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CUVÂNT ÎNAINTE
la ediţiile anterioare

Profitând de o îndelungată experienţă profesională, ca redactor la Editura Enciclopedică (din dec. 1969),precum şi de acumularea, de-a lungul anilor, a unui bogat şi variat material documentar, am început elaborareaacestei enciclopedii în toamna anului 1992 conştient fiind de riscurile pe care mi le asum în vehicularea unui vastşi complex volum de informaţii. Am făcut acest lucru din dorinţa de a oferi unui cerc larg de cititori o sursă deinformare imediată în acest domeniu. Aşadar, timp de aproape patru ani m-am străduit să elaborez articoleleîntr-un mod cât mai accesibil, util, interesant şi, pe cât posibil, cu cât mai puţine erori. Cu tot efortul şi cu toatăatenţia pe care le-am depus, nu mă sfiesc să recunosc că, probabil, vor mai exista unele inexactităţi legate, înmare parte, de perioada de frământări şi transformări de după dec. 1989, când numeroase obiective social-culturale,industrial-agrare, de artă, de arhitectură, turistice etc. (muzee, case memoriale, monumente, fabrici, unităţizootehnice etc.) au fost înfiinţate sau şi-au încetat activitatea.Concepută pe baza unui bogat material documentar, Enciclopedia Geografică a României este structurată alfabetic,cuprinzând în paginile sale informaţii de tip enciclopedic, selectate conform unor criterii bine definite.Cele aproximativ 5 000 de articole-titlu cuprinse în acest volum privesc marile unităţi de relief ale României(munţi, dealuri, podişuri, câmpii ş.a.), toate râurile de peste 50 km lungime, cele mai importante lacuri naturaleşi antropice, depresiuni intramontane şi subcarpatice, pasuri, vârfuri muntoase şi deluroase etc., precum şi toatejudeţele, municipiile, oraşele, comunele şi staţiunile balneoclimaterice ale ţării. Cele 13 279 de sate din Româniacare existau în 1996 (apoi 13 099 sate în anul 2001 şi 12 917 sate în 2012 – n.a.) nu sunt tratate în cadrul unorarticole de sine stătătoare, ele regăsindu-se inserate în totalitate, în ordine alfabetică, la sfârşitul fiecărui judeţ.Articolele referitoare la cadrul natural cuprind diverse informaţii despre elementele fizico-geografice (poziţiageografică, limite, suprafaţă, înălţime, lungime etc.), cele referitoare la localităţi includ date despre localizare,populaţie, economie, istorie, ştiinţă, cultură, artă, învăţământ, turism etc., iar sistemul de trimiteri (Õ) de la unarticol la altul completează în mod eficient aceste informaţii.Grafia tuturor localităţilor existente pe teritoriul României este în conformitate cu Legea nr. 2 din 17 februarie1968 şi cu cea a tuturor celorlate Decrete-Lege emise de-a lungul anilor de către Consiliul de Stat al României (înperioada comunistă) sau de către Parlamentul României (după anul 1989).Sper ca lucrarea aceasta să constituie un instrument util de lucru şi de informare pentru o categorie cât mailargă de cititori şi, în mod special, pentru elevi şi studenţi. În încheierea acestui preambul, aduc calde mulţumiricolegului meu Marcel D. Popa (Director al Editurii Enciclopedice), prietenului Aurel Stroe, cât şi soţiei meleEliza-Ana şi fiicei Eliza-Daniela pentru ajutorul lor nepreţuit. De asemenea, adresez mulţumiri colegei MihaelaMihalache care a asigurat ţinuta grafică deosebită a acestui volum.
DAN GHINEA
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CUVÂNT EXPLICATIV 

a ediţia a IV-a 

Dedic aceast` edi\ie scumpilor mei nepo\i,  

Ana-Maria ]i Vlad-Gabriel 

 

Era [n primul an al primului secol al mileniului III, mai exact 18 septembrie 2001,  c@nd Dumnezeu a hot`r@t 
ca autorul acestei Enciclopedii Geografice s` ia drumul pribegiei, peste m`ri ]i \`ri, pentru a se stabili 
definitiv la Toronto, pe p`m@ntul [ndep`rtatei Canada - \ar` la fel de minunat` ca ]i Rom@nia, dar de o 
[ntindere uria]` (respectiv 9 970 610 km2), cu doar 397 645 km2 mai mic` dec@t cea a continentului Europa, 
fiind din acest punct de vedere a doua \ar` din lume (dup` Federa\ia Rus`) ca suprafa\`. 

Plecarea mea din România către zările îndepărtate ale Apusului a avut loc cu doar 7 zile după tragedia de 
la 11 septembrie 2001 de la New York, când două avioane de pasageri, capturate prin cine ştie ce viclenie 
de către terorişti, au secerat părţile superioare ale celor două turnuri gemene ale World Trade Center din 
metropola Statelor Unite ale Americii. Astfel, emoţia firească a lungului drum ce urma să-l efectuez cu 
avionul (împreună cu soţia mea Eliza-Ana) din România până în Canada a fost amplificată de acest 
eveniment fără precedent, care în acel scurt interval de timp (11-18 septembrie 2001) a provocat mari 
perturbări în traficul aerian de pretutindeni şi mai cu seamă în cel către continentul nord american, 
determinând incertitudinea plecării noastre. 

O dat` cu stabilirea definitiv` la Toronto (al`turi de familia fiicei mele, Eliza-Daniela), am [nceput s` 
consemnez tot felul de informa\ii referitoare la Rom@nia, provenite pe diferite c`i (c`r\i, ziare, Internet, 
TVR Interna\ional ].a.), ca o premoni\ie la o eventual` reeditare a Enciclopediei Geografice a Rom@niei. 
Satisfac\ia acestei document`ri a fost cu at@t mai mare cu c@t, [n luna mai a anului 2008, Dl. Marcel D. 
Popa, fostul meu coleg de editur`, [n prezent Directorul Editurii Enciclopedice din Bucure]ti, m-a [n]tiin\at 
la telefon c` dore]te s` reediteze pentru a patra oar` aceast` lucrare. Propunerea am acceptat-o f`r` ezitare, 
cu toate c` ]tiam, ab-initio, c` nu-mi va fi u]or din cauza  profundelor schimb`ri provenite  
[n perioada de dup` 1989 [n societatea rom@neasc`. Un singur exemplu este edificator: din anul 2002 (anul 
ultimei edi\ii, a treia, a Enciclopediei Geografice a Rom@niei)  ]i p@n` [n anul 2012 au fost [nfiin\ate 225 
de comune, apoi 56 de comune (care existau la acea dat`) au fost trecute [n categoria ora]elor, iar nou` 
ora]e au devenit municipii - toate aceste modific`ri necesit@nd articole elaborate din nou.  
O aten\ie deosebit` a trebuit s` acord transfer`rii ]i actualiz`rii informa\iilor de la o comun` la alta  
din cauza deta]`rii unor sate componente de la vechea comun` la comuna nou [nfiin\at`. 

Un fenomen cu totul negativ [n societatea rom@neasc` este acela al depopul`rii numeroaselor sate ca urmare 
a migra\iei for\ei de munc` tinere de la sate la ora]e sau [n str`in`tate, a [mb`tr@nirii locuitorilor acestor 
sate ]i, [n consecin\`, a dispari\iei lor pe cale natural`, aceste sate r`m@n@nd cu casele pustii. Astfel, 
depopularea [n aceast` perioad` a peste 30 de sate, cu tendin\a de depopulare ]i a altor localit`\i a [nsemnat, 
de fapt, o grav` pierdere uman`, material`, agrar`, cultural-tradi\ional` a societ`\ii rom@ne]ti, aceste sate 
devenind, oarecum, un fel de muzee în aer liber pe cale de ruinare. Redau câteva exemple de sate 
depopulate:  Zlătari (com. Goieşti), Italieni (com. Bucovăţ), Malaica (com. Cerăt) – toate în jud.  Dolj, apoi 
satele Inceşti (com. Poşaga, jud. Alba), Şerpeniţa (com. Manoleasa,  jud. Botoşani), Nadăş (com. Recaş, 
jud. Timiş), Lindenfeld (com. Buchin, jud. Caraş-Severin), Hordila (com. Pungeşti, jud. Vaslui), Ardealu 
(com. Dorobanţu, jud. Tulcea), Şaşvereş (com. Praid, jud. Harghita) ş.a. 

Alte nout`\i legate de construirea unor obiective social-culturale, religioase, economice, turistice etc. sau 
de dispari\ia sau conservarea altora au stat de asemenea [n aten\ia mea. 

Ca urmare, consider c` cea de-a patra edi\ie  a Enciclopediei Geografice a Rom@niei, ca ]i precedentele 
edi\ii, serios completat` ]i actualizat`, va fi spre folosul multor categorii de cititori, iar peste decenii va 
reprezenta o oglind` a Rom@niei la [nceput de mileniu III. 



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

Dan GHINEA  

 Toronto, 15 aprilie 2013 
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DATE GENERALE 
despre România 

 

Denumirea oficial`: ROMANIA. 

 

Forma de guvern`m@nt: Republic`. 

Poziţia geografică: Stat independent situat în Sud-Estul Europei, la Nord de Peninsula Balcanică, în bazinul inferior 
al fluviului Dunărea, cu ieşire la Marea Neagră, având drept “coloană vertebrală” Carpaţii Sud-Estici. România se 
află între 43° 37’ 07’’ şi 48° 15’ 06’’ latitudine nordică şi între 20° 15’ 44’’ şi 29° 41’ 24’’ longitudine estică, la 
mijlocul distanţei dintre Ecuator şi Polul Nord (marcată de paralela 45° latitudine nordică) şi la o depărtare 
aproximativ egală (2 700 – 2 900 km) de Oceanul Atlantic, Oceanul Arctic şi Munţii Ural şi la numai 1 050 km Nord 
de Marea Mediterană. 

Suprafaţa: 238 391 km2 (locul 11 în Europa şi 79 pe glob – comparabilă, din acest punct de vedere, cu Marea 
Britanie, Laos, Ghana şi Uganda). 

Frontiere: 3 149,9 km, din care 1 085,6 km terestre ]i 2 064,3 km fluviale ]i maritime. Rom@nia se [nvecineaz` cu 
Ucraina (649,4 km) ]i Republica Moldova (681,3 km) la Nord ]i Est, cu Marea Neagr` (193,5 km) la Sud-Est, Bulgaria 
(631,3 km) la Sud, Serbia (546,4 km) la Sud-Vest ]i cu Ungaria (448 km) la Vest ]i Nord-Vest. Rom@nia are o form` 
elipsoidal`, lungimea teritoriului s`u fiind, [n linie dreapt`, de circa 735 km de la Vest la Est ]i de circa 530 km de la 
Nord la Sud. 

Populaţia: 22 279 183 loc. (1 ian. 2015), din care 10 875 087 loc. de sex masc. şi 11 404 096 de sex fem. Populaţia 
urbană: 12 571 845 loc. (56,43% din populaţia ţării); rurală: 9 707 338 loc. (43,57%). Structura populaţiei pe 
naţionalităţi (la recensământul din 20-31 oct. 2011): 16 792 900 români (88,92%), 1 227 600 maghiari şi secui 
(6,50%), 621 600 rromi (3,29%),  50 900 ucraineni (0,27%), 36 000 germani (0,19%), 27 700 turci (0,15%), 23 500 
ruşi-lipoveni (0,12%), 20 300 tătari (0,11%), restul de 0,45% de alte etnii (sârbi, slovaci, cehi, bulgari, poloni, români 
din Rep. Moldova, evrei, italieni, greci, armeni, macedoneni, aromâni, chinezi ş.a.). Dinamica populaţiei României 
(în paranteză este înscrisă data recensămintelor): 3 864 848 loc. (1859), 4 648 123 loc. (1884), 5 038 342 loc. (1889),  
5 956 690 loc. (dec. 1899), 7 248 061 loc. (19 dec. 1912), 18 052 896 loc. (29 dec. 1930), 13 535 757 loc. (6 apr. 
1941), 15 872 624 loc. (25 ian. 1948), 17 489 450 loc. (21 febr. 1956), 19 103 163 loc. (15 mart. 1966), 21 559 910 
loc. (5 ian. 1977), 22 810 035 loc. (7 ian. 1992), 21 698 181 loc. (18 mart. 2002), 20 121 641 loc. (20-31 oct. 2011). 

Diviziuni administrative (2018): 41 de jude\e ]i, separat, municipiul Bucure]ti cu rang de jude\, 103 municipii,  
217 ora]e, 2 861 comune, 12 917 sate (din care 485 de sate apar\in ora]elor ]i municipiilor) ]i 457 de localit`\i 
componente ale ora]elor ]i municipiilor. 



 
       



JUDEŢELE ROMÂNIEI
Judeţul Suprafaţa Populaţia Reşedinţa Populaţia (km2) (1 ian. 2015) judeţului (1 ian. 2015)
Alba 6 242 382 537 Alba Iulia 73 937Arad 7 754 475 216 Arad 179 621Argeş 6 826 649 014 Piteşti 177 443Bacău 6 621 748 043 Bacău 196 083Bihor 7 544 620 531 Oradea 223 237Bistriţa-Năsăud 5 355 329 471 Bistriţa 92 812Botoşani 4 986 458 620 Botoşani 122 785Braşov 5 363 630 151 Braşov 291 195Brăila 4 766 359 721 Brăila 212 986Buzău 6 103 482 716 Buzău 136 710Caraş-Severin 8 520 331 092 Reşiţa 89 559Călăraşi 5 088 319 381 Călăraşi 77 997Cluj 6 674 720 722 Cluj-Napoca 322 108Constanţa 7 071 770 465 Constanţa 319 168Covasna 3 710 229 319 Sfântu Gheorghe 65 362Dâmboviţa 4 054 530 745 Târgovişte 94 179Dolj 7 414 704 097 Craiova 307 022Galaţi 4 466 634 412 Galaţi 305 805Giurgiu 3 526 277 960 Giurgiu 69 645Gorj 5 602 368 786 Târgu Jiu 97 312Harghita 6 639 334 481 Miercurea-Ciuc 42 348Hunedoara 7 063 473 635 Deva 70 789Ialomiţa 4 453 295 481 Slobozia 53 394Iaşi 5 476 907 979 Iaşi 357 192Ilfov 1 583 376 536 Bucureşti 2 103 346Maramureş 6 304 526 952 Baia Mare 148 350Mehedinţi 4 933 289 080 Drobeta-Turnu Severin 110 721Mureş 6 714 597 386 Târgu Mureş 151 064Neamţ 5 896 579 948 Piatra-Neamţ 116 268Olt 5 498 454 686 Slatina 85 029Prahova 4 716 813 759 Ploieşti 234 969Satu Mare 4 418 391 840 Satu Mare 123 378Sălaj 3 864 248 431 zalău 69 934Sibiu 5 432 463 598 Sibiu 169 728Suceava 8 553 741 749 Suceava 115 918Teleorman 5 790 394 499 Alexandria 52 507Timiş 8 697 740 288 Timişoara 333 613Tulcea 8 499 246 309 Tulcea 90 463Vaslui 5 318 478 179 Vaslui 92 689Vâlcea 5 765 405 431 Râmnicu Vâlcea 119 184Vrancea 4 857 392 591 Focşani 95 063Municipiul Bucureşti 238 2 103 346 Bucureşti 2 103 346



2005
Judeţele României Nr. muni-cipiilor Nr.oraşelor Nr.comunelor Nr.satelor* Nr. satelor care aparţinoraşelor şi municipiilor Nr. localităţilorcomponente aleoraşelor şi municipiilor
Alba 4 7 65 617+ +39 =656 49
Arad 1 7 67 266+ +  7 =273 2
Argeş 3 3 93 563+ +21 =577 2
Bacău 2 6 79 485+ +  5 =490 11
Bihor 1 8 86 435 =435 13
Bistriţa-Năsăud 1 3 53 232+ + 3 =235 10
Botoşani 2 2 68 328+ + 8 =336 3
Braşov 4 5 43 150 =150 5
Brăila 1 3 39 131+ + 9  =140 -
Buzău 2 2 81 474+ + 8  =482 2
Caraş-Severin 2 6 69 280+ + 7  =287 13
Călăraşi 2 3 48 153+ +7 =160 -
Cluj 5 1 74 420 =420 6
Constanţa 3 8 54 187+ +2 =189 19
Covasna 2 3 34 111+     +11=122 1
Dâmboviţa 1 5 76 354+ +7=361 7
Dolj 2 3 94 367+ +13 =380 5
Galaţi 2 2 56 178+ +2 =180 -
Giurgiu 1 2 46 166 =166 -
Gorj 2 5 63 393+ +21=414 14
Harghita 2 7 49 236 =236 19
Hunedoara 5 9 55 425+ +32=457 16
Ialomiţa 3 1 49 130 =130 5
Iaşi 2 2 85 419+ +1 =420 5
Ilfov - 2 37 101+ +1 =102 -
Maramurş 2 6 62 210+ +16 =226 12
Mehedinţi 2 3 59 329+ +15=344 9
Mureş 4 3 90 475+ +11=486 20
Neamţ 2 2 70 344+ +3=347 9
Olt 2 5 94 357+ +21=378 4
Prahova 2 12 86 405 =405 40
Satu Mare 2 2 56 221+ +5=226 4
Sălaj 1 3 55 273+ +8=281 4
Sibiu 2 7 53 161+ +12=173 6
Suceava 5 3 90 395+ +1=396 8
Teleorman 3 2 83 230+ +1=231 -
Timiş 2 5 75 303+ +14=317 1
Tulcea 1 4 43 133 =133 3
Vaslui 3 1 71 450+ +6=456 6
Vâlcea 2 6 77 550+ +14=564 27
Vrancea 2 3 59 324+ +7=331 10 TOTAL PE ŢARĂ 93 172 2 686 12 761+ +338= 13 099 370

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

* Pentru a rezulta nr. total al satelor din fiecare judeţ şi pe total ţară, la cifrele satelor sunt adunate (+) nr. satelor care aparţin oraşelor şi municipiilor
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2015Nr. muni-cipiilor Nr.oraşelor Nr.comunelor Nr.satelor* Nr. satelor care aparţinoraşelor şi municipiilor Nr. localităţilorcomponente ale oraşelorşi municipiilor
4 7 67 617+ +39=656 49
1 9 68 260+       +7=267 5
3 4 95 554+ +21=575 2
3 5 85 478+ +5=483 11
4 6 91 427+ +5 =432 13
1 3 58 229+ +3 =232 10
2 5 71 322+    +15=337 6
4 6 48 149 =149 5
1 3 40 131+ +9 =140 -
2 3 82 455+ +22=477 2
2 6 69 281+ +7 =288 13
2 3 50 149+ +6 =155 -
5 1 75 417 =417 6
3 9 58 178+ +5 =183 19
2 3 40 111+ +11=122 1
2 5 82 342 + +5=347 16
3 4 104 364 + +14=378 5
2 2 61 178 + +2=180 -
1 2 51 162 + +6=168 -
2 7 61 376 + +35=411 15
4 5 58 234 =234 20
7 7 55 415 + +31=446 26
3 4 59 123 =123 9
2 3 93 414 + +4 =418 6
- 8 32 89 =89 7
2 11 63 185+ +29=214 20
2 3 61 329+ +15=344 9
4 7 91 446+ +33=479 20
2 3 78 341+ +  5=346 9
2 6 104 352+ +25=377 4
2 12 90 397 =397 40
2 4 59 211+ +9=220 8
1 3 57 273+ +8=281 4
2 9 53 152+ +17=169 8
5 11 98 352+ +24=376 15
3 2 92 230+ +1=231 -
2 8 89 285+ +28=313 2
1 4 46 133 =133 3
3 2 81 439+ +12=451 6
2 9 78 528+ +20=548 53
2 3 68 324+ +7=331 10 103 217 2 861 12 432+ +485=12 917 457



Capitala: Bucureşti ( 2 103 346 loc., 1 ian. 2015).Oraşe cu peste 100 000 loc. (1 ian. 2011): Arad (164 728 loc.), Bacău (175 191 loc.), Baia Mare (137 735 loc.), Botoşani (115 642 loc.), Braşov (276 354 loc.), Brăila (209 562 loc.), Buzău (130 756 loc.), Cluj-Napoca (307 136 loc.), Constanţa 
(300 385 loc.), Craiova (298 751 loc.), Drobeta-Turnu Severin (106 007 loc.), Galaţi (288 494 loc.), Iaşi (304 043 loc.), 
Oradea (204 785 loc.), Piatra-Neamţ (106 616 loc.), Piteşti (167 032 loc.), Ploieşti (226 688 loc.), Râmnicu Vâlcea 
(110 956 loc.), Satu Mare (111 329 loc.), Sibiu (154 274 loc.), Suceava (107 243 loc.), Târgu Mureş (143 702 loc.), Timişoara (306 854 loc.).Porturi maritime: Constanţa, Mangalia, Midia-Năvodari, Sulina (la Marea Neagră); porturi fluviale (pe Dunăre): Moldova Nouă, Orşova, Drobeta-Turnu Severin, Calafat, Corabia, Turnu Măgurele, zimnicea, Giurgiu, Olteniţa, 
Călăraşi, Cernavodă (de aici porneşte către Est canalul Dunăre-Marea Neagră - 64,2 km lungime), Hârşova, Măcin, 
Brăila, Galaţi, Tulcea (ultimele trei sunt porturi fluvio-maritime la care pot ajunge şi nave maritime); porturi pe canalul Dunăre-Marea Neagră: Cernavodă, Medgidia, Murfatlar, Agigea-Constanţa Sud.Aeroporturi: “Henri Coandă”, la Otopeni (16 km Nord de municipiul Bucureşti), Bucureşti-Băneasa, com. Mihail Kogălniceanu (la 27 km Nord-Vest de municipiul Constanţa), care deserveşte litoralul Mării Negre, “Traian Vuia” 
din com. Ghiroda, care deserveşte municipiul Timişoara, com. Tudor Vladimirescu, care deserveşte municipiul 
Arad, Cluj-Napoca, com. Salcea, care deserveşte municipiul Suceava, Oradea, com. Ardud care deserveşte 
municipiul Satu Mare, oraşul Tăuţii-Măgherăuş care deserveşte municipiul Baia Mare, satul Vidrasău din oraşul 
Ungheni, care deserveşte municipiul Târgu Mureş, Bacău, Iaşi, com. Mihail Kogălniceanu, care deserveşte municipiul Tulcea, Craiova, Sibiu, Caransebeş.Limba oficială : limba română - limba maternă a peste 89% din populaţia ţării. Este o limbă romanică ce aparţine familiei limbilor indo-europene. Prin origine, structură şi vocabular, limba română este continuatoarea directă a limbii latine care se vorbea în Antichitate, în provinciile romane Dacia şi Moesia din spaţiul Carpato-danubiano-
pontic (aproximativ teritoriul actual al României).
Ziua naţională: 1 Decembrie. În 1990, Parlamentul României a declarat data de 1 Decembrie drept ziua naţională a României – dată care reprezintă actul desăvârşirii statului naţional unitar român prin unirea Transilvaniei cu România la 18 nov./1dec.1918.Drapelul naţional: trei benzi egale, dispuse vertical – roşu, galben şi albastru (lângă lance). Proporţia: lăţimea este egală cu 2/3 din lungime. Drapelul naţional al României a fost instituit la 14/26 iun. 1848 prin Decret al Guvernului provizoriu.Imnul naţional: “Deşteaptă-te, române” (muzica: Anton Pann; versurile: Andrei Mureşanu), intrat în vigoare la 24 ianuarie 1990.Ora  oficia lă: Ora Europei răsăritene (GMT + 2 ore). Din 1979, între ultima duminică a lunii martie şi ultima duminică a lunii octombrie, pe teritoriul României este în vigoare ora de vară (GMT + 3 ore). România se află în acelaşi fus orar cu Finlanda, Bulgaria, Grecia, Egipt, Sudan ş.a.Moneda: 1 leu (plural lei) = 100 bani (singular ban).Sistemul de măsuri: sistemul metric (în vigoare din 1866).Culte (la recensământul din 20-31 oct. 2011): structura confesională a fost declarată doar de 18 861 900 persoane din totalul populaţiei României care era de 20 121 641 locuitori. Din cele 18 861 900 persoane, 86,5% erau ortodocşi, 
4,6% romano-catolici, 3,2% reformaţi, 1,9% penticostali, 0,8% greco-catolici, 0,6% baptişti, 0,4% adventişti de ziua a şaptea, 1,8% de alte confesiuni şi 0,2% fără religie.Relaţii internaţionale: România are relaţii diplomatice şi consulare cu peste 170 de state şi este membră a Organizaţiei Naţiunilor Unite/ONU (din1953), a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi 
Cultură/UNESCO (1956), a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură/FAO (1961), a 
Agenţiei pentru Energia Atomică/AIEA (1957), a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii/OMS (1948), a Uniunii Poştale 
Universale/UPU (1874), a Uniunii Internaţionale a Comunicaţiilor/UIT (1865), a Organizaţiei Meteorologice 
Mondiale/OMM (1948), a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Dezvolatre Industrială/ONUDI (1967), a Conferinţei 
Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare/UNCTAD (1964), a Organizaţiei Mondiale pentru Comerţ/OMC 
(1971), a Curţii Internaţionale de Justiţie/CIJ (1955), a Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare/BIRD 
(1972), a Fondului Monetar Internaţional/FMI (1972), a Organizaţiei Mondiale a Turismului/OMT (1975), a Consiliului Europei (1993), a NATO (29 mart. 2004), a Uniunii Europene (1 ian. 2007) ş.a.
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ad. = adâncime
ad-tiv = administrativ, ă
afl. = afluent
alim. = alimentar, ă
alt. = altitudine
apr. = aprilie
aug. = august
c. = circa
c.f. = cale ferată
cm = centimetru, i
com. = comună
conf. = confecţii
confl. = confluenţă
constr. = construcţii
dec. = decembrie
Depr. (înainte de un nume proprou) = depresiune
dr. = drept, dreaptă
d.Hr. = după Hristos
E = Est
etc. = et cetera
expl. = exploatare, exploatări
f. = fundat, ă
febr. = februarie
fem. = feminin
fl. = fluviu
g = gram, e
ha = hectar, e
ian. = ianuarie
ind. = industrie
ins. = insulă
iul. = iulie
iun. = iunie
izv. = izvor, izvorăşte
î.Hr. = înainte de Hristos
încălţ. = încălţăminte
jud. = judeţ
km = kilometru, i
km2 = kilometru pătrat, kilometri pătraţi
loc. = locuitor, i
localit. = localitate
m = metru, i
m2 = metru pătrat, metri pătraţi

m3 = metru cub, metri cubi
mart. = martie
masc. = masculin
mat. de constr. = materiale de construcţie
max. = maxim, ă
md. = miliard, e
mil. = milion, milioane
milen. = mileniu, ii
min. = minereu
mm = milimetru, ii
M-ţi (înainte de un nume propriu) = munţi
MW = megavat, -ţi
N = Nord
nov. = noiembrie
nr. = număr
oct. = octombrie
piel. = pielărie
Piem. (înainte de un nume propriu) = piemont
Pod. (înainte de un nume propriu) = podiş
pr. = principal
prelucr. = prelucrare
prof. = profesor
prov. = provincie
reg. = regiune
Rep. = republică
reşed. = reşedinţă
s = secundă
S = Sud
sec. = secol, e
sept. = septembrie
sf. = sfârşit
stg. = stâng, stânga
supr. = suprafaţă
ş.a. = şi altele
temp.= temperatură
terit. = teritoriu
V = Vest
vf. = vârf
vol. = volum, e
Õ = vezi
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SEMNE CONVENŢIONALE(folosite la hărţile judeţelor)
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ABDULAH, vechea denumire a satuluiPotârnichea, com. Topraisar, jud.Constanţa.
ABRAM, com. în jud. Bihor, alcãtuitã din8 sa te, situatã în NE Câmpiei Barcãului,în zona de contact cu Dealurile Crasnei(la NE) ºi cu Dealurile Barcãului (la S ºiSE), pe cursul superior al râului Barcãuºi pe cel inferior al râului Dijir; 3 108 loc.(1 ian. 2011): 1 546 de sex masc. ºi 1 562fem. Staþie (în satul Abram) ºi haltã (însatul Margine) de c.f. Nod rutier. Expl.de petrol. Prelucr. primarã a lemnului.Culturi de cereale, cartofi, legume etc.Satul Abram apare menþionat docu -mentar, prima oarã, în 1291, cu numele
VillaAbraam. În satul Margine se aflãbiserica din lemn cu hramul „SfinþiiArhangheli Mihail ºi Gavriil” (1700,pictatã în 1889), iar în satul Abram existãruinele unei biserici din sec. 13 ºi obisericã ortodoxã din 1892.
ABRÃMUÞ, com. în jud. Bihor, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în SV CâmpieiTãºnadului, pe râul Barcãu ºi pe afl. sãuFãncica; 3 077 loc. (1 ian. 2011): 1 502 desex masc. ºi 1 575 fem. Halte de c.f. (însatele Abrãmuþ ºi Petreu). Expl. de petrolºi gaze naturale. Culturi de cereale, sfeclãde zahãr, plante tehnice ºi de nutreþ,cartofi, legume etc. Viticulturã. Pomicul -turã. Producþie de covoare þãrãneºti ºi deîmpletituri din nuiele. Pe terit. com. A.au fost descoperite (1907) 4 catarame dinaur din epoca prefeudalã. În satul Abrã -muþ, menþionat documentar prima oarãîn 1334, cu numele Mogosabraam, se aflão bisericã reformatã (1643), în stil baroc,ºi o bisericã ortodoxã (1875), iar în satulFãncica, atestat în 1278, o bisericãortodoxã din 1736.
ABRUD 1. Depresiune intramontanã, deero ziune, situatã în M-þii Apuseni, întreM-þii Trascãu (la E ºi S) ºi M-þii Bihor (laV), la 600–800 m alt., strãjuitã de celedouã vârfuri ale Detunatelor (cãtre SE).Supr.: 36 km2. Axatã în lungul vãilor

Abrud ºi Cerniþa (afl. al râului Abrud),Depr. A. are un relief de coline (formatdin culmi prelungi, domoale, împã durite,ce coboarã spre partea centralã a depre -siunii), de terase ºi lunci nu prea binedezvoltate.
2. Oraş în jud. Alba, situat în depre -siunea omonimã, la 600–777 m alt., laconfl. pârâului Cerniþa cu râul Abrud, la65 km NV de municipiul Alba Iulia; 5 704loc. (1 ian. 2011): 2 842 de sex masc. ºi2 862 fem. Supr: 3,2 km2, din care 1,9km2 în intravilan; densitatea: 3 002loc./km2. Staþie de c.f. („Mocãniþa”). Nodru tier. Expl. de min. aurifere. Expl. şiprelucr. cuprului (Roºia Poieni), din 1977.Expl. ºi prelucr. lemnului (cherestea,butoaie, ambalaje de lemn); producţie decovoare şi de produse alim. Biblio tecămunicipală. Istoric. Vechi centru deminerit, cunos cut ca atare în timpul daco-romanilor sub denu mirea de Abruttus.În perioada stãpânirii romane (106–271/275), A. fiinþa ca aºezare ruralã (cunumele de AlburnusMinor, iar apoi cucel de Auraria Maior) în vecinãtateacentrului minier Alburnus Maior

(azi Roºia Montanã), având o micã fortifi -caþie (castellum) cu perimetrul de c. 300de m. În acea perioadã, la A. funcþionaun colegiu al aura rilor („Collegiumaurariorum”) condus de un ma gistru. La
A. au fost descoperite vestigiile uneifortificaþii romane din sec. 2–3, în cares-au gãsit inscripþii în limbile latinã ºigreacã, monumente funerare, vase,cãrãmizi ºtampilate etc. În Evul Mediu,localit. A. apare frecvent în docu men televremii ca Oppidummontanum, dar primamenþiune documentarã medievală, cunumele de Abruth (sau terra Obruth),dateazã din 1271. La 28 nov. 1357 a obþi -nut privilegii urbane, iar în 1491 i s-aacordat statu tul de oraº liber, cujurisdicþie proprie, indepen dentã de ceaa comita tului Alba. Consemnat cu topo -nimul Abrud, din 1750, oraºul a fost unuldintre cen trele rãscoalei con dusã deHorea, Cloºca ºi Criºan (1784–1785) ºi alRevoluþiei din 1848–1849. Oraşul A. areîn sub ordine ad-tivã 3 localitãþicomponente: Abrud-Sat, Gura Cornei ºiSoharu. Monumente: biserică romano-catolică (1482), în ruină; bisericileortodoxe cu hramurile „Sfânta Treime”(sec. 17; aici a funcţionat în anii 1680–1918o şcoală primară) şi „Ador mirea MaiciiDomnului” (1787–1788); bisericã refor -matã (c. 1700); biserica „Sfin þii ApostoliPetru ºi Pavel” (1787), în localit. com -ponentã Soharu; casa lui Ioan Boeriu(vice-prefect ºi primar al oraºului A. în1848–1849); casa în care a locuit (1821–1849)avocatul Ioan Buteanu (1812–1849), prefectal Zarandului ºi martir al Re voluþiei din1848–1849, în curtea cãreia se aflã bustulacestuia (dezvelit în 1963), operã a sculp -torului Horea Flămând. Oraşul A. esteun im portant centru turistic ºi punct deplecare spre Detunatele.
ABRUTH Õ Abrud (2).

ABRUTTUS Õ Abrud (2).

ABUCSA Õ Dobra (2).

Aa

Abrud (2). Biserica reformată
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ACADEMIA, sat desfiinţat şi unificat cusatul Suseni, com. Băcani, jud. Vaslui.
ACÃÞARI, com. în jud. Mureº, alcãtuitãdin 9 sate, situatã în zona de contact aDealurilor Nira jului cu Pod. Târnavelor,pe râul Niraj ºi pe canalul Veþca; 4 841loc. (1 ian. 2011): 2 398 de sex masc. ºi2 443 fem. Haltã de c.f. (în satul Acãþari).Nod rutier. Expl. de gaze naturale.Prelucr. primarã a lemnului. Culturi decereale, sfeclã de zahãr, hamei etc.Pãdure de foioase cu rezervaþie de cãpri -oare (în satul Gãieºti). Satul Acãþari estemenþionat documentar, prima oarã, în1497 cu numele de Achusfalwa. În satulVãlenii, atestat documentar în 1332, seaflã o bisericã din sec. 12 ºi o bisericã dinlemn, cu hramul „Sfântul Nicolae” (1696).
ACÂª, com. în jud. Satu Mare, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în NE CâmpieiTãºnadului, în zona de contact cuDealurile Crasnei, pe râul Crasna; 2 833loc. (1 ian. 2011): 1 392 de sex masc. ºi1 441 fem. Staþie de c.f. (în satul Acâº).Nod rutier. Conf. ºi tricotaje; produsealim. Culturi de cereale, plante tehnice(in, cânepã) ºi de nutreþ, sfeclã de zahãr,cartofi º.a. Viticulturã. Izv. cu ape mine -rale termale. În satul Acâº, menþionatdocumentar, prima oarã, la 1 mai 1342,se aflã biserica fostei mănãstiri benedictine,în stil romanic, datând din sec. 12 (resta -uratã în 1642 ºi reconstruitã în 1732),declaratã monument istoric, în satulUnimãt, atestat documentar în 1383,existã biserica „Sfinþii Arhangheli Mihail

ºi Gavriil” (1779), iar în satul Mihãileni,o bisericã reformatã (1862–1870).
ACBAŞI, sat desfiinţat şi unificat cu satulAlbeşti, com. Albeşti, jud. Constanţa.
AC-CADÂN, vechea denumire a satuluiAlba, com. Izvoarele, jud. Tulcea.
ACERVETIS Õ Mangalia (2).

ACHILLEA Õ Chilia Veche.

ACHUSFALWA Õ Acãþari.

ACIDAVA Õ Piatra-Olt.

ACIURA Õ Avram Iancu (2).

ACMONIA Õ Zãvoi.

ADA-KALEH 1. Insulã situatã în albiaDunãrii, la 1 km aval de Orºova.Lungime: 1 750 m; lãþime: 500 m. În pre -zent este acoperitã de apele lacului deacumulare de la Porþile de Fier I, realizatîn perioda 1964–1971. Monu menteleimportante (moscheea, bazarele º.a.), caredãdeau insulei un aspect orien tal, au fosttransferate pe ins. ªimian din faþa muni -cipiului Drobeta-Turnu Severin. Primafortificaþie de pe insulã, fãcutã în sec. 15de voievodul Iancu de Hunedoara, aveaziduri groase din cãrãmidã, gan guri ºihrube boltite, porþi masive cu decoraþiebaro cã. Cunoscutã în Antichitate subnumele Erythia; în 1520, când insula a fostocupatã de turci pentru a fi folositã caavanpost în politica lor de expansiune, i s-aatribuit denumirea de Ada-Kaleh ce derivãde la cuvintele turceºti Ada (insulã) ºi Kaleh(cetate), iar în sec. 18 s-a numit, o vreme,
Carolina. În 1717, insula a fost cuceritã deaustrieci care, din iniþiativa feldmareºaluluiEugeniu de Savoia, au construit aici oputernicã cetate de tip Vauban.

2. Fostă localit. componentă amunicipiului Drobeta-Turnu Severin,jud. Mehedinţi, situată pe insula cuacelaşi nume, desfiinţată oficial la 29 oct.1971 ca urmare a inundării ins. Ada-Kaleh de apele lacului de acumularePorţile de Fier I.
ADA MARINESCU Õ Nufãru.

ADAM, Mănãstirea ~ Õ Drãguºeni (2).

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

ºi arheologie (inaugurat în 1977). Înarealul com. A. au fost descoperite douãtezaure monetare: unul (scos la iveală în1908) alcãtuit din 25 de monede bizantinedin aur ºi 72 din bronz, datând dintimpul împãraþilor Constantin, Iustinian I,Iustinian II ºi Tiberiu II Constantin ºialtul (scos la iveală în 1969) com pus din1 548 de denari romani imperiali emiºiîn perioada 54–211. Pe terit. satuluiUrluia au fost descoperite (1936) 29 demonede bizantine din bronz datând dinsec. 8–10. La 1,5 km NV de satulAdamclisi se aflã un complex monu -mental compus din Monumentul triumfal„Tropaeum Traiani”, un altar funerar ºiun tumul. Monumentultriumfal„Tropaeum
Traiani”, ridicat în anul 109 d.Hr. dininiþiativa împãra tului Traian, pentru acomemora victoria din anul 102 d.Hr.,cu greu obþinutã de cãtre armateleromane asupra dacilor, este o construcþiede formã cilindricã (restauratã în 1977),cu diame trul, la bazã, de 42,58 m ºi înaltãde 37,26 m. Monumentul este alcãtuit dinpatru pãrþi: crepidoma (sub forma unuitambur cilindric), acoperiºul (cu solzi dinpiatrã, cu aspec tul unui trunchi de con),douã prisme hexa gonale supra puse ºitrofeul pro priu-zis. Decoraþia sculpturalãcare îmbracã tambu rul cilindric dejur-împrejur se compune din 54 demetope, din care numai 48 s-au maipãstrat întregi ºi 5 fragmentar, ale cãrorbasoreliefuri redau scene de luptã dintredaci ºi romani, figuri de căpetenii ºi deprizonieri daci, inscripþii, reprezentãri deanimale, arme etc., toate acesteaconstituind laolaltã unul dintre izvoareleistorice importante ce contribuie lareconstituirea tabloului vieþii populaþieigeto-dace din acea vreme. Monumentulare la partea superi oarã un grup sta tuarformat dintr-un prizonier dac în picioare,flancat de douã femei captive ºezând, ºise terminã cu o frizã cu arme, cuprin -zând, în relief, de jur-îm prejur, armele
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celor învinºi, conform tra diþiei roma ne. La 200 m E de acest monument, se aflã 
Altarul funerar, de formã pãtratã (cu laturile de 16 m ºi înãlþimea de c. 10 m), în care se pare cã au existat  ose mintele sau cenuºa soldaþilor romani cãzuþi în luptele cu dacii, aºa dupã cum reiese dintr-un fragment al unei inscripþii în limba latinã gãsitã aici („În cinstea ºi în onoarea celor mai viteji bãrbaþi care au murit nãprasnic, luptând pentru patrie”). 
Tumulul, aflat la 60 m N de monu ment –construcþie circularã cu diametrul de 46 m ºi înãl þimea de c. 7 m, cu ziduri concentrice – se presu pune cã este mor -
mântul comandantului oºtilor ro mane care a murit în luptele din Dobrogea.
AD AQUAS Õ Cãlan.

ADĂMEŞTI Õ Nanov.

ADÃMUª, com. în jud. Mureº, alcãtuitãdin 6 sate, situatã în Pod. Târnavelor, perâul Târnava Micã; 5 889 loc. (1 ian. 2011):2 905 de sex masc. ºi 2 984 fem. Haltã dec.f. (în satul Adãmuº). Viticulturã. Peterit. satului Adãmuº, menþionat docu -mentar, prima oarã, în 1405, au fostdescoperiþi numeroºi dinþi de mamut,dintre care unul cu o greutate de 3,8 kg,patru molari de rinocer, datând dinPleistocen, ºi au fost scoase la ivealã (în1963) vestigii de locuire din epocilebronzului ºi a fierului. În arealul satuluiDâmbãu, atestat documentar în 1278, afost descoperit (1921) un tezaur monetaralcãtuit din 200 de denari romani. În satulAdãmuº existã o cetate þãrãneascã (sec. 16)ºi o bisericã unitarianã (1518), cu elementegotice, turn din 1694 ºi poartã din lemndin 1794. În satul Herepea se aflã o bisericãdin sec. 13–14 ºi un turn-clopotniþã (1646).Biserici din lemn, cu acelaºi hram – „SfinþiiArhan gheli Mihail ºi Gavriil” –, în sateleChinciuº (sec. 18) ºi Dâmbãu (sec. 18, cuelemente de zidãrie adãugate în 1896 ºicu picturi interioare din 1795).
ADÃªENI, com. în jud. Botoºani, alcã -tuitã din 2 sate, situatã în Câmpia JijieiSuperioare; 1 561 loc. (1 ian. 2011): 788de sex masc. ºi 773 fem. Produse textile;încălţăminte; articole de menaj. Legumi -culturã; pomiculturã. Com. A. a fost înfiin -þatã la 30 dec. 2005 în urma desprinderiisatelor Adã ºeni ºi Zoiþani din cadrulcom. Avrãmeni, jud. Botoşani.
ADÂNCATA 1. Com. în jud. Ialomiþa,alcãtuitã din 2 sate, situatã în V CâmpieiBãrãganului, pe stg. râului Prahova, laconfl. cu Cricovu Sãrat; 2 681 loc. (1 ian.

2011): 1 238 de sex masc. ºi 1 443 fem.Haltã de c.f. (Adâncata). Culturi decereale, plante uleioase, tehnice ºi denutreþ, legume etc. Balastierã. Morãrit.Producþie de alcool.
2. Com. în jud. Suceava, alcãtuitã din3 sate, situatã în SE Pod. Dragomirna, pedr. vãii Siretului ºi pe râul Hãnþeºti; 4 153loc. (1 ian. 2011): 2 084 de sex masc. ºi2 069 fem. Nod rutier. În satul Adâncatase aflã bise rica din lemn cu hramul„Sfântul Dumitru” (1794–1796, cu prid -vor adãugat în 1860) care pãstreazã pepereþii inte riori picturi originare, precumºi un bogat decor sculptat. Pânã la 24 nov.2003, com. A. a avut în compo nenþã sateleArþari, Bereºti ºi Hãnþeºti, care la aceadatã au format com. Hãnþeºti.
3. Vechea denumire a satului Adânca,com. Gura Ocniţei, jud. Dâmboviţa.
4. Sat desfiinţat, unificat cu satulBelitori, azi satul Troianul, com. Troianul,jud. Teleorman.

ADJUD, municipiu în jud. Vrancea,situat în Câmpia Siretului Inferior, peinterfluviul Siret–Trotuº, la 400 m alt., la46 km N de municipiul Focºani; 18 526loc. (1 ian. 2011): 9 086 de sex masc. ºi9 440 fem. Supr: 59,1 km2, din care 7,3 km2
în intravilan; densitatea: 2 538 loc./km2.Nod feroviar (staþia de c.f. a fost inau -guratã la 13 sept. 1872) ºi rutier. Expl. denisip ºi pietriº. Producţie de celulozã ºihârtie, de mobilã, conf., ambalaje dinhârtie ºi carton, pre fabricate din beton ºiproduse alim. (preparate din carne ºilapte, lichioruri, panificaþie etc.). Atelierepentru reparat mate rial rulant feroviarºi maºini agricole. Morãrit. Ferme decreºtere a bovinelor ºi ovinelor. Bibliotecămunicipală. Muzeu de istorie şi deºtiinþele naturii. Istoric. În partea de NVa oraºului a fost identi ficatã o aºezaredin Epoca bronzului, aparþinând culturiimateriale Monteoru (milen. 2 î.Hr.), încadrul cãreia s-au gãsit topoare din pia -trã, o cataramã din cochilie de scoicã,fusaiole º.a. Tot aici au fost scoase laivealã vestigiile unei aºezãri geto-dace(sec. 5–3 î.Hr.). Localit. apare menþionatãdocumentar, prima oarã, la 9 apr. 1433cu numele AdjuduVechi, ca punct devamã, într-un act emis de domnul IliaºVodã, fiul lui Alexan dru cel Bun; ulterioreste menþionatã la 3 iul. 1460, cu actualadenumire, într-un act privilegial emis deªtefan cel Mare ºi apoi la 15 febr. 1795,într-un hrisov domnesc. Im portantcentru comercial în sec. 16–17. Ridicat larang de târg la 20 oct. 1838 ºi de comunã

urbanã la 20 apr. 1920. Declarat oraº în1948 ºi municipiu la 20 nov. 2000. Înprezent, are în subordine ad-tivã localit.compo nentã Burcioaia ºi satele AdjuduVechi ºi ªiºcani. Monumente: bisericilecu hramurile „Sfântul Nicolae” (sec. 18)ºi „Adormirea Maicii Domnului” (sec.19); clãdirea Primãriei (începutul sec. 20).
AD MEDIAM Õ Mehadia (2).

AD MUTRIUM Õ Butoieºti.

AD PANNONIOS Õ Teregova.

AD PINUM Õ Bucureºti.

ADUNAÞI, com. în jud. Prahova, alcã -tuitã din 3 sate, situatã în V SubcarpaþilorPrahovei, la poa lele SE ale M-þilor Bucegi,la 550 m alt., pe cursul superior al râuluiProviþa; 2 128 loc. (1 ian. 2011): 1 079 desex masc. ºi 1 049 fem. Expl. forestiere.Confecþii textile. Pomiculturã (meri,pruni, peri). Apiculturã. Biserica„Adormirea Maicii Domnului” (1881) ºiMonumentul eroilor din 1877 ºi 1916,dezvelit în 1925, în satul Adunaþi. Rezer -vaþia naturalã peisagisticã „Costiºata”(52,25 ha); rezervaþia hidrologicã„Vâlceaua Pietrei” (10,31 ha).
ADUNAÞII-COPÃCENI, com. în jud.Giurgiu, alcãtuitã din 4 sate, situatã înSE Câmpiei Gãvanu-Burdea ºi în luncade pe dr. râului Argeº; 6 631 loc. (1 ian.2011): 3 267 de sex masc. ºi 3 364 fem.Nod rutier. Expl. de balast. Confecþiimetalice, prefabri cate din beton, cartonpresat. Preparate din lapte. Creºtereabovinelor. Apiculturã. Pomiculturã (ci -reºi, caiºi, viºini); legumiculturã. În satulAdunaþii-Copãceni se aflã conacul„Marmorosch-Blank” (1897) ºi bisericilecu hramurile „Adormirea MaiciiDomnului” (1843–1844, restauratã în1935) ºi „Cuvioasa Parascheva” (1873);în satul Mogoºeºti existã biserica „SfinþiiÎmpãraþi Constantin ºi Elena” (1823–1825), iar în satul Dãrãºti-Vlaºca, biserica„Sfântul Nicolae” (1880). Popas turistic.
AEGYSSUS Õ Tulcea (3).

AEROPOLIS Õ Odorheiu Secuiesc.

AFFRICA Õ Avrig (2).

AFTEIA, Mănăstirea  ~ Õ Săliştea.

AFUMAÞI 1. Com. în jud. Dolj, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în Câmpia Desnãþui,pe râul Baboia; 2 901 loc. (1 ian. 2011):1 387 de sex masc. ºi 1 514 fem. Staþie de
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c.f. (Afumaþi), inauguratã la 1 dec. 1895,ºi haltã de c.f. (în satul Boureni). Culturiiri gate de cereale, plante tehnice ºiuleioase, cartofi, legume etc. În satulAfumaþi se aflã biserica „Izvorul Tãmã -duirii” (1861–1863), iar în satele Boureniºi Covei existã bisericile cu acelaºi hram– „Sfântul Dumitru”, datând din 1840 ºi,respectiv, din 1848. Pãdure de stejarbrumãriu (Quercuspedunculiflora).
2. Com. în jud. Ilfov, formată dintr-unsat, situatã în Câmpia Vlãsiei, pe stg. râuluiPasãrea, la 15 km NE de Bucu reºti; 7 037loc. (1 ian. 2011): 3 455 loc. de sex masc. ºi3 582 fem. Nod rutier. Ind. chimicã, textilã(conf., covoare, þesãturi) ºi alim. (brân -zeturi). Culturi de cereale, floarea-soa relui,plante tehnice ºi de nutreþ, legume etc.Complex avicol. Creº terea bovinelor. Iazpiscicol. Satul Afu maþi apare menþionatdocumentar, prima oarã, în 1510. Bisericãavând hramul „Adormirea MaiciiDomnului”, ctito rie, din 1696, a StolniculuiConstantin Cantacuzino (restauratã în1852, 1899–1900 ºi 1955, când a fostrepictatã). Ruinele cetãþii lui Radu de laAfumaþi (sec. 16); conacul Stolni culuiCantacuzino (1696), cu zid de incintã;monu mentul închinat eroilor românicãzuþi în Primul Rãzboi Mondial, realizatde sculptorul I. Iordãnescu. Între 23 ian.1981 ºi 12 apr. 1996 com. A. a făcut partedin Sectorul Agricol Ilfov.

AGAFTON, Mãnãstirea ~ Õ Curteºti.

AGAPIA, com. în jud. Neamþ, alcãtuitãdin 4 sa te, situatã în Subcarpaþii Neamþului,în depre siunea omonimã, la poalele deE ale M-þilor Stâni ºoara, la 480 m alt., perâul Agapia, la 45 km N de muni cipiulPiatra-Neamþ; 4 527 loc. (1 ian. 2011):1 854 de sex masc. ºi 2 673 fem. Expl.fores tiere. Ateliere de prelucr. a lemnului,de conf. ºi pielãrie. Staþiune clima tericãde interes general, cu funcþio nare per -

ma nentã, înconjuratã de colineîmpãdurite, cu cli mat sedativ ºi aer curat,ozonat, lipsit de praf ºi aler geni, indicatãpentru tratarea nevrozelor aste nice, astãrilor de debilitate, a surme najului fizicºi inte lectual etc. Renumit centru deîncondeiere a ouã lor. În satul Agapia seaflã mănãstireaAgapia (de maici) cu obisericã având hramul „Sfinþii Arhan -gheli Mihail ºi Gavriil”, ziditã în perioda1642–1647 din iniþiativa hatma nuluiGavriil, fratele domnului Vasile Lupu.Cele o sutã de chilii, construite în stilulcaselor de munte, ºi biserica suntînconjurate de zidul de incintã. Bisericaºi chiliile, distruse parþial de incendiuldin 1821, au fost re fãcute între anii 1822ºi 1823. Restauratã în perioa da 1848–1858,biserica a fost pictatã în interior de NicolaeGrigorescu în perioada 1858–1860, cândacesta avea doar 20 de ani. Dupã incen -diul din 1903, au fost refãcute picturilemurale, iar în anii 1968–1970 acestea aufost recondiþionate, dupã ce întreg com -plexul monahal fusese supus renovãrii(1961–1965). Bise rica mănãstirii, afectatãserios de cutremurele din 4 mart. 1977,30 aug. 1986 ºi 30 mai 1990, a fostrestaurată în perioada 1995–2009 şideclarată monument istoric în anul 2004.În cadrul complexului monahal Agapia(cunoscut şi sub denumirea de AgapiaNouă) se mai află paraclisul „NaştereaMaicii Domnului” (1864, pictat în 1968–1969), biserica din lemn cu hramul„Sfântul Ioan Boguslavul” (1821),biserica-bolniţă cu hramul „AdormireaMaicii Domnului” construită din lemn(în afara incintei mănăstirii, dar înapropiere de aceasta) în 1780, refăcută în1854, reparată în 1981 şi declaratămonument istoric în anul 2004 şi unTurn-clopotniþã din 1823. Mă nãstireaAgapia are în subordine ºi schitulAgapia
Veche, situat pe un deal din apropiere,iniţial cu o bisericã din lemn cu hramul„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”,ctitorită în 1569 de Bogdan Lăpuşneanu(fiul lui Alexandru Lăpuşneanu),reconstruită din cărămidă de PetruŞchiopul în anii 1583–1585 şi ruinată îna adoua jumătate a sec. 17. Pe loculacesteia, în anii 1680–1683, Anastasia(soţia domnului Gheorghe Duca) aridicat o nouă biserică adăugându-i unal doilea hram – „Schimbarea la Faţă”,reparată în 1716 şi 1793. Reconstruită în1828–1831 şi din nou refăcută în 1935.Afectată de alunecările de teren, bisericaa fost demolată şi reconstruită din lemnîn anii 1990–1994. Mă nãstirea Agapiaposedã o bibliotecã valoroasã, cu peste

15 000 de vol., ºi un muzeu de artã reli -gioasã (inaugurat în 1930 ºi reorganizatîn 1961), în care sunt expuse icoane,evanghelia din 1754, un cru cifix sculptatîn lemn de chiparos, obiecte vechi de cult,în filigran, broderii de mãtase ºi aur,þesãturi de artã, covoare, scrisori ºi schiþeaparþinând pictorului Nicolae Grigorescuetc. În satul Agapia existã casa scriito -rului Alexandru Vlahuþã, în care funcþio -neazã un muzeu memorial. În satulVaratec se aflã mănãstirea Varatec (demaici), întemeiatã în 1785 de fiica unuipreot din Iaºi (cãlugãritã sub numele deOlimpiada), pe locul unui schit vechi,ridicat în 1588 prin grija boieruluimoldovean Ieremia Movilã. Bisericaactualã, cu hramul „Ador mirea MaiciiDomnului”, construitã în anii 1808–1812prin strãdania lui Iosif Ieromonahul ºi asimonahiei Olimpiada, reparatã ºi pictatãîn interior în 1841 ºi repic tatã în 1882,este un edificiu eclectic care îmbinãformele tradiþionale moldoveneºti cu ele -mente neoclasice. Distrusã parþial de unincendiu în noaptea de 10 spre 11 iunie1900, a fost refãcutã ulterior. Maicile dela mănãstirea Varatec se ocupã cu þesutulcovoarelor ºi al veºmintelor bisericeºti.În cadrul mănãstirii funcþio neazã unmuzeu de artã religioasã, în care suntexpuse evanghelii, icoanele SfântuluiArhanghel Mihail ºi a lui Iisus Panto -crator, manu scrise, veº minte bisericeºti,tapi serii, covoare, un epitaf din 1798, odverã ºi un acope rã mânt de masã din1838 etc. În incinta mănãstirii se aflãmormântul poetei Veronica Micle (1850–1889). În satul Varatec se mai gãsescbisericile cu hramurile „Schimbarea laFaþã” (1847) ºi „Sfântul Ioan Botezãtorul”(sec. 19, cu adãugiri din 1880 ºi picturimurale executate în 1888 de T. Ioan ºiD. Iliescu) ºi casa „Lahovari” (sf. sec. 19).În apro piere, pe drumul ce leagã mă -nãstirea Varatec de mănãstirea Agapia,se aflã rezervaþiile forestiere cunoscutesub numele de „Pã durea de Argint”(1,3 ha), alcãtuitã din mesteceni, ºi„Codrii de Aramã” (9,4 ha), cu arboriseculari de gorun (Quercuspetraea),izvorde inspiraþie pentru marele poet MihaiEminescu în Cãlin(Filedinpoveste).
AGÃª 1. Depresiune intramontanã detip culoar, situatã pe valea superioarã aTrotuºului, la 750 m alt., formatã prineroziune diferenþialã în rocile fliºuluicarpatic (gresii, argile, marne). Supr.: c. 75km2. Relief predominant de terase, cuextin dere mare pe stg. Trotuºului.Cunoscutã ºi sub numele de Brusturoasa.
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2. Com. în jud. Bacãu, alcãtuitã din 8sate, situatã în depresiunea omonimã, lapoalele vf. Cotumba (1 252 m alt.) dinM-þii Ciuc, pe cursul superior al râuluiTrotuº ºi pe pâraiele Cotumba, Sulþa ºiAgãº; 6 607 loc. (1 ian. 2011): 3 266 de sexmasc. ºi 3 341 fem. Haltã de c.f. (în satulGoioasa). Expl. ºi prelucr. lemnului(cherestea, mobilier mic). Satul Cotumbaapare menþionat documentar la 25 mart.1757 în legãturã cu schitul Cotumba (demaici), cu biserica din lemn cu hramul„Pogorârea Duhului Sfânt”, ctitorie aieromonahului Pahomie. Actuala bise -ricã, sfinþitã în 1772, a fost construitã prinosârdia vornicului Grigore Crupenschi.În perioada 1864–1994 a fost bisericã demir, redevenind mãnãstire în 1994. Însatul Diaconeºti existã un schit de maici,cu biserica „Adormirea Maicii Domnului”,întemeiat în 1998.
AGÂRBICIU Õ Viişoara (3).

AGHIREªU, com. în jud. Cluj, alcãtuitãdin 11 sate, situatã în zona DealurilorClujului, la 447 m alt., pe cursul superioral râului Nadãº; 7 095 loc. (1 ian. 2011):3 530 de sex masc. ºi 3 565 fem. Staþie dec.f. (în satul Aghireºu) ºi halte de c.f. (însatele Dorolþu, Leghia ºi Macãu). Expl.de cãrbune brun (în satul Ticu), gips ºical car (în satul Leghia), nisipuri cuarþoaseºi caolinoase (Aghireºu). Producţie deipsos ºi cãrãmidã refractarã. Centru deþesãturi ºi cusãturi populare. Izv. cu apeminerale sulfatate. Satul Aghireºu aparemenþionat documentar, prima oarã, în1263. În arealul com. A. a fost descoperitão aºezare ruralã romanã (sec. 2–3) în cares-au gãsit monede ºi ceramicã. În satulAghireºu se aflã ruinele castelului„Bocskay” (1572), o bisericã (sec. 13–15),iniþial romano-catolicã, apoi reformatã,cu elemente de arhitecturã ºi sculpturãgotice, cu interferenþe renascentiste, ºibiserica din lemn cu hramul „SfinþiiArhangheli Mihail ºi Gavriil” (1780), cupicturi originare, adusã în 1931 din satulVãleni; biserici vechi în satele Dorolþu(sec. 14–17, cu tavan casetat ºi pictat în1650 ºi mobilier de lemn pictat, datânddin 1687) ºi Bãgara (sec. 14, cu transfor -mãri din sec. 18); bisericile din lemn, cuhramurile „Sfinþii Arhangheli Mihail ºiGavriil” (1641, pictatã în 1827), „SfântaVarvara” (1735), „Sfinþii ArhangheliMihail ºi Gavriil” (1730), „ÎnviereaDomnului” (1740, adusã în 1862 din satulValea Drãganului) ºi „Naºterea MaiciiDomnului” (sec. 18), în satele Ticu, Ticu-Colonie, Macãu, Dâncu ºi Aghireºu-

Fabrici. Rezervaþia naturalã „Gipsurilede la Leghia” (1 ha).
AGIGEA 1. Lac de tip liman maritim,situat pe þãrmul Mãrii Negre, în arealulcom. omonime. Supr.: 64 ha; ad. max.: 70cm; vol.: 0,3 mil. m3. Conþine apã sãratã(4,32 g/litru) ºi nãmol sapropelic eficientîn tratamentul afecþiunilor reumatismale.

2. Com. în jud. Constanþa, alcãtuitãdin 2 sate, situatã pe litoralul MãriiNegre, la gura canalului Dunãre–MareaNeagrã (km 64,2), unde se aflã ºi o ecluzã,la 0–40 m alt., la 8 km S de muni cipiulConstanþa; 7 103 loc. (1 ian. 2011): 3 611de sex masc. ºi 3 492 fem. Haltã de c.f.(în satul Agigea). Port maritim(Constanþa Sud-Agigea). Hidro centralã(10 MW) datã în folosinþã în 1987. Podrutier peste canalul Dunãre-MareaNeagrã, susþinut de un pilon central, înaltde 83 m, de care sunt prinse 10 cabluri(hobane)  groase. Traveea centralã are odeschidere de 162 m, cea mai mare dinþarã. Staþiune balneoclimatericã de interesgeneral, cu funcþionare perma nentã,indicatã pentru tratarea afecþiu niloraparatului locomotor (reumatism, tu -berculozã osteoarticularã). Sanatoriu.Muzeu de florã ºi faunã marinã. Staþiuneoceanologicã, înfiin þatã de naturalistulIon Borcea în 1926. Com. A. a fostînfiinþatã în 1870. Biserica „Sfântul MareMucenic Dimitrie” construitã în perioada1990–28 sept. 1995 ºi sfinþitã la 15 oct.1995, cu picturi murale interioare execu -tate în anii 1998–1999 de cãtre Gabrielaªtefãniþã, Liviu Cercel ºi Corina Cercel.Rezervaþie naturalã de dune marine, extinsăpe 25 ha, creatã în 1939, în cadrul cãreia sedezvoltã c. 120 de specii de plante carac -

teristice litoralului românesc al Mãrii Negre.Printre rari tãþile floristice se întâlnesc:ciucuºoara de nisip (Alyssumborzeanum) –endemism al reg. pontice vestice, cârcelul(Ephedradistachya), varza de nisip (Crambe
maritima), ridichea de nisip (Cakilemaritima)ºi volbura de nisip (Convolvuluspersicus) –plante ocrotite etc. În aceastã zonã vege -teazã numeroase plante xerofite (adaptatela uscã ciune), printre care rogozul de nisip(Carexarenaria), lucerna de nisip (Medicago
maritima), guºa porumbelului de nisip(Silenepontica), tros cotul de nisip (Polygo-
num maritimum) etc. Fauna este repre -zentatã prin broaºte þestoase de uscat(declarate monumente ale naturii), cãlu -gãriþe, dife rite insecte de nisip etc. Întreagarezervaþie este declaratã monument alnaturii.
AGIGHIOL 1. Lac de tip liman fluvio-maritim, situat în NV lacului Razim (decare este separat printr-un perisip), lagura de vãrsare a pârâului Tulcea. Supr.:491 ha. Pisciculturã.

2. Õ Valea Nucarilor.

AGNAVIAE Õ Zãvoi.

AGNITA, oraº în jud. Sibiu, situat în SPod. Transilvaniei (în Pod. Hârtibaciului),la 447 m alt., pe valea Hârtibaciului, la62 km NE de municipiul Sibiu; 11 022 loc.(1 ian. 2011): 5 544 de sex masc. ºi 5 478fem. Supr.: 96,2 km2, din care 3,8 km2 înintravilan; densitatea: 2 900 loc./km2.Staþie finalã de c.f. pe linia de c.f. cuecartament îngust con struitã în 1898, carefăcea legãtura între A. ºi municipiul Sibiu.Aceastã „mocãniþã a Hârtibaciului”,
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Agigea (2). Podul rutier peste canalul Dunăre-Marea Neagră

Cristian
Pencil

Cristian
Pencil

Cristian
Text Box
Noul pod rutier  (1,5 km lung. ]i 65 m [n`l\ime max.) a fost construit [n perioada iul. 2010-nov. 2014).

Cristian
Pencil

Cristian
Line

Cristian
Line

Cristian
Line



trecutã pe lista monu mentelor istoricedin România, a fost închisã la 1 sept.2001. Nod rutier. Expl. ºi prelucr.lemnului (mobilier). Producţie de utilajeºi accesorii pentru ind. uºoarã (maºinide cusut ºi de tricotat º.a.), piese ºiaccesorii pentru autovehicule ºi motoarede autovehicule, de mase plastice, conf.ºi tricotaje din lânã ºi bumbac, ciorapi,pielãrie ºi încãlþãminte (mãnuºi, încãlþã -minte), benzi adezive, produse alim.Bibliotecă orăşenească. Muzeul „ValeaHârti baciului”, inaugurat în 1958, cucolecþii de arhe ologie, istorie ºi etno -grafie. Istoric. În arealul ora ºului au fostdescoperite mai multe topoare din piatrãºi cupru, un inel, vase dacice, o fibulãromanã din bronz º.a. Prima atestaredocumentarã a localit. dateazã din 1280.În perioada 1317–1320 apare consemnatãîn documente cu numele VallisSancte
Agnetis, ca centru de ceramicã smãlþuitã,în 1379 cu numele de VillaAgnethis, în1733 figura cu denumirea Agnetta, iar în1750, cu cea de Agnita. Localit. a fostdeclaratã oraº în 1950, având în subor -dine ad-tivã localit. componente Coveººi Ruja. Monumente: Fortificaþie þãrã -neascã (sec. 13, ampli ficatã succesiv pânãîn sec. 17), în interiorul cãreia se aflã obisericã evan ghelicã (1500–1525), iniþialromanicã, transformatã ulterior în stilgotic; biserica „Sfântul Nicolae” (1795–1797), ctitorie a negustorilor braºoveniDumitru Orghidan ºi Radu Bogdan,pictatã în 1980–1983. În localit. com -ponentã Ruja se aflã o bisericã roma nicã(sec. 13–14) transformatã ulterior în stilgotic, fortificatã în 1509, precum ºibiserica „Sfântul Nicolae” (sec. 18), cuforme baroce.
AGRIJ, com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã din3 sate, situatã în Depr. Almaº-Agrij, lapoalele de E ale M-þilor Meseº, pe cursulsuperior al râului Agrij; 1 421 loc. (1 ian.2011): 699 de sex masc. ºi 722 fem.Pomiculturã (pruni, meri). Renu mitãpentru costumele populare ornamentate(în care dominã culorile alb ºi negru),cusãturile, þesãturile ºi bro deriile cuspecific local. Satul Agrij este menþionatdocumentar, prima oarã, în 1459. SatulTreznea (Õ) i-a aparþinut pânã la 12 iul.1995 când a fost declarat comunã de sinestãtãtoare. Bisericile din lemn cu hramurile„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (sf.sec. 17), cu decor sculptat ºi picturiinterioare din sec. 18, ºi „Adormi rea Maicii

Dom nului” (sec. 19), în satele Bozna ºiRãstolþu Deºert. Com. A. a fost gravafectatã de inundaþiile din 19 iun. 2006.
AGRIª, com. în jud. Satu Mare, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în Câmpia Someºului;1 915 loc. (1 ian. 2011): 955 de sex masc.ºi 960 fem. În satul Agriº, menþionatdocumentar în 1216, se aflã o bisericãreformatã, iniþial romano-catolicã, ziditãîn anii 1420–1460. Com. A. a fostînfiinþatã la 7 apr. 2004 prin desprindereasatelor Agriº ºi Ciuperceni din com.Botiz, jud. Satu Mare.
AGROPOLIS Õ Târgu Mureº.

AHTON Õ Aiton.

AITA MARE, com. în jud. Covasna,alcãtuitã din 2 sate, situatã în Depr. Aita,la poalele vestice ale M-þilor Baraolt, perâul Aita, în zona de confl. cu Oltul; 1 757loc. (1 ian. 2011): 899 de sex masc. ºi 858fem. Zãcãminte de lignit (în satul AitaMe die). Expl. ºi prelucr. lemnului;morãrit; fabricã de conf. Broderii. SatulAita Mare apare menþio nat documentar,prima oarã, în 1211, iar satul Aita Medie,în 1332 (într-un registru al dijmelorpapale). În satul Aita Mare se aflã obiserică din lemn cu hramul „SfântulNicolae” (1866, restaurată la începutulsec. 21) o biserică de zid cu hramul„Sfântul Gheorghe” (1937–1938, sfinţităla 17 iul. 1938, repartă în 1995–1997 şipictată de Petru Gaspar) şi o cetateþãrãneascã, cu ziduri înalte (8 m) ºi groase(1,5 m), fortificatã cu turnuri de apãrare(sec. 16), în incinta cãreia existã o bisericãîn stil gotic (c. 1520–1541, cu transfor -mãri din 1794 ºi 1882, cu tavan casetat ºipictat în 1794).
AITA SEACÃ Õ Bãþani.

AITON, com. în jud. Cluj, alcãtuitã din 2sate, situatã în zona Dealurilor Feleacului,pe stg. Vãii Racilor, la 22 km SE demunicipiul Cluj-Napoca; 1 138 loc. (1 ian.2011): 567 de sex masc. ºi 571 fem. Peterit. com. A. au fost desco perite urmelemai multor aºezãri din Neolitic (culturamaterială Turdaº – milen. 4 î.Hr.), dinEpoca bronzului, din prima ºi a douaEpocã a fierului (Hallstatt ºi La Tène),din perioada stãpânirii romane ºi dintimpul migraþiilor. Tot aici au mai fostscoase la ivealã un mormânt deincineraþie (sec. 1 î.Hr.-1 d.Hr.) ºi o villa
rustica, în care s-a gãsit o fructierã dacicã(sec. 2 î.Hr.). Satul Aiton apare menþionatdocumentar, prima oarã, în 1320 cunumele VillaOhthunth, iar în 1329, cutoponimul Ahton. Muzeu sãtesc cu

exponate din perioada stãpânirii romane.În satul Aiton se aflã o bisericã ortodoxã,din lemn (1711), ºi o bisericã reformatã(1598), cu portal în stil romanic ºi cutavan casetat (1793), operã a meºterilorHajdu ºi Samuel Besti. Rezervaþiaforestierã „Pãdurea Ciolt”.
AIUD 1. Dealurile Aiudului, unitate derelief deluros, bine individualizatã,extinsã pe direcþia N-S, între valea râuluiUnirea, la N, ºi cea a râului Ampoi, la S,la marginea de E a M-þilor Trascãu,dominând spre E (cu 300–400 m) luncalargã a Mureºului. Sunt alcãtuite predo -minant din depo zite panoniene (argilenisipoase, pietriºuri, nisipuri), cu peticede depozite aluvionare cuaternare. Suntin tens fragmentate de râuri care leferestruiesc pe direcþie NV-SE (râurileCricãu, Galda, Geoagiu, Aiudu de Sus,Ciugudiu º.a.). Constituie un impor tantareal pomi-viticol.

2. Municipiu în jud. Alba, situat înzona Dealu rilor Aiudului, la 260 m alt.,pe dr. vãii Mureºului ºi pe stg. râuluiAiudu de Sus, la 30 km N de mu nicipiulAlba Iulia; 25 822 loc. (1 ian. 2011): 12 619de sex masc. ºi 13 203 fem. Supr.:14,2 km2, din care 5 km2 în intravilan;densita tea: 5 164 loc./km2. Staþie de c.f.Nod rutier pe ºoseaua europeanã E 81.Întreprinderi constr. de maºini (utilajepentru ind. metalurgicã, constr. metalicediverse), de prelucr. a lemnului, pre -fabricate din beton, conf., pielãrie,încãlþãminte ºi alim. (preparate din carneºi lapte, bere, sucuri naturale, produsede panificaþie). Centru pomicol (meri,pruni, nuci) ºi viticol. La A. a luat fiinþã,în 1662, Colegiul con fesional „Bethlen”,cu o bibliotecã ce dispune de numeroasecãrþi rare. Biblioteca municipală „LiviuRebreanu”. Muzeu de istorie ºi arheo -logie (f. 1950); Muzeu de ºtiinþele naturii(„Raritatvm et rervm natvralivmMvsevm”/ Muzeul raritãþilor ºi lucru -rilor naturale) cu o bogatã colecþie defluturi ºi pãsãri exotice, fundat în 1796pe lângã Colegiul academic „Bethlen”
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(unul dintre cele mai vechi din þarã).Sana toriu T.B.C. Spital (1878). Noul spital(1993), cu o policlinicã. La A. se aflã unpenitenciar în care, în perioada comu -nistã (1945– 1989), au suferit cumplit ºichiar au murit numeroase persoaneîntemniþate pe criterii politice, fiindrecunoscut ca unul dintre cele mai durelocuri de detenþie din þarã. Istoric. Înperimetrul munici piului au fost desco -perite (1966–1973) urmele unor aºezãridin Neolitic, din perioada de trecere dela Neolitic la Epoca bronzului (aparþi -nând culturii materiale Coþofeni, 2500–1800 î.Hr.), din Epoca mijlocie abronzului (cultura materială Wietenberg,sec. 16–13 î.Hr.) ºi de la sf. Epociibronzului (cultura materială Noua, sec.14–12 î.Hr.), din prima ºi din a douaEpocã a fierului (culturile Hallstatt, 1200–450/300 î.Hr., ºi La Tène, sec. 5–1 î.Hr.)în care s-au gãsit douã lame de spadãdin fier, cuþite, suliþe, o brãþarã, fibule ºiinele din bronz, ceramicã cenuºie etc. În1971, pe terit. ora ºului s-a descoperit undepozit de bronzuri (c. 1 500 de piesecântãrind în total 732 kg), datând dinHallstatt. În arealul actualului oraº aexistat în sec. 2–3 o importantã aºezarecivilã romanã cu numele Brucla, în carese pare cã au staþionat legiunile romanea XIII-a Gemina ºi a V-a Macedonica. Primamen þiu ne documentarã a localit. datea -zã din 7 nov. 1293; în 1302 aici au fostcolonizaþi germani. La mijlocul sec. 14,
A. figura ca aºezare  fortificatã, primindstatut de oraº-târg în 1462. În 1658 a de -venit, pentru scurt timp, centrul poli -tico-admi nis trativ al Comitatului Alba,ca urmare a distrugerii oraºului AlbaIulia de cãtre turci. De clarat muni cipiula 24 nov. 1994. În prezent, A. are în sub -ordine ad-tivã 4 localit. componente(Aiudul de Sus, Gâmbaº, Mãgina,Pãgida) ºi 6 sate (Ciumbrud, Gârbova deJos, Gârbova de Sus, Gârboviþa, Sâncrai,

Þifra). Monu mente: Cetatea de plan poli -gonal (sec. 13–16), cu 8 turnuri de apãrare(ale blã narilor, mãcelarilor, croitorilor,fiera rilor º.a.) ºi ziduri groase (1,20 m) ºiînalte de 8 m. În interiorul cetãþii se aflão bisericã ce aparþine cultului reformat(sec. 15–16, cu transformãri din sec. 18)construitã în stil gotic pe locul uneibazilici romanice care data din anul 1200.Biserica a fost incendiatã în 1601 detrupele austriece comandate de genera -lul austriac de origine italiană GiorgioBasta, iar în 1704 din nou de trupeleaustriece. Restauratã în 1720, 1735 ºi1965–1966. În 1961, turnul-clopotniþã,înalt de 64 m, a fost lovit de trãsnet,refãcut ulterior; Palatul (sec. 16–17)principelui Transilva niei, Gabriel Bethlen,cu transformãri baroce ulterioare, în carese aflã astãzi Muzeul de istorie; bisericaro mano-cato licã ºi mănãstirea minoritã(1728–1736), cu un turn ridicat în 1896;catedrala „Sfinţii Trei Ierarhi” (1927–1949,pictată de Eremia Profeta); biseica„Adormirea Maicii Domnului” (1991–1997, pictată în anii 2000–2001); Monu -mentul „Calvarul Aiudului”, înalt de 18m, ridicat în 1992 de cãtre Asociaþiafoºtilor deþinuþi politici din România;biserica „Sfânta Treime” a fostei mănãstiriMãgina (menţionată documentar în anul1611) situatã în localit. componentãMãgina; clã direa Colegiului „Bethlen”;busturile lui Avram Iancu (operã asculptorului Octav Mihãlþan) ºi AxenteSever (dezvelit în 1993); bisericã datânddin sec. 13–18, cu adãugiri din 1918–1919,în satul Ciumbrud; bisericã din sec. 13–18 ºi clo potniþã din lemn (1830), în satulSâncrai. Rezervaþii naturale (pãdureaSloboda, 20 ha, ºi Pârâul Babii). 
AIZIS Õ Fârliug.

ALAH-BAIR Õ Crucea (1).

ALAKAP Õ Poarta Albă.

ALBA, judeţ situat în partea central-vestică a României, pe cursul mijlociu alrâului Mureş şi pe cel inf. al râuluiTârnava, străbătut de paralela de 46°latitudine N şi de meridianele de 23° şi24° longitudine E, limitat de jud. Cluj(N), Mureş (NE), Sibiu (E şi SE), Vâlcea(S), Hunedoara (V şi SV), Arad (NV) şiBihor (NV). Supr.: 6 242 km2 (2,62% dinsupr. ţării). Populaţia (1 ian. 2011): 371 520loc. (1,73% din populaţia ţării), din care183 215 de sex masc. (49,31%) şi 188 305fem. (50,69%). Populaţiaurbană: 218 630loc. (58,85%); rurală: 152 890 loc. (41,15%).
Densitatea: 59,9 loc./km2. Structura
populaţieipenaţionalităţi (la recensă mântul

din 20-31 oct. 2011): 85,2% români, 4,3%maghiari, 4,2% rromi, 0,3% germani ş.a.
Reşed.: municipiul Alba Iulia. Oraşe:Abrud, Aiud (municipiu), Baia de Arieş,Blaj (municipiu), Câmpeni, Cugir, OcnaMureş, Sebeş (municipiu), Teiuş, Zlatna.
Comune: 67; Sate: 656 (din care 39 de sateaparţin munici piilor şi oraşelor); Localit.
componentealemunicipiilorşioraşelor: 49.

Relief predominant muntos (61% dinsupr. jud. A.), reprezentat prin unităţimontane aparţinând M-ţilor Apuseni,care ocupă jumătatea de NV a jud., şiCarpaţilor Meridionali în SE (respectiv,NV M-ţilor Şureanu, cu vf. Şureanu de2 059 m alt. şi Vârful lui Pătru de 2 130m alt. şi porţiunea de NV a M-ţilorCindrel). Zona M-ţilor Apu seni, cuînălţimi mode rate (1 000–1 800 m alt.)cuprinde pre lungirile de SE ale M-ţilorBihor (vf. Găina, 1 486 m alt.), cu nume -roase forme carstice (peşterile Scărişoara,Pojarul Poliţei ş.a., cheile Ordâncuşei,Galdei, Râmeţului ş.a.), culmile de S aleMun telui Mare (vf. Balomireasa 1 632 malt. şi vf. Muntele Mare 1 826 m alt.),culmile NE ale M-ţilor Metaliferi şi întregansam blul M-ţilor Trascău, cu un reliefvariat (dezvoltat în mare parte pe calcarejurasice) re prezentat prin măguri cal -caroase izolate (Piatra Craivii, Piatra Cetii,Corabia ş.a.), abrupturi cal caroase, chei(cheile Aiudului, Vălişoarei, Galdei, Cetii,Geoagiului, Râmeţului etc.), peşteri(Huda lui Papară), precum şi prin nu -meroase măguri vul canice, între care seremarcă cele două vârfuri ale Detuna -telor. În lungul văilor care fragmenteazăspaţiul montan din V-NV jud. A. sedetaşează mai multe depresiuni intra -monta ne, bine individua lizate: Abrud (pevalea Abrudu lui), Câmpeni şi Sălciua (pevalea Arieşului), Zlatna şi Ighiu (pe valeaAmpoiului), Trascău (pe valea Aiudului),Mogoş (pe Geoagiu) ş.a. Culoarul larg alvăii Mure şului, ce străbate terit. jud. A.pe direcţia NE-SV, separă zona montanădin V de zona de podiş din E jud. A., carese remarcă printr-un relief colinar aparţi -nând Pod. Târnavelor şi Pod. Secaşelor,cu înălţimi de 400–550 m, fragmentate devăi largi, cu lunci şi terase.
Clima jud. A. are un caracter conti -nental-mo derat, variind în funcţie deunităţile de relief – mai blândă în culoa -rul văii Mureşului şi în Pod. Târna velor,unde temp. medie anuală este de 9,5°C,şi mai aspră în reg. montane înalte, undemedia termică anuală oscilează în jurul
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valorii de 2°C. Iernile sunt lungi şi aspre,iar verile răcoroase şi umede. Temp. max.absolută (42,5°C) s-a înregistrat la Alba Iulia(16 aug. 1952), iar minima absolută (–32°C)la Blaj (25 ian. 1942). Cantităţile mediianuale de precipi taţii variază între 550 mmîn zonele joase şi 1 200–1 400 mm pe cresteleM-ţilor Şureanu. Vânturile predominantebat dinspre SV (25,2%) şi NE (12,6%) cuviteze medii anuale ce variază între 2,3 şi4,3 m/s la Alba Iulia şi între 4,0 şi 6,0 m/sîn zonele montane înalte.
Hidrografia este reprezentată, înprincipal, prin râul Mureş, care brăz deazăterit. jud. A. pe direcţia NE-SV, pe odistanţă de 125 km, între com. Noşlac (NE)

şi Şibot (SV), având o vale largă, cu aspectde culoar, un curs meandrat, o pantăgenerală de scurgere de 0,5 m/km şi undebit mediu multianual ce creşte de la 68m3/s, la intrarea pe terit. jud. A., la 120m3/s la ieşirea din judeţ, în aval de confl.cu râul Cugir. Râul Mureş colec teazămajoritatea cursurilor de ape care izvorăscdin arealul jud. A. sau din afara lui, ceimai importanţi fiind Târnava, Sebeş, Cugir(pe stg.), Arieş, Aiudu de Sus, Geoa giu,Galda, Ampoi, Valea Vinţului (pe dr.).
Vegetaţia naturală, bogată şi variată,prezintă o evidentă etajare. Etajele alpinşi subalpin ocupă zonele cele mai înalteale munţilor, în cadrul lor dezvoltându-se asociaţii de pajişti secundare, for matedin păruşcă (Festucapiroides), ţăpoşică

(Nardus stricta), clopoţei (Campanula
alpina) ş.a., ce alternează cu tufişuri desmirdar (Rhododendronkotschyi), jneapăn(Pinusmugo), ienupăr (Juniperuscommunis,
ssp.nana), afin (Vacciniummyrtillus) etc.Etajul pădurilor de molid, care, în M-ţiiApuseni, are limita inf. la 1 300 m alt.,cuprinde, alături de molid (Piceaabies),şi exemplare de pal tin de munte (Acer
pseudoplatanus), zadă (Larixdecidua), brad(Abies alba) ş.a. Etajul pădurilor defoioase, extinse pe pantele munţilor sub800 m alt., este reprezentat prin păduride gorun (Quercuspetraea) în amestec cucarpen (Carpinusbetulus) sau prin păduride fag (Fagussilvatica) în amestec cu ulmde munte (Ulmus montana), paltin demunte (Acerplatanoides), brad (Abiesalba)ş.a. În zona Pod. Secaşelor se dezvoltă
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pâlcuri de păduri de stejar (Quercus
robur) în amestec cu carpen, gorun şiarţar tătăresc (Acertataricum). În luncilerâurilor mari se întâlnesc zăvoaie deplop, salcie şi anin negru.

Fauna diversă, bogată şi eterogenă,este adapta tă, în cea mai mare parte,condiţiilor de viaţă ale domeniului fores -tier, multe specii având o valoarecinegetică deosebită. Cele mai repre -zentative exemplare faunistice care trăiescîn păduri sunt: cerbul, căpriorul, ursulbrun, râsul, mistreţul, ve veriţa, cocoşulde munte ş.a. Zonele înalte ale munţilorreprezintă domeniul caprei negre (Rupi-
caprarupicapra), declarată monument alnaturii, şi al acvilei de munte (ocrotită delege). Pe terit. jud. A. se întâlnesc şi câtevaendemisme carpatice, printre care flutu -rele Erebiamelas, câteva elemente boreale,între care alunarul (Nucifragac.caryoca-
tactes)ş.a. Apele râurilor sunt bogate înpăstrăv, lipan, mreană etc.

Resurse naturale: zăcăminte de min.auro-argentifere (exploatate la Abrud,Zlatna, Baia de Arieş, Almaşu Mare, RoşiaMontană), pirite cupri fere (Bucium), min.de cinabru (Izvoru Ampoiului), sulfuripolimetalice ce cuprind galenă şi blendă(Baia de Arieş, Almaşu Mare, Bucium), gazmetan (Cetatea de Baltă, Tăuni), min. defier (Sălciua), sare (Ocna Mureş), apoimarmură de diferite nuanţe (Sohodol),calcare (Abrud, Galda de Sus, PoianaAiudului, Rimetea ş.a.), gresii (Jibold,Sebeşel, Pianu de Sus, Şard), argilebentonitice (Ciugud, Ocna Mureş), nisipuricuarţoase (Mirăslău), balast etc. Pădurileocupă o supr. de 227 700 ha (1 ian. 2008),reprezentând 36,5% din supr. jud. A.
Istoric. Străveche vatră românească,locuită neîntre rupt din Neolitic (vestigiidescoperite la Câlnic, Daia Română,Pianu, Tărtăria, Petreşti), cu urme deviaţă din Epoca bronzului (Câlnic, DaiaRomână, Spălnaca) şi din Epoca fierului(Cium brud), terit. pe care se află astăzijud. A. a cunoscut o dezvoltare continuăîn timpul dacilor, care aveau la PiatraCraivii una dintre cele mai puternicecetăţi (sec. 2 î.Hr.-1 d.Hr.). Situat încentrul Daciei ro mane (în 106 d.Hr. acestţinut, ca şi altele, a intrat în stăpânireaImperiului Roman), terit. actualului jud.

A. ocupa un loc însemnat datorită prezen -ţei celor trei drumuri ale legiunilor roma -ne care-l străbăteau (unul spre N, cătreNapoca, unul spre Oescus – azi Ghighenîn Bulgaria – şi altul spre Sarmizegetusa),precum şi datorită existenţei aşeză rilornumeroase şi mari ca Apulum (azi AlbaIulia), devenită capitala Daciei Apulensis,

Brucla (azi Aiud), Ampelum (azi Zlatna),Alburnus Maior (azi Roşia Montană),Alburnus Minor (Abrud), Salinae (OcnaMureş) ş.a. – ultimele patru aşezări fiindşi importante centre miniere. După retra -gerea legiuni lor şi a administraţieiromane din Dacia (271/275), populaţiadaco-romană şi-a continuat viaţa ne -întrerupt (descoperirile arheologice dela Obreja şi Alba Iulia, menţionată docu -mentar în 1907 datând din sec. 2–4 şi 3–6 şi cele de la Blan diana şi Ciumbrud –sec. 9–10 dovedesc con tinui tateapopulaţiei autohtone), viaţa orăşe neascăcunoscând o oarecare decădere în timpulmigraţiei popoarelor (sec. 4–7). În sec. 9–10, Alba Iulia (numită popular Bălgrad)s-a menţinut ca un important centrueconomic şi politic al forma ţiunii presta -tale româneşti de pe valea mijlocie aMureşului. Recunoscută ca oraş în sec.13, Alba Iulia a cunoscut o deosebităînflorire în a doua jumătate a sec. 16,când a devenit capitala princi patuluiautonom Tran silvania (1542–1690). Întreevenimentele mai importante care auavut loc pe terit. jud. A. se remarcă:intrarea triumfală a vo ievodului MihaiViteazul în cetatea de scaun a Transilvaniei(Alba Iulia), la 1 nov. 1599, care în iul.1600 a realizat prima etapă de unire poli -tică a celor trei ţări române (Transilvania,Moldova şi Ţa ra Românească); marti -rizarea lui Horea şi Cloşca, la 28 febr.1785, pe Dealul Furcilor (azi Câmpul luiHorea); Marea Adunare Naţio nală de peCâmpia Libertăţii de lângă Blaj din 3–5 mai 1848, când românii (peste 40 000de persoane) s-au pro nunţat cu hotărâreîmpotriva unirii forţate a Transilvanieicu Ungaria; Marea Adu nare Naţionalăde la Alba Iulia, de la 1 dec. 1918, care aproclamat unirea necon di ţionată şidefinitivă a Transilvaniei, Banatu lui,Crişanei şi Mara mureşului cu România –eveniment marcant în viaţa poporuluiromân care a dus la realizarea statuluinaţional unitar român, cunoscut înistoriografie şi sub numele de RomâniaMare (ziua de 1 dec. a devenit, din 1990,ziua naţională a României).
Economia jud. A. se caracterizeazăprintr-o structură industrial-agrară. Încadrul producţiei globale industriale a jud.

A., ponderi importante deţin: ind. constr.de maşini şi de prelucr. a metalelor, careproduce utilaje miniere, agricole şi utilajepentru ind. metalurgică, de prelucr. alemnului şi pentru ind. mat. de constr.,maşini-unelte (Alba Iulia, Blaj), obiecte deuz casnic (maşini de spălat rufe, maşini decusut la Cugir) ş.a.; ind. extracţiei ne -

metalifere şi ind. metalurgiei neferoase;ind. de expl. şi prelucr. a lemnului (Câm -peni, Aiud, Blaj, Sebeş, Abrud, AvramIancu, Albac); ind. chimică (produse sodice,cupru electro litic, acid sulfuric etc. – OcnaMureş); ind. mat. de constr. (Alba Iulia,Aiud, Ocna Mureş, Blaj); ind. faianţei şiporţe lanului (Alba Iulia), hârtiei (Petreşti),conf. şi tricotajelor (Sebeş, Abrud, Câmpeni,Blaj, Baia de Arieş), pielăriei, blă năriei şiîncălţămintei (Alba Iulia, Orăştie, Sebeş),ind. alim. (Alba Iulia, Sebeş, Aiud, Jidvei,Abrud ş.a.). Jud. A. este şi un importantproducător de energie electrică prinintrarea în func ţiune (în 1983) a salbei dehidro centrale de pe râul Sebeş carerealizează c. 340 MWh pe an. În cadrul jud.
A. se produc numeroase obiecte meşteşu -găreşti, specifice zonei M-ţilor Apuseni(tulnice, ciubere, fluiere, pieptare, diverseţesături cu motive populare etc.). Înperioada de după dec. 1989, ca racterizatăprin trecerea treptată la economia de piaţă,pe terit. jud. A. au luat fiinţă nume roasesocietăţi comerciale cu capital privat,ponderea cea mai mare aparţi nândcomerţului, ind. mobilei şi ind. alim.

Agricultura are un caracter diversi -ficat, în care cultura cerealelor, creştereaanimalelor, pomi cultura şi viticultura seîmbină armonios în funcţie de condiţiilepedo-climatice. La sf. anului 2007, dintotalul supr. agricole a jud. A. (328 593ha), 132 183 ha reveneau terenurilorarabile, 119 646 ha păşunilor naturale,71 706 ha fâneţelor, 3 878 ha viilor şipepinierelor viticole, 1 180 ha livezilor şipepi nierelor pomicole ş.a. În acelaşi an,structura culturilor de câmp era domi -nată de culturile de porumb (43 689 ha),urmate de cele de grâu (19 556 ha), plantede nutreţ (18 308 ha), cartofi (7 219 ha),orz şi orzoaică (5 255 ha), plante uleioase(3 391 ha), ovăz, legu me, sfeclă de zahăretc. Culturile viticole, extinse pe 13 251ha, sunt mai răspândite în Pod. Târna -velor şi în zona dealurilor din jurulSebeşului, renumite fiind pod goriileJidvei, Aiud, Ighiu, Alba Iulia, Blaj, Cră -ciunelu de Jos ş.a. Pomicultura are con -diţii optime în reg. deluroase, cele maiimportante bazine pomi cole aflându-seîn arealul localit. Şona, Galda de Jos,Cugir, Stremţ, Ighiu, Rimetea, Gârbovaş.a. În toam na anului 2007, producţiatotală de fructe a fost de 15 726 tone, dincare 6 113 tone mere, 4 668 tone prune,2 459 tone pere, apoi caise, nuci ş.a. Laîn ceputul anului 2008, în jud. A. existau74 111 capete bovine (din care 74 069
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capete în sectorul privat), 164 038 capeteporcine (163 958 capete în sectorulprivat), 270 632 capete ovine (integral însectorul privat), 14 719 capete cabaline(în întregime aflat în sectorul privat),2 932 mii capete păsări (integral însectorul privat) şi 31 154 familii de albine.Pon derea sectorului privat în agriculturădepăşeşte 90% în multe sectoare.
Căiledecomunicaţie. La sf. anului 2007,lun gimea reţelei feroviare era de 230 km(din care 136 km electrificate), revenind36,8 km la 1 000 km2 teritoriu, iar cea adru murilor publice de 2 650 km, din care540 km modernizate, atingând o densi -tate de 42,5 km/100 km2 teritoriu. Încadrul transpor tului feroviar, o impor -tanţă apreciabilă are magis trala Bucureşti–Braşov–Sighişoara–Mediaş– Blaj–Teiuş(important nod feroviar), de unde seramifică spre Deva–Arad– Curtici şi spreAiud–Cluj-Napoca– Oradea–EpiscopiaBihorului. Din rami ficaţia către Cluj-Napoca, o altă linie impor tantă de c.f. seîndreaptă, din nodul feroviar Ocna Mureş,către Târgu Mureş– Miercurea-Ciuc–Braşov. Totodată, im por tanţa transpor tuluirutier este ampli ficată de prezenţa pe terit.jud. A. a unui tronson din magistralarutieră europeană E 81, Halmeu–SatuMare–Zalău–Cluj-Napoca–Tur da–AlbaIulia–Sibiu– Râmnicu Vâlcea–Piteşti şi deaici, pe autostradă (114 km), până laBucureşti şi, mai departe, până la Giurgiu.
Învăţământ, cultură şi artă. În anulşcolar 2007–2008, pe terit. jud. A. îşidesfăşurau activi ta tea 43 grădiniţe decopii, cu 11 743 copii înscrişi şi 723 cadredidactice, 99 şcoli generale (învăţă mânt

primar – clasele 1–4 şi gimnazial – clasele5–8) cu 30 453 elevi şi 2 650 cadre didac -tice, 35 de licee, cu 14 548 elevi şi 1 281profesori, două unităţi de stat de învăţă -mânt superior (Univer si tatea „1 Decem -brie” şi Institutul Teologic romano-ca to lic), cu şapte facultăţi, 5 189 studenţişi 171 cadre didactice. În aceeaşi perioa -dă, reţeaua instituţiilor de cultură şi artăcuprindea 253 de biblioteci, cu 2 960 000vo lume, şapte case de cultură, 67 cămineculturale, un teatru de păpuşi, nume -roase muzee şi case memo riale, formaţiicorale, echipe de dansuri, orchestrepopulare etc. Activitatea sportivă se des -făşoară în cadrul a 47 de secţii sportivecare cuprind 1 892 sportivi, 74 antrenorişi 29 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului2007, reţeaua sanitară a jud. A. cuprindeazece spitale, cu 2 516 paturi (un pat despital la 150 de locuitori), un sanatoriuTBC, 7 dispensare, 149 farmacii şi punctefarmaceutice ş.a. În acelaşi an, asistenţamedicală era asigurată de 632 medici (1medic la 595 locuitori), 161 stomatologi(1 medic stomatolog la 2 336 locui tori) şi2 133 cadre medicale cu studii medii.
Turismul reprezintă o componentăprincipală a activităţii jud. A. Frumuseţeaşi varietatea pei sajului, marea diversitatea monumentelor natu rii, a celor istoriceşi arhitectonice, bogăţia şi varie tateaelementelor etno grafice şi folclorice,frecvenţa locurilor istorice şi a siturilorarheologice etc. în scriu această zonă înpatrimoniul turistic al ţării. Farmeculneasemuit al M-ţilor Apuseni, pe alecăror culmi domoale şi prelungi serisipesc, până aproape de vârf, aşezărileomeneşti, prezenţa nenu măratelor formecarstice (peşterile Pojarul Poliţei, Huda

lui Papară, Scărişoara, Cheile Ordâncuşei,ale Galdei, Runcului, Râmeţului etc.),masivele de roci bazaltice „Detunatele”– având aspectul unei uria şe orginaturale, declarate monumente ale natu -rii –, Râpa Roşie de lângă Sebeş, cu aspectde canion, lung de 1 km şi lat de 200 m,declarată monument al naturii, sunt doarcâteva dintre atracţiile turistice de interesmajor ale jud. A. La acestea se mai potadăuga calcarele de la Ampoiţa (rezer -vaţie geolo gică), Fagul împăratului de laBaia de Arieş, decla rat arbore ocrotit,Gheţarul de la Vârtop (rezervaţie speo -logică), Iezeru Şureanu (rezervaţie com -ple xă), Pădurea de larice de la Vidolm(rezerva ţie fores tieră), precum şi nume -roasele şi valoroasele obiec tive istoriceşi de arhitec tură, printre care se remarcăCeta tea, Catedrala romano-catolică,Catedrala or todoxă, clădirea Palatuluiepiscopal, Biblioteca Batthyáneum ş.a.din Alba Iulia, Câmpia Libertăţii de laBlaj, Câmpul de luptă de la Mirăslău,Cetatea şi biserica evanghelică din Sebeş,Cetatea din Aiud ş.a. În suita manifestă -rilor etno-folclorice ale jud. A. un locimportant îl ocupă tradiţionalul „Târgde fete” de pe Muntele Găina, unde seorganizează anual, la 20 iul. (de Sf. Ilie),una dintre cele mai ample şi originaleserbări popu lare (dansuri şi cân tecepopulare, schimb de produse etc.) la careparticipă zeci de mii de locuitori ai zoneiîn conju rătoare sau veniţi din alte părţi aleţării. La sf. anului 2007, unităţile de cazareturis tică de pe cuprinsul jud. A. erau: 10hoteluri, o cabană, un cam ping, trei vile,trei pensiuni turistice urbane şi 25 rurale,un han, un bungalow ş.a., cu o capa citatetotală de 1 830 de locuri. Indicativauto: AB.
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Localităţile jud. Alba(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)
I.Municipii Localit.componente

alemunicipiilor
Satelecareaparţin
municipiilor

1. AIUD (1293) 1. Aiudul de Sus (1332) 1. Ciumbrud (1220)2. Gâmbaş (1231) 2. Gârbova de Jos (1282)3. Măgina (1344) 3. Gârbova de Sus  (1505)4. Păgida (1343) 4. Gârboviţa (1505)5. Sâncrai (1291)6. Ţifra (1913)
2. ALBA IULIA (1097) 1. Bărăbanţ (1299)2. Miceşti (1299)3. Oarda (1290–1291)4. Pâclişa (1265)
3. BLAJ (1252) 1. Deleni-Obârşie (1913) 1. Mănărade (1205)2. Fliteşti (1954) 2. Spătac (1367)



3. Izvoarele (1386)4. Petrisat (1332)5. Tiur (1332)6. Veza (1320)
4. SEBEŞ (1150) 1. Lancrăm (1309) 1. Răhău (1291)2. Petreşti (1309)
II.Oraşe Localit.componente

aleoraşelor
Satelecareaparţin 
oraşelor

1. ABRUD (1271) 1. Abrud-Sat (1850)2. Gura Cornei (1956)3. Soharu (1835)
2. BAIA DE ARIEŞ (1308) 1. Brăzeşti (1733)2. Cioara de Sus (1805)3. Muncelu (1486)4. Sartăş (1733)5. Simuleşti (1956)
3. CÂMPENI (1565) 1. Bonceşti (1954)2. Borleşti (1954)3. Boteşti (1954)4. Certege (1850)5. Coasta Vâscului (1954)6. Dănduţ (1956)7. Dealu Bistrii (1956)8. Dealu Capsei (1954)9. Dric (1956)10. Faţa Abrudului (1956)11. Floreşti (1954)12. Furduieşti (1956)13. Mihoeşti (1954)14. Motorăşti (1954)15. Peste Valea Bistrii (1954)16. Poduri (1956)17. Sorliţa (1956)18. Tomuşeşti (1954)19. Valea Bistrii (1954)20. Valea Caselor (1954)21. Vârşi (1954)
4. CUGIR (1330) 1. Bocşitura (1913)2. Bucuru (1913)3. Călene (1913)4. Feţeni (1956)5. Goaşele (1913)6. Mugeşti (1954)7. Vinerea (1310)
5. OCNA MUREŞ (1203) 1. Uioara de Jos (1215) 1. Cisteiu de Mureş (1320)2. Uioara de Sus (1202–1203) 2. Micoşlaca (1332)3. Războieni-Cetate (1291)
6. TEIUŞ (1290) 1. Beldiu (1219)2. Căpud (1264)3. Coşlariu Nou (1733)4. Peţelca (1264)
7. ZLATNA (1201) 1. Boteşti (1956)2. Budeni (1856)3. Dealu Roatei (1956)4. Dobrot (1956)
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5. Dumbrava (1956)6. Feneş (1733)7. Galaţi (1505)8. Izvoru Ampoiului9. Pătrângeni (1733)10. Pârău Gruiului (1956)11. Pirita (1954)12. Podu lui Paul (1956)13. Runc (1954)14. Ruşi (1956)15. Suseni (1954)16. Trâmpoiele (1733)17. Valea Mică18. Vâltori (1954)
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III.Comune Satelecomponente
(primulsatestereşed.com.)

1. ALBAC 1. Albac (1688)2. Bărăşti (1956)3. Budăieşti4. Cioneşti5. Costeşti (1954)6. Dealu Lămăşoi (1956)7. Deve8. După Pleşe (1954)9. Faţa (1956)10. Pleşeşti (1954)11. Potionci (1954)12. Rogoz (1956)13. Roşeşti (1954)14. Ruseşti (1954)15. Sohodol (1954)16. Tamboreşti (1956)
2. ALMAŞU MARE 1. Almaşu Mare (1407)2. Almaşu de Mijloc (1511)3. Brădet (1954)4. Cheile Cibului (1954)5. Cib (1407)6. Glod (1418)7. Nădăştia (1321)
3. ARIEŞENI 1. Arieşeni (1909)2. Avrămeşti (1956)3. Bubeşti4. Casa de Piatră (1954)5. Cobleş (1954)6. Dealu Bajului (1954)7. Faţa Cristesei (1954)8. Faţa Lăpuşului (1954)9. Galbena (1954)10. Hodobana (1954)11. Izlaz (1956)12. Pănteşti13. Pătrăhăiţeşti (1956)14. Poieniţa (1956)15. Raviceşti (1956)16. Sturu (1956)17. Ştei-Arieşeni (1956)18. Vanvuceşti (1954)

4. AVRAM IANCU 1. Avram Iancu (1839)2. Achimeţeşti (1956)3. Avrămeşti (1954)4. Bădăi (1956)5. Boldeşti (1956)6. Călugăreşti7. Căsoaia (1956)8. Cândeşti (1956)9. Cârăşti (1956)10. Cârţuleşti (1956)11. Coceşti (1956)12. Cocoşeşti (1956)13. Coroieşti (1956)14. Dealu Crişului (1956)15. Doleşti (1956)16. Dumăceşti17. Gojeieşti (1956)18. Helereşti (1956)19. Inceşti (1954)20. Jojei21. Mărteşti (1956)22. Orgeşti (1956)23. Pătruţeşti (1956)24. Plai (1956)25. Puşeleşti26. Şoiceşti27. Şterteşti28. Târsa29. Târsa-Plai30. Valea Maciului (1956)31. Valea Uţului (1956)32. Verdeşti (1956)33. Vidrişoara (1954)
5. BERGHIN 1. Berghin (1332)2. Ghirbom (1309)3. Henig (1333)4. Straja (1274)
6. BISTRA 1. Bistra (1437)2. Aroneşti (1956)3. Băleşti (1954)4. Băleşti-Cătun (1956)5. Bârleşti (1956)6. Cheleteni7. Ciuldeşti (1956)8. Creţeşti (1956)



9. Dealu Muntelui (1954)10. Dâmbureni (1956)11. Durăşti (1956)12. Găneşti (1956)13. Gârde (1954)14. Hodişeşti (1956)15. Hudriceşti (1954)16. Lipaia (1956)17. Lunca Largă (1956)18. Lunca Merilor (1954)19. Mihăieşti (1956)20. Nămaş (1956)21. Novăceşti (1956)22. Perjeşti (1956)23. Poiana (1956)24. Poiu (1956)25. Rătitiş (1956)26. Runcuri (1956)27. Sălăgeşti (1956)28. Ştefanca29. Tolăceşti (1956)30. Tomnatec (1954)31. Trişoreşti (1956)32. Ţărăneşti (1956)33. Vârşii Mari (1954)34. Vârşii Mici (1954)35. Vârşi-Rontu (1954)
7. BLANDIANA 1. Blandiana (1733)2. Acmariu (1276)3. Ibru (1954)4. Poieni (1956)5. Răcătău (1488)
8. BUCERDEA GRÂNOASĂ 1. Bucerdea Grânoasă (1303)2. Cornu (1913)3. Pădure (1956)4. Pânca (1954)
9. BUCIUM 1. Bucium (1595)2. Angheleşti (1956)3. Bisericani (1956)4. Bucium-Sat (1909)5. Cerbu (1850)6. Ciuculeşti (1956)7. Coleşeni (1956)8. Dogăreşti (1956)9. Fereşti (1956)10. Floreşti (1956)11. Gura Izbitei (1956)12. Heleşti (1956)13. Izbicioara (1956)14. Izbita (1850)15. Jurcuieşti16. Lupuleşti (1956)17. Măgura (1956)18. Muntari (1733)19. Petreni (1956)20. Poiana (1956)21. Poieni (1956)22. Stâlnişoara (1954)23. Valea Abruzel (1956)24. Valea Albă (1956)25. Valea Cerbului

26. Valea Negrilesii (1956)27. Valea Poienii (1956)28. Valea Şesii (1956)29. Văleni (1956)30. Vâlcea (1956)
10. CÂLNIC 1. Câlnic (1267)2. Deal (1366)
11. CENADE 1. Cenade (1311)2. Capu Dealului (1956)3. Gorgan (1956)
12. CERGĂU 1. Cergău Mare (1302)2. Cergău Mic (1303)3. Lupu (1306)
13. CERU-BĂCĂINŢI 1. Ceru-Băcăinţi (1909)2. Bolovăneşti (1954)3. Bulbuc (1457)4. Cucuta (1956)5. Curpeni (1850)6. Dumbrăviţa (1956)7. Fântânele (1954)8. Groşi (1954)9. Valea Mare (1733)10. Viezuri
14. CETATEA DE BALTĂ 1. Cetatea de Baltă (1202–1203)2. Crăciunelu de Sus (1332)3. Sântămărie (1448)4. Tătârlaua (1332)
15. CIUGUD 1. Ciugud (1335)2. Drâmbar (1332)3. Hăpria (1520)4. Limba* (1309)5. Şeuşa (1332)6. Teleac (1956)
16. CIURULEASA 1. Ciuruleasa (1850)2. Bidigeşti (1956)3. Bodreşti (1954)4. Bogleşti (1956)5. Buninginea (1850)6. Gheduleşti (1956)7. Mătişeşti (1954)8. Morăreşti (1956)9. Vulcan
17. CRĂCIUNELU DE JOS 1. Crăciunelu de Jos (1324)
18. CRICĂU 1. Cricău (1206)2. Craiva (1733)3. Tibru (1352)
19. CUT 1. Cut (1291)
20. DAIA ROMÂNĂ 1. Daia Română (1293)
21. DOŞTAT 1. Doştat (1320)2. Boz (1290–1295)3. Dealu Doştatului (1956)
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22. FĂRĂU 1. Fărău (1299)2. Heria (1202–1203)3. Medveş (1288)4. Sânbenedic (1332)5. Şilea (1319)
23. GALDA DE JOS 1. Galda de Jos (1287)2. Benic (1299)3. Cetea (1337)4. Galda de Sus (1648)5. Lupşeni (1956)6. Măgura (1956)7. Mesentea (1303)8. Oiejdea (1238)9. Poiana Galdei10. Răicani (1913)11. Zăgriş
24. GÂRBOVA 1. Gârbova (1096)2. Cărpiniş (1488)3. Reciu (1309)
25. GÂRDA DE SUS 1. Gârda de Sus (1909)2. Biharia3. Dealu Frumos (1954)4. Dealu Ordâncuşii (1954)5. Dobreşti (1954)6. Gârda Seacă (1909)7. Gheţari (1956)8. Hănăşeşti (1956)9. Huzăreşti (1954)10. Izvoarele (1386)11. Munună (1954)12. Ocoale (1954)13. Plai (1954)14. Plişti (1954)15. Scoarţa (1956)16. Snide17. Suceşti (1956)
26. HOPÂRTA 1. Hopârta (1332)2. Silivaş (1202–1203)3. Şpălnaca (1329)4. Turdaş (1202–1203)5. Vama Seacă (1913)
27. HOREA 1. Horea (1839)2. Baba (1954)3. Buteşti (1956)4. Dârleşti (1956)5. Fericet (1956)6. Giurgiuţ (1956)7. Mănceşti (1956)8. Mătişeşti (1954)9. Niculeşti (1954)10. Pătruşeşti (1954)11. Petreasa (1213)12. Preluca (1954)13. Teiu (1956)

14. Trifeşti (1954)15. Zânzeşti (1956)
28. IGHIU 1. Ighiu (1206)2. Bucerdea Vinoasă (1238)3. Ighiel (1733)4. Şard (1238)5. Ţelna (1648)
29. ÎNTREGALDE 1. Întregalde (1525)2. Dealu Geoagiului (1413)3. Ghioncani (1954)4. Ilieşti (1956)5. Ivăniş (1956)6. Mărineşti (1956)7. Modoleşti (1954)8. Necrileşti (1954)9. Popeşti (1956)10. Sfârcea (1956)11. Tecşeşti (1909)
30. JIDVEI 1. Jidvei (1309)2. Bălcaciu (1319)3. Căpâlna de Jos (1332)4. Feisa (1332)5. Veseuş (1332)
31. LIVEZILE 1. Livezile (1733)2. Izvoarele (1470)3. Poiana Aiudului (1330)4. Vălişoara (1342–1343)
32. LOPADEA NOUĂ 1. Lopadea Nouă (1202–1203)2. Asinip (1202–1203)3. Băgău (1296)4. Beţa (1272)5. Cicârd (1913)6. Ciuguzel (1202–1203)7. Ocnişoara (1202–1203)8. Odverem (1303)
33. LUNCA MUREŞULUI 1. Lunca Mureşului (1291)2. Gura Arieşului (1291)
34. LUPŞA 1. Lupşa (1366)2. Bârdeşti (1956)3. Bârzan (1956)4. Curmătură (1956)5. După Deal (1956)6. Geamăna (1825)7. Hădărău (1909)8. Holobani (1956)9. Lazuri (1956)10. Lunca (1956)11. Mănăstire (1909)12. Mărgaia13. Muşca (1733)14. Pârâu-Cărbunări (1956)15. Piţiga (1956)16. Poşogani (1956)17. Şasa (1956)18. Trifeşti (1956)19. Valea Holhorii (1956)20. Valea Lupşii (1854)
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21. Valea Şesii (1909)22. Văi (1956)23. Vinţa (1825)
35. METEŞ 1. Meteş (1338)2. Ampoiţa (1293)3. Isca (1956)4. Lunca Ampoiţei (1956)5. Lunca Meteşului (1956)6. Pădurea (1956)7. Poiana Ampoiului ( 1733)8. Poiana Ursului (1956)9. Presaca Ampoiului (1733)10. Remetea (1956)11. Tăuţi (1341)12. Văleni (1956)
36. MIHALŢ 1. Mihalţ (1319)2. Cistei (1461)3. Obreja (1760–1762)4. Zărieş (1835)
37. MIRĂSLĂU 1. Mirăslău (1219)2. Cicău (1291)3. Decea (1339)4. Lopadea Veche (1296)5. Ormeniş (1291)6. Rachiş (1750)
38. MOGOŞ 1. Mogoş (1909)2. Bărbeşti (1956)3. Bârleşti (1909)4. Bârleşti-Cătun (1956)5. Bârzogani (1956)6. Boceşti (1956)7. Bogdăneşti (1956)8. Buteşti (1956)9. Cojocani (1760–1762)10. Cristeşti (1956)11. Mămăligani (1760–1762)12. Negreşti (1956)13. Onceşti (1956)14. Poienile-Mogoş (1956)15. Tomeşti (1956)16. Valea Barnii (1954)17. Valea Bârluţeşti (1956)18. Valea Coceşti (1956)19. Valea Giogeşti (1956)20. Valea Mlacii (1956)21. Valea Ţupilor (1956)
39. NOŞLAC 1. Noşlac (1288)2. Căptălan (1587–1589)3. Copand (1288)4. Găbud (1458)5. Stâna de Mureş (1334)6. Valea Ciuciului (1954)
40. OCOLIŞ 1. Ocoliş (1408)2. Lunca Largă (1954)3. Runc (1733)4. Vidolm (1470)
41. OHABA 1. Ohaba (1372)

2. Colibi (1805)3. Măghierat (1954)4. Secăşel (1509)
42. PIANU 1. Pianu de Sus (1488)2. Pianu de Jos (1309)3. Plaiuri (1956)4. Purcăreţi (1909)5. Strungari (1488)
43. POIANA VADULUI 1. Poiana Vadului2. Costeşti (1954)3. Duduieni (1954)4. Făgetu de Jos (1954)5. Făgetu de Sus (1954)6. Hănăşeşti (1956)7. Lupăieşti (1954)8. Morcăneşti (1954)9. Păşteşti (1956)10. Petelei (1954)11. Stăneşti (1954)
44. PONOR 1. Ponor (1648)2. După Deal (1956)3. Geogel (1867)4. Măcăreşti (1928)5. Valea Bucurului (1956)6. Vale în Jos
45. POŞAGA 1. Poşaga de Jos (1365)2. Corţeşti3. Inceşti (1956)4. Lunca (1470)5. Orăşti (1956)6. Poşaga de Sus (1824)7. Săgagea (1835)
46. RĂDEŞTI 1. Rădeşti (1263–1269)2. Leorinţ (1348)3. Meşcreac (1264)4. Şoimuş (1318)
47. RÂMEŢ 1. Râmeţ (1441)2. Boţani (1956)3. Brădeşti (1909)4. Cheia (1909)5. Cotorăşti (1956)6. Floreşti (1954)7. Olteni (1913)8. Valea Făgetului (1956)9. Valea Inzelului (1954)10. Valea Mănăstirii (1909)11. Valea Poienii (1956)12. Valea Uzei (1909)13. Vlădeşti (1956)
48. RIMETEA 1. Rimetea (1257–1272)2. Colţeşti (1332)
49. ROŞIA DE SECAŞ 1. Roşia de Secaş (1306)2. Tău (1335)3. Ungurei (1304)
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50. ROŞIA MONTANĂ 1. Roşia Montană (1592)2. Bălmoşeşti (1954)3. Blideşti (1954)4. Bunta (1956)5. Cărpiniş (1595)6. Coasta Henţii (1956)7. Corna (1850)8. Curături (1956)9. Dăroaia10. Gârda-Bărbuleşti (1956) 11. Gura Roşiei (1909)12. Iacobeşti (1956)13. Ignăţeşti (1954)14. Şoal (1956)15. Ţarina (1956)16. Vârtop
49. SĂLCIUA 1. Sălciua de Jos (1365)2. Dealu Caselor (1956)3. Dumeşti (1956)4. Sălciua de Sus (1370)5. Sub Piatră (1909)6.Valea Largă (1956)
52. SĂLIŞTEA 1. Săliştea (1310)2. Mărgineni (1956)3. Săliştea-Deal (1956)4. Tărtăria (1733)
53. SĂSCIORI 1. Săsciori (1309)2. Căpâlna (1386)3. Dumbrava (1309)4. Laz (1357)5. Loman (1733)6. Pleşi (1954)7. Răchita (1574)8. Sebeşel (1382)9. Tonea (1913)
54. SÂNCEL 1. Sâncel (1252)2. Iclod (1347)3. Pănade (1290)
55. SÂNTIMBRU 1. Sântimbru (1238)2. Coşlariu (1733)3. Dumitra (1269)4. Galtiu (1333)5. Totoi
56. SCĂRIŞOARA 1. Scărişoara (1733)2. Bârleşti (1956)3. Boteşti (1954)4. Faţa-Lăzeşti (1954)5. Floreşti (1956)6. Lăzeşti (1954)7. Lespezea (1956)8. Maţei (1956)9. Negeşti (1956)10. Prelucă (1954)11. Runc (1954)12. Sfoartea (1954)

13. Ştiuleţi (1954)14. Trânceşti
57. SOHODOL 1. Sohodol (1805)2. Băzeşti (1956)3. Bilăneşti (1956)4. Bobăreşti (1956)5. Brădeana (1956)6. Burzoneşti7. Deonceşti8. Dilimani (1956)9. Furduieşti (1956)10. Gura Sohodol (1956)11. Hoancă (1956)12. Joldişeşti (1956)13. Lazuri (1956)14. Leheşti (1956)15. Lumineşti (1956)16. Medreşti (1956)17. Morăreşti (1956)18. Muneşti19. Năpăieşti (1956)20. Nelegeşti (1956)21. Nicoreşti (1956)22. Peleş (1835)23. Poiana (1909)24. Robeşti (1956)25. Sicoieşti (1956)26. Surdeşti (1954)27. Şebişeşti (1956) 28. Şimoceşti (1956)29. Ţoci (1956)30. Valea Verde (1954)31. Vlădoşeşti (1956)
58. STREMŢ 1. Stremţ (1332)2. Faţa Pietrii (1956)3. Geoagiu de Sus (1263)4. Geomal (1282)
59. ŞIBOT 1. Şibot (1281)2. Balomiru de Câmp (1479)3. Băcăinţi (1278)4. Sărăcsău (1733)
60. ŞONA 1. Şona (1313)2. Alecuş (1332)3. Biia (1202–1203)4. Doptău (1913)5. Lunca Târnavei (1647)6. Sânmiclăuş (1309)7. Valea Sasului (1290)
61. ŞPRING 1. Şpring (1290–1301)2. Carpen (1913)3. Carpenii de Sus (1913)4. Cunţa (1291)5. Draşov (1309)6. Vingard (1309)
62. ŞUGAG 1. Şugag (1750)2. Arţi (1913)3. Bârsana (1956)
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4. Dobra (1909)5. Jidoştina (1956)6. Mărtinie (1956)7. Tău Bistra (1913)
63. UNIREA 1. Unirea (1219)2. Ciugudu de Jos (1219)3. Ciugudu de Sus (1332)4. Dumbrava (1219)5. Inoc (1291)6. Măhăceni (1291)
64. VADU MOŢILOR 1. Vadu Moţilor (1909)2. Bodeşti (1954)3. Burzeşti (1954)4. Dealu Frumos (1954)5. Lăzeşti (1954)6. Necşeşti (1954)7. Poduri-Briceşti (1956)8. Popeştii de Jos (1956)9. Popeştii de Sus (1954)10. Tomuţeşti (1954)11. Toţeşti (1954)12. Vâltori (1954)
65. VALEA LUNGĂ 1. Valea Lungă (1309)2. Făget (1296)3. Glogoveţ (1717)4. Lodroman (1439)5. Lunca (1447)6. Tăuni (1461)
66. VIDRA 1. Vidra (1595)2. Băi (1956)3. Bobăreşti (1956)4. Bogdăneşti (1954)5. Bordeştii Poieni (1956)6. Culdeşti (1956)7. Dealu Goieşti (1956)8. Dos (1956)9. Dosu Luncii (1956)10. Dosu Văseşti (1956)11. Drăgoieşti-Luncă (1956)12. Ficăreşti (1954)13. Gligoreşti (1956)14. Goieşti (1956)15. Haiduceşti (1956)16. Hărăşti (1956)

17. Hoancă (1956)18. Jefleşti (1956)19. Lunca (1954)20. Lunca Bisericii (1956)21. Lunca de Jos (1956)22. Lunca Goieşti (1956)23. Lunca Veseşti24. Modoleşti (1956)25. Nemeşi (1954)26. Oideşti (1956)27. Pitărceşti (1956)28. Pleşcuţa (1956)29. Poieni* (1956)30. Ponorel (1854)31. Puiuleţeşti (1956)32. Runc (1954)33. Segaj (1956)34. Urdeş (1956)35. Valea Morii (1913)36. Văseşti (1956)37. Vâlcăneasa (1956)38. Vâlceşti (1956)39. Vârtăneşti (1956)
67. VINŢU DE JOS 1. Vinţu de Jos (1248)2. Câmpu Goblii (1956)3. Ciocaşu (1956)4. Crişeni (1956)5. Dealu Ferului (1956)6. Gura Cuţului (1956)7. Haţegana (1956)8. Inuri (1733)9. Laz (1954)10. Mătăcina11. Mereteu (1954)12. Pârău lui Mihai (1956)13. Poieniţa (1956)14. Stăuini15. Valea Goblii (1954)16. Valea lui Mihai (1956)17. Valea Vinţului (1954)18. Vurpăr (1248) 

* Sat depopulat la sf. sec. 20 şi începutul sec. 21.
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ALBAC, com. în jud. Alba, alcãtuitã din
16 sate, situatã la poalele de NE ale
M-þilor Bihor ºi cele de SV ale Muntelui
Mare, la 635 m alt., în Þara Mo þilor,
la confl. râului Albac cu Arieºu Mare;
2 156 loc. (1 ian. 2011): 1 071 de sex masc.
ºi 1 085 fem. Nod rutier. Expl. de mar -
murã (în satul Bãrãºti). Producţie de
butoaie (Albac). Muzeu de istorie. Colec -
þie muzealã etnograficã. În satul Albac,
menþionat documentar, prima oarã, în
1688 cu numele ReulMare, se aflã bustul
lui Horea (dezvelit în 1967), operã a

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

ALBA ECCLESIA Õ Albeºti (4).

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

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



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

oraºul a fost refãcut ulterior, de venind,în scurt timp, un important cen tru altipãriturilor româneºti. Aici a apãrut (în1648) prima traducere inte gralã, în limbaromânã, a NouluiTestament prin grijamitropolitului Simion ªtefan în prefaþacãruia se formuleazã necesitatea uneilimbi scrise comune pentru românii dintoate provin ciile. În sec. 18 s-a reconstruitcetatea. La 28 febr. 1785, aici au fosttorturaþi Horea ºi Cloºca, doi dintre ceitrei conducãtori ai Rãscoalei þãrãneºti din1784–1785 din Transilvania. La 18 nov./1dec. 1918, la A. I. a avut loc MareaAdunare Naþio nalã, la care au participatpeste 100 000 de români veniþi din toateþinuturile Transilvaniei ºi Banatului ºi lacare Vasile Goldiº a citit textul rezoluþieide unire a Transil vaniei cu România:
„AdunareaNaþionalã a tuturor românilor
dinTransilvania,BanatºiÞaraungureascã,
adunaþiprinreprezentanþii lor îndreptãþiþi
laAlbaIuliaînziuade18nov.(1dec.)1918,
decreteazã Unirea acelor români ºi a
teritoriilorlocuitededânºiicuRomânia.” Însept. 1940, locui torii oraºului auparticipat la o demon stra þie de protestîmpotriva Dictatului de la Viena (din30 aug. 1940) prin care România eraforţată să cedeze partea de NV a Transil -vaniei Un gariei horthyste. Declaratmunicipiu la 17 febr. 1968 ºi Cetatesimbol a unirii tuturor românilor (la 30nov. 1994). Municipiul A. I. are însubordine ad-tivã 4 localit. componente:Bãrãbanþ, Miceºti, Oarda ºi Pâcliºa. La

Pâcliºa a fost descoperit (1997) un tezaurmonetar roman (300 monede din sec.2 d.Hr.). Monumente: cetatea „Alba Ca -ro lina”, în stil Vauban, extinsã pe 70 ha,construită în perioada 4 nov. 1715–1738(pe locul alteia din sec. 9–10) dupãplanurile arhitec tu lui italian Gio vanniMorando Visconti, din iniþia tiva împãra -tului Carol VI de Habsburg, este un fortde plan hepta gonal, cu ziduri groase,7 bastioane ºi mai multe porþi, în stilbaroc, împodobite cu basoreliefuri careînfãþi ºeazã figuri ºi scene din mitologie,realizate de Johann König. Poarta întâi acetăţii a fost restaurată în 2001–2006,poarta a III-a în 1998–2008, iar poarta aV-a a fost inaugurată la 6 apr. 2011. Înapr. 2008 a fost inaugurat şi podul mobilde la poarta a III-a. În interiorul porţii aIII-a există celula în care a fost închisHorea. Porţile a II-a şi a VI-a sunt incluseîn planurile de restaurare până în 2013.Pentru a putea fi construitã cetatea „AlbaCarolina” a fost distrusã, printre altele,ºi mitropolia ortodoxã, ctitorie din anii1595–1601 a voievodului Mihai Viteazul;Ca tedrala ro mano-catolicã „Sfântul Mi -hail”, cu ele mente de structurã ºidecoraþie gotice, construitã între anii 1246ºi 1291, cu adãugiri ºi prefaceri suc ce siveulterioare, a fost supusă unor reparaþiiîn 1718–1739, 1907–1917, 1950–1953. Înaceastã catedralã se aflã sarcofagul cuosemintele lui Iancu de Hunedoara. Înprezent, biserica „Sfântul Mihail” esteCatedrala Arhiepis copiei romano-catolice
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Alba Iulia; Cate drala Orto doxã sauCatedrala Reîntre girii, cu hra mul „SfântaTreime”, a fost construitã în anii 1921–1922 dupã pla nurile arhitectului Victorªtefãnescu în stilul ve chilor bisericiromâneºti, cu o turlã centralã de 58 mînãlþime, flancatã de patru turle mai mici.Biserica a fost renovatã ºi reparatã în anii1993–1994 ºi re sfinþitã la 19 iun. 1994.Turn-clo potniþã înalt de 52 m. În aceastãcatedralã, la 15 oct. 1922 au fostîncoronaţi Ferdinand I şi soţia lui, Maria,ca rege şi, respectiv, ca regină aiRomâniei; bise rica „Ador mirea MaiciiDomnului” (1691); bise rica gre ceascã cuhramul „Buna Vestire” (1783); bi sericile„Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel” (1787) ºi„Sfânta Treime” (1795); Palatul princiar(sec. 13–18), fostã reºed. a principilorTransilvaniei; Palatul Apor (sec. 17), înstilul Renaºterii târzii, cu influenþebaroce; Biblioteca Batthyáneum, înte -meiatã în 1784 de cãtre Ignác Batthyány,episcop catolic al Transil vaniei, cu 69 061volume, dintre care 1 665 de manuscriseºi cãrþi tipãrite înainte de anul 1500, uneleunice în lume (Codexaureus, sec. 8 d.Hr.,pe foi de pergament), 19 000 de docu -mente, 609 in cunabule etc.; obeliscrealizat de cãtre sculptorul Ion Negrulea(1937), închinat lui Horea, Cloºca ºiCriºan; statuia ecvestrã a voievoduluiMihai Vi teazul, operã a sculptoruluiOscar Han (dezvelitã în 1968); statuiaLupa Capi tolina, donaþie fãcutã (1993)de cãtre oraºul Ales sandria din Italia, afost instalată în Piaţa Alessandria dinAlba Iulia o dată cu inaugurarea acesteia

în anul 2007; statuia în bronz a lui Iuliu
Maniu (dezvelitã la 28 mai 1995);
busturile unor iluºtrii oameni politici: Ion
Raþiu, Vasile Goldiº, Pan. Halippa, Ion
Nistor º.a. – dez velite în nov. 1994. La
16 sept. 1995 a fost dez velitã statuia lui
I. I. C. Brãtianu, operã a sculp torului Paul
Vasilescu; biserica roma no-catolicã (1302,
cu modificãri din sec. 18), în localit. com -
ponentã Bãrãbanþ.
ALBENI, com. în jud. Gorj, alcãtuitã din6 sate, situatã în Subcarpaþii Olteniei, perâul Câlnic; 2 972 loc. (1 ian. 2011): 1 483de sex masc. ºi 1 489 fem. Expl. de petrolºi de lignit. Pomiculturã (meri, pruni,peri). În satul Albeni, menþionat docu -mentar la 30 iun. 1486 într-un act dedanie semnat de domnul Vlad Cãlu gãrul,se aflã biserica „Sfântul Nicolae”-Sãulescu construită înainte de 1730 şireparatã în 1820, 1844, 1893–1894; bise -ricile din lemn „Sfântul Gheorghe”(1799–1800) ºi alta cu dublu hram –„Cuvioasa Parascheva” ºi „Intrarea înBisericã a Maicii Domnului” (1812), însatele Bârzeiu de Gilort ºi Mirosloveni.
ALBEªTI 1. Com. în jud. Botoºani, alcã -tuitã din 6 sate, situatã în Câmpia JijieiSuperioare, pe râul Jijia; 6 627 loc. (1 ian.2011): 3 382 de sex masc. ºi 3 245 fem.Haltã de c.f. (în satul Jijia). Creºterea ovi -nelor; viticulturã. În satul Albeºti auexistat (sec. 16–17) casele boiereºti alefamiliei Balº, in cendiate de poloni în 1686.

2. Com. în jud. Constanþa, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în SE Pod. Cobadin,pe valea râului Albeºti, la graniþa cuBulgaria; 3 515 loc. (1 ian. 2011): 1 758 desex masc. ºi 1 757 fem. În arealul com A.au fost descoperite (1973, 1994) vestigiileunei aºezãri urbane fortificate (sec. 4–1î.Hr.), cu locuinþe din piatrã ºi pãmânt,aparþinând populaþiei geto-dace ºi unorgreci veniþi din cetatea Callatis. Au fostiden tificate strãzi pavate, prevãzute cu

canalizare, ur mele unor edificii publice,ceramicã de import (am fore de Thasos,Sinope, Cos º.a.), ºtam pile, aplice,statuete din ceramicã, vase autohtone etc.Satul Albeºti apare con semnat în 1856 cunumele Sarighiol, denumire pãstratã pânãîn 1924. Rezer vaţia forestieră „PădureaHagieni” (392,9 ha).
3. Com. în jud. Ialomiþa, alcãtuitã din3 sate, situatã în Câmpia Bãrãganului, înlunca de pe dr. râului Ialomiþa: 1 181 loc.(1 ian. 2011): 592 de sex masc. ºi 589 fem.Nod rutier. Culturi de cereale.
4. Com. în jud. Mureº, alcãtuitã din9 sate, si tuatã în Pod. Târnavelor, pe râulTârnava Mare, la 5 km E de municipiulSighiºoara; 5 990 loc. (1 ian. 2011): 2 971de sex masc. ºi 3 019 fem. Staþie de c.f.(în satul Albeºti). Fabricã de sticlã.Topitorie de in. Produse textile (frânghii)ºi alim. (brânzeturi, pani ficaþie); douãmori de cereale. Culturi de cereale,hamei, in, sfeclã de zahãr, cartofi etc.Creºterea bovi nelor. Muzeu memorial„Petöfi Sándor” (inau gurat în 1966). Parc.În arealul satului Jacu a fost descoperitão oglindã circularã din bronz, care aremânerul terminat cu o figurã zoomorfã,datând din sec. 6 î.Hr., atribuitã sciþilor.Pe terit. satului Al beºti, menþionat docu -mentar, prima oarã, în 1231 cu numele

AlbaEcclesia, s-a desfãºurat (la 31 iul.1849) bãtãlia dintre armata revoluþionarãmaghiarã, comandatã de genera lulpolonez Józef Bem, ºi oºtile ruseºti,conduse de generalul A.N. Lüders, venitesã înã buºe revoluþia – luptã în care aumurit poetul maghiar Petöfi Sándor,aghiotantul generalului Bem, ºi publi -cistul german Anton Kurz. În amintireapoetului maghiar a fost ridicat (în 1899),din iniþiativa Luizei Haller, un obeliscdin piatrã. În satul Albeºti existã obisericã din sec. 15, cu transformãri din1721 ºi din sec. 19, cu elemente de arhi -tec turã ºi sculpturã gotice, iar în satulÞopa, atestat documentar la 20 oct. 1301,se aflã ruinele castelului „Bethlen” (1617),de plan dreptunghiular, iniţial cu treiniveluri, cu turnuri la colþuri, înconjuratde o incintã fortificatã cu 3 turnuri deapãrare. La 1 mai 1870, o inundaþiecatastrofalã a distrus satul Boiu ºi aprovocat moartea a 141 de persoane.
5. Com. în jud. Vaslui, alcãtuitã din4 sate, si tuatã în zona Colinelor Fãlciului,pe stg. râului Bârla d, în reg. în care acestaconflueazã cu râul Crasna; 3 249 loc.
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(1 ian. 2011): 1 606 de sex masc. ºi 1 643fem. Staþie de c.f. (în satul Crasna), inau -guratã la 13 nov. 1886. Centru viticol ºide vinifi caþie. Pomiculturã (meri, pruni,peri, nuci). Satul Crasna apare menþionatdocumentar, prima oarã, în 1450, înlegãturã cu lupta victorioasã purtatãde domnul Bogdan II (tatãl lui ªtefan celMare) împotriva oºtilor polone. În satulAlbeºti, menþionat documentar, primadatã, la 6 mart. 1453, cu numele Rãdeºti(denumirea actualã dateazã din 1493), seaflã biserica „Sfinþii Voievozi” (1874).
ALBEªTII DE ARGEª, com. în jud.Argeº, al cãtuitã din 7 sate, situatã pe cur -sul superior al râului Argeº, pe ºoseauaTransfãgãrãºanã, în zona de contact aMuscelelor Argeºului cu Dealurile Arge -ºului, la 500 m alt.; 5 956 loc. (1 ian. 2011):2 912 de sex masc. ºi 3 044 fem. Reºed.com. este satul Albeºtii Pãmânteni.Hidrocen tralã (15 MW) intratã în funcþiuneîn 1967. Cãrãmidãrie. Expl. ºi prelucr.primarã a lemnului; confecþii metalice;fabricarea foliilor de mase plastice. Moarãde cereale. Pomiculturã (meri, pruni). Cen -tru de meºteºuguri populare (dãrãcit, piuãde apã, confec þionarea de sumane, pãturiº.a.). În satul Brãteºti se aflã biserica„Naºterea Sfântului Ioan Botezãtorul”(1735, refãcutã în 1795 ºi în 1819), cu picturimurale originare.
ALBEªTII DE MUSCEL, com. în jud.Argeº, alcãtuitã din 2 sate, situatã în zonade contact a Muscelelor Argeºului cuprelungirile M-þilor Iezer-Pãpuºa, la 590–630 m alt.; 1 460 loc. (1 ian. 2011): 720 desex masc. ºi 740 fem. Expl. forestiere ºide calcare numulitice, folosite în lucrãriorna mentale la cons trucþiile arhitectonicemonumentale. Prelucr. primarã alemnului. Pãstrãvãrie. Pomiculturã (meri,pruni, peri). Biserica „Adormirea MaiciiDomnului” (1877) în satul Albeºti.Rezervaþie geologicã („granitul deAlbeºti”, 0,5 ha) ºi paleontologicã(„calcarul de Albeºti”, 1,5 ha – punctfosilifer cu calcare numulitice în care segãsesc pietrificaþi crabi, arici de mare,dinþi fosili de rechini etc.). Ambele aufost declarate rezervaþii în 1954; o supr.de 3 900 m2 se aflã sub ocrotirea legii.
ALBEªTI-PALEOLOGU, com. în jud.Prahova, alcãtuitã din 4 sate, situatã pevalea Cricovului Sã rat, în zona de contacta Câmpiei Sãratei cu Sub carpaþiiPrahovei ºi ai Buzãului; 5 789 loc. (1 ian.

2011): 2 820 de sex masc. ºi 2 969 fem.Haltã de c.f. (în satul Albeºti-Muru), inau -guratã la 13 sept. 1872. Expl. de petrol.Prelucr. lemnului (mobilã). Prepa rate dinlapte. Centru viticol. În satul Albeşti-Paleologu, atestat documentar la 17 dec.1525, se află biserica „Adormirea MaiciiDomnului”, ctitorie din 1799 a lui BarbuVãcãrescu ºi a soþiei sale Stanca, reparatãîn 1901 cu sprijinul Ecaterinei Sfetescu.
ALBOTA, com. în jud. Argeº, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în zona de contact aCâmpiei Piteºtiului cu Piem. Cotmeana,pe pârâul Albota; 3 890 loc. (1 ian. 2011):1 902 de sex masc. ºi 1 988 fem. În arealulcom. A. au fost identificate urmele unuicastru roman de pãmânt (108 x 95 m)situat pe linia de fortificaþii numitã limes
alutanus. În satul Albota, atestat docu -mentar în 1497, se aflã biserica „Ador -mirea Maicii Domnului” (1820, reparatãîn 1904).
ALBURNUS MAIOR Õ Roºia Montanã.

ALBURNUS MINOR Õ Abrud (2).

ALEªD, oraº în jud. Bihor, situat în Depr.Vad-Borod, la poalele de SV ale M-þilorPlopiº ºi cele de N ale M-þilor PãdureaCraiului, la 224 m alt., pe dr. vãii CriºuluiRepede, la 38 km E de municipiulOradea; 10 722 loc. (1 ian. 2011): 5 242 desex masc. ºi 5 480 fem. Supr.: 72 km2, dincare 7,6 km2 în intravilan; densitatea: 1411loc./km2. Nod rutier. Expl. de balast.Producţie de sticlãrie (din anul 1840, înlocalit. componentã Pãdurea Neagrã), deciment, var, de încãlþãminte, de confecþii,de prelucr. a lemnului ºi de produsealim. Centru pomicol. Biblioteca orăşe -nească „Octavian Goga”. Istoric. Localit.apare men þionatã documentar, primaoarã, în perioada 1291–1294, cu numele
VillaElusd, într-un registru de dijme alEpiscopiei romano-catolice din Oradea,apoi, în 1332, este consemnatã cu denu -mirea SacerdosdeVillaElesd, iar în 1622,cu toponimul Elesd. În a doua jumãtatea sec. 13, în apropiere de Aleºd a fostconstruitã, pe un pinten de calcar, cetateaPiatra ªoimului, menþionatã documen -tar, prima oarã, în 1306. În perioada1658–1660, ceta tea Piatra ªoimului,împreunã cu 33 de aºezãri, s-au aflat înposesia domnului Þãrii Româneºti,Constantin ªerban Basarab. Între 1660 ºi1692, A. a funcþionat ca sangeac(subunitate ad-tivã a unui paºalâc) alPaºalâcului de Oradea. În 1711, cetateaPiatra ªoimului a fost aruncatã în aer detrupele imperiale austriece. La 24 apr.

1904, locuitorii din A. au declanºat orãscoalã (au participat peste 5 000 deþãrani români ºi maghiari) îndreptatãîmpotriva politicii nedrepte a guvernuluide la Budapesta, reprimatã sân geros deautoritãþi. Localit. a fost declaratã oraºla 17 febr. 1968. În prezent, oraºul A. areîn subordine ad-tivã 3 localit.componente: Pãdurea Neagrã, Peºtiº,Tinãud. Mo numente: în localit.componentã Peºtiº se aflã cetatea Piatraªoimului (sec. 13), de plan poligonal, cubastioane, ºi biserica din lemn cu hramul„Buna Vestire” (1797, cu iconostas din1810); în localit. componentã Tinãud seaflã biserica cu hramul „Sfântul Dumitru”,ctitorie din 1658–1659 a lui Constantinªerban Basarab, domn al Þãrii Româ neºti(1654–1658), reconstruitã în 1828 ºireparatã în 1910, ce pãstreazã icoaneatribuite lui David din Piteºti; castelele„Ba tthyány” (1830) ºi „Mos co vits” (1850);castel de vânã toare (1891–1894). Motel.Punct fosilifer, cu resturi de reptile me -zozoice (din Triasic), în localit. com -ponentã Peºtiº.
ALEXANDERHAUSEN Õ Şandra.

ALEXANDRIA 1. Municipiu în partea deS a României, reºed. jud. Teleorman,situat în zona de contact a Câmpiei Boiancu Câmpia Gãvanu-Burdea, la 41 m alt.,pe dr. râului Vedea, la 88 km SV de Bucu -reºti; 49 009 loc. (1 ian. 2011): 23 643 desex masc. ºi 25 366 fem. Supr.: 95,63 km2,din care 10 km2 în intravilan; densitatea:4 900 loc./km2. Staþie de c.f. (inauguratã
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la 2 dec. 1895). Nod rutier. Producţie derulmenþi, panouri ºi tablouri electrice, deaparate ºi accesorii (filtre meca nice,baterii, panouri radiante), de echipa -mente electrice şi de climatizare-venti -lare, de angrenaje ºi organe mecanice detransmisie, prefabricate din beton, cãrã -mizi ºi produse alim. (conserve de le -gume ºi fructe, preparate din carne ºilapte, biscuiþi, paste fãinoase, bere etc.).Prelucr. tulpinilor de in ºi cânepã. Fila -turã de bumbac. Topitorie de in ºicânepã. Morãrit. Târg anual de maºini ºiutilaje agricole (în luna aug.). Muzeuljudeþean Teleorman, cu colecþii de arheo -logie, istorie ºi etnografie, inaugurat la 1mai 1952. Biblioteca jude þeanã „MarinPreda” (f. 1949), cu 130 000 vol. Filialã auniversitãþii particulare „Spiru Haret”din Bucureºti (din 1992); Faculta tea deConta bilitate ºi Informaticã de Gestiune,filialã a Aca demiei de Studii Economicedin Bucureºti (din 1999). Festival folcloricnaþional, anual (din 1968), în luna nov.Din sept. 1996, la A. se aflã sediul Episco -piei Alexandriei ºi Teleormanului. Istoric.În apropierea actualului oraº, în punctulnumit „La Vii” (la 2 km N) au fost desco -perite (1957–1958) urmele unei aºezãrigeto-dace, datând din sec. 5–4 î.Hr., în cares-au gãsit vase de ceramicã (strãchini,cupe cu douã toarte etc.) lucrate cu mânasau la roatã, piese din bronz (3 fibule)º.a. În punctul numit „La Hectare” (2 kmSE de oraº) au fost identificate (1957)vestigiile unei aºezãri din sec. 4, cubordeie de formã rectangularã (2,80 x4,50 m), în care s-au gãsit vase deceramicã din pastã cenuºie sau cãrãmizie,lucrate la roatã, cu decor de linii incizate.Pe malul stg. al Vedei au fost descoperiteurmele unei vechi aºezãri româneºti,datând din sec. 8–11. Pe vatra acestorstrãvechi aºezãri a fost întemeiatã (1834)localit. A., de cãtre domnul AlexandruGhica, de la care derivã ºi numele actua -lului oraº. Oraºul a fost construit dupãplanurile urbanistice ale ingineruluiaustriac Otto von Moritz. În 1837,aºezarea a fost distrusã în mare parte deun violent incendiu. Refãcutã ulterior,localit. A. a fost declaratã oraº (în 1840)printr-un hrisov domnesc care se pãstrea -zã în Muzeul de istorie al oraºului. În adoua jumãtate a sec. 19 ºi începutul sec.20 la A. aveau loc vestitele târguri anuale,cunoscute sub numele de Bâlciul Mavro -dinului. La 17 febr. 1968, A. a devenitreºedinþa jud. Teleorman, iar la 27 iul.1979 a fost declarat municipiu. Oraºul a

suferit mari pagube materiale de pe urmacutre murului din seara zilei de vineri, 4martie 1977. Monumente: cate dralaortodoxã cu hramul „Sfân tulAlexandru”, construitã între 1869 ºi 1898,în stil bizantino-romanic, cu picturimurale interioare executate, în 1898, deªtefan Luchian ºi Constantin Artachino.În aceastã catedralã se aflã mormântuldomnului Alexandru Ghica; bise ricile„Sfinþii Apostoli Petru ºi Pa vel” (1842–1846, restauratã în 1902–1904), „SfântulNicolae” (1848–1850), „Sfinþii ÎmpãraþiConstantin ºi Elena” (1852), „Ador mireaMaicii Domnului” (1858– 1860), „IzvorulTãmã duirii” (1859–1861). Monumenteridicate în amin tirea þãranilor uciºi întimpul Rãs coalei din 1907 ºi a eroilorcãzuþi pe câm purile de luptã în timpulPrimului Rãzboi Mondial; busturiledomnilor Alexandru Ghica ºi AlexandruIoan Cuza (operã din 1914 a sculptoruluiI. Iordãnescu). 
2. Õ Şandra.

ALEXANDRU CEL BUN, com. în jud.Neamþ, alcã tuitã din 7 sate, situatã lapoalele de SE ale M-þilor Stâniºoara ºicele de N ale M-þilor Goºmanu, pe cursulmijlociu al râului Bistriþa; 5 789 loc. (1 ian.2011): 2 900 de sex masc. ºi 2 889 fem.Reºed. com. este satul Viiºoara. Haltã dec.f. (în satul Viiºoara). Expl. ºi prelucr.primarã a lemnului. Ind. chimicã, uºoarãºi alim. Sanatoriu T.B.C. (din 1909), însatul Bisericani. În arealul satuluiViiºoara (înfiinþat în anii 1879–1881) afost descoperit un tezaur monetar alcã -tuit din peste 800 de drahme greceºtiemise de oraºul Dyrrachium. În satulBistriþa, atestat documentar la 4 ian. 1402,la poalele dealului Cetãþuia, se aflã
mãnãstirea Bistriþa (de cãlugãri), cubiserica având hramul „Adormirea MaiciiDomnului”, ctitorie din anii 1402–1406 adomnului Alexandru cel Bun, sfinþitã la7 iun. 1407, construitã pe locul uneibiserici din lemn ce data din 1395.Domnul Alexandru cel Bun a înzestratmãnãstirea cu sate, moºii ºi odoarescumpe, danii întãrite ulterior de nepotulsãu, ªtefan cel Mare. Biserica mãnãstiriiBistriþa, de mari dimensiuni (41 mlungime, 15 m lãþime ºi 36 m înãlþimeaturlei), este ziditã în stil bizantin, estebogat ornamentatã ºi are ziduri groasede 2 m. Uºa de la intrarea în bisericã esteoriginarã, fiind lucratã cu multã artã.Faþadele bisericii sunt decorate cu douãºiruri de firide sub streaºinã ºi cu 19 niºeînalte ºi elegante pe abside. În anul 1814

biserica a fost repictatã, dar în 1821picturile murale interioare au fostdeteriorate de incendierea bisericii întimpul luptelor dintre turci ºi revolu -þionarii greci conduºi de AlexandruIpsilanti. Picturile murale interioare aufost curãþate ºi restaurate abia în 1986.Catapeteasma din lemn de tei a fostpictatã în 1814. Biserica mãnãstirii Bistriþaapare frecvent menþionatã în docu -mentele cancelariei domneºti din sec. 15(8 sept. 1457, apr. 1458, mai 1459, apr.1460, iun. 1466, febr. 1467, nov. 1487 etc.).În anul 1494, domnul Moldovei, ªtefancel Mare, a dãruit mãnãstirii Bistriþa unclopot din bronz, împodobit cu stemaMoldovei, iar în 1498 a construitturnul-clopotniþã ºi a zidit paraclisul cuhramul „Izvorul Tãmãduirii”, carepãstreazã picturi murale originare (întrecare ºi portretul ctitorului). La 26 mai1554 au fost încheiate lucrãrile derefacere, înfrumuseþare ºi de fortificareale bisericii ºi ale construcþiilor anexe,lucrãri efectuate prin grija domnuluiAlexandru Lãpuºneanu. La 4 mai 1677,Doamna Safta, vãduva domnuluiGheorghe ªtefan, a închinat Ierusalimuluiaceastã mãnãstire, dupã care, aici s-astabilit un mare numãr de cãlugãri greci.În sec. 16–19, la aceastã mãnãstire s-auadãugat unele construcþii ºi s-au fãcut oserie de reparaþii ºi reamenajãri. Astfel,în anii 1541–1546 s-au executat uneleadãugiri la paraclisul ridicat în 1498, în1546 s-a zidit paraclisul cu hramul„Sfântul Nicolae”, apoi s-au construitªcoala domneascã (în sec. 16, restauratãîn 1984), zidul de incintã al mãnãstirii(1776), casa stãreþiei (1792), un cerdac laintrarea sudicã a bisericii (1878), s-aupictat în ulei pereþii interiori ai bisericii(1814) º.a. Ansamblul monahal Bistriþa afost supus unor ample lucrãri deconsolidare ºi restaurare în perioada1969–1984. Mãnãstirea Bistriþa a fost detimpuriu un important centru de învã -þãmânt, de culturã ºi artã, în cadrul cãreias-au format ºi au activat numeroºi cali -grafi, miniaturiºti ºi cronicari. Aici s-ascris în etape succesive (1473–1486, 1496–1504), de cãtre unul sau mai mulþi autorianonimi de la Curtea domnului ªtefancel Mare, Letopiseþul de laBistriþa (sau
Letopiseþuldecânds-a începutcuvoia lui
Dumnezeu,ÞaraMoldovei), în care suntrelatate faptele ºi domniile voie vozilorMoldovei între 1359 ºi 1504. Tot aici a
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fost scris ºi Pomelnicul de laBistriþa, celmai important document de acest felcunoscut în România, scris pe perga ment,în care se face o prezentare a dom nilorde la Bogdan pânã la Petru Voievod, subforma unei genealogii. În bisericamãnãstirii Bistriþa sunt înmor mântaþiAlexandru cel Bun ºi soþia sa, Ana, doicopii (Alexãndrel ºi Ana) ai lui ªtefan celMare ºi Doamna Maria, soþia dom nuluiªtefan Lãcustã. În cadrul mãnãstiriiBistriþa funcþioneazã un muzeu de artãreli gioasã, cu colecþii de icoane (între carese remarcã „Plângerea lui Iisus” datândde la sf. sec. 16, „Maica Dom nului cuPruncul”, sec. 17), obiecte de cult din sec.16–18, manuscrise ºi cãrþi vechi biseri -ceºti etc. La mãnãstirea Bistriþa a fost tunsîn monahism Prea Fericitul Teoctist,Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române înperioada 1986–2007. În satul Bisericani seaflã mãnãstirea cu acelaºi nume (decãlugãri), cu biserica având hramul„Buna Vestire”, ctitorie din anul 1498 acãlugãrului Iosif ºi terminatã în anii1512–1517 de ªtefãniþã Vodã (nepotul luiªtefan cel Mare). Biserica mãnãstiriiBisericani, ziditã pe locul unei bisericidin lemn ce data de la începutul sec. 15,a fost înfru mu seþatã în 1535 de domnulPetru Rareº ºi a fost înconjuratã de ziduriputernice (în anii 1626–1631), strãjuite deturnuri de apãrare. În anii 1637–1638,prin grija domnului Vasile Lupu s-auconstruit turnul-clopotniþã ºi câteva chilii.În perioada 1780–1786 biserica a fostreconstruitã din temelii, s-au con struitmai multe chilii din cãrãmidã, un paraclisºi casa stãreþiei prin strãdania domnuluiDimitrie Moruzi. Dupã secula rizareaaverilor mãnãstireºti (1863), aºezã mântulmonahal Bisericani a decãzut treptat,rãmânând pãrãsit între 1880 ºi 1885.Dupã aceastã datã a devenit penitenciar(c. 10 ani), iar apoi clãdirile au fost dinnou pãrãsite pânã în 1905 când a fosttransformat în Sanatoriu T.B.C. Înperioadele 1924–1930 ºi 1934–1935 s-auconstruit unele clãdiri anexe ºi s-auexecutat ample lucrãri de renovare,ansamblul monastic cãpãtând aspectulactual. În anul 1959 a devenit schit almãnãstirii Bistriþa (jud. Neamþ), iar în1991 a redevenit mãnãstire. Pânã la 4 oct.2002, com. Alexandru cel Bun a purtatnumele Viiºoara.
ALEXANDRU I. CUZA, com. în jud. Iaºi,alcã tuitã din 4 sate, situatã în culoarul

Siretului; 2 922 loc. (1 ian. 2011): 1 462 desex masc. ºi 1 460 fem. Localit. a fostînfiinþatã în 1879, în urma îm pro prie -tãririi þãranilor cu pãmânt. Expl. debalast. Moarã. Iniþial, satul Alexandru I.Cuza a purtat numele ªcheuleþ, iar apoi,pânã la 1 ian. 1965 s-a numit CuzaVodã.Conacul „Sturdza-Scheianu” (1808–1810,cu adãu giri din 1835), în satul Scheia.
ALEXANDRU ODOBESCU, com. în jud.Cãlãraºi, alcã tuitã din 3 sate, situatã înCâmpia Bãrãganului; 2 786 loc. (1 ian.2011): 1 384 de sex masc. ºi 1 402 fem.Staþie de c.f. Reºed. com. este satul Nicolae
Bãlcescu. Pânã la 24 mart. 1981 com. s-anumit NicolaeBãlcescu, iar între 17 febr.1968 ºi 23 ian. 1981 a fost în jud. Ialomiþa.Produse textile. Pe terit. com. a fostdesco peritã (1963 ºi 1965) o necropolãplanã biritualã, aparþinând culturiimateriale Sântana (sec. 4), cu un bogatinventar material (ceramicã cenuºie finã– strã chini, castroane, cãni, urcioare –,catara me ºi fibule din bronz, piepteni dinos etc.).
ALEXANDRU VLAHUÞÃ, com. în jud.Vaslui, alcãtuitã din 4 sate, situatã înColinele Tutovei; 1 362 loc. (1 ian. 2011):733 de sex masc. ºi 629 fem. Pânã la19 dec. 2003, com. A.V. a avut în compo -nenþã satele Ibãneºti, Mânzaþi ºi PuþuOlarului, sate care la acea datã au formatcom. Ibãneºti, jud. Vaslui.
ALEXENI, com. în jud. Ialomiþa, formatădintr-un sat, situatã în Câmpia Bãrãga -nului, pe stg. râului Ialomiþa; 2 317 loc.(1 ian. 2011): 1 131 de sex masc. ºi 1 186fem. Staþie de c.f. Culturi de cereale,floarea-soarelui, sfeclã de zahãr, legu -me etc. Bi serica „Sfântul Nicolae” (1815–1817, reparatã în 1885).
ALIBEI-CHIOI Õ Izvoarele (7).

ALIMAN, com. în jud. Constanþa,alcãtuitã din 4 sate, situatã în Pod.Oltinei, pe dr. vãii Dunãrii; 2 895 loc.(1 ian. 2011): 1 520 de sex masc. ºi 1 375fem. Centru de vinificaþie. Viticulturã.Creºterea bovinelor. Pisciculturã. Pe terit.satului Dunãreni (fost Mârleanu), au fostdescoperite (1969) vesti giile unei aºezãrigeto-dacice cu numele Sacidava ºi aleunui castru roman fortificat (sec. 2–7),unde a fost cantonatã o unitate deinfanterie (cohors I Cilicum milliaria
equitata) în perioada Principa tului. Înperioada 107–167, Sacidava s-a aflat subsupravegherea marii unitãþi militare dela Troesmis, unde era cantonatã Legiunea
a V-a Macedonica. Aici au fost gãsite

fragmente de ceramicã dacicã, o statuiea zeului Dionysos º.a. Rezervaþie paleon -to  logicã (punct fosilifer cu peste 100 despecii de corali ºi gasteropode de taliemare), declaratã mo nument al naturii(supr.: 14,62 ha). Biserica „SfântulDumitru” (1872–1882) cu picturi muraleinterioare din anul 2003.
ALIMPEªTI, com. în jud. Gorj, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în Subcarpaþii Olteniei,pe cursul su perior al râului Olteþ; 2 135loc. (1 ian. 2011): 1 008 de sex masc. ºi1 127 fem. Bisericile din lemn cu hra -murile „Adormirea Maicii Domnului”(începu tul sec. 19) ºi „Sfinþii Voievozi”(1750), în satele Alimpeºti ºi Nistoreºti.
ALMA, com. în jud. Sibiu, alcãtuitã din3 sate, situatã în Pod. Târnavelor, pe dr.vãii Târnava Mare, la 13 km NE deMediaº; 2 003 loc. (1 ian. 2011): 1 053 desex masc. ºi 950 fem. În satul Alma,menþionat documentar, prima oarã, în1289, se aflã o cetate þãrãneascã (sec. 16),cu bisericã de incintã din 1502, în stilgotic, care pãstreazã fragmente de picturimurale interioare originare. Biserica a fostsupusã unor refaceri ºi renovãri în anul1718. În satele Giacãº (atestat docu mentarîn 1337) ºi ªmig (atestat docu mentar în1317) se aflã câte o bisericã datând dinsec. 15, azi biserici evanghelice. Com. A.a fost înfiinþatã la 5 mart. 2004 prin des -prin derea satelor Alma, Giacãº ºi ªmigdin com. Aþel, jud. Sibiu.
ALMAª 1. Râu, afl. stg. al Someºului înaval de com. Surduc; 65 km; supr.bazinului: 810 km2. Izv. din M-þii Meseº.Local, în cursul superior, se numeºte Fildu.Afl. pr.: Valea Cetãþii, Bozolnic, Bãbiu º.a.

2. Com. în jud. Arad, alcãtuitã din 4sate, situatã în Depr. Gurahonþ, pe stg.vãii Criºului Alb; 2 885 loc. (1 ian. 2011):1 420 de sex masc. ºi 1 465 fem. Staþie dec.f. Expl. de andezit. Pomicultură; legu -micultură. În arealul satului Almaº(menþionat documentar, prima oarã, în1334) a fost descoperit (1964) un tezaurmonetar (c. 200 de monede de argintdacice), datând de la sf. sec. 2 ºi începutulsec. 1 î.Hr.
3. Mãnãstirea ~ Õ Gârcina.

ALMAª-AGRIJ, depresiune de eroziunedife renþialã, situatã pe terit. jud. Sãlaj, lacontactul M-þilor Meseº cu Pod. Someºan,la 350–400 m alt., în lungul vãilor Almaººi Agrij. Supr.: c. 600 km2. Relief complex,format din coline, terase ºi lunci.Fragmentarea accentuatã a reliefului ºiprezenþa rocilor friabile au determinat
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intense procese de pantã (ºiroiri, ogaºe,ravene ºi torenþi). Climã rã coroasã (8–9°C temp. medie anualã); precipitaþiimoderate (700 mm anual). Pomiculturã.Creºterea animalelor.
ALMAªU, com. în jud. Sãlaj, alcãtuitãdin 7 sate, situatã în Depr. Almaº-Agrij,pe cursul superior al râului Almaº, laconfl. acestuia cu Bãbiu; 2 249 loc. (1 ian.2011): 1 067 de sex masc. ºi 1 182 fem.Expl. de alabastru (în satul Stana). Însatul Almaºu, menþionat documentar,prima oarã, în 1239 se aflã o bisericăortodoxă (1854), o biserică reformată(1881), castelul „Csáky”, cu parc (1815–1819) ºi ruinele unei cetãþi con struitã înanii 1247–1278 (Cetatea Alma ºului).Aflatã în proprietatea voievo zilorTransilvaniei, Cetatea Almaºului a fostºi în posesia lui Petru Rareº (1545–1546).În timpul ocupaþiei habsbur gice aTransil vaniei, cetatea a fost asediatã ºicuceritã (1551–1556) de trupele habsbur -gice, care au distrus-o cu ocazia retrageriilor. Ulterior, a intrat în stã pânirea familieinobiliare Csáky, care a refãcut-o, fiindapoi in cendiatã de trupele gene raluluiGiorgio Basta. Refãcutã în 1627, cetateaa fost asediatã ºi distrusã în 1662, rã -mânând în ruinã. Restauratã în 1964.Bisericã reformatã (1640, restauratã în1742, cu tavan casetat ºi pictat în 1838),în satul Stana; bise ricã din sec. 15, cuclopot niþã din lemn (1750), aparþinândîn prezent cultului reformat, în satulSfãraº.
ALMAªU MARE, com. în jud. Alba,alcãtuitã din 7 sate, situatã în Depr.Zlatna, pe stg. râului Ardeu; 1 358 loc.(1 ian. 2011): 699 de sex masc. ºi 659 fem.Expl. de min. auro-argentifere. În satulAlmaºu Mare, menþionat documentar,prima oarã, în 1407, se aflã colecþia „AchimEmilian”, care cuprinde peste 2 500 depiese (steaguri vechi, icoane pe sticlã ºilemn, ceramicã, unelte agricole, costumepopulare, lãzi de zestre, obiecte deinterior, decoraþii, monede, bancnote,cãrþi vechi etc.), ºi bi serica „Buna Vestire”(1418, refãcu tã în 1841), declaratã monu -ment istoric; bisericile cu hramurile„Schimbarea la Faþã” (1822–1826, pictatãîn 1835 de Vasile Þura), „Sfântul Nicolae”(sec. 15, refãcutã în 1780–1784), „SfinþiiArhan gheli Mihail ºi Gavriil” (1840),„Sfântul Gheorghe” (1845), „AdormireaMaicii Domnului” (sec. 19), „SfinþiiApostoli Petru ºi Pavel” (1928) ºi „SfinþiiArhangheli Mihail ºi Gavriil” (1975–1976,construitã pe locul unei biserici din lemnce data din sec. 17), în satele Suseni, Cib,

Glod, Nãdãºtia, Brãdet, Cib ºi Almaºude Mijloc. Troiþa mine rului. Rezervaþiilenaturale Cheile Glodului (20 ha) şi CheileCibului (15 ha). În anul 2001, pe terit.com. Almaºu Mare, în punctul La Cruce,au fost descoperite morminte tumularedin Epoca bronzului.
ALMÃJ 1. Munþii ~, masiv muntos în SVRomâniei, în grupa M-þilor Banatului(Carpaþii Occidentali), la N de defileulDunãrii, constituit din roci cristaline cuintruziuni de granite ºi calcare jurasice.Alt. max.: 1 224 m (vf. Svinecea Mare).Pãduri de stejar pufos, de gorun ºi fag.Zãcãminte de huilã (Cozla, Baia Nouã)ºi de cromite. 

2. Depresiunea ~, zonã depresionarãintramon tanã, în S Banatului, între M-þiiSemenicului, Almãjului ºi Locvei,drenatã de râul Nera care, la ieºirea dindepre siune, formeazã un spectaculosdefileu. Supr.: 250 km2 (33 km lungime;5–10 km lãþime). Relief colinar (400–650m alt.), de terase ºi lunci. Climã blândã(media termicã anualã 9°C). Expl. fores -tiere, de calcar, cãrbuni ºi azbest. Cul turide cartofi ºi porumb. Zonã pomicolã ºide creº tere a vacilor pentru lapte. Cu -nos cutã ºi sub numele de Depr.Bozovici.
3. Com. în jud. Dolj, alcãtuitã din 4sate, situatã în zona de contact a Dealu -rilor Amaradiei cu lunca Jiului; 1 938 loc.(1 ian. 2011): 968 de sex masc. ºi 970 fem.Expl. de petrol. Distilerie de alcool. Silozpentru cereale. Legumi culturã. În satulAlmãj, atestat documentar în 1566, cunu mele de Halmãj, se aflã cula „Poenaru”,construitã în pe rioda 1750–1764 (modifi -cãri în 1896), cu încãperi având ca decorpicturi în frescã, inspirate din fa bulelelui Esop, ºi biserica „Sfinþii Îngeri”,ctitorie din 1787–1789 a slugerului BarbuPoenaru, care pãstreazã un remarcabiltablou votiv din 1789 (reparatã în 1892,1912, 1929–1930). În satul ªitoaia se aflã

biserica „Ador mirea Maicii Domnului”(1819, cu fresce origi nare). Până la 7 apr.2004, com. A. a avut în componenţăsatele Beharca şi Coţofenii din Faţă, satecare la acea dată au format com.Coţofenii din Faţă, jud. Dolj.
ALTINA (ALTINUM) Õ Oltina (3).

ALÞINA, com. în jud. Sibiu, alcãtuitã din3 sate, situatã în Pod. Hârtibaciului, perâul Hârtibaciu; 1 721 loc. (1 ian. 2011):856 de sex masc. ºi 865 fem. Halte de c.f.(în satele Alþina ºi Beneºti). Aici s-audescoperit urme materiale din Epocafierului ºi vestigiile unei aºezãri dacice.În satul Alþina, men þionat documentar,prima oarã, în 1291, se aflã o bisericã înstil romanic (sec. 13), azi aparţinândcultului evanghelic, cu transformãrigotice ºi fortificaþii efectuate dupã anul1496, iar în satul Beneºti există o bisericãortodoxã construitã în 1810, cu uneletransformãri din 1907.
ALUNIª 1. Com. în jud. Cluj, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în zona DealurilorDejului, pe râul Valea Mãrului; 1 262 loc.(1 ian. 2011): 627 de sex masc. ºi 635 fem.În satul Aluniº, menþionat docu mentar,prima oarã, în 1247, se aflã o bisericãrefor matã (sec. 17), declaratã monumentistoric; bisericile din lemn cu hramurile„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”(1809) ºi „Înãlþarea Sfintei Cruci” (sec.18), în satele Ghirolt ºi Pruneni.

2. Com. în jud. Mureº, alcãtuitã din3 sate, si tuatã pe stg. râului Mureº, înzona Dealurilor Mureºului; 3 245 loc.(1 ian. 2011): 1 556 de sex masc. ºi 1 689fem. Staþie de c.f. Expl. de balast. Prelucr.lemnului. Satul Aluniº apare menþionatdocumentar, prima oarã, în 1228. Până înanul 1925, satul Aluniş s-a numit Maieru.Rezervaþie naturalã de lalele pestriþe.
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3. Com. în jud. Prahova, alcãtuitã din2 sate, situatã în Subcarpaþii Prahovei;3 572 loc. (1 ian. 2011): 1 770 de sex masc.ºi 1 842 fem. Expl. forestiere. Producţiede mobilă. Satul Aluniş este menţionatdocumentar în 1612 şi până în 1931 s-anumit Strâmbeni.
ALUNU, com. în jud. Vâlcea, alcãtuitãdin 7 sate, situatã în zona de contact aSubcarpaþilor Olteniei cu Piem. Olteþului,pe cursul superior al râului Olteþ; 4 421loc. (1 ian. 2011): 2 265 de sex masc. ºi2 156 fem. Expl. de petrol, de gaze ºi decãrbune (prin decopertare). Centru viticolºi po micol. În satul Alunu, menþionatdocumentar în 1502, se aflã un conac (sf.sec. 19), iar în satele Igoiu ºi Colteºtiexistă câte o bisericã din lemn, cu acelaºihram – „Cuvioasa Parascheva” –, datânddin 1652 ºi, respectiv, 1897. În satulBodeºti existã biserica din lemn cuhramul „Sfinþii Îngeri” (1675).
ALUTELA Õ Cãlimãneºti.

ALUTUS (ALUTA), denumirea daco-geticã ºi apoi romanã a râului Olt.
AMARA 1. Lac de tip liman fluviatil,situat în Câmpia Bãrãganului, pe un curspãrãsit al Ialomiþei, la 7 km NV demunicipiul Slobozia. Supr.: 156 ha; ad.max.: 3 m; vol.: 2,6 mil. m3. Apa laculuieste sulfatatã, cloruratã, sodicã, bicarbo -natatã, magne zianã. Pe fundul lacului seaflã importante rezerve de nãmol sapro -pelic (409 860 m3) cu calitãþi tera peuticeasemãnãtoare celui de la Techirghiol. În1887, Petru Poni a efectuat primeleanalize chimice ale apei lacului A.

2. Oraº în jud. Ialomiþa, situat înCâmpia Bãrãganului, la 30 m alt., pemalul de NV al lacului omonim, la 9 kmNV de Slobozia; 8 089 loc. (1 ian. 2011):4 025 de sex masc. ºi 4 064 fem. Supr.:70,3 km2, din care 5,9 km2 în intravilan;densitatea: 1 371 loc./km2. Expl de gazenaturale. Produse de panificaþie. Culturide cereale, sfeclã de zahãr, floarea-soarelui etc. Declarat oraº la 7 apr. 2004.Staþiune balneoclimatericã de interesgeneral, cu funcþionare permanentã(climat continental de câmpie, cu vericãlduroase, uneori toride, ºi ierni reci –temp. medie anualã 10,3°C), renumitãpentru valoarea curativã a nãmolului ºia apelor lacului (folosite încã din anul1900); este in dicatã în special pentrutratarea afecþiunilor reuma tismale dege -

nerative, inflamatorii ºi abarticulare, acelor ginecologice, dermatologice,posttrau matice, ale siste mului nervosperi feric etc. Oraºul Amara are în subor -dine ad-tivã satul Amara Nouã. Până la29 oct. 1977, pe când era comună, A. aavut în componenţă satul Motâlva, carela acea dată a fost desfiinţat.
3. Õ Balta Amarã.

AMARADIA 1. Dealurile Amaradiei,sub unitate a Piem. Olteþului, situatã întrevãile râurilor Gilort, la V ºi Olteþ, la E,drenatã median pe direcþia N-S de râulAmaradia. Alcã tuite predominant dindepozite aluvionare ºi loessoide pleisto -cene ºi holocene ºi din pietriºuri, nisipuriºi argile levantine. Relieful are aspectulunor culmi alungite, cu aspect de pla -touri piemontane, ce se lãrgesc spre S,cu alt. cuprinse între 250 ºi 550 m.Acoperite cu pãduri de gorun ºi cuplantaþii de viţă de vie ºi pomi fructiferi.
2. Râu, afl. stg. al Jiului în arealulcom. Cernele (jud. Dolj); 99 km; supr.bazinului: 870 km2. Izv. din E DealuluiCãrbuneºti, de la 490 m alt. ºi are odirecþie predominantã de curgere N-S,drenând partea de V a Piem. Olteþului(respectiv Dealurile Amaradiei). Debitulmediu multianual al râului A., în zonade vãrsare, este de 3,20 m3/s. Afl. pr.:Pârâu Gâlceºti, Pârâu Negreni, Totea (pedr.), Slãvuþa, Amãrãzuia, Plosca (pe stg.).

AMARU 1. Lac de tip liman fluviatil,situat în Câmpia Sãratei, pe pârâulRâiosu (afl. stg. al râului Sãrata), în jud.Buzãu. Supr.: 120 ha; ad max.: 10 m.Acoperit în mare parte cu stuf. Minera -lizare accentuatã (1 690 mg/l).
2. Com. în jud. Buzãu, alcãtuitã din6 sate, situatã în Câmpia Sãratei; 2 464loc. (1 ian. 2011): 1 214 de sex masc. ºi 1250 fem. Culturi de cereale, sfeclã dezahãr, floarea-soarelui, tutun, plante denutreþ etc. Staþiune de cercetare ºiproducþie a bovinelor (în satul Dulbanu).Satul Amaru este menþionat documentar,prima oarã, în 1699.

AMÃRÃªTI, com. în jud. Vâlcea, alcã -tuitã din 6 sate, situatã în Piem. Olteþului,pe râul Pesceana; 1 950 loc. (1 ian. 2011):975 de sex masc. ºi 975 fem. Centru viticolºi de vinificaþie. Bisericile din lemn cuacelaºi hram – „Sfântul Nicolae”, în sateleAmã rãºti (1802, cu picturã originarã înpronaos ºi prid vor), Padina (1812, cupicturã din prima jumã tatea a sec. 19) ºiNemoiu (1832). În satul Mereºeºti se aflãbiserica având hramul „CuvioasaParascheva” (1832), iar în satul Palanga

există biserica din lemn cu hramul„Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului”(1847), cu decor sculptat în pridvor.
AMÃRÃªTII DE JOS, com. în jud. Dolj,alcã tuitã din 3 sate, situatã în CâmpiaRomanaþi; 5 662 loc. (1 ian. 2011): 2 766de sex masc. ºi 2 896 fem. Morãrit ºi pani -ficaþie. Pe terit. com. au fost descoperite(1949) urmele unei aºezãri cu caracterurban, datând din epoca stãpâniriiromane (sec. 2–3), în care s-au gãsit vaseceramice, monede, cãrãmizi. Bisericile cuhramu rile „Sfântul Nicolae” (1654),„Sfinþii Vo ievozi” (1759) ºi biserica dinlemn „Sfântul Ioan” (1812), în satulAmãrãºtii de Jos.
AMÃRÃªTII DE SUS, com. în jud. Dolj,alcã tuitã din 2 sate, situatã în CâmpiaRomanaþi; 1 405 loc. (1 ian. 2011): 702 desex masc. ºi 703 fem. Pe terit. com. aufost desco perite urmele unui vicus roman,extins pe c. 20 de ha, în care s-au gãsitmonede, arme, vase ceramice, cãrãmiziºi o statuetã înfãþiºându-l pe IupiterDolichenus. Bisericile cu acelaşi hram –„Sfân tul Nicolae”, în satele Amărăştii deSus (1834–1843, reparată în 1923) şi,respectiv, Zvorsca (1860–1864). Până la7 apr. 2004, com. A. de S. a avut încomponenţă satele Dobroteşti şi Nisipuri,sate care la acea dată au format com.Dobroteşti, jud. Dolj.
AMPELUM Õ Zlatna (2).

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

AMUTRIA Õ Butoieºti.

AMZACEA, com. în jud. Constanþa,alcãtuitã din 3 sate, situatã în E Pod.Cobadin; 2 697 loc. (1 ian. 2011): 1 376 desex masc. ºi 1 321 fem. Staþie de c.f. (însatul Casicea). Nod rutier. Culturi irigatede cereale, floarea-soarelui, plante teh -nice ºi de nutreþ etc. Creºterea ovinelor,
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bovinelor, porcinelor, pãsãrilor etc. Silozde cereale. Satul Amzacea apare con -semnat pe o hartã a Dobrogei din 1887.În area lul com. A. a fost descoperit (1973)un tezaur mone tar (206 monede dinbronz) datând din sec. 5 î.Hr. Între17 febr. 1968 ºi 18 apr. 1989, satul Amzaceaa fãcut parte din com. Topraisar, iarsatele Casicea ºi General Scãriºoreanu(numit pânã în 1950 Enghez) au fost încomponenþa com. Comana. Din 18 apr.1989, aceste trei sate au fost grupate într-ocomunã de sine stãtãtoare – Amzacea.Geamie (sec. 17) cu minaret refãcut în1927, în satul Amzacea; bustul gene raluluiConstantin Scãriºoreanu (dezvelit la 9 mai1977), în satul General Scãriºo reanu.
ANA, lac glaciar în M-þii Retezat (în V Car -paþilor Meri dionali), la 1 930 m alt. Supr.:3,13 ha; ad. max.: 11,6 m. Lungime: 266m; lãþime max.: 188 m; vol.: 169 125 m3.
ANDRÃªEªTI, com. în jud. Ialomiþa,alcãtuitã din 2 sate, situatã în CâmpiaBãrãganului, pe stg. râului Ialomiþa; 2 220loc. (1 ian. 2011): 1 076 de sex masc. ºi1 144 fem. Staþie de c.f. Culturi de cereale,sfeclã de zahãr, floarea-soarelui, legu -me etc. Fermã avicolã. Biserica avândhramul „Adormirea Maicii Dom nului”(1821) ºi han (sec. 19), în satul Andrã -ºeºti; biserica „Sfântul Nicolae” (1797),în satul Orboeºti.
ANDREIAªU DE JOS, com. în jud.Vrancea, alcãtuitã din 7 sate, situatã înSubcarpaþii de Curburã (SubcarpaþiiVrancei), pe cursul superior al râuluiMilcov; 1 889 loc. (1 ian. 2011): 986 desex masc. ºi 903 fem. Expl. lemnului.Creºterea animalelor. Satul Andreiaºude Jos este menþionat documentar, primaoarã, la 8 aug. 1445, într-un act emis dedomnul ªtefan (fiul lui Ale xandru celBun). Pe terit. com. se aflã rezervaþiageologicã „Focul Viu”, decla ratã monu -ment al na turii, constând în emanaþii degaze ce pãtrund prin crãpãturile scoarþeiterestre ºi care ard în perma nenþã,formând flãcãri slab colorate de 30–50cm înãlþime, extinse pe o supr. de 12 ha,ºi rezervaþiile forestiere Cenaru I (150 ha)ºi Cenaru II (233 ha) cu arborete de fag,brad ºi numeroase exemplare de tisã(declarate rezervaþii în apr. 1973).
ANDRID, com. în jud. Satu Mare, alcã -tuitã din 3 sate, situatã în Câmpia Ierului,pe râul Ier; 2 492 loc. (1 ian. 2011): 1 251de sex masc. ºi 1 241 fem. În arealulsatului Andrid, menþionat documentar,prima oarã, în 1332, au fost descoperite

urmele unei aºezãri aparþinând fazei demijloc a culturii materiale Oto mani (sec.19–13 î.Hr.) în care s-au gãsit numeroasefragmente ceramice, ºi o necropolã cumorminte de înhumaþie datând dinaceeaºi perioadã. În 1893 a fost descoperitun tezaur monetar dacic. Biserica „SfântulNicolae” (1800), în satul Dindeºti.
ANDRIEªENI, com. în jud. Iaºi, alcãtuitãdin 7 sate, situatã în Câmpia Jijiei, pe râulJijia; 4 379 loc. (1 ian. 2011): 2 178 de sexmasc. ºi 2 201 fem. Staþie de c.f. (în satulBuhãeni). Prelucr. lemnului. Pisci culturã.Satul Andrieºeni este menþionat docu -mentar, prima oarã, în 1429. Pe terit. com.au fost descoperite obiecte de ceramicãaparþi nând culturii neolitice Pre cucuteni(prima jumãtate a milen. 4 î.Hr.). Biseri -cile „Buna Vestire” (1806) ºi „SfântulVasile” (1783), în satul Iepureni.
ANGUSTIA Õ Breþcu (2).

ANINA 1. Munþii Aninei, masiv muntosalcã tuit din calcare jurasice ºi din fliºgrezo-con glomeratic, situat în M-þiiBanatului, între vãile Bârzava, la N, ºiNerei, la S. Prezintã numeroase formecarstice: lapiezuri, doline, uvale, polii,chei, izbucuri, peºteri etc. Alt. max.:1 160 m (vf. Leor diº). Acoperit cu ovegetaþie interesantã, cu diverse speciimediteraneene. Zãcãminte de huilã ºi deºisturi bituminoase.
2. Oraº în jud. Caraº-Severin, situatla poalele M-þilor Aninei, la 645–780 malt., la 34 km S de Reºiþa; 8 568 loc. (1ian. 2011): 4 263 de sex masc. ºi 4 305 fem.Supr.: 14,7 km2, din care 6,7 km2 înintravilan; densitatea: 1 279 loc./km2.Staþie de c.f., inauguratã la 15 dec. 1863.Expl. de huilã (din 1792, întrerupte în

febr. 2006), de calcar şi de argilã. Termo -centralã cons truitã în anii 1977–1988 pebaza folosirii ºisturilor bitu minoase,exploatate local. Din cauza slabei putericalorice a acestora, termocentrala s-adovedit ineficientã, funcþionând doar 17luni (iul. 1988–nov. 1989), de la pornireaei. Centru metalurgic (din 1850, fali -mentat la sf. sec. 20). Producţie de mobilãºi cherestea, de cãrãmidã ºi þiglã, deproduse textile şi alim. Muzeul „Farma -cia Steierdorf”. Mu zeu de istorie. Istoric.Pe terit. oraºului au fost descoperitevestigii (ceramicã) din Epoca bron zului.Localit. a fost întemeiatã la 24 iun. 1773prin stabilirea aici a unor familii demuncitori forestieri, aduºi din Styria(Austria), specializaþi în fabricarea man -galului necesar meta lurgiei de la Oraviþaºi care au numit aºezarea SteiererDorf(ulterior Steierdorf). În 1790, un localnica gãsit din întâm plare o bucatã decãrbune într-o pãdure de anini (de la carese presupune cã a derivat ulterior nu -meleAnina), fapt ce a determinat ca lângãlocalit. Steierer Dorf, sã ia naºtere ºi sãse dezvolte rapid aºe zarea carboniferã
A. În scurt timp, A. a devenit cea maiimpor tantã localit. carbo niferã, denumitãde localnici Steier dorf (de la 1 nov. 1859),iar mai târziu Steier dorf-Anina – numepãstrat pânã în 1952, când aºezarea a fostdeclaratã oraº, cu nume le de A.
Monumente: biserica romano-catolicã dinoraşul A. (1901) şi bi serica roma no-catolicãdin Steierdorf, datând din 1786; bisericaortodoxã „Sfinţii Împăraţi Constantin şiElena” (1930–1935); catedrala cu dubluhram – „Învierea Domnului” şi „Sfântul

41Anina

Anina (2). Vedere generală



Ilie” (2006–2009); gara feroviarã (1863);clãdirea Primãriei (1854), azi hotel;cazinoul (sec. 20). Centru turistic.
ANINOASA 1. Oraº în jud. Hunedoara,situat în Depr. Petroºani, la poalele de SEale M-þilor Retezat, la 650 m alt., la 7 km Vde municipiul Petroºani; 4 626 loc. (1 ian.2011): 2 259 de sex masc. ºi 2 367 fem. Supr.:34 km2, din care 1,85 km2 în intravilan;densitatea: 2 500 loc./km2. Expl. fores tiereºi de huilã. Prelucr. lem nului; producţiede oxigen. Bibliotecă orăşe nească.Menþionată docu mentar ca aºe zare ruralãîn 1442 cu numele Bãrbãtenii de Jos(denumire pãstratã pânã în 1733). În 1913,Aninoasa avea statut de comunã ruralã,iar la 18 apr. 1989 a fost declaratã oraº,având în subordine ad-tivã satul Iscroni.

2. Com. în jud. Argeº, alcãtuitã din4 sate, situatã în zona Dealurilor Arge -ºului; 3 341 loc. (1 ian. 2011): 1 653 de sexmasc. ºi 1 688 fem. Expl. lemnului.Pomiculturã. În satul Slãnic se aflã omănãstire de cãlugãri, iniţial un schit în -temeiat de Vlad Þepeº, cu zid de incintã,în interiorul cãruia existã biserica ºiclãdirile anexe (chilii, paraclis, cuhnia).Schitul a fost desfiinþat în 1805 şi reclăditdin temelie în 1922–1930. În 1992–1994 s-aconstruit actuala bisericã, cu hramul„Naºterea Maicii Domnului”, pe temeliavechiului lãcaº, iar schitul declaratmănăstire. În aceastã bisericã se citeºteneîntrerupt Psaltirea, ziua ºi noaptea,slujbele de noapte având loc între orele 24ºi 3. În satul Slãnic mai existã ºi bise rica

„Sfântul Nicolae”, construitã în perioada1992–1995 (sfinþitã la 12 nov. 1995).
3. Com. în jud. Dâmboviþa, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în Subcarpaþii Ialomiþei;6 232 loc. (1 ian. 2011): 2 985 de sex masc.ºi 3 247 fem. Expl. de petrol (în sateleAninoasa ºi Viforâta). Prelucr. lemnului.Centru po micol (meri, pruni, peri). Însatul Viforâta (4 km N de Târgoviºte),atestat documentar la 12 sept. 1479, seaflã mănãstirea Viforâta (de maici), cubiserica „Sfântul Gheorghe”, construitã înperioada 1530–1532 prin grija domnuluiVlad Înecatul ºi refãcutã în întregime decãtre Matei Basarab în 1635. Între 1712ºi 1713, din iniþiativa Doamnei MariaBrâncoveanu, s-au construit zidul deincintã ºi câteva chilii noi ºi s-au refăcutpicturile bisericii. Biserica mãnãstirii afost grav deterioratã de cutremurul din14 oct. 1802, fiind reparatã ulterior, cumari modificãri, de banul GrigoreBrânco veanu, care a poruncit ºi spãlareaºi refacerea picturilor murale interioare.Catapeteasma, în stil baroc, este operasculptorului Karl Storck din anul 1869.Complexul monahal (reparat în anii 1914,1960–1962, 1978– 1990) posedã un muzeu(inaugurat în 1971) cu colecþii de obiectede cult ºi de artã religioasã. Tot în satulViforâta se aflã mănãstirea Dealu (demaici), înte meiatã (probabil) în timpuldomniei lui Mircea cel Bãtrân (1386–1418) ºi menþio natã documentar, primaoarã, la 17 nov. 1431, într-un act emis dedomnul Ale xandru Aldea. Bisericamănãstirii Dealu, cu hramul „SfântulNicolae”, prototip al arhitecturii munte -neºti, construitã între anii 1499 ºi 1501,prin grija domnului Radu cel Mare ºiterminatã de fratele sãu, Vlad cel Tânãr,în perioada 1510– 1512, are pereþiiexteriori placaþi cu dale de piatrã fãlþuiteºi orna mentaþi cu numeroase arcadeoarbe, iar cele trei turle sunt ºi ele bogatornamentate cu „broderii” sculptate înpiatrã. Picturile murale interioare au fostexecutate (1514–1515) de o echipã dezugravi con dusã de meºterul Dobromircel Tânãr (din Târ goviºte) ºi refãcute(1713) prin grija lui ConstantinBrâncoveanu. Bise rica a fost consolidatãºi refãcutã atât dupã cutremurul din 14oct. 1802, cât ºi dupã cele din 10 nov.1940 ºi 4 mart. 1977. Biserica mănãstiriiDealu este una dintre cele mai impor -tante necropole domneºti, în ea aflându-se mormintele lui Radu cel Mare († 1508),Vlad Înecatul († 1532), Pãtraºcu cel Bun(† 1557), racla cu capul lui Mihai

Viteazul, depusã aici în 1603, MihaiMovilã († 1608). În sec. 16, mănãsti reaDealu a fost un însemnat centru culturalºi de tipãrire a numeroase cãrþi de cult(Liturghierul, 1508, Octoihul, 1510, Evan-
gheliarul, 1512 º.a.) sub îngrijirea cã -lugãrului sârb Macarie, adus în ÞaraRomâneascã de Radu cel Mare. Redevineun puternic centru tipografic în timpullui Matei Ba sarab, prin grija lui UdriºteNãsturel. Mănãstirea Dealu a funcþionatcu intermitenþã: pânã în 1863 a fostmănãstire de cãlugãri, în 1877 a devenitlagãr de prizonieri turci, între 1890 ºi1891 a fost depozit de muniþii al armatei,în 1902 s-a instalat ªcoala co piilor detrupã, în anii 1912–1940 a funcþionatLiceul militar „Nicolae Filipescu”, iar înanii 1953–1988 a fost Casa sanatorialãpentru monahi ºi preoþi. An samblulmonahal a fost restaurat (1955–1958) pringrija lui Iustinian Ma rina, iar biserica afost repictatã în 1956–1958 de Iosif Keber(altarul) şi în 1985–1989 (naos şi pronaos)de Sofian Boghiu. Posedã un muzeu deartã religioasã (aici se aflã o cruce dãruitãde Matei Basarab). Obiectiv turistic. Însatul Aninoasa, menþionat documentarla 29 apr. 1453, se aflã biserica „SfântulIlie” (1810, distrusã de cutremurul din1838 ºi reconstruitã în 1846), iar în satulSãteni, atestat documentar la 20 ian. 1604,existã biserica „Sfântul Nicolae” (sec. 19).

4. Com. în jud. Gorj, alcãtuitã din 5sate, situatã în lunca ºi pe terasele râuluiGilort, la contactul cu Dealurile Jiului;3 897 loc. (1 ian. 2011): 2 061 de sex masc.ºi 1 836 de fem. Expl. de petrol. Muzeuetnografic. În arealul satului Aninoasa afost descoperit (1934) un tezaur monetar(c. 150 de monede din argint) geto-dac,datând din a doua jumã tate a sec. 2 î.Hr.În satul Groºerea se aflã cula „Crãsnaru”(1808) ºi biserica „Sfinþii ArhangheliMihail ºi Gavriil” (1808), cu fresceoriginare, în satul Aninoasa existã bi -serica „Sfinþii Împãraþi Constantin ºiElena” (1887–1888) ºi conacul boieruluiDinel Negrea (sec. 19), iar în satul Bobaiase aflã o bisericã din lemn, cu hramul„Sfântul Ioan Bote zãtorul” (ante 1816).Lacul fosilifer Groşerea (1 ha) estedeclarat rezervaţie naturală.
ANTONINA Õ Tia Mare.

APA, com. în jud. Satu Mare, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în lunca Someºului, la20 km E de Satu Mare; 2 859 loc. (1 ian.2011): 1 357 de sex masc. ºi 1 502 fem.Staþie de c.f. Expl. de balast. Casa me -
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morialã „Vasile Lucaciu”. Pe terit. com.s-a desco perit (1939) un depozit dinEpoca mijlocie a bron zului (sec. 16–15î.Hr.) alcãtuit din douã spade cu mânerema sive, un topor de luptã, o apãrãtoarede braþ º.a. În satul Apa, menþionat docu -mentar, prima oarã, în 1215, cu numele
VillaApa, se aflã o bi sericã reformatã(1640), de tip bisericã-salã, în stil gotic,cu turn-clopotniþã, o bisericã ortodoxã,cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt”(1848–1870) ºi o casã þãrãneascã din 1853.
APAHIDA, com. în jud. Cluj, alcãtuitãdin 8 sate, situatã în NV Pod. Transilvaniei,pe dr. Someºului Mic, la 13 km NE deCluj-Napoca; 10 523 loc. (1 ian. 2011):5 279 de sex masc. ºi 5 244 fem. Nodferoviar. Expl. de tufuri dacitice, balastºi nisip. Complex avicol. Legumiculturã.Pomiculturã (meri, peri). Pe terit. com.
A. au fost descoperite o necro polã cel -ticã (sec. 3–2 î.Hr.), conþinând mai alescerami cã cenuºie, ºi douã morminteprinciare germane (sec. 5), cu un bogatinventar funerar (un coif din bronz aurit,douã oenochoe din argint, cu scenebahice, brãþãri etc.). În satul Apahida,menþionat documentar, prima oarã, în1263, cu numele Apathida, se aflã bisericadin lemn cu hramul „Sfinþii ArhangheliMihail ºi Gavriil”, construitã în 1806 demeºterul lemnar Ghiran Ioan din Nadiººi pictatã în 1808 de Ioan Pop din Unguraº.
APA NEAGRÃ Õ Carasu.

APATEU, com. în jud. Arad, alcãtuitã din3 sa te, situatã în Câmpia Criºurilor; 3 560loc. (1 ian. 2011): 1 818 de sex masc. ºi 1 742fem. Culturi de cereale, floarea-soarelui,sfeclã de zahãr, plante de nutreþ etc.Legumiculturã. Satul Apateu estemenþionat documentar, prima oarã, în 1219.
APATHIDA Õ Apahida.

APAÞA, com. în jud. Braºov, formatădintr-un sat, situatã la poalele M-ţilorPerşani, pe râul Olt; 3 291 loc. (1 ian.2011): 1 676 de sex masc. ºi 1 615 fem.Staþie de c.f. Expl. forestiere; produse depanificaþie. Satul Apaþa este atestat docu -mentar, prima oarã, în 1377. Turn decetate (sec. 14); bisericã evanghelicã cucasã parohialã. Peºtera Bârlogul Ursului(ocrotitã).
APELE VII, com. în jud. Dolj, formatădintr-un sat, situatã în Câmpia Romanaþi;2 195 loc. (1 ian. 2011): 1 143 de sex masc.ºi 1 052 fem. Centru viticol. În satul ApeleVii, amin tit documentar în 1572, se aflãbisericile „Sfântul Nicolae” (1790, re -

fãcutã în 1841–1843 ºi 1929), „Sfântulªtefan” (1812, refãcutã în 1847–1854) ºi„Intrarea în Bise ricã a Maicii Domnului”(1868).
APOLD, com. în jud. Mureº, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în Pod. Târnavelor, perâul ªaeº; 3 166 loc. (1 ian. 2011): 1 597de sex masc. ºi 1 569 fem. Expl. de calcar.Centru pomicol (meri, pruni, nuci). Punctfosilifer (fosile din Sarmaþian). În satulApold, menþionat documentar, primaoarã, în 1309, se aflã biserica „SfântulGheorghe” (1721, cu modificãri din 1807)ºi o cetate þãrãneascã cu bisericãevanghelicã de incintã (cu mobilier din1762 ºi un frumos portal gotic), amintitãdocumentar în 1504, dar cu o exis tenþãanterioarã, renovatã în anul 1900.Zidurile care înconjurã biserica suntînalte de 4 m ºi strãjuite de un bastion ºimai multe turnuri de apãrare (TurnulAlb, Turnul ªcolii, Turnul Ovãzului º.a.).În satul Daia se aflã o cetate þãrãneascãcu bisericã de incintã (1457, renovatã în1780 ºi 1896), azi biserică evanghelicã, ºiturn-clo potniþã (1829–1834), în satulVulcan există o bisericã ziditã în jurulanului 1300, în stil romanic, refãcutãulterior în stil gotic, cu tavan casetat ºipictat în 1682, azi biserică evanghelicã,ºi o cetate þãrãneascã (1521), iar în satulªaeº se află biserica „Schimbarea la Faþã”(1805–1821) ºi cetatea sãteascã cu bisericãevan ghelicã de incintã (sec. 16, recon -struitã în 1820). În satul ªaeº, atestatdocu mentar în anul 1302, a fost desco -perit (1891) un tezaur dacic (sec.1 î.Hr.)alcãtuit din 6 fibule de argint, un colierºi o centurã din lanþ de argint, precumºi 563 de denari romani republicanidatând din perioada 217–249. Mlaºtinaªaeº (18 ha).
APOLDU DE JOS, com. în jud. Sibiu,alcãtuitã din 2 sate, situatã în Pod.Secaºelor, pe cursul superior al râuluiSecaº; 1 480 loc. (1 ian. 2011): 713 de sexmasc. ºi 767 fem. Legumiculturã. Viticul -turã. Culturi de cereale (grâu, porumb).Pomiculturã (nuci, meri, pruni). Prelucr.primarã a lemnului. În arealul com. s-audescoperit vestigiile unui castru romancu un tezaur monetar roman. În satulApoldu de Jos, menþionat documentar,prima oarã, în 1288, se aflã o bisericã dinlemn cu hramul „Sfântul IoanBotezãtorul” (1771–1772, reparatã în1818), iar în satul Sângãtin există bisericadin lemn cu hramul „Sfinþii ArhangheliMihail ºi Gavriil” (1687).

APOSTOLACHE, com în jud. Prahova,alcã tuitã din 5 sate, situatã în zonasubcarpaticã, pe Cricovu Sãrat; 2 235 loc.(1 ian. 2011): 1 121 de sex masc. ºi 1 114fem. Expl. de petrol. Viticulturã; pomi -culturã. Muzeu etnografic. Biserica„Ador mirea Maicii Domnului” a fosteimănăstiri Aposto lache, zidită în 1850 pelocul uneia din 1595, restaurată parţialîn 1992–1994 şi complet în 2010–2013,declarată monument istoric.
APULUM Õ Alba Iulia.

APUSENI, Munþii ~, grupã muntoasã înN Carpaþilor Occidentali, limitatã de Pod.Someºan la N, Pod. Transilvaniei la E,culoarul Mureºului la S, Dealurile Criºaneiºi Câmpia de Vest la V. M-þii A. suntconstituiþi dintr-un mozaic de roci (ºisturicristaline, granite, calcare, tufuri vulcanice,conglomerate, gresii, marne etc.), au alt.mici, sub 1 900 m (alt. max.: 1 849 m, vf.Curcubãta Mare din M-þii Bi hor),numeroase depresiuni (Abrud, Brad,Beiuº, Vad-Borod, Zarand, Codru-Momaº.a.) ºi platforme de eroziune, sunt puternicfragmentaþi de râuri (Criºurile, SomeºuMic, Arieº, Ampoi etc.), sunt bine populaþi(aici se aflã cel mai ridicat plafon alaºezãrilor omeneºti din Carpaþii româneºti,satul Bãdãi din jud. Alba situându-se la1 650 m alt.), conþin importante zãcãmintede minereuri auro-ar gentifere, bauxitã,sulfuri complexe, cãrbuni ºi constituie unimportant nod hidrografic. Sunt aco periþicu pãduri de foioase, de brad ºi molid.
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Sunt formaþi dintr-un masiv central (M-þii
Bihor), încon jurat de masive bine indivi -dualizate, cu alt. între 836 m ºi 1 836 m.Astfel, în N masivului central se desfãºoarã
M-þiiVlãdeasa (1 836 m), PãdureaCraiului(970 m), Plopiº (918 m) ºi Meseº (997 m), înNE, E ºi SE se aflã M-þiiGilãu (1 405 m),
Muntele Mare(1 826 m) ºi Trascãu (1 437m), în S, M-þiiMetaliferi (1 120 m), iar înSV ºi V, M-þiiZarand (836 m) ºi Codru-
Moma (1 112 m). Reprezintã o importantãzonã turisticã a României, cu afluenþã întot timpul anului, mai intensã vara(peºteri, chei, cascade, defilee, izbucuri,staþiuni climaterice ºi de odihnã, cabaneetc.). În zonã existã un Parc naþional (din1990) extins pe 37 900 ha.
AQUAE Õ Cãlan.

ARAD 1. Câmpia Aradului, subunitate derelief apar þinând Câmpiei de Vest, situatãîn extremitatea vesticã a României, întrerâurile Mureº la S ºi Criºu Alb la N ºigraniþa cu Ungaria la V ºi M-þii Zarand laE. Formatã din luncile râurilor ºi dincâmpuri întinse, cu alt. între 90 ºi 124 m,acoperite cu de pozite loessoide. Importantãzonã agricolã (cereale, legumiculturã, viti -culturã, creºterea animalelor etc.).
2. Municipiu în extremitatea vesticãa Româ niei, reºed. jud. omonim, situatîn Câmpia Aradului, la 107 m alt., pemalurile Mureºului; 164 728 loc. (1 ian.2011): 76 882 de sex masc. ºi 87 846 fem.Supr.: 46,2 km2, din care 39,4 km2 în

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

transport rutier ş.a. Producţie de fire şicabluri electrice şi electrocasnice, de apa -rate electrocasnice, de aparate ºi instru -mente de mãsurã, verificare ºi control,de com po nente electronice ºi compo -nente pentru ind. constr. de automobile,de mo bilã, conf., tricotaje, de încãlþă -minte, jucãrii, pãpuºi, seringi ºi ace cuunicã întrebuinþare ºi de produse alim.Fabrica de ceasuri, înfiinţată în 1951, şi-aîncetat activitatea în 1998. Pr. centrulegumicol (mari sere) ºi pomicol (pier -sici). Ciupercãrie (din 1972). Herghelie(rasele lipiţan şi semigreul românesc).Univer sitatea de stat „Aurel Vlaicu” (f.18 mai 1990), cu 8 facul tãþi, 12 779studenþi ºi 384 profesori (2007–2008) ºiUni versitatea particularã „Vasile Goldiº”(f. 1990) cu 9 facultăţi, 9 218 studenţi şi339 cadre didactice. Teatru dramatic„Ioan Slavici” (f. 1948) cu secþii în limbileromâ nã ºi maghiarã. Teatru de marionete(f. 1951). Filar monicã de stat (f. 1948 pebaza Societãþii Filarmonice întemeiatã în1890). Nume roase biblioteci, între careBiblio teca judeþeanã Arad „A.D.Xenopol” (f. 1913), cu peste 510 000 vol.ºi multe colecþii rare. Muzee: Muzeuljudeþean Arad (muzeu mixt, întemeiatîn 1892) având colecþii de arheo logie,istorie, etno grafie, artã româneascãclasicã ºi contem poranã, picturã euro -peanã (sec. 17–19), artã decorativã, ºtiin -þele naturii; Muzeul de Artã Arad(înfiinþat în 1913), cu lucrãri ale pictorilorºi sculp torilor români din sec. 19–20 ºiexponate aparþi nând maeº trilor flamanzi,italieni º.a.; Colecþia muzealã a mănãstiriiGai, cu valoroase icoane pe sticlã ºi lemndin sec. 18, piese de mobilier bisericesc,
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obiecte de cult, cãrþi bisericeºti etc.; Casamemo rialã „Vasile Goldiº”, în care alocuit luptã torul unionist între 1911 ºi1934. La Arad existã un centru regionalde control, dirijare ºi informare a tran -spor tului aerian (civil ºi militar) inau -gurat la 30 nov. 1994. Istoric: Sãpãturilearheolo gice din cartierul Aradul Nou auscos la ivealã o necropolã ºi mai multemor minte celtice din sec. 4 î.Hr., iar celeefectuate în 1994, în centrul municipiului,au iden tificat obiecte de cera micã neagrã,canelatã, lucrate cu mâna, între care seremarcã un vas-biberon datând dinHallstatt, precum ºi cãrãmizi. Menþionatdocumentar, prima oarã, în anul 1028,apoi consemnat în 1131, iar ca oraº
(civitas) în 1329. În anul 1331, A. aparemenþionat în „Cronica pictatã de laViena”. În 1514, populaþia oraºului s-aalã turat rãsculaþilor conduºi de GheorgheDoja, iar în 1527 a participat la rãscoalacondusã de Ivan Nenada contra nobi -limii maghiare. Ocupat de turci în 1550,care au construit aici cetatea (1553–1555),
A. a fost inclus în paºalâcul Timiºoara ºitransformat în sediul unui sangeac între1552 ºi 1600 ºi între 1616 ºi 1687. Eliberatde sub stãpânirea turcilor (1600) deoastea lui Mihai Viteazul (când s-a aflatsub autoritatea acestuia), revine subdominaþia otomană în 1616. Între 1687 ºi1867, A. s-a aflat sub dominaþia habsbur -gicã, pe rioadã în care s-a recon struitcetatea (1698–1701) dupã planurile luiEugeniu de Savoia (refãcutã apoi între1762 ºi 1783, în stil Vauban), iar între1867 ºi 1918 – sub cea a Imperiuluiaustro-ungar. În timpul rãscoa lei antihab -sbur gice, condusã de Francisc RákócziII, cetatea Aradului a fost asediatã decuruþi în 1707, dar fãrã succes. În 1812s-a înfiinþat „Schoala pre parandã saupeda goghi ceascã a naþiei româ neºti” –prima ºcoalã pe dagogicã româneascã dinTransilvania. În 1817 s-a construitclãdirea Teatrului dupã planurile arhi -

tectului Jakob Hirschl, iar în 1833 s-ainaugurat Conservatorul (al ºaselea dinEuropa dupã cele de la Paris, Londra,Viena, Bruxelles ºi Praga). În 1834, A. acãpãtat statutul de oraº liber regesc. La22 mar tie 1848, populaþia oraºului s-aîntrunit într-o mare adunare care aadoptat programul Revoluþiei din 1848–1849. În 1862, la A. s-a format „Asociaþianaþionalã arã deanã pentru culturapoporului ro mân”. În perioada 3 nov.-1dec. 1918, A. a fost sediul ComitetuluiNaþional Român Central al Par tiduluiNaþio nal Român, condus de VasileGoldiº, care a pregãtit actul UniriiTransilvaniei, Banatului, Criºanei ºiMaramureºului cu România de la 1 De -cembrie 1918. Reocupat de unguri (sept.1940), în urma Dictatului de la Viena din30 aug. 1940, A. a fost eliberat de ostaºiiromâni în sept. 1944. Decla rat municipiula 17 febr. 1968. A. a fost printre primeleoraºe care s-a alãturat revoltei antico mu -niste izbucnită în municipiul Timişoaraîn luna dec. 1989. La 15 dec. 1994, cuprilejul împlinirii a 5 ani de la Revoluþiadin dec. 1989, municipiul A. a fostdeclarat, de cãtre Parla mentul României,oraº-martir. Monumente: CetateaAradului (sec. 16, reconstruitã între 1698ºi 1701 ºi refãcutã între 1762 ºi 1783, cuun ansamblu de clãdiri în stil baroc, înincintã; Palatul administrativ, construitîntre 1872 ºi 1876, în stil renas centist,dupã planurile arhitectului Pekár Ferenc,cu un orologiu în turn, montat în 1878;clãdirea Teatrului vechi, construitã (1816–1817) în stil neoclasic (azi cinema tograf);clãdirea Teatrului clasic „Ioan Slavici”,în stil neoclasic, construitã dupã planurilearhitectului Anton Czigler, inauguratãla 21 sept. 1874; Palatul Cultural, ri dicat(1910–1913) în stil eclectic (neoclasic,gotic, renascentist, corintic), dupãplanurile arhitectului Szantay Ludovic;clãdirea Tribunalului (1892), în stilneobaroc; clãdirea Cazinoului (1872), azirestaurant; palatul „Bohuº” (1910), azi

sediul unei bãnci; Spitalul municipal(1815); pala tul „Neuman” (1891), în stileclectic; Palatul Bãncii Naþionale (1905–1906), în stil neoclasic; Hotel „Ardeal”(1841), în stil neoclasic; hanul „BoulRoºu” (sec. 19); Casa cu lacãt (1815);Turnul de apã (1896) de 35 m înãlþimeîn care funcþioneazã în prezent o galeriede artã ºi un restaurant; biserica orto -doxã sârbã cu hramul „Sfinþii ApostoliPetru ºi Pavel” construitã (1698–1702),în stil baroc (restauratã în 1790, cu unelemodificãri din 1822 ºi repictatã în 1902de ªtefan Aleksić); capela romano-catolicã „Sfântul Florian” (1751–1753), înstil baroc; mănãstirea Gai cu biserica„Sfântul Simion Stâlpnicul” construitã(1760–1763) în stil baroc, prin grijaepiscopului Sinesie Jivanović, ºi pictatãîn interior (1767) de ªtefan TeneþchiPonerchiu. În sec. 18–19, mănãstirea Gaia fost folositã ca reºed. episcopalã de varãºi ca gropniþã a episcopilor de Arad. Pânãîn 1955 a funcþionat ca bisericã de parohiepentru credincioºii cartierului Gai dinArad, dupã care a devenit mănãstire.Des fiinþatã de autorităţile comuniste la28 oct. 1959, prin Decretul 410, mănãs -tirea a fost reînfiinþatã în 1964, prin grijaP. S. Teoctist episcopul de atunci alAradului, când biserica a fost restauratãºi s-a închegat obºtea monahalã de maici.În 1985, la aceastã mănãstire a foststrãmutatã, din satul Seliºte, com. Petriº,jud. Arad, biserica din lemn cu hramul„Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel”, datânddin 1745–1754, cu iconostas pictat (1785–1788) de Filip ºi Nicolae din Lupºa;Catedrala ortodoxã românã, cu hramul„Naşterea Sfântului Ioan Botezãtorul”,construitã (1862–1865) în stil baroc, dupãplanurile arhitectului Anton Czigler, prinstrãdania episcopului Procopie Ivascović,cu contribuţia ban cherului George Sinadin Viena ºi a familiei Mocioni. Picturilemurale interioare au fost execu tate între1956 ºi 1958 de Anastase Demian ºi în1966 de Eremia Profeta. Catedrala a fostsupusă unor restaurări în anii 1905–1906,1912–1921, 1956–1958, 1978–1980, iar în1991–1992 s-au restaurat picturile muraleinterioare; Noua catedrală orto doxăarhiepiscopală, cu dublu hram – „SfântaTreime” şi „Sfântul Ierarh Nicolae”, demari dimensiuni (57 m lungime, 35 mlăţime la absidele laterale şi 50 m înălţi -mea cupolei centrale), a fost construităîn perioada 1991–2008 şi sfinţită la 6 dec.2008; Catedrala romano-catolicã „Sfântul
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Anton de Padova” (1902–1904); bisericaromano-catolicã (1812–1821); Sina gogã(1827– 1834); Biserica Roºie, aparþinândcultului evanghelic-luteran, în stilneogotic (1900–1906); Statuia SfântuluiIoan (Johann) Nepomuk (1729); Monu -mentul „Sfânta Treime” (1738–1740)ridicat în amintirea victimelor ciumeicare a decimat oraºul; Statuia Libertãþii,operã a sculptorului György Zala din1890; Arcul de Triumf, operã din anul2004 a sculptorului Ioan Bolborea.
3. Judeţ situat în extremitatea vesticăa Ro mâniei, pe cursurile inf. ale râurilorMureş şi Crişu Alb, la graniţa cu Unga -ria, străbătut, marginal, de paralelele de45°58' şi 46°38' latitudine N şi de meri -dianele de 20°45' şi 22°39' longitudine E.Este limitat de jud. Bihor (N şi NE), Alba(E), Hune doara (E), Timiş (S) şi Ungariala V. Supr.:7 754 km2 (3,25% din supr.ţării). Populaţia (1 ian. 2011): 455 126 loc.(2,12% din populaţia ţării), din care219 627 de sex masc. (48,26%) şi 235 499de sex fem. (51,74%). Populaţiaurbană:250 742 loc. (55,09%); rurală: 204 384 loc.(44,91%). Densitatea: 58,7 loc./km2. Structura

populaţieipenaţionalităţi(la recensământuldin 20-31oct. 2011): 79,1% români, 8,5%maghiari, 3,8% rromi, 1,0% bulgari, 0,7%germani ş.a. Reşed.:municipiul Arad. Oraşe:Chişineu-Criş, Curtici, Ineu, Lipova,Nădlac, Pâncota, Pecica, Sântana, Sebiş.
Comune: 68. Sate: 267 (din care 7 aparţinoraşelor). Localit.componentealeoraşelor: 5.

Relieful este reprezentat prin treimari unităţi ce se succed, în trepte, de la

E la V (Carpaţii Occi dentali, DealurileVestice şi Câmpia de Vest), care seîntrepătrund prin intermediul mareluigolf depre sionar Zarand-Gurahonţ-Hălmagiu. Unităţile mon tane, aparţi nândCar paţilor Occidentali, ocupă 35% dinsupr. jud. A. şi se extind în E şi NEacestuia sub forma literei V, cu deschi -derea spre NV, îmbră ţişând marele golfdepresionar. M-ţii Zarand se desfăşoarăîn partea central-estică a jud., sub formaunei culmi orientate V-E, ce se terminăbrusc la contactul cu câmpia, printr-odenivelare de 300–400 m. Alt. max. aacestora se află în partea centrală, în vf.Drocea (836 m). Partea de NE a jud. esteocu pată de ramificaţiile vestice aleM-ţilor Codru-Mo ma, cu vf. Pleşu (1 112m), Momuţa (930 m), Bălă teasa (927 m)ş.a., în cadrul cărora se individuali zeazărelieful carstic dezvoltat pe calcarejurasice şi triasice (chei, măguri, polii,doline, platouri etc.). Spre E-SE, M-ţiiCodru-Moma sunt delimitaţi de MunteleGăina prin înşeuarea tectonică Criştiorude Jos-Vârfurile, aflată la c. 500 m alt.,care asigură legătura rutieră între Depr.Beiuş şi Depr. Hălma giu-Gurahonţ.Dealurile Vestice, cu înălţimi de 200–400m, aflate pe rama internă a golfurilordepresionare, ocupă 15% din supr. jud.
A. şi sunt reprezentate prin DealurileCigherului, Dealurile Codrului şiDealurile Cuedului, iar în partea de S ajud., la S de valea Mureşului, se desfă -şoară jumă tatea nordică a Pod. Lipovei.Câmpia de Vest, cu subunităţile ei(Câmpia Aradului, porţiuni din Câm piileVingăi, Cermei şi Crişurilor), dez voltatăîn partea central-vestică a jud., formeazătreapta de relief cea mai coborâtă (90–124m alt.), ocupând 50% din supr. jud. A.

Clima, de tip continental-moderată,este influ enţată de masele de aer tem -perat-oceanice din V şi se caracte rizeazăprin ierni blânde şi veri relativ căldu -roase. Valorile medii anuale ale temp.aerului variază altitudinal, fiind cuprinseîntre 6°C în zonele montane înalte, 8–9°Cîn reg. deluroase şi 10,8–11°C în câmpie.Temp. max. absolută (41,5°C) s-a în -registrat la Miniş (19 aug. 1946), iar temp.minimă absolută (–30,1°C) la Arad (6febr. 1954). Pre cipitaţiile medii anualeînsumează c. 600 mm în câmpie, c. 700 mmîn zonele deluroase şi peste 1 000 mm pecrestele munţilor (mai abundente înlunile mai-iunie). Vânturile predo -minante bat din spre SE (13,7%), S (13%),N (12,4%) şi NV (10,7%) cu viteze mediianuale ce variază între 2,6 şi 6,0 m/s.

Hidrografia este reprezentată, înprincipal, prin cursul inf. al Mureşului,care drenează partea de S a jud. A. pedirecţia E-V, pe o distanţă de 220 km, şiprin cursul mijlociu şi inf. al Crişului Alb,în partea central-nord-vestică a jud.Aceste două mari artere hidrografice,care colectează numeroşi afl., sunt legateprintr-o reţea densă de canale (Matca–Ca  nalul Morilor etc.), folosite pentru dre -narea şi irigarea terenurilor agricole.
Vegetaţia naturală se caracterizeazăprin predo minarea pădurilor de foioase(cer, gârniţă, fag, gorun în amestec cucarpen, ulm, paltin etc.) în zoneledeluroase şi de podiş, prin dezvoltareamasivă a pădu rilor de gorun cu fag peversanţii munţilor şi prin marea extinderea for ma ţiunilor vegetale de silvostepă(păduri de stejar în amestec cu frasin şiulm) ce alternează cu terenurile agricoleîn câm pie. În luncile marilor râuri (înspecial în lunca Mureşului) sunt prezentepădurile de plop şi salcie.
Fauna este bogată şi variată cuprin -zând cerbi, căprioare, mistreţi, râşi, lupi(întâlniţi mai ales în pădurile de foioase),bizami, popândăi, hârciogi, potârnichi,grauri, dropii (rezervaţia de la Zerind)etc. Râurile sunt populate de păstrăv,crap, somn, clean, mreană, lipan ş.a.
Resursele naturale sunt legate depatrimoniul forestier (pădurile ocupauîn anul 2008 o supr. de 212 014 ha) şi denatura petrografică a subsolului: expl. depetrol şi gaze (Pecica, Pâncota, Turnu,Nădlac, Sântana), min. de fier şi mangan(Monea sa), sulfuri polimetalice(Hălmagiu), pirite cuprifere (pe flanculsudic al M-ţilor Codru-Moma), andezit(Vârfurile, Aciuţa, Mocrea, Dieci,Hălmagiu, Leasa ş.a.), diatomit (Minişude Sus), marmură (Moneasa, Căprioara),calcare (Iacobini, Lalaşinţ, Galşa), diorit(Bârzava, Cladova), dacit (Radna), gresie(Milova), granit (Săvârşin, Galşa, Păuliş,Radna), argilă refractară (Dumbrava),balast ş.a. O bogăţie aparte o reprezintăizv. cu ape minerale întâlnite la Lipova,Moneasa, Mocrea, Păuliş ş.a.
Istoric. Descoperirile arheologiceatestă conti nuitatea vieţii pe meleagurilede azi ale jud. A. începând din Paleolitic(unelte de piatră au fost scoase la ivealăpe terit. localit. Iosăşel, Macea, SânpetruGerman ş.a.), iar urme de aşezări dinepocile bronzului şi a fierului au fostidentificate la Pecica, Şimand, Socodor,Şiclău, Vărşand, Arad etc. Importante suntşi dovezile materiale ale exis tenţei unoraşezări ale dacilor liberi, descoperite lângăArad (sec. 4 î.Hr.), pe terit. localit. Pecica,Sântana, marele tezaur de la Şilindia (sec.
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3 î.Hr.). În sec 9–10, partea de S a actualuluijud. era înglo bată în formaţiunea statalăromânească condusă de voievodul Glad,iar partea de N se afla în compo nenţavoievodatului lui Menumorut. Sub condu -cerea acestor voievozi, populaţia autoh -tonă a opus o rezistenţă dârză împotrivatendinţelor de domi naţie ale statuluifeudal ungar, ceea ce explică şi faptul căo serie de cnezate şi voievodate mai micidin părţile Aradului (Cladova, Covăsinţ,Nădab, Şomoşcheş ş.a.) au reuşit să-şiapere existenţa. Descoperirile de laSânpetru German (sec. 11–13), Frumuşeni(sec. 12), Pecica (sec. 12–13) ş.a. atestă înEvul Mediu timpuriu prezenţa uneipopulaţii numeroase autohtone. În con -diţiile înăspririi situa ţiei sociale a ţăranilorau avut loc numeroase răscoale între care

se evidenţiază Răscoala ţărănească din1514, condusă de Gheorghe Doja, şi revoltalui Ivan Nenada din 1527. În 1552, Aradulşi reg. din jur au fost ocupate de turci şiincluse în Paşalâcul de Timişoara, ră -mânând sub admi nistraţie turcească pânăîn 1687, când Transilvania a fost ocupatăde trupele austriece. O dată cu destră -marea feudalismului şi apariţia relaţiilorcapitaliste în a doua jumătate a sec. 18, auînceput să se dezvolte manufacturile(Arad) şi mineritul (Dezna, Milova,Covăsinţ). În aprilie 1848 s-au lichidatservituţile iobăgeşti, iar în toamna aceluiaşian au început marile mişcări revoluţionareîmpotriva asupririi habsburgice. În a douajumătate a sec. 19 şi în ceputul sec. 20, A. adevenit unul dintre cele mai importantecentre ale luptei de eliberare naţională din

Transilvania şi un focar de culturăromânească. La înce putul lunii sept. 1940,pe terit. jud. A. au avut loc ample manifes -taţii împo triva Dictatului de la Viena din30 aug. 1940. La 22 sept. 1944, trupelegermane şi ungare au fost alungate dearmatele române de pe terit. jud. A. şi,implicit, al ţării, marcând ziua eliberării A.Economia jud A. este armoniosdezvoltată, având un profil complex,industrial-agrar. 
Industriajud. A. cuprin de un numărînsemnat de întreprinderi industrialeaparţinând aproape tuturor sec toarelorde bază (minerit, expl. de petrol, constr.de maşini, expl. şi prelucr. lemnului, mat.de constr., ind. chimică, textilă, alim. ş.a.).Ponderea covârşitoare în realiza reaproducţiei globale industriale a jud A. oare ramura construcţiilor de maşiniconcentrată, cu pre cădere, în municipiulArad şi profilată pe producţia unei gamevariate de vagoane de cale ferată, desti -nată transportului de mărfuri şi călători(inclusiv vagoane pentru metrou), perealizarea celei mai mari părţi a pro duc -ţiei de strunguri a ţării (cu secţii şi laLipova), autovehiculelor pentru trans -port rutier, a aparatelor elctrocasnice,precum şi pe producţia de utilaje fero -viare şi agricole, de mori pentru pre -pararea fura jelor etc. Ponderi importantemai deţin ind. textilă şi a confecţiilor(Arad, Lipova, Chişineu-Criş, Ineu), de
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prelucr. a lemnului (Arad, Pân cota, Sebiş,Lipova, Ineu, Nădlac), mat. de constr.(Arad), alim. (pre parate din carne şilapte, zahăr, conserve de legume şi fructe,produse de panificaţie, băuturi etc.).
Agricultura, cu vechi tradiţii, dispunede pre mise naturale şi social-economicefavo rabile, fiind orientată pe calea dez -voltării multilaterale a pro ducţiei. În anul2007, din totalul supr. agricole (511 224ha), 350 008 ha reveneau terenurilorarabile, 126 533 ha păşunilor naturale,25 502 ha fâneţelor, 3 603 ha viilor şi pepi -nierelor viticole, 5 578 ha livezilor şipepinierelor pomicole etc. În acelaşi an,structura culturilor de câmp era domi -nată de culturile de porumb (103 322 ha),urmate de cele de grâu şi secară (63 493ha), plante de nutreţ (45 175 ha), planteuleioase (29 646 ha), orz şi orzoaică (7 353ha), ovăz (6 612 ha), sfeclă de zahăr,cartofi, soia, legume etc. Supr. apreciabilesunt acoperite cu sere legu micole (Arad)specializate în pro ducţia de tomate, ardeigras, castraveţi etc. Viticultura, extinsăpe 3 603 ha, este concentrată în arealulcâtorva localit. care formează renumitepodgorii la Miniş (aici funcţionează şi oşcoală de viticul tură datând din 1881),Şiria, Ghioroc, Mocrea, Păuliş, Radna,Valea Viilor ş.a. Supr. pomicole, careocupă 5 578 ha, sunt grupate în marilivezi de meri, pruni, peri, piersici, cireşi,vişini, nuci etc. for mând bazine pomicolecompacte în arealele localit. Lipova,Zăbrani, Buteni ş.a. În anul 2007, pro -ducţia totală de fructe a fost de 15 353tone, din care 9 548 tone mere, 3 992 toneprune etc. La începutul anului 2008,sectorul zootehnic cuprin dea 57 319capete bovine (din care 56 540 capete însectorul privat), 232 097 de capete porcine(231 226 în sectorul pri vat), 211 818 capeteovine (211 711 capete în sectorul privat),6 276 capete caprine (numai în sectorulprivat), 7 139 capete cabaline (7 037 capete– privat). Avicul tură 963 988 capete păsări

(privat); api cul tură (33 911 familii dealbine numai sectorul privat).
Căiledecomunicaţii. La sf. anului 2007,lungi mea reţelei feroviare era de 469 km(din care 166 km electrificată), revenind60,5 km/1 000 km2 de teritoriu, iar cea adru murilor publice de 2 240 km, din care529 km modernizate, având o densitatede 28,9 km/100 km2 de teritoriu. Pe terit.jud. A. se remarcă un intens trafic de mărfurişi călători datorită existenţei punctelor devamă de la Curtici, Nădlac şi Turnu, princare se asigură o parte din legă turileRomâniei cu ţările Europei Centrale şiOcci dentale. Transportul aerian de mărfurişi călători se realizează prin intermediulaeroportului interna ţional din Arad.
Învăţământ, cultură şi artă. În anulşcolar 2007–2008, pe terit. jud. A. îşidesfă şurau activitatea 31 de grădiniţe decopii (cu 13 014 copii înscrişi şi 700 cadredidactice), 109 şcoli generale (învăţământprimar – clasele 1–4 şi gimnazial – clasele5–8), cu 37 944 elevi înscrişi şi 3 044 cadredidactice, 39 de licee, cu 17 094 elevi şi1 159 profesori, o şcoală profesională cu3 877 elevi şi 296 profesori, două instituţiide învăţământ superior, la Arad, întrecare Universitatea de stat „Aurel Vlaicu”,inaugurată la 18 mai 1990, şi Univer -sitatea de Vest „Vasile Goldiş”, privată,f. în 1990, prima cu 8 facultăţi, 12 779 stu -denţi şi 384 cadre didactice, iar a douacu 9 facultăţi, 9 218 studenţi şi 339 per -sonal didactic. Tot la Arad mai funcţio -nează un teatru de stat „Ioan Slavici”,un teatru de mario nete şi o filarmonică(f. 1949). În aceeaşi perioadă, reţeauaaşeză mintelor culturale şi de artă era for -mată din 11 case de cultură, 228 căminecultu rale, două cinematografe, 249 debiblio teci, cu 3 039 000 vol., numeroasemuzee de istorie, artă, etnografie etc.,ansam bluri folclorice, grupuri vocal-instru mentale, corale etc. Activitateasportivă are la dispoziţie 86 de secţiisportive, în cadrul cărora activează 2 188sportivi, 151 antrenori şi 120 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului2007, reţeaua sani tară a jud. A. cuprindea

12 spitale, cu 2 426 paturi, reve nind unpat de spital la 188 loc., două dispensare,159 farmacii ş.a., în cadrul cărora activau924 medici (1 medic la 495 locuitori), 320stomatologi (1 medic stomatolog la 1 430locuitori), şi 2 684 personal sanitar cupregătire medie.
Turismul. Jud. A. dispune de condiţiinaturale favo rabile practicării unui turismde sejur sau de tranzit, precum şi de obază materială corespun zătoare: 25hoteluri şi moteluri, cinci campinguri, 18vile ş.a. (2007), cu o capacitate totală decazare de 4 256 de locuri. Intensa activitateturistică de pe terit. jud. A. este deter -minată de existenţa unui relief variat(inclusiv relieful carstic din M-ţii Codru-Moma, la limita cu jud. Bihor, unde se aflăşi un interesant izbuc – cel de la Călugări),prezenţa unor izvoare cu ape mineralecare au generat dezvol tarea staţiunilorbalneoclima terice Lipova şi Moneasa,frecvenţa obiectivelor isto rice şi social-culturale (cetăţile de la Arad, Şoimoş, Şiria,Dezna; castelele de la Macea, Curtici, Şiria,Pâncota, Sebiş, Dezna; bisericile din lemnde la Bodeşti, Hălmagiu, Ioneşti; mănăs -tirile Hodoş-Bodrog, Gai, Secusigiu, Pecica;muzeele de istorie şi etnografie de la Arad,Lipova, Sebiş, Curtici), varietatea şi origi -nalitatea etnografiei şi folclorului (bogăţiacromatică a portului popular din zoneleŞicula, Birchiş, Secusigiu; serbărilepopulare de la Tăcăşele; centrele deceramică populară de la Bârsa, Hălmăgel,Târnoviţa; picturile naive din satulBrusturi etc.), precum şi de par curiledendrologice de la Gurahonţ, Lipova,Macea, de rezervaţiile botanice de la Bacăude Mijloc (poiană cu narcise), Petriş,Zimbru (rezervaţia „Dosul Laurului” –singurul loc din ţară unde vegeteazălaurul/Ilexaquifolium – arbust de origineatlantică, ocrotit de lege) şi nu în ultimulrând de poziţia jud. A. la graniţa cuUngaria – fiind o adevărată poartă deintrare în România a turiştilor din întreagaEuropă de Vest şi Centrală. Indicativauto: AR.
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Localităţile jud. Arad(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)
I.Municipii

1. ARAD (1028)
II.Oraşe Localit.

componentealeoraşelor
Satelecareaparţin 
oraşelor

1. CHIŞINEU-CRIŞ (1202–1203) 1. Nădab (1334)
2. CURTICI (1519)



3. INEU (1214) 1. Mocrea (c. 1160)
4. LIPOVA (1245) 1. Radna (1440–1477)2. Şoimoş (1278)
5. NĂDLAC (1313)
6. PÂNCOTA (1177) 1. Măderat (1746)
7. PECICA (1329) 1. Bodrogu Vechi (1422)2. Sederhat (1913)3. Turnu (1333)
8. SÂNTANA (1828) 1. Caporal Alexa – fost Cherechiu (1334)
9. SEBIŞ (1542) 1. Donceni (1439)2. Prunişor (1406)3. Sălăjeni (1574)
III. Comune Satelecomponente(primul sat este reşed. com.)
1. ALMAŞ 1. Almaş (1334)2. Cil (1369)3. Joia Mare (1439)4. Rădeşti (1441)
2. APATEU 1. Apateu (1219)2. Berechiu (1344)3. Moţiori (1956)
3. ARCHIŞ 1. Archiş (1552)2. Bârzeşti (1580)3. Groşeni (1580)4. Nermiş (1580)
4. BATA 1. Bata (1367)2. Bacău de Mijloc (1717)3. Bulci (1225)4. Ţela (1427)
5. BÂRSA 1. Bârsa (1489)2. Aldeşti (1477)3. Hodiş (1429)4. Voivodeni (1553)
6. BÂRZAVA 1. Bârzava (1471)2. Bătuţa (1851)3. Căpruţa (1350)4. Dumbrăviţa (1471)5. Groşii Noi (1515)6. Lalaşinţ (1585)7. Monoroştia (1350)8. Slatina de Mureş (1439)
7. BELIU 1. Beliu (1332)2. Beneşti (1828)3. Bochia (1552)4. Secaci (1580)5. Tăgădău (1552)6. Vasile Goldiş*

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

9. BOCSIG 1. Bocsig (1553)2. Mânerău (1341)3. Răpsig (1553)
10. BRAZII 1. Brazii (1553)2. Buceava-Şoimuş (1439)3. Iacobini (1439)4. Mădrigeşti (1441)5. Secaş (1439)
11. BUTENI 1. Buteni (1387)2. Berindia (1553)3. Cuied (1447)4. Paulian (1553)**

12. CĂRAND 1. Cărand (1429)2. Seliştea (1552)
13. CERMEI 1. Cermei (1429)2. Avram Iancu (1956)3. Şomoşcheş (1332)
14. CHISINDIA 1. Chisindia (1349)2. Păiuşeni (1574)3. Văsoaia (1574)
15. CONOP 1. Conop (1506)2. Belotinţ (1607)3. Chelmac (1133)4. Milova (1359)5. Odvoş (1440)
16. COVĂSINŢ 1. Covăsinţ (1280)
17. CRAIVA 1. Craiva (1344)2. Chişlaca (1828)3. Ciunteşti (1587)4. Coroi (1828)5. Mărăuş (1828)6. Rogoz de Beliu (1552)7. Stoineşti (1828)8. Susag (1828)9. Şiad (1344)10. Tălmaci (1828)
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* Până la 18 mart. 2002 s-a numit Lunca Teuzului.
** Până la 20 mai 1996 s-a numit Livada.

Cristian
Text Box
 (1214)

Cristian
Typewritten Text
1. Mocrea (c. 1160)

Cristian
Rectangle



18. DEZNA 1. Dezna (1318)2. Buhani (1441)3. Laz (1553–1561)4. Neagra (1553)5. Slatina de Criş (1553)
19. DIECI 1. Dieci (1613)2. Cociuba (1553)3. Crocna (1448)4. Revetiş (1553–1561)5. Roşia (1553)
20. DOROBANŢI 1. Dorobanţi (1454)
21. FÂNTÂNELE 1. Fântânele (1457)2. Tisa Nouă (c. 1135)
22. FELNAC 1. Felnac (1308)2. Călugăreni (1913)
23. FRUMUŞENI 1. Frumuşeni (1080)2. Aluniş (1766)
24. GHIOROC 1. Ghioroc (1135)2. Cuvin (1323)3. Miniş (1302)
25. GRĂNICERI 1. Grăniceri (1438)2. Şiclău (1466)
26. GURAHONŢ 1. Gurahonţ (1386)2. Bonţeşti (1441)3. Dulcele (1574)4. Feniş (1553–1633)5. Honţişor (1441)6. Iosaş (1386)7. Musteşti (1439)8. Pescari (1553)9. Valea Mare (1439)10. Zimbru (1553–1561)
27. HĂLMAGIU 1. Hălmagiu (1390)2. Băneşti (1441)3. Bodeşti (1441)4. Brusturi (1464)5. Cristeşti (1464)6. Ioneşti (1441)7. Leasa (1439)8. Leştioara (1477)9. Poienari (1760–1762)10. Tisa (1439)11. Ţărmure (1439)
28. HĂLMĂGEL 1. Hălmăgel (1439)2. Luncşoara (1760–1762)3. Sârbi (1561)4. Târnăviţa (1760–1762)5. Ţoheşti (1760–1762)
29. HĂŞMAŞ 1. Hăşmaş (1588)2. Agrişu Mic (1588)3. Botfei (1595)4. Clit (1828)5. Comăneşti (1599)6. Urvişu de Beliu (1599)

30. IGNEŞTI 1. Igneşti (1553)2. Minead (1619)3. Nădălbeşti (1553–1561)4. Susani (1574)
31. IRATOŞU 1. Iratoşu (1446)2. Variaşu Mare (1446)3. Variaşu Mic (1913)
32. LIVADA 1. Livada (1553)2. Sânleani (1913)
33. MACEA 1. Macea (1374)2. Sânmartin (1477)
34. MIŞCA 1. Mişca (1249)2. Satu Nou (1828)3. Vânători (1214)4. Zerindu Mic (1326)
35. MONEASA 1. Moneasa (1597)2. Rănuşa (1556)
36. OLARI 1. Olari (1746)2. Sintea Mică (1467)
37. PĂULIŞ 1. Păuliş (1333)2. Baraţca (1913)3. Cladova (1308)4. Sâmbăteni (1138)
38 PEREGU MARE 1. Peregu Mare (1241)2. Peregu Mic
39. PETRIŞ 1. Petriş (1337)2. Corbeşti (1743)3. Ilteu (1743)4. Obârşia (1468)5. Roşia Nouă (1743)6. Selişte (1479)
40. PILU 1. Pilu (1223)2. Vărşand (1214)
41. PLEŞCUŢA 1. Pleşcuţa (1386)2. Aciuţa (1366)3. Budeşti (1441–1445)4. Dumbrava (1553)5. Gura Văii (1553–1561)6. Rostoci (1439)7. Tălagiu (1439)
42. SĂVÂRŞIN 1. Săvârşin (1479)2. Căprioara (1256)3. Cuiaş (1477)4. Hălăliş (1479)5. Pârneşti (1479)6. Temeşeşti (1479)7. Toc (1743)8. Troaş (1828)9. Valea Mare (1717)
43. SECUSIGIU 1. Secusigiu (1359)2. Munar (1219)3. Satu Mare (1333)4. Sânpetru German (1335)
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44. SELEUŞ 1. Seleuş (1489)2. Iermata (1387)3. Moroda (1508)
45. SEMLAC 1. Semlac (1256)
46. SINTEA MARE 1. Sintea Mare (1337)2. Adea (1202–1203)3. Ţipar (1913)
47. SOCODOR 1. Socodor (1299)
48. ŞAGU 1. Şagu (1333)2. Cruceni (întemeiat în 1772)3. Firiteaz (1256)4. Fiscut (1493)5. Hunedoara Timişană (1925)
49. ŞEITIN 1. Şeitin (1138)
50. ŞEPREUŞ 1. Şepreuş (1407)
51. ŞICULA 1. Şicula (1334)2. Chereluş (1334)3. Gurba (1213)
52. ŞILINDIA 1. Şilindia (1334)2. Camna (1828)3. Iercoşeni (1477)4. Luguzău (1561)5. Satu Mic (1954)
53. ŞIMAND 1. Şimand (1290)
54. ŞIRIA 1. Şiria (c.1169)2. Galşa (1202–1203)3. Mâsca (1331)
55. ŞIŞTAROVĂŢ 1. Şiştarovăţ (1440)2. Cuveşdia (1440)3. Labaşinţ (1477)4. Varniţa (f.1820–1830)
56. ŞOFRONEA 1. Şofronea (1437)2. Sânpaul (1235)
57. TAUŢ 1. Tauţ (1334)2. Minişel (1561)3. Minişu de Sus (1746)4. Nadăş (1464)
58. TÂRNOVA 1. Târnova (1406–1409)2. Agrişu Mare (1214)3. Arăneag (1390)4. Chier (1325)5. Drauţ (1406–1409)6. Dud (1169)

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

60. VĂRĂDIA DE MUREŞ 1. Vărădia de Mureş (1369)2. Baia (1479)3. Juliţa (1479)4. Lupeşti (1479)5. Nicolae Bălcescu (1477; numeleactual după 1945)6. Stejar (1479)
61. VÂRFURILE 1. Vârfurile (1390)2. Avram Iancu (1441)3. Groşi (1760–1762)4. Lazuri (1427)5. Măgulicea (1427)6. Mermeşti (1760–1762)7. Poiana (1510)8. Vidra (1477)
62. VINGA 1. Vinga (1231)2. Mailat (1454)3. Mănăştur (1285)
63. VLADIMIRESCU 1. Vladimirescu (1752)2. Cicir (1522)3. Horia (1315)4. Mândruloc (1471)
64. ZĂBRANI 1. Zăbrani (c. 1080–1090)2. Chesinţ (1334)3. Neudorf (1723–1725)
65. ZĂDĂRENI 1. Zădăreni (1333)2. Bodrogu Nou (1723)
66. ZĂRAND 1. Zărand (1318)2. Cintei (1396)
67. ZERIND 1. Zerind (c. 1169)2. Iermata Neagră (1241)
68. ZIMANDU NOU 1. Zimandu Nou (1852)2. Andrei Şaguna (1855; din1930 numele actual)3. Zimandcuz (1743)
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* Până la 3 mart. 2005, satul şi com. Ususău s-au numitDorgoş.
ARANCA, râu în V României, afl. stg. al
Tisei, fost braþ de vãrsare al Mureºului,
foarte meandrat; 104 km pe terit.
României; supr. bazinului: 990 km2. Izv.
din Câmpia Aradului, din apropierea
com. Felnac, trece prin Sânnicolau Mare
ºi se varsã în Tisa pe terit. Serbiei, la Pade.

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

29 aug. 1503 din iniþiativa portarului
Luca Arbore (înmormântat în incinta ei),
cu sprijinul material al lui ªtefan cel
Mare, monument repre zentativ al
arhitecturii din epoca domnului ªtefan
cel Mare. Este una dintre bisericile din
N Moldovei cu remarcabile picturi
murale exterioare ºi interioare executate



în frescã (1541), pe o nuanþã predominantverde, de o echipã de zugravi în fruntecu Dragoº Coman din Iaºi. Printre sceneledeosebit de valoroase se remarcã „ImnulAcatist”, „Asediul Con stan tinopolului”,„Judecata de Apoi”, „Fiul risipitor” º.a.Multiplele nuanþe de verde folosite laredarea munþilor, vegetaþiei, clãdirilor,îmbrãcã mintei personajelor º.a. se aso -ciazã armonios cu albastrul, galbe nul ºiroºul în tona litãþi variate, toate laolaltãdemonstrând mãestria folosirii culorilorde cãtre meºterii zugravi. Biserica, cunos -cutã ºi sub numele de „Biserica Arbure”,a fost reparatã în anii 1909–1914, 1936–1937, 1965–1970 ºi declaratã monu mentUNESCO în 1993. Turn-clopotniþã din1867. Muzeu etno grafic (costume po -pulare, þesãturi de interior, cojoace etc.).Sãrbãtoarea folcloricã „Floarea de Salcâm”(anual, în prima duminicã din iunie).
ARCALIA Õ ªieu-Mãgheruº.

ARCANI, com. în jud. Gorj, alcãtuitã din4 sate, situatã în Subcarpaþii Olteniei; 1 331loc. (1 ian. 2011): 658 de sex masc. ºi 673fem. Pe terit. com. au fost desco periteurme de locuire daco-romane. Muzeuetnografic (obiecte de uz casnic ºi piesede port popular). Biserica din lemn„Sfântul Nicolae” (1708–1710), în satulCâmpofeni, cu picturi inte rioare din 1877–1878; biserica „Sfinþii Voievozi” (sec. 18,refãcutã în 1857 ºi 1903), în satul Arcani.
ARCEªTI, lac de acumulare construit pecursul inf. al Oltului şi terminat în 1980,cu scopul de a pune în miºcare turbinelehidrocentralei de la Arceºti (com. Pleºoiu,jud. Olt), cu o putere instalatã de 38 MW,datã în folosinþã la 11 nov. 1980. Supr.:837 ha; vol.: 43,44 mil. m3.
ARCHIª, com. în jud. Arad, alcãtuitã din4 sate, situatã în N Depr. Zarand; 1 591

loc. (1 ian. 2011): 801 de sex masc. ºi 790fem. Expl. de cuarþit ºi calcar (în satulGroºeni). Expl. ºi prelucr. primarã alemnului. Satul Archiº este men þionatdocumentar, prima oarã, în 1552. Bisericãavând hramul „Cuvioasa Parascheva”(1725), în satul Groºeni. Pãdure de stejar,secularã, ºi pãdure de fag, secularã,ambele declarate rezervaþii forestiere.
ARCHITA Õ Vânãtori (4).

ARCIDAVA 1. Õ Histria.
2. Õ Vãrãdia.

ARCUª, com. în jud. Covasna, formatădintr-un sat, situatã în Depr. SfântuGheorghe, pe dr. vãii Oltului; 1 458 loc.(1 ian. 2011): 736 de sex masc. ºi 722 fem.Haltã de c.f. Com. A. a fost înfiinþatã la7 apr. 2004 prin desprinderea satuluiArcuº din com. Valea Criºului. În satulArcuº, atestat documentar în 1332, se aflão puternicã cetate þãrãneascã de formãoctogonalã, înconjuratã de ziduri de6,5 m înãlþime, strãjuite de 3 bastioanepentagonale de 10 m înãlþime fiecare.Cetatea, construitã în sec. 16–17, are obisericã unitarianã de incintã datând din1568, cu unele transformãri din 1821.Castelul „Szentkeresty Bela” (sec. 19), înstil neoclasic, situat într-un parc dendro -logic, este folosit în prezent ca centru deculturã (tabãrã de sculpturã).
ARDEOANI, com. în jud. Bacãu, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în Depr. Tazlãu, pe râulTazlãu Sãrat; 2 398 loc. (1 ian. 2011): 1 243de sex masc. ºi 1 155 fem. Expl. de balast.Prelucr. lemnului. Pe terit. satuluiArdeoani a fost descoperit (1965) un tezaurmonetar (95 denari romani imperiali).
ARDUD 1. Câmpia Ardudului, câmpieînaltã în NV României, parte com -ponentã a Câmpiei Someºului, situatãîntre râul Someº la N, Dealurile Codrului(E-SE), râul Crasna (V) ºi Câmpia joasãa Someºului (V-NV), la 180–200 m alt.Acoperitã predominant de soluri argilo -ilu viale podzolice ºi brune podzolite.Culturi de cereale, plante tehnice ºi denutreþ, cartofi, legume etc. Viticulturã.

2. Oraº în jud. Satu Mare, situat înCâmpia Ardudului, pe Pârâu Sãrat, la 20km S de municipiul Satu Mare; 7 174 loc.(1 ian. 2011): 3 493 de sex masc. ºi 3 681fem. Supr.: 14,2 km2, din care 9,9 km2 înintravilan; densitatea: 725 loc./km2.Aeroport internaþional care deserveºtemuni cipiul Satu Mare. Staþie de c.f. Expl.ºi prelucr. lemnului (mobilã). Produsetextile ºi alim. Centru viticol. În oraºul

Ardud, menþionat documentar, primaoarã, în 1215, cu numele Herdud, iar apoiîn 1231 (SilvaArdud), se aflã ruinele uneicetãþi din 1481, o bisericã romano-catolicãziditã în 1482–1515 (refãcutã în 1860 dupãcutremurul din 1838 ºi restauratã în1959), cu elemente de arhitecturã goticã.Pe locul cetãþii medievale, care era deplan poli gonal, cu bastioane la colþuri,nobilul Alexandru Károlyi a construit,în 1630, un castel în stil neogotic, dominatde un turn (refãcut în 1893–1896), aflat înprezent în ruinã. Fosta com. Ardud a fosttrecutã în categoria oraºelor la 7 apr. 2004ºi are în subordine ad-tivã localit. compo -nentă Mãdãras ºi satele Ardud-Vii, BabaNovac, Gerãuºa ºi Sãrãtura. Bisericãavând hramul „Sfinþii Arhangheli Mihailºi Gavriil” (1832), în satul Mãdãras.
ARDUSAT, com. în jud. Maramureº,alcãtuitã din 3 sate, situatã în NV Depr.Baia Mare, în lunca Someºului; 2 908 loc.(1 ian. 2011): 1 388 de sex masc. ºi 1 520fem. Expl. de balast. Prelucr. lemnului;procesarea cãrnii; morãrit. Satul Ardusateste menþionat documentar, prima oarã,în 1231 cu numele Erdezat. Ruinelecastelului „Degenfeld” (sec. 19) care aaparþinut contelui Degenfeld pe cândavea în posesie satul Ardusat (1810–1844). Bisericã din lemn (1739).
AREFU, com. în jud. Argeº, alcãtuitã din3 sate, situatã în depresiunea omonimã,la poalele M-þilor Frunþi, pe valeasuperioarã a Argeºului, în aval de laculVidraru; 2 536 loc. (1 ian. 2011): 1 258 desex masc. ºi 1 278 fem. Hidrocen trala„Cumpãniþa” (5 MW), intratã în funcþiu -ne în 1968. Producţie de cherestea;prelucr. artisticã a lemnului. Reºed. com.este satul CãpãþâneniiPãmânteni. Pe terit.
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Arbore. Biserica „Tăierea Capului Sfântului
Ioan Botezătorul”

Arefu. Ruinele Cetăţii Poienari



satului Cãpãþânenii Ungureni, pe un vf.de munte, greu accesibil, se aflã ruineleCetãþii Poienari sau Cetatea lui NegruVodã, datând din sec. 14, care, potrivittradiþiei, ar fi aparþinut legendaruluidomn al Þãrii Româneºti, Negru Vodã,cunoscut în istoriografie sub numele deRadu I. Pãdurea Arefu, declaratã rezer -vaþie forestierã (257 ha) şi golul alpin„Moldoveanu-Capra” (5 500 ha), declaratrezervaţie naturală. Biserica din lemn„Sfânta Parascheva” (începutul sec. 19),refãcutã din zid (1857), în satul Arefu.
ARGAMUM Õ Jurilovca.

ARGEDAVA Õ Mihãileºti (1).

ARGEL sau BRODINA, pas de înãlþimeîn N României, situat între cursurilesuperioare ale vãilor Moldoviþa ºiBrodina, între Obcina Mare ºi ObcinaFeredeului (N Carpaþilor Orientali), la1 100 m alt. Mijloceºte legãtura rutierã(drum judeþean ne modernizat) întrelocalitãþile Vama (în S) ºi Brodina (în N).
ARGESIS Õ Argeº (1).

ARGEª 1. Râu în S-SE României, afl. stg.al Dunãrii la Olteniþa; 350 km; supr.bazinului: 12 550 km2. Izvorãºte dinpartea central-vesticã a culmii pr. aM-þilor Fãgãraº prin doi afl.: Buda ºi
Capra. Buda (22,6 km lungime), care esteconsiderat izv. pr. al sistemului hidro -grafic Argeº, izvorãºte de sub vf. ArpaºuMic (2 459 m alt.), de la 2 030 m alt., dinlacul glaciar Buda, iar pârâul Capra (20km lun gime) izvorãºte din lacul glaciarCapra, aflat sub vf. Vânãtarea luiButeanu (2 506 m alt.). În aval de confl.pârâului Buda cu Capra, a fost construitlacul de acumulare Vidraru (Õ) dinbazinul cãruia por neºte în prezent cursulrâului Argeº. De la izv. ºi pânã în zonamunicipiului Piteºti, râul A. are o direcþiede curgere N-S drenând mai întâi pantelesudice ale M-þilor Fãgãraº, strãbate apoiMuscelele Argeºului ºi Dealurile Argeºului,cãpãtând o uºoarã tendinþã de abatere acursului cãtre SE, iar dupã ce separãPiem. Cotmeana (în V) de Piem. Cândeºti(în E) intrã în câmpie (în aval de Piteºti)îndreptându-ºi cursul, predominant,cãtre SE, udând mai multe subunitãþi aleCâmpiei Române. Panta medie decurgere a râului A. este de 13 m/km (maiaccentuatã în cursul superior, 65 m/km),iar debitul mediu multianual variazãîntre 19,6 m3/s în cursul su perior, 40m3/s la ie ºirea din zona piemontanã ºi73 m3/s la vãrsare. Pe cursul superior al

râului A. s-a construit un sistem hidro -ener getic constituit din 17 hidrocentralecu o putere instalatã ce însumeazã 412,2MW. Acestea sunt, din amonte spre aval:Cumpãniþa (5,0 MW, datã în folosinþã în1968), Argeº – fostã GheorgheGheorghiu-Dej (220 MW – 1966), Oeºti(15 MW – 1967), Albeºti (15 MW – 1967),Cerbureni (15 MW – 1968), Valea Ia ºului(15 MW – 1969), Curtea de Argeº (7,7MW – 1972), Noapteº (15,4 MW – 1973),Zigoneni (15,4 MW – 1973), Bãiculeºti(15,4 MW – 1974), Mãniceºti (11,5 MW –1975), Vâlcelele (15,4 MW – 1976),Meriºani (11,5 MW – 1976), Budeasa (11,5MW – 1978), Bascov (7,7 MW – 1971),Piteºti (7,7 MW – 1972), Goleºti (8,0 MW– 1983). Valea superioarã a râului A. seînca dreazã într-o interesantã ºi nease -muitã zonã turisticã strã bãtutã deºoseaua naþionalã Transfãgãrãºanã. Încursul inferior, în aval de Mihãileºti, aufost efectu ate (în anii ’80 ai sec. 20),parþial, lucrãri de amenajare com plexã arâului A. în contextul construirii cana -lului Bucureºti-Dunãre (lucrãri începuteîn 1982 ºi între rupte dupã Revoluþia dindec. 1989). În zona de câmpie, apelerâului A. sunt folosite pentru irigaþii ºipentru alimentarea cu apã potabilã ºiindustrialã a municipiului Bucureºti.Râul A. era numit în Anti chitate Ordessos,de cãtre scito-eleni, dupã toponi mul local
Argesis. Afl. pr.: Vâlsan, Râu Doamnei,Sabar, Dâmboviþa (pe stg.), Neajlov (pe dr.).

2. Dealurile Argeºului sau Gruiurile
Argeºului, zonã deluroasã (partecomponentã a Piem. Getic), extinsã peterit. jud. Argeº, sub forma unui triunghicu vf. spre S, între Muscelele Argeºuluila N, râul Argeºel ºi Piem. Cândeºti laE, un golf al Câmpiei Piteºtiului la S ºirâul Argeº la V. Alcãtuite din depozitefluvio-lacustre (datând din Pleistocenul

inf.) ce acoperă formaþiuni mio-pliocene.
Intens fragmentatã de vãile râurilor. Alt.
max.: 726 m (Dealul Pietroºani). Repre -
zintã o importantã zonã pomicolã a jud.
A. (pruni, meri, peri).

3. Muscelele Argeºului (Muscelele
Getice sau Subcarpaþii Argeºului),
situate între lanþul M-þilor Cozia, Ghiþu,
Frunþi, Iezer la N, valea superioarã a
Dâmboviþei la E, Piem. Cândeºti,
Dealurile Arge ºului, Piem. Cotmeana la
S ºi valea Oltului la V, reprezintã o uni -
tate de relief bine individualizatã,
formatã dintr-o asociaþie de culmi înalte
ºi prelungi, cu alt. între 600 ºi 1 000 m,
separate de numeroase depresiuni.
Denumirea de „muscele” a fost atribuitã
de cãtre Ion Popescu-Voiteºti, în 1908.
ªirul masivelor deluroase este format
dintr-o succesiune (de la E la V) de
înãlþimi ce depãºesc 800 m alt.: Mãþãu
(1 017 m), Ciocanu (886 m), Chicera sau
Chiciura (1 218 m; dupã alte surse
1 227 m), Tã maºu (1 104 m) º.a. Sunt
înãlþimi cu aspect greoi, cutate în boltã,
alcãtuite din fliº grezo-marnos, gresii,
argile, pe alocuri conglomerate etc.,
separate de culoare de vale (Topolog,
Argeº, Vâlsan, Râu Târgului, Argeºel
º.a.), ale cãror versanþi sunt afectaþi de
ravenare ºi alunecãri. ªirul culmilor ºi
masivelor deluroase dominã cãtre N o
serie de depresiuni de contact tectonic,
bine individualizate, extinse la poalele
munþilor care le strãjuiesc dinspre N:
Sãlãtrucu pe râul Topolog, Arefu pe
Argeº, Brãdetu pe Vâlsan, Nucºoara pe
Râu Doamnei, Câmpulung pe Bughea ºi
Râu Târgului º.a. Aceastã zonã se
caracterizeazã prin marea extindere a
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fâneþelor ºi livezilor. Exploatãri de lignit(în bazinul Schitu-Goleºti).
4. Fostã cetate situatã pe cursulsuperior al râului Argeº, pe locul actualal municipiului Curtea de Argeº, atestatãdocumentar în 1330.
5. Judeţ situat în partea central-sudicăa României, în bazinul superior al râuluiArgeş, între 44°83' şi 45°37' latitudine Nşi 24°25' şi 25°20' longitudine E, între jud.Sibiu şi Braşov (la N), Dâmboviţa (E),Teleorman (S), Olt (SV) şi Vâlcea (V şi NV).Supr.: 6 826 km2 (2,86% din supr. ţării).

Populaţia (1 ian. 2011): 638 942 loc. (2,98%din populaţia ţării), din care 310 464 desex masc. (48,59%) şi 328 478 fem. (51,41%).
Populaţia urbană: 304 655 loc. (47,68%);
rurală: 334 287 loc. (52,32%). Densitatea: 94,6loc./km2. Structurapopulaţieipenaţionalităţi(la recensământul din 20-31 oct. 2011):93,3% români (al cincilea judeţ, după jud.Gorj, Botoşani, Vâlcea şi Neamţ, cu cel maimare procent de români), 2,7% rromi, 4,0%alte minorităţi (maghiari, italieni, germaniş.a.). Reşed.: municipiul Piteşti. Oraşe:Câmpulung (municipiu), Costeşti, Curteade Argeş (mu ni cipiu), Mioveni, Ştefăneşti,Topoloveni. Comune: 95. Sate: 575 (din care21 aparţin oraşelor). Localit.componenteale
municipiilorşioraşelor: 2.

Relief variat, reprezentat prin treimari unităţi care coboară, altimetric, dela N spre S. Unitatea montană, care ocupă25% din supr. jud. A., se desfăşoară înpartea de N a acestuia, pe direcţie E-V (c.40 km), cuprinzând culmea pr. a M-ţilorFăgă raş, dominată de cele mai înaltevârfuri din Carpaţii Româneşti (Moldo -veanu 2 544 m – alt. max. a întreguluilanţ carpatic românesc, Negoiu 2 535 m,Dara 2 500 m ş.a.) situate la limita cu jud.Braşov şi Sibiu, apoi, prelungirile vesticeale masivului Leaota şi cele SV ale M-ţilorPiatra Craiului, precum şi lanţulmasivelor muntoase Iezer-Păpuşa(2 462 m), Ghiţu (1 622 m), Frunţi (1 534m). Partea centrală a jud. A. este ocupatăîn pro porţie de 55% de regiuni deluroase(Muscelele Argeşului) şi de subunităţi alePod. Getic (porţiuni din DealurileArgeşului, Piem. Cândeşti şi Piem.Cotmeana), iar reg. de S, de subunităţiale Câmpiei Române (Câmpia Piteştiuluişi un sector al Câmpiei Găvanu-Burdea).
Climă temperat-continentală, cutemp. medii anuale ce prezintădiferenţieri altitudinale, cuprinse între-2°C pe crestele înalte ale M-ţilor Făgăraş,

6–7°C în zonele deluroase şi de podiş şi10,5°C în câmpie. Temp. max. absolută(41,0°C) s-a în registrat la staţia Goleştii-Badii (Topoloveni), la 14 aug. 1946, iartemp. minimă absolută (–31,0°C) laCâmpulung (24 dec. 1933). Precipitaţiileatmo sferice însumează cantităţi mediianuale variabile în funcţie de unităţilede relief, atingând valori de 600 mm încâmpie, 800–1 000 mm în zonele de dealşi podiş şi peste 1 400 mm în reg.montane înalte. Vânturile predominantebat dinspre NV (18%) şi V (14%) cu vitezemedii anuale de 2,3 m/s pentru direcţiaNV şi 1,8 m/s pentru cea V, viteze maimari înregistrându-se pe culmile M-ţilorFăgăraş, mai ales iarna, când ating valorimax. de 50–60 m/s.
Reţeaua hidrografică, cu o densitatemare şi debite bogate, este reprezentatăîn pr. prin cursul superior al râuluiArgeş, care colectează, direct sau prinintermediul afl. săi, majoritatea râurilorde pe terit. jud. A., printre care Vâlsan,Râu Doamnei cu afl. său Râu Târgului,Budiş teanca ş.a. Partea de NV a jud. A.este drenată de un sector de vale al râuluiTopolog, iar partea de S de cursurilesupe rioare ale râurilor Cotmeana,Teleorman, Dâm bovnic, Neajlov ş.a. Înzona montană înaltă se află 20 de lacuriglaciare (Capra, Călţun, Buda, PoduGiurgiului, Paltinu ş.a.), pe cursulsuperior al Arge şului au fost construitemai multe lacuri de acu mulare (cel maimare fiind Vidraru Õ), iar pe Dâmboviţaacumularea de la Pecineagu.
Vegetaţia naturală are o distribuţieetajată în funcţie de unităţile de relief. Înzona de câmpie se dezvoltă pâlcuri depăduri de cer (Quercuscerris)şi de gârniţă

(Quercus frainetto), uneori şi de stejarpedunculat (Quercus robur), carealternează cu pajişti stepizate şi cuterenuri agricole; în reg. deluroase, depodiş şi montană joasă, respectiv între300 şi 1 300 m alt., se desfăşoară etajulpădurilor de foioase, alcătuite din gorun
(Quercuspetraea),carpen în amestec cufag, iar la alt. cuprinse între 1 300 şi 1 800m se extind pădurile de brad şi molid.Etajele subalpin şi alpin, la peste 1 800 malt., sunt constituite din tufărişuri (jnepeni,ienu păr) ce alter nează cu pajişti alpinecare formează o impor tantă bază furajerăpentru păşunatul sezonier. În M-ţiiFăgăraş se mai păstrează câteva pâlcuride zâmbru (Pinuscembra),relict glaciar.

Fauna domeniului forestier estealcătuită din mami fere de interes

cinegetic, printre care se re marcă mistreţi,urşi, cerbi, căprioare, lupi, vulpi, râşi,veveriţe ş.a. Cel mai valoros element îlrepre zintă capra neagră (Rupicapra
rupicapra),cu o frec venţă mare pe cresteleM-ţilor Făgăraş, declarată monument alnaturii şi ocrotită de lege. Avifaunainclude cocoşul de munte, ierunca,vulturul pleşuv, acvila de piatră, fâsaalpină, cinteza ş.a. În zona de câmpiesunt frecvente rozătoarele (iepuri,hârciogi, şoareci ş.a.), şopârlele, ulii,ciocârliile, potârnichiile, prepe liţele etc.Apele sunt populate de păstrăvi, mreană,clean, crap, caras etc. O specie endemicădeosebit de interesantă este peştele
Romanichtysvalsanicola, întâlnit numaiîn tr-o mică porţiune a râului Argeş şi înVâlsan.

Resursele naturale sunt repre -zentate printr-o gamă variată de produseale solului şi subsolului: păduri (289 974ha, 1 ian. 2008, locul 4 pe ţară după jud.Suceava, Hunedoara şi Vâlcea), ză că -minte de petrol şi gaze naturale (Bogaţi,Leor deni, Moşoaia, Cocu, Merişani,Miroşi ş.a.), de lignit (Poienarii deMuscel, Berevoeşti, Jugur, Schitu Goleşti,Boteni, Godeni etc.), sare (Slătioa rele),gips (Stă neşti, Oeşti ş.a.), calcar ornamen -tal (Albeştii de Muscel), calcar pentruciment (Mateiaş, Dragoslavele), argile co -mu ne (Budeasa, Câmpulung, Leordeni,Valea Iaşului ş.a.), gresii (Brădetu), balast(în albiile râurilor), izv. cu ape mi neralecu valoare terapeutică (Brădetu, Bugheade Sus) etc. 
Istoric. Vestigiile arheologice desco -perite pe terit. jud. A. atestă existenţaunor aşezări omeneşti datând dinPaleolitic. Descoperirile de pe văilerâurilor Dâmbovnic, Argeş, Neajlov,Mozacu dove desc că această reg. forma,împreună cu văile Oltului şi Dârjovuluidin apropiere, una dintre cele maiînsemnate zone ale Culturii de prunddin Europa, asemănătoare celor aparţi -nând Culturii Oldu waiane. Identificareaunor aşezări în arealul localit. Bârlogu,Cetăţeni, Rociu, Teiu, Ţiţeşti, Râca,Albeştii de Muscel ş.a. relevă existenţaunei vieţi înfloritoare şi în Neolitic şi înEpocile bronzului şi fierului. Geto-daciiau avut la Cetăţeni, în sec. 2–1 î.Hr., unputernic centru economic şi de schimb(emporium), iar romanii au întemeiat (sec.2–4) castrele de la Rucăr, Jidava (aziPescăreasa), Câmpulung, Purcăreni. Peaceste plaiuri a luat fiinţă, în sec. 13,puternicul voievodat al lui Se neslau
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(menţionat în Diplomaioaniţilor din 1247),care şi-a stabilit capitala în Depr. Arefu(sau în cea a Titeştilor; alte surse indicăCurtea de Argeş). Pe terit. jud. A. se aflăunul dintre cele mai vechi oraşe dinMuntenia, Câmpulung (c. 1300), care afost capitala Ţării Româneşti în sec. 14.Menţionată docu mentar, prima oară, în1385, localit. Piteşti apare atestată ulteriorîntr-un act emis de Mircea cel Bătrân la20 mai 1388, apoi ca oraş într-un hrisovdin aug. 1481 şi ca reşed. domnească alui Neagoe Basarab în sec. 16. La conaculdin Goleşti a poposit timp de trei zile(18–21 mai 1821) Tudor Vladimirescu,conducă torul Revoluţiei de la 1821, laîntoarcerea sa din Bucureşti în drumcătre mănăstirile din N Olteniei, loc încare a fost arestat de către Iordache Olim -piotul şi predat lui Alexandru Ipsilanti.La pregă tirea şi conducerea Revoluţieide la 1848–1849 o importantă activitateau desfăşurat-o argeşenii AlexandruGolescu-Negru (Arăpilă) – un ardentluptător şi pentru Unirea Principatelor –, fraţii Ştefan şi Nicolae G. Golescu, fraţiiDumitru şi Ion Brătianu ş.a. În perioadaPrimului Război Mondial (1916–1918), pefrontul de la Rucăr–Dra gos lavele, ostaşiiromâni au înscris memorabile pagini devitejie, iar în timpul eveni mentelor dinaugust 1944 pe terit. jud. A. au avut locacţiuni de luptă împo triva trupelorgermane (la Rucăr şi Dragoslavele).
Economia jud. A. are un caracterpreponderent indus trial, evidenţiat şi deraportul dintre producţia globală indus -trială  şi cea agricolă. Pr. produse indus -triale care se reali zează în cadrul jud. A.sunt: energia electrică (termo centralelePiteşti, Schitu Goleşti şi salba celor 17hidro centrale de pe râul Argeş Õ), auto -turisme de oraş, marca „Dacia” (Mioveni),şi de teren – „ARO” (Câmpulung), utilajgreu, poduri metalice, motoare şiechipamente electrice (Piteşti), materialede constr. (Piteşti, Câmpulung, Costeşti,Valea Mare-Pravăţ), stofe şi conf. (Piteşti,Curtea de Argeş), aparate electrocasnice(Curtea de Argeş), mo bilă, parchet,cherestea (Piteşti, Curtea de Argeş,Stâlpeni, Câmpulung, Rucăr), tananţi(Piteşti), încălţăminte (Piteşti), articole deporţelan (Curtea de Argeş), produsealim. diverse (Piteşti, Câmpulung, Curteade Argeş, Topoloveni, Băicu leşti, Ştefăneşti,Costeşti ) etc.
Agricultura, care la sf. anului 2007dispunea de un fond agricol însemnat(344 765 ha) şi de o bază tehnico-mate -

rială corespunzătoare, are un caracterintensiv şi o structură variată. Din totalulsupr. agricole (344 765 ha), 172 214 harevin terenurilor arabile, 102 689 hapăşunilor, 45 784 ha fâneţelor, 1 254 haviilor şi pepinierelor viticole, 22 824 halivezilor şi pepinierelor pomicole (locul1 pe ţară) etc. În anul 2007, în structuraculturilor de câmp predo minau supr.ocupate cu porumb (52 781 ha), urmate

de cele cu grâu şi secară (41 084 ha),
plante uleioase (18 346 ha), floarea-
soarelui (14 198 ha), orz şi orzoaică, ovăz,
legume, cartofi, sfeclă de zahăr etc. Prin
numărul mare de pomi fructiferi (în
compo nenţa cărora predomină prunii şi
merii) şi prin producţia totală de fructe
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(114 229 tone, 2007, din care 57 830 toneprune, 38 601 tone mere, 7 323 tone pereetc.), jud. A. ocupă locul 2 pe ţară, dupăjud. Dâmboviţa. Viticultura se practicăîn special la contactul Câmpiei Piteştiuluicu Piem. Cândeşti unde se întâl nescpodgoriile Ştefăneşti şi Leordeni, spe -ciali zate în producţia de struguri pentruvinuri albe (tămâ ioasă, Muscat Ottoneletc.). La începutul anului 2008, sectorulzootehnic era format din 116 948 capetebovine (116 674 capete în sectorul privat),235 792 capete porcine (235 253 capete însectorul privat), 181 482 capete ovine(181 415 capete în sectorul privat), 24 159capete caprine (numai în sectorul privat),18 295 capete cabaline (18 279 capete însectorul privat). Avicultură (2 219 561capete păsări, 2 219 514 în sectorul privat);apicultură (30 564 familii de albine).
Căilede comunicaţie (2008): lungimeareţelei feroviare însumează 227 km, cu odensitate de 33 km/1 000 km2 teritoriu,iar cea a drumurilor publice 3 131 km(ocupând, din acest punct de vedere, locul2 pe ţară, după jud. Hunedoara), din care651 km modernizate, având o densitatede 45,9 km/100 km2 teritoriu. În cadrultraficului rutier, o însemnătate deosebităo are autostrada Bucureşti-Piteşti (114 km),modernizată în 1999–2000, conti nuată deun sector al şoselei naţionale Transfăgără -şene care scurtează drumul dintreTransilvania şi Muntenia, precum şidrumul naţional Piteşti–Câmpulung–prinCuloarul Bran–Rucăr, spre Braşov.
Învăţământ, cultură şi artă. În anulşcolar 2007–2008, pe terit. jud. A. îşidesfăşurau activitatea 40 grădiniţe decopii, cu 19 475 copii înscrişi şi 1 184

personal didactic, 138 de şcoli generale(învăţământ primar, clasele 1–4 şigimnazial, clasele 5–8) cu 53 809 elevi şi4 421 cadre didactice, 42 licee cu 25 315elevi şi 2 062 profesori, o şcoală profe -sională cu 6 659 elevi şi 80 profesori, ouniver sitate cu zece facultăţi (cu 17 579studenţi şi 570 profesori). În aceeaşiperioadă, reţeaua aşezămin telor decultură şi artă cuprindea un teatrudramatic „Alexandru Davila” (f. 1948, laPiteşti), două cine matografe, 549biblioteci cu 3 891 000 vol., 18 mu zee(Piteşti, Câmpulung, Goleşti, Curtea deArgeş ş.a.), numeroase case memoriale(„George Topâr ceanu” la Nămăeşti,„Tudor Muşatescu” la Câmpu lung,„George Ştephănescu” la Căpăţâneni,„Liviu Rebreanu” la Valea Mare-Pravăţş.a.), cămine culturale, case de cultură,ansambluri folclorice, o orchestră profe -sionistă de muzică populară („DoinaArgeşului”) etc. Activitatea sportivă sedesfăşoară în cadrul celor 104 secţiisportive în care activează 3 322 sportivi,174 antrenori şi 157 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului2007, reţeaua sani tară a jud. A. dispuneade 19 spitale cu 3 890 paturi (un pat despital pentru 165 locuitori), 5 dis pensaremedi cale comunale şi oră şeneşti, 2policlinici, 189 de farmacii ş.a. în cadrulcărora activau 1 194 medici (1 medic la539 lo cuitori), 303 stomatologi (1 medicstomatolog la 2 126 locuitori), 3 275personal sanitar cu pregătire medie ş.a.
Turism. Jud. A. se înscrie printreprimele locuri din ţară în ceea ce priveştepotenţialul său turistic, asigurat şi de obază materială adecvată (27 ho teluri şimoteluri, şase cabane, un camping, 12pensiuni turistice urbane şi 50 de

pensiuni turistice rurale şi mai multe
popasuri turistice cu o capacitate totală
de cazare de 4 803 locuri, 2007). Pr.
elemente de atracţie turistică ale jud. A.
sunt: peisajul natural variat, de o
inegalabilă frumuseţe (vârfurile semeţe
ale M-ţilor Făgăraş – multe dintre ele
oglindin du-se în apa unor neasemuite
lacuri glaciare, ca de pildă Capra, Buda
ş.a., peştera şi Cheile Dâmbo vicioarei,
Cheile Brustu retului, lacul de acumulare
Vidraru şi întreaga salbă de lacuri
antropice de pe cursul superior al văii
Argeşului etc.), varietatea elementelor
de floră şi faună, cu multe specii
declarate monumente ale naturii (floarea-
de-colţi/Leontopodiumalpinum, garofiţa
Pietrii Craiului/ Dianthus callizonus,
bujorul de munte sau smir darul/
Rhododendron kotschyi, zâmbrul/Pinus
cembra, capra neagră/Rupicaprarupicapra
ş.a.), vesti giile istorice şi monumentele
arhitectonice (Com plexul Curţii
Domneşti de la Curtea de Argeş, Cetatea
Poienari-Arefu, culele de la Retevoeşti şi
Ţiţeşti, conacul de la Goleşti, ansam blul
„Bărăţia” din Câmpulung etc.),
obiectivele social-culturale (muzeele şi
casele memoriale a lui George Topârceanu
din Nămăeşti, a roman cierului Liviu
Rebreanu din Valea Mare-Pravăţ, a
compozitorului George Ştephănescu din
Căpă ţâneni, a scriitorului Vladimir
Streinu din Teiu ş.a.), nume roasele bi -
serici şi mănăstiri, varietatea şi origina -
litatea folclorului şi a artei populare,
numeroasele rezer vaţii (poiana cu narcise
din Negraşi, granitul şi calcarele
numulitice de la Albeşti, punctul fosilifer
de la Suslăneşti ş.a.). Indicativ auto: AG.
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Localităţile jud. Argeş(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)
I.Municipii Localit.componentealemunicipiilor

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

oraşelor

1. COSTEŞTI (1452) 1. Broşteni (1520)2. Lăceni (1775)3. Pârvu Roşu (1810)4. Podu Broşteni5. Smei6. Stârci (1680)

Cristian
Text Box
inaugurata [n 1972 ]i

Cristian
Line

Cristian
Pencil



2. MIOVENI * (1485) 1. Clucereasa
2. Colibaşi (1655)
3. Făgetu
4. Racoviţa (1532)

3. ŞTEFĂNEŞTI 1. Enculeşti
2. Goleşti
3. Izvorani
4. Ştefăneştii Noi
5. Valea Mare-Podgoria
6. Viişoara
7. Zăvoi

4. TOPOLOVENI (1421) 1. Boţârcani
2. Crinteşti
3. Gorăneşti
4. Ţigăneşti
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III.Comune Satelecomponente
(primul sat estereşed.com.)

1. ALBEŞTII DE ARGEŞ 1. Albeştii Pământeni2. Albeştii Ungureni3. Brăteşti4. Doblea5. Dobrotu6. Dumireşti7. Florieni
2. ALBEŞTII DE MUSCEL 1. Albeşti2. Cândeşti
3. ALBOTA 1. Albota (1497)2. Cerbu3. Frăteşti4. Gura Văii5. Mareş
4. ANINOASA 1. Aninoasa2. Broşteni3. Slănic4. Valea Siliştii
5. AREFU 1. Căpăţânenii Pământeni2. Arefu3. Căpăţânenii Ungureni
6. BASCOV 1. Bascov (1428)2. Brăileni3. Glâmbocu4. Mica5. Prislopu Mic6. Schiau7. Uiasca8. Valea Ursului
7. BĂBANA 1. Băbana2. Băjăneşti3. Ciobăneşti4. Cotmeniţa5. Groşi

6. Lupueni 7. Slătioarele
8. BĂICULEŞTI 1. Băiculeşti2. Alunişu3. Anghineşti4. Argeşani5. Măniceşti (1428)6. Stejari7. Tutana 8. Valea Brazilor9. Valea lui Enache10. Zigoneni
9. BĂLILEŞTI 1. Bălileşti2. Băjeşti3. Goleşti4. Poieniţa5. Priboaia6. Ulita7. Valea Mare-Bratia

10. BÂRLA 1. Bârla2. Afrimeşti3. Bădeşti4. Brabeţi5. Cioceşti6. Malu7. Mândra8. Mozăcenii-Vale9. Podişoru10. Şelăreasca11. Urlueni12. Zuvelcaţi
11. BELEŢI-NEGREŞTI 1. Zgripceşti2. Beleţi 3. Lenţea4. Negreşti
12. BEREVOEŞTI 1. Berevoeşti (1506)2. Bratia (1754)3. Gămăceşti (1720)4. Oţelu (1819)* Până la 20 mai 1996 s-a numit Colibaşi.



13. BOGAŢI 1. Bogaţi2. Bârloi3. Bujoi4. Chiţeşti5. Dumbrava 6. Glâmbocel7. Glâmbocelu8. Suseni
14. BOTENI 1. Boteni2. Balabani3. Lunca 4. Muşcel
15. BOŢEŞTI 1. Boţeşti2. Moşteni-Greci
16. BRADU 1. Bradu2. Geamăna
17. BRĂDULEŢ 1. Brăduleţ2. Alunişu3. Brădetu4. Cosaci5. Galeşu6. Piatra7. Slămneşti8. Uleni9. Ungureni
18. BUDEASA 1. Budeasa Mare2. Budeasa Mică3. Caloteşti4. Gălăşeşti5. Rogojina6. Valea Mărului
19. BUGHEA DE JOS 1. Bughea de Jos

20. BUGHEA DE SUS 1. Bughea de Sus

21. BUZOEŞTI 1. Vulpeşti2. Bujoreni3. Buzoeşti4. Cornăţel5. Curteanca6. Ioneşti7. Podeni8. Redea9. Şerboeni10. Tomşanca11. Vlăduţa
22. CĂLDĂRARU 1. Căldăraru2. Burdea (1565)3. Strâmbeni
23. CĂLINEŞTI 1. Vrăneşti2. Călineşti3. Cârstieni4. Ciocăneşti5. Glodu6. Gorganu

7. Radu Negru8. Râncăciov9. Udeni-Zăvoi10. Urlucea11. Valea Corbului12. Văleni-Podgoria
24. CĂTEASCA 1. Căteasca (1594)2. Catanele3. Cireşu4. Coşeri5. Gruiu (1800)6. Recea7. Siliştea
25. CEPARI 1. Ceparii-Pământeni2. Cărpeniş3. Ceparii Ungureni4. Morăşti5. Şendruleşti6. Urluieşti7. Valea Măgurei8. Zamfireşti
26. CETĂŢENI 1. Cetăţeni2. Lăicăi3. Valea Cetăţuia
27. CICĂNEŞTI 1. Cicăneşti2. Bărăşti3. Mioarele4. Urecheşti
28. CIOFRÂNGENI 1. Ciofrângeni2. Burluşi3. Lacurile4. Piatra5. Schitu-Matei
29. CIOMĂGEŞTI 1. Răduţeşti2. Beculeşti3. Bratia4. Ciomăgeşti5. Cungrea6. Dogari7. Fedeleşoiu8. Giuclani9. Păuneşti
30. COCU 1. Răchiţele de Jos2. Bărbăteşti3. Cocu4. Crucişoara5. Făcăleţeşti6. Greabănu7. Popeşti8. Răchiţele de Sus
31. CORBENI 1. Corbeni (1456)2. Berindeşti3. Bucşeneşti4. Oeştii Pământeni5. Oeştii Ungureni6. Poienari
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7. Rotunda8. Turburea
32. CORBI 1. Corbi (1495)2. Corbşori3. Jgheaburi4. Poduri5. Poienărei6. Stăneşti
33. COŞEŞTI 1. Coşeşti2. Jupâneşti3. Lăpuşani4. Leiceşti5. Păcioiu6. Petreşti7. Priseaca
34. COTMEANA 1. Cotmeana2. Bascovele3. Buneşti4. Costeşti5. Dealu Pădurii6. Drăgoleşti7. Linteşti8. Negeşti9. Pieleşti10. Sănduleşti11. Spiridoni12. Ursoaia13. Vârloveni14. Zamfireşti
35. CUCA 1. Cuca (1537)2. Bălţata3. Bărbălani4. Cârceşti5. Cotu6. Crivăţu7. Lăunele de Sus8. Măcăi9. Măneşti10. Sineşti11. Stănicei12. Teodoreşti13. Valea Cucii14. Vonigeasa
36. DAVIDEŞTI 1. Davideşti2. Conţeşti3. Voroveni
37. DÂMBOVICIOARA 1. Dâmbovicioara2. Ciocanu3. Podu Dâmboviţei
38. DÂRMĂNEŞTI 1. Dârmăneşti2. Negreni3. Piscani4. Valea Nandrii5. Valea Rizii
39. DOBREŞTI 1. Dobreşti2. Fureşti

40. DOMNEŞTI 1. Domneşti (1523)
41. DRAGOSLAVELE 1. Dragoslavele2. Valea Hotarului
42. DRĂGANU 1. Drăganu-Olteni2. Băceşti3. Dumbrăveşti4. Prislopu Mare
43. GODENI 1. Godeni (1461)2. Bordeieni3. Capu Piscului (f. 1702)4. Coteşti (1452)5. Malu
44. HÂRSEŞTI 1. Hârseşti (1437)2. Ciobani3. Martalogi
45. HÂRTIEŞTI 1. Hârtieşti (1437)2. Dealu3. Lespezi4. Lucieni
46. IZVORU 1. Izvoru

47. LEORDENI 1. Leordeni2. Baloteasca3. Băila4. Bântău5. Budişteni 6. Cârciumăreşti7. Ciolceşti8. Ciulniţa9. Cotu Malului10. Glâmbocata11. Glâmbocata-Deal12. Glodu13. Moara Mocanului14. Schitu Scoiceşti
48. LEREŞTI 1. Lereşti (1414)2. Pojorâta3. Voineşti (1584)
49. LUNCA CORBULUI 1. Lunca Corbului2. Bumbueni3. Catane4. Cieşti5. Lăngeşti6. Mârghia de Jos7. Mârghia de Sus8. Pădureţi9. Silişteni
50. MĂLURENI 1. Mălureni2. Buneşti3. Păuleasca4. Topliţa5. Zărneşti
51. MĂRĂCINENI 1. Mărăcineni2. Argeşelu
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52. MERIŞANI 1. Merişani (1428)2. Borleşti3. Brăteasca4. Capu Piscului5. Crâmpotani6. Dobrogostea7. Malu Vânăt8. Vărzaru9. Vâlcelele
53. MICEŞTI 1. Miceşti2. Brânzari3. Păuleasca4. Purcăreni
54. MIHĂEŞTI 1. Mihăeşti2. Drăghici 3. Furnicoşi4. Rudeni5. Valea Bradului6. Valea Popii7. Văcarea
55. MIOARELE 1. Măţău2. Aluniş3. Chilii4. Coceneşti5. Suslăneşti
56. MIROŞI 1. Miroşi (1551)2. Surduleşti
57. MORĂREŞTI 1. Morăreşti (1861)2. Deduleşti (1861)3. Dealu Obejdeanului4. Luminile5. Măncioiu6. Săpunari (1793)
58. MOŞOAIA 1. Moşoaia2. Bătrâni3. Ciocănăi4. Dealu Viilor5. Hinţeşti6. Lăzăreşti7. Smeura
59. MOZĂCENI 1. Mozăceni2. Babaroaga3. Zidurile
60. MUŞĂTEŞTI 1. Vâlsăneşti2. Bolovăneşti3. Costeşti-Vâlsan4. Muşăteşti5. Prosia6. Robaia7. Stroeşti (1500)8. Valea Faurului9. Valea lui Maş10. Valea Muscelului
61. NEGRAŞI 1. Negraşi

2. Bârlogu3. Buta4. Mozacu
62. NUCŞOARA 1. Nucşoara2. Gruiu3. Sboghiţeşti4. Slatina
63. OARJA 1. Oarja2. Ceauşeşti
64. PIETROŞANI 1. Pietroşani2. Bădeşti3. Găneşti4. Retevoieşti5. Vărzăroaia
65. POIANA LACULUI 1. Poiana Lacului2. Cătunaşi3. Cepari4. Dealu Oraşului5. Dealu Viilor6. Dinculeşti7. Găleţeanu8. Gărdineşti9. Gâlceşti10. Metofu11. Păduroiu din Deal12. Păduroiu din Vale13. Sămara
66. POIENARII DE ARGEŞ 1. Poienari2. Ceaureşti3. Ioaniceşti4. Tomuleşti
67. POIENARII DE MUSCEL 1. Poienari (1609)2. Groşani3. Jugur (1462)4. Şerbăneşti5. Valea Îndărăt
68. POPEŞTI 1. Popeşti2. Palanga3. Purcăreni4. Slobozia
69. PRIBOIENI 1. Priboieni2. Albotele3. Paraschiveşti4. Sămăila5. Pitoi6. Valea Mare7. Valea Nenii8. Valea Popii
70. RĂTEŞTI 1. Răteşti2. Ciupa-Mănciulescu3. Furdueşti4. Mavrodolu5. Nejlovelu6. Pătuleni7. Tigveni
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71. RÂCA 1. Râca (1525)2. Adunaţi3. Bucov
72. RECEA 1. Recea (1559)2. Deagu de Jos (1520)3. Deagu de Sus (1520)4. Goleasca (1520)5. Orodel (1559)
73. ROCIU 1. Rociu2. Gliganu de Jos3. Gliganu de Sus4. Şerbăneşti
74. RUCĂR 1. Rucăr (1602)2. Sătic
75. SĂLĂTRUCU 1. Sălătrucu2. Văleni
76. SĂPATA 1. Mârţeşti2. Bănăreşti3. Dealu Bradului4. Drăghiceşti5. Găinuşa6. Lipia7. Popeşti8. Turceşti
77. SCHITU GOLEŞTI 1. Schitu Goleşti2. Burneşti3. Costiţă4. Lăzăreşti5. Loturi6. Valea Pechii
78. SLOBOZIA 1. Slobozia2. Nigrişoara
79. STÂLPENI 1. Stâlpeni (1605)2. Dealu Frumos3. Livezeni4. Ogrezea5. Opreşti6. Piţigaia7. Rădeşti
80. STOENEŞTI 1. Stoeneşti2. Bădeni3. Coteneşti4. Lunca Gârlii 5. Piatra6. Slobozia7. Valea Bădenilor
81. STOLNICI 1. Stolnici (1557)2. Cochineşti (1563)3. Cotmeana (1835)4. Fâlfani5. Izbăşeşti (1835)6. Vlăşcuţa (1835)
82. SUSENI 1. Suseni2. Burdeşti3. Cerşani

4. Chiriţeşti5. Găleşeşti6. Odăeni7. Pădureni8. Strâmbeni9. Ştefăneşti10. Ţuţuleşti
83. ŞTEFAN CEL MARE 1. Ştefan cel Mare2. Glavacioc
84. ŞUICI 1. Şuici2. Ianculeşti3. Paltenu4. Păuleni5. Rudeni6. Valea Calului
85. TEIU 1. Teiu2. Leşile
86. TIGVENI 1. Tigveni2. Bădislava3. Bălileşti4. Bălteni5. Bârseştii de Jos6. Bârseştii de Sus7. Blaju8. Vlădeşti
87. ŢIŢEŞTI 1. Ţiţeşti2. Bucşeneşti-Lotaşi3. Cişmea4. Valea Mănăstirii5. Valea Stânii
88. UDA 1. Uda2. Băduleşti3. Bărăneşti4. Braniştea5. Chiriţeşti6. Cotu7. Dealu Bisericii8. Dealu Tolcesii9. Diconeşti10. Gorani11. Greabăn12. Lunguleşti13. Miercani14. Râjleţu-Govora15. Romana16. Săliştea
89. UNGHENI 1. Ungheni2. Colţu3. Găujani4. Goia5. Humele6. Satu Nou
90. VALEA DANULUI 1. Valea Danului2. Băniceşti
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3. Bolculeşti4. Borobăneşti5. Verneşti
91. VALEA IAŞULUI 1. Valea Iaşului2. Bădila3. Bărbălăteşti4. Borovineşti5. Cerbureni6. Mustăţeşti7. Ruginoasa8. Ungureni9. Valea Uleiului
92. VALEA MARE-PRAVĂŢ 1. Valea Mare Pravăţ2. Bilceşti3. Colnic4. Fântânea5. Gura Pravăţ6. Nămăeşti7. Pietroasa8. Şelari
93. VEDEA 1. Vedea2. Bădicea3. Blejani

4. Bureţeşti5. Chiriţeşti6. Chiţani7. Ciureşti8. Dincani9. Fata10. Frătici11. Izvoru de Jos12. Izvoru de Sus13. Lungani14. Mogoşeşti15. Prodani16. Răţoi17. Vaţa18. Vârşeşti19. Veţişoara
94. VLĂDEŞTI 1. Vlădeşti2. Coteasca3. Drăghescu4. Putina
95. VULTUREŞTI 1. Vultureşti (1512)2. Bârzeşti (1536)3. Huluba 

perit (în luna mai 2011) un schelet uman,presupus ca datând de acum c. 4 500 deani. În satul Ariceºtii Rahtivani se aflãbisericile „Sfântul Ilie” (1777, reparatã în1887), care pãstreazã picturi muraleoriginare, ºi „Sfântul Nicolae” (1811,repa ratã în 1880); în satul Târgºoru Nouexistã biserica „Sfinþii Voievozi”, a fosteimãnãstiri Târgºoru Nou, deterioratã decutremurul din 10 nov. 1940 ºi refãcutãîn 1942.
ARICEªTII ZELETIN, com. în jud.Prahova, alcãtuitã din 2 sate, situatã înzona de contact a Subcarpaþilor Teleaje -nului cu prelungirile M-þilor Ciucaº;1 265 loc. (1 ian. 2011): 625 de sex masc.ºi 640 fem. Expl. forestiere, de petrol ºide nisip cuarþos. Pomiculturã (pruni,meri, peri, gutui). Bisericã având dubluhram, „Sfântul Ilie” ºi „Sfântul Nicolae”(1770), în satul Ariceºtii Zeletin. Bogatfond cinegetic.
ARIEª, râu, afl. dr. al Mureºului pe terit.com. Lunca Mureºului (jud. Alba); 166km; supr. bazi nului: 3 005 km2. Izv. dinN masivului Bihor, de sub vf. CurcubãtaMare, de la 1 195 m alt., curge mai întâipe direcþie NV-SE, pânã la Câmpeni, deaici se îndreaptã cãtre NE, având, pânãla Turda, o direcþie de curgere opusãrâului Mureº, dupã care se arcu ieºte spreS-SE. În cursul superior, pânã la confl.cu râul Arieºu Mic, A. poartã numeleArieºu Mare. În zona montanã, pânã la

ieºirea de pe terit. jud. Alba, râul A. areo pantã medie de curgere de 7‰, iar înCâmpia Turzii aceasta scade la 2,5‰.Debitul mediu multianual în zona deconfl. cu Mureºul este de 26 m3/s. Înzilele de 26–28 dec. 1995, din cauzaploilor abundente ºi a topirii zãpezii,debitul râului A. a crescut foarte mult,pro vocând mari inundaþii în cursulmijlociu ºi inf., soldate cu pagube mate -riale. De-a lungul vãii sale – una dintrecele mai încân tãtoare zone turistice –,râul A. a modelat, prin eroziune dife -renþialã, câteva depresiuni fermecãtoare(Arieºeni, Câmpeni, Sãlciua º.a.) ºi a„sculptat” mai multe defilee ºi cheiimpunãtoare, între care se remarcãpitoreºtile chei dintre localit. Ocoliº (jud.Alba) ºi Moldoveneºti (jud. Cluj) înlungime de c. 30 km, sãpate în prelun -girile cal caroase ale M-þilor Trascãu. Râul
A. trece prin ora ºul Câm peni şi prinmunicipiile Turda ºi Câmpia Turzii. Afl.pr.: Arieºu Mic, Sohodol, Cerniþa,Râmetea (pe dr.), Gârda Seacã, Albac,Bistra, Valea Mare, Poºaga, Ocoliº, Iara,Hãjdate, Valea Racilor, Valea Florilor,Valea Lungã º.a. (pe stg.).
ARIEªENI, com. în jud. Alba, alcãtuitãdin 18 sate, rãsfirate pe pantele domoaleale M-þilor Bihor, la 830 m alt, situatã înÞara Moþilor, pe valea supe rioarã aArieºului Mare, în Depr. Arieºeni; 1 746loc. (1 ian. 2011): 878 de sex masc. ºi 868
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ARGEªEL, râu, afl. stg. al RâuluiTârgului în aval de Mioveni; 76 km; supr.bazinului: 242 km2. Izv. de pe pantele Sale masivului Pãpuºa, de sub vf. Pãpuºa(2 391 m alt.), de la 2 020 m alt., are odirecþie predominantã de curgere N-S,cu uºoarã abatere spre SV în aval de com.Davideºti, cãpãtând înfãþiºarea unui arcde cerc. Strãbate mai întâi zona cristalinãa M-þilor Pãpuºa, unde are pantã marede curgere (54 m/km), apoi, în aval deNãmãeºti, intrã în zona subcarpaticã, iarîn aval de Hârtieºti dre neazã Piem.Cândeºti trecând prin Mioveni. În zonaPiem. Cândeºti, din cauza infiltraþiilorputernice în pietriºurile piemontane, râulseacã în anii secetoºi. Este lipsit de afl.importanþi.
ARGETOAIA, com. în jud. Dolj, alcãtuitãdin 12 sate, situatã în Piem. Bãlãciþei, perâul Arge toaia; 4 595 loc. (1 ian. 2011):2 296 de sex masc. ºi 2 299 fem. Bisericãavând triplu hram „Sfântul Nicolae”,„Sfântul Ioan” ºi „Sfântul Gheorghe”(1813).
ARHIMANDRITU Õ Reviga.

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



fem. Expl forestiere; prelucr. primarã alemnului. Creºterea bovinelor. Agro -turism. Satul Arieºeni este menþio natdocu mentar, prima oarã, în 1909. Bisericãdin lemn cu hramul „Înãlþarea Dom -nului” construitã în 1791 ºi pictatã în 1829de Mihai din Abrud, declaratã monu -ment de arhitecturã. În arealul com. A.se aflã Gheþarul de la Vârtop, peºterãdeclaratã monument al naturii (1957) ºirezervaþie speologicã (1969) ºi rezervaþianaturalã Cheile Gârdiºoarei (15 ha). Peterit com. A. se aflã o pârtie de schi dedificultate medie, cu o lungime de 1 600m, o lãþime de 90 m ºi o dife renþã denivel de 250 m. Pârtia este iluminatã petimpul nopþii; teleschi; 200 de case devacanþã.
ARINIª, com. în jud. Maramureº, alcã -tuitã din 3 sate, situatã în zona de contacta Dealurilor Asuajului cu DealurileSãlajului, pe cursul superior al râuluiSãlaj, la confl. cu râul Tãmãºeºti;1 022loc. (1 ian. 2011): 497 de sex masc. ºi 525fem. Haltã de c.f. (în satul Ariniº). Expl.forestiere. Morãrit ºi panificaþie. Creº -terea bovinelor ºi ovinelor. Apiculturã;legumiculturã. Satul Ariniº apare men -þio nat documentar, prima oarã, în 1543cu numele Egherhat, satul Tãmãºeºti esteatestat în 1424, iar satul Rodina s-a formatîn 1954. Bibliotecã comunalã cu peste6 300 de volume.
ARIUªD Õ VÂLCELE (1).

ARMÃªEªTI, com. în jud. Ialomiþa, alcã -tuitã din 3 sate, situatã în CâmpiaBãrãganului, pe râul Sãrata; 2 420 loc.(1 ian. 2011): 1 229 de sex masc. ºi 1 191fem. Staþie de c.f. (în satul Armãºeºti).Primãrie (1882), ºcoala agricolã „IordacheZosima” (1887), în satul Armãºeºti.Culturi de cereale, plan te uleioase ºi denutreþ, leguminoase pentru boabe, sfeclãde zahãr, floarea-soarelui, legume etc.Creºte rea bovinelor, ovinelor ºi pãsãrilor.

Fazanerie (în satul Malu Roºu). SatulNeniºori apare atestat documentar,prima oarã, în 1639, iar satul Armãºeºtiîn 1778. În nov. 1639, domnul Moldovei,Vasile Lupu, a încercat să obţină mazi -lirea domnului Ţării Româneşti, MateiBasarab, cu sprijin otoman, pentru aocupa şi scaunul domnesc al ŢăriiRomâneşti. Astfel, în arealul satuluiNeniºori, la 23 nov./3 dec. 1639, oastealui Matei Basarab a învins-o pe ceamoldoveanã a lui Vasile Lupu, care s-aretras în dezordine, iar Matei Basarab afost reconfirmat la domnie de cãtrePoarta Otomanã. În urma acestei bãtãlii,Matei Basarab a construit, la Neniºori (în1641), biserica „Sfântul Mucenic Procopie”.În satul Armãºeºti se află biserica„Sfântul Gheorghe” ziditã în 1778, dininiþiativa cãpita nului Ioniþã Neniºor, pelocul uneia din lemn, cu transformãri din1859. Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981,com. A. a fãcut parte din jud. Ilfov.
ARMENIERSTADT Õ Gherla.

ARMENIª, com. in jud. Caraº-Severin,alcã tuitã din 5 sate, situatã în culoarulTimiº-Cerna, pe dr. râului Timiº, înamonte de defileul acestuia; 2 467 loc.(1 ian. 2011): 1 213 de sex masc. ºi 1 254fem. Staþie de c.f. Expl. de min. de fier,de micã ºi feldspat. Expl. forestiere. Creº -terea bovi nelor ºi porcinelor. Pomicul -turã. Satul Armeniº este menþionatdocu mentar, prima oarã, în 1428.
ARMENOPOLIS Õ Gherla.

ARNOTA, Mănãstirea ~ Õ Costeºti (5).

ARONEANU, com. în jud. Iaºi, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în zona colinelorBahluiului, pe râul Ciric; 3 209 loc. (1 ian.2011): 1 675 de sex masc. ºi 1 534 fem.Creºterea bovinelor ºi a pãsãrilor. Centruviticol ºi de vinificaþie (satul ªoro gari).Iaz piscicol (96 ha). Apiculturã. În satulAroneanu se aflã biserica „Sfântul

Nicolae” a fostei mănãstiri Aro neanu,ctitorie din anii 1593–1594 a domnuluiAron Tiranul, cu faþadele decorate cuceramicã smãlþuitã (discuri, flori de crin,steluþe), iar în satul Rediu Aldei, biserica„Sfântul Ilie” (1718, cu pridvor dinsec. 19). Com. ºi satul Aroneanu s-aunumit AronVodã în perioada 1594–1965.
ARON VODÃ Õ Aroneanu.

ARPAªU DE JOS, com. în jud. Sibiu,alcãtuitã din 3 sate, situatã în Depr.Fãgãraº, pe dr. râului Arpaº, la confl. curâul Olt; 2 858 loc. (1 ian. 2011): 1 423 desex masc. ºi 1 435 fem. Staþie de c.f. (însatul Arpaºu de Jos). Hidrocentralã (14,2MW) datã în folosinþã la 21 ian. 1992.Expl. forestiere ºi de balast. Prelucr.lemnului; morãrit ºi panificaþie. Pãstrãvãrie.Centru pomicol (meri, peri, pruni).Culturi de cereale, cartofi, sfeclã de zahãr,plante textile º.a. Satul Arpaºu de Jos esteatestat documentar, prima oarã, în 1223.În perioada 1765–1851 satul Arpaºu deJos a fost militarizat prin includerea luiîn Compania a VIII-a de graniþã aRegimentului I de Graniþã de la Orlat.Pe terit. satului Arpaºu de Jos au fostdescoperite (1954–1955) urmele uneiaºezãri dacice (91 x 56 m), fortificatã cuval de pãmânt ºi palisadã ºi cu ºanþ deapãrare, datând din sec. 1 î.Hr.-2 d. Hr.,în care s-au gãsit vase ceramice lucratecu mâna ºi la roatã (cãni, fructiere, strecu -rãtori etc.), râºniþe din tuf vulcanic, lamede cuþite din fier, un vârf de lance, obrãþarã de argint etc. Tot aici se aflãbiserica având hramul „AdormireaMaicii Domnului” (1794), cu picturimurale interioare din 1823 ºi ruinelefostei mănãstiri cister ciane (1202),reconstruitã din piatrã în 1250. În satulArpaºu de Sus existã o bisericã ortodoxăcu hramul „Adormirea Maicii Domnu -lui” (1799–1802), cu picturi muraleinterioare datând din 1815.
ARPAªU MARE, vârf în M-þii Fãgãraº,alcãtuit din ºisturi cristaline. Alt.: 2 468m. De sub acest vf. izv. râul Arpaº. Greuaccesibil pe poteci turistice.
ARPAªU MIC, vârf în M-þii Fãgãraº, înapro piere de A. Mare, alcãtuit din ºisturicristaline. Alt.: 2 459 m. De sub elizvorãºte pârâul Buda, consi derat pr. izv.al sistemului hidrografic Argeº.
ARRUBIUM Õ Mãcin (3).

ARSACHE Õ Vedea (3).
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ARSURA 1. Com. în jud. Vaslui, alcã -tuitã din 4 sate, situatã în E Pod. CentralMoldovenesc; 1 773 loc. (1 ian. 2011): 887de sex masc. ºi 886 fem. Creºtereaovinelor ºi a pãsãrilor. Viticulturã. Aiciau fost descoperite (1964) urmele uneimari cetãþi traco-getice (25 ha), întãritãcu douã valuri de pã mânt ºi cu ziduride piatrã, datând din sec. 4–2 î.Hr.Biserica „Sfântul Spiridon” (1886), însatul Mihail Kogãlniceanu.
2. Rezervaþia forestierã ~ Õ Mãrgi -

neni (1).

ARUTELA Õ Cãlimãneºti.

ASAN AGA Õ Bujoreni (1).

ASÃU, com. în jud. Bacãu, alcãtuitã din6 sate, situatã în Depr. Comãneºti, înzona de confl. a râu lui Asãu cu Trotuº;7 140 loc. (1 ian. 2011): 3 658 de sex masc.ºi 3 482 fem. Staþie de c.f. Expl. fo restiere,de cãrbune brun, de petrol ºi de gresii.Moarã. Prelucr. primarã a lemnului ºi alaptelui. Creºterea bovinelor. Bisericãortodoxã (1892–1899), în satul Asãu.Rezervaţie de pin roºu. Agroturism.
ASSERCULI OPPIDUM Õ Târgu
Secuiesc (2).

ASUAJU DE SUS, com. în jud. Mara -mureº, alcãtuitã din 2 sate, situatã în zonaDealurilor Asuajului, pe râul Asuaj; 1 510loc. (1 ian. 2011): 751 de sex masc. ºi 759fem. Centru de tâmplãrie. Satul Asuajude Sus este menþionat docu mentar, primaoarã, în 1391. Rezer vaþie arheologicã înpunctul numit „La Cetate”. Anual, lamijlocul lunii sept., aici se desfãºoarãFestivalul cântecului, dan sului ºi portuluipopular din zona Codrului.
AªCHILEU, com. în jud. Cluj, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în zona DealurilorClujului, pe cursul superior al râuluiBorºa; 1 691 loc. (1 ian. 2011): 820 de sexmasc. ºi 871 fem. Reºed. com. este satul
AºchileuMare, menþionat docu men tar,prima oarã, în 1331. Creºterea bovinelorºi ovinelor. Bise ricile din lemn cu hramul„Sfinþii Îngeri”, în satele Aºchileu Mare(construitã în 1825–1828 de Dima dinBistriþa ºi pictatã în 1839 de Perºa dinElciu) ºi Aºchileu Mic (1801, cu decorsculptat din 1806 ºi picturi interioare din1843, executate de Simeon Mãrtiºianu).
AªTILEU, com. în jud. Bihor, alcãtuitãdin 4 sate, situatã pe stg. vãii CriºuluiRepede, în Depr. Vad-Borod, la poalelede N ale M-þilor Pãdurea Cra iului; 3 780loc. (1 ian. 2011): 1 895 de sex masc. ºi

1 885 fem. Expl. de marmurã, de bauxitã,de argile refractare, de nisipuri ºi calcare.Hidrocentralele Aºtileu I (2,8 MW)intratã în funcþiune în 1954 ºi Aºtileu II(1 MW) datã în folosinþã în 1982.Producţie de cãrãmizi refractare ºi devar. Prelucr. lemnului. Satul Chistag esteatestat documentar, prima oarã, în 1075.În satul Aºtileu, atestat documentar în1335, se află o biserică greco-catolică(1800) şi un conac (sec. 18).
ATÂRNAÞI 1. Õ Ghimpeþeni. 

2. Õ Mãgura (5).

ATID, com. în jud. Harghita, alcãtuitã din5 sa te, situatã în E Pod. Târnavelor, înDepr. Atid, la 550 m alt.; 2 839 loc. (1 ian.2011): 1 376 de sex masc. ºi 1 463 fem.Nod rutier. Producþie de palincã dinprune. Pomiculturã (pruni, meri, peri).Expl. ºi prelucr. primarã a lemnului.Creºterea bovinelor ºi ovinelor. Muzeusãtesc (Atid). Muzeul pãlãriilor din pai(în satul Criºeni). În satul Inlãceni au fostdescoperite (1950, 1956) vestigiile unuicastru roman (sec. 2–3), de plan dreptun -ghiular (142 x 146 m), cu patru porþistrãjuite de turnuri patrulatere. La Inlãcenise aflã o bisericã  din sec. 15, cu adãugiridin sec. 19, în stil gotic, cu tavan casetatºi pictat în 1668 ºi zid de incintã, construitîn 1753, azi biserică unitarianã. În satulAtid, menþionat documentar, prima oarã,în 1566, existã o bisericã reformatã din1797 cu turn ridicat în 1814. În satulCuºmed, atestat documen tar, prima oarã,în 1333, se aflã o bisericã în stil gotic (sec.15), în prezent biserică reformată, ctitoriea lui Iancu de Hunedoara, cu tavan casetat(1714) ºi zid de incintã (sec. 18), clopotniþafiind construitã (în 1717) din grinzi destejar prinse în cuie de lemn. Tot laCuºmed se aflã casa olarului BereczkiZsigmard (1858).
AÞEL, com. în jud. Sibiu, alcãtuitã din 2sate, situatã în Pod. Târnavelor, pe râulTârnava Mare, la 12 km E de municipiulMediaº; 1 609 loc. (1 ian. 2011): 830 desex masc. ºi 779 fem. Staþie de c.f. (în satulAþel) pe linia Mediaº-Sighiºoara. Expl.de nisipuri cuarþoase. Culturi de cereale,sfeclã de za hãr, cartofi, legume º.a.Creºterea bovinelor, ovine lor ºi pãsãrilor.Pe terit. com. A. au fost descoperite (1859)douã vase ceramice lucrate la roatã, unvârf de suliþã ºi trei brãþãri din bronzdatând din a doua Epocã a fierului – LaTène (sec. 5 î.Hr.-1 d.Hr.), precum ºivestigiile unei aºezãri rurale romane (sec.2–3) ºi un tezaur daco-roman de argint

alcãtuit din 375 de monede, 18 inele,brãþãri, fibule, 158 de mãrgele etc. SatulAþel, menþionat docu mentar, prima oarã,în 1253 cu numele Echelin,a cãpãtat lamijlocul sec. 14, pentru scurtã vreme,statut de oraº (civitas). Aici existã obisericã zidită în stil gotic în a douajumãtate a sec. 14, cu modificãri alebolþilor corului ºi ale navelor laterale dela sf. sec. 15, azi biserică evanghelicã.Bise rica pãstreazã o uºã cu încrustaþii(1499), strane de piatrã realizate (sf. sec.15) în stil gotic de pietrarul Andreas ºistrane din lemn executate, în 1516, deJohannes Reychmuth. În jurul bisericii afost construitã (înainte de anul 1471) ocetate þãrãneascã cu mai multe turnuri deapãrare, din care se pãstreazã câtevafragmente. În satul Dupuº se aflã obisericã din sec. 15, fortificatã în 1524, înstil gotic, cu altar poliptic, pictat în 1520–1522, ºi orgã acþionatã pneumatic, instalatãîn 1731 (azi biserică evanghelicã).
AÞINTIª, com. în jud. Mureº, alcãtuitãdin 6 sate, situatã în Pod. Târnavelor, perâul Aþintiº, în apropiere de confl.acestuia cu Mureºul; 1 626 loc. (1 ian.2011): 819 de sex masc. ºi 807 fem. Expl.de gaze naturale (Sâniacob). Culturi decereale, sfeclã de zahãr, plante tehnice ºinutreþ etc. Creºterea bovinelor, ovinelorºi pãsãrilor. Satul Aþintiº este menþionatdocumentar, prima oarã, în 1357. Bise -ricã din lemn cu hramul „SfântulNicolae” (sec. 18), în satul Cecãlaca.
AUGMONIA Õ Zãvoi.

23 AUGUST 1. Com. în jud. Constanţa,alcătuită din 3 sate, situată în partea deE a Pod. Cobadin, pe ţărmul de V alMării Negre şi pe malul de N al laculuiTatlageac; 5 530 loc. (1 ian. 2011): 2 771de sex masc. şi 2 759 fem. Nod rutier.Morărit: Pomicultură (piersici, caişi ş.a.).În com. 23 August se află schitul Miron(de călugări), înfiinţat în 1991, cu biserica„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”. Înintravilanul com. 23 August a fostînfiinţată, în anul 2010, o staţiunebalneoclimaterică numită „Terra” care sedesfăşoară de-a lungul plajei şi falezeiMării Negre  şi va avea în final douăhoteluri cu 13 etaje, 40 de vile, unheliport, terenuri de minigolf, baze deagrement, spaţii de alimentaţie publică,spaţii verzi ş.a. În anii 1993 şi 1996 s-aîncercat schimbarea denumirii com. 23August în Unirea, dar de fiecare datămajoritatea populaţiei comunei s-aîmpotrivit din motive economice, fapt ce
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a determinat ca numele comunei sărămână neschimbat. 
2. Õ I. C. Brãtianu.

AUGUSTIN, com. în jud. Braºov, formatădintr-un sat, situatã pe stg. vãii Oltului,în zona defileului de la Racoº; 1 797 loc.(1 ian. 2011): 907 de sex masc. ºi 890 fem.Staþie de c.f. Culturi de cereale ºi cartofi.Pe terit. satului Augustin, menþionatdocumentar în 1679, a fost descoperit(1939) un tezaur monetar compus din293 de denari romani republicani ºiimperiali datând din perioadele 189–180î.Hr. ºi 37–41. Rezervaþie paleontologicãcu punct fosilifer cu bogatã faunã deamoniþi conservaþi în marnele cretacicecenuºii. Comuna A. a luat fiinþã la 25mart. 2005 prin des prinderea satuluiAugustin din com. Ormeniº, jud. Braşov.
AURARIA MAIOR Õ Abrud (2).

AUªEU, com. în jud. Bihor, alcãtuitã din6 sate, situatã în Depr. Vad-Borod, lapoalele M-þilor Plopiº, pe dr. vãii CriºuluiRepede; 3 015 loc. (1 ian. 2011): 1 509 desex masc. ºi 1 506 fem. Expl. de calcar (însatul Groºi). Satul Auºeu este menþionatdocumentar, prima oarã, în anul 1406.În satul Gheghie se aflã biserica din lemn„Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel”(începutul sec. 18), strãmutatã aici, în1714, din satul învecinat Luncºoara; Casãpa rohialã (1927), în satul Groºi; bisericadin lemn „Sfântul Gheorghe” (1760,construitã de meºterul Lup, pictatã însec. 19), în satul Luncºoara.
AVRAM IANCU 1. Com. în jud. Alba,alcãtuitã din 33 de sate, rãsfiratã pepantele domoale, de SE, ale M-þilor Bihor,situatã în Þara Moþilor, pe cursulsuperior al Arieºului Mic; 1 674 loc. (1ian. 2011): 845 de sex masc. ºi 829 fem.Expl. ºi prelucr. lemnului (cherestea,doage). Centru de prelucr. artisticã alemnului (tulnice, unelte º.a.). SatulAvram Iancu este menþionat docu -mentar, prima oarã, în 1839 cu numele
VidradeSus. Aici s-a nãscut Avram Iancu(1824–1872), unul dintre conducãtoriiRevoluþiei de la 1848–1849 din Transilva -nia, supranumit „Craiul mun þilor”; încasa acestuia s-a amenajat Muzeulmemorial „Avram Iancu”, care cuprindefotografii, documente de familie, obiectepersonale (arme, drapele, tunul ºi sãbiileetc.). Bustul lui Avram Iancu, realizat (în1968) de sculptorul Romulus Ladea.Punct de plecare spre muntele Gãina,aflat la 9 km SV de com. A.I. Satul Bădăidin componenţa com. A.I. este aşezarea

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

AVRÃMENI, com. în jud. Botoºani,alcãtuitã din 7 sate, situatã în CâmpiaJijiei Superioare; 3 714 loc. (1 ian. 2011):1 895 de sex masc. ºi 1 819 fem. Culturide cereale, sfeclã de zahãr, floarea-soa -relui, plante de nutreþ etc. Creºtereabovinelor ºi ovinelor. Moarã de grâu ºi4 mori de porumb; presã de ulei co -mestibil. Pânã la 30 dec. 2005, com. A. aavut în componenþă satele Adãºeni ºiZoiþani, care la acea dată au format com.
Adãºeni.
AVRÃMEªTI, com. în jud. Harghita,alcãtuitã din 8 sate, situatã în Pod.Târnavelor, la 500 m alt.; 2 600 loc. (1 ian.2011): 1 349 de sex masc. ºi 1 251 fem.Creºterea bovinelor. Satul Avrãmeºtiapare menþionat documentar, primaoarã, în 1334. Bise ricã (sec. 13–15).
AVRIG 1. Lac glaciar în V M-þilorFãgãraº, la 2 011 m alt. Supr.: 1,48 ha.Ad. max.: 4,5 m.

2. Oraº în jud. Sibiu, situat în Depr.Fãgãraº, la 300 m alt., pe dr. râului Avrig,în apropiere de confl. acestuia cu Oltul,la 22 km SE de municipiul Sibiu; 14 470loc. (1 ian. 2011): 7 279 de sex masc. ºi 7191 fem. Supr.: 133,4 km2, din care 5,3km2 în intravilan; densitatea: 2 730loc./km2. Staþie de c.f. Expl. forestiere,de argilã ºi calcare dolomitice.Hidrocentralã (14,2 MW). Întreprindericonstr. de maºini (utilaje pentru ind.extractivă, maşini de luptă pentruinfanterie, autovehicule blindate pe roţişi pe şenile, caroserii, containere, remorcibasculante), de sticlãrie (cristaluri,corpuri de iluminat), de faianþã ºiporþelan, de prelucr. a lemnului ºi alim.Fer mã de creºtere a porcilor. Parc.Staþiune clima tericã. Sana toriu. Muzeuetnografic. Bibliotecă orăşe nească.Muzeul memorial „Gheorghe Lazãr”(inaugurat la 10 iun. 1979), cu exponateaparþinând iluministului ardelean,înteme ietorul ºcolii în limba românã.Tabãrã de creaþie pentru pictorii amatori(din 1981). Istoric. În peri metrul oraºuluiau fost descoperite vestigii din Neolitic(ceramicã, topoare de piatrã), din epocilebronzului ºi fierului ºi din perioadastãpânirii romane. La începutul sec. 13,aici s-au stabilit colo niºti germani careau suferit de pe urma nãvãlirii tãtarilorîn 1241. Localit. apare menþio natã docu -mentar, prima oarã, în 1364 cu numele
Affrica, iar în 1733 cu toponimul actual.Declaratã oraº la 18 apr. 1989. În prezent,oraºul A. are în subordine ad-tivã 4 sate:Bradu, Glâmboaca, Mârºa, Sãcãdate.
Monumente: ruinele unei cetãþi(construitã în jurul anului 1200, înperioada colonizãrii saxone); bise ricăzidită în anii 1265–1270, în stil romanic,cu transformãri din sec. 16 ºi 18, încon -juratã de un zid de apãrare din sec. 14–15, azi biserică evanghelicã; bisericaortodoxã cu hramul „DuminicaFloriilor”, construitã în anii 1755–1762,cu decor de inspiraþie barocã ºi picturimurale inte rioare executate (în 1762) dezugravii Ionaºcu ºi Panã; aici se aflãmormântul cãrturarului iluministGheorghe Lazãr (1779–1823), nãscut laAvrig; Palatul „Brukenthal” (1780–1785),în stil baroc; monumentul lui GheorgheLazãr, reali zat în 1964 de sculptorulCornel Medrea. În satul Sãcãdate se aflão bisericã având hramul „BotezulDomnului” (iniþial bisericã unitã), datând
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din 1794, ºi o bisericã de la sf. sec. 13, cutransfor mãri din sec. 18 ºi 20, azi bisericăevanghelicã, iar în satul Bradu există obisericã din sec. 15–18, azi bisericăevanghelicã, cu casă parohialã (sec. 17).
AXENTE SEVER, com. în jud. Sibiu,alcãtuitã din 3 sate, situatã în Pod.Târnavelor, la confl. râului Viºacu Târnava Mare; 4 142 loc. (1 ian. 2011):2 094 de sex masc. ºi 2 048 fem. Expl.forestiere. Centru viticol ºi de vinificaþie.Culturi de cereale, plante pentru nutreþ,sfeclã de zahãr, cartofi etc. Creºtereabovinelor, ovinelor ºi pãsãrilor. În arealulsatului Axente Sever a fost descoperit(1875) un tezaur alcãtuit din 562 denariromani republicani, datând din perioada211/208–56 î.Hr. Tot aici a fost iden -tificatã o necropolã de incineraþie dinEpoca mijlo cie a bronzului (sec. 16–13î.Hr.) aparþinând culturii materialeWietenberg. Satul Axente Sever aparemenþionat documentar, în 1305, cunumele VillaDominarumºi, ulterior, în1322. În satul Frâua s-a nãscut AxenteIoan (1821–1906), poreclit „Sever”, ompolitic, pedagog ºi prefect în oastea luiAvram Iancu, participant la Revoluþiadin 1848–1849 ºi unul dintre con du cãtoriimiºcãrii de eliberare naþionalã aromânilor tran silvãneni. Cu ocaziacomemorãrii a 25 de ani de la moarteaacestuia (1931), satul ºi com. Frâua aufost numite Axente Sever. Aici se aflã obisericã din sec. 14–15, azi bisericăevanghelică fortificatã, cu turn de poartãºi orgã instalatã în 1777, precum ºi obisericã ortodoxă cu hramul „ÎnviereaDomnului” (ante 1836), cu picturi muraleinterioare din 1862. În satul Agârbiciuexistã o bisericã din sec. 14 (azi bisericăevanghelicã), fortificatã în sec. 16, cumodificãri din sec. 19, iar în satul ªoala,

o cetate þãrãneascã cu bisericã de incintă(sec. 15–19), azi biserică evanghelicã.
AXINTELE, com. în jud. Ialomiþa,alcãtuitã din 3 sate, situatã în CâmpiaBãrãganului, în lunca Ialomiþei; 2 395 loc.(1 ian. 2011): 1 208 de sex masc. ºi 1 187fem. Culturi de cereale, floarea-soa relui,sfeclã de zahãr, plante de nutreþ, legumeetc. Creºterea bovinelor, ovinelor, porci -nelor ºi pãsãri lor. Moarã. Biserica „SfântaTreime” (1823–1836, reclãditã în 1901–1902, reparatã în anii 1945 ºi 1960 ºirepictatã în 1974), în satul Axintele. Han(sec. 19). Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981,com. A. a fãcut parte din jud. Ilfov.
AXIOPOLIS Õ Cernavodã.

AZAPLAR Õ Comana (3).

AZIGIA Õ Saligny.

AZIZA Õ Saligny.

AZIZIA Õ Saligny.

AZIZIS Õ Fârliug.

AZUGA, oraº în jud. Prahova, situat pevalea superioarã a Prahovei, la confl. curâul Azuga, la poalele M-þilor Bucegi, la895–950 m alt., la 60 km NV de Ploieºti;4 887 loc. (1 ian. 2011): 2 376 de sex masc.ºi 2 511 fem. Supr.: 83 km2, din care1,4 km2 în intravilan; densitatea: 3 490loc./km2. Staþie de c.f. (inauguratã la 10iun. 1879). Producţie de echipamente

pentru radiologie şi electroterapie, de
mobilă, de ambalaje din hârtie şi carton.
Fabrici de şampanie (din 1892), de salam
(din 1877), de bere (1900 – 17 iun. 2009),
de sticlă (1879–2007), de ciment alb
(1885–2008), de postav (1887–2007) ş.a.
Pãstrãvãrie. Bibliotecă orăşenească.
Localitatea a fost întemeiatã în anul 1830.
Pânã în 1881 s-a numit Întreprahove.
Declarat oraº în 1948. Staþiune clima tericã
ºi de odihnã, de interes general, cu
funcþio nare perma nentã, având un climat
tonic-stimu lant, aer curat, ozonat, fãrã
praf ºi alergeni, indi catã pentru tratarea
nevrozelor astenice, a stãrilor de debi -
litate, a surme najului fizic ºi intelectual
etc. Centru turistic ºi punct de plecare
spre cabanele din M-þii Bucegi ºi Baiului.
Pârtie olimpicã de schi (2 224 m
lungime), cu instalaþii de transport pe
cablu. Biserica „Sfânta Treime” (1902–
1903, refãcutã în 1920 dupã bombar -
damentele din 1916) cu picturi murale
interioare refãcute în întregime în 1960
de cãtre pictorul Emil Ivãnescu ºi din
nou, în tempera, în 1982 de cãtre pictorul
cãlugãr Rafael Popescu. La 30 mai 2004
s-a pus piatra de temelie a bisericii
„Adormirea Maicii Domnului”.
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BABA ANA, com. în jud. Prahova,alcãtuitã din 5 sate, situatã în CâmpiaSãratei, pe râul Ghighiu; 4 288 loc. (1 ian.2011): 2 155 de sex masc. ºi 2 133 fem.Biserica „Adormirea Maicii Domnului”(1815–1817, reparatã în 1894 ºi 1947 ºizugrãvitã în 1909), în satul Baba Ana.
BABACAI,Stânca~Õ Coronini.

BABADAG1. Podiº în N Dobrogei, partecom ponentã a Pod. Dobrogei de Nord,situat la S de valea râului Taiþa. Formatdin depozite cretacice marno-gre zoase,are un relief structural evident (cueste,supr. structurale), cu interfluvii prelungi,pe direcþia NV-SE, ºi înãlþimi ce coboarã,treptat, de la 300–400 m în V la 60 m înE (în Culmea Doloº man). Alt. max.: 402m (vf. Cârjelari).
2. Liman fluvio-maritim, pe terit. jud.Tulcea, la NE de Pod. Babadag ºi la V delacul Razim. Supr.: 24,7 km2; lungime:8,8 km; lãþime max.: 3,4 km; ad. max.: 3,5m. Bazã piscicolã.
3.Oraº în jud. Tulcea, situat în SEPod. Ba badag, la 30–120 alt., în apro -pierea lacului omonim, la 35 km S deTulcea; 10 201 loc. (1 ian. 2011): 5 151 desex masc. ºi 5 050 fem. Supr.: 122 km2,din care 60 km2 în intravilan; densitatea:170 loc./km2. Staþie de c.f. Expl. de gre -sii ºi calcar. Producţie de mobilã, de che -restea ºi de produse alim. (zahãr,pre parate din carne ºi lapte, bãuturialcoolice etc.). Morãrit ºi panificaþie.Viticulturã. Bibliotecă orăşenească.Rezervaþie naturalã (poiana Kiorum

Tarla cu Saphora jaubertii, element pontic).
Istoric. Sãpã turile arheologice efectuatepe pro montoriul Sultantepe, de pe malullacului Babadag, au scos la ivealã (1953,1962–1973) o mare aºezare hallstattia nãfortificatã, care a dat numele culturiimateriale Babadag (sec. 11–8 î.Hr.), rãs -pân ditã în Dobrogea ºi regiunile imediatînvecinate, în care s-au gãsit variateforme de vase ceramice, în special urnebitronconice ºi strãchini cu buza rãs frântãspre interior, cu caneluri, linii incizate ºicercuri realizate pe un fond negru,lustruit. Peste aceastã aºezare s-a supra -pus o alta, în epoca La Tène tim puriu(sec. 4 î.Hr.), cu urme de locuire geticã,peste care au mai fost identificate vestigiiale unor aºezãri din epoca romano-bizan -tinã (sec. 6) ºi apoi din perioada feudalis -mului timpuriu. Sãpã turile arheologiceefectuate în anii 1993–1994, în perimetrulcurþii geamiei Ali-Gazi Paºa, au scos lasuprafaþã fragmente ceramice pro venitede la amfore, oale, urcioare, strãchini,farfurii º.a. datând din sec. 10–11, 14–15ºi 16–18. Pe terit. oraºului actual a existato aºezare în perioada romanã, numitã
Vicus Novus, men þionatã pe o inscripþiedin anul 178. Prima atestare documentarãa localit. dateazã din 1263. În 1330, cândse numea Baba-Saltîk, a fost vizitatã decãlãtorul ºi geograful arab Ibn Battūtah.Con form unui izvor documentar turcesc,un oare care Saltîk, al cãrui mormânt seaflã în oraº, s-ar fi stabilit aici în 1262,venit o datã cu c. 12 000 de coloniºti turciselgiucizi aduºi în Dobrogea de împã -ratul bizantin Mihail al VIII-lea Paleo -logul. Oraºul a fost ocupat de turci în1420. În 1484, pe mormântul lui Saltîk,sultanul Baiazid al II-lea a ridicat unmausoleu, o moschee ºi clãdiri anexe,transformând oraºul în feudã al lui SariSaltîk. În 1518, aºezarea a fost prãdatã ºiincendiatã de cetele de cazaci. Localit. asuferit ulterior numeroase asedii (1597,1791, 1808 etc.). Cãlãtorul turc EvliaCelebi, în nenumã ratele cãlãtorii pe care

le-a fãcut la B. (1641, 1652, 1657, 1659,1667), îl descrie ca pe un oraº înfloritor,cu 3 000 de clãdiri, cu seraiuri înalte, cu4 geamii, 11 schituri, 20 de ºcoli, 8 hanuri,meºteºuguri de tot felul etc. Monumente:geamia lui Ali-Gazi Paºa (1609, renovatãîn 1998–1999), cu un minaret de 35 mînãlþime; mausoleul lui Sari Saltîk (sec. 15,cu refaceri din sec. 18–19 ºi 1977); bisericaarme neascã „Sfânta Nãscãtoare” (sec. 17;mistuitã de un incendiu în 1823, reclãditãîn 1829, distrusã din nou de un incendiuîn 1891 ºi reziditã în 1896); biserica „Sfân -tul Dumitru” (1903–1923); Cazarma (c.1828); casa „Panaghie” (începutul sec.19), ini þi al casã de rugã ciune, apoi semi -nar musulman, gãz  duieºte azi mu zeulde artã orientalã. În arealul oraşului B.se află rezervaţia naturală „DealulBujoarelor” (50,8 ha).
BABELE1.Culme muntoasã în parteacentral-nor dicã a masivului Bucegi(Carpaþii Meridionali), cu direcþie N-S,între Valea Jepilor, la E, ºi Valea ªugã -rilor, la V, constituitã din conglo merateºi gre sii. Alt. max.: 2 292 m (vf. BabaMare). În urma modelãrii îndelun gate ºicomplexe a rocilor din aceastã zonã,datoritã agenþilor naturali (vânt, geli -vaþie, ºiroire, eroziune diferenþialã etc.),au rezultat forme specifice de relief, cuaspect de stânci izolate sau grupuri destânci, unele cu profil uman, altele avândînfãþiºarea unor ciuperci uriaºe (numite„Ba be”) sau a unui Sfinx. Importantobiectiv turistic de la care se poate pleca
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spre vf. Omu (2 505 m), spre izv. ºi peº -tera Ialomiþei, spre Crucea de pe masivulCaraiman, spre cabanele Piatra Arsã ºiVârful cu Dor etc. Hotel turistic. Punctfinal al telecabinei ce face legãtura cuoraºul Buºteni, datã în folosinþã la 11 aug.1978 (lungimea cablului: 4 350 m;diferenþã de nivel: 1 237 m) ºi punct deplecare al celei spre Hotelul Peºtera (dinapropierea Peºterii Ialomiþei), a cãruilungime este de 2 600 m ºi diferenþã denivel de 520 m, datã în funcþiune la 30dec. 1982.
2.Õ Clejani.

BACÃU 1. Municipiu în E României,reºed. jud. omonim, situat în culoarullarg al Siretului, la 165 m alt., pe dr.râului Bistriþa, la c. 10 km amonte deconfl. cu Siretul; 175 191 loc. (1 ian. 2011):83 431 de sex masc. ºi 91 760 fem. Supr.:60 km2, din care 41 km2 în intravilan;densitatea: 4 273 loc./km2. Aeroport.Nod feroviar (staþia de c.f. a fost inaugu -ratã la 1 sept. 1872) ºi ru tier. Termocen -tralã (200 MW). Între prinderi constr. demaºini (avioane, maºini de recti ficat,maºini ºi utilaje agricole, maºini ºi utilajepentru ind. alim., ºuruburi, buloane,arcuri ºi organe de asamblare, produsemetalice diverse), de prelucr. a lem nului(cheres tea, mobilã, cãsuþe turistice), decelulozã ºi hârtie (fabrica Letea, 1841, estecea mai veche din România), de pro dusechimice (îngrăşă minte), electro nice(asamblare de televizoare color ºi aparatevideo, în colab. cu firma Daewoo dinCoreea, din aug. 1995), textile (þesãturidin lânã, conf.), piel. ºi încãlþăminte(inclusiv talpã artificialã), mat. de constr.(prefabricate din beton, produseceramice) ºi alim. (preparate din carne ºilapte, produse de panificaþie, bere, vinºi bãuturi alcoolice, spirt, drojdie etc.).

Universitatea de stat „George Bacovia”(1960), cu cinci facultãþi, 5 713 studenþiºi 273 profesori şi o universitateparticulară cu 3 facultăţi, 2 751 studenţişi 44 cadre didactice (în anul universitar2007–2008); Teatrul dramatic „GeorgeBacovia” (inaugurat la 28 mai 1852, cusediul actual din 1948), Tea trul pentrucopii şi tineret „Vasile Alecsandri”,Orchestra simfonicã „Mihail Jora”;Muzeul jude þean „Iulian Antonescu”, cusecþii de arheo logie ºi istorie (exponatedin Paleolitic, piese dacice, materialedocu mentare referitoare la Rãzboiul deInde pendenþã ºi la Primul RãzboiMondial etc.), etno grafie ºi artã (picturiale artiºtilor locali, tapiserii, ceramicã);Muzeu judeþean de ºtiinþele naturii „IonBorcea” (pãsãri, fluturi, geobotanicã);casa memorialã „George Bacovia”; casamemorialã „Nicu Enea”, cuprin zândfotografii, obiecte personale, corespon -

denþã, picturi ºi graficã semnate de NicuEnea; com plexul astronomic popular„V. Anestin”; nume roase biblioteci, întrecare Biblioteca judeþeanã „I.C. Sturdza”Bacãu (inaugurată la 27 iun. 1893), cupeste 400 000 vol., cinema tografe etc.
Istoric. Sãpãturile arheologice au scos laivealã dovezi ale exis tenþei acestei aºezãridin sec. 4–7 (au fost identificatelocuinþe-bordei, în interiorul cãrora s-augãsit vase de lut, obiecte de podoabãautohtone ºi slave etc.). În cartierulªerbãneºti a fost identificatã o necropolãde inci neraþie geto-dacicã din sec. 2–3,iar în zona Curþii Domneºti ºi acartierului C.F.R. au fost descoperitevestigiile unei aºezãri din sec. 4–5,suprapusã de cele ale unei alte aºezãridin sec. 6–7, în care s-au gãsit unelte dinfier ºi bronz, vase ceramice lucrate laroatã ºi cu mâna, fibule, amfore etc.Atestat documentar, prima oarã, la 6 oct.1408, ca oraº ºi punct de vamã, într-undocument emis de domnul Alexandrucel Bun. La B. s-au stabilit mai mulþihusiþi, refugiaþi din Ungaria ºi Polonia(menþionaþi în 1431), faþã de care domniiMoldovei au avut o atitudine tolerantã.Dupã aceastã datã, târgul B. este atestatdocumentar foarte des (1435, 1439, 1453,1457, 1460 etc.). În nov. 1467, localit. afost in cendiatã de regele maghiar MatiaCorvin în timpul unei expediþiiîntreprinsã în Moldova ºi încheiatã cueºecul de la Baia. Între 1472 ºi 1491,Alexandru, fiul lui ªtefan cel Mare,
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asociat la domnie cu tatãl sãu, a construit,la B., o curte domneascã pentru a-i servica reºed. (curte extinsã ulterior deBogdan III/Bogdan cel Chior, alt fiu allui ªtefan cel Mare) ºi biserica „Precista”.În sec. 15–17, B. a fost un im portantcentru vamal ºi co mercial, nu numai învirtutea tradiþiei, ci ºi ca expresie acontinuei sale dezvoltãri economice. Înperioada 1635–1847, este amintit frecventca târg în diferite documente, iar în 1864figureazã ca oraº pe harta lui Parte -nie-Du bãu. În sec. 18 ºi primele deceniiale sec. 19, B. se situa în rândul oraºelorde frunte ale Moldovei, având rol de târgdomnesc, dar ºi unele funcþii industrialeºi culturale (în 1841 a luat fiinþã fabricade hârtie, urmatã de cea de bere în 1867,cea de cãrãmidã, în 1870, tipografia, în1866, câteva gimnazii º.a.). În 1905 ºi1920, la B. au avut loc greve muncitoreºti,iar în dec. 1989, ma nifestaþii pentru aboli -rea regimului comunist. Declarat muni -cipiu la 17 febr. 1968. Monumente:ansamblul Curþii Domneºti (sec. 15–16);biserica „Precista” sau „AdormireaMaicii Dom nului”, de mari dimensiuni(25,70 m lungime, 9 m lãþime), construitãîn anii 1490–1491 din iniþiativa lui Ale -xandru, fiul lui ªtefan cel Mare, sfinþitãla 1 ian. 1491 ºi renovatã în 1641 de dom -nul Vasile Lupu. Aici se pãs treazã olespede funerarã (din 1496) cu decoraþii(rozete). Pictu ra muralã a fost refãcutãîn 1854 ºi 1989. Biserica a fost supusãunor lucrãri de restaurare în 1912, 1919,1924–1925, 1943 ºi a fost declaratãmonument istoric; bisericile „SfântulNicolae” (1840), „Sfinþii Împã raþiConstantin ºi Elena” (1845, pictatã în1923), „Sfinþii Arhangheli Mihail ºiGravriil” (1848–1850), demolatã în 1977de autoritãþile comuniste sub pretextulcã fusese afectatã de cutremurul din 4mart. 1977, „Sfânta Treime” (1876),„Buna Vestire” (1880); Catedrala catolicã(sec. 15); Catedrala ortodoxã cu hramul

„Înãlþarea Domnului”, cea mai mare dinRomânia şi una dintre cele mai mari dinSE Europei (79 m lungime, 38 m lăţimeşi 72 m înălţime), extinsă pe o supr.de 1 706 m2, construită în perioada 2000–2010 cu fonduri de la Consiliul JudeţeanBacău, de la mai mulţi sponsori şi dindonaţiile enoriaşilor. În anul 2009, cate -drala avea 18 clopote montate din totalulcelor 24 de clopote în final (clopotul marefiind de 4,2 tone greutate), iar cruceaprincipală de pe cupola centrală, montatăîn acelaşi an, are 7 m înălţime, o deschi -dere a braţelor laterale de 4,20 m şi ogreutate de c. 2 tone, fiind executată dininox aurit; Sinagogã (1906); Palatul admi -nistrativ (1889–1891); clã direa Primã rieivechi (1750); turnul de apã (1890), aziobservator astronomic; casele lui GeorgeBacovia ºi D.D. Pãtrãº canu; mo numentullui George Bacovia, opera sculptoruluiConstantin Popovici; statuia lui ªtefancel Mare (dezvelitã la 6 oct. 1997).
2. Judeţ situat în E României, în bazi -nele mijlo cii ale Siretului şi Trotuşului, între46°10' şi 46°55' latitu dine N şi 26°00' şi27°40' longitudine E, între jud. Neamţ (N),Vaslui (E), Vrancea (S), Covasna (SV) şiHarghita (V). Supr.: 6 621 km2 (2,78% dinsupr. ţării). Populaţia (1 ian. 2011): 713 791loc. (3,33% din populaţia ţării), din care352 710 de sex masc. (49,41%) şi 361 081fem. (50,59%). Populaţia urbană: 322 363 loc.(45,16%); rurală: 391 428 loc. (54,84%).

Densitatea: 107,8 loc./km2. Structura
populaţiei pe naţionalităţi (la recensă mântuldin 20-31oct. 2011): 90,6% români, 2,5%rromi, 0,7% maghiari, 0,1% ceangăi ş.a.
Reşed.: municipiul Bacău. Oraşe: Buhuşi,Comăneşti, Dărmăneşti, Moineşti (muni -cipiu), Oneşti (muni cipiu), Slănic-Moldova,Târgu Ocna. Comu ne: 85. Sate: 483 (din care5 aparţin oraşelor). Loca lităţi componente ale
municipiilor şi oraşelor: 11.

Relief variat, format din unităţimontane, dea luri subcarpatice şi depodiş, zone colinare, terase şi lunci, carese succed în trepte de la V la E. În parteade V a jud. se desfăşoară o serie de culmimuntoase de înălţime mijlocie (între 984m, vf. Mă gura din M-ţii Berzunţi şi 1 664m în vf. Grinduşu din M-ţii Tarcău) careocupă 35,54% din supr. jud. B., repre -zentând prelungirile sudice şi estice alemunţilor ce aparţin flişului din zonaexternă a Carpaţilor Orientali. Astfel, dela N la S, rama montană care însoţeştelimita vestică a jud. B. este alcătuită dinprelungirile sudice ale M-ţilor Goşma nuşi Tarcău, cu vf. Grinduşu (1 664 m, alt.

max. a jud. B.), Preotesele (1 338 m),Aluniş (1 343 m) ş.a., apoi pantele esticeale M-ţilor Ciuc (vf. Gura Mun telui,1 553 m) şi Nemira (vf. Nemira Mare,1 649 m şi Şandru Mare, 1 640 m) şiversantul nordic al M-ţilor Vrancei (vf.Zboina Neagră, 1 350 m şi Clăbuc, 1 366m). În interiorul spaţiului montan, înlungul unor văi, s-au individualizatnumeroase depresiuni, bine conturate,între care se remarcă Depr. Dărmăneşti,Agăş, Coşnea, Poiana Uzului, Slănic-Moldova, Ferăstrău-Oituz ş.a. Partea cen -trală a jud. B., între zona montană (la V)şi Valea Siretului (la E), este ocupată deSubcar paţii Taz lăului şi partea de N aSub carpaţilor Vrancei (28%), în cadrulcărora o mare exten siune o are Depr.subcar patică Tazlău-Caşin şi CulmeaPietricica (746 m alt. max. în vf. Biene).La E de culoarul văii Siretului se aflăpartea de NV a Colinelor Tutovei(subuni tate a Pod. Bârladului) şi o micăzonă a extre mităţii vestice a Pod. CentralMoldovenesc.
Climă temperat-continentală cunuanţe exce sive în E şi moderate în V şicu diferenţieri mar cante altitudinal.Temp. medie anuală variază între 2°C înzona montană, 8°C în reg. subcarpaticăşi de podiş şi 9–10°C în lunca Siretului.Temp. max. absolută (40,8°C) s-a înre -gistrat la Târgu Ocna (5 iul. 1916), iarminima absolută (–32,5°C) la Bacău(20 febr. 1954). Cantitatea de precipitaţiiprezintă variaţii în raport cu unităţile derelief, atin gând valori medii anualecuprinse între 550 mm, în partea de E ajud., şi 1 100 mm pe culmile montane dinV. Direcţia predomi nantă a vân turilor

69Bacău

Bacău (1). Clădirea Teatrului „George Bacovia”

Bacău (1). Biserica „Precista”



denotă o frecvenţă accentuată a circulaţieiaerului dinspre N, NV şi NE, vitezamedie anuală a acestora variind între 4şi 6 m/s, viteze mai mari înre gistrându-se în timpul iernii.
Reţeaua hidrografică aparţine în

întregime bazinului mijlociu al râului
Siret, care străbate de la N la S, pe o
distanţă de 125 km, partea de E a jud.
B., cu o pantă medie de 60 cm/km,
colectând, prin intermediul Bistriţei infe -
rioare şi al Trotuşului, toate apele din
zona montană şi din Subcarpaţi. Reg.
colinară şi de podiş din E este frag -
mentată de numeroase râuri mai mici,
aparţinând în mare parte bazinului
hidrografic al râului Bârlad şi doar câteva
sunt tributare direct  Siretului, ca de pildă
Valea Morii, Răcătău, Soci ş.a. Pe cursul
inf. al Bistriţei au fost construite mai
multe lacuri de baraj cu scop hidroener -
getic şi de alimentare cu apă (Ba cău I,
7,4 mil. m3, Bacău II, 4 mil. m3, Racova,
8,66 mil. m3, Gârleni, 5,1 mil. m3), la fel
şi pe râurile  Uz (Lacul Poiana Uzului,

90 mil. m3) şi Siret (lacurile Răcă ciuni,
103,7 mil. m3, Galbeni, 39,6 mil. m3,
Bereşti, 120 mil. m3). Singurul lac natural
este Bălătău (7 ha; vol.: 150 mii m3),
format prin bararea natu rală, în 1883, a
râului Izvoru Negru (afl. al Uzului).

Vegetaţia naturală aparţine aproape
în între gime domeniului forestier. Etajul
pădurilor de fo ioase, prezente cu precă -
dere în E jud., este alcătuit din gorun şi
stejar în amestec şi în alternanţă cu tei,
jugastru, carpen şi fag. Pan tele joase ale
munţilor sunt acoperite cu păduri de
amestec (fag, molid, brad), iar cele ale
dealurilor sub carpatice cu gorun în alter -
nanţă cu fag. Etajul pădurilor de molid
este extins pe culmile înalte, iar la peste
1 600 m alt. se află domeniul păşunilor
şi fâneţelor naturale.

Fauna se caracterizează prin prepon -
derenţa speciilor de pădure, între care se
evidenţiază ursul, cerbul, mis treţul, jderul,
lupul, vulpea, râsul, pisica sălba tică,
căprio rul, veveriţa, cocoşul de munte,
şoimul ş.a. În lunca largă a Siretului găsesc
condiţii optime lişiţele, gârliţele, raţele

sălbatice ş.a. Apele sunt populate de
păstrăv, scobar, clean, mreană, lipan etc.

Resursenaturale: păduri (289 947
ha, 2008), zăcă minte de petrol (Zemeş,
Lucăceşti, Solonţ, Geamăna, Stăneşti,
Moineşti, Tescani, Modârzău, Dofteana,
Uture etc.) şi gaze naturale (Glăvăneşti,
Huruieşti, Găiceana ş.a.), zăcăminte de
cărbune brun (bazinele Comăneşti şi
Asău), sare gemă (Târ gu Ocna, Sărata),
săruri de potasiu (Solonţ, Gălea nu,
Arşiţa, Stăneşti). Expl. de gresii (Goioasa,
Comă neşti, Sălătruc, Slănic-Moldova
ş.a.), gips (Perechiu), calcar (Solonţ,
Ştefan cel Mare), tufuri vulcanice (Cleja,
Bibireşti, Gura Răcătăului), argilă
(Călugăra, Măgura, Dofteana) şi balast
(în albia râurilor Siret, Bistriţa, Trotuş
ş.a.). O bogăţie aparte o reprezintă izv.
cu ape minerale de la Slănic-Mol dova,
Târgu Ocna, Poiana Sărată, Moineşti ş.a.

Istoric. Situat la intersecţia unor
străvechi dru muri ce însoţeau văile
Siretului, Bistriţei, Trotu şului, Tazlăului,
Oituzului ş.a., terit. actual al jud. B. a
cunoscut de tim puriu o intensă activitate
umană, atestată de descoperirile
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arheologice de la Buda şi Lespezi
(Paleolitic), de la Podei, Brad, Lichitişeni,
Mândrişca (Neolitic), Bărboasa, Brad,
Răcătău, Bogdăneşti, Mândrişca (Epoca
bronzului), Brad, Răcătău ş.a. (Epoca
fierului) etc. Numeroase urme mate riale
au lăsat geto-dacii în aşezări de tip
„dava” (Tamasi dava – azi Răcătău de Jos,
important centru de schimb în sec. 1
î.Hr.- 2 d.Hr., cetatea de la Tiseşti, sec. 1
î.Hr.–1 d.Hr., aşezările dacice de la Brad
şi Răcătău ş.a.). Pe terit. jud. B. au fost
identificate şi două importante aşezări
carpice – la Bărboasa şi Mândrişca (sec.
3). Descoperirile de la Bacău (sec. 4–7),
Onceşti (sec. 8–9) ş.a. dovedesc conti -
nuitatea populaţiei daco-romane pe
aceste meleaguri. O deosebită înflorire
au cunoscut aceste locuri în vremea
domniei lui Ştefan cel Mare, care a
construit o Curte domnească (la Bacău)
şi bisericile de la Borzeşti şi Bacău.
Evoluţia procesului de maturi zare a
feudalismului la E de Carpaţi a avut
drept consecinţă, între altele, şi apariţia
târgurilor de la Bacău, Trotuş ş.a. O
importanţă deosebită pentru economia
jud. au avut-o salinele de la Târgu Ocna,
exploatate în tot cursul Evului Mediu,
cât şi exploatările de petrol, începute în
sec. 17. În timpul Primului Război
Mondial, pe terit. jud. B.s-au desfăşurat
lupte grele la Oituz, Mănăstirea Caşin,
Târgu Ocna; în perioada interbelică, şi
apoi în a doua jumătate a sec. 20, jud. B.
a în registrat o importantă dezvoltare
social-economică, culturală etc.

Economia actuală a jud. B. se
caracterizează prin prezenţa unei
industrii variate şi a unei agriculturi în
care se îmbină culturile de tot felul cu
pomi-viticultura şi creşterea animalelor.
Caracterul prepon derent industrial al
jud. B. este evidenţiat de rapor tul dintre
producţia globală industrială şi cel al
producţiei glo bale agricole. În structura
producţiei globale industriale a jud. B.,
locurile pr. le deţin ind. energiei electrice
şi termice (termo centralele Oneşti,
Borzeşti, Comăneşti, Bacău, Dărmăneşti
şi hidrocentralele Bacău I şi II, Racova,
Gârleni, Galbeni, Bereşti, Răcăciuni,
Buhuşi ş.a.), ind. chimică şi de prelucr. a
petrolului (Borzeşti, Oneşti, Dărmăneşti),
apoi ind. energetică, bazată pe expl. de
petrol, cărbune, gaze natu rale şi de
sondă, ind. constr. de maşini şi prelucr.
meta le lor pro ducătoare de utilaje pentru

ind. chimică, uşoară şi alim. (Oneşti,
Buhuşi), de utilaje tehnologice, maşini
agricole, avioane (Bacău), ind. textilă
(Buhuşi, Bacău), de expl. şi prelucr. a
lem nului (Comăneşti, Bacău), pielăriei şi
încălţă mintei (Bacău), alim. (zahăr,
preparate din lapte şi carne, băuturi
alcoolice, vin, bere etc.).

Agricultura este bazată în pr. pe
culturi de câmp, pomi-viticultură şi
creşterea animalelor. În 2007, din totalul
supr. agricole a jud. B. (320 514 ha),
186 047 ha reveneau terenurilor arabile,
85 215 ha păşunilor, 39 201 ha fâneţelor,
7 209 ha viilor şi pepi nierelor viticole,
2 842 ha livezilor şi pepinierelor pomicole
etc. În anul 2007, terenurile arabile erau
ocupate cu culturi de porumb (85 904
ha), grâu şi secară (15 030 ha), plante de
nutreţ (27 349 ha), orz şi orzoaică, ovăz,
plante uleioase, floarea-soarelui, cartofi,
legume, legumi noase pentru boabe, sfeclă
de zahăr etc. Viticultura are condiţii favo -
rabile de dezvoltare în zona Culmii
Pietricica şi pe terasele inf. ale Trotuşului
şi Tazlăului, iar pomicultura, în special,
în Depr. Tazlău-Caşin, unde se află întinse
plantaţii de meri, pruni, peri, cireşi ş.a. La
începutul anului 2008, sectorul zootehnic
cuprindea 98 894 capete bo vine (98 768
capete în sectorul privat), 134 996 capete
porcine (133 658 capete în sectorul
privat), 189 399 capete ovine (188 974
capete în sectorul privat), 50 505 capete
caprine (integral în sectorul privat), locul
3 pe ţară, după jud. Constanţa şi Dolj,
27 295 capete cabaline (toate în sectorul
privat). Avicultură (2 707 176 capete
păsări, integral în sectorul privat). Api -
cultură (27 911 familii de albine).

Căile de comunicaţii (2008): lungimea
reţelei feroviare de pe terit. jud. B.
însumează 221 km (din care 189 km
electrificate), cu o densitate de
33,4 km/1  000 km2 teritoriu, iar cea a
drumurilor publice, 2 456 km, din care
650 km modernizate, cu o densitate de
37,1 km/100 km2 teritoriu. O impor tanţă
deosebită o au, atât în cadrul trans -
portului feroviar, cât şi în cel rutier,
segmentele magistra lelor naţionale care
străbat jud. dinspre Bucureşti spre
Ploieşti–Buzău–Focşani–Mărăşeşti-Adjud
şi de aici, unele spre N, prin Bacău către
Suceava–Vicşani–Ucraina–Polonia şi
altele spre NV, prin Oneşti– Ghimeş–

Făget către Mier curea-Ciuc şi întreaga
Transilvanie. Transportul aerian de
mărfuri şi călători se realizează prin
intermediul aeropor tului din Bacău.

Învăţământ,culturăşiartă. În anul
şcolar 2007–2008, pe terit. jud. B. îşi
desfăşurau activitatea 41 grădiniţe de
copii, cu 23 920 copii înscrişi şi 1 293
cadre didactice, 176 de şcoli generale
(învăţă mântul primar – clasele 1–4 şi
gimnazial – clasele 5–8), cu 65 877 elevi
şi 4 143 cadre didactice, 33 de licee, cu
24 001 elevi şi 1 856 profesori, 30 de şcoli
pro fesionale, cu 7 383 elevi şi 547
profesori, două institute de învăţământ
superior cu opt facultăţi, 8 464 studenţi
şi 317 profesori. În aceeaşi perioadă,
reţeaua aşezămintelor de cultură şi artă
cuprindea Teatrul dramatic, „George
Bacovia” (inaugurat la 28 mai 1852),
Teatrul pentru copii şi tineret „Vasile
Alecsandri”, or chestra simfonică „Mihail
Jora”, 13 muzee, 425 de biblioteci cu
4 547 000 vol., două cine mato grafe, 208
cămine culturale, cinci case de cultură,
nu meroa se case memoriale, orchestre de
muzică populară, ansambluri folclorice,
formaţii de estradă, corale şi de dansuri
etc. Activitatea sportivă se desfăşoară în
cadrul celor 84 de secţii sportive în care
activează 3 052 sportivi, 152 antrenori şi
146 arbitri.

Ocrotireasănătăţii se realiza, la sf.
anului 2007, prin intermediul celor 12
spitale, cu 3 386 paturi (un pat de spital
la 212 locuitori), cinci dispensare, un
sanatoriu (la Dofteana), două policli nici,
166 far macii, iar asistenţa me dicală era
asigurată de 1 003 medici (1 medic la 717
locuitori), 281 de stomatologi (1 medic
stoma tolog la 2 561 locui tori) şi 3 650
personal sanitar cu pregătire medie.

Turismul de sejur sau de tranzit,
practicat pe scară largă în arealul jud. B.,
dispune de o gamă variată de elemente
de peisaj, monumente istorice şi de artă,
muzee şi case memoriale, localităţi
pitoreşti, renumite staţiuni balneo -
climaterice (Slă nic-Moldova, Târgu
Ocna), intere sante şi atractive manifestări
etnofolclorice, precum şi de o bază
materială adecvată, formată din 13
hoteluri şi moteluri, un camping, patru
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vile, două pensiuni turistice urbane şi
zece pensiuni turistice rurale ş.a., cu o
capacitate totală de cazare de 2 858 de
locuri. Pe tot cuprinsul jud. B. se poate
admira frumuseţea elementelor de peisaj
(Valea Trotuşului cu o succe siune de
defilee şi bazinete depresionare, valea şi
defileul Uzului, lacul de acumulare de
la Poiana Uzului, Valea Bistriţei cu salba

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

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

I. Municipii Localit. componente

ale municipiilor

1.BACĂU(1408)
2.MOINEŞTI(1437) 1. Găzărie (1910)
3.ONEŞTI(1436) 1. Borzeşti2. Slobozia

II. Oraşe Localit. componente
ale oraşelor

Satele care aparţin 
oraşelor

1.BUHUŞI(1438) 1. Marginea2. Runcu
2.COMĂNEŞTI(1409) 1. Podei2. Vermeşti
3.DĂRMĂNEŞTI(1590) 1. Dărmăneasca2. Lapoş3. Păgubeni4. Plopu5. Sălătruc
4.SLĂNIC-MOLDOVA(1757) 1. Cerdac2. Cireşoaia
5.TÂRGUOCNA(1410) 1. Poieni2. Vâlcele

III. Comune Satele componente
(primul sat este reşed. com.)

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

2.ARDEOANI 1. Ardeoani
2. Leontineşti

3.ASĂU 1. Asău2. Apa Asău3. Ciobănuş4. Lunca Asău5. Păltiniş6. Straja
4.BALCANI 1. Balcani2. Frumoasa3. Ludaşi4. Schitu Frumoasa
5.BÂRSĂNEŞTI 1. Bârsăneşti2. Albele3. Brăteşti4. Caraclău



6.BEREŞTI-BISTRIŢA 1. Bereşti-Bistriţa
2. Brad
3. Climeşti
4. Pădureni

7.BEREŞTI-TAZLĂU 1. Bereşti-Tazlău
2. Boşoteni
3. Enăcheşti
4. Prisaca
5. Româneşti6. Tescani7. Turluianu

8.BERZUNŢI 1. Berzunţi2. Buda3. Dragomir
9.BLĂGEŞTI 1. Blăgeşti2. Buda3. Poiana Negustorului4. Ţârdenii Mari5. Valea lui Ion
10.BOGDĂNEŞTI 1. Bogdăneşti(1584)2. Filipeşti
11.BRUSTUROASA 1. Brusturoasa2. Buruieniş3. Buruienişu de Sus4. Camenca5. Cuchiniş6. Hângăneşti
12.BUCIUMI 1. Buciumi2. Răcăuţi
13.BUHOCI 1. Buhoci(1466)2. Bijghir3. Buhocel4. Coteni5. Dospineşti
14.CAŞIN 1. Caşin2. Curiţa
15.CĂIUŢI 1. Căiuţi2. Blidari3. Boiştea4. Floreşti5. Heltiu6. Mărceşti7. Popeni8. Pralea9. Vrânceni
16.CLEJA 1. Cleja(1696)2. Somuşca3. Valea Mică
17.COLONEŞTI 1. Coloneşti2. Călini3. Satu Nou4. Spria5. Valea Mare6. Zăpodia
18.CORBASCA 1. Corbasca

2. Băcioiu3. Marvila4. Pogleţ5. Rogoaza (1437)6. Scărişoara7. Vâlcele
19.COŢOFĂNEŞTI 1. Coţofăneşti2. Bâlca3. Boiştea de Jos4. Borşani5. Tămăşoaia
20.DĂMIENEŞTI 1. Dămieneşti2. Călugăreni3. Drăgeşti4. Pădureni
21.DEALUMORII 1. DealuMorii2. Banca3. Bălăneşti4. Blaga5. Boboş6. Bodeasa7. Bostăneşti8. Calapodeşti9. Căuia10. Dorofei11. Ghionoaia12. Grădeşti (1455)13. Neguleşti14. Tăvădăreşti (1428)
22.DOFTEANA 1. Dofteana(1436)2. Bogata3. Cucuieţi4. Hăghiac5. Larga6. Seaca7. Ştefan Vodă
23.FARAOANI 1. Faraoani(1420)
24.FILIPENI 1. Filipeni (1584)2. Bălaia3. Brad4. Frunteşti5. Mărăşti6. Pădureni7. Slobozia8. Valea Boţului
25.FILIPEŞTI 1. Filipeşti2. Boanţa3. Cârligi4. Corneşti5. Cotu Grosului6. Galbeni7. Hârleşti8. Onişcani
26.GĂICEANA 1. Găiceana (1528)2. Arini
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3. Huţu4. Popeşti (1528)
27.GÂRLENI 1. GârleniideSus2. Gârleni3. Lespezi4. Şurina
28.GHIMEŞ-FĂGET 1. Făget2. Bolovăniş3. Făgetu de Sus4. Ghimeş (1760)5. Răchitiş6. Tărhăuşi
29.GIOSENI 1. Gioseni
30.GLĂVĂNEŞTI 1. Glăvăneşti (1428)2. Frumuşelu (1428)3. Muncelu4. Putredeni (1507)5. Răzeşu
31.GURAVĂII 1. GuraVăii2. Capăta3. Dumbrava4. Motoceşti5. Păltinata6. Temelia
32.HELEGIU 1. Helegiu2. Brătila3. Deleni4. Drăgugeşti
33.HEMEIUŞ 1. Hemeiuş2. Fântânele3. Lilieci
34.HORGEŞTI 1. Horgeşti (1442)2. Bazga3. Galeri4. Mărăscu5. Răcătău de Jos6. Răcătău-Răzeşi7. Recea8. Sohodor
35.HURUIEŞTI 1. Huruieşti2. Căpoteşti3. Floreşti (1472)4. Fundoaia5. Ocheni6. Perchiu7. Prădaiş
36.ITEŞTI 1. Iteşti2. Ciumaşi3. Dumbrava4. Făgeţel
37.IZVORUBERHECIULUI 1. IzvoruBerheciului (1680)2. Antoheşti3. Băimac4. Făghieni

5. Obârşia6. Oţeleşti (1438)7. Pădureni
38.LETEAVECHE 1. LeteaVeche (f. 1870)2. Holt (1879)3. Radomireşti (1867)4. Ruşi-Ciutea (1867)5. Siretu
39.LIPOVA 1. Lipova (1531)2. Mâlosu3. Satu Nou4. Valea Caselor5. Valea Hogei6. Valea Mărului7. Valea Moşneagului
40.LIVEZI 1. Livezi(1716)2. Bălăneasa3. Orăşa4. Poiana5. Prăjoaia6. Scăriga
41.LUIZI-CĂLUGĂRA 1. Luizi-Călugăra(1409)2. Osebiţi
42.MĂGIREŞTI 1. Măgireşti (1481)2. Prăjeşti (1558)3. Stăneşti (1412)4. Şesuri (1481)5. Valea Arinilor (1492)
43.MĂGURA 1. Măgura(1409)2. Crihan3. Dealu Mare4. Sohodol
44.MĂNĂSTIREACAŞIN 1. MănăstireaCaşin2. Lupeşti3. Pârvuleşti4. Scutaru
45.MĂRGINENI 1. Mărgineni(1585)2. Baraţi3. Luncani4. Pădureni5. Podiş6. Poiana7. Trebeş8. Valea Budului
46.MOTOŞENI 1. Motoşeni (1555)2. Bâcleşti3. Chetreni (1452)4. Chicerea (1452)5. Cociu (1533)6. Cornăţelu7. Fântânele8. Fundătura9. Gura Crăieşti10. Poiana11. Praja12. Rotăria13. Şendreşti14. Ţepoaia
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47.NEGRI 1. Negri2. Brad3. Călineşti4. Mâgla5. Poiana6. Ursoaia
48.NICOLAEBĂLCESCU 1. NicolaeBălcescu(1912)2. Buchila3. Galbeni (1698)4. Lărguţa5. Valea Seacă (1420)
49.ODOBEŞTI 1. Odobeşti(1614)2. Băluşa3. Ciutureşti4. Tisa-Silvestri
50.OITUZ 1. Oituz (1410)2. Călcâi3. Ferestrău-Oituz (sec. 17)4. Hârja (sec. 17)5. Marginea6. Poiana Sărată
51.ONCEŞTI 1. Onceşti2. Bărboasa3. Dealu Perjului4. Onceştii Vechi5. Satu Nou6. Tarniţa7. Taula
52.ORBENI 1. Orbeni2. Scurta
53.PALANCA 1. Palanca (1648)2. Cădăreşti3. Ciugheş4. Pajiştea5. Popoiu
54.PARAVA 1. Parava2. Drăguşani3. Rădoaia4. Teiuş
55.PARINCEA 1. Parincea (1769)2. Barna3. Mileştii de Jos (1442)4. Mileştii de Sus5. Năneşti6. Năstăseni7. Poieni8. Satu Nou9. Văleni10. Vladnic
56.PÂNCEŞTI 1. Pânceşti2. Chilia Benei3. Dieneţ4. Fulgeriş5. Fundu Văii6. Motoc7. Petreşti8. Soci

57.PÂRGĂREŞTI 1. Pârgăreşti2. Bahna3. Nicoreşti4. Pârâu Boghii5. Satu Nou (1850)
58.PÂRJOL 1. Pârjol2. Băhnăşeni3. Bărneşti4. Băsăşti5. Câmpeni6. Hăineala7. Hemeeni*

8. Pustiana9. Tărâţa
59.PLOPANA 1. Plopana2. Budeşti3. Dorneni4. Fundu Tutovei5. Iţcani6. Rusenii de Sus7. Rusenii Răzeşi8. Străminoasa
60.PODURI 1. Poduri2. Bucşeşti3. Cernu (1617)4. Cornet5. Negreni6. Prohozeşti7. Valea Şoşii
61.PODUTURCULUI 1. PoduTurcului (1531)2. Bălăneşti (1531)3. Căbeşti (1505)4. Fichiteşti5. Giurgioana (1531)6. Hanţa7. Lehancea (1531)8. Plopu9. Răcuşana10. Sârbi
62.PRĂJEŞTI 1. Prăjeşti
63.RACOVA 1. Racova (1437)2. Gura Văii3. Hălmăcioaia4. Ilieşi
64.RĂCĂCIUNI 1. Răcăciuni2. Ciucani3. Fundu Răcăciuni4. Gheorghe Doja5. Gâşteni6. Răstoaca
65.RĂCHITOASA 1. Răchitoasa(1452)2. Barcana3. Bucşa
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4. Buda5. Burdusaci (1555)6. Dănăila7. Dumbrava8. Farcaşa9. Fundătura Răchitoasa10. Hăghiac11. Magazia12. Moviliţa13. Oprişeşti (1452)14. Putini15. Tochilea
66.ROŞIORI 1. Roşiori2. Misihăneşti3. Neguşeni4. Poieni5. Valea Mare6. Valea Mică
67.SASCUT 1. Sascut (1639)2. Bereşti3. Conţeşti4. Pănceşti (1546)5. Sascut-Sat6. Schineni7. Valea Nacului
68.SĂNDULENI 1. Sănduleni2. Bârzuleşti3. Coman4. Mateieşti5. Stufu6. Tisa7. Verşeşti
69.SĂRATA 1. Sărata2. Bălţata
70.SĂUCEŞTI 1. Săuceşti2. Bogdan Vodă3. Schineni4. Siretu5. Şerbeşti
71.SCORŢENI 1. Scorţeni2. Bogdăneşti3. Floreşti4. Grigoreni5. Stejaru6. Şerpeni
72.SECUIENI 1. Secuieni (1491)2. Berbinceni3. Chiticeni4. Fundeni5. Glodişoarele (1555)6. Văleni
73.SOLONŢ 1. Solonţ2. Cucuieţi3. Sărata
74.STĂNIŞEŞTI 1. Stănişeşti (1598)

2. Baloteşti3. Belciuneasa4. Beneşti5. Crăieşti6. Gorgheşti7. Slobozia8. Slobozia Nouă9. Văleni
75.STRUGARI 1. Strugari2. Cetăţuia3. Iaz4. Nadişa5. Petricica6. Răchitaşu (1452)
76.ŞTEFANCELMARE 1. ŞtefancelMare2. Bogdana3. Gutinaş4. Negoieşti5. Rădeana6. Viişoara
77.TAMAŞI 1. Tamaşi (1433)2. Chetriş3. Furnicari
78.TĂTĂRĂŞTI 1. Tătărăşti2. Cornii de Jos3. Cornii de Sus4. Drăgeşti5. Gherdana6. Giurgeni7. Ungureni
79.TÂRGUTROTUŞ 1. TârguTrotuş (1408)2. Tuta3. Viişoara (1802)
80.TRAIAN 1. Traian (f. 1879)2. Bogdăneşti3. Hertioana de Jos4. Hertioana-Răzeşi5. Zăpodia
81.UNGURENI 1. Ungureni2. Bărtăşeşti3. Bibireşti4. Boteşti5. Gârla Anei6. Viforeni7. Zlătari
82.URECHEŞTI 1. Urecheşti (1472)2. Cornăţel3. Lunca Dochiei4. Satu Nou5. Slobozia
83.VALEASEACĂ 1. ValeaSeacă2. Cucova
84.VULTURENI 1. Vultureni2. Bosia3. Dădeşti4. Dorneni
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5. Ghilăveşti
6. Godineştii de Jos
7. Godineştii de Sus
8. Lichitişeni (1529)
9. Medeleni (1609)

10. Năzărioaia
11. Reprivăţ
12. Tomozia

13. Ţigăneşti14. Valea Lupului15. Valea Merilor16. Valea Salciei
85.ZEMEŞ 1. Zemeş(1399)2. Bolătău

tufiºuri cu elemente termofile (li liac,cãrpiniþã, mojdrean, scumpie º.a.). Cul -turi agricole; pãºuni ºi fâneþe naturale.Rezervaþia paleonto logicã Bahna-Iloviþa.
2.Com în jud. Neamþ, alcãtuitã din8 sate, si tuatã la poalele Dealului Bahna(507 m alt.) din Subcarpaþii Neamþului,la 300 m alt., pe râul Tur bata; 3 557 loc.(1 ian. 2011): 1 781 de sex masc. ºi 1 776fem.

BAHNEA,com. în jud. Mureº, alcãtuitãdin 7 sate, situatã în Pod. Târnavelor, laconfl. râului Cund cu Târnava Micã;3 822 loc. (1 ian. 2011): 1 965 de sex masc.ºi 1 857 fem. Haltã de c.f. Satul Bahneaeste atestat documentar, prima oarã, în1291, iar în 1405 apare menþionat într-undocument ca târg. În satul Gogan, atestatdocu mentar în 1332, este amintitã (1347)existenþa unei cetãþi regale; în acelaºi satse aflã o bisericã din sec. 13–18, de tipbisericã-salã, în stil gotic târziu, cu decorcaracteristic artei renascentiste. În satulBahnea existã castelul „Bethlen” (1545),în stil renascentist ºi o bisericã din sec.14, cu transformãri din 1794 ºi turn din1901; bisericã din sec. 14–15, cu turn din1804 (în satul Cund); bisericã din lemn(1805), în satul Bernadea ºi biserica „SfinþiiAr hangheli Mihail ºi Gavriil” (1796), cuturn din 1835, în satul Lepindea.
BAIA1. Com. în jud. Suceava, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în SV Pod. Sucevei, la500 m alt., pe stg. râului Moldova, la 9km SV de Fãlticeni; 7 283 loc. (1 ian.2011): 3 706 de sex masc. ºi 3 577 fem.Cãrãmidãrie; dogãrit. În arealul com. B.au fost descoperite urmele unei cetãþitraco-getice (1,5 ha), fortificatã cu val depãmânt ºi ºanþ, datând din sec. 4–3 î.Hr.Atestatã ca oraº în sec. 13, localit. estemenþionatã mai întâi în 1334–1335, ºi apoiîn 1339 (înscrisã pe Portulanul lui A.Dulcert), cu numele Civitas Moldaviae,datã dupã care figureazã în mai toateactele oficiale ale vremii cu acest nume(de exemplu într-un docu ment din 1352).Pr. centru economic ºi capitalã aMoldovei în timpul domniei lui Bogdan I

(1359– c. 1365). În dec. 1467, ªtefan celMare a învins la B. oastea lui MatiaCorvin, regele Ungariei, care, din nov.acelaºi an, se afla într-o campanie decucerire în Moldova. În 1561, domnulAlexandru Lãpuº neanu a stabilit ca la B.sã se þinã patru iarmaroace pe an (13mart., 29 iun., 8 sept., 14 oct.). Din 1599,oraºul B.a început sã decadã, dupã cumscria trimisul papal Bernardo Quirini, iardin a doua jumãtate a sec. 18 localit.înceteazã sã mai figureze ca oraº (ultimamenþiune ca oraº apare în 1741) dincauza plecãrii târgo veþilor de aici în noultârg ªoldãneºti (denumit ulteriorFãlticeni). Monumente:ruinele bisericiicatolice cu hramul „Sfânta Fecioarã”,ziditã în 1410 prin grija DoamneiMargareta, soþia lui Ale xandru cel Bun;Biserica Albã cu hramul „Sfântul Gheor -ghe”, atribuitã lui ªtefan cel Mare, carear fi ctito rit-o în 1467 dupã victoriarepurtatã asupra lui Matia Corvin (res -tauratã în 1907–1908); bise rica „Ador mireaMaicii Domnului”, ctitorie din 1532 a luiPetru Rareº, mai pãstreazã fragmente depicturi murale exterioare ºi interioare,executate între 1535 ºi 1538, restauratãîn 1925; în 1993 s-au executat lucrãri dedrenaj în jurul bisericii pentru înde pãr -tarea apei din pânza freaticã aflatãaproape de supr. Sãpãturile arheologicedin 1994, efectuate pe traseul drenajului,au scos la ivealã 449 de mo nede, din care17 piese dateazã din timpul domniei lui

77Baia

BACIU1. Com. în jud. Cluj, alcãtuitã din7 sate, situatã în zona Dealurilor Clujului,pe stg. râului Nadãº; 9 492 loc. (1 ian.2011): 4 660 de sex masc. ºi 4 832 fem.Staþie de c.f. Expl. de calcar. Pomi culturã.Satul Baciu apare menþio nat documentar,prima oarã, în 1263. Rezer vaþie naturalã(Cheile Baciului, 3 ha) ºi punct fosilifer(în satul Coruºu), declarat rezervaþiepaleontologicã (2 ha). Monumente:conacul „Bornemisza- Matskassy” (1804),în satul Popeºti; fosta Poºtã (sec. 17), azicasã parohialã, în satul Coruºu; bisericãreformatã (sec. 18), în satul Mera; bisericadin lemn cu hramul „Naºterea SfântuluiIoan Botezãtorul” (1750), în satul SãliºteaNouã; bisericã reformatã (1747–1749) ºibisericã ortodoxă din lemn (1771, cupicturi interioare originare), în satulSuceagu.
2.Õ LaOm.

BAHLUI, râu, afl. dr. al Jijiei în amontede Chipereºti (jud. Iaºi); 104 km; supr.bazinului: 1 915 km2. Izv. din N DealuluiMare (E Pod. Sucevei), de la 500 m alt.,din arealul com. Tudora (jud. Botoºani)ºi strãbate, pe direcþia NV-SE, CâmpiaJijiei Inferioare, trecând prin Hârlãu ºiIaºi. Debitul mediu multianual estescãzut (2,8 m3/s). Pe cursul sãu au fostamenajate numeroase iazuri pen tru pisci -cul turã ºi pentru apãrare împotriva inun -daþiilor (ca supape). În 1932, râul B. aprovocat mari inundaþii. Afl. pr.: Gur -guiata, Duruºca, Hoi seni, Valea Lupului,Ciric º.a. (pe stg.), Bahlueþ, Voineºti,Valea Locii º.a. (pe dr.).
BAHNA1.Depresiune tectonicã ºi deeroziune diferen þialã, situatã în zona decontact dintre M-þii Mehedinþi ºi Pod.Mehedinþi, pe valea râului Bahna, la 175–250 m alt., având forma unui culoar lungde c. 9 km ºi lat de 2,5–3 km. Relief dedealuri cu alt. de 200–300 m (dealurileAlion, Cucuiu, Cioaca Mare, Drãnic º.a.),terase ºi lunci. Climã cu influenþe subme -diteraneene, cu temp. medii anuale de8–11°C ºi precipitaþii moderate (700–850mm anual). Pãduri de gorun ºi cer; Baia (1). Biserica Albă 

cu hramul „Sfântul Gheorghe”



Petru Rareº, 21 de monede de la sf.sec. 18 ºi în ceputul sec. 19, o monedã dinargint (groº) este emisã în timpul luiPetru I, iar o altã monedã din argint învremea lui Alexandru cel Bun.
2. Com. în jud. Tulcea, alcãtuitã din 5sate, situatã pe râul Ceamurlia, înapropiere de vãrsarea acestuia în laculCeamurlia, din complexul la custru Razim;4 652 loc. (1 ian. 2011): 2 368 de sex masc.ºi 2 284 fem. Staþie de c.f. Expl. de gresii ºicon glomerate. Creºterea ovinelor ºiporcinelor. Între satul Camena ºi com.Peceneaga existã o impor tantã linie defalie, care separã Pod. Dobrogei de Nordde Pod. Dobrogei Centrale. Pe terit. satuluiBaia (fost Hamangia) au fost descoperitevestigii neolitice (milen. 4–2 î.Hr.) careformeazã cultura materială Hamangia.

BAIA DE ARAMÃ, oraº în jud.Mehedinþi, situat în N Pod. Mehedinþi,la 275 m alt., pe Valea Bulbei, înapropiere de confl. cu Motru, la 66 kmNE de municipiul Dro beta-TurnuSeverin; 5 733 loc. (1 ian. 2011): 2 871 desex masc. ºi 2 862 fem. Supr.: 91 km2, dincare 8,9 km2 în intravilan; densitatea: 644loc./km2. Expl. fo restiere ºi de calcar.Vechi centru minier unde s-a exploatatmin. de cupru din timpul domniei luiMircea cel Bãtrân (1392) pânã în sec. 18.Întreprin deri de expl. ºi prelucr. alemnului (mobilã), de conf., mat. deconstr. ºi alim. Pãstrãvãrie. Centru pomicol.Bibliotecă orăşenească. Atestat docu -mentar, prima oarã, în 1581, iar ca târg însec. 17. Declarat oraº la 17 febr. 1968, avândîn subordine ad-tivã 8 sate: Bratilovu,Brebina, Dealu Mare, Mãrãºeºti, Ne goeºti,Pistriþa, Stãneºti, Titerleºti. Monumente:biserica „Sfinþii Voievozi” a fosteimănãstiri, ctito ritã la 22 mai 1699 de MilcoBãiaºul (vãtaful minelor din localit.) cuajutorul banului Cornea Brãiloiu, terminatã

în anul 1700 şi sfinţită la 7 mai 1703,pãstreazã un ansamblu de picturi muralerealizate în 1703 de zugravii Neagoe ºiPartenie de la Tismana. Restauratã în 1937–1938; bisericile din lemn „Sfinþii ApostoliPetru ºi Pavel” (1757, refãcutã în 1845) ºi„Sfântul Dumitru” (sf. sec. 18), în sateleBrebina ºi Negoeºti; bisericile din zid„Adormirea Maicii Domnului” (1819) ºi„Sfin þii Voievozi” (1825), în satele Pistriþaºi Titerleºti.
BAIADEARIEª, oraº în jud. Alba, situatpe râul Arieº, la poalele Mun telui Mare,în Þara Mo þilor; 4 204 loc. (1 ian. 2011):2 115 de sex masc. ºi 2 089 fem. Supr.:78,9 km2, din care 3 km2 în intravilan;densitatea: 1 401 loc./km2. Staþie de c.f.pe linia de mocăniţă Abrud-Turda carea fost scoasă din uz în 1998. Expl. de min.auro-argentifere ºi de min. complexe(întrerupte la începutul sec. 21). Pro dusetextile (conf.) ºi alim. Prelucr. artisticã alemnului. Agroturism. Bibliotecă orăşe -nească. Istoric. În perioada stãpâniriiromane în Dacia (106–271/275), localit.era cel mai impor tant centru de expl. aaurului. Din aceastã perioadã au fostdescoperite o covatã din bronz pentruspã la rea aurului, unelte pentru minerit,opaiþe, ºtampile, ceramicã º.a. Primaatestare documentarã dateazã din 1308,iar la 23 sept. 1325 apare consemnată calocalit. minierã, cu numele de Civitas
Ovounberg sau Aranyosbanya, într-un actemis de cãtre Carol I Robert de Anjou,regele Un gariei. În Evul Mediu este

amintită ºi cu denumirea Ofenbaia. În sec.15 a avut statut de oraº liber, privilegiupe care l-a pierdut mai târziu, fiinddeclarat oraº la 16 ian. 1998, având însubordine ad-tivã satele Brãzeºti, Cioarade Sus, Muncelu, Sartãº, Simuleºti.
Monumente: biserica romano-catolică(1540), în oraºul Baia de Arieº. Bisericidin lemn cu hramurile „În viereaDomnului” (1769, pictatã în 1784 deTeodor Ciugan) ºi „Po gorârea DuhuluiSfânt” (1780, cu picturi pe pereþii interioridin 1790 ºi 1827), în satele Brãzeºti ºiSartãº.
BAIADECRIª, com. în jud. Hunedoara,alcã tuitã din 9 sate, situatã în NV Depr.Brad, pe cursul superior al Criºului Alb,la poalele M-þilor Bihor ºi Metaliferi; 2 752loc. (1 ian. 2011): 1 271 de sex masc. ºi1 481 fem. Staþie de c.f. Expl. de cãrbunebrun (în satele Þebea ºi Lunca) ºi de min.auro-argen tifere (în satele Cãraci ºiÞebea). Expl. ºi prelucr. primarã alemnului; prelucr. laptelui. Creºtereabovinelor. Centru pomicol. În arealulcom. au fost descoperite o secure de trahitdin perioada de trecere de la Neolitic laEpoca bronzului (2500–1800 î.Hr.), treistele-menhire, statui antro pomorfe dinaugit/andezit, fãrã capete, datând dinprima Epocã a fierului (sec. 4 î.Hr.) ºi untezaur alcãtuit din 70 de monede (din care11 drah me din Apollonia), un lanþ deargint ºi un cercel. Tot aici au fostidentificate urmele unei aºezãri romanede mineri în care s-au gãsit unelte de
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Baia (1). Ruinele bisericii „Sfânta Fecioară”

Baia de Aramă. Biserica „Sfinţii Voievozi” Baia de Criş. Gorunul lui Horea din Ţebea



minerit, mo nede, ceramicã ºi o epigrafãcu AVIANVS. Satul Baia de Criº estemenþionat documentar, prima oarã, în1390. Monumente: bisericile din lemn cuhramurile „Adormirea Maicii Domnului”(sec. 17) ºi „Sfântul Nicolae” (sec. 18), însatele Lunca ºi Cãraci; mănãstireafranciscanã cu bisericã din sec. 15,transformatã parþial în sec. 18, ºi claustrul(1760–1780), în satul Baia de Criº; Gorunulsecular al lui Horea (doborât de furtunãla 19 iul. 2005) ºi mormântul lui AvramIancu, în satul Þebea; un bust al lui AvramIancu (realizat de Cornel Medrea), în satulBaia de Criº ºi altul în satul Þebea (operã,din 1934, a sculptorului Radu Moga).Punct de plecare spre Muntele Gãina(1 486 m), unde are loc anual (la 20 iulie)renu mitul „Târg de Fete”. În satul Þebease desfă şoară anual (în luna septembrie)Festi valul de muzicã popularã românescãºi de dansuri populare româneºti care areloc în aer liber.
BAIA DE FIER, com. în jud. Gorj,alcãtuitã din 2 sate, situatã în zona decontact a Subcarpaþilor Olteniei cuprelun girile M-þilor Parâng, la 560 m alt.,pe Pârâu Galben; 4 194 loc. (1 ian. 2011):2 108 de sex masc. ºi 2 086 fem. Expl.fores tiere, de grafit ºi de calcar. Che -restea. Creºterea ovinelor. Pomiculturã;colectarea fructelor de pãdure. Satul Baiade Fier apare menþio nat documentar în1480, ca centru minier. În satul Baia deFier se aflã biserica „Toþi Sfinþii” (1749–1753), ctitoritã de egumenul DionisieBãlãcescu de la mănãstirea Hurezi (cupicturi murale din 1753), iar în satulCernãdia existã biserica din lemn cuhramul „Sfântul Ioan Botezãtorul” (1731).În partea de N a com. se aflã PeºteraMuierilor (rezervaþie speolo gicã ºiarheologicã), în care s-au descoperit urmede locuire din Paleoliticul mijlociu(vârfuri de suliþã executate din os) ºischelete de Ursus spelaeus. Centru turistic.

Festivalul fol cloric, anual, „Coborâtuloilor de la munte” (a treia dumi nicã alunii sept.).
BAIAMARE1. Depresiune tectono-ero -zivã, în NV Româ niei, cuprinsã între M-þiiOaº ºi Gutâi la N ºi NE, DealurileChioarului la S ºi SE, Dealurile Sãlajului laSV ºi Dealurile Asuajului la V, cu largãieºire spre Câmpia Someºului în NV.Drenatã de Someº ºi afl. sãi Lãpuº (cuSãsar), Bârsãu, Asuaj º.a. Supr.: c. 675 km2.Relieful se compune din douã trepte pr.:piemonturile ºi glacisurile marginale, cualt. de 200–350 m, luncile ºi terasele cu alt.de 140–200 m. Climã blândã, de adãpost,cu temp. medii anuale de 9,5°C ºiprecipitaþii variabile (650–1 050 mm/anual).Pãduri de castan cu fructe comestibile,grupate într-o rezervaþie ce ocupã o supr.de 50 ha, cu exemplare seculare, în care seîntâlnesc, în propor þie mai micã, ºi altespecii de arbori (gorun, carpen, tei, fag).Culturi de cereale; pomi culturã (meri, peri,pruni); viticulturã; legumi culturã. Creºtereaanima lelor. Expl. de min. com plexe pe ramanordicã a depresiunii. Izv. cu ape minerale.Zonã turisticã ce graviteazã în jurul muni -cipiului Baia Mare. 

2.Municipiu în NV României, reºed.jud. Mara mureº, situat în depresiuneaomonimã, la poalele M-þilor Gutâi, la 220m alt., pe râul Sãsar; 137 735 loc. (1 ian.2011): 65 712 de sex masc. ºi 72 023 fem.Supr.: 239 km2, din care 32 km2 înintravilan; densitatea: 4 304 loc./km2.Aeroport situat la 10 km V de municipiu,în arealul oraºului Tãuþii-Mãghe rãuº.Nod feroviar ºi rutier. Expl. de min.auro-argentifere, min. de cupru, plumb,zinc, andezit, marne etc. Termocentralã.Cel mai impor tant centru al metalurgieineferoase româneºti (cu pru rafinatelectrolitic ºi bare de cu pru, oxizi deplumb, sulfaþi de zinc ºi de cupru,reactivi de flotaþie etc.), din cauza cãreiaaºezarea suferã o poluare accentuatã.Turnãtorie de oþel. Întreprinderi constr.de maºini (maºini-unelte, maºini ºi utilajeagricole ºi fores tiere, accesorii ºi scule,piese neferoase º.a.), de prelucr. a lem -nului (mobilã, butoaie, doage etc.), mat.de constr. (cãrã mizi, faianþã, prefabricatedin beton), textile (fila turã ºi þesãtorie debumbac, conf., tricotaje), blã nãrie(confecþii din blãnuri) ºi alim. (produsede panificaþie, conserve de legume ºifructe, preparate din carne ºi lapte,bãuturi alcoolice, sucuri naturale dinfructe, nectar etc.). Două universităţi destat (Universitatea de Nord şi Univer -

sitatea „Bogdan Vodã”), ambele cu 11facultăţi, 6 385 studenţi şi 213 cadredidactice (2007–2008) şi o universitateprivată (Universitatea de Arte „Vatra”),cu şapte facultăţi, 1 563 studenţi şi 16cadre didactice (2007–2008); TeatrulMunicipal (inaugurat la 30 dec. 1952), cusecþii de dramã ºi de pãpuºi. Filar monicã.Muzeu judeþean cu colecþii de arheologieºi istorie (tipare din bronz, sigilii,inele-peceþi, ar me, tezaure monetare etc.),etnografie (unelte þãrã neºti, piese de portpopular, ceramicã, cergi, co voare etc.) ºiartã; Muzeu de artã plasticã, cu lucrãriaparþinând ªcolii de picturã de la B.M.;Muzeu de etnografie ºi artã popularã;Muzeul florilor de minã (inaugurat la 6nov. 1989), care cuprinde interesante ºineasemuite colecþii mineralogice; Muzeude ºtiinþele naturii. Biblioteca judeþeanã„Petre Dulfu” (1951), cu peste 400 000 devol. Festival anual internaþional de teatru(din 1992). În sec. 16–18, la B.M. aufuncþionat un colegiu reformat („ScholaRivulina”, 1547–1755) ºi un gimnaziucatolic. În 1896, Simion Corbul (zisHollosi) a întemeiat la B.M. „Colonia depicturã”, care avea menirea sã pro -moveze pictura în aer liber, în opoziþiecu academis mul. Din 1902, „Colonia depicturã” îºi continuã activitatea prinînfiinþarea „ªcolii libere de picturã”,transformatã, în 1927, în „ªcoala depicturã”, a cãrei activitate înceteazã în1936. Istoric. Sãpãturile arheologice auscos la ivealã vestigii din Epocabronzului ºi urmele unor exploatãriminiere din perioada dacilor liberi. Primamenþiune documentarã a localit. dateazãdin 1327. În 1329, aºezarea apareconsemnatã în documente cu numele
Civitas Rivuli Dominarum, iar în 1346, eacapãtã privilegiul de oraº liber. Îndocumentele anului 1411 este amintitãexistenþa unei monetãrii la B.M. Dupã
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       Baia de Fier. Intrarea în Peştera Muierilor Baia Mare (2). Zona veche a municipiului



1412, când apare prima breaslã (cea acroitorilor), oraºul se dezvoltã ca unputernic cen tru meºteºugãresc (iau fiinþãbreslele mãcelarilor, olarilor, tâmplarilor,tãbãcarilor, aurarilor, fiera rilor,cizmarilor etc., ajungând la c. 30 de bresleîn sec. 18), comercial ºi de expl. forestiere.În 1446 a intrat în posesia lui Iancu deHunedoara, iar în 1469 Matia Corvin aacordat oraºului dreptul de a construi ocetate, înconjuratã cu ziduri ºi bastioanede apãrare. În 1472 se executã primelelucrãri de canalizare ºi de pavare astrãzilor, iar în 1641 este construitã primacon ductã pentru aprovizionarea cu apãa oraºului. În sec. 16, pe fondul unornemulþumiri, au avut loc numeroasemiºcãri de protest ale minerilor ºi meºte -ºugarilor (1518, 1551, 1558, 1571). Între1703 ºi 1711, locuitorii oraºului auparticipat activ la Rãs coala curuþilor,mulþi dintre ei înrolându-se în cetele dehaiduci conduse de Pintea Gligor,supranumit Pintea Viteazul. În primajumãtate a sec. 19, oraºul începe sã sedezvolte din punct de vedere industrial.Locuitorii din B.M. au participat laacþiunile revo luþionare din 1848–1849,constituindu-se în gãrzi înarmate. În anii1915, 1920, 1925 au avut loc greve alemuncitorilor din oraº. În perioada 31aug.–3 sept. 1940, populaþia ora ºului aprotestat cu vehemenþã împotrivaDictatului de la Viena din 30 aug. 1940.

În a doua jumãtate a lunii dec. 1989,locuitorii din B.M. au manifestat, alãturide alte mari oraºe ale României, pentruabolirea regimului comunist condus deNicolae Ceauºescu. Oraºul a fost declaratmunicipiu la 17 febr. 1968. În prezent,municipiul B.M. are în subordine ad-tivã3 localit. compo nente: Blidari, Firiza,Valea Neagrã. Monumente: fragmentedin zidurile cetãþii (sec. 15); centrul vechial oraºului, men þionat documentar în1482, cu numeroase construcþii în stilbaroc, ce pãstreazã aspectul din sec. 17;Turnul-clopotniþã (50 m înãl þime), cu oscarã interioarã având 100 de trepte,construit în perioada 1445–1468 lângãCa tedrala „Sfântul ªtefan” (edificiu goticridicat în anii 1347–1376, trãsnit în 1769ºi demolat în sec. 19, din care se maipãstreazã fundaþiile). Acest turn, numitºi „Turnul ªtefan”, seamãnã cu turnulvechii primãrii din Praga ºi a folosit multtimp ca foiºor de foc; biserica roma -no-catolicã „Sfân tul Anton” (1402, cutransformãri ulterioare); casa „Elisabeta”,construitã în 1446 de Iancu de Hune -doara pentru soþia sa; biserica „SfântaTrei me” (1717–1720), în stil baroc, a fosteimănãstiri iezuite; bastionul mãcelarilorsau Turnul de muniþii (sec. 14–15);biserica din lemn (1630) din cadrulmuzeului etnografic a fost adusã în 1939din satul Chechiº; fosta mă nãstire aminoriþilor (1733–1734) cu supra etajãridin 1741; bastionul Monetãriei (1734–1739), în stil baroc; clãdirea Monetãriei

(1734–1738), azi sediul Mu zeuluijudeþean; biserica refor matã (1792); clã -direa Oficiului minelor (1748), azi sediulMuzeului de Artã; Casa „Degenfeld”(sec. 16–18); capela „Ro zalia” (1771);clãdirea fostului Cazinou (1834);catedrala ortodoxã „Adormirea MaiciiDomnului” (fostã greco-catolicã)construitã în anii 1905–1911; biserica lute -ranã (1912); biserica „Sfânta Treime”(1717–1720); clãdirea Casei de  culturã,cu o salã de 700 de locuri, inauguratã în1971; clãdirea Teatrului Municipal (1967);Palatul Prefec turii (în ca re se îm binãstilurile arhitectonice moderne cu celetradi þional-mara mureºene), inaugurat în1969; Episcopia greco-cato licã (începutulsec. 20); biserica greco-catolicã „SfântaCruce” (1991–2003, sfinþitã la 24 ian.2003); Monu mentul ostaºului român,realizat de sculptorul Andrei Ostap;grupul statuar „Sfatul bãtrânilor”, operãa lui Vida Géza (1970); biserica „SfinþiiArhangheli Mihail ºi Gavriil” (1824),situatã în localit. componentã Firiza. La14 apr. 1995, în municipiul B.M. a fostdat în folosinþã un coº de dispersie agazelor la Societatea Comercialã„Phoenix” S.A., înalt de 351,5 m (cel maiînalt din Europa), a cãrui construcþie aînceput în 1990.
BAIASPRIE, oraº în jud. Maramureº,situat la poalele M-þilor Gutâi, la 500 malt., pe râul Sãsar, la 10 km E demunicipiul Baia Mare; 16 580 loc. (1 ian.2011): 8 052 de sex masc. ºi 8 528 fem.
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Supr.: 96 km2, din care 8,7 km2 înintravilan; densitatea: 1 906 loc./km2.Expl. fo restiere ºi de sulfuri polimetalice,asociate cu min. de aur ºi de argint. Staþiede flotaþie a min. neferoa se. Întreprinderide conf., piel., mat. de constr., prelucr. alemnului ºi alim. (produse de panificaþie,preparate din lapte ºi carne, prelucr.fructelor de pãdure etc.). Centru pomicol.Bibliotecă orăşenească. Istoric.Localit.apare menþionatã documentar, primaoarã, în 1329, cu numele de Medius Monsºi apoi, în 1348, cu numele Civitas Medii
Montis. În 1523 este consemnată ca
oppidum. Devastatã de turci în 1562 ºi detãtari în 1771. Oraºul are în subordinead-tivã 2 localitãþi compo nente(Chiuzbaia ºi Tãuþii de Sus) ºi un sat careîi aparþine (Satu Nou de Sus).
Monumente: casa iezuiþilor (sec. 16–17,cu transformãri baroce din 1793); bisericaortodoxã cu hramul „Adormirea MaiciiDomnului” (1793), în stil baroc, fostãbisericã greco-cato licã; capela „Calvaria”(sec. 17); casa din lemn „Samuel Csaszi”(1754); biserica ortodoxă „Pogo râreaDuhului Sfânt” (1969–1984, sfinţită la 7oct. 1984); clãdirea fostului sediu alOficiului minelor (1733 –1739), în stilbaroc, azi Primãria oraºului; casaparohialã ro mano-catolicã (1773); bisericaromano-catolicã (1846–1858); bisericareformatã (1889–1890); casa parohialãortodoxã (1836); bise rica ortodoxã cuhramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºiGavriil” (1775), în satul Satu Nou de Sus;bise rica romano-catolicã (sec. 14–15), înstil gotic, în localit. componentã Tãuþiide Sus. La 3 km de oraº se aflã LaculAlbastru, de formã circularã, format în1920 prin prãbu ºirea unei mine vechi încare s-a acumulat, ulterior, apa provenitãdin ploi care, cu timpul, a cãpãtat oaciditate crescutã datoratã conþi nutului

de acid sulfuric ºi ioni de cupru. La 8 kmNE de oraº se aflã cabana Mogoºa (731m alt.), unde existã un telescaun ce urcãpânã la vf. Mo goºa (1 246 m), de undecoboarã o pârtie de schi de 2 100 mlungime, cu o diferenþã de nivel de 500m, una dintre cele mai bune din þarãpentru probele de slalom. Oraºul B.S.constituie un punct de plecare spre vf.Creasta Cocoºului (1 428 m) din M-þiiGutâi, constituit din andezite bazaltice.Pe acest vârf, care reprezintã un vechicon vulcanic, se aflã o rezervaþie mixtã –geologicã, botanicã ºi faunisticã – cu osupr. de 50 ha, ocrotitã de lege în 1954.Zonã turisticã.
BAIRAMDEDE Õ Independenþa(2).

BAIULUI,Munþii ~, complex de culmimun toase în V Carpaþilor de Curburã(Carpaþii Orien tali), între Valea Prahoveila V ºi Valea Doftanei la E. M-þii B. suntalcãtuiþi dintr-o alternanþã de gresiicalcaroase, calcare marnoase ºi ºisturiargilo-mar noase ºi se prezintã sub formaunei culmi pr., cu direcþie NNE-SSV, dincare se desprind mai multe culmisecundare (Clãbucetul Mare, ClãbucetulTau rului, Clãbucetul Azugii, ClãbucetulBaiului º.a.). Culmea pr. este dominatãde mai multe vârfuri, de la N la S:Neamþu (1 926 m, alt. max. a M-þilor B.),Rusu (1 902 m), Unghia Mare (1 847 m),Cazacu (1 753 m), Zamora (1 826 m), BaiuMare (1 908 m), Drãgan (1 775 m), GaguMare (1 660 m). Pantele M-þilor B. suntacoperite cu pãduri de fag ºi de conifere,iar la peste 1 600 m alt. se extind pa jiºti,propice pãstoritului (numeroase stâne).Zonã turisticã. Cunoscuþi ºi sub numelede M-þii Gâr bovei.

BALA, com. în jud. Mehedinþi, alcãtuitãdin 15 sate, situatã în Pod. Mehedinþi, la400 m alt., la 57 km NE de municipiul

Drobeta-Turnu Severin; 4 374 loc. (1 ian.2011): 2 256 de sex masc. ºi 2 118 fem.Expl. forestiere. Fabricã de var. Pomi -culturã (meri, peri, pruni). Staþiunebalneoclimatericã, de interes local, cu izv.de ape minerale sulfuroase, oligo mi -nerale (hipotone), termale (23,5–29,5°C)ºi nãmol tera peutic, indicatã în curãexternã pentru tratarea afecþiunilorreuma tismale, ginecologice ºi aleaparatului locomotor, iar în curã internãpentru ameliorarea gastritelor, colecis -titelor, insufici enþelor hepatice ºi bolilorrenale. Te terit. satului Cârºu au fostdescoperite monede romane din timpulîmpãratului Traian, iar în satul Dâlmaau fost iden tificate mai multe monu -mente romane, fapt ce atestã cã aici aexistat o aºezare ruralã romanã. SatulBala apare menþionat documentar la 10nov. 1415. Bisericile de zid cu hramurile„Sfântul Nicolae” (1884–1890), cu picturimurale interioare originare executate deGheorghe Ionescu, „Sfinþii Apostoli Petruºi Pavel” (1879–1881) ºi „Intrarea înBisericã a Maicii Domnului” (1818, cupicturi din 1837), în satele Bala de Sus,Comãneºti ºi Crainici; bisericile din lemn„Sfântul Gheorghe” (1834, refãcutã în1895) ºi „Sfântul Nicolae” (1806), în sateleRuncu ºoru ºi Vidimireºti.
BALACI, com. în jud. Teleorman,alcãtuitã din 3 sate, situatã în CâmpiaGãvanu-Burdea, pe râul Burdea; 1 993loc. (1 ian. 2011): 921 de sex masc. ºi 1 072fem. Staþie de c.f. (inauguratã la 1 ian.1887). În satul Balaci se aflã biserica„Adormirea Maicii Domnului”, con -struitã în 1684 din iniþiativa agãi (coman -dant militar) Constantin Bãlãceanu, cupicturi murale din 1825. Aici se aflã ºiruinele Curþii familiei ConstantinBãlãceanu, construitã înainte de 1690,precum ºi conacul „Fãgã rãºeanu” (1900).
BALACIU, com. în jud. Ialomiþa, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în Câmpia Bãrãganului,pe stg. râului Ialomiþa; 1 670 loc. (1 ian.2011): 837 de sex masc. ºi 833 fem. Creºte -rea porcinelor. Pe terit. satului Crãsaniide Sus, pe înãlþimea Piscul Crã sani, caredominã Valea Ialomiþei, au fost des -coperite (1923, 1973–1975) urmele uneiaºezãri geto-dacice, fortificatã cu val depãmânt, datând din a doua perioadã aEpocii fierului – La Tène (sec. 3–1 î.Hr.).Aici s-a gãsit un bogat materialaparþinând civilizaþiei dacice (ceramicã
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cenuºie, modelatã pe roatã, lustruitã,formatã din fructiere, cãni, strãchini etc.),cât ºi obiecte elenistice de import(amfore, boluri, opaiþe, fibule, cas troane,un candelabru din bronz cu trei braþeº.a.). Aºe zarea a fost distrusã, se pare, înanii 11–12 de Sextus Aelius Catus întimpul unei expediþii a armatelor romanede pe depsire a locuitorilor din N Dunãrii.În satul Crãsanii de Sus se aflã mănãs -tirea Balaciu (de cãlu gãri), cu biserica„Adormirea Maicii Domnului”, ctitoritãîn 1750 de cãtre Gri gore II Ghica ºireconstruitã în anii 1821–1841 de NeacºuPiteºteanu ºi soþia sa Ecaterina ºi reparatãîn 1869. Aceasta a funcþionat ca bisericãde mir pânã la 29 mai 1929 când, prinstrãdania episcopului Gherontie Nicolau,a fost întemeiatã mănãstirea Balaciu(numitã popular mănãstirea Piteºteanu).Între 1936 ºi 1939, la aceastã mănãstire afuncþionat o ºcoalã de cântãreþi bise -riceºti. Cutremurul din noaptea de 9 spre10 nov. 1940 a provocat mari stricãciunibisericii ºi anexelor acestei mănãstiri,fiind reparate în 1941. În 1961, autoritãþilecomuniste au desfiinþat mănãstirea Balaciu,aceasta fiind transformatã în complex decreºtere a puilor de gãinã a CooperativeiAgricole de Producþie (C.A.P.). MănãstireaBalaciu a fost reînfiinþatã la 28 aug. 1991,pânã în anul 2000 reuºind sã se recon -struiascã şi să se picteze biserica la interior,sã se construiascã noile chilii, clopotniþa,casa stãreþiei ºi un paraclis. Ansamblulmonahal a fost sfinþit la 15 aug. 2000.
BALAMUCI, Sfântul Nicolae ~,
Mănăstirea~Õ Grădiştea(2).

BALAVÁSARÕ Bãlãuºeri.

BALC, com. în jud. Bihor, alcãtuitã din5 sate, situatã în Câmpia Barcãului, pecursul superior al râului Barcãu; 3 485loc. (1 ian. 2011): 1 755 de sex masc. ºi1 730 fem. Haltã de c.f. Încãlþãminte. Însatul Balc, menþionat documentar, primaoarã, în 1213 se aflã o bisericã reformatã(1791) ºi castelul familiilor Degenfeld-Schönburg (1896). 
BALCANI, com. în jud. Bacãu, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în Depr. Tazlãu, pecursul superior al râului Tazlãu; 7 978loc. (1 ian. 2011): 4 080 de sex masc. ºi3 898 fem. Expl. forestiere ºi de petrol.Centru de ceramicã popularã ºi deprelucr. artisticã a lem nului. Satul SchituFrumoasa a fost afectat în mare parte deun incendiu la 17 aug. 1994.

BALDOVINEªTI, com. în jud. Olt,alcãtuitã din 3 sate, situatã în zona decontact a Câmpiei Ro manaþi cu Piem.Olteþului, pe dr. râului Olteþ; 834 loc.(1 ian. 2011): 412 de sex masc. ºi 422 fem.În satul Baldovineşti se află un conac dela sf. sec. 18 şi biserica din lemn cu hramul„Sfântul Nicolae” (1739, refăcută în 1860),iar în satul Gubandru există biserica„Sfântul Ilie” (1835).
BALINÞ,com. în jud. Timiº, alcãtuitã din4 sate, situatã în Câmpia Lugojului, pecursul superior al râului Bega; 1 589 loc.(1 ian. 2011): 778 de sex masc. ºi 811 fem.Staþie de c.f. Moarã pentru mãcinatcereale acþionatã de forþa apei. Pani ficaþie.Pãdure de nuci. În satul Balinþ, menþionatdocu mentar, prima oarã, în 1488, se aflão bisericã romano-catolicã ºi o bisericãdin lemn (1834) declaratã monument dearhitecturã.
BALOTA, vârf în NV M-þilor Cãpãþânii(Carpaþii Meridionali), alcãtuit dintr-uncomplex de roci cristaline, calcare jurasiceºi granitoide. Alt.: 2 108 m. Traseu turisticde creastã, accesibil pe la obârºiaOlteþului.
BALOTEªTI, com. în jud. Ilfov, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în Câmpia Vlãsiei, perâul Cocio valiºtea, la 21 km N deBucureºti; 7 014 loc. (1 ian. 2011): 3 369de sex masc. ºi 3 645 fem. Staþie de c.f.Fabricã de sticle din polietilenã, intratãîn funcþiune la 2 mart. 1995. Filaturã ºiþesãtorie de in ºi cânepã (saci, prelate,plase de cânepã, frânghii); covoare;preparate din carne. Confecþii. Atelieremeºteºu gãreºti ce produc garnituri dincauciuc ºi diverse prefabricate. Fermãavicolã ºi Staþiune pentru cer cetãriavicole. Institut de cercetare pentru nutri -þia animalelor. Popas turistic (motelul„Sãftica”). Prima atestare docu mentarãa localit. dateazã din 1624. Declaratã oraºla 18 apr. 1989, a re devenit com. la 22ian. 1990. Între 23 ian. 1981 ºi 10 apr. 1997a fãcut parte din Sectorul Agricol Ilfov.Han (sec. 19) ºi bisericã ortodoxã cuhramul „Sfinþii Nicolae, Teodor ºiStelian” (1763), ctitorie a lui ZamfiracheCãmã raº, în satul Baloteºti; bisericãortodoxã cu triplu hram – „SfântaTreime”, „Sfântul Dumitru” ºi „SfântaElisa beta”, ctitorie, din 1801, a vorniculuiRadu Slãti neanu, în satul Sãftica. Pe teritcom. B., la 31 mart. 1995, s-a prãbuºitaeronava Airbus „Muntenia” la câtevaminute dupã decolarea de pe aeroportulBucureºti-Otopeni. În acest accident ºi-aupierdut viaþa 49 de pasageri ºi 11 membriai echipajului.

BALª 1.Oraº în jud. Olt, situat în zonade contact a Câmpiei Romanaþi cu Pod.Getic, la 150 m alt., pe râul Olteþ, la 24km S de municipiul Slatina; 20 748 loc.(1 ian. 2011): 10 045 de sex masc. ºi 10 703fem. Supr.: 37 km2, din care 7 km2 înintravilan; densitatea: 2 964 loc./km2.Staþie de c.f. (inauguratã la 5 ian. 1875).Nod rutier. Oþe lãrie. Constr de osii ºiboghiuri (din 1970) pentru vagoane dec.f., de instalaþii pentru irigaþii, de maşinişi utilaje pentru agricultură şi pentruexpl. forestiere, de anvelope şi camerede aer, de uscãtoare pentru cereale,obiecte de uz casnic (maºini de gãtit, sobede încălzit, ca zane pentru boiler, cuptoarepentru maºini de gãtit etc.). Reparaþii demaºini agricole. Materiale de constr.(produse din marmurã, azbociment, pre -fabricate din beton), de prelucr. alemnului, textilã (conf., tricotaje) ºi alim.(preparate din carne). Cen tru pomicol ºiviticol. Muzeu de istorie ºi arheo logie.Biblioteca orăşenească „Petre Pandrea”.
Istoric. Amintit documentar ca sat,prima oarã, în 1477, iar apoi în 1564. Laînceputul sec. 19, era o comună mare, cupeste 5 000 loc., cu trei târguri pe an, iarîn a doua jumãtate a sec. 19 s-a dezvoltatca centru agricol. Declarat oraº în 1921.Are în subordine ad-tivã 2 localit. com -ponente (Corbeni ºi Româna) ºi un sat(Teiº). Monumente: bisericile cuhramurile „Sfin þii Voievozi” (ante 1743),„Sfântul Dumitru” ºi „Sfân tul ªtefan”(1752–1768), „Cuvioasa Parascheva”(1812–1824). La 2 km de S de Balş, înarealul fostului sat Măineşti (azi înglobatîn oraşul Balş), se află mănăstireaMăineşti (Õ). În localit. componentãCorbeni se aflã biserica având hramul„Adormirea Maicii Dom nului” (1833),iar în satul Teiº, biserica având hramul„Cuvioasa Parascheva” (1882).

2.Com. în jud. Iaºi, alcãtuitã din 3sate, situatã în Câmpia Jijiei Inferioare;3 373 loc. (1 ian. 2011): 1 708 de sex masc.ºi 1 665 fem. Com. B. a luat fiinþã la 7apr. 2004 prin desprinderea satelor Balº,Boureni ºi Coasta Mãgurii din com. IonNeculce (fostã Târgu Frumos), jud. Iaºi.
BALªA, com. în jud. Hunedoara,alcãtuitã din 14 sate, situatã la poaleleM-þilor Metaliferi, la 500 m alt., pe râulGeoagiu; 925 loc. (1 ian. 2011): 457 de sexmasc. ºi 468 fem. Expl. de min. auro-ar -gentifere (în satul Almaºu Mic de Munte)ºi de min. de cinabru (în satul Voia).Muzeu etno grafic ºi bisericã din lemn cuhramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
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Gavriil” (sec. 18), în satul Almaºu Micde Munte; în satul Vãliºoara se aflãbiserica din lemn cu hramul „SfinþiiArhangheli Mihail ºi Gavriil” (sec. 18).Satul Balºa apare menþionat documentar,prima oarã, în 1407. În zona cheilor Mada(2,4 km lungime) existã o rezervaþienaturalã de tip mixt, extinsã pe 10 ha,declaratã rezervaþie în 1979. Aicivegeteazã exemplare rare de florã ºiendemisme, printre care laleaua pestriþã(Fritillaria montana), jaleºul (Salvia
transilvanica), Allium flavum º.a. ºi trãiescvipera cu corn ºi mai multe lepidoptere(Euphidryas aurinia aurinia, Colias
myrmidone, Prodotis stolida).
BALTA, com. în jud. Mehedinþi, alcãtuitãdin 7 sate, situatã în Pod. Mehedinþi, la500 m alt.; 1 093 loc. (1 ian. 2011): 509 desex masc. ºi 584 fem. Relief carstic încadrul căruia au fost declarate mai multerezervaţii naturale, printre care pereţiicalcaroşi de la izvoarele Coşuştei 60 ha,Cheile Coşuştei 50 ha, Cornetele Babelorşi Cerboanei 40 ha, Cornetul Bălţii 30 haş.a., grupate în Parcul NaţionalDomogled-Valea Cernei. Bisericile dinlemn cu hramurile „Sfinþii Voievozi” (sec.18), „Sfântul Nicolae” (1835, con struitãpe locul uneia din 1789), „Sfântul ªtefan”(1796–1799, refãcutã în sec. 19) ºi „SfinþiiArhan gheli Mihail ºi Gavriil” (1853–1854), în satele Balta, Costeºti, Gornoviþaºi Sfodea; biserica de zid cu hramul„Adormirea Maicii Domnului” (con -struitã în 1859 pe locul uneia din lemndin 1808), în satul Prejna. Com. B. are încomponenţă satul Nevăţu care s-adepopulat la sf. sec. 20 şi începutul sec.21 existând din punct de vedere ad-tiv,dar fără locuitori.
BALTAALBÃ1.Liman fluviatil în NECâm piei Române, pe stg. cursuluiinferior al Buzã ului, pe terit. jud. Buzãu.Supr.: 1 012 ha; ad. max.: 4 m; lun gime:6,5 km; lãþime max.: 2,5 km; vol.: 5,1 mil.m3. Conþine apã salmastrã (101 g/litru)ºi impor tante rezerve de nãmolsapropelic (2,45 mil. m3). Declaratrezervaţie naturală.

2.Com. în jud. Buzãu, alcãtuitã din4 sate, situatã în NE Câmpiei Române(Câmpia Râmni cului), la 30 m alt., înapropiere de lacul omonim, la 56 km NEde municipiul Buzãu; 2 686 loc. (1 ian.2011): 1 284 de sex masc. ºi 1 402 fem.Prelucr. laptelui (caºcaval, telemea,smântânã, urdã). Creºterea bovinelor ºiovinelor. Staþiune balneoclimatericã. Apa

mineralã a lacului B.A., cloruratã, slabsulfatatã, sodicã, slab magnezianã,hipotonã, precum ºi nãmolul sapropelicde pe fund sunt cunoscute, încã din anul1847, ca având calitãþi terapeutice deose -bite, fapt ce a determinat dezvoltareaulterioarã a staþiunii balneoclimaterice,unde se pot trata bolile reumatismale,neurologice periferice (pareze uºoa re,sechele dupã polineuropatii), gine -cologice (in suficienþã ovarianã, metro -ane xitã cronicã), der mato logice (uneleeczeme, neurodermite, ichtioze), endo -crine (hipotiroidite, hipoovarie puberalã,mixedem) º.a.
3. Cartier în partea de E a muni -cipiului Bucureºti.

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

BALTABRÃILEI, luncã hidroame najatãa Dunãrii, situatã la 6–12 m alt., întredespletirile Dunãrii din aval de com.Giurgeni pânã la unifi carea acestora îndreptul com. Smârdan, respectiv întreDunãrea Veche la E ºi braþul Cremeneala V. Pânã în 1964, aceastã zonãreprezenta o alternanþã de mlaºtini, gârle,lacuri, grinduri (pe alocuri cu stufãriº oricu pãduri de plop ºi salcie), canale navi -gabile (Filipoiu, Ulmu) ºi mici terenuriculti vate agricol. Dupã lucrãrile deîndiguire din anii 1964–1970 ºi de scoa -tere a terenurilor de sub inundaþii, acest„ostrov”, de 60 km lungime, 20 kmlãþime ºi c. 96 000 ha, a devenit o reg.fertilã, propice culturilor de cereale,atribuindu-i-se nu mele de Insula Mare a
Brãilei, deºi nu este o insulã în înþelesgeografic. Geografii preferã sã pãstrezevechea denumire de B.B., care odefineºte cores punzãtor. În partea deV-SV a B.B., între Dunãre la V ºi braþulVâlciu la E, se individualizeazã un ostrovalungit pe direcþie S-N, cunoscut subnumele de Insula Micã a Brãilei (supr.:5 336 ha). Drenat de mai multe braþe ºiprivaluri (Mãnu ºoaia, Cre menea, Pasca,Iapa º.a.), care mãrginesc, la rândul lor,alte ostroave mai mici (Vãrsãtura, Chiciu,Ostrovu Orbului, Iapa). Insula Micã aBrãilei a rãmas în regim natural, înarealul sãu existând numeroase lacuri,gârle, braþe pãrãsite, grinduri fluviatile,zãvoaie de plop alb ºi negru ºi de salcie,

precum ºi pajiºti de luncã, stufãriºuri º.a.Faunã diversã: raþa cârâitoare, raþa roºie,liºiþa, lebãda, cormoranul, gâsca, stârculcenuºiu, egreta micã, corco delul,mistreþul, pisica sãlbaticã, lupul, vidra,bizamul, nevãstuica, dihorul etc.
BALTADOAMNEI, com. în jud. Prahova,alcã tuitã din 4 sate, situatã în CâmpiaGherghiþei, pe stg. râului Ialomiþa; 2 642loc. (1 ian. 2011): 1 290 de sex masc. ºi1 352 fem. Legumiculturã. Bisericã dinlemn cu hramul „Sfinþii Trei Ierarhi” (sec.18), în satul Balta Doamnei.
BALTA IALOMIÞEI (denumitã ºi Balta
Bor cei), luncã hidroamenajatã a Dunãriicuprinsã între Dunãre (la E) ºi braþulBorcea (la V). Supr.: 831,3 km2; 94 kmlungime (între Cãlãraºi ºi Hâr ºova); 4–17 km lãþime. Alt. medie: 10–17 m. Reg.de bãlþi, mlaºtini, canale, privaluri ºigrinduri, îndi guitã ºi desecatã în mareparte (diguri mar ginale, inte rioare ºitrans versale, canale de evacuare a apelorîn exces, cu staþii de pompare) ºi trans -formatã în zonã cerealierã (culturi deporumb, grâu, orz, ovãz pe soluri deluncã bãlane ºi cer noziom carbonatic).Creºterea ovinelor ºi porci nelor. În luncainundabilã a Du nãrii, la c. 3 km S depodul de la Cernavodã, se aflã pãdureaCaiafele (348,9 ha), declaratã rezervaþienaturalã mixtã (pre ponderent faunis ticã,ºi, în mai micã mãsurã, fores tierã).Specificul acestei pãduri îl constituiesãlciile bã trâne (Salix alba), plopii seculari(Populus alba, Populus nigra) ºi planteleagãþãtoare, printre care viþa sãlbaticã(Vitis silves tris) ºi Periploca graeca. PãdureaCaiafele este o importantã zonã decuibãrit pentru diferite pãsãri: raþa, gâsca,liºiþa, stârcul, þigãnuºul, turturica, po -rumbelul sãlbatic, bufniþa º.a. Printrespeciile valoroase se numãrã vulturulcodalb ºi cãlifarul roºu. Împreunã cuPãdurea Moroiu (130 ha) formeazãrezervaþia Caiafele-Moroiu.
BÁLVÁNYOS, staþiune balneoclimatericãde interes general, cu funcþionare pema -nentã, situatã în partea central-esticã aRomâniei (jud. Covasna), la poaleleM-þilor Bodoc ºi Puciosu (CarpaþiiOrientali), la 775–800 m alt., la 67 km NEde municipiul Sfântu Gheorghe. Climãmode ratã, cu temp. medii anuale de 6°Cºi precipitaþii ce însu meazã c. 900 mmanual. Are numeroase izvoare cu apeminerale carbogazoase, feruginoase,
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calcice, hipotone, indi cate în tratareaafecþiunilor cardio vasculare (hiper -tensiune arterialã, insuficienþã mitralã ºiaorticã, arterio patii periferice, varice) ºia bolilor asociate (nevrozã aste nicã, gas -trite cu aciditate scãzutã etc.). Staþiuneaa început sã se dezvolte dupã anul 1895,când s-a construit primul hotel. În apro -piere se aflã Peºtera de sulf sau Grotaputuroasã, amintitã documentar, primaoarã, în 1349 (prima descriere a peºteriiºi a împrejurimilor dateazã din 1744),care are în partea inferioarã un strat dedioxid de carbon constant, rezultat alemanaþiilor post-vulcanice, ce determinãmoartea prin sufocare a oricãrei vietãþicare pãtrunde aici. Pe Dealul Bálványos(1 041 m) se aflã ruinele Cetãþii Pãgânilor(sec. 10–13).
BANCA, com. în jud. Vaslui, alcãtuitã din12 sate, situatã în zona DealurilorFãlciului, pe stg. râului Bârlad; 5 549 loc.

(1 ian. 2011): 2 835 de sex masc. ºi 2 714fem. Staþie de c.f. (inauguratã la 13 nov.1886). Reºed. com. este satul Gara Banca.Prelucr. lemnului. Creºterea bovinelor.Satul Sârbi este atestat documentar, primaoarã, în 1436, iar Ghermã neºti, în 1588.Satul Banca a fost înfiinţat în anul 1912cu numele Regele Carol I, după care s-anumit Nicolae Hobjilă (în perioada 1948–31 dec. 1964) şi Sălcioara (1 ian. 1965–1989).
BAND,com. în jud. Mureº, alcãtuitã din12 sa te, situatã în Pod. Transilvaniei(Câmpia Sãrmaºu lui), pe stg. râuluiLechinþa (sau Comlod); 6 684 loc. (1 ian.2011): 3 355 de sex masc. ºi 3 329 fem.Staþie de c.f. Prelucr. lemnului. SatulBand este menþionat documen tar, primaoarã, în 1332. Bisericile din lemn cuhramurile „Sfânta Maria” (sec. 18, strã -mu tatã din Fãgãraº), „Sfinþii ApostoliPetru ºi Pavel” (1741, cu clopot niþã dinlemn din 1761), „Schimbarea la Faþã”(1896), în satele Band, Petea ºi Þiptelnic.În satul Oroiu se aflã bisericile din lemncu hramurile „Sfin þii Arhangheli Mihailºi Gavriil”-Ungureni (1690–1720, cutrans formãri din 1953) ºi „Intrarea înBise ricã a Maicii Domnului” (1764).Monumentul lui Iosif Hodoº (istoric, ompolitic ºi revoluþionar din 1848), operã asculptorului I. Togãnel. În satul Fânaþese aflã un lac de origine meteoricã (4 ha),unic în Europa. Pânã la 28 apr. 2004, com
B. a avut în componenþã satul Mãdãraº,care la acea datã a devenit comunã desine stãtãtoare.
BANLOC, com. în jud. Timiº, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în Câmpia Timiºului;2 808 loc. (1 ian. 2011): 1 444 de sex masc.ºi 1 364 fem. Staþie de c.f. Pisciculturã în

iazuri ºi heleºtee. În satul Banloc, men -þionat documentar, prima oarã, la 13 mai1400, se aflã un castel (1750, refãcut în1783–1793 ºi renovat în anul 2000) ºi obisericã în stil baroc (1750– 1753). În satulPartoº, atestat docu mentar, prima oarã,în 1333, într-un re gis tru de dijme, existămănãstirea Partoº (de călugări), înte -meiatã în sec. 12 (c. 1186), reconstruitãîn sec. 16 şi atestată documentar ca aşeză -mânt monahal, pentru prima oară, înanul 1571, după 19 ani de la ocupareaBanatului de către turci (în 1552). Dupăce Banatul a trecut în stăpânirea Impe -riului Habsburgic (iul. 1718), mănăstireaPartoş a continuat să funcţioneze încredinţa ortodoxă cu toate că s-au făcutpresiuni de catolicizare asupra călu gă -rilor. Totuşi, la 10 nov. 1778 obştea mă -năs tirii Partoş a fost obligată săpără sească incinta acesteia din dispoziţiaCurţii Imperiale de la Viena. Mănăstireaa fost reactivată în 1944 ca aşezământ decălugăriţe, apoi desfiinţată de autorităţilecomuniste la 28 oct. 1959 şi reînfiinţatăca mănăstire de călugări la 6 martie 2008.Actuala bisericã, având dublu hram –„Înăl ţarea Sfintei Cruci” şi „Sfântul IerarhIosif cel Nou de la Partoş”, a fost con -struitã în anii 1750–1753, în stil baroc,din iniþiativa lui Marcu Muþiu, pe loculunei vechi biserici care purta hramul„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”.Biserica actuală, declarată monumentistoric, a fost repa rată în anii 1970–1980.În biserică se păstrează o icoană cu chipulSfântului Iosif cel Nou de la Partoş pictatăîn 1782. La aceastã mănãstire s-a retras, în1653, în ultimii ani ai vieþii sale, mitro -politul Timiºoarei, Sfântul Ierarh Iosif celNou (născut în 1568 şi decedat în 1656 la
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mănăstirea Partoş), ale cãrui moaºte seaflã, din 1956, la catedrala din Timiºoara.Pânã la 13 dec. 2006, com. B. a avut încompo nenþã satele Livezile ºi Dolaþ carela acea dată au format com. Livezile.
BARA, com. în jud. Timiº, alcãtuitã din5 sate, situatã în zona de contact a Pod.Lipovei cu Câmpia Lugojului, pe râulMiniº; 280 loc. (1 ian. 2011): 153 de sexmasc. ºi 127 fem. Satul Bara este menþio -nat documentar, prima oarã, în 1367. Însatul Dobreºti, atestat docu mentar în1477, se aflã biserica din lemn cu hramul„Cuvioasa Parascheva” (1832) ºi mănãs -tirea Dobreºti (de cãlugãri), întemeiatãîn anul 2003, cu biserica „SfântaParascheva” construitã în anii 2005–2008.Punct fosilifer (în satul Rãdmãneºti) cuo bogatã faunã de moluºte pon þiene, 4 ha.
BARAOLT 1. Masiv muntos în SVCarpaþilor Orientali, având forma unuihorst, îmbrãþiºat de marele cot al Oltuluila E ºi V ºi limitat de Depr. Baraolt la Nºi Sfântu Gheorghe la S. Alcãtuit din fliº(roci marno-grezoase ºi gresii) cuintruziuni de roci vulcanice. Alt. max.:1 018 m (vf. ªugag). Acoperit cu pãduride fag ºi gorun în alternanþã cu pãºuni.

2. Depresiune intramontanã, tecto -no-ero zivã, în SV Carpaþilor Orientali,limitatã de Dealul Dugãu (847 m alt.) ºiM-þii Perºani la V, M-þii Harghita la N ºiM-þii Baraolt la S. Are formã tentacularã,pe direcþia râurilor care o brãzdeazã(Baraolt, Cormoº, Vârghiº), cãtre parteaei sudicã evidenþiindu-se mica Depr.Aita, drenatã de râul cu acelaºi nume.Relief colinar (400–500 m alt.) ºi de terase.Expl. de lignit (Cãpeni, Vârghiº, Racoºulde Sus) din prima jumãtate a sec. 19 ºi

pânã în prima jumãtate a sec. 20, de calcar(Vârghiº), diatomit (Filia) ºi balast. Izv.cu ape minerale (Biborþeni, Vârghiº º.a.).
3.Oraº în jud. Covasna, situat îndepresiunea ºi pe râul cu aceleaºi nume,la 500 m alt., la 60 km NV de municipiulSfântu Gheorghe; 9 368 loc. (1 ian. 2011):4 595 de sex masc. ºi 4 773 fem. Supr.:128 km2, din care 6,8 km2 în intravilan;densitatea: 1 378 loc./km2. Expl. de lignit(în satele Racoºul de Sus, din 1839 ºiCãpeni, din 1870 pânã în prima jumã tatea sec. 20), diatomit ºi forestiere. Producţiede produse lactate, de conf., de maseplastice, de cãrãmizi, cherestea ºi produsede panificaþie. Muzeu de istorie ºi etno -grafie. Bibliotecă orăşe neas că. Staţiunebalneoclima terică (Biborţeni). Prima men -þiune documentarã a localit. dateazã din1224. Declarat oraº la 17 febr. 1968, avândîn subordine ad-tivã 5 sate: Biborþeni,Bodoº, Cãpeni, Micloºoara, Racoºul deSus. Monumente: bisericã romano-catolică, în stil baroc (1564–1569, recon -struitã în anii 1760–1767, extinsã ºireno vatã în 1906), înconjuratã de un zidde apãrare (construit în 1818–1819), cuun turn de pazã. Orgã din 1750; bisericăreformată (1933, restaurată în 1994). Însatul Micloºoara, atestat documentar în1211, cu numele Castrum Sanct Nikolas,existã castelul „Kálnoky”, în stilul Re -naºterii (sec. 16), în satul Căpeni estebiserica ortodoxă „Sfântul Nicolae”(1712, restau rată în 1982), iar în satulRacoºul de Sus se află o bisericãunitarianã (sec. 18). Statuia minerilor(1979, sculptor Iulia Oniþã).

BARBOªIÕ Galaþi(1).

BARBU,Mănãstirea~Õ Tisãu.

BARCANI, com. în jud. Covasna,alcãtuitã din 3 sate, situatã în interiorulCarpaþilor de Curburã; 3 906 loc. (1 ian.2011): 2 005 de sex masc. ºi 1 901 fem.Produse lactate. Creºterea bovinelor.Agroturism. Iniþial s-a numit Borcani,dupã numele „borcã nenilor”, care, lamijlocul sec. 19, fabricau obiecte din sticlã(în special borcane).
BARCÃU1.DealurileBarcãului, unitatede relief deluros aparþinând DealurilorVestice, situatã pe terit. jud. Bihor, întrerâul Barcãu la V ºi N, M-þii Plopiº la E ºiValea Fâneþelor la S. Sunt formate dinculmi prelungi, cu alt. de 200–400 m,separate de vãi largi, cu lunci ºi terasejoase. Viticulturã.

2. CâmpiaBarcãului, subunitate decâmpie înaltã, parte componentã aCâmpiei de Vest, situatã între râul Barcãu(la N), Dealurile Barcãului ºi ale Oradei(la E), Criºu Repede (la S) ºi graniþa cuUngaria (la V). Alt.: 140–170 m.
3. Râu, afl. dr. al Criºului Repede cucare conflueazã pe terit. Ungariei. Izv.de sub vf. Ponor (977 m) din E M-þilorPlopiº, flancheazã marginea sudicã aDepr. ªimleu Silvaniei, strãbate defileulde la Marca, sãpat epigenetic în ºisturicristaline, apoi trece în zona de dealuriºi de câmpie, unde panta talveguluiscade la 0,4 m/km. Terase largi pe dr.,în Depr. Nuºfalãu ºi în zona de câmpie.Afl. pr.: Bistra (pe stg.), Husasãu ºi Ier(pe dr.). Lungimea totalã a râului pânãla frontiera cu Ungaria este de 118 km;supr. bazinului: 3 455 km2. Debitul sãueste redus (5,6 m3/s la confl. cu Sãlardul).În câmpie, în aval de com. Sãlard, esteîndiguit pe o distanþã de 37,5 km; lucrãride desecare pe 50 mii ha.

BARCEA,com. în jud. Galaþi, alcãtuitãdin 2 sa te, situatã în Câmpia Tecuci, înlunca râului Bârlad; 6 245 loc. (1 ian.2011): 3 174 de sex masc. ºi 3 071 fem.Staþie de c.f. Viti culturã.
BARLACÕ Castelu.

BARONÕ MoldovaNouã.

BARSAÕ Groapadela~.

BARU,com. în jud. Hunedoara, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în SE Depr. Haþeg-Pui,pe râul Strei; 2 867 loc. (1 ian. 2011): 1 410de sex masc. ºi 1 457 fem. Staþie de c.f.Expl. de talc (în satul Valea Lupului), demin. de mangan ºi forestiere. Fabricã decãrãmizi ºi produse refractare. În satul
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Baru, menþionat docu mentar, prima oarã,în 1453, se aflã biserica „Pogo râreaDuhului Sfânt” (sec. 18). Pe terit. satuluiPetros se aflã Peºtera Tecuri, declaratãmonument al naturii (1954).
BASARABIÕ Murfatlar.

BAS-CEAUŞÕ Movileni(2).

BASCOV1. Lac de acumulare creat perâul Argeº, cu scop hidroenergetic, situatîn arealul com. Bascov, la N de muni -cipiul Piteºti, umplut cu apã în 1970; vol.:5,1 mil. m3.
2.Com. în jud. Argeº, alcãtuitã din 8sate, situatã în Piem. Cotmeana, pe dr.Vãii Argeºului; 9 886 loc. (1 ian. 2011):4 899 de sex masc. ºi 4 987 fem. Staþiede c.f., inauguratã în 1898, şi punct deplecare pe şoseaua Transfăgărăşană.Expl. de petrol. Hidrocentralã (7,7 MW)din 1971. Satul Bascov este atestatdocumentar în 1428. Bi sericile din lemncu hramurile „Sfântul Gheorghe” (1730)ºi „Adormirea Maicii Dom nului” (ante1808), în satele Bascov ºi Glâmbocu.

BASCOVELE, Mănãstirea ~ Õ
Cotmeana(3).

BAŞCHIOIÕ Nalbant(2).

BAªEU,râu, afl. dr. al Prutului, în avalde ªtefãneºti; 106 km; supr. bazinului:961 km2. Izv. din Dealul Ibãneºti, strãbateCâmpia Jijiei Supe rioare ºi trece prinoraºul Sãveni. Debitul sãu este redus(1,19 m3/s) ºi regimul de scurgeretorenþial. În bazinul râului B. suntamenajate mari iazuri folosite în econo -mia piscicolã (Negreni, cel mai mare).
BATA, com. în jud. Arad, alcãtuitã din 4sate, situatã în zona de contact a Pod.Lipovei cu lunca largã a Mureºului;1 207 loc. (1 ian. 2011): 602 de sex masc.ºi 605 fem. Carierã de piatrã. Expl. fores -tiere. Satul Bata este menþionat docu -mentar în 1367. Ruinele unei aba þii dinsec. 13. Castelul „Mocioni” (sec. 19), însatul Bulci, astãzi Sanatoriu T.B.C.
BATÃR, com. în jud. Bihor, alcãtuitã din4 sate, situatã în Câmpia Miersigului, pedr. Criºului Ne gru; 5 189 loc. (1 ian.2011): 2 547 de sex masc. ºi 2 642 fem.Staþie de c.f. Morãrit ºi panificaþie. SatulBatãr apare menþionat documentar,prima oarã, în perioada 1202–1203.Bisericã din lemn cu hramul „SfântulGheorghe” (1789), în satul Tãut; castelul„Moskovits” (1850), în satul Arpãºel.

BATOª, com. în jud. Mureº, alcãtuitã din4 sate, situatã la poalele Dealului Bura(Dealurile Mureºului), pe râul Lut; 4 202loc. (1 ian. 2011): 2 155 de sex masc. ºi 2047 fem. Pomiculturã (meri, peri, cireºi).Producþie de brânzeturi. Morãrit ºipanificaþie. Creºterea bovinelor. SatulBatoº apare menþionat documen tar,prima oarã, în 1228 cu numele Batus.Colonizat cu germani în anul 1300. Cetateþãrã neascã cu bisericã evanghelicã deincintã (sec. 16, cu trans formãri din sec.18) ºi turn din 1638 (în satul Batoº);bisericã evanghelicã (1800–1860) ºibisericã reformatã reconstruitã în 1889–1890, pe locul unei biserici ce data dinsec. 13–14, în satele Dedrad ºi Goreni.
BATUSÕ Batoş.

BAZIAª, sat în com. Socol, jud. Caraº-Severin, în extre mitatea de SV a României,atestat documentar în 1581. Post hidro -logic; în arealul sãu, Dunãrea intrã peterit. României, parcurgând apoi odistanþã de 1 075 km pânã la vãrsarea înMarea Neagrã. Mănãstire de cãlugãri(sec. 18) cu bise rica „Schimbarea la Faþã”,care aparþine etniei sârbilor din Banat.În aug. 1854 a fost inauguratã calea feratãOraviþa–Baziaº (62,5 km).
BAZNA, com. în jud. Sibiu, alcãtuitã din3 sate, situatã în Pod. Târnavelor, la 321m alt., la 10 km NV de municipiulMediaº; 4 066 loc. (1 ian. 2011): 2 096 desex masc. ºi 1 970 fem. Expl. de gazenaturale. Fabricã de cãrãmidã. Pro ducþiede sare medicinalã (Sarea de Bazna),extrasã din apa mineralã, comercializatăprin farmacii şi folosită pentru tratareala domiciliu atât sub formă de comprese,cât şi la băi în cadă. Produse de pani -ficaþie. Satul Bazna este atestat docu -mentar la 18 febr. 1302. Staþiunebalneocli matericã de interes ge neral, cu

funcþio nare permanentã, cu izv. de apeminerale cloruro-sodice, iodurate,bromurate, hi pertone, indicate în tratareaafec þiunilor reumatis male, neurologiceperiferice (pareze, paralizii post trau -matice, sechele dupã poliomielitã saudupã poli neuropatii), ginecologice (insu -fi cienþã ovarianã, cervicite, metroanexitecronice), posttraumatice (stãri dupãentorse, luxaþii, fracturi), endocrine º.a.Primele informaþii scrise despre apeleminerale ºi cura balnearã dateazã din1749. În 1843 a fost înfiin þatã oficial„Staþiunea de curã Bazna”. În satul Baznase aflã o bisericã fortificatã, construitã în1402, cu transformãri din 1504–1506 cei-au dat înfãþiºarea de biserică-salã, azibiserică evanghelică. Altarul polip tic,datând din 1430–1440, decorat cureliefuri (de influenþã slovacã), se aflã aziexpus la Muzeul Brukenthal din Sibiu.În satul Boian a fost înfiin þatã, în 1780, oºcoalã româ neascã. Tot aici existã obisericã din sec. 15, fortificatã în sec. 16,cu unele transformãri din sec. 16 ºi 20.În satul Velþ se gãseºte o bisericã din sec.15 (azi bisericã evanghelicã), cu uneletrans formãri din sec. 16, 19 ºi 20. Cetatefortificatã cu palisadã (sec. 14).
BÃBANA, com. în jud. Argeº, alcãtuitãdin 7 sate, situatã în Piem. Cotmeana;2 920 loc. (1 ian. 2011): 1 458 de sex masc.ºi 1 462 fem. Expl. de petrol (în satulSlãtioarele). Expl. ºi prelucr. lemnului(dogãrie). Pârtie de schi. Bisericã dinlemn cu hramul „Adormirea MaiciiDomnului” (începutul sec. 19, recon -struitã în 1907), în satul Cotmeniþa;bisericã de zid cu hramul „AdormireaMaicii Domnului” (1836–1839), în satulBãbana.
BÃBÃIÞA, com. în jud. Teleorman,alcãtuitã din 2 sate, situatã în CâmpiaGãvanu-Burdea, pe râul Claniþa; 2 785loc. (1 ian. 2011): 1 412 de sex masc. ºi1 373 fem. Prelucr. cãrnii; morãrit ºi pani -ficaþie. Pisciculturã. Apiculturã. Creº tereaanimalelor. În satul Bãbãiþa se aflã conacullui George Angelescu (1900), azi sediulPrimãriei, iar în satul Meriºani existã obisericã din lemn, cu hramul „SfântulNicolae” (1808). Balta Bãbãiþa (45 ha).
BÃBENI1.Lac de acumulare creat pecursul inf. al Oltului, situat în arealuloraşului omonim pentru punerea înmiºcare a turbinelor hidro centraleiBãbeni; dat în folosinþã în 1978. Supr.:905 ha; vol.: 59,7 mil. m3.
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2.Oraº în jud. Vâlcea, si tuat în zonade contact a Piem. Olteþului cu teraseleºi lunca largã a râului Olt, pe râul Bistriþa(olteanã) în apropiere de confl. cu Oltul;9 881 loc. (1 ian. 2011): 4 950 de sex masc.ºi 4 931 fem. Supr.: 35,7 km2, din care7,8  km2 în intravilan; densitatea:1 267 loc./km2. Staþie de cale feratã(inauguratã la 20 iun. 1887). Expl. depetrol ºi gaze naturale. Hidrocentralã(37 MW) datã în folosinþã în 1978. Expl.ºi prelucr. lemnului (cherestea). Produsede panificaþie. Declarat oraº la 10 iul.2002. Are în subordine ad-tivã sateleBonciu, Capu Dealului, Pãdureþu,Români, Tãtãrani ºi Valea Mare. Conac(începutul sec. 20), în oraºul Bãbeni. Însatul Capu Dealului se aflã bi serica dinlemn cu hramul „Cuvioasa Parascheva”(1799), declaratã monument istoric, iarîn satul Valea Mare existã biserica de zidcu hramul „Sfântul Dumitru” (1849).
3.Com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã din 5sate, situatã la poalele Culmii Prisnel, pedr. Someºului; 1 779 loc. (1 ian. 2011): 818de sex masc. ºi 961 fem. Expl. de calcar,nisip cuarþos ºi alabastru (în satulCiocmani). Balastierã. Creº terea bovi -nelor, ovinelor ºi porcinelor. Satul Bãbenieste menþionat documen tar, prima oarã,în 1377. Bisericile din lemn cu acelaºihram – „Sfinþii Arhangheli Mihail ºiGavriil”, în satele Piroºa (sec. 18, cupridvor adãu gat în sec. 19) ºi Poieniþa(sec. 18, cu picturi interi oare din 1863).Rezervaţia peisagistică „Stâna Cliţului”(16 ha). 

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

BÃCANI, com. în jud. Vaslui, alcãtuitãdin 5 sa te, situatã în zona ColinelorTutovei, la confluenþa râului Simila cuIbãna; 2 921 loc. (1 ian. 2011): 1 538 desex masc. ºi 1 383 fem. Satul Bãcani esteatestat documentar, prima oarã, în 1546,iar Dru jeºti, în 1599.
BÃCEªTI, com. în jud. Vaslui, alcãtuitãdin 6 sate, situatã în Pod. Central Moldo -venesc, pe cursul superior al Bârladului;4 452 loc. (1 ian. 2011): 2 254 de sex masc.ºi 2 198 fem. Staþie de c.f. În satul Bãbuºa

se aflã biserica din lemn cu hramul„Sfântul Nicolae” (1750, refãcutã în 1861),iar în satul Þibãneºtii Buhlii există obisericã de zid cu dublu hram – „SfântulDumitru” ºi „Sfântul Nicolae” (1804).
BÃCIA, com. în jud. Hunedoara, alcã -tuitã din 4 sate, situatã în Depr.Hunedoara, pe stg. râului Strei; 1 896 loc.(1 ian. 2011): 926 de sex masc. ºi 970 fem.Staþie de c.f. Expl. ºi prelucr. marmureiºi a lemnului; reparaþii de vagoane. Peterit com. B. au fost descoperite (1966)un topor din bronz ºi unul din cupru ºiunele vestigii romane (o stelã funerarã,14 denari romani republicani º.a.). Înperioada 1765–1851, B. a fãcut parte dinCompania a 4-a de graniþã a Regi -mentului I de graniþã de la Orlat. SatulBãcia este menþionat documentar, primaoarã, în 1332. Biserica „Sfântul Gheorghe”(sec. 19), în satul Bã cia.
BÃDEANA,Rezervaþiaforestierã~Õ
Tutova(3).

BĂDENI, masiv deluros în SubcarpaţiiHomoroadelor. Alt.: 855 m.
BÃDEªTI, staþiune balneoclimatericã deinteres local, situatã în raza com. Bârla,jud. Argeº, în Câmpia Gãvanu- Burdea,la 170 m alt., pe stg. râului Cotmeana, la60 km S de Piteºti. Climat de câmpie, cuveri calde (22°C în iul.) ºi ierni reci (–3°Cîn ian.). Numeroase izv. cu ape mineraleclorurate, sulfuroase, iodurate, hipertone,termale (52°C) indicate pentru tratareaafecþiunilor reumatismale, a celor neuro -logice periferice (pareze uºoare, se cheledupã polio mielitã), a stãrilor prepuberalela copiii hiperponderali, a afecþiuniloraparatului loco motor (devieri alecoloanei vertebrale, ale mem brelor infe -rioare, hiperlaxitate ºi insta bilitate capsu -lo-ligamentarã ºi musculo-arti cularã) etc.
BÃDEUÞIÕ Miliºãuþi.

BÃDILAÕ Pârscov.

BÃGACIU, com. în jud. Mureº, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în Pod. Târnavelor;2 647 loc. (1 ian. 2011): 1 330 de sex masc.ºi 1 317 fem. Expl. de gaze naturale (însatul Delenii, fost ªaroº). Centru viticolcu secþii de vinificaþie ºi de pro ducþie atescovinei ºi a rachiului din vin. În satulBãgaciu, menþionat documentar, primaoarã, în 1351, cu numele Bogeschdorf, seaflã o cetate þãrãneascã (sec. 14–15) cutrei turnuri de apãrare ºi un turn masivde poartã, care a rezistat asediilor turcilor,tãtarilor ºi curuþilor. În interiorul zidu -rilor cetãþii se aflã o bisericã sãseascã din

sec. 15, cu un valoros altar poliptic, cusculpturi din 1518, strane exe cutate în1533 de Johannes Reychmuth ºi frag -mente de picturi murale din sec. 15–16.Restauratã în 1923. În satul Bãgaciu existãcase vechi, construite în anul 1773.
BÃICOI, oraº în jud. Prahova, situat înzona Subcarpaþilor Prahovei, la 300 malt., pe dr. râului Dâmbu (afl. al Telea -jenului), la 20 km NV de Ploieºti; 19 535loc. (1 ian. 2011): 9 419 de sex masc. ºi10 116 fem. Supr.: 11,4 km2; densitatea:1 714 loc./km2. Expl. de petrol ºi gazenaturale. Producþie de utilaje agricole,de utilaje pentru prelucr. cauciucului ºia maselor plastice ºi de utilaje pentru ind.farmaceuticã ºi alim.; construcþii meta -lice; articole de îmbrãcãminte; panificaþie.Depozit de fructe. Centru pomicol.Combinat avicol. Staþiune balneoclima -tericã în localit. componentă Þintea.Bibliotecă orăşe nească. Istoric. În localit.componentã Þintea a fost descoperit untezaur de tetradrahme (imitaþii dacice alemonedei din timpul regelui Filip II alMacedoniei), datând din anul 341 î.Hr.Vestigii ale unei aºezãri daco-romane ºiale uneia româ neºti aparþinând culturiimateriale Dridu (sec. 8–10). Localit. B.apare menþionatã documentar, primaoarã, în 1543, iar la 20 mai 1597 esteconsemnatã ca moºie dom neascã. Înperioada 1864–1925, localit. B. ºi Þinteaau fost organizate ca douã comuneseparate. În 1884, la B. a luat fiinþã primadistilerie de petrol, iar în 1889 rafinãria„Aurora”. Declarat oraº la 11 iun. 1948,are în sub ordine ad-tivã cinci localitãþicompo nente: Dâmbu, Lilieºti, Schela,Tufeni, Þintea. Monumente: bise rica„Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena”(sec. 19), cu picturi murale executate în1853 de Nicolae Grigorescu, când acestaavea doar 15 ani; biserici în localit.componente Þintea (1853) ºi Lilieºti(1848); biserica „Adormirea MaiciiDomnului” (1992–1994), cu picturimurale interioare executate în anii 2002–2003 de Adrian şi Nicoleta Voicu dinBăicoi, în localit. compo nentă Tufeni. 
BÃICULEªTI, com. în jud. Argeº, alcã -tuitã din 10 sate, situatã în zona Dealu -rilor Argeºului, pe stg. râului Argeº;6 154 loc. (1 ian. 2011): 3 099 de sex masc.ºi 3 055 fem. Staþie de c.f. (1880) în satulBãiculeºti. Hidrocentrale în sateleBãiculeºti (15,4 MW), datã în folosinþã în
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1974, Mãniceºti (11,5 MW), intratã înfuncþiune în 1975 ºi Zigoneni (15,4 MW),datã în exploatare în 1973. Producţie deconserve din legume ºi fructe ºi de sucurinaturale. Prelucr. lemnului. Combinatavicol. Pomiculturã (meri, peri, pruni).Satul Mãniceºti este atestat documentar,prima oarã, în 1428. În satul Tutana seaflã mănãstirea cu acelaºi nume, cubiserica având hramul „Sfântul Athanasie”,ziditã mai întâi în anii 1372–1382,asemãnãtoare bisericii mănăstirii Vodiþa.În acea perioadã exista, de fapt, o sihãs -trie de cãlugãri închinatã unei  mănăstiride pe muntele Athos, transformatãulterior în mănãstire cu viaþã de obºte,atestatã documentar, prima oarã, la 1 apr.1497, într-un act de stãpânire emis dedomnul Radu cel Mare. În 1508, Mihneacel Rãu a reclãdit incinta mănăstirii ºi aconstruit casa domneascã, iar în perioada9 iul.–10 sept. 1582, domnul MihneaTurcitul a refãcut biserica mănăstiriiTutana. În anii 1613–1614, Radu Mihnea,fiul lui Mihnea Turcitul, a reconstruitbiserica mănăstirii, aruncatã în aer deSinan Paºa (mare vizir al Imp. Otoman)în 1595, iar în perioada 1620–1621 areconstruit clãdirile din incinta mănăs -tirii. În anii 1774–1777 a fost construitturnul-clopotniþã, folosit ºi ca turn depoartã, ºi s-a înconjurat biserica mănăs -tirii cu zid de incintă întărit cu 16contraforturi. Cutremurul din 11 ian.1838 a provocat prãbuºirea turlelor ºibolþilor originare ale bisericii, fiindreconstruite ulterior. În 1860, biserica afost pictatã la interior de cãtre pictorulH. Trenk. Dupã secularizarea averilormănãstireºti (1863), mănãstirea Tutana afost pãrãsitã ºi a cãzut treptat în ruinã.În anii 1883–30 oct. 1885 s-au reparatturlele ºi acoperiºul bisericii ºi au fostrefãcute picturile murale interioare decãtre C. Petrescu din Craiova. Dupãcutremurul din 10 nov. 1940, biserica afost reparatã ºi restauratã ºi s-au refãcutpicturile murale interioare de cãtrepictorul Teodor Petrescu (1942). În 1987a avut loc o nouã restaurare ºi consoli -dare a bisericii, iar în perioada 1991–1996au fost executate picturile muraleinterioare, în frescã, de cãtre Ioan Savudin com. Sãpata, jud. Argeº. În 1998,biserica mănăstirii Tutana a fost trecutãpe lista monumentelor istorice.
BÃILEDRÂNCENI, staþiune balneocli -
matericã de interes local (din 1 iul. 1965),

situatã în raza com. Drânceni, jud. Vaslui,
în zona de contact a Pod. Central Moldo -
venesc cu terasele ºi lunca largã a
Prutului, la 160 m alt., la 24 km NE de
municipiul Huºi. Climã continentalã de
dealuri ºi podiº (temp. medie anualã
9°C). Apele minerale de aici, sulfu roase,
cloruro-sodice, bicar bonatate, iodurate
sunt indica te în tratarea bolilor reuma -
tismale, a celor digestive (gas trite cronice
hipoacide în stadiul incipient, colon
iritabil), hepato-biliare (dischi nezie
biliarã) ºi ginecologice.
BÃILEEPISCOPEªTIÕ Bãile1Mai.

BÃILEEPISCOPIEIÕ Bãile1Mai.

BÃILEFELIX, staþiune balneo clima tericãde in teres gene ral, cu funcþionarepermanentã, situatã în NV României (jud.Bihor), în arealul com. Sânmartin, în zonade contact a Câmpiei Miersigului(Câmpia de Vest) cu Dealurile Oradei, la140 m alt., la 8 km S de municipiulOradea ºi la 22 km SE de Borº (punctulde frontierã, rutier, cu Ungaria). Haltã dec.f. Climã tempe rat-continentalã, cu slabeinfluenþe oceanice dinspre vest, cu verinu prea cãlduroase (media lunii iul. 21°C)ºi ierni blânde (media lunii ian. – 2°C),cu temperaturi medii anuale în jur de10,6°C. Nume roase izvoare mine rale cuape termale (20–48°C), sulfatate, sodice,calcice, bicarbonatate, slab radio active,cunoscute încã de la începutul mileniului2. Renu mitã pentru tratarea afecþiunilorreu matismale degenera tive, inflamatoriiºi abarticulare, a celor neurologice cen -trale ºi periferice (hemi pareze, paraparezeetc.), gineco logice (metro anexite, tulburãri

de menopauzã), posttraumatice, endocri -ne etc., staþiunea dispune de baze moder -ne de tratament, fiecare hotel fiind dotatcu instalaþii pentru bãi calde cu apeminerale în cãzi, bazine cu apã mineralãtermalã pentru kineto terapie, instalaþiipentru împa chetãri calde cu nãmol ºiparafinã, instalaþii pentru fizioterapie,pentru aerosoli etc., permiþând trata -mentul balnear în condiþii optime ºi însezonul rece al anului. Nume roase sãlide gimnasticã medicalã, saune, piscineacoperite ºi în aer liber, ºtranduri cu apetermale, terenuri de sport etc. Din B.F.seorganizeazã excursii în M-þii Apuseni, lastaþiunea Stâna de Vale ºi la peºterileMeziad ºi Urºilor. Clãdirea ºtranduluivechi „Apollo” (1900).
BÃILEGOVORA, oraº în jud. Vâlcea,situat în Depr. subcarpaticã Govora, la360–380 m alt., la 20 km SV de RâmnicuVâlcea; 2 901 loc. (1 ian. 2011): 1 394 desex masc. ºi 1 507 fem. Supr.: 2,2 km2;densitatea: 1 318 loc./km2. Produsetextile (conf., þesãturi) ºi alim. (preparatedin carne, panificaþie). Muzeul dearheologie şi artă religioasă „GheorghePetre”. Bibliotecă orăşenească. Staþiunebalneo climatericã de interes general, cufuncþionare permanentã, renumitã pen -tru varietatea ºi calitãþile terapeutice aleapelor minerale cloruro-sodice, iodurate,bromurate, clo rurate-sodice sulfuroase(folosite în curã externã) ºi magneziene,calcice, slab sulfuroase, hipotone (pentrucurã internã), cunoscute ºi folosite dinanul 1866. Staþiunea este recunoscutãpentru tratarea afecþiunilor respiratorii(astm bronºic, bronºitã cronicã, emfizempulmonar, pneumonii microbiene sauvirotice, rinite, sinuzite, faringite etc.), acelor reumatismale, posttraumatice,neurologice perife rice ºi centrale (parezeuºoare, sechele dupã polio mielitã) ºi aunor boli asociate (ginecologice, endo -crine, cardiovascu lare, digestive, urinare
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etc.). Complex balnear cu 500 de locuri.Satul de vacanþã „Silva”. Sanatoriu cuprofil de reumatologie ºi boli respiratoriipentru co pii. Istoric. În arealul localit.componente Gãtejeºti a fost descoperitão necropolã (sec. 5–4 î.Hr.). Primamenþiune documentarã a localit. B.G.dateazã din 1488. În 1887 a fost construitprimul stabiliment balnear, în 1894 aînceput construirea a trei hoteluri ºi aunui sta biliment cu 240 de locuri, iar în1910, doctorul H. Botescu a înfiinþat aiciprimul laborator balnear din þarã. Localit.
B.G.a fost declaratã oraº în 1927. Oraºulare în subordine ad-tivã 3 localit. com -ponente: Curãturile, Gãte jeºti, Prajila.
Monumente: în apropiere de B.G. seaflã mănãstirea Govora (ÕMihãileºti3);Hotel „Palace” ºi Pavilionul bãilor (sf.sec. 19), construite dupã planurile arhi -tectului Ernest Doneaud.
BÃILEHEBADIEIÕ BãileHerculane.

BÃILE HERCULANE, oraº în jud.Caraº-Se verin, situat pe râul Cerna, întreM-þii Mehedinþi la E ºi M-þii Cernei la V,la 160 m alt., la 41 km NV de municipiulDrobeta-Turnu Severin ºi 106 km SE deReºiþa; 5 936 loc. (1 ian. 2011): 2 861 desex masc. ºi 3 075 fem. Supr.: 105 km2,din care 72 km2 în intravilan; densitatea:82 loc./km2. Staþie de c.f. Expl. de calcar.Hidro centralã (32 MW) intratã în fun -cþiune în 1987. Muzeu de istorie (docu -mente referitoare la istoricul staþiunii,inscripþii, basoreliefuri, arme, monede,ceramicã, podoabe etc.). Numeroaseinscripþii, statui, ornamentaþii din epocaromanã (când aici exista un oraº), scoasela ivealã cu ocazia unor sãpã turi arheolo -gice, se pãstreazã în Muzeul din Viena.Biblioteca orăşenească „Nicolae Stoicade Haţeg”. Renumitã staþiune balneocli -matericã, de interes general, cu funcþio -nare permanentã, cunoscutã din vremeastãpânirii romane în Dacia sub numele
Ad aquas Herculis sacras (atestatã docu -

mentar ca sta þiune în anul 153), fiind ceamai veche sta þiune balneoclimatericã dinRomâ nia. Climã blân dã, de adãpost, cuinfluenþe mediteraneene ce determinãtemperaturile medii din timpul iernii sãfie pozitive (+1°C), primãverile sã fietimpurii, iar verile nu excesiv de cãldu -roase (medii termice de 22°C). Aerul areo puternicã ionizare (2 000 de ioninegativi/cm3) cu efecte sedative asupraorganis mului. Izv. cu ape mineralesulfuroase, sodice, calcice, magneziene,oligominerale, slab radio active, cumineralizãri (3 166–7 426 mg/litru) ºitemperaturi (38–60°C) variate, folositeatât în curã internã, cât ºi externã, au oacþiune fiziologicã com plexã ºi o valoareterapeuticã fãrã egal. Staþiunea (cufuncþionare neîntreruptã din 1734),numitã pânã în 1817 Bãile Hebadiei, s-adezvoltat în mod deosebit în a douajumãtate a sec. 20, fiind indicatã pentrutratarea afecþiunilor reumatismale,posttrau matice (convalescenţă dupãoperaþii pe articulaþii, dupã fracturi,entorse, luxaþii etc.), a celor neurologiceperi ferice (pareze, paralizii) ºi a unor boliasociate (afecþiuni res piratorii, otorino -larin gologice, gineco logice, dermato -logice, obezitate etc.). La B.H. are locanual (din 1993) Congresul spiritualitãþiiromâ neºti la care participã români dintoate colþurile lumii. B.H. a devenit oraºîn 1951, în prezent având în subordinead-tivã localit. componentã Peciniºca. Înarealul oraşului  B.H. se află rezervaţiilenaturale Domogled (2 382,8 ha) şiCoronini-Bedina (3 864 ha) din cadrulParcului Naţional Domogled-ValeaCernei. Monumente: gara feroviarã, în

stil baroc (1886); bisericã romano-catolicã(1838); bisericã ortodoxã (sec. 19); statuialui Hercule, turnatã în bronz (1847); clã -direa Cazinoului (1862), azi muzeu;
Sequoia Gigantea – arbore de 30 mînãlþime, originar din America de Nord;ruinele staþiunii termale romane(apeducte, bãi, tabule votive); PeºteraHoþilor, cu urme de culturã materialã dinPaleo litic, Neolitic, epocile bronzului ºia fierului, daco-romanã ºi feudalã; podulde piatrã peste Cerna (1864).
BÃILEHOMOROD, staþiune balneocli -mate ricã sezonierã, de interes local (estelocalit. compo nentã a oraºului Vlãhiþa,jud. Harghita), situatã în E Pod.Transilva niei, la poalele M-þilor Harghita,la 756 m alt., pe cursul superior al râuluiHomorodu Mic, la 35 km V de munici -piul Mier curea-Ciuc. Numeroase izv. cuape minerale carbogazoase, bicar bo -natate, clorurate, sodice, calcice, mag ne -ziene, ferugi noase, hipotone indicate, încurã in ternã, pentru tratarea bolilortubului digestiv, a celor hepato-bi liare(dischinezie biliarã, colecistite cro nice),a afecþiunilor endo crine (hiperestro - genism, sindrom ovarian de menopauzãetc.). Buvete.
BÃILE1MAI, staþiune balneoclimatericãde interes general, cu funcþionarepermanentã, situatã în NV Româ niei, înarealul satului Haieu, com. Sânmartin,jud. Bihor, într-o regiune de dealuripiemontane, la 140 m alt., în cadrul unuiparc natural de stejari seculari, la 6 kmSE de municipiul Oradea ºi 2 km NE deBãile Felix. Climã con tinentalã moderatã,cu slabe influenþe oceanice dinspre V, cuierni blânde ºi veri lipsite de cãlduriexcesive. Temperatura medie anualã estede c. 10,5°C, iar precipi taþiile însumeazãaproximativ 650 mm/anual. Numeroaseizvoare cu ape minerale termale (20–48°C), bicarbonatate, calcice, sulfa tate,slab radioactive. Staþiunea este indicatãpentru tratarea afecþiunilor reumatismaledegenerative, inflamatorii ºi abarticulare,a celor posttraumatice (stãri dupã luxaþii,entorse, fracturi), ginecologice (metroa -nexite cronice, tul bu rãri de menopauzãsau de pubertate), neurologice centraleºi periferice (hemipa reze, stãri dupãoperaþii pe mãduvã sau dupã trauma -tisme verte brale) etc. Sanatoriu derecuperare a copiilor cu deficienþe loco -motorii. În apa termalã a pârâului ºi
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lacului Peþea din staþiune (4 ha), cutemperaturi constante de 30°C, trãiescmelcul Melanopsis parreyssi (relict terþiar),peºtele endemic roºioara de apã caldã(Scardinus raco vitzae) ºi se dezvoltã o specierarã de nufãr de tip subtropical (Nymphaea
lotus var. thermalis), relict terþiar, declaratmonument al naturii. Cazinou (sec. 20).Înainte de 1956 a purtat numele de Bãile
Episcopeºti sau Bãile Episcopiei.
BÃILEOLÃNEªTI, oraº în jud. Vâlcea,situat în Depr. Olãneºti, la poalele M-þilorCãpãþânii, la 430–475 m alt., pe râulOlãneºti (afl. al Oltului), la 18 km NV demunicipiul Râmnicu Vâlcea; 4 556 loc. (1ian. 2011): 2 246 de sex masc. ºi 2 310fem. Supr.: 168 km2, din care 4,8 km2 înintravilan; densitatea: 949 loc./km2.Producţie de confecţii textile şi de mat.de con strucþii. Bibliotecă orăşenească.Staþiune balneo cli matericã de interesgeneral, cu funcþio nare permanentã, cuierni blânde (media termicã a lunii ian.–2,5°C), veri plãcute (media lunii iul.21°C), aer puternic ozonat, lipsit de prafºi alergeni ºi cu izv. de ape mineralesulfuroase, clorurate, slab iodurate,bromurate, sodice, calcice, magneziene,de con centraþii diferite (unele oligo mine -rale, altele hipo tone, izotone, hipertone)cunoscute din sec. 17. Prima menþiunedocumentarã a localit. apare în tr-unhrisov emis de Radu de la Afumaþi, la19 iul. 1527, iar primele analize chimiceale apelor mi nerale de aici au fost fãcuteîn 1830. În 1873, aceste ape minerale aufost medaliate cu aur la Expoziþia interna -þionalã de la Viena. În 1895, o inundaþiede mari proporþii a astupat temporarizvoarele. Prove nite din peste 30 de izv.,apele minerale de la B.O. sunt indicate,în curã internã, pentru tratarea bolilorcronice ale rini chilor ºi cãilor urinare(litiazã renalã neoperatã sau operatã,pielonefritã cro nicã, glome rulonefritãcronicã), ale tubului digestiv (gastritecronice hipoaci de, constipaþie cronicã,colite cro nice), a afecþiunilor hepa -to-biliare (dischinezie biliarã, colecistitãcronicã, hepatitã cronicã), a celormetabolice ºi de nutriþie (diabet zaharat,obezitate etc.). Nume roase buvete.Oraºul B.O. are în sub ordine ad-tivã 8localitãþi componente: Cheia, Comanca,Gurguiata, Livadia, Mosoroasa, Olã neºti,Pietriºu, Tisa. În arealul oraºului B.O. seaflã rezervaþia forestierã „Valea Cheii”(1,5 ha), cu exemplare de tisã (Taxus

baccata), ºi rezervaţiile naturale Rădiţa-Mânzu (10 ha), muntele Stogu (10 ha),mlaºtina Moşoroasa 0,25 ha).
Monumente: schitul „Iezeru” (de maici),cu bise rica având hramul „Intrarea înBisericã a Maicii Dom  nului” – ctitoriedin 1559 a dom nului Mircea Ciobanul ºia soþiei sale, Doamna Chiajna; cons trucþiabisericii a fost terminatã în 1568; în anul1700, aceasta se afla în ruinã. Bisericaactualã a fost ziditã în anii 1693–1705,prin osârdia epis copului Ilarion alRâmnicului ºi a schimonahului Antonie,pictatã în 1715–1720 de ieromonahulNicolae ºi restauratã în 1865–1870. Din1998, schitul Iezeru are o nouã bisericã;schitul „Pahomie” (de cãlugãri), cubiserica „Sfântul Prooroc Ilie” – ctitoriedin 1520 a monahului Pahomie (care erade fapt marele ban Barbu Craiovescu) ºia lui Sava haiducul –, repa ratã în 1684de Constantin Brâncoveanu. Biserica ºischitul sunt menþionate do cu mentar în1793 ºi 1798 în hri soavele domnilor Alex -andru Moruzi ºi, respectiv, Con stantinHan gerli. În 1824, schitul se afla într-ostare avansatã de dã rãpãnare, fiindpãrãsit în 1880 ºi rãmânând în ruinã pânãîn 1952, când biserica a fost reclãditã înforma ei iniþialã, cu picturã exe cutatã în1956 de pic torul Stan Hermeneanu ºirefãcutã în 1997 de pictorul iero diaconPopa Nicolae din com. Periºani; bi serica„Sfântul Nicolae”, construitã în 1718 pringrija lui Drãghici Olãnescu, pãstreazãpicturi murale originare ºi o uºã din lemnsculptat, datând din 1729; biserica dinlemn, cu hramul „Sfântul Pantelimon”(sau Biserica lui Horea), datând din 1746,cu o turlã de 21 m înãlþime, a foststrãmutatã, în 1958, din localit. Florica,jud. Argeº, la Bãile Olãneºti. În oraº existã

numeroase case populare de tip vâlceanºi case vechi de târgo veþi (casa Bãdescu,1718; casa Olãnescu, sec. 19 º.a.). În lo -calitãþile componente Cheia, Gurguiata,Olãneºti ºi Pietriºu se aflã bise ricile cuhramurile „Sfinþii Voievozi” (1770–1772,cu picturi murale interioare, din 1779, ºiexterioare, din 1796), „Naºterea SfântuluiIoan Botezãtorul”, a fostului schit Bradu(1784, cu picturi originare), „SfântulNicolae” (1718, cu picturi originare) ºi„Sfântul Ioan Bote zãtorul” (1820, cupicturi origi nare) – ambele în Olãneºti,ºi „Toþi Sfinþii” (1736) a fostului schitComanca.
BÃILESEICHEÕ OdorheiuSecuiesc.

BÃILESLÃNICÕ Slãnic-Moldova.

BÃILEªTI1.Câmpia~Õ Desnãþui(1).
2. Municipiu în jud. Dolj, situat înCâmpia Desnã þuiului (sau CâmpiaBãileºti), pe râul Sãrãceaua, la 60 km SVde municipiul Craiova; 19 441 loc. (1 ian.2011): 9 407 de sex masc. ºi 10 034 fem.Supr.: 164 km2, din care 12 km2 înintravilan; densitatea: 1 620 loc./km2.Staþie de c.f. (inauguratã la 1 dec. 1895).Nod rutier. Turnãtorie de fontã. Constr.
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de maºini ºi utilaje agricole, de apa ratajelectric, remorci auto ºi maºini de spãlatrufe. Producţie de conf., mobilã, prefa -bricate din beton ºi de produse alim.(panificaþie, preparate din carne ºi lapte,bãuturi alcoolice etc.). Complexe decreºtere a porcinelor ºi bovinelor. Viticul -turã; legumiculturã; apiculturã. MuzeulCâmpiei Bãileºtilor, cu peste 7 000 deexponate din domeniile istoriei ºi etno -grafiei. Bibliotecă municipală. La B. sedesfãºoarã, anual, Festivalul umo rului„Amza Pellea” (fiu al acestui oraº). Casamemorialã a actorului Amza Pellea,inaugurată la 31 aug. 2008. Balta Cilieni-Băileşti (47 ha), declarată rezervaţie natu -rală. Istoric. Localit. B., atestatãdo cu  mentar la 4 ian. 1536, cu numele
Bãiuleşti, s-a dezvoltat ulterior ca centruagri col ºi comercial şi s-a extins apoi princontopirea (în 1832) mai multor aºezãrirurale. Declarat oraº la 3 mai 1921 ºi  mu -ni cipiu la 9 iul. 2001. Unul dintre centreleRãscoalei þãrãneºti din 1907. Municipiul
B. are în subordine ad-tivã localit. com -po nentã Balasan. Monumente: bisericilecu hra murile „Sfântul Nicolae” (1851–1853, reparatã în 1874), „Sfinþii ApostoliPetru ºi Pavel” (1839), „Adormirea MaiciiDomnului” (ziditã între 8 iul. 1885 ºi 5sept. 1887).
BÃILETUªNAD,oraº în jud. Harghita,în extremitatea sudicã a Depr. Ciuc, lapoalele M-þilor Harghita ºi Bodoc, la 650m alt., pe cursul superior al Oltului, îndefileul Tuºnad ºi în amonte de pasulTuºnad, la 32 km S de muni cipiulMiercurea-Ciuc; 1 578 loc. (1 ian. 2011):752 de sex masc. ºi 826 fem. Supr.: 1,9km2. Densitatea: 830 loc./km2. Staþie dec.f. Expl. de piatrã ponce. Produse depanificaþie. Bibliotecă orăşenească. Men -þionat do cumentar în sec. 17. De claratoraº la 17 febr. 1968, datã pânã la cares-a numit Tuºnad-Bãi. Renumitã staþiunebalneoclima tericã ºi de odihnã, de interesgeneral, cu funcþionare per manentã (din

1842), în cadrul cãreia relieful depre sio -nar, dominat de munþii din jur, acoperiþicu pãduri de molid ºi fag, aerul curat,ozonat, lipsit de praf ºi alergeni ºi maiales izv. cu ape minerale (folosite pentrucurã din anul 1860) carbo gazoase,bicarbo natate, clorurate, sodice, magne -ziene, feru ginoase, calcice conferã ora -ºului un eficient poten þial balnear ºivalenþele unui ideal loc de vacanþã întoate anotimpurile. Staþiunea este soli -citatã pentru tratarea afecþiunilor siste -mului nervos central (ne vroze aste nice,stãri astenice secundare, de sur menajfizic ºi intelectual), a celor cardio vas -culare (infarct miocardic, hipertensiunearterialã, arte riopatii periferice, stãri dupãflebite, varice), precum ºi pentru tratareabolilor asociate (afecþiuni ale tubuluidigestiv, endocrine, ginecologice) ºi alecãilor urinare (litiazã renalã, infla maþiiale cãilor urinare etc.). Staþiu nea dispunede baze moderne de trata ment, cu dotãridiverse, precum ºi de o mofetã (emanaþiinaturale de dioxid de carbon) prevãzutãcu încãperi pentru bãi cu CO2. Importantcentru turistic (lacul Ciucaº, folosit varapentru canotaj ºi iarna ca patinoar) ºipunct de plecare spre lacul Sfânta Ana –singurul lac de origine vulcanicã dinRomânia, situat la 950 m alt. –, ruinelecetãþii dacice „Piscul Cetãþii”, rezervaþiacomplexã a tinovului Mohoº, rezer vaþianaturalã Piatra ªoi mului, cu o specieendemicã de vulturicã (Hiera cium
telekianum) etc. Bisericã având hramul„Adormirea Maicii Domnului” (1939).Oraºul B.T. are în subordine ad-tivãlocalitatea componentã Carpitus.
BÃIªOARA, com. în jud. Cluj, alcãtuitãdin 9 sate, situatã la poalele de E aleMuntelui Mare (M-þii Apuseni), pe cursulmijlociu al râului Iara; 2 248 loc. (1 ian.2011): 1 143 de sex masc. ºi 1 105 fem.Zãcã minte de argint ºi de plumb. Expl.de dacit. Expl. ºi prelucr. primarã a lem -nului. Mori de apã (inactive). Pistã deschi. Staþiune turisticã pentru sportu rilede iarnã. Satul Bãiºoara este menþio natdocumentar, pri ma oarã, în 1426. Ruinelecetãþii „Lita” (sec. 13), în satul Sãcel.
BÃIÞA1. Com. în jud. Hunedoara, alcã -tuitã din 11 sate, situatã la poalele de Sale M-þilor Meta liferi, la 500 m alt., pecursul superior al râului Cãlan; 3 815 loc.(1 ian. 2011): 1 854 de sex masc. ºi 1 961fem. Expl. de min. complexe ºi auro-argen -tifere (în satele Hãrþãgani, Cãinelu de Sus,Crãciu neºti) cunoscute din epoca ro -

manã. Expl. ºi prelucr. pri marã a lem -nului; expl. de calcar. Produse de pani -ficaþie. Cojocãrit (în satul Hãrþãgani).Satul Bãiþa este menþionat documentar,prima oarã, în 1427. Bisericile cu acelaºihram, „Buna Vestire”, în satele Trestia(1674) ºi Bãiþa (sec. 18); biserica din lemncu hramul „Buna Vestire” (sec. 18), însatul Hãrþãgani. Rezervaþie paleonto -logicã (calcare le din Dealul Mãgura)extinsă pe o supr. de 120 ha.
2. Staþiune balneoclimatericã deinteres local, cu funcþionare permanentã,situatã în NV Româ niei, în zonaDealurilor Dejului, la 257 m alt., pe stg.vãii Someºului Mic, în raza municipiuluiGherla, la 42 km NE de Cluj-Napoca.Numeroase izv. cu ape minerale bicarbo -na tate, slab sul fu roase, hipotone indicateîn tratarea afec þiunilor reumatis male, acelor neurologice periferice (parezeuºoare, sechele dupã poliomielitã) ºiginecologice (insuficienþã ovarianã,cervicite cronice etc.).
3.Õ BãiþadesubCodru.

BÃIÞADESUBCODRU, com. în jud.Mara mureº, alcã tuitã din 2 sate, situatãîn zona Dea lurilor Asuajului, la poalelede SE ale Culmii Co dru lui; 1 817 loc.(1 ian. 2011): 904 de sex masc. ºi 913 fem.Renumit centru de ceramicã nesmãl þuitãºi de confecþionare a lãzilor de zestre,orna men tate cu motive sculpturalespecific maramu reºene (Soare, brâu,pomul vieþii etc.). Pânã la 17 febr. 1968satul ºi com. Bãiþa de sub Codru s-aunumit Bãiþa. Satul Bãiþa de sub Codrueste menþionat documentar, prima oarã,în 1475. Pânã la 24 oct. 1997 com B.de
subC. a avut în componenþa sa ºi satulOdeºti care a fost încorporat la acea datãîn com. Bãseºti.
BĂIULEŞTIÕ Băileşti(2).

BÃIUÞ, com. în jud. Maramureº, alcã -tuitã din 3 sate, situatã la poalele M-þilorÞibleº, la 650 m alt., pe cursul superioral râului Lãpuº; 2 384 loc. (1 ian. 2011):1 172 de sex masc. ºi 1 212 fem. Expl. demin. complexe ºi de argilã refractarã.Panificaþie. Satul Bãiuþ este menþionatdocu mentar, prima oarã, în 1315. Bisericãdin piatrã, cu hramul „Sfinþii ArhangheliMihail ºi Gavriil” (1818), în satul Bãiuþºi bisericã din lemn, cu hramul „SfinþiiApostoli Petru ºi Pavel” (1830), în satulPoiana Botizii. Rezervaþiile naturale
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„Peºtera cu oase” (0,5 ha) şi mlaştina TăulNegru (1 ha).
BÃLA, com. în jud. Mureº, alcãtuitã din2 sate, situatã în zona Colinelor Mãdã -raºului; 768 loc. (1 ian. 2011): 388 de sexmasc. ºi 380 fem. Satul Bãla apare menþio -nat docu mentar, prima oarã, în 1327.Bisericã din sec. 15, cu tavan casetat ºipictat în 1772, în satul Ercea.
BÃLAN1. Oraº în jud. Harghita, situatla poalele M-þilor Hãºmaº, la 950–1 000m alt. pe cursul superior al Oltului, la c.10 km aval de izvorul acestuia; 7 285 loc.(1 ian. 2011): 3 564 de sex masc. ºi 3 721fem. Supr.: 94,7 km2, din care 1,3 km2 înintravilan; densitatea: 5 604 loc./km2.Balastierã. Zăcăminte de piritã cupriferãcu blendã ºi galenã. Prelucr. primarã alemnului. Producţie de tri cotaje şi dealcool. Pomiculturã (pruni); creºtereaovinelor. În Evul Mediu era un mic cãtun,care, la începutul sec. 19, a de venit celmai impor tant centru de extracþie acuprului din Transilvania, menþionat caatare în 1850. În 1825, localit B., care fãceaparte din com. Sândominic, s-a despãrþitde aceasta, deve nind o colonie minierãde sine stãtãtoare, iar în 1894 a fostreînglobatã în com. Sândominic, rãmânândîn aceastã situaþie pânã la 4 aug. 1967când s-a separat ºi a fost decla ratã oraº.În perimetrul oraşului B. se află rezerva -ţia naturală Grădina Zmeilor de la GâlgăuAlmaşului (3 ha). Monumente: bisericaromano-catolicã (1864–1869); bisericaortodoxã cu dublu hram – „Sfinþii IerarhiIlie Iorest ºi Sava Brancović” ºi „Intrareaîn Bisericã a Maicii Domnului” (1976–1978) cu picturi murale în frescã execu -tate în 1981–1985 de Mihail Fordea ºisoþia sa. Punct de acces spre cabanaPiatra Singuraticã din M-þii Hãºmaº.

2. Com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã din 5sate, situatã în Depr. Almaº-Agrij, pe râulAlmaº; 3 828 loc. (1 ian. 2011): 1 932 desex masc. ºi 1 896 fem. În satul Bãlan,men þionat documentar, prima oarã, în1399, se aflã bisericile din lemn cu hra -murile „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Ga -vriil” (1695, cu picturi murale interioarede la sfârºitul sec. 18), decla ratã monu -ment istoric, ºi „Adormirea MaiciiDomnului” (1762).
BÃLÃBÃNEªTI, com. în jud. Galaþi,alcãtuitã din 4 sate, situatã în Pod.Covurlui; 2 163 loc. (1 ian. 2011): 1 115de sex masc. ºi 1 048 fem. Morãrit ºi pani -

ficaþie. Apiculturã. Până la 1 mart. 2004,com. B. a avut în componenţă sateleCruceanu şi Rădeşti, care la acea dată auformat com. Rădeşti, jud. Galaţi.
BĂLĂCEANA, com. în jud. Suceava,formată dintr-un sat, situatã în Pod.Sucevei, la 26 km SV de municipiulSuceava; 1 659 loc. (1 ian. 2011): 843 desex masc. ºi 816 fem. Com. B. a fostînfiinþatã la 7 apr. 2004 prin desprin dereasatului Bãlãceana din com. Iliºeºti (fostãCiprian Porumbescu), jud. Suceava.
BÃLÃCEANU, com. în jud. Buzãu,formată dintr-un sat, situatã în CâmpiaRâmnicului; 1 740 loc. (1 ian. 2011): 828de sex masc. ºi 912 fem. Întemeiatã în1864.
BÃLÃCIÞA 1. Piemontul Bãlãciþei,unitate de relief în SV României, alcãtuitãdin întinse platouri piemontane, cuinterfluvii largi ºi netede, fapt ce-i conferãaspect tipic de platformã, parte compo -nentã a Piem. Motru. Constituit dintr-ocuverturã groasã de pietriºuri, nisipuriºi luturi roºii. Alt.: 250–300 m. Frag men -tat de cursurile superioare ale râurilorBlahniþa, Drincea, Huºniþa º.a. Acoperitcu pãduri de cer ºi gârniþã ºi, parþial, cuplantaþii de viþã de vie. Cunoscut înliteratura de specialitate ºi cu denu mirilede Platforma Strehaiei sau Câmpia înaltã a
Bãlãciþei.

2. Com. în jud. Mehedinþi, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în piemontul omonim;2 988 loc. (1 ian. 2011): 1 525 de sex masc.ºi 1 463 fem. Preparate din lapte. Morãritºi panifi caþie. Creºterea ovinelor. Biseri -cile cu hramurile „Sfântul Nicolae”(1804), „Sfinþii Împãraþi Constantin ºiElena” (1898) ºi „Sfântul Nicolae” (1872),în satele Gvar diniþa, Bãlãciþa ºi Dobra.
BÃLÃNEªTI, com. în jud. Gorj, alcãtuitãdin 7 sate, situatã în Subcarpaþii Olteniei(Dealurile Sãcelului), pe râul Amaradia;2 178 loc. (1 ian. 2011): 1 100 de sex masc.ºi 1 078 fem. Reºed. com. este satul
Voiteºtii din Vale. În satul Voiteºtii dinDeal se aflã casa memorialã „IonPopescu-Voi teºti”, cu exponate careevocã viaþa ºi activitatea cunoscutuluigeolog, ºi douã biserici din lemn cu hra -murile „Sfinþii Voievozi” (1795) ºi„Sfântul Dumitru” (1818); în satulVoiteºtii din Vale se gã seºte biserica dinlemn cu hramul „Sfinþii Voievozi” (1832),în satul Bãlãneºti se află bisericile dinlemn cu hramurile „Sfinþii Voievozi”(1680) ºi „Sfântul Gheorghe” (1857), iarîn satul Glodeni există bisericile din lemn

cu hramurile „Adormirea Maicii Dom -nului” (1772) ºi „Cuvioasa Parascheva”(1728, refãcutã în 1791–1792).
BÃLÃªEªTI, com. în jud. Galaþi, alcã -tuitã din 4 sate, situatã în Pod. Covurlui;2 467 loc. (1 ian. 2011): 1 257 de sex masc.ºi 1 210 fem.
BÃLÃTÃU, lac de baraj natural, situat înapro piere de oraºul Dãrmãneºti (jud.Bacãu), pe râul Izvoru Negru (afl. alUzului). Lacul s-a format prin sur pareaºi alunecarea (1883) versantului drept alvãii. Supr.: 6 ha; ad. max.: 3,7 m; vol.:150 000 m3.
BÃLÃUªERI, com. în jud. Mureº, alcãtuitãdin 6 sate, situatã în Pod. Târnavelor, perâul Târnava Micã; 4 971 loc. (1 ian. 2011):2 433 de sex masc. ºi 2 538 fem. Haltã dec.f. Nod rutier. Expl. de gaze naturale (însatul Filitelnic). Culturi de cereale(porumb, grâu, ovãz), sfeclã de zahãr,legume º.a. Centru viticol. Centru deconfecþionare a obiectelor din pãnuºi deporumb (pãlãrii, genþi, coºuri, covoraºeetc.), în satul Chendu. Pe terit. satuluiSenereuº a fost des coperit (1878) un tezaurdacic de argint (sec. 1 î.Hr.–1 d.Hr.) alcãtuitdintr-o brãþarã spiralicã, un colan, treiinele, un lanþ, o fibulã, zece denari romanirepublicani º.a. Satul Bãlãuºeri aparemenþionat docu mentar ca târg, prima oarã,în 1325, cu numele Balavásar (Târgul lui
Bala). În satul Agriºteu se aflã o bisericãromanicã (sec. 14), cu o clopotniþã din lemndin 1760. Aici, în 1788, Gheorghe ªincai aînfiinþat o ºcoalã cu predare în limbaromânã. În satul Senereuº se aflã o bisericãdin sec. 15, azi bisericã evanghelicã, ruineleunei cetãþi þãrãneºti (1641), din care se maipãstrea zã turnul de poartã ºi frag mentede zid; în satul Filitelnic existã o cetateþãrãneascã (sec. 17), cu bisericã evan ghelicã(sec. 16–18) ºi clopotniþã (1848), iar în satulDumitreni, o bisericã roma no-catolicã (sec.17–18). Castel (sec. 19), în satul Chendu.Han turistic.
BÃLCÃTACIUÕ Ilfov(1).

BÃLCÃUÞI, com. în jud. Suceava,alcãtuitã din 3 sate, situatã în Pod.Dragomirnei, pe cursul superior al râuluiHoraiþ; 3 244 loc. (1 ian. 2011): 1 580 desex masc. ºi 1 664 fem. Satul Bălcăuţiapare menţionat documentar în 1471,satul Negostina în 1747, iar satul Gropenifigura în 1780 cu numele Slobozia Grapina,iar în sec. 17, Rudeşti.
BÃLCEªTI, oraº în jud. Vâlcea, situat înPiem. Olteþului, în zona de confl. a
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râurilor Peºteana ºi Cerna cu Olteþ; 5 523loc. (1 ian. 2011): 2 737 de sex masc. ºi2 786 fem. Supr.: 98 km2, din care 12,6km2 în intravilan; densitatea: 438loc./km2. Producţie de mobilã (din 30oct. 1980), de alcool ºi pre fabricate dinbeton. Produse textile (prelucr. lânii) ºialim. Creºterea bovinelor ºi ovinelor.Com. B. a fost trecutã în categoriaoraºelor la 18 iun. 2002, având în subor -dine ad-tivã localit. componente Beneºti,Cârlogani, Chir culeºti, Goruneºti, Irimeºti,Oteteliºu, Preoteºti ºi Satu Poieni. Înlocalit. componentã Beneºti se aflã curteafam. de boieri „Oteteleºanu” (sec. 18), cuo casã din 1713 (cu adãugiri din anul1900) ºi biserica „Sfinþii Voievozi” (1746,reparatã ºi zugrãvitã în 1868). Bisericilecu hramurile „Sfinþii Voievozi” (1774),„Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului”(1795, cu fresce originare) ºi „SfântulNicolae” (1884), în localit. componenteOteteliºu, Goruneºti ºi Irimeºti. În localit.componentã Beneºti a fost înfiinþatã, în1750, o ºcoalã, transformatã în 1838 înºcoalã prepa randie pentru pregãtirea deînvãþãtori pentru ºcolile rurale. Muzeulmemorial „Petrache Poenaru”, în Beneşti.Prima menţiune documentară a B.datează din 1574.
BÃLENI 1. Com. în jud. Dâmboviþa,alcãtuitã din 2 sate, situatã în CâmpiaTârgoviºtei, pe râul Ialomiþa; 8 692 loc.(1 ian. 2011): 4 348 de sex masc. ºi 4 344fem. Moarã (1902). Legumiculturã. Ruinelecurþii boiereºti a familiei Bãleanu (sec.17); han (sec. 18); biserica „Sfântul IoanBotezãtorul” (sec. 19), cu picturi muraleexecutate, în 1858, de Gheorghe Tattarescu.Împletituri de rãchitã. Reºed. com. estesatul Bãleni-Români.

2. Com. în jud. Galaþi, formatădintr-un sat, situatã în zona de contact aPod. Covurlui cu Câmpia Covurlui, perâul Suhu; 2 498 loc. (1 ian. 2011): 1 267de sex masc. ºi 1 231 fem. Culturi decereale (grâu, porumb), floarea-soarelui ş.a.Producţie de băuturi alcoolice; pro dusede panificaţie. În satul Băleni, atestatdocumentar la 15 iul. 1448, se află biserica„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”construită în anii 1945–1950 pe loculuneia ce data din anul 1870 care a fostdistrusă de cutremurul din noaptea de9 spre 10 nov. 1940.
BÃLEªTI1. Com. în jud. Gorj, alcãtuitãdin 9 sate, situatã în Depr. Târgu Jiu, la8 km SV de municipiul Târgu Jiu; 7 657loc. (1 ian. 2011): 3 794 de sex masc. ºi

3 863 fem. Bisericile din lemn cu hramu -rile „Sfântul Ioan Botezã torul” (1832, cupicturi din 1872), „Sfinþii ArhangheliMihail ºi Gavriil” (1672, cu picturiinterioare din 1679 ºi din 1736), „SfântulDumitru” – fostã „Adormirea MaiciiDomnului” (sec. 18, re fãcutã în 1846),„Adormirea Maicii Domnului” (1834) ºi„Sfinþii Voievozi” ºi „Adormirea MaiciiDomnului” (1818), în satele Bãleºti,Ceauru, Cor neºti, Rasova ºi Stolojani.
2. Com. în jud. Vrancea, formatădintr-un sat, situatã în Câmpia Râmnicului;2 054 loc. (1 ian. 2011): 1 059 de sex masc.ºi 995 fem. Culturi de cereale, floarea-soarelui ş.a. Presă de ulei comestibil.

BÃLGRAD (BÃLGÃRAD), vecheadenumire popularã a municipiului AlbaIulia.
BÃLILEªTI, com. în jud. Argeº, alcãtuitãdin 7 sate, situatã în Piem. Cândeºti, perâul Bratia; 4 212 loc. (1 ian. 2011): 2 071de sex masc. ºi 2 141 fem. Centru de olãrit(în satul Poieniþa). În satul Bãjeºti se aflãcurtea fortificatã a banului Mareº Bãjescu(sec. 17), cu biserica „Adormirea MaiciiDom nului” (1666–1667), care pãstreazãpicturi murale din 1669, declarată monu -ment istoric. Biserica a fost supusă unorlucrări de restaurare în anii 1994–2003; însatul Bãlileºti există biserica „AdormireaMaicii Domnului”- Româneºti (1824) ºi casaAgripina Constantinescu (sec. 19).
BÃLINEªTIÕ Grãmeºti.

BÃLTENI 1. Com. în jud. Olt, formatădintr-un sat, situatã în zona de contact aCâmpiei Boian cu Piem. Cotmeana; 2 060loc. (1 ian. 2011): 1 044 de sex masc. ºi1 016 fem. Com. B. a fost înfiinþatã la 19mart. 2004 prin desprinderea satuluiBãlteni din com. Perieþi, jud. Olt. SatulBãlteni este atestat documentar la 20 iun.1489.
2. Com. în jud. Vaslui, alcãtuitã din3 sate, situatã în Pod. Central Moldove -nesc, pe râul Buda; 1 560 loc. (1 ian. 2011):780 de sex masc. ºi 780 fem. Staþie de c.f.(inauguratã la 1 mai 1892). Morãrit. Peterit. com. se aflã o pãdure de luncã (649ha), în care predominã stejarul pufos(Quercus pubescens), alãturi de care sedezvoltã frasinul ºi ulmul, la parterulcãreia se întâlnesc o serie de plante rare,printre care voniceriu pitic (Euonymus

nana) – declarat monument al naturii –,laleaua pestriþã (Fritillaria meleagris),plantã ocrotitã, laleaua gal benã (Tulipa
biebersteiniana) º.a. Întreaga pãdure estedeclaratã rezervaþie forestierã.

BÃLÞAÞI1. Com. în jud. Iaºi, alcãtuitãde 7 sate, situatã în Câmpia Jijiei Infe -rioare, pe râul Bahlueþ; 5 247 loc. (1 ian.2011): 2 640 de sex masc. ºi 2 607 fem.Producţie de pânze pentru ferãstraiemeca nice (gatere); prelucr. lemnului(parchet, mobilier de bucãtãrie). Pomicul -turã; legumi culturã. Satul Bãlþaþi esteatestat documentar, prima oarã, în 1473.Bisericã din lemn cu hramul „SfântulGrigore Teologul” (sec. 19), în satul Mã -dârjeºti.
2.Õ Stejaru(1).

BÃLÞAÞIIVECHIÕ ValeaRâmnicului.

BÃLÞÃTEªTI, com. în jud. Neamþ,alcãtuitã din 3 sate, situatã în zona decontact a Subcarpaþilor Neamþului cuM-þii Stâniºoara, la 475 m alt., într-o reg.colinarã acoperitã cu livezi ºi pãduri, la32 km N de municipiul Piatra-Neamþ;4 316 loc. (1 ian. 2011): 2 191 de sex masc.ºi 2 125 fem. Reparaþii de utilaje agricole;produse de panificaþie. Cazinou (sec. 19)în satul Bãlþãteºti. Staþiune balneo -climatericã de interes general, cu funcþio -nare per ma nentã, cu izv. de ape mineralecloruro-sodice con cen trate, sulfatate,unele magneziene, iodurate ºi bromu -rate, cunoscute din anul 1810, dar valori -ficate intens de la sf. sec. 19. Primeleanalize chimice ale apelor minerale deaici au fost fãcute în 1839 de medicii I.Cihac ºi Franz Humpel. Apele mineralede la B., medaliate cu aur la Expoziþiilede la Paris (1900) ºi Bucureºti (1906), suntfoarte eficiente în tratarea afecþiunilorreumatismale, a celor posttraumatice(stãri dupã operaþii pe arti culaþii ºimuºchi, dupã entorse, luxaþii ºi fracturi),neurologice periferice (pareze, secheledupã polio mielitã ºi polineuropatii),endocrine (sterilitate ova rianã), derma -tologice etc. Sarea de B., extrasã din apamineralã, este comercializatã în scopulfolosirii acesteia pentru bãi la domiciliu.Dupã dec. 1989, din cauza lipsei defonduri, Baza de tratament a fost tem -porar dezafectatã. Până la 22 oct. 2003,com. B. a avut în componenţă satulGhindăoani, care la acea dată a devenitcomună de sine stătătoare.
BÃLÞEªTI, com. în jud. Prahova, alcã -tuitã din 3 sate, situatã în SubcarpaþiiPrahovei; 3 721 loc. (1 ian. 2011): 1 841de sex masc. ºi 1 880 fem. Expl. de petrol(în satul Podenii Vechi). Prelucr. lem -nului. Pomiculturã.
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BÃLUªENI, com. în jud. Botoºani,alcãtuitã din 6 sate, situatã în CâmpiaJijiei Superioare, la confluenþa râuluiDrãcºani cu Moriºca; 4 957 loc. (1 ian.2011): 2 532 de sex masc. ºi 2 425 fem. Peterit. com. se aflã o parte a iazului Drãcºani,folosit pentru pisciculturã. În satulBãluºeni, atestat documentar la 20 dec.1635, se aflã o bi sericã din lemn cuhramul „Sfinþii Voievozi” (1740–1745) ºibiserica de lemn cu hramul „AdormireaMaicii Domnului” (a fostului schitZosin), ctitorie din anul 1779 a luiTudorache Baºutã, cu pridvor adãugatîn sec. 19 ºi reparaþii din 1944 (refãcutacoperiºul º.a.). Ca urmare a secularizãriiaverilor mănãstireºti, în 1864 schitulZosin a fost desfiinþat, bisericuþa de lemnsupravieþuind pânã în 1991 când s-areînfiinþat mănãstirea Zosin (de cãlugãri).În anii 1991–1992 s-a construit o bisericãde zid care a păstrat acelaºi hram –„Adormirea Maicii Domnului” (sfinþitãla 26 sept. 1992), dar din cauza unoralunecãri de teren ulterioare, aceastãbisericã ºi chiliile sunt pe cale sã seprãbuºeascã, fapt pentru care cãlugãriiau început construirea unei noi bisericipe un teren mai stabil, mai sus faþã decea ziditã anterior. În satul Zãiceºti seaflã biserica din lemn cu hramul „Ador -mirea Maicii Domnului” (1816, cu trans -formãri din 1884). În sec. 19, satulBãluºeni a purtat conco mitent, pe oanumitã perioadã, ºi denumirea de Zosin.
BÃNEASA1. Lac de baraj antropic, pevalea Colentinei, în N municipiuluiBucureºti. Supr.: 40 ha. Loc de agrementpentru locuitorii Capitalei ºi bazã desporturi nautice. ªtrand.

2. Pãdure situatã în N municipiuluiBucureºti, la 10,5 km de Piaþa SfântulGheorghe (consideratã kilometrul zeroal oraşului), alcãtuitã din stejar (Quercus
robur), carpen (Carpinus betulus), tei (Tilia
tomentosa), arþar (Acer tata ricum), salcâm(Robinia pseudacacia) º.a. Subarboretul estefor mat din corn (Cornus mas), porumbar(Prunus spinosa), mãceº (Rosa canina),pãducel (Crataegus mono gyna) etc., iarcovorul vegetal cuprinde ghiocei, viorele,toporaºi, brebenei etc. Pãdurea B., extinsãpe o supr. de c. 50 ha, reprezintã un restal renu miþilor codrii ai Vlãsiei. În sec. 19,aceastã pãdure a fost proprietateadomnului Gheorghe Bibescu. În 1921,primãria Capitalei a hotãrât crearea aicia unui parc de agrement, realizându-se

cãi de acces, alei, un restaurant în stilromânesc (în 1930), dupã planurilearhitectului Octav Doicescu etc. Ulterior,s-a mai construit un restaurant ºi s-auamenajat o Grãdinã zoologicã ºi uncamping. În partea de NE a Pãdurii B.se aflã poligonul Tunari, în care au locmari competiþii naþionale ºi inter -naþionale de tir.
3.Oraº în jud. Constanþa, situat în Pod.Oltinei, în apropiere de graniþa cu Bulgaria;5 546 loc. (1 ian. 2011): 2 762 de sex masc.ºi 2 784 fem. Supr.: 78,6 km2, din care 2 km2

în intravilan; densitatea: 2 773 loc./km2.Nod rutier. Produse alim. (brânzeturi,panificaþie). Siloz de cereale. Atestatdocumentar ca sat în 1750, cu numele
Parachioi (Satul cu bani), a trecut în categoriacomunelor rurale în 1850 ºi declarat oraºla 7 apr. 2004. Oraºul B. are în sub ordinead-tivã localitãþile comp onente Fãurei(menþionatã docu mentar în anul 1800 cunumele Calaicea), Negureni (atestatã în 1780cu denumirea Caranlâc) ºi Tudor Vladi -mirescu (atestatã în 1800 cu numele Regep
Cuius). Rezervaþia Canaraua Fetii (168 ha).

4. Com. în jud. Galaþi, alcãtuitã din 2sate, situatã în zona de contact a Pod.Covurlui cu Câmpia Covurlui, pe râulSlivna; 2 149 loc. (1 ian. 2011): 1 117 desex masc. ºi 1 032 fem. Bisericã cu hramul„Adormirea Maicii Domnului” (înce -putul sec. 19), în satul Roºcani. Rezer -vaþia forestierã Breana-Roº cani, cu poienide bujori (78,3 ha).
5. Com. în jud. Giurgiu, alcãtuitã din4 sate, situatã în Câmpia Burnasului;5 170 loc. (1 ian. 2011): 2 567 de sex masc.ºi 2 603 fem. Staþie de c.f. (inauguratã la1 nov. 1869). Viticulturã. Între 17 febr.1968 ºi 23 ian. 1981 a fãcut parte din jud.Ilfov. Bisericile cu hramurile „AdormireaMaicii Domnului” (1908–1910), „SfântulNicolae” (1858) ºi „Ador mirea MaiciiDomnului” (1865), în satele Bãneasa,Frasinu ºi Pietrele. Staþie meteorologicã.
6. Cartier în partea de N a munici -piului Bucureºti.

BÃNEªTI,com. în jud. Prahova, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în Subcarpaþii Prahovei,pe stg. râului Doftana, la confl. cuPrahova; 5 644 loc. (1 ian. 2011): 2 743 desex masc. ºi 2 901 fem. Confecþii textile.Pomiculturã (cireºi). Monu ment închinatlui Aurel Vlaicu, ridicat pe locul undeacesta s-a prãbuºit cu avionul (construitde el), la 13 sept. 1913, în timpul uneiîncercãri de trecere peste Carpaþi. Bisericãdin lemn, cu hramul „Sfinþii Voievozi”(1760), în satul Urleta.

BÃNIA1. Com. în jud. Caraº-Severin,alcãtuitã din 2 sate, situatã în Depr.Almãj, la poalele M-þilor Almãj; 1 985 loc.(1 ian. 2011): 982 de sex masc. ºi 1 003fem. Prelucr. primarã a lemnului. Creº -terea ovinelor ºi a bovinelor. Pomicul -turã. În satul Bãnia, menþionat documentar,prima oarã, în 1484, se aflã un muzeusãtesc (cu exponate de arheologie ºiistorie, numis maticã, etnografie) ºibiserica având hramul „Naºte rea MaiciiDomnului” (1779, cu refaceri din 1840 ºi1881 ºi picturi din 1897).
2.Õ OcnadeFier.

BÃNIªOR, com. în jud. Sãlaj, alcãtuitãdin 3 sate, situatã la poalele M-þilorPlopiº, pe Valea Banului; 2 223 loc. (1 ian.2011): 1 094 de sex masc. ºi 1 129 fem.Satul Bãniºor este menþionat docu mentar,prima oarã, în 1213.
BÃNIÞA1.Õ Meriºor.

2. Com. în jud. Hunedoara, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în SE Depr. Haþeg-Pui,pe cumpãna de ape dintre râurile Streiºi Jiu de Vest, în pasul Meriºor (sauBãniþa); 1 325 loc. (1 ian. 2011): 684 desex masc. ºi 641 fem. Staþie de c.f. Expl.de calcar. Pe terit. com. a fost descoperitão cetate geto-dacicã (sec. 1 î.Hr.-106d.Hr.) datând din timpul lui Burebista,refãcutã sub regele Decebal ºi distrusãîn timpul Rãzboaielor daco-romane.Vestigiile cetãþii geto-dacice au fostincluse, în 1999, pe lista patrimoniuluicultural mondial UNESCO. Satul Bãniþaeste menþionat docu mentar, prima oarã,în 1839. Turn medieval de apãrare (sec.15), în satul Crivadia. Rezervaþiilenaturale Dealu cu Peºtera Bolii ºi CheileCri vadiei (10 ha).
BÃRÃGAN, mare unitate de ºes în SERomâ niei, apar þinând Câmpiei Române,cuprinsã între vãile Mostiºtei la V,Dunãrii la S ºi E, Buzãului ºi Siretuluiinferior la N. Acoperitã cu un strat grosde loess (10–40 m) ºi presãratã cu crovuri,dune, lacuri sãrate, limane fluviatile ºivãi de tip „mostiºte”. Caracteristica pr.este datã de interfluviile largi, de marenetezime, cu scurgere semiendoreicã ºipânza freaticã aflatã la mare adâncime(15–25 m). Strã bãtutã în partea centralã,de la V la E, de râul Ialomiþa, pe care îlputem supranumi „Nilul Bãrã ganului”.Climã de stepã ºi soluri predominantcernoziomice, cu fertilitate mare, propiceculturilor cerealiere, de floarea-soarelui,sfeclã de zahãr, tutun etc. Este foarteroditoare în condiþii normale de umi -
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ditate naturalã sau de irigaþie. Denu mireade Bãrãgan derivã, dupã unele opinii, dela un termen turco-cuman, care înseamnãteren arid, sterp (în sensul de necultivat,nelucrat). Considerat grânarul României.Cuprinde douã mari subunitãþi: Bãrã -
ganul Mostiºtei, la S de valea Ialomiþei, ºi
Bãrã ganul Ialomiþei, la N de aceasta.
BÃRÃGANU, com. în jud. Constanþa,alcãtuitã din 2 sate, situatã în E Pod.Cobadin, la 40 km SV de municipiulConstanþa; 1 866 loc. (1 ian. 2011): 948 desex masc. ºi 918 fem. Morãrit ºi pani -ficaþie; fabricã de cãrãmidã. Api culturã.Culturi de cereale, cartofi, legume, planteolea ginoase º.a. Potenþial energetic eolianridicat. Com. B. a fost înfiinþatã la 1 febr.2003 prin desprinderea satelor Bãrãganuºi Lanurile din com. Mereni, jud. Constanţa.Satul Bãrãganu este atestat în 1877 cunumele Osmanfaca, iar satul Lanurile în1915 cu denumirea Ghiaur Suiciuk ºi apoicu cea de Ebikioi, iar din 1926 apar cutoponimele actuale. Bisericile cu hramu -rile „Sfinþii Împãraþi Con stantin ºi Elena”ºi „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”.
BÃRÃGANUL, com. în jud. Brãila,formată dintr-un sat, situatã în CâmpiaBãrãganului (Bãrã ganul Ialomiþei); 3 276loc. (1 ian. 2011): 1 659 de sex masc. ºi1 617 fem. Staþie de c.f. (inauguratã la21 nov. 1886). Expl. de petrol. Culturi decereale, plante tehnice, legume º.a.Pomiculturã; viticulturã. Satul Bãrãganuleste atestat documentar în 1643, iar satulCioara-Doiceºti (azi înglobat în satulBãrãganul) a luat fiinþã în anii 1830–1836cu numele Cioara Micã (ulterior numitCioara-Doiceºti). Pânã la 1 ian. 1965 satulºi com. B. s-au numit Cioara-Doiceºti.Biserica „Sfânta Treime” (1852–1858).
BÃRÃGANULDENORDÕ Brãila(1).

BÃRÃGANUL IALOMIÞEI, subunitatede re lief a Câmpiei Bãrãganului, de marenetezime, situatã în E-NE CâmpieiRomâne (a cãrei parte componentã este),între vãile Cãlmãþui la N, Dunã rea la E,Ialomiþa la S ºi Sãrata la V. Alt. des crescde la V (60–70 m) la E (20 m). Esteacoperitã cu depozite loessoide, dediferite grosimi, pe care s-au dezvoltatsoluri de tip cernoziomic, foarte fertileîn condiþii normale de umiditate. Apafreaticã se aflã la adâncime mai mare de5 m. Este formatã din mai multe câmpuri(Urziceni, Moh reanu, Roºiori, Griviþaetc.) presãrate cu movile, dune, crovuri,lacuri (Fundata, Perieþi, Amara, Strachina

º.a.). Culturi de cereale, plante tehnice ºide nu treþ, floarea-soarelui etc.
BÃRÃGANULMOSTIªTEI, subunitatede re lief a Câmpiei Bãrãganului, de marenetezime, situatã în E Câmpiei Române(a cãrei parte com ponentã este), întrevãile Ialomiþa la N, braþul Borcea la E,Dunãrea la S ºi Mostiºtea la V. Alt.variazã între 70–90 m (Câmpul Hagieni)ºi 25 m în E. Este acoperitã cu nisipuri ºidepozite loessoide, de diferite grosimi,pe care s-au dezvoltat soluri de tip cerno -ziomic, foarte fertile în condiþii normalede umiditate. Apa freaticã se aflã la foartemare adâncime (18 m pe CâmpulFãcãeni, 50–70 m pe Câmpul Hagienietc.). Este formatã din mai multe câm -puri, cu puternic caracter semiendoreic(Hagieni, Lehliu, Mãrculeºti, Ciulniþaº.a.). În SE B.M. au fost create marisisteme de irigaþie (Indepen den þa–Dragoº Vodã–Dragalina; Ciul niþa–ªtefanVodã–Cuza Vodã; Jegãlia–Peri ºoru;Movila–ªtefan cel Mare–Borcea etc.)pentru a compensa lipsa de umiditatedin sol în perioadele secetoase. Culturide cereale, plante tehnice ºi de nutreþ,floarea-soarelui etc.
BÃRÃªTI, com. în jud. Olt, alcãtuitã din8 sate, situatã în Piem. Cotmeana; 1 649loc. (1 ian. 2011): 783 de sex masc. ºi 866fem. Reºed. com. este satul Bãrãºtii de
Vede. Expl. de þiþei. Pomiculturã. Creº -terea bovinelor ºi porcinelor. Bisericilecu hramurile „Adormirea Maicii Dom -nului” (1820) ºi „Sfântul Nicolae” (1900),în satele Bãrãºtii de Cepturi ºi Bãrãºtiide Vede; biserica din lemn ºi cãrãmidã,cu dublu hram, „Sfântul Nicolae” ºi„Cuvioasa Parascheva” (1820), în satulBoroeºti.
BÃRBÃTENIIDEJOSÕ Aninoasa(1).

BÃRBÃTEªTI 1. Com. în jud. Gorj,alcãtuitã din 4 sate, situatã în zona de Ea Dealurilor Jiului, pe râul Gilort; 1 761loc. (1 ian. 2011): 890 de sex masc. ºi 871fem. Staþie de c.f. (inauguratã la 16 ian.1888). Expl. de balast. Produse alim.Muzeu etnografic (în satul Bãrbãteºti).Vestigii din Epoca bronzului (în satulSocu). Satul Bãrbãteºti este menþionatdocumentar, prima oarã, în 1438 (apoi la4 sept. 1520, 18 nov. 1619, 13 mart. 1662etc.), satul Musculeºti este atestatdocumentar la 17 iul. 1707 (pânã în sec.19 s-a numit Sãrãcineºti), satul Petreºtiapare consemnat la 15 ian. 1504, iar satulSocu la 3 mart. 1746. Casa „Costicã

Bãrbãtescu” (1848–1850) ºi casa „Sburlea”(1891), în satul Bãrbãteºti.
2. Com. în jud. Vâlcea, alcãtuitã din4 sate, situatã în Subcarpaþii Olteniei; 3663 loc. (1 ian. 2011): 1 833 de sex masc.ºi 1 830 fem. Muzeu etnografic. Reºed.com. este satul Bodeºti. Expl. lemnului.Apiculturã. În satul Bãrbãteºti se aflãschitul „Pãtrunsa” (de cãlugãri), la poa -lele muntelui Buila, înfiinþat în 1740 decãtre episcopul Climent al Râmnicului;ulterior a fost distrus de prãbuºirea uneistânci ºi apoi refãcut în a doua jumãtatea sec. 18 de cãtre postelnicii Dumitru ºiIon Bãrbãtescu. Pãrãsit în 1895, schitul afost reînfiinþat în 1934–1935 de cãtreieromonahul Veniamin Grigorescu ºiresfinþit la 23 aug. 1936. Biserica schitului,cu hramul „Cuvioasa Parascheva”,pãstreazã picturi murale din 1812, a fostsupusã unor restaurãri în 1963 ºi 1977 (afost închis pridvorul ºi biserica acoperitãcu tablã) şi declaratã monument istoric;biserica de zid cu hramul „SfântulNicolae” (1712–1715, pictatã în 1774) areun pridvor adãugat în 1774; bisericãfortificatã cu hramul „Intrarea în Bisericãa Maicii Domnului” (1776, cu picturioriginare ºi zid de incintã ridicat în sec.18); în satul Bãrbãteºti se aflã bisericiledin lemn cu hramurile „Sfântul Nicolae”(1790, pictatã în 1800 ºi 1862) ºi „BunaVestire” (1795, pictatã în 1823 ºi 1890 ºitencuitã în 1887–1890), aceasta din urmãadusã din satul Bãbeni-Bistriþa. În satulBodeºti existã bisericile cu hramu rile„Sfânta Treime” (1732, cu fresce originareºi zid de incintã din 1732 ºi cu pridvoradãugat în 1870) a fostului schit Bodeºti,ºi „Intrarea în Bise ricã a MaiciiDomnului” (1749, cu picturi origi nare).

BÃRBULEªTI, com. în jud. Ialomiþa,formată dintr-un sat, situatã în CâmpiaBãrãganului; 6 051 loc. (1 ian. 2011): 3 019de sex masc. ºi 3 032 fem. Haltã de c.f.Culturi de cereale, plante tehnice ºi denutreþ, leguminoase pentru boabe º.a.Com. B. a fost înfiinþatã la 27 iun. 2006prin desprinderea satului Bãrbuleºti dincom. Armãºeºti. Între 17 febr. 1968 ºi 23ian. 1981 satul Bãrbuleºti a fãcut partedin jud. Ilfov. Biserica „Sfântul Nicolae”(1754, cu refaceri din 1873).
BÃRBULEÞU,com. în jud. Dâmboviþa,alcã tuitã din 4 sate, situatã în zona decontact a Sub carpaþilor Ialomiþei cuprelungirile M-þilor Leaota, pe Râul Alb
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(afl. al Dâmboviþei); 1 673 loc. (1 ian. 2011):816 de sex masc. ºi 857 fem. Pomiculturã(pruni, meri). Centru pentru colectarealaptelui ºi pentru fabricarea produselorlactate (Bãrbuleþu). Producþie de þuicã.Agroturism. Biserica „Ador mirea MaiciiDomnului” (1672–1680). Reºed. com. estesatul Gura Bãrbu leþului. Până la 6 dec. 2004,com. B. a avut în com ponenţă satele Aluniş,Pietrari, Şipot şi Valea, care la acea dată auformat com. Pietrari, jud. Dâmboviţa. Totpână la 6 dec. 2004, com. B. a mai avut încomponenţă satele Râu Alb de Jos şi RâuAlb de Sus, care la acea dată au format com.Râu Alb, jud. Dâmboviţa.
BÃRCÃNEªTI1. Com. în jud. Ialomiþa,alcã tuitã din 2 sate, situatã în CâmpiaBãrãganului, în lunca largã de pe dr.râului Ialomiþa; 3 636 loc. (1 ian. 2011):1 735 de sex masc. ºi 1 901 fem. Complexde creºtere a porcilor. Culturi de cereale,de floarea-soarelui, plante de nutreþ,legume, tutun etc. Viticulturã. Bisericãavând hramul „Adormirea Maicii Dom -nului” (1812), în satul Bãrcãneºti. În satulEliza-Stoeneºti, înfiinþat în 1780 de cãtrerefugiaþii ardeleni ºi numit alternativStoeneºti ºi Pisica (până în 1925, după care,până la 1 ian. 1965 a purtat numeleEliza-Stoeneºti, iar între 1 ian. 1965 ºi 17febr. 1968 s-a numit Pelinul, datã la care afost desfiinþat ºi unificat cu satul Condeeºti)se află conacul „Nicu Chiroiu” (1926, aziîn ruină) şi biserica „Sfântul Nicolae”datând din 1851 ºi pictatã la interior în anii1886–1889 de Serafim ºi Z. G. Niculescu,reparatã în 1959–1960 când a fost repictatãîn tempera de I. Dogãnescu ºi C. Blendea;co nacul lui Marius Ionescu (1909), în ruină.Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981, com. B.a fãcut parte din jud. Ilfov.

2. Com. în jud. Prahova, alcãtuitã din5 sate, situatã în Câmpia Ploieºtiului, la6 km SE de municipiul Ploieºti; 9 661 loc.(1 ian. 2011): 4 695 de sex masc. ºi 4 966fem. Nod rutier. Sere legu micole (130ha), în satul Tãtãrani. Satul Bãrcãneºtieste consemnat documentar, prima oarã,la 4 iul. 1476. În satul Ghighiu, atestatdocu mentar la 25 ian. 1471, se aflãmănãs tirea (de maici) cu acelaºi nume,întemeiatã în anul 1601 de logofãtulCoresi în mijlocul unei pãduri care făceaparte din Codrii Vlãsiei; în anul 1817,ieromonahul Arsenie de la mănãstireaCernica a construit o bisericã din lemn,cu ajutorul familiei Rucãreanu, pe un loccedat în 1814 de cãtre Uþa Cantacuzino-Corneanu. Pânã în 1952, aici a funcþionat

o mănãstire de cãlugãri. Biserica actualã,cu hramul „Izvorul Tã mãduirii”, a fostziditã în anii 1858–1865 (sfin þitã la 31mart. 1866), pe locul vechii biserici dinlemn, prin strãdania arhimandriþilorEftimie ºi Antonie ºi pictatã la interior,în 1865–1866, de cãtre Gheorghe Tattarescu.Complexul monahal a fost supus unorample lucrãri de restaurare în anii 1954–1958, pe rioadã în care s-au construit chiliiîn stil brânco venesc, ateliere de lucru ºia fost recondiþionatã pictura muralã.Biserica a fost consolidatã, repa ratã ºi is-au restaurat picturile murale dupãstricãciunile provo cate de cutre mu reledin 10 nov. 1940, 4 mart. 1977 ºi 30 mai1990 (resfinþitã în aug. 1990). MănãstireaGhighiu posedã un muzeu cu colecþii deartã veche religi oasã. În satul Tãtãraniexistã conacul „Brân co veanu-Mavro -cordat” (sec. 18). În arealul satuluiGhighiu se aflã un pâlc de stejari seculari(ocrotiþi de lege).
BÃSEªTI1. Com. în jud. Maramureº,alcãtuitã din 4 sate, situatã în zonaDealurilor Asuajului, la poalele de SE aleCulmii Codrului, la 200 m alt.; 1 541 loc.(1 ian. 2011): 764 de sex masc. ºi 777 fem.Muzeu etnografic. În satul Bãseºti, men -þionat documentar, prima oarã, în 1391,s-a nãscut Gheorghe Pop de Bãseºti(1835–1919), preºedinte al Marii AdunãriNaþionale de la Alba Iulia, care a procla -mat unirea Transil vaniei cu România la1 Dec. 1918. În casa acestuia, construitãîn 1878, s-a amenajat un muzeu me -morial. Casã din lemn (1860). În satulOdeºti, atestat documentar în 1424 ºitransferat, la 24 oct. 1997, din com. Bãiþade sub Codru în com. Bãseºti, se aflãbiserica „Sfinþii Arhangheli Mihail ºiGavriil” (1832).

2. Õ Cãlmãþuiu.
3.Õ Viiºoara(7).

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

văile Dobrişoarei şi Prisloapei (139,3 ha),declaraţi rezervaţie forestieră.
BÃTRÂNI, com. în jud. Prahova, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în Depr. Drajna-Chiojd,la poalele muntelui Zmeurãt; 2 109 loc.(1 ian. 2011): 1 071 de sex masc. ºi 1 038fem. Producţie de brânzeturi ºi de sãpun.Pomiculturã (meri, pruni, peri, nuci).Apiculturã. Creºterea animalelor. Com.
B. a fost înfiinþatã la 30 dec. 2005 prindesprinderea satelor Bãtrâni ºi PoianaMare din com. Starchiojd, jud. Prahova.
BÃÞANI, com. în jud. Covasna, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în Depr. Baraolt, pe râulBaraolt; 4 528 loc. (1 ian. 2011): 2 318 desex masc. ºi 2 210 fem. Expl. de balast.Confec þionarea covoarelor (în satulHerculian), pãlãriilor ºi a coºurilorîmpletite din nuiele (în satul Bãþanii Mici).Topitoria de fier „Bodvaly” (1831). Fabricãde cãrãmidã ºi þiglã. Expl. ºi prelucr.primarã a lemnului. Reºed. com. este satul
Bãþanii Mari, atestat docu mentar, primaoarã, în 1332. În 1843, com. B. a fostdevastatã de un incendiu pustiitor, dupãcare a fost reconstruitã în întregime. Izv.cu ape mine rale carboga zoase ºi feru -ginoase, în satul Ozunca-Bãi. Bisericã înstil gotic târziu (sec. 15) cu transformãrirenas centiste (sec. 16) ºi apoi baroce (1776).Douã clopote vechi (1575 ºi 1615). Cetatesãteascã (sec. 15) ºi casa memorialã„Benedek Elek” (mobilã, obiecte personale,docu mente, fotocopii aparþinând scriito -rului ºi publicis tu lui), în satul Bãþanii Mici.În satul Herculian se află ruinele uneibiserici ortodoxe (sfinţită în 1937),vandalizată de armata horthystă în 1940(ruinile au fost conservate în 1998). În satulAita Seacã existã o rezervaþie paleon -tologicã (punct fosilifer), cu co chilii demoluºte din Pliocen, declaratã mo numental naturii (supr.: 2 ha).
BÃUÞAR, com. în jud. Caraº-Severin,alcãtuitã din 4 sate, situatã în culoaruldepresionar Bistra, pe cursul superior alrâului Bistra; 2 639 loc. (1 ian. 2011): 1 315de sex masc. ºi 1 324 fem. Staþie de c.f.Expl. de min. de fier ºi de micã (satulBucova). Expl. ºi prelucr. marmurei(cariera Bucova) ºi a lemnului. Colectareaºi prelucrarea fructelor de pãdure ºi aciupercilor. Pomiculturã (meri, pruni).Ansamblul folcloric ºi de dansuri„Ciobãnaºul”. Satul Bãuþar este menþio -nat documentar, prima oarã, în 1750.
BÂCLEª, com. în jud. Mehedinþi, alcã -tuitã din 7 sate, situatã în Piem. Bãlãciþei;2 104 loc. (1 ian. 2011): 1 028 de sex masc.ºi 1 076 fem. Creºterea bovinelor. 
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BÂLDANA,Mănăstirea~Õ Tărtăşeşti.

BÂLEA, lac glaciar în M-þii Fãgãraº, la2 034 m alt. Supr.: 0,46 km2; ad. max.:11 m; vol.: 0,2 mil. m3. Din el izv. râulcu acelaºi nume (22,5 km). Punct turistic.Cabanã distrusã de un incendiu în 1995ºi refãcutã ulterior. Pe aici trece drumulnaþional transfãgãrãºan (inaugurat în1974); linie de tele cabinã (804 m diferenþãde nivel) între Bâlea-lac ºi Bâlea-cascadã(inauguratã în 1975). În jurul lacului se aflăre zervaþia naturalã complexã omo nimã(120,40 ha), cu vegetaþie variatã, constituitãdin tufãriºuri de smirdar (Rhododendron
kotschyi) ºi me riºor (Vaccinium vitis-idaea) ºinumeroase alte plante, printre care rogozuri(Carex pyrenaica, Carex da cica), garofiþa cuflori roºii (Dianthus compactus), floa -rea-de-colþi (Leontopodium alpi num), plantaendemicã miliþea (Silene dinarica) º.a.
BÂLTENI,com. în jud. Gorj, alcãtuitã din5 sate, situatã pe stg. Jiului, la poalele deSV ale Dealului Bran; 7 738 loc. (1 ian.2011): 3 782 de sex masc. ºi 3 956 fem.Expl. de petrol. Hidrocentralã (11 MW)datã în folosinþã la 8 iul. 1992. Constr. ºireparaþii de utilaj minier. Mat. de constr.Creº terea bovinelor. Bisericã având dubluhram – „Sfântul Vasile” ºi „Sfinþii ÎmpãraþiConstantin ºi Elena” (1826, cu unelemodificãri din 1894), în satul Bâlteni.
BÂLVÃNEªTI, com. în jud. Mehedinþi,alcã tuitã din 5 sate, situatã în Pod.Mehedinþi, pe râul Coºuºtea Micã; 1 029loc. (1 ian. 2011): 512 de sex masc. ºi 517fem. Muzeu etnografic. Pomiculturã;apiculturã. Sãpãturile arheologice au scosla ivealã urme ale unor aºezãri neolitice

ºi din perioada bronzului ºi un depozit
din Epoca fierului (sec. 7 î.Hr.), în care s-au
gãsit douã securi din fier, 12 coliere din
bronz, 10 brãþãri din bronz º.a. În arealul
com. B. se aflã pãdurea Borovăţ (30 ha),
alcătuită din pin negru de Banat (ocrotitã
de lege), declarată rezervaţie forestieră.
BÂRCA, com. în jud. Dolj, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia Desnãþui,
pe stg. râului Desnãþui; 3 989 loc. (1 ian.
2011): 1 911 de sex masc. ºi 2 078 fem.
Expl. de balast. Produse alim. Morãrit ºi
panificaþie. Muzeu de istorie ºi etno -
grafie. Bisericã având hram dublu –
„Sfântul Dumitru” ºi „Sfântul Gheorghe”
(1801–1803, refãcutã în 1912–1914).

BÂRGÃU1.MunþiiBârgãului,munþiscunzi, situaþi în N Carpaþilor Orientali,delimitaþi de cursul superior al râuluiSomeºu Mare (la V ºi NV), de râul Coºna(la NE) ºi Valea Bistriþei ardelene (la S)ºi strãjuiþi de M-þii Rodna (la NV),Suhard (la NE) ºi Cãliman (la S). Suntalcãtuiþi din depozite sedi mentare,strãpunse de roci eruptive care augenerat mai multe vârfuri vulcanice, înmajoritate neck-uri (vf. Miroslava, 1 625m, care constituie alt. max. a acestormunţi; Heniu Mare, 1 611 m; Cucureasa,1 392 m; Bârgãu, 1 362 m; Pãltineasa, 1227 m º.a.). M-þii B. prezintã culmiprelungi, netede, sepa rate de vãile Ilva,Leºu ºi Bârgãu, care formeazã impre -sionante defilee la traver sarea mã guriloreruptive. În partea de E se aflã platoulstruc tural Zâmbroia. Expl. de min.complexe. Acoperiþi cu pãduri, pãºuni ºifâneþe. Pe pantele lor sunt risipite aºezãriomeneºti de altitudine (ªanþ, Rodna,Lunca Ilvei º.a.).
2.Pasul~ Õ Tihuþa.

BÂRGÃUANI, com. în jud. Neamþ,alcãtuitã din 13 sate, situatã în Subcar -paþii Neamþului; 3 976 loc. (1 ian. 2011):2 007 de sex masc. ºi 1 969 fem. Bisericaavând hramul „Adormirea Maicii Dom -nului” (1763–1783), în satul Bãlãneºti.Han (sec. 18).
BÂRGHIª, com. în jud. Sibiu, alcãtuitãdin 6 sate, situatã în Pod. Hârtibaciului;2 209 loc. (1 ian. 2011): 1 121 de sex masc.ºi 1 088 fem. În satul Bârghiº, menþionat
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docu men tar, prima oarã, în 1357, se aflãun castel medieval. Biserici în satele Apoº(sec. 15–18, cu turn-clo potniþã din 1799),Peliºor (sec. 14, fortificatã în sec. 16–18) ºiZlagna (sec. 15–16).
BÂRLA,com. în jud. Argeº, alcãtuitã din12 sa te, situatã în Câmpia Gãvanu-Burdea,pe râul Cot meana; 5 304 loc. (1 ian. 2011):2 595 de sex masc. ºi 2 709 fem. Expl. depetrol. Morãrit ºi panificaþie. Creºtereabovinelor ºi ovinelor. Aviculturã.  Sta -þiune balneo climatericã, în satul Bãdeºti(Õ). În satul Urlueni au fost identificateurmele unui castru roman, situat pefortificaþia romanã Valul lui Traian (Õ).Bisericile cu hramurile „AdormireaMaicii Domnu lui”-Lereni (1787, cupicturi originare) ºi „Sfântul Nicolae”(1812, cu picturi originare), în sateleUrlueni ºi Podiºoru.
BÂRLAD1. Râu, afl. stg. al Siretului, la4 km aval de com. Lieºti (jud. Galaþi);207 km; supr. bazinului: 7 220 km2. Izv.din Dealul Bour (Pod. Central Moldo -venesc), de la 370 m alt., din amonte decom. Valea Ursului (jud. Neamþ). Are opantã medie de scurgere de 1,4 m/kmºi un debit mediu multianual ce variazãîntre 0,20 m3/s în cursul superior ºi 7m3/s în zona de vãrsare. Este un râu cuscurgere redusã, meandrare puternicã ºivariaþii mari de nivel ºi debit. Producefrecvente inundaþii în cursul inf. Prezintã,în cursul superior, o asi metrie accentuatãspre stg., din cauza Colinelor Tutovei depe partea dr., cãpãtând aspectul unuisemn de întrebare, traverseazã podiºulcu acelaºi nume ºi trece prin oraºeleNegreºti, Vaslui, Bârlad ºi Tecuci. Afl.pr.: Rebricea, Vaslui, Crasna (pe stg.),Buda, Racova, Tutova (pe dr.).

2.PodiºulBârladului, parte compo -nentã a Pod. Moldovei, cuprinsã între

Câmpia Moldovei (la N), Prut (la E),Câmpia Românã (la S) ºi Siret (la V),strãbãtutã, în zona centralã, de râulBârlad. Este format din numeroase culmideluroase (cu alt. medii de 250–350 m)constituite din gresii, calcare, marne argi -loase, separate de vãi largi, în majoritatecu orientare N-S sau NNV-SSE. Alcã tui -rea petro graficã ºi structura monoclinalã(înclinarea generalã a stratelor spre SE)au determinat dezvoltarea unor puter -nice fronturi de cueste (Coasta Iaºilor,Coasta Racovei, Coasta Schitu-Hadâmbuetc.), a unor supr. structurale, cu lãþimide 4–5 km (Scheia, Tansa, Repedea,Ipatele º.a.), a vãilor consecvente (afl.Bârladului), obsecvente (afl. Bahluiului)ºi sub secvente (afl. dr. ai Jijiei ºi Prutului).Înãlþimile cele mai mari se gãsesc înColinele Tutovei (Dealul Mângãralei, 485m, Dealul Rãzeºti, 461 m º.a.) ºi în Pod.Central Moldovenesc (Dealul Cetatea,467 m, Dealul Cheia Domniþei, 458 mº.a.). Alt. max.: 561 m (Dealul Doroºanudin Colinele Tutovei). Diviziuni: Pod.
Central Moldovenesc, la N de râul Racova,
Colinele Tu tovei, în concavitatea râuluiBârlad, la S de râul Racova, ºi Colinelesau Dealurile Fãlciului, la E de râul Bârlad.Viticulturã. Pomiculturã.

3.Municipiu în jud. Vaslui, situat perâul Bârlad, între prelungirile de SE aleColinelor Tutovei ºi cele de SV aleColinelor Fãlciului, la 70–172 m alt.;68 826 loc. (1 ian. 2011): 33 021 de sexmasc. ºi 35 805 fem. Supr.: 15 km2, dincare 10,2 km2 în intravilan; den sitatea:6 747 loc./km2. Staþie de c.f. (inauguratãla 13 sept. 1872). Nod rutier. Expl. denisip meta lurgic. Termocentralã. Pro -ducţie de rulmenþi (din 1953), deelemente pneumatice pentru automati -zare ºi aparate de mãsurã, de produseabrazive, angrenaje ºi organe mecanicede transmisie, textile (conf., filaturã ºiþesãtorie de vigonie), de cãrãmidã ºi alim.(conserve de legume ºi fructe, uleiuri

vegetale, produse de pani ficaþie etc.). Serelegumicole (12 ha). Teatrul „Victor IonPopa” (f. 20 mart. 1955); Muzeul „VasilePârvan” (înfiinþat în 1914), cu sec þii deistorie, arheologie, etnografie, artã ºiºtiinþele naturii, Muzeul colecþiilor deartã (deschis în 1993 în casa „Sturdza”,care dateazã din sec. 19). Cole giuluniversitar de institutori, înfiin þat în oct.1999, afiliat Facultãþii de Psiho logie ºiªtiinþe ale Educaþiei a Uni ver sitãþii „A.I.Cuza” din Iaºi; Biblioteca municipalã„Stroe S. Belloescu” cu un fond valorosde cãrþi vechi, printre care Carte românea -
scã de învãþãturã, Iaºi, 1643, Psaltirea în
versuri a lui Dosoftei, Iaºi, 1673, Gramatica
limbii române de Timotei Cipariu,Bucureºti, 1839 º.a. Parc zoolo gic. Istoric.Veche aºe zare cu vestigii materiale dinsec. 9 î.Hr., din sec. 4 (ceramicã de tipSântana de Mureº, coarne de cerb, diferitprelucrate) ºi din sec. 9–12. Men þionatdo cumentar, pentru prima oarã, în 1174,în tr-o cronicã ruseascã, apoi la 28 iun.1401, iar ca târg în 1408 ºi ca punct devamã, într-un hrisov emis de domnulAlexandru cel Bun, în anul 1422 ºi dinnou ca târg în 1495. Incendiat ºi prãdatde hoardele tãtare în nov. 1439, în 1440,1444 ºi 1683. În Evul Mediu a fost pr.centru meºteºugãresc ºi comercial al Þãriide Jos a Moldovei ºi reºedinþa unui marevornic (sec. 15). De B. se leagã existenþaunei pre supuse formaþiuni politice a
bârladnicilor. În 1758, oraºul a fost jefuitºi incendiat de marea invazie a tãtarilor,la 14 oct. 1802 a fost distrus în mare partede puternicul cutremur de pãmânt, la 10nov. 1940 un alt cutremur a dãrâmataproape jumãtate din clãdirile oraºului,iar cutremurul din 4 mart. 1977 (cu omagnitudine de 7,2 grade pe scaraRichter) a provocat imense pagube mate -riale ºi mai multe victime. În 1822 a fostincendiat ºi jefuit de turci, iar în 1826mistuit de un mare incendiu. Acþiunigreviste în oct. 1920. Declarat municipiu
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la 17 febr. 1968. Monumente: urmeleunei cetãþi de pãmânt, construitã deªtefan cel Mare în 1476; biserica „SfântulGheorghe”, ctitorie din 1496 a domnuluiªtefan cel Mare, reconstruitã de VasileLupu în anii 1634–1636; biserica „SfântulDumitru” (1636); biserica „Sfân tulGheorghe” a breslei aba giilor, construitãîn 1818 ºi refãcutã în 1925, cu turn-clopot -niþã din 1857; biserica ridicatã prin strã -dania filantropului Stroe Belloescu, în1808; bisericile având dublu hram –„Sfântul Spiridon” ºi „Buna Vestire”(1825) ºi „Vovidenia” ºi „Sfânta Paras -che va-Ducu leasa” (1826, construitã pelocul uneia din 1768, cu anumite transfor -mãri (din 1849); biserica „Sfântul Du -mitru” (1835); bise rica „Sfinþii Voievozi”(1840), cu turn-clopotniþã din 1858;biserica „Sfântul Ilie” a breslei blãnarilor(1865); casele Iamandi (1830), Suþu (1840,în stil neoclasic), Ale xandru Tuduri (1840,cu transformãri din sec. 20), Micles cu(1850), Deciu (1896–1901), azi ªcoala demuzicã ºi artã plasticã; clãdirea fostuluispital „Elena Beldiman” (1866); Liceul„Gheorghe Roºca-Codreanu” (1886); clãdi -rea vechii Prefecturi (ante 1890), aziMuzeul „Va sile Pârvan”; clãdireateatrului „Victor Ion Popa” (ante 1890,cu unele transformãri din sec. 20),distrusã parþial de un incendiu la 8 apr.1992 ºi refãcutã ulterior; statuia docto -rului Constantin Codrescu, operã din1903 (sau 1880) a sculp torului Fr. Storck,statuia caporalului Constantin Muºat,realizatã în 1923 de sculptorul Ion C.Dimitriu-Bârlad; busturile scriitorilorCostache Negri (1945, sculptor GinetteSontha), Victor Ion Popa (1945, sculptorFlorica Hociung) ºi Al. Vlahuþã (sculptorIon C. Dimitriu-Bârlad, 1921).
BÂRNA, com. în jud. Timiº, alcãtuitã din7 sa te, situatã în zona de contact aDealurilor Lugojului cu prelungirile deNV ale M-þilor Poiana Ruscãi, pe râulSãraz; 1 543 loc. (1 ian. 2011): 814 de sex

masc. ºi 729 fem. Expl. forestiere. Agro -turism. Satul Bârna este menþionat docu -mentar, prima oarã, în perioada 1514–1516.
BÂRNARU,masiv muntos în partea cen -tralã a M-þilor Bistriþei (Carpaþii Orien -tali), constituit din roci cristaline, limitatde valea Bistriþei la E ºi râurile Bârnãrella N ºi Bârnaru, la S. Alt. max.: 1 699 m(vf. Bârnaru).
BÂRNOVA, com. în jud. Iaºi, alcãtuitãdin 6 sate, situatã în Pod. Central Moldo -venesc; 5 374 loc. (1 ian. 2011): 2 729 desex masc. ºi 2 645 fem. Staþie de c.f.(inauguratã la 1 mai 1892). Expl. de calcarºi gresii calcaroase. Centru viticol. Sana -toriu T.B.C. (sf. sec. 19). În satul Bârnova,menþionat documentar în sec. 17, se aflãmănãstirea cu acelaºi nume (de cãlugãri),cu biserica având dublu hram – „SfântulGheorghe” ºi „Tãierea Capului SfântuluiIoan Botezã torul”, ctitorie din 1626–1629a domnului Miron Bar novschi, ter mi natãdefinitiv în anii 1664–1666 de cãtredomnul Eustratie Dabija. Biserica nu estepictată. Turn-clo potniþã din 1667, chiliidin 1728 (refãcute în 1975) ºi zid deincintã din 1728. Mănãstirea a fostdesfiinþatã de către autorităţile comunistela 28 oct. 1959 ºi reînfiinþatã dupã 1989,respectiv în iul. 1991. În satul Bârnovase aflã conacul lui Ion Inculeþ (1920), încurtea cãruia existã biserica „Sfântul IoanBotezãtorul” construitã în 1942–1947 deIon I. Inculeþ ºi Georgel Inculeþ, fiii luiIon Inculeþ. În satul Pietrãria existãschitul „Tãrâþa” sau „Piatra Sfântă”, cubiserica „Adormirea Maicii Domnului”(1755, cu adãugiri de la sf. sec. 18 ºireparaþii din 1836). Bisericile „În viereaDom nului” (sec. 19) ºi „Sfinþii ApostoliPe tru ºi Pavel” (1812), în satele Viºan ºiPãun. Punct fosilifer, pe Dealul Repedea.

BÂRSA1. Râu pe terit. jud. Braºov, afl.stg. al Oltului la Feldioara; 66 km; supr.bazinului: 530 km2. Izv. din partea de Ea M-þilor Fãgãraº, de sub vf. Co misul(1 883 m), de la 1 600 m alt. În cursulsuperior prezintã o vale prãpãstioasã,adâncitã în ºisturi cristaline, cu panteabrupte de 40–50 m/km.
2.MunþiiBârsei,denumire genericăatribuitã munþilor din S Depr. Bârsei(Piatra Mare, Postãvaru, Mãgura Codlei),formaþi din fliº. Alt. max.: 1 843 m (vf.Piatra Mare). Obiective turistice.
3.DepresiuneaBârsei,depresiunede origine tec tonicã, în partea de V aDepr. Braºovului, cu prinsã în zona decurburã internã a Carpaþilor Orientali.Din punct de vedere morfologic este ocâmpie netedã, alu vio-proluvialã, slabfragmentatã, cu alt. medie de 510 m, încadrul cãreia se detaºeazã ºi o zonã pie -montanã ºi de mãguri. Climã rãcoroasã,cu inver sii de temperaturã. Drenatã la Ede Olt, care adunã, între Bod ºi Feldioara,un mãnunchi de afl. Soluri fertile,cultivate cu cereale, cartofi, sfeclã dezahãr, in pentru fuior. Cunoscutã ºi subdenumirea de Þara Bârsei. Prima men -þiune documentarã de spre Þara Bârseidateazã după 7 mai 1211, când în aceastãzonã au fost colonizaþi cavalerii teutonicu scopul de a apãra graniþa de SE aTran silvaniei ºi care, în perioada instalãriilor (1211–1225) au construit cetãþileFeldioara ºi Codlea. În diplomele acor -date cavalerilor teutoni se fac referiri la

Terra Blachorum (sau Þara Româ nilor),identi ficatã cu Þara Fãgãraºului.
4.Com. în jud. Arad, alcãtuitã din 4sate, situatã în Depr. Zarand, pe stg.canalului Morilor; 1 887 loc. (1 ian. 2011):932 de sex masc. ºi 955 fem. Haltã de c.f.Mat. de constr. Prelucr. lemnului. Muzeude ceramicã popularã. Centru de olãrit.Satul Bârsa este menþionat documentar,prima oarã, în 1489.

BÂRSANA, com. în jud. Maramureº,alcãtuitã din 2 sate, situatã în Depr.Maramureº, pe râul Iza; 4 767 loc. (1 ian.2011): 2 401 de sex masc. ºi 2 366 fem.Expl. de pãmânturi colorate. Prelucr.lemnului ºi a laptelui; produse de pani -ficaþie. Pomiculturã. Creºterea bovinelorşi ovinelor. În satul Bârsana, menþionatdocumentar, prima oarã, la 26 sept. 1326,se aflã biserica din lemn, cu hramul„Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului”(1720), cu acoperiº dublu-poalã pe corpulnavei ºi turn-clopotniþã pe pronaos, cu
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foiºor ºi coif prelung. Pãstreazã picturiinterioare din 1806, executate de HodorToader. În dec. 1999, aceastã bisericã a fostinclusã pe lista de patrimoniu culturalmondial UNESCO, iar în anul 2000,declaratã monument istoric. Mănãs tire (demaici) înfiinþatã la 30 iun. 1994, cu bisericãdin lemn, cu hramul „Sfinþii Apostoli Petruºi Pavel”, con struitã în 1992–1993. Până la7 apr. 2004, com. B. a avut în componenţăsatul Onceşti, care la acea dată a devenitcomună de sine stătătoare.
BÂRSÃNEªTI,com. în jud. Bacãu, alcã -tuitã din 4 sate, situatã în Depr. Tazlãu,la poalele de SE ale Culmii Berzunþi;5 034 loc. (1 ian. 2011): 2 545 de sex masc.ºi 2 489 fem. Bisericile cu hramurile„Sfântul Gheorghe” (1971), „Sfântul Ilie”(1998) ºi „Sfinþii Împãraþi Constantin ºiElena” (2000), în satul Bârsãneºti. În satulBrãteºti existã biserica „Adormirea MaiciiDomnului” (1937–1939), iar în satulCaraclãu, biserica „Sfânta Treime” (1912).
BÂRSÃU, com. în jud. Satu Mare, alcã -tuitã din 2 sate, situatã la poalele de NEale Culmii Codrului; 2 324 loc. (1 ian. 2011):1 157 de sex masc. ºi 1 167 fem. Expl. denisip cuarþos. Prelucr. lemnului. Mat. deconstr. Reºed. com. este satul Bârsãu de Sus,menþionat docu mentar, prima oarã, în1470, în care se aflã biserica având hramul„Naºterea Maicii Domnului” (1828).
BÂRSEªTI, com. în jud. Vrancea, alcã -tuitã din 2 sate, situatã în Depr. Vrancea,pe râul Putna; 1 514 loc. (1 ian. 2011): 759de sex masc. ºi 755 fem. Prelucr. artisticãa lemnului. Apiculturã. Muzeu sãtesc.Aºezare geticã datând din prima Epocãa fierului (sec. 7–6 î.Hr.) în cadrul cãreias-au descoperit o necropolã tumularã deincineraþie ºi diferite vase (strãchini,ceºti), fibule din bronz, vârfuri de sãgeþidin fier º.a. Până la 22 mai 2003, com. B.a avut în componenţă satul Negrileşti,care la acea dată a devenit comună desine stătătoare.
BÂRZA,com. în jud. Olt, alcãtuitã din 2sate, situatã pe stg. râului Olteþ; 2 675loc. (1 ian. 2011): 1 350 de sex masc. ºi1 325 fem. Biserica „Sfântul Nicolae”(1856), în satul Bârza.
BÂRZAVA1. Râu, afl. stg. al Timiºului,cu care confl. pe terit. Serbiei; 127 km (peterit. României); supr. bazinului: 1 020km2. Izv. din M-þii Semenic, trece prinReºiþa (alimen teazã cu apã indus trialãcombinatul siderurgic) ºi Bocºa.

Amenajãri hidrotehnice: lacul de acu -mulare Gozna (10,2 mil. m3), care consti -tuie sursa de alimentare cu apã ahidrocentralei Crãinicel (22,5 MW),intratã în funcþiune în 1954, ºi cu apãpotabilã a muni cipiului Reºiþa; laculVãliug (1,2 mil. m3, barajul construit înanii 1907–1909) ali men teazã hidrocen -tralele Grebla (5 MW) ºi Brazova (0,4 MW);lacul Secu (15,1 mil. m3, barajul construitîn 1963) alimen teazã cu apã potabilã ºiindustrialã municipiul Reºiþa. Pentrusuplimentarea rezervelor de apã din B.s-au con struit mai multe canale deaducþiune (Semenic, Zãnoaga, Crainic,Gropos, Gozna º.a.). Pe cursul sãuinferior (în parte canalizat) sunt orezãrii.
2.CâmpiaBârzavei, câmpie înaltã,situatã în extre mitatea sudicã a Câmpieide Vest, limitatã de Câmpia Timiºului laV, Câmpia Lugojului la N, DealurileDognecei ºi Pogãniºului la E ºi NE ºigraniþa cu Serbia la S. Alt.: 140–170 m.Cu prinde douã subunitãþi: CâmpiaTormacului (NE) ºi Câmpia Gãtaiei (SE).
3.Com. în jud. Arad, alcãtuitã din 8sate, situatã la poalele M-þilor Zarand, înlunca Mureºului ºi pe râul Bârzava (afl.dr. al Mureºului); 2 790 loc. (1 ian. 2011):1 344 de sex masc. ºi 1 446 fem. Staþie dec.f. Expl. de diorit. Expl. ºi prelucr.lemnului. Satul Bârzava este men þionatdocumentar, prima oarã, în 1471. Bisericãdin lemn (sec. 18), în satul Groºii Noi.Rezervaþie forestierã (pãdu rea Runcu-Groºi,261,8 ha) cu arbori seculari de gorun ºi fag,în partea centralã a M-þilor Zarand, cupãturã ierbacee abundentã, cu unele speciirelativ termofile ºi cu arbori de gârniþã ºitei argintiu.

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

BEBAVECHE, com. în jud. Timiº, alcã -tuitã din 3 sate, situatã în CâmpiaMureºului (Câmpia de Vest), la 81 kmNV de municipiul Timiºoara, la graniþacu Ungaria ºi Serbia; 1 582 loc. (1 ian.2011): 823 de sex masc. ºi 759 fem. Expl.de petrol. Com. B.V. este marcatã de

meridianul 20°15'44" longitudine E,reprezentând punctul cel mai vestic alRomâniei. În 1781, aici s-au stabilit maimulte familii de germani (ºvabi). În satulBeba Veche, menþionat documentar,prima oarã, în 1247, se aflã biserica avândhramul „Sfânta Nãscãtoare de Dumnezeu”(1779), declaratã monument istoric.
BECENI, com. în jud. Buzãu, alcãtuitãdin 9 sate, situatã în Subcarpaþii Buzãului,pe râul Slãnic; 4 685 loc. (1 ian. 2011):2 309 de sex masc. ºi 2 376 fem. Expl. depetrol (în satul Arbãnaºi) ºi de balast.Þesãturi de lânã. Pomiculturã (meri, peri,pruni, nuci). Satul Beceni este atestatdocumentar în 1526.
BECHECI,masiv deluros în SE Dealu -rilor Mureºului (E Pod. Transilvaniei),între râurile Niraj, la N, ºi Târnava Micã,la S, alcãtuit din argile marnoase, nisipuriºi pietriºuri, acoperit cu pãduri de fag.Alt. max.: 1 080 m. Din el izv. râul NirajuMic. Cunoscut ºi sub numele de Bicheº.
BECHET,oraº în jud. Dolj, situat în luncalargã de pe stg. Dunãrii, la graniþa cuBulgaria; 3 845 loc. (1 ian. 2011): 1 878 desex masc. ºi 1 967 fem. Supr.: 25,3 km2,din care 3,6 km2 în intravilan; densitatea:1 068 loc./km2. Nod rutier. Port fluvialºi punct de vamã (trecere cu bacul pesteDunãre), modernizat în 1994, la graniþacu Bulgaria (localit. Oreahovo). Produsetextile (conf., tricotaje, covoare) ºi alim.(caºcaval). Prelucr. fructelor ºi legumelor.Muzeu cu colecþii de artã plasticã, deistorie ºi etnografie. În arealul oraºului
B. au fost descoperite vestigiile uneiaºezãri rurale romane (sec. 2–3). La 21mart./2 apr. 1877, localit B. a fost atacatãºi jefuitã de un detaºament otoman,marcând începutul unor acte de ostilitatedin partea armatelor turceºti, iar la 26apr./8 mai 1877 din cauza unorbombarda mente efectuate de artileriaturcã s-a instituit starea de rãzboi ºi peterit. jud. Dolj, ca de altfel în mai multejudeþe dunãrene. Com. B. a fost trecutãîn categoria oraºelor la 7 apr. 2004.Biserica având hramul „Sfântul Gheor -ghe” construitã în 1861–1870, pe loculbisericii din lemn cu hramul „SfântaTreime”, care data din 1808.
BECHET–DÃBULENIÕ Dãbuleni–Be-
chet.

BECICHERECUMIC, com. în jud. Timiº,formată dintr-un sat, situatã în CâmpiaTimiºului; 2 769 loc. (1 ian. 2011): 1 389de sex masc. ºi 1 380 fem. Mat. de constr.;produse alim. Satul Becicherecu Mic este
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atestat documentar, prima oarã, în 1232,într-un registru de dijme papale, iar apoiîn 1332. În perioada ocupaþiei otomanea Banatului (1552–1717), localit. a purtatnumele de Crucea, iar o datã cu insta urareastãpânirii habsburgice asupra Banatului,denumirea a fost schimbatã din Crucea în
Peschered (sau Pescãreþ) ca urmare aprezenþei în aceastã zonã a unor bãlþi cupeºte. În 1723 aºezarea apare consemnatãcu toponimul actual pe o hartã ageneralului Claudius Florimund Mercy(guvernatorul militar ºi civil al Banatuluiîn anii 1718–1734), în perioada 1920–1925s-a numit Þichindeal, dupã care a revenitla denu mirea actualã. Biserica sârbeascã„Muta rea moaºtelor Sfântului Nicolae”(1828–1844), pictatã de Nicolae Aleksić,declaratã monument istoric. Pânã la 7 mai2004, com. Becicherecu Mic a avut încomponenþă satul Dudeºtii Noi, care la aceadată a devenit comună de sine stătătoare.
BECIU, com. în jud. Teleorman, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în Câmpia Boian; 1 891loc. (1 ian. 2011): 968 de sex masc. ºi 923fem. Culturi de cereale. Com. B. a fostînfiinþatã la 7 mai 2004 prin desprindereasatelor Beciu, Bârseºtii de Jos ºi Smârdandin com. Plopii Slãviteºti, jud. Teleorman.
BECLEAN1.Oraº în jud. Bistriþa-Nãsãud,situat pe Valea Someºului Mare, la confl.cu ªieu, în N Pod. Transilvaniei (întreDealurile Ciceului ºi Lechinþei), la 252 malt., la 31 km NV de municipiul Bistriþa;11 675 loc. (1 ian. 2011): 5 639 de sexmasc. ºi 6 036 fem. Supr.: 45 km2, din care9,6 km2 în intravilan; densitatea: 1 216loc./km2. Staþie de c.f. Nod rutier. Expl.de balast. Ind. metalurgicã (oþel moale,laminate subþiri – sârmã, cuie, caiele,plase din sârmã), de prelucr. a lemnului(cherestea, mobilã), mat. de constr.(prefabricate din beton, cãrãmidã, þiglã),textilã (þesãtorie de in ºi cânepã, covoare,mochete) ºi alim. (semipre parate dinlegume ºi fructe, pre parate din carne,produse de panificaþie etc.). Topi torie de

in ºi cânepã. Fabricã de nutreþuri com -binate. Centru pomicol. Herghelie,înfiinţată în 1955, în cadrul căreia se cresccai din rasa lipiţan, cu precădere cai deculoare neagră (lucru rar întâlnit). Isto-
ric.Vestigii din Epoca bronzului (sec. 13î.Hr.). Menþionat documentar, primaoarã, ca aºezare ruralã, în 1235, apoi, în1305, cu topo nimul Villa Bethlend, iar însec. 17–18 este amintit ca posesiunenobiliarã a familiei Bethlen (Villa Bethlen).Declarat oraº la 17 febr. 1968 prin unireasatelor Beclean, Beclenuþ ºi Valea Viilor.Oraºul B.are în subordine ad-tivã 3 sate:Coldãu, Figa, Rusu de Jos. Monumente:bisericã din sec. 15, azi aparþinândcultului refor mat-calvin, în care se aflãmormintele unor membri ai familiilorBethlen ºi Bánffi; castelul „Bethlen”, cuelemente de arhi tecturã ba rocã, construitîn 1768, renovat în 1794 şi 1840, declaratmonument istoric, azi sediul Primăriei;fosta casã de vânã toare „Bethlen” (sec.18), azi muzeu de vânătoare.

2. Com. în jud. Braºov, alcãtuitã din 5sate, si tuatã în Depr. Fãgãraº, pe râulSãvãstreni, în apro piere de confl. acestuiacu Oltul; 1 639 loc. (1 ian. 2011): 796 de sexmasc. ºi 843 fem. Morãrit ºi panifi caþie.Pãstrãvãrie. Culturi de cartofi. În satulCalbor se aflã biserica „Sfântul Nicolae”(1802) ºi o cetate sãteascã (sec. 13–16) cubiserica „Sfinþii Arhangheli Mihail ºiGavriil”, aflatã în incinta acesteia, iar însatul Beclean, menþionat documentar,prima oarã, în 1473, se aflã biserica„Adormirea Maicii Dom nului” (1800).
BEGA, râu, afl. stg. al Tisei pe terit.Serbiei; 255 km; supr. bazinului: 2 362km2. Izv. din N M-þilor Poiana Ruscãi,de sub vf. Padeº, de la 1 150 m alt., traver -seazã masivele calcaroase crista line dela Luncani (unde a sãpat chei), apoi câm -piile Lugojului ºi Timiºoarei ºi trece prinTimiºoara (de aici, în aval este amenajatpentru navigaþie). Între anii 1727 ºi 1760,în aval de Fãget, s-a construit canalulBega pentru combaterea inundaþiilor ºipentru navigaþie. Printr-un sistem deecluze, canalul este legat cu Timiºul înzona com. Topolovãþu Mare ºi Belinþpentru reglarea nivelului apelor. În trecutBega s-a numit Timiºel.
BEGAVECHE, râu în SV României, afl.dr. al Begãi pe terit. Serbiei; 88 km; supr.bazinului: 2 048 km2. Reprezintã, de fapt,cursul inferior al vechiului traseu alrâului Bega, care s-a indi vidualizat carâu aparte la începutul sec. 19, în urma

lucrãrilor de canalizare ºi regularizare arâului Bega. În prezent, B.V. este ocontinuare a râului Beregsãu, care îºi areobârºia în Pod. Lipovei, în apropiere desatul Sintar al com. Bogda (jud. Ti miº). Estecanalizat în aval de confl. cu Apa Mare.
BEICA DE JOS, com. în jud. Mureº,alcãtuitã din 6 sate, situatã în zonaDealurilor Mureºului (E Pod. Transil -vaniei), pe râul Beica; 2 209 loc. (1 ian.2011): 1 074 de sex masc. ºi 1 135 fem.Expl. ºi prelucr. lemnului. Creºtereabovinelor ºi ovinelor.  Satul Beica de Joseste menþionat documentar, prima oarã,în 1453. Bisericile din lemn cu hramurile„Sfântul Nicolae” (1717) ºi „SfinþiiArhangheli Mihail ºi Gavriil” (1810), însatele Nãdaºa ºi Beica de Jos. Rezervaþiaforestierã Mociar, cu arbori seculari.
BEIDAUD,com. în jud. Tulcea, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în NE Pod. Casimcea;1 599 loc. (1 ian. 2011): 834 de sex masc. ºi765 fem. Creºterea bovinelor ºi ovinelor.Pe terit. com. B.s-a descoperit o cetatefortificatã, datând din prima Epocã afierului (sec. 9–7 î.Hr.). Biserica „SfântulNicolae” (mijlocul sec. 19), în satul Beidaud.
BEIUÕ Isvoarele.

BEIUª1. Depresiune tectonicã, de tipgolf, în V M-þilor Apuseni, limitatã deM-þii Pãdurea Cra iului, la N, de M-þiiVlãdeasa ºi Bihor, la E ºi SE ºi de M-þiiCodru-Moma, la SV, cu largã comu -nicaþie spre NV (mai întâi cu DealurileVestice ºi apoi cu Câmpia de Vest). SpreS-SE, Depr. B. înainteazã pânã în zonaoraºului Vaºcãu. Supr.: 825 km2 (55 km
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lungime; 8–25 km lãþime). Drenatã înpartea centralã de Criºu Negru cunumeroºii lui afl. (Criºu Pietros, Tãrcãiþa,Finiº, Beiuºele, Valea Roºie º.a.). Reliefuleste format dintr-o treaptã mai înaltã (250–600 m alt.) a dealurilor piemontane, cuaspect rotunjit (numite local „doaburi”),intens fragmen tate de afl. Criºului Negru,ºi o treaptã mai joasã (120–250 m alt.) aluncilor ºi teraselor. Climã blân dã, deadãpost (media termicã anualã 9–10°C),cu precipitaþii bogate (800 mm/anual).Vegetaþia natu ralã este constituitã dinpâlcuri de pãduri de fag ºi stejar, pãºuniºi fâneþe. Expl. forestiere, de mar murã(Vaºcãu, Chiºcãu) ºi calcar (Vaºcãu, Borz,Cãrpi net). Aici se gãsesc municipiul Beiuºşi oraşele ªtei, Vaºcãu ºi Nucet.
2.Municipiu în jud. Bihor, în depre -siunea cu acelaºi nume, la 191 m alt., perâul Criºu Negru, la 66 km SE demunicipiul Oradea; 11 061 loc. (1 ian.2011): 5 336 de sex masc. ºi 5 725 fem.Supr.: 24,5 km2, din care 5 km2 înintravilan; densitatea: 2 212 loc./km2. Staþiede c.f. Expl. de argile refractare ºi de balast.Constr. de maºini-unelte ºi piese deschimb. Producţie de mobilã, conf., mat.de constr. ºi produse alim. Ateliere dereparaþii. Centru pomicol. Muzeu deistorie ºi etnografie (costume populare,þesãturi, obiecte de uz casnic, mobilier,unelte, ceramicã, icoane etc.). Istoric.Menþionat docu mentar, prima oarã, în1263, apoi în 1309 ºi 1363, iar ca oraº în1441 (liberta civitas Belynes) ºi 1451(oppidum). Devastat de turci în 1618 ºi 1660,în 1661 intrã sub stãpânire tur ceascã pânãîn 1686 când au fost alungaþi de armataaustriacã, instaurând, astfel, ocupaþiahabsbur gicã. În 1713, oraºul a fost teatrulde luptã al rãscoalei curuþilor. La 5 iul.1787, împãratul Iosif al II-lea a acordatoraºului B. dreptul de a þine 4 târguri pean. La 26 dec. 1918, la B. a avut loc o mareadunare popularã pentru a sãrbã toriMarea Unire de la 1 dec. 1918. În perioadaocupãrii temporare (30 aug. 1940–12 oct.1944) a pãrþii de NV a Transil vaniei(inclusiv a oraºului Oradea) de cãtreUngaria, oraºul B. a fost centrulpolitico-ad-tiv al jud. Bihor. Oraºul B. afost declarat municipiu la 6 oct. 2003,având în subordine ad-tivã localit. com -po nentã Delani. Monumente: rui nele uneicetãþi din sec. 13; biserica roma no-ca tolicã„Sfânta Treime” (1752); biserica reformatã(1780); biserica ortodoxã cu hramul „Sfinţii

Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1784–1790);Monu mentul ostaºi lor români; conac(1755). În 1828, Samuil Vulcan a înfiinþatun gimnaziu greco-catolic superior pen -tru români, reorganizat în 1853, devenitîn 1998 Colegiul Naþional „SamuilVulcan”. Centru turistic ºi punct de plecarespre obiectivele din M-þii Apuseni (sta -þiunea Stâna de Vale, Peºtera Meziad etc.).Local, municipiul este cunoscut ºi subnumele de Binº.
BELCEªTI, com. în jud. Iaºi, alcãtuitãdin 6 sate, situatã în Câmpia JijieiInferioare, pe stg. râului Bahlui; 11 207loc. (1 ian. 2011): 5 741 de sex masc. ºi5 466 fem. Staþie de c.f. Creºtereabovinelor. Pisciculturã în iazuri. În satulBelceºti, atestat do cumentar, în 1420,existã biserica „Sfinþii Arhangheli Mihailºi Gavriil” (1860–1862, pictată în 1996–1997); bisericile cu hramurile „SfântaEcaterina” (1810–1815), „Sfinþii ÎmpãraþiConstantin ºi Elena” (1920–1929) ºi„Adormirea Maicii Domnului” (1926–1931), în satele Ulmi, Liteni ºi Tansa.
BELCI, lac de acumulare, dat în folosinþãîn 1963, creat pe cursul inf. al râuluiTazlãu, pentru alimentarea cu apã amunicipiului Oneºti. Vol.: 12,5 mil. m3.Înãlþimea barajului: 16 m. Dezafectat în1991 ca urmare a colmatãrii.
BELCIUGATELE, com. în jud. Cãlãraºi,alcã tuitã din 5 sate, situatã în CâmpiaVlãsiei, pe râul Belciugatele, la 24 km Ede Bucureºti; 1 972 loc. (1 ian. 2011): 981de sex masc. ºi 991 fem. Culturi decereale, de floarea-soarelui, plante denutreþ etc. Staþiune didacticã pentrucreºterea animalelor. Între 17 febr. 1968ºi 23 ian. 1981, com. B. a fãcut parte dinjud. Ilfov. Bisericile cu hramurile „Ador -mirea Maicii Domnului” (sec. 18), „SfinþiiÎmpãraþi Con stantin ºi Elena” (ante 1810)ºi „Sfântul Gheorghe” (1865), în sateleCojeºti, Mataraua ºi Mãriuþa.
BELCIUGATULÕ Seaca(1).

BELEÞI-NEGREªTI, com. în jud. Argeº,alcã tuitã din 4 sate, situatã în Piem.Cândeºti; 1 835 loc. (1 ian. 2011): 938 desex masc. ºi 897 fem. Prelucr. tradiþionalãa lemnului (dulgherit, rotãrit, confecþio -narea uneltelor din lemn). Reºed. com.este satul Zgripceºti.
BELIN, com. în jud. Covasna, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în S Depr. Aita, lapoalele M-þilor Baraolt, pe dr. Oltului;2 814 loc. (1 ian. 2011): 1 428 de sex masc.ºi 1 386 fem. Satul Belin este atestat docu -

mentar, prima oarã, în 1332. Cetatea, careînconjurã biserica unita rianã, constru itãîn sti lul goticului târziu, în sec. 16, cumodificãri baroce din 1614 ºi 1720, areziduri groase de 2 m ºi patru turnuri deapãrare. Biserica ortodoxă cu hramul„Adormi rea Maicii Domnului”, con -struitã în 1774–1776 şi restaurată în 1998,are un clopot din 1782; biserica ortodoxăcu hramul „Înălţarea Sfintei Cruci”(sfinţită în 1948); bisericã reformatã(1770), cu turn din 1911.
BELINÞ, com. în jud. Timiº, alcãtuitã din4 sate, situatã în Câmpia Lugojului, peun mic canal ce leagã râul Timiº de Bega;2 715 loc (1 ian. 2011): 1 293 de sex masc.ºi 1 422 fem. Staþie de c.f., inauguratã în1878. Morãrit ºi panificaþie. Producţie desucuri naturale. Prelucr. lemnului. Staþiede sortare a balastului. În satul Belinþ,atestat documentar, prima oarã, în 1285,se aflã biserica având hramul „ÎnviereaDom nului” (1797), iar în satul Chizãtãuexistã biserica „Naºterea Maicii Dom -nului” (1821).
BELIª,com. în jud. Cluj, alcãtuitã din 6sate, extinsã pe pantele de NV ale M-þilorGilãu ºi cele de S-SE ale Mãgurii Cãlãþele(M-þii Apuseni), pe malurile laculuiantropic Fântânele de pe cursul superioral Someºului Cald; 1 257 loc. (1 ian. 2011):663 de sex masc. ºi 594 fem. Expl. ºiprelucr. lemnului (cherestea). SatulGiurcuþa de Jos a fost dezafectat în 1972,pe locul lui fiind construit barajul laculuide acumulare Fântânele. Satul Beliº esteconsemnat documentar în 1737. Rezer -vaþiile Izvoarele Someºului Cald ºiTinovu Mare de la Izbuc (8 ha). Bisericădin lemn (1764).
BELITORIÕ Troianul.

BELIU, com. în jud. Arad, alcãtuitã din 6sate, situatã în zona de contact a CâmpieiCermei cu Dealurile Codru-Moma, perâul Beliu; 3 131 loc. (1 ian. 2011): 1 528de sex masc. ºi 1 603 fem. Glãjãrie(sticlãrie) datând din 1611. Prelucr.lemnului; Producţie de confecþii şi secahle de teracotã. Creºterea bovi nelor.Colecþia muzealã „Emil Lãzureanu”, cusecþii de etnografie (ce ramicã, textile,obiecte din lemn, costume populare, vasede semicristal), arheologie ºi istorie(docu mente, obiecte aparþinândmanufacturii locale de sticlã, realizate însec. 18–19) ºi de ºtiinþele naturii (pãsãri,roci, mine rale). Satul Beliu este menþionatdocu mentar, prima oarã, în 1332. Bisericã
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din lemn (1725), cu colecþie de icoane pesticlã, în satul Secaci.
BELTIUG, com. în jud. Satu Mare,alcãtuitã din 6 sate, situatã în zona decontact a Câmpiei Someºului cu DealurileCodrului; 3 248 loc. (1 ian. 2011): 1 564de sex masc. ºi 1 684 fem. Conf. ºitricotaje. Centru pomicol ºi viticol. Izv.cu ape minerale termale, oligominerale,indicate pentru tratarea afecþiunilorreumatismale ºi ginecologice. SatulBeltiug este menþio nat documentar,prima oarã, în 1216. Biserici romano-cato -lice în satele Beltiug (1482) ºi ªandra(1783); bisericã din lemn, cu hramul„Adormirea Maicii Dom nului” (sf. sec.18), în satul Bolda, strã mutatã din satulSocond.
BENEDFALWAÕ Benesat.

BENESAT, com. în jud. Sãlaj, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în zona DealurilorSãlajului, pe stg. râului Someº; 1 577 loc.(1 ian. 2011): 760 de sex masc. ºi 817 fem.Staþie de c.f. Expl. de calcar ºi balast.Producţie de cãrãmidã ºi þiglã. În satulBenesat, menþionat documentar, primaoarã, în 1475 cu numele Benedfalwa, seaflă bise rica având hramul „SfinþiiArhangheli Mihail ºi Gavriil” (sec. 17).
BENGEªTI-CIOCADIA, com. în jud.Gorj, alcãtuitã din 4 sate, situatã în zonaDealurilor Sãcelului, pe râul Ciocadia;3 258 loc. (1 ian. 2011): 1 611 de sex masc.ºi 1 647 fem. Pomiculturã. Centru viticolşi de vinificaþie. În satul Bengeºti se aflãbiserica fortificatã cu hramul „SfinþiiArhangheli Mihail ºi Gavriil”, ctitorie din1729 a boierului Stoica Bengescu(consilier imperial în timpul ocu paþieiaustriece a Olteniei, 1718–1739), cu unbogat decor sculptat în piatrã la coloaneºi ancadramente, declaratã mo numentde artã postbrâncoveneascã. Picturimurale interioare (din 1732) cu un tablouvotiv al ctitorului. Ruinele casei familieiBengescu; în satul Bãlceºti se aflã bisericaavând hramul „Sfântul Ilie” (1732, cufres ce originare), biserica din lemn cuhramul „In trarea în Bisericã a MaiciiDomnului” (1790) ºi casa memorialã„Maria Lãtãreþu”, inaugurată la 30 sept.2006, iar în satul Ciocadia există o bisericãdin zid cu hramul „Sfântul IoanBotezãtorul” (1808, cu picturi originare,pridvor modificat ulterior ºi zid deincintã din 1906) ºi una din lemn cudublu hram – „Pogo rârea Duhului Sfânt”ºi „Sfântul Nicolae” (1763). Reºed. com.este satul Bengeºti.

BERBECEªTIÕ Stãnileºti.

BERBEªTI,oraº în jud. Vâlcea, situat înPiem. Olteþului, pe râul Târâia; 5 582 loc.(1 ian. 2011): 2 817 de sex masc. ºi 2 765fem. Supr.: 54,3 km2, din care 5,6 km2 înintravilan; densitatea: 997 loc./km2. Staþiede c.f. Expl. de lignit (prin decopertare,din 1970), în satul Târgu Gânguleºti, ºi depetrol. Po mi culturã (meri, peri, pruni).Creºterea bovi nelor. Apiculturã. Com. B.a fost declaratã oraº la 22 oct. 2003 avândîn subordine ad-tivă localitãþile compo -nente Dãmþeni, Dealu Aluniº, Roºioara,Târgu Gânguleºti, Valea Mare. La 10–11febr. 2008 şi 28 dec. 2009 au avut locputernice alunecãri de teren care au distrusmai multe gospodãrii. În localit. com -ponentã Târgu Gânguleºti se aflã biserica„Sfântul Ioan Botezãtorul” (1792–1797, cufresce din 1801), iar în Roºioara ºi ValeaMare, câte o bisericã din lemn, prima cuhramul „Sfântul Dimitrie” (1819), iar adoua, „Sfântul Nicolae” (1853).
BERCA, com. în jud. Buzãu, alcãtuitãdin 13 sate, situatã în SubcarpaþiiBuzãului, pe stg. râului Buzãu; 8 988 loc.(1 ian. 2011): 4 330 de sex masc. ºi 4 658fem. Staþie de c.f. Expl. de petrol, de gazenaturale, de balast, argilã ºi nisip. Pro -ducþie de sticlãrie pentru menaj (pahare,vaze pentru flori etc.), de cãrãmidã ºiþiglã. Produse de panificaþie. Pomi -culturã. Satul Berca este menþionatdocumentar, prima oarã, în 1552. Ruineleunei vechi cetãþi. În satul Rãteºti se aflãmănăstirea cu acelaşi nume (de maici),

iniţial cu o biserică din lemn, cu hramul„Sfânta Treime”, construită la sf. sec.16de către căpitanul Dragomir, pe moşiasa, pentru schitul de călugări. SchitulRăteşti apare menţionat documentarpentru prima oară la 6 mai 1634 într-unact de danie a monahului Sofronie. În1752 sfântul lăcaş a fost părăsit decălugări, iar în 1760 a fost reînfiinţat camănăstire de maici ca urmare a dona -ţiilor făcute de boierii Scarlat şiAlexandru Hrisoscoleu. În 1784 a maifost construită o biserică din lemn cuhramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie,Izvorâtorul de Mir”. Biserica actuală, cudublu hram – „Sfânta Treime” şi „SfântulMare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul deMir” –, a fost zidită în anii 1842–1844 pelocul celei din lemn care data din 1784.Tot în acea perioadă a mai fost zidită, încimitir, biserica având hramul „Învierealui Lazăr”, cu o singură turlă, pictată în1874. Un inventar din 1875 consemna căîn afara bisericilor existente atunci,mănăstirea Răteşti mai dispunea de oclopotniţă, un arhondaric, o şcoală, oclădire cu 12 camere, o casă mai mică,bucătărie, sală de mese şi alte construcţiianexe pentru animale şi păsări. Bisericacea mare, cu dublu hram – „SfântaTreime” şi „Sfântul Mare MucenicDimitrie, Izvorâtorul de Mir” –, este unedificiu monumental, de mari dimen -siuni (30 m lungime, 15 m lăţime şi ziduri
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înalte de 10 m), cu trei turle construitedin scândură şi acoperite cu tablă, unamare pe naos, de formă octogonală şi 12m înălţime, şi două turle mai mici pepronaos, pentagonale, toate prevăzutecu ferestre dreptunghiulare. Picturilemurale interioare au fost executate în1844 de pictorul Nicolae Teodorescu,şeful şcolii de zugravi de la EpiscopiaBuzăului, ajutat de nepotul său,Gheorghe Tattarescu, elev al acelei şcoli.În 1879, picturile murale au fost resta -urate de Dimitrie Teodorescu, în 1930biserica a fost repictată, în ulei, deNicolae Şolescu, în 1973–1974 acestepicturi au fost reabilitate de OctavianTeodorescu, iar după cutremurul din 4martie 1977, respectiv în anii 1978–1979,atât biserica, precum şi picturileinterioare au fost restaurate. Biserica amai fost supusă unor consolidări şireparaţii după cutremurele din 1940,1977, 1986, 1990. În anul 1861, la aceastămănăstire a fost înfiinţată, de către P.S.Dionisie Romano, o şcoală pentru maicişi pentru fetele sărace din localităţileapropiate, iar în 1996 a fost inaugurat unseminar liceal monahal. MănăstireaRăteşti are un muzeu cu colecţii de artăveche bisericească, inaugurat în 1975 înclădirea fostei trapeze (broderii în fir deaur şi argint, candele, sfeşnice, cruci,cădelniţe, icoane pe lemn şi sticlă, cărţivechi bisericeşti, obiecte de cult etc.). Însatul Berca se aflã biserica având hra mul„Sfinþii Voievozi”, a fostei mănãstiriBerca, ctitorie din 1694 a marelui stolnicMihalcea Cândescu ºi a AlexandreiCantacuzino, con strui tã în stilul arteibrâncoveneºti, cu picturi murale inte -rioare atribuite lui Pârvu Mutu ºi cufrumoase de co ra þiuni sculpta te (coloane,ancadramente, uºa de intrare în pronaosetc.). Biserica a fost restaurată în anii1976–1980. În satul Pâclele existãnumeroºi „vulcani” noroioºi, extinºi peo supr. de 10,2 ha, numiþi popular „fier -bãtori”, fenomen datorat emanaþiilor degaze naturale care se infiltreazã princrãpãturile scoarþei terestre, antrenândcãtre supra faþã apa freaticã în amesteccu argilã dizolvatã în apã, ºi creând lasuprafaþa scoarþei terestre mici „conurivulcanice”, în care bolboroseºte ºi dincare se revarsã, din când în când, „lava”de noroi. Vegetaþia din jurul vulca nilornoroioºi este slab dez voltatã, fiind repre -zentatã prin exemplare rare de gãr -durariþã (Nitraria schöberi), cu aspect de

tufã ramificatã, înaltã de 1–2 m, curamuri þepoase care susþin smocuri defrunze cãrnoase. Aceastã specie de plantãse dez voltã doar în Europa de Est, înSiberia ºi Australia, zona com. B. fiindunicul loc de apariþie a ei în România ºipunctul cel mai vestic al area lului sãu.De cla ratã monument al naturii. Înîmprejurimi se întind pajiºti de colilie ºinegarã (Stipa joannis, ssp. capillata) curuscuþã de primã varã (Adonis vernalis) ºialte plante de uscã ciune. Întreaga zonãa vul canilor noroioºi este de claratã rezer -vaþie geologicã, floristicã ºi monumental naturii.
BERCENI1. Com. în jud. Ilfov, formatădintr-un sat, si tuatã în Câmpia Românã,la 15 km SE de Bucureºti; 4 123 loc. (1 ian.2011): 1 983 de sex masc. ºi 2 140 fem.Sere legumicole. Între 23 ian. 1981 ºi 19iun. 1986 a fãcut parte din jud. Giurgiu,iar între 1986 ºi 10 apr. 1997, din SectorulAgricol Ilfov. Ve chiul nume: Berceni-Do -
breni. Bisericã având hra mul „SfântulNicolae” (sec. 18, refãcutã în 1882), în sa -tul Berceni.

2. Com. în jud. Prahova, alcãtuitã din5 sate, situatã în Câmpia Ploieºtiului, perâul Te leajen; 6 245 loc. (1 ian. 2011):3 147 de sex masc. ºi 3 098 fem. Pro -ducţie de gips, carton asfaltat ºi mat.izolatoare. Bisericã având dublu hram –„Sfântul Nicolae” ºi „Sfântul Eustatie”(1792), în satul Cor lãteºti.
3.Cartier în partea de SE a muni -cipiului Bucureºti.

BERCENI-DOBRENIÕ Berceni(1).

BERCHIªEªTI, com. în jud. Suceava,alcãtuitã din 2 sate, situatã în Pod.Sucevei, pe malul stg. al râului Moldova;2 875 loc. (1 ian. 2011): 1 434 de sex masc.ºi 1 441 fem. Expl. ºi prelucr. primarã alemnului. Morãrit. Com. B. a fost înfiin -þatã la 25 mart. 2005 prin desprindereasatelor Berchiºeºti ºi Corlata din com.Drãgoieºti, jud. Suceava.
BERENI, com. în jud. Mureº, alcãtuitãdin 7 sate, situatã în zona DealurilorMureºului, pe cursul superior al râuluiNiraju Mic; 1 233 loc. (1 ian. 2011): 608de sex masc. ºi 625 fem. Pãºuni ºi livezi.Pe terit. satului Bereni, atestatdocumentar în 1569, a fost descoperit untezaur alcãtuit dintr-un inel, o brãþarãdin bronz ºi 57 de monede romane dinbronz datând de la sf. sec. 1 î.Hr. ºi primajumãtate a sec. 1 d.Hr. În satul Bâra seaflã o bisericã din sec. 14 (cu unelerefaceri din sec. 18), în satul Eremieni

existã o bisericã din sec. 15, iar în satulCându una din 1828. Com. B. a fostînfiinþatã la 3 mai 2004 prin desprindereasatelor Bâra, Bereni, Cându, Drojdii,Eremieni, Maia ºi Mãrculeni din com.Mãgherani, jud. Mureº.
BEREªTI1.Laculdeacumulare~Õ
Sascut.

2. Oraº în jud. Galaþi, situat în Pod.Covurlui, la 140 m alt., pe râul Chineja,la 80 km N de municipiul Galaþi; 3 208loc. (1 ian. 2011): 1 609 de sex masc. ºi 1599 fem. Supr.: 47 km2, din care 2,4 km2
în intravilan; densitatea: 1 336 loc./km2.Staþie de c.f. Centru viticol. Produse alim.(panificaþie, pre parate din carne, vinuriºi bãuturi alco olice). Istoric. Vestigiipaleo litice. Localit. este menþionatã docu -mentar, ca sat, în 1484 ºi recunos cutã catârg, în 1838, prin hrisov dom nesc.Declaratã oraº la 17 febr. 1968 prin con -topirea localit. Bereºti-Târg cu Bereºti-Sat.Bisericã având hramul „Sfin þii Voievozi”(ante 1799). Punct fosi lifer.

3.Õ Bereºti-Meria.

BEREªTI-BISTRIÞA, com. în jud. Bacãu,alcã tuitã din 4 sate, situatã la poalele deSE ale Dealului Bahna (507 m alt.) dinSubcarpaþii Neamþului, pe terasele înaltedin dr. Siretului; 2 129 loc. (1 ian. 2011):1 047 de sex masc. ºi 1 082 fem. Până la14 iul. 2005, com. B-B a avut în compo -nenţă satele Ciumaşi, Dumbrava, Făgeţelşi Iteşti, care la acea dată au format com.Iteşti, jud. Bacău.
BEREªTI-MERIA, com. în jud. Galaþi,alcãtuitã din 10 sate, situatã în Pod.Covurlui; 3 983 loc. (1 ian. 2011): 2 007de sex masc. ºi 1 976 fem. Muzeu de artãmedievalã. Bisericã având hramul„Sfântul Nico lae” (sec. 14–15), în satulBereºti-Meria. Pânã la 17 febr. 1968, s-anumit Bereºti.
BEREªTI-TAZLÃU, com. în jud. Bacãu,alcã tuitã din 7 sate, situatã în Depr.Tazlãu, pe dr. râului Tazlãu; 5 716 loc.(1 ian. 2011): 2 940 de sex masc. ºi 2 776fem. Expl. de petrol (satul Tescani).Prelucr. primarã a lemnului. Bi sericiledin lemn cu hramurile „Sfântul Nicolae”(1819), cu pridvor de piatrã (adãugat în1842), în sa tul Bereºti-Tazlãu ºi „SfântulIlie” (sec. 19) strãmu tatã în satul Prisaca(1883) din satul Gârlenii de Sus; bisericaavând hramul „Sfântul Gheorghe” (1769,ruinatã în 1936 ºi refãcutã în 1986), însatul Tescani. În casa „Rosetti-Tescanu”(1894) din satul Tescani, în care a locuitun timp George Enescu, îºi desfãºoarã
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activitatea un centru cultural cu secþii demuzicã, teatru, picturã.
BEREVOEªTI, com. în jud. Argeº, alcã -tuitã din 4 sate, situatã în zona Musce -lelor Argeºului, pe râul Bratia; 3 942 loc.(1 ian. 2011): 1 733 de sex masc. ºi 1 759fem. Expl. de lignit (pânã în 1996).Prelucr. lemnului. Pomiculturã (meri,peri, pruni). Centru de þesãturi populare.Colecþie de artã plasticã aparþinând cãlã -torului Mihai Tican-Rumano, cuprinzândlucrãri semnate de Nicolae Grigorescu,ªtefan Luchian, Henri Catargi, IlieBurghelea, Dan Bãjenaru. În satulBerevoeºti, atestat documentar în 1506cu numele de Berivoeºti, se aflã bise ricaavând hramul „Adormirea MaiciiDomnului” (1784). Satul Gãmãceºti estemenþionat documentar în 1720, Bratia în1754, iar Oþelu în 1819.
BEREVOIEªTIÕ VãleniideMunte.

BEREZENI, com. în jud. Vaslui, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în lunca largã aPrutului; 5 186 loc. (1 ian. 2011): 2 621 desex masc. ºi 2 565 fem. Morãrit ºi pani -ficaþie; confecþii; centru viticol ºi devinificaþie. Complexul dendrologic„Anastase Fãtu” (în satul Berezeni).
BERGHIN, com. în jud. Alba, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în Pod. Secaºelor, perâul Gârbãu; 2 112 loc. (1 ian. 2011): 1 044de sex masc. ºi 1 068 fem. În arealulsatului Berghin a fost descoperitã onecro polã de incineraþie cu c. 600 de com -plexe funerare, din care 52 de mor mintedateazã din epoca romanã (sec. 2–3) ºiaparþin populaþiei dace. Aici s-au gãsitcatarame, cuie, lame de cuþit etc. În satulBerghin, menþionat documentar, primaoarã, în 1332, se aflã biserica din lemncu hramul „Sfântul Petru” (1707),strãmutatã aici în anul 1900 din satulGârbova de Sus, de lângã municipiulAiud, iar în satul Ghirbom, biserica dinlemn cu hramul „Sfântul Nicolae” (1688,pictatã la sf. sec. 18). Pârtie de schi (însatul Straja).
BERHECI, râu, afl. dr. al Bârladului, lac. 10 km S de com. Ghidigeni; 89,3 km;supr. bazinului: 1 044 km2. Izv. dinColinele Tutovei, din amonte de com.Izvoru Berheciului, de la 410 m alt. Afl.pr.: Zeletin, Gãiceana, Rãchitoasa.
BERISLÃVEªTI, com. în jud. Vâlcea,alcãtuitã din 7 sate, situatã la poalele deSE ale Masivului Cozia, pe râulSãlãtrucel; 2 932 loc. (1 ian. 2011): 1 503de sex masc. ºi 1 429 fem. Reºed. com. este

satul Stoeneºti. Abator. Creºterea bovinelorºi a ovinelor. Pomiculturã. În arealulsatului Rãdãcineºti au fost descoperite(1892–1894, 1971 ºi ulterior) urmele unuicastru roman din piatrã (70 x 70 m),datând din anul 138, ºi ale unui edificiutermal. Aici au fost gãsite obiecte dinmetal ºi ceramicã, monede º.a. În satulBerislãveºti se aflã o mănãstire cu obisericã având dublu hram – „Sfinþii TreiIerarhi” ºi „Sfântul Gheorghe”, ctitoriedin 1753 a lui Sandu Bucºãnescu (termi -natã în 1762 de egumenul Nicodim). Zidulde incintã al mănãstirii dateazã din 1762,iar turnul-clopotniþã, din 1754. Biserica afost restauratã în anii 1996–1998. În satulScãueni se aflã o bise ricã având dubluhram – „Buna Vestire” ºi „SfântulNicolae” (1796–1802, cu picturi muraleoriginare la inte rior) – a fostului schitScãueni, iar în satul Dângeºti, bise rica„Buna Vestire” (1820, cu fresce originare).
BERIU, com. în jud. Hunedoara, alcãtuitãdin 8 sate, si tuatã la poalele de N aleM-þilor ªureanu, în zona de con tact cuculoarul Orãºtiei, pe râul Orãºtie; 3 193loc. (1 ian. 2011): 1 600 de sex masc. ºi 1593 fem. Expl. forestiere. Ind. textilã ºi apielãriei. Fermă avicolã. În arealul satuluiOrãºtioara de Jos au fost desco perite(1944) vestigiile unei aºezãri ruraleromane, în care s-au gãsit obiecte dinceramicã, þigle ºi cãrãmizi, un corona -ment de stelã funerarã º.a. Satul Beriuapare menþionat documentar, primaoarã, în 1332.
BERIVOEªTIÕ Berevoeºti.

BERIVOI,Mănăstirea~Õ Recea(2).

BERIVOIUMARE, vârf piramidal în EM-þilor Fãgãraº, la limita jud. Argeº cujud. Braºov, con stituit din roci cristaline.Alt.: 2 300 m.
BERLEªTI, com. în jud. Gorj, alcãtuitãdin 7 sa te, situatã în zona DealurilorAmaradiei; 2 253 loc. (1 ian. 2011): 1 116de sex masc. ºi 1 137 fem. Apiculturã.Bise ricã din lemn cu hramul „SfinþiiVoievozi” (1778), în satul Pârâu Viu.
BERLIªTE, com. în jud. Caraº-Severin,alcãtuitã din 5 sate, situatã în zona decontact a Câmpiei Caraºului cu Dea lu -rile Oraviþei, pe râul Vicinic, la graniþacu Serbia; 1 132 loc. (1 ian. 2011): 554 desex masc. ºi 578 fem. Haltã de c.f. (în satulIam), situatã pe linia de c.f. construită în1846–1854 între Oraviţa şi Iam. SatulBerliºte este menþio nat documentar în1611.

BEROEÕ Ostrov(2).

BERTEA, com. în jud. Prahova, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în SubcarpaþiiPrahovei, la poalele de S ale M-þilor Gro -hotiº, pe râul Vãrbilãu; 3 343 loc. (1 ian.2011): 1 717 de sex masc. ºi 1 626 fem.Distilerie de alcool (þuicã); prelucr.lemnului; cojocãrit. Apiculturã. Cen trupomicol. Bisericã având hramul „SfântaTreime” (mijlocul sec. 19), în satul Bertea.
BERTEªTIIDEJOS, com. în jud. Brãila,al cãtuitã din 6 sate, situatã în CâmpiaBãrãganului, pe râul Cãlmãþui; 3 108 loc.(1 ian. 2011): 1 629 de sex masc. ºi 1 479fem. Culturi cerealiere ºi de plantetehnice. Satul Berteºtii de Jos a fostîntemeiat în anul 1828. Pe terit. comuneise aflã o mare parte a pãdurii Viiºoara(1 315 ha din totalul de 4 800 ha),alcãtuitã din stejar brumãriu (Quercus
pedunculi flora), cu unele exemplareseculare, în amestec cu arbori de frasin(Fraxinus excelsior), arþar tãtãresc (Acer
tataricus), stejar (Quercus robur º.a.),pãdure declaratã rezervaþie forestierã la24 sept. 1979. 
BERTHELOTÕ GeneralBerthelot.

BERVENI, com. în jud. Satu Mare,alcãtuitã din 2 sate, situatã în CâmpiaCarei, pe râul Crasna, la graniþa cuUngaria; 3 512 loc. (1 ian. 2011): 1 701 desex masc. ºi 1 811 fem. Staþie de c.f.Topitorie de in ºi cânepã. Produse textile.Creºterea bovinelor ºi porcinelor. SatulBerveni este menþionat documentar,prima oarã, în 1216.
BERZASCA,com. în jud. Caraº-Severin,alcã tuitã din 5 sate, situatã pe stg.Dunãrii, în zona de vãrsare a râuluiBerzasca în Dunãre; 2 860 loc. (1 ian.2011): 1 362 de sex masc. ºi 1 498 fem.Port fluvial ºi staþie hidrologicã în satulDrencova. Expl. de huilã (în satele Bigãrºi Cozla). Cherestea. În satul Berzasca,menþionat docu mentar, prima oarã, în1692, se aflã biserica „Sfinþii ArhangheliMihail ºi Gavriil” (1836).
BERZOBIS Õ Berzovia.

BERZOVIA, com. în jud. Caraº-Severin,alcã tuitã din 3 sate, situatã în zona decontact a Câmpiei Bârzavei cu DealurileDognecei, pe râul Bârzava; 3 986 loc.(1 ian. 2011): 1 947 de sex masc. ºi 2 039fem. Staþie de c.f. Producţie de nutreþuricombinate. Prelucr. cãrnii ºi a laptelui.
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Creºterea bovinelor (rasele Bãlþataromâneascã ºi Pinzgau). Aici a existatcastrul roman Berzobis, de mari dimen -siuni (490 x 410 m), construit de Le giuneaa IV-a Flavia Felix în timpul campaniilorîmpãratului Traian de cucerire a Dacieiîn anii 101–102 ºi 105–106. Prima atestaredocu mentarã a satului Berzovia dateazãdin perioada 1690–1700.
BERZUNÞI1.Munþii~,culme muntoasãcu orientare NV-SE, situatã în ECarpaþilor Orientali, între râurile Trotuº,la V, ºi Tazlãu, la E, alcãtuitã din fliº. Alt.max.: 984 m (vf. Mãgura).

2.Com. în jud. Bacãu, alcãtuitã din 3sate, situatã la poalele culmii Berzunþi;5 362 loc. (1 ian. 2011): 2 745 de sex masc.ºi 2 617 fem. Expl. de petrol şi gaze.Biserica „Adormirea Maicii Dom nului”a fost construitã în 1774, pe locul uneiadin lemn, care data din 1562, cu picturimurale din 1836, executate de MacarieLevantos. Clopot din 1570. La margineade V a satului Buda se află mănăstireaSfântul Sava (sau Savu), lăcaş derugăciune întemeiat ca schit în sec. 17 desihastrul Sava, rectitorit în 1809, deieromonahul Vasile Vârnav pe loculnumit Runcu Mare de pe munteleSavului. Din cauza deselor jafuri între -prin se de tâlhari, în anul 1828, VasileVârnav a fost nevoit să coboare de pevârful muntelui la poalele acestuia, înapropierea satului Buda, unde, până în1835 a pus bazele unui nou lăcaş derugăciune întemeind o chinovie (o comu -nitate de călugăriţe) care a funcţionatpână în 1883 când schitul a fost desfiinţat.În 1896, Gherasim  Serafim, episcop deRoman, a reactivat sfântul lăcaş ca schitde călugări, care din 1948 şi până la 28oct. 1959 (când a fost desfiinţat de autori -tăţile comuniste) a avut statutul de schitpentru măicuţe. În 1990 a fost reactivatca mănăstire de călugări cu biserica„Schimbarea la Faţă”, refăcută şi mărităîn perioada 1997–2000, pictată în 2000-2002 de Ioan Zărnescu, cu chilii, bucă -tărie, sală de mese şi două corpuri declădiri destinate găzduirii pelerinilor şio clopotniţă, toate construite în anii 2002–2007.
BESDÕ Liebling.

BESSENOVOÕ DudeºtiiNoi.

BEªENOVANOUÃÕ DudeºtiiNoi.

BEªENOVAVECHEÕ DudeºtiiVechi.

BEªTELOAIAÕ Sãlcioara(1).

BEªTEPE 1. Culme deluroasã în NDobrogei, la E de Dealurile Tulcei, pe dr.braþului Sfântu Gheor ghe, la 25 km E demunicipiul Tulcea. Con sti tuitã dindolomite ºi cuarþite. Alt. max.: 242 m.
2. Com. în jud. Tulcea, alcãtuitã din3 sate, situatã la poalele culmii Beºtepe,pe dr. braþului Sfântu Gheorghe alDunãrii; 1 908 loc. (1 ian. 2011): 947 desex masc. ºi 961 fem. Pe terit. satuluiBeºtepe, pe un promontoriu de pe maluldr. al braþului Sfântu Gheorghe alDunãrii, au fost desco perite urmele uneicetãþi getice, fortificatã cu douã ºanþuriºi cu val de pãmânt între ele, extinsã peo supr. de 25 ha, datând din sec. 4–3 î.Hr.,cunoscutã în perioada stãpânirii romanesub numele de Salsovia. Com B. a fostînfiinþatã la 22 mart. 2004 prindesprinderea satelor Beºtepe, Bãltenii deJos ºi Bãltenii de Sus din com.Mahmudia, jud. Tulcea.

BETFIAÕ Sânmartin(2).

BETHAUSEN, com. în jud. Timiº, alcã -tuitã din 6 sate, situatã în zona de contacta Câmpiei Lugo jului cu Pod. Lipovei, pecursul superior al râului Bega, la confl.cu Cladova; 2 758 loc. (1 ian. 2011): 1 363de sex masc. ºi 1 395 fem. Expl. de granit(în satul Cladova). Satul Bethausen estemenþionat docu mentar, prima oarã, în1883. În satul Cladova a fost descoperit(aug. 1995), printre altele, un inel cusigiliu care a aparþinut voievoduluiPousa (1227).
BEUCA, com. în jud. Teleorman, alcã -tuitã din 2 sate, situatã în CâmpiaGãvanu-Burdea, pe râurile Burdea ºiZâmbreasca; 1 464 loc. (1 ian. 2011): 709de sex masc. ºi 755 fem. Staþie de c.f. (însatul Beuca), inauguratã la 1 ian. 1887.În satul Beuca se aflã o moarã de grâu ºiuna de porumb, douã prese de ulei co -mes tibil ºi douã centre de colectare alaptelui. Culturi de cereale, de floa -rea-soa relui de plante medicinale (corian -dru, muºtar), de plante de nutreþ º.a.Viticulturã; legumiculturã; apiculturã.Creºterea bovinelor, ovinelor ºi apãsãrilor. Iazuri pentru pisciculturã.Stejar multisecular. Satul Beuca estemenþionat documentar în 1654. Com. B.a fost înfiinþatã la 7 mai 2004 prin des -prinderea satelor Beuca ºi Plopi din com.Drãcºenei, jud. Teleorman.
BEZDEAD, com. în jud. Dâmboviþa,alcãtuitã din 6 sate, situatã în Subcarpaþii

Ialomiþei, pe râul Bizdidel; 4 662 loc.(1 ian. 2011): 2 348 de sex masc. ºi 2 314fem. Expl. lemnului. Creºterea ovinelor,bovinelor, porcinelor ºi a pãsãrilor.Pomiculturã (meri, pruni.) Punct muzealcu colecþii de istorie ºi etnografie (în satulBezdead). În satul Bezdead, menþionatdocumentar la 22 oct. 1572, în condicaunei mănãstiri locale, se aflã bisericaavând dublu hram – „Sfântul IerarhNicolae” ºi „Toþi Sfin þii” (1757, cu trans -formãri din 1872). Numele comunei, separe, cã provine de la cuvintele slavone
bez (fãrã) ºi deadea (bãtrân), ceea ceînseamnã fãrã bãtrâni. Se crede cã satula fost întemeiat de mai multe familiitinere în cãutare de teren agricol.
BEZDIN,Mănãstirea~Õ Secusigiu.

BIBORÞENI, staþiune balneoclimatericãsezo nierã, de interes local, situatã înpartea central-esticã a României (jud.Covasna), în raza oraºului Baraolt, înDepr. Baraolt, la 490 m alt., la 45 km NVde municipiul Sfântu Gheorghe. Climatde dealuri, se dativ. Numeroase izvoarecu ape mine rale carbo gazoase, bicarbo -natate, feruginoase, so dice, calci ce,magne ziene, hipotone, cunoscute ºiexploatate din 1892, indicate atât ca apede masã, cât ºi pentru tratarea afecþiu -nilor tubului digestiv (gastrite cuaciditate crescutã, gastro-duodenite cro -nice, dia bet), ale rinichilor ºi cãilorurinare (curã de diurezã dupã infecþiiurinare tratate ºi vindecate, fãrã sechele,prezenþa bacteriureei), ale celor he -pato-biliare (dischinezie biliarã, litiazãbiliarã), endo crine, cardiovasculare º.a.Instalaþii pentru bãi calde ºi reci; buvetepentru curã internã. Staþie de îm butelierea apelor minerale. Bisericã din sec. 15,azi biserică reformată, cu fragmente defrescã originare, descoperite în 1972,pictate în stilul Renaºterii italiene(restaurãri în 1973).
BIC,Mănăstirea~Õ ŞimleuSilvaniei.

BICAZ1.Râu, afl. dr. al Bistriþei în zonaoraºului Bicaz; 42 km; supr. bazinului:562 km2. Izv. din masivul Hãºmaº ºi, înaval de staþiunea climatericã Lacu Roºu,ºi-a modelat, în calcarele triasic-jurasice,chei impunãtoare de un pitorescinegalabil. Afl. pr.: Bicãjel, Dãmuc.Importantã zonã turisticã.
2.Õ IzvoruMuntelui.
3.CheileBicazului, chei formate derâul Bicaz în cursul sãu superior,modelate în calcarele tri asic-jurasice aleversantului central-estic al masivu lui
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Hãºmaº (Carpaþii Orientali), întrestaþiunea cli matericã Lacu Roºu, înamonte, ºi com. Bicaz-Chei, în aval (8 kmlungime). Sunt strãbãtute de o ºoseamodernizatã, care, prin pasul Bicaz, facelegãtura între Moldova ºi Transilvania.Valea Bicazului, în sectorul cheilor, estestrãjuitã de mai multe înãlþimi izolate,cu pereþi abrupþi (200–400 m), numitelocal „Pietre”: Piatra Altarului (1 121 malt.), cu pereþi abrupþi, de 200 m înãlþime,are numele legat, con form legendei, deceremoniile de cult de pe vremea dacilorliberi; Piatra Arºiþei, aminteºte de uncum plit incendiu de acum câteva secole;Piatra Glo dului º.a. În zona centralã acheilor, în amonte de confl. râului Bicazcu Bicãjel, se aflã „Gâtul iadului”, parteacea mai impresionantã, cu pereþi foarteabrupþi ºi foarte apropiaþi unul de altul,cu aspect de canion, încât razele Soareluinu ajung niciodatã pânã la oglinda apeirâului. Reg. C.B. face parte din ParculNaþional Cheile Bicazului-Hãºmaº ºi estedeclaratã rezervaþie complexã, geologicã,flo risticã ºi fau nisticã (11 600 ha), celemai interesante plante fiind vulturica dePojorâta (Hieracium pojo ritense), o firuþãendemicã (Poa rehmanni) etc. Din faunalocalã se remarcã douã specii rare: unmelc (Alopia glauca var. unipalatalis) ºi unfluture (Par nassius Apollo var. transilva -
nicus). Frecventatã zonã turisticã ºi pr.loc de practicare a alpinismului.

4.Pas de înãlþime în partea centralã aM-þilor Hãºmaº (Carpaþii Orientali), pevalea superioarã a râului Bicaz, în apropierede izv. acestuia, la 1 257 m alt. Asigurã atâtlegãturile comerciale tradi þionale dintreMoldova ºi Transilvania, cât ºi tranzitareaunui mare numãr de turiºti atraºi defrumuseþea Cheilor Bicazului ºi derenumele sta þiunii clima terice Lacu Roºu.
5. Oraº în jud. Neamþ, situat lapoalele M-þilor Ceahlãu, la 432 m alt., laconfl. râului Bicaz cu Bistriþa, la 28 kmV de municipiul Piatra-Neamþ; 8 423 loc.

(1 ian. 2011): 4 135 de sex masc. ºi 4 288fem. Supr.: 149 km2, din care 8,9 km2 înintravilan; densitatea: 946 loc./km2. Staþiefinală de c.f. Nod rutier. Aici se aflãbarajul lacului de acumulare Izvoru
Muntelui ºi hidrocentrala „Stejaru” (210MW), intratã în funcþiune în 1960. Expl.de calcar ºi de marne. Expl. ºi prelucr.lemnului. Producţie de ciment (din 1952),de azbociment (1956), var (1961), de conf.,de fire tip mohair (1993) ºi de pro dusecosmetice (parfumuri, 1993). Pro duse depani ficaþie. Reparaþii de utilaje energetice.În clãdirea fostului Teatru, construitã în1909 dupã planurile arhitectului CarolZane, se aflã Muzeul de Istorie ºiArheologie (inaugurat în 1958), cuexponate care ilustreazã locui rea vãiiBistriþei din Paleolitic ºi pânã în zilelenoastre. Din 1992, Muzeul cuprin de ºi osecþie de etnografie. Istoric. Vecheaºezare ruralã (menþionatã într-un actemis de voievodul Radu Mihnea la 10ian. 1625), localit. apare con semnatã catârg într-un hrisov domnesc din 8 mai1855, iar la 26 aug. 1960 este declaratãoraº. În prezent, oraºul B. are în subor -dine ad-tivã 3 localit. componente (Capºa,Dodeni, Izvoru Mun telui) ºi 3 sate (IzvoruAlb, Potoci, Secu). Centru turistic.

6. Com. în jud. Maramureº, alcãtuitã
din 3 sate, situatã la poalele de S-SE ale
Culmii Codrului; 1 093 loc. (1 ian. 2011):
553 de sex masc. ºi 540 fem. Centru de
prelucr. artisticã a lemnului. În satul Bicaz,
menþionat documentar, prima oarã, în
1424, se aflã biserica din lemn „Sfinþii Ar -
hangheli Mihail ºi Gavriil” (1723).
BICAZ-CHEI, com. în jud. Neamþ,
alcãtuitã din 4 sate, situatã pe râul Bicaz,
la ieºirea acestuia din chei; 4 738 loc.
(1 ian. 2011): 2 411 de sex masc. ºi 2 327
fem. Expl. de calcar. Conf. din piele.
Turism. Satul Bicaz-Chei apare consemnat,
prima oarã, în 1954. Rezervaþiile Cheile
ªugãului ºi peºtera Munticelu.

BICAZUARDELEAN, com. în jud. Neamþ,alcãtuitã din 3 sate, situatã la poalele deSE ale M-þilor Giurgeu, la confl. râuluiBistra cu Jidanul; 3 992 loc. (1 ian. 2011):2 064 de sex masc. ºi 1 928 fem. Expl. decalcar ºi marne. Expl. ºi prelucr. primarãa lem nului. Producţie de var. Turism.Bisericile din lemn cu hramurile „SfântulDumitru” (1829, cu picturi interioareoriginare, executate în tempera pe lemn)ºi „Înãlþarea Sfintei Cruci” (1880), în sateleBicazu Ardelean (menþionat documentar,prima oarã, în 1808) ºi Telec. PeºteraToºorog (ocrotitã de lege).
BICHEªÕ Becheci.

BICHIª, com. în jud. Mureº, alcãtuitã din4 sa te, situatã în Pod. Târnavelor, pe râulAþintiº; 938 loc. (1 ian. 2011): 449 de sexmasc. ºi 489 fem. Satul Bichiº estemenþionat documentar, prima oarã, în1296. În satul Ozd, menţionat docu -mentar, prima oară, în 1332, se află uncastel construit în 1682 de Lorincz Pekri(luptător antihabsburgic), incendiat detrupele austriece în mart. 1709 şi refăcutîn 1732 de noul proprietar, Rada Ádám.
BIENE, vârf în partea de S a culmii
Pietricica, constituind alt. max. a acesteia
(746 m).
BIERTAN, com. în jud. Sibiu, alcãtuitãdin 3 sa te, situatã în Pod. Târnavelor, perâul Biertan; 2 882 loc. (1 ian. 2011): 1 478de sex masc. ºi 1 404 fem. Sãpãturilearheologice efectuate în arealul com. B.au scos la ivealã urmele unei aºezãrirurale romane din Dacia Superior. În1775, în pãdurea Chimdru de lângã B. afost descoperit un donarium (obiectdestinat sã fie dãruit unei divinitãþi) dinbronz, datând din sec. 4, format dintr-o
tabula ansata de formã dreptun ghiularã,cu o inscripþie în limba latinã, din litereajurate pe trei rânduri – Ego Zenovivs
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Bicaz (5). Barajul lacului de acumulare
Bicaz (3). Cheile Bicazului dominate de Piatra
Altarului Biertan. Biserica cetăţii, în stil gotic



votum posui (Eu Zenovius am împlinitfãgãduinþa), de care atârnã un medalionde formã circularã (un chrismondiscoidal), în interiorul cãruia se aflãînscrisã crucea monogramaticã a lui IisusHristos. Aceastã desco perire constituieuna dintre primele dovezi ale procesuluide creºtinare în Dacia, dupã retragereaadministraþiei romane în perioada 271–275. Între 1572 ºi 1867, localit. B. a fostsediul unui episcopat săsesc. În satulBiertan, menþionat documentar, primaoarã, în 1224 ºi apoi în 1283, se aflã unadintre cele mai puternice cetãþi þãrãneºtidin Transilvania atestatã documentar în1397, în incinta cãreia existã o bisericãziditã între 1492 ºi 1516 în stil gotic târziu,pe locul unei biserici mai vechi. Uºa dela intrare, construitã în 1515, are unsistem de zãvorâre pentru 13 încuietoriacþionate simultan cu ajutorul uneisingure chei. Biserica pãstreazã la in teriorun va loros altar poliptic cu sculpturipolicro me executate în lemn (1515–1524),strane cu intarsii (încrustãri) realizate deJohannes Reychmuth în 1514 ºi unamvon din piatrã, decorat cu reliefuriinspirate din ciclul patimilor lui IisusHristos, atri buit meºterului Ulrich dinBraºov (1523). Întregul ansamblu forti -ficat, alcãtuit din 3 incinte, întãrite cu 6turnuri ºi 3 bastioane de apãrare, a fostconstruit în perioada 1490–1522, cu uneletransformãri din sec. 17. În 1704, cetateaa fost luatã prin surprindere de curuþi ºidevastatã în cãutarea tezaurului, darrefãcutã ulterior. Cetatea Biertan a fostinclusã pe lista patrimoniului culturalmondial UNESCO în 1993. În satul CopºaMare, menþionat documentar în 1283, seaflã o bisericã în stil gotic (sec. 14), cumodificãri renascentiste ºi fortificaþii din

1519 ºi cu unele refaceri ºi transformãridin 1797 ºi 1859. Casa parohialã a bisericiidin Copºa Mare dateazã din 1826. Înacest sat a fost înfiinþatã o ºcoalãromâneascã, în 1780. În satul Richiº seaflã o bisericã din sec. 14, fortificatã însec. 16, cu unele transfor mãri din sec. 19.
BIHARIA, com. în jud. Bihor, alcãtuitãdin 2 sa te, situatã în Câmpia Barcãului;4 074 loc. (1 ian. 2011): 2 004 de sex masc.ºi 2 070 fem. Staþie de c.f. Producţie decomponente electronice. Centru viticol.Sãpãturile arheologice au scos la ivealãvestigii de locuire neîntreruptã dindiferite epoci: aºezare neoliticã debordeie, cu vetre libere; aºezare din Epocabronzului (cultura materială Otomani);tezaur monetar de denari romaniimperiali; necropole din sec. 4 d.Hr. º.a.Satul Biharia este atestat documen tar,prima oarã, în anul 1075. Pe terit. com.se aflã Ceta tea Bihariei (sau Biharea, identi -ficatã cu Cas trum Byhor – sediulvoievodului Menu morut). Izvoa relescrise menþioneazã cã voievodul Menu -morut a rezistat în aceastã cetate, vremede 13 zile, ase  diului maghiar de la sfârºitulsec. 10. Cetatea Bihariei, extinsã pe 4,7ha, este o fortificaþie de formã dreptun -ghiularã (150 x 115 m), cu valuri depãmânt (înalte de 5–7 m) înconjuratã deºanþuri cu apã (15–20 m lãþime). Îninteriorul cetãþii au fost descoperitevestigiile unei necropole cu piese deinventar datând din sec. 11–13. În sec. 11,aici a fost re ºedinþa unui episcopat catolic,transferat mai târziu la Oradea. Pânã la28 ian. 2003, com. B. a avut în com -ponenþã satele Niuved, Parhida, SatuNou ºi Tãmãºeu, incluse la acea datã înnoua comunã Tãmãºeu, jud. Bihor.
BIHOR1.Munþii~,masiv muntos în VRomâ niei, con stituind nucleul M-þilorApuseni (Carpaþii Occidentali) ºi,totodatã, treapta montanã cea mai înaltãa acestora. Alt. max.: 1 849 m (vf.Curcubãta Mare). Alcãtuiþi din rocicristaline, eruptive ºi se dimentare(conglo merate, gresii, calcare, marne),care au imprimat reliefului un aspectmasiv, cu interfluvii largi ºi povârniºuridomoale, M-þii B. sunt un adevãrat nodorohidrografic din care se despletescnumeroase culmi (Gãina, Muncelu, Pia -tra Grãitoare etc.) ºi din care izvorãscmai multe râuri (Arieºu Mare, ArieºuMic, Someºu Cald, Criºu Negru, CriºuPietros º.a.). Sunt acoperiþi cu pãduri demolid ºi fag, în alternanþã cu pajiºti

secundare. Expl. de bauxitã, min. polime -talice, calcare º.a. Numeroase fenomenecarstice: doline, uvale, polii, ave nuri, vãioarbe, chei, izbucuri ºi peºteri (CetãþilePonorului, Scãriºoara, Focul Viu, CetateaRãdesei º.a.). Im portant obiectiv turistic,uºor accesibil.
2. Judeţ situat în extremitatea de V-NV a României, la graniţa cu Ungaria,în bazinele râurilor Crişu Negru, CrişuRepede şi Barcău, între 46°23'48'' şi47°35'21'' latitudine N şi 21°26'06'' şi22°48'39'' longitudine E, între jud. SatuMare (N-NE), Sălaj (NE), Cluj (E), Alba(SE), Arad (S) şi Ungaria (V). Supr.:7 544 km2 (3,16% din supr. ţării). Populaţia(1 ian. 2011): 593 041 loc. (2,77% dinpopulaţia ţării), din care 287 985 de sexmasc. (48,56%) şi 305 056 de sex fem.(51,44%). Populaţia urbană: 297 240 loc.(50,12%); rurală: 295 801 loc. (49,88%).

Densitatea: 78,6 loc./km2. Structura
populaţiei pe naţionalităţi (la recensă mântuldin 20-31 oct. 2011): 63,7% români, 24,0%maghiari, 6,0% rromi,1,1% slovaci, 0,1%germani ş.a. Reşed.: municipiul Oradea.
Oraşe: Aleşd, Beiuş (municipiu),Marghita (municipiu), Nucet, Salonta(municipiu), Săcuieni, Ştei, Valea luiMihai, Vaşcău. Comune: 91. Sate: 432. Satecare aparţin oraşelor: 5. Localit.
componente ale oraşelor: 13.

Relieful, dispus în trepte descres -cânde, de la E la V, sub forma unuiamfiteatru cu deschidere spre NV, esteconstituit dintr-o zonă montană, în S-SEşi E, ce ocupă 24% din supr. jud. B., oreg. deluroasă combinată cu depresiuniintracolinare în partea de mijloc (32%),şi una de câmpie în V (44%). Unităţilemontane sunt reprezentate prin prelun -girile vestice ale M-ţilor Bihor (cu vf.Curcubăta Mare de 1 849 m – alt. max. ajud. B. şi a M-ţilor Apuseni), şi Vlădeasa(vf. Buteasa, 1 792 m), din care se des -prind trei culmi (Codru-Moma, PădureaCraiului şi Plopiş) ce pătrund ca niştetentacule în aria colinară, spre V, închi -zând între ele Depr. Beiuş pe cursulsuperior al Crişului Negru şi Depr. Vad-Borod, pe cel al Crişului Repede. ZonaM-ţilor Bihor şi Pădurea Craiului secaracterizează prin extinse supr. deeroziune, cu un grad înalt de netezime(cum este cazul la Zece Hotare, PoduGlimeii, Damiş ş.a. din M-ţii PădureaCraiului), ce contrastează cu reliefulcarstic, bine dezvoltat (doline, uvale,avene, peşteri, chei, lapiezuri, văi subte -rane etc.), în reg. Padiş – Cetăţile Pono -
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rului, Meziad, Vârtop, Vadu Crişului etc.Treapta intermediară de relief, cu alt. de250–450 m, interpusă între munte şicâmpie, este reprezentată de Dealurilepie mon tane Crişene – parte componentăa Dealurilor Vestice – alcătuite din culmiprelungi, separate de văi largi cu luncişi terase, în cadrul cărora se individuali -zează mai multe unităţi deluroase: Dea -lu rile Viişoarei, Dealurile Barcăului,Dealurile Oradei, Dealurile PăduriiCraiului (cu sub unităţile lor: DealurileVârciorogului, Dealurile Tăşadului,Dealurile Hidişelului, Dealurile Văla -nilor ş.a.), Dealurile Codru-Moma ş.a.Ansamblul unităţilor de câmpie, ceocupă jumătatea de V a jud. B., aparţineCâmpiei de Vest, fiind rezultatul unuiproces îndelungat de acumulare şi ero -ziune prin divagarea reţelei hidro grafice,ce coboară din zona montană şi din ceadeluroasă. Prezintă o netezime remar -cabilă, cu uşoară înclinare de la E (200m alt.) spre V (110 m alt.). Subuni tăţileCâmpiei de Vest, cu extindere pe terit.jud. B., sunt: părţile de S ale CâmpieiCarei şi Câmpiei Ierului, Câm piaTăşnadului, Câmpia Barcăului, CâmpiaMiersigului, Câmpia joasă a Crişurilor,partea de N a Câmpiei Cermei ş.a.
Clima jud. B. este temperat-conti -nentală moderată, cu influenţe alecirculaţiei maselor de aer vestice caretrans portă un aer umed. Valorile para -metrilor meteorologici sunt influenţateşi de creşterea treptată a alt. reliefului de

la V la E. Astfel, temp. medie anualădescreşte de la 10,5°C în câmpie, la 8–10°C în zona deluroasă şi a munţilor cualt. mici şi la 2–4°C pe culmile montaneînalte din E. În arealul jud. B., temp. max.absolută (40,2°C) a fost înregistrată laVaşcău (15 aug. 1952), iar temp. minimăabsolută (–30,5°C) la Beiuş (24 ian. 1942).Cantitatea de precipitaţii prezintă variaţiianuale, anotimpuale şi lunare, în raportcu etajarea unităţilor de relief, atingândvalori medii anuale de 600 mm încâmpie, 700–1 000 mm în reg. deluroaseşi peste 1 400 mm pe treptele înalte derelief. Direcţia predomi nantă a vânturilordenotă o frecvenţă accentuată a circulaţieiaerului dinspre S (28,1%), N (8,6%) şi V(3,6%), viteza medie anuală a acestoravariind între 7,5 şi 7,7 m/s.
Reţeauahidrografică care dreneazăjud. B., de la E la V, prezintă o densitateaccentuată şi aparţine în majoritate celortrei bazine colectoare pr.: Barcău, CrişuRepede şi Crişu Negru, la care se maiadaugă cursul inf. al râului Ier. Regimulnatural de scurgere al râurilor prezintăvariaţii mari de nivel (8–10 m) şi aledebitului lor lichid, înregistrând ocreştere accentuată de la izvor la vărsare(ex. Crişu Negru are un debit de 2,16m3/s în cursul superior şi de 29 m3/s încel inf.), fapt ce a impus executarea unorextinse lucrări de îndiguire şi decanalizare în scopul combaterii inun da -ţiilor. Reţeaua de canale este reprezentatăprin: Canalul Crişurilor, ce leagă CrişuRepede, în N (în arealul satului Tărian,

com. Girişu de Criş) cu Crişu Negru, înS (satul Tămaş da, com. Avram Iancu),lung de 61,18 km, Canalul Culişer (41km) ş.a. Lacurile naturale sunt puţine,cel mai reprezen tativ fiind lacul Peţea(4 188,4 m2; ad. max.: 4,5 m), cu apătermală (30°C), care asigură dezvoltareaunor forme relicte de floră (Nymphaea
lotus var. thermalis) şi faună (Melanopsis
parreyssi). Există şi o serie de lacuriartificiale amenajate ca bazine piscicole(Cefa, 670 ha,Tămaşda, 206 ha,  Inand,164 ha, Homorog, 105 ha, Mădăras, 30ha ş.a.).

Vegetaţia prezintă o zonalitateverticală evidentă, grefată pe etajareatreptelor de relief, dar cu unele particu -larităţi locale legate de expunerea şi degradul de înclinare al versanţilor.Vegetaţia subalpină, prezentă pe supr.restrânse pe cele mai înalte culmi, la peste1 700 m alt., cuprinde pajişti dominatede ţăpoşică (Nardus stricta), firuţă (Poa
alpina), păruşcă (Festuca supina) ş.a. cealter nează, pe alocuri, cu tufişuritârâtoare printre care se remarcăjneapănul, ienupărul, afinul ş.a. Etajulconiferelor, extins între 1 000 şi 1 700 malt., are ca element dominant molidul(Picea abies) în amestec cu brad (Abies
alba), iar etajul pădurilor de foioase ocupăspaţiul cuprins între 300 şi 1 000 m alt.,fiind alcătuit din păduri de stejar(Quercus robur) în amestec cu gorun(Quercurs petraea), carpen (Carpinus
betulus), frasin (Fraxinus excelsior), ulm(Ulmus campestris) ş.a. Zona pădurilor defoioase, situată între 70 şi 300 m alt., esteconstituită predominant din cer (Quercus
cerris) în amestec cu carpen, gorun,alternând cu pajişti secundare şi culturiagricole. Zona de silvostepă este ocupatăde culturi agricole, iar, pe alocuri, cuvegetaţie de nisipuri şi sărături.

Fauna pădurilor este cea maiînsemnată şi mai bine reprezentată,cuprinzând numeroase exemplare deinteres cinegetic, printre care se numărăcerbul, muflonul (colo nizat), mistreţul,ursul, râsul, jderul de piatră, jderul depădure, cocoşul de munte, ierunca,fazanul ş.a. Fauna silvostepei este slabreprezentată, fiind alcătuită din po pân -dăi, hârciogi, orbeţi, iepuri, prepeliţe,grauri şi câteva specii de reptile. Apelerâurilor şi lacurilor sunt bogate înpăstrăv, lipan, mreană, clean, crap, ştiucă,biban ş.a.
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Resursenaturale: păduri (197 239ha, 2008), zăcă minte de petrol (Suplacude Barcău, Abrămuţ, Ciumeghiu,Săcueni), cărbune brun (Borod, Corniţel),lignit (Borum laca, Vărzari, Voivozi,Budoi, Valea Crişului, Corniţel, Cuzap,Derna, Tătăruş ş.a.), nisipuri bituminoase(Derna, Budoi), bauxită (Zece Hotare,Luncasprie, Vârciorog, Remeţi, Bratca,Roşia – cu staţiunea de prelucr. a bauxiteide la Dobreşti), galenă, blendă, pirită,molibden (Băiţa), apoi marmură (exploa -tată la Vaşcău, cu o varietate mare deculori şi nuanţe, Budureasa, Chişcău,Băiţa), calcare compacte (Bratca, Cărpinet,Remeţi, Borz), argile refractare (Şuncuiuş,Bălnaca, Aştileu, Beiuş, Ceica, BoroduMare), gresii cuarţoase (Borz, Şoimi) ş.a.O bogăţie aparte a jud. B. o formeazăizv. cu ape minerale (Tinca, Răbăgani,Chişlaz, Tămăşeu, Balc, Săcueni) şitermale (Băile Felix, Băile 1 Mai) cu efecteterapeutice de excepţie.
Istoric. Cele mai vechi urme aleactivităţii umane, descoperite pe terit.jud. B.în câteva peşteri aflate în defileulCrişului Repede, datează din Paleolitic(50 000 – 35 000 î.Hr.), iar aşezărileneolitice identificate în arealul localit.Oradea, Săcueni, Suplacu de Barcău,Sântandrei ş.a., în care s-au găsit uneltede piatră, vase ceramice, figurineantropomorfe din lut ş.a., atestă existenţaunor comunităţi sedentare. În această

zonă, o deosebită înflorire a cunoscut-ocivilizaţia din Epoca bronzului ilustratănu numai prin marile aşezări de laOtomani, Sălacea, Girişu de Criş,Săcueni, Cheşereu ş.a. (sec. 19–13 î.Hr.),ci şi prin dezvoltarea remarcabilă aculturii materiale din aceste aşezări(ateliere de turnătorie, ustensile, tezaurede aur etc.). Pentru Epoca fierului (1300–1200 î.Hr.), vestigiile arheologice atestăo oarecare dezvoltare economică şiculturală în zona celor trei Crişuri,descoperindu-se mai multe tezauremonetare dacice, mari vase ritualedecorate (la Valea lui Mihai), tezaurul depodoabe de argint (la Oradea) etc. În sec.4 î.Hr., în această reg. au pătruns celţii,care s-au stabilit în zona de câmpie,alături de populaţia dacă, aşa cum atestădescoperirile unor cimitire birituale dela Tărian şi Curtuişeni. În timpul ocupăriiDaciei de către romani (106–271/275),terit. actual al jud. B. rămăsese în afaragraniţelor provinciei romane, elcontinuând să fie sub stăpânirea dacilorliberi, care îşi ridicaseră cetăţi la Oradea,Tăşad, Suplacu de Barcău ş.a. şi undes-au descoperit mai multe tezaure depodoabe din argint (la Oradea, Drăgeşti,Tăşad, Cadea, Săcălăsău Nou) şi tezauremonetare (Sânnicolau Român, Vaida,Drăgeşti ş.a.). Prezenţa neîntreruptă acomunităţilor dacice pe aceste meleaguri,în sec. 4–6, este atestată de numeroaseleaşezări autohtone în care au fost desco -perite materiale arheologice (la Biharea,Girişu de Criş, Tinca, Râpa, Cheşereuş.a.) printre care se remarcă ceramicaneagră, fibule, monede etc. În sec. 7–11,comunităţile româneşti de aici au supra -vieţuit valurilor migratoare de slavi,reuşind, totodată, să-şi edifice oformaţiune statală proprie, cu centrul laCetatea Biharea, cunoscută sub numelede Voievodatul lui Menumorut – unuldintre voievozii români care a opus odârză rezistenţă împotriva cuceririimaghiare. În ciuda împotrivirii po -pulaţiei româneşti, Bihorul a fost cuceritde Regatul ungar şi transformat încomitat, atestat ca atare în 1111. Cu toateacestea, stăpânirea efectivă s-a realizatmult mai târziu, Bihorul cunoscând ointensă activitate economică şi comer -cială, dezvoltându-se mai multe oraşe şitârguri, printre care Oradea, Beiuş,Tileagd, Săcueni ş.a. Năvălirea tătarilorîn 1241 a frânat procesul de feudalizareîn Bihor şi a slăbit, pentru moment,dominaţia ungară, favorizând consoli -darea elementelor autohtone. Astfel,

documentele amin tesc de dezvoltareavoievodatelor lui Maxim şi Tihomir peValea Gepişului, de Ocolul Borodului,condus de voievo dul Ioan Comorzovan,districtul românesc al Beiuşului ş.a.Ulterior, aşezările omeneşti cu aspect şifuncţie de „târguri de câmpie” (Salonta,Beiuş, Săcueni, Tileagd ş.a.) au capătat odezvoltare accentuată, fiind prevăzutecu cetăţi şi ziduri de apărare. Întreacestea, Oradea, care a căpătat caracterurban în sec. 11, cu o puternică cetate deapărare, a constituit în Evul Mediu unimportant centru economic, comercial şicultural de anvergură europeană, cuînsemnat rol în răspândirea culturiiumaniste în Transilvania. Totodată,meşteşugarii din Oradea, organizaţi înbresle, contribuiau cu produsele lor laîntărirea comerţului din Transilvania. Lamijlocul sec. 16, partea de V a Princi -patului Transilvaniei a fost ameninţatăde pericolul otoman, în 1598 turcii încer -când să asedieze, fără succes, CetateaOradei; în schimb, aceasta, împreună cuîntreg ţinutul Bihor au căzut subsuzeranitatea habsburgică (1598–1606).Ulterior, supunerea treptată a satelor dinBihor de către otomani s-a încheiat princucerirea, în anul 1660, a cetăţii Oradei,şi transformarea ei în sediul unui paşalâc(până la 5 iun. 1692), după care stă -pânirea otomană a fost înlocuită cu ceahabsburgică. Creşterea fiscalităţii şimăsurile ad-tive represive practicate deImperiul Habsburgic au determinatizbucnirea, în 1703, a Răscoalei antihabs -burgice condusă de Francisc Rákóczi alII-lea, care a durat până în 1711; la aceastărăscoală, cunoscută şi sub numele deRăscoala curuţilor, au participat mulţiromâni bihoreni, între care s-a remarcatun detaşament de 300 de oameni conduşide colonelul Marcu Haţeganu. În 1784,părţile sudice ale jud. B. au fost cuprinsede marea răscoală ţărănească condusăde Horea, Cloşca şi Crişan. În 1848,intelectualii orădeni au menţinut con -tacte perma nente cu fruntaşii politici dinTransilvania, întreprinzând nume roasedemersuri pentru obţinerea drepturilorfireşti ale naţiunii române. În preajmaPrimului Război Mondial, mişcareaculturală şi naţională din această parte aţării s-a concentrat cu precădere asupraobiectivului ei principal – acela alemancipării de sub dominaţia străinăhabsburgică şi realizarea unităţii statale.La 12 oct. 1918, în casa dr. Aurel Lazărdin Oradea, a fost redactată Declaraţia de
la Oradea, prin care se proclama dreptul
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românilor transilvăneni la autodeter -minare; ea a fost citită la 18 oct. acelaşian în parlamentul ungar de la Budapesta.La 3 nov. 1918, la Oradea, s-a constituitConsiliul Naţional Român din Oradea şiBihor, al cărui preşedinte a fost ales dr.Aurel Lazăr, iar la 18 nov./1 dec. 1918,Bihorul a trimis la Adunarea Naţionalăde la Alba Iulia 109 reprezentanţi pentrua participa la actul Unirii Transilvanieicu România. La 1 sept. 1940, dupăpronun ţarea Dictatului de la Viena din30 aug. 1940, la Oradea a avut loc oputernică manifestaţie de protest împo -triva acestei nedreptăţi prin care se cedapartea de NV a Transilvaniei Ungariei(aproape 2/3 din supr. jud. B. a fostrăpită, în acest context, de către Ungaria,centrul politico-ad-tiv al jud. B. devenindîn acel timp oraşul Beiuş). Ocupaţia aprovocat din partea auto rităţilor ma -ghiare mari tulburări de ordin economic,cultural şi social (majoritatea sala riaţilorromâni au fost concediaţi, mulţi intelec -tuali au fost arestaţi şi de portaţi, învăţă -mântul românesc a fost mutilat prindesfiin ţarea şcolilor în limba română, s-a înăsprit procesul de dezna ţio nalizarea ro mânilor). La 12 oct. 1944, trupele ger -mane şi ungare au fost alungate de cătreDiviziile 2 Vânători de munte şi 180Infanterie române în cooperare cu unităţiale armatei sovietice, marcând eliberareajud. B. de sub ocupaţie străină.
Economia actuală a jud. B.are unprofil complex, industrial-agrar, fiindcapabilă să valorifice în mod adecvatîntreaga gamă a resurselor naturalevariate de care dispune. Pr. produseindustriale realizate în cadrul jud. B.sunt: energia electrică şi termică (termo -centralele de la Oradea, Salonta, Voivozi,hidrocentrala de la Aştileu), alumină(Borş), produse petroliere (Suplacu deBarcău), maşini-unelte, utilaje tehnolo -gice pentru ind. metalur gică şi accesoriipentru mijloacele de transport (Oradea,Salonta, Vaşcău, Beiuş), piese de schimbpentru tractoare şi maşini agricole, utilajminier (Ştei, Salonta), diverse pro dusemetalice (Marghita), lacuri, vopsele,coloranţi, mase plastice, semipreparatepentru medi camente (Oradea), ciment,var, cărămidă, prefabricate din beton,azbociment, produse refractare etc.(Oradea, Aleşd, Chiştag, Ceica, Beiuş,Valea lui Mihai, Aştileu), obiecte dinsticlă (Pădurea Neagră) şi porţelan(Aleşd), conf. şi tricotaje (Oradea,Marghita, Ştei, Salonta, Beiuş, Săcueni,Nucet, Vaşcău, Aleşd ş.a.), îmbrăcăminte

din blană (Oradea), încălţăminte (Oradea,Marghita), mobilă (Oradea, Salonta,Marghita, Beiuş, Ştei, Valea lui Mihai),cherestea (Tileagd, Săcueni, Ioaniş),produse alim. (preparate din carne şilapte, con serve de legume, dulciuri,băuturi, produse de panificaţie etc.) laOradea, Salonta, Beiuş, Vaşcău, Valea luiMihai, Tinca, Aleşd, Diosig ş.a. În cadrulproducţiei meşteşu găreşti, cu o îndelun -gată tradiţie, un loc aparte îl ocupăproducţia de ceramică populară (încentrele de la Vadu Crişului, Borod,Cărpinet, Leheceni, Criştioru de Jos ş.a.),mobilier ţărănesc (Curăţele, Chişcău,Cresula), lăzi de zestre (Budureasa), cojoace(Beiuş, Vaşcău, Rieni, Cărpinet) ş.a.
Agricultura, străveche ocupaţie alocuitorilor acestor meleaguri, variată ca

structură, ocupă un loc însemnat în
activitatea productivă a jud. B.,
dispunând de un bogat fond agricol
(496 907 ha, la sfârşitul anului 2007). Din
totalul supr. agricole (496 907 ha),
309 327 ha revin terenurilor arabile,
136 201 ha păşunilor, 44 615 ha fâneţelor,
2 057 ha viilor şi pepinierelor viticole,
4 707 ha livezilor şi pepinierelor pomi -
cole ş.a. În anul 2007, cele mai mari supr.
ale terenurilor arabile erau ocupate cu
porumb (101 985 ha), urmate de grâu şi
secară (59 496 ha), plante de nutreţ
(38 991 ha, locul 2 pe ţară, după jud.
Botoşani), plante perene pentru fân
(26 975 ha), plante uleioase (29 333 ha),
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floarea-soarelui (23 034 ha), orz şiorzoaică (16 872 ha), ovăz (13 361 ha,locul 2 pe ţară, după jud. Satu Mare),cartofi, sfeclă de zahăr, legume etc.Producţii însemnate de legume suntobţinute în serele de la Oradea (tomate,ardei, castraveţi ş.a.). Pomicultura, încomponenţa căreia predomină merii,prunii, piersicii, perii, dispune de condiţiifavorabile de dezvoltare în DealurileOradei, în Piem. Tăşadului şi DealurileMarghitei, formând areale pomicolecompacte în zona localit. Oradea, Sălard,Lupaşu de Jos, Valea lui Mihai, Ceica,Căbeşti, Viişoara ş.a. În anul 2007, pro -ducţia totală de fructe a fost de 27 336tone, din care 8 078 tone mere, 9 981 toneprune, apoi piersici, pere etc. Viticulturadeţine supr. apreciabile în jurul localit.Valea lui Mihai, Diosig, Marghita, Ineu,Tileagd ş.a. La începutul anului 2008,sectorul zootehnic cuprin dea 105 800capete bovine, 242 776 capete porcine,178 024 capete ovine, 17 042 capete caprine,21 012 capete cabaline. Avicultură (2 526309 capete păsări); apicultură (32 966familii de albine). În majoritatea sectoa -relor zootehnice se remarcă un pro centridicat (peste 99%) al proprietăţii private.
Căile de comunicaţie. Reţeaua căilor decomunicaţie feroviară şi rutieră de peterit. jud. B. asigură realizarea unorlegături lesnicioase ale României cu ţărileEuropei Centrale şi Occidentale prinpunctele de frontieră de la Borş, Salontaşi Valea lui Mihai. Prin intermediulaeroportului internaţional din Oradea,jud. B. are legături directe cu mai multeoraşe ale ţării (inclusiv cu Bucureşti),precum şi cu unele ţări ale Europei. Laînceputul anului 2008, lungimea reţelei

feroviare însuma 500 km, revenind 66,3km/1 000 km2 teritoriu, iar cea a dru -murilor publice de 2 971 km (ocupând,din acest punct de vedere, locul 3 pe ţară,după jud. Hunedoara şi Argeş), din care679 km modernizate, cu o densitate de39,4 km/100 km2 teritoriu.
Învăţământ,culturăşiartă. În anulşcolar 2007–2008, reţeaua unităţilor deînvăţământ de pe terit. jud. B. cuprindea52 grădiniţe de copii, cu 19 752 copiiînscrişi şi 1 334 cadre didactice, 120 deşcoli generale (învăţământ primar –clasele 1–4 şi gimnazial – clasele 5–8), cu51 892 elevi şi 4 573 cadre didactice, 46de licee cu 26 296 elevi şi 1 953 profesori,două şcoli profesionale cu 5 200 elevi şi156 profesori, o Universitate la Oradea(înfiinţată în 1990) cu 20 facultăţi, 19 387studenţi şi 1 309 profesori. O acti vitatedeosebită de promovare şi difuzare aculturii, ştiinţei, artei etc. o desfăşoarăcele două teatre dramatice (unul în limbaromână şi altul în limba maghiară), douăteatre de păpuşi, o orchestră simfonică,21 case de cultură, 356 cămine culturale,două cinemato grafe, 383 biblioteci cu4 107 000 vol., 13 muzee (din care MuzeulŢării Crişurilor este de interes naţional),nume roase case memoriale, edituri, ziareşi reviste, institute de cercetare ştiinţificăetc. Activitatea sportivă se desfăşoară încadrul celor 118 secţii sportive în careactivează 3 417 sportivi, 155 antrenori şi120 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului2007, aceasta se realiza prin intermediulcelor 14 spitale cu 4 250 paturi (un patde spital pentru 139 locuitori), cincidispen sare, şapte policlinici, 197 defarmacii ş.a., iar asistenţa medicală eraasigurată de 1 180 medici (1 medic la 503locui tori), 435 stomatologi (1 medic

stomato log la 1 365 locuitori) şi 3 902personal sanitar cu studii medii.
Turismul. Potenţialul turistic ridicatal jud. B., condi ţionat de marea varietatea monumentelor istorice şi arhitectonice,de frumuseţea şi originalitatea peisajuluinatural, de bogăţia elementelor folcloriceşi etnografice, de baza materială adecvatăetc. determină desfăşurarea unui intenstrafic turistic de sejur şi de tranzit. Pelângă existenţa mai multor monumenteistorice şi de arhitectură şi obiectivesocial-culturale (Palatul episcopal, în stilbaroc, care adăposteşte Muzeul ŢăriiCrişurilor, Catedrala romano-catolică,Biserica cu Lună şi cetatea medievală dinOradea, cetăţile Biharea şi Finiş, bisericiledin lemn din Rieni, Sebiş, Brusturi, Păuşaş.a., Turnul Cetăţii din Salonta etc.), oputernică atracţie turistică o constituiezona carstică Padiş – Cetăţile Ponoruluidin M-ţii Bihor, cu fenomene carsticecomplexe (peşteri, avene, doline,izbucuri, sorburi etc.). Un interes turisticaparte îl au vf. Curcubăta Mare (1 849 malt.), valea superioară a râului Galbena,cu aspect de canion, Cetatea Rădesei(tunel lung de 300 m cu tavanul spart de6 avene), Ponorul şi avenul Cuciulata,Peştera Urşilor din Chişcău, PeşteraMeziad, Peştera Vântului, defileulCrişului Repede, zona carstică Vaşcăucu izbucul de la Călugări (fenomen rarîntâlnit) etc. Un permanent flux turisticse îndreaptă către staţiunile balneocli -materice Băile Felix, Băile 1 Mai, Tincaşi către staţiunea montană Stâna de Vale.La sf. anului 2007, capacitatea de cazareturistică a jud. B. era de 10 126 locuri,asigurate de 33 de hoteluri şi moteluri,cinci cabane, opt campinguri, 20 de vile,şase pensiuni turistice urbane, cincipensiuni turis tice rurale şi cinci taberepentru elevi. Indicativ auto: BH.
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Localităţilejud.Bihor(între paranteze sunt înscrişi anii primei atestări documentare)
I. Municipii Localit. componente ale

municipiilor
1.BEIUŞ(1263) 1. Delani (1828)
2.MARGHITA (1216) 1. Cheţ (1397)2. Ghenetea (1332)
3.ORADEA (1113)
4.SALONTA (1214)
II. Oraşe Localit. componente ale oraşelor
1.ALEŞD (1291–1294) 1. Pădurea Neagră (1954)2. Peştiş (1302)3. Tinăud (1219)

2.NUCET (1956) 1. Băiţa (1585)
2. Băiţa-Plai (1956)
Sate care aparţin oraşelor

3.SĂCUENI (1214) 1. Cadea (c. 1270)
2. Ciocaia (c. 1338)
3. Cubulcut (1291–1294)
4. Olosig (1291–1294)
5. Sânnicolau de Munte (1291–1294)

4.ŞTEI (1580)
5.VALEALUIMIHAI (1270)



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

III. Comune Satele componente
(primul sat este reşed. com.)

1.ABRAM 1. Abram(1291)
2. Cohani (1454)
3. Dijir (1410)
4. Iteu (1321)
5. Iteu Nou (1956)
6. Margine (1406)
7. Satu Barbă
8. Suiug (1374)

2.ABRĂMUŢ 1. Abrămuţ(1334)
2. Crestur (1311)
3. Făncica (1278)
4. Petreu (1215)

3.AŞTILEU 1. Aştileu (1335)
2. Călăţea (1475)
3. Chistag (1075)
4. Peştere (1692)

4.AUŞEU 1. Auşeu(1406)
2. Cacuciu Vechi (1435)
3. Codrişoru
4. Gheghie (1406)
5. Groşi (1406)
6. Luncşoara (1214)

5.AVRAMIANCU 1. AvramIancu (1828)
2. Ant (1353)
3. Tămaşda (1169)

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

7.BATĂR 1.Batăr(1202–1203)
2. Arpăşel (1326)
3. Talpoş (1344)
4. Tăut (1316)

8.BIHARIA 1. Biharia (1075)
2. Cauaceu (1213)

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

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

11.BORŞ 1. Borş(1215)2. Santăul Mare (1219)3. Santăul Mic (1291–1294)4. Sântion (1215)
12.BRATCA 1. Bratca (1435)2. Beznea* (1406) 3. Damiş (1587–1589)4. Lorău (1406)5. Ponoară (1909)6. Valea Crişului (1392)
13.BRUSTURI 1. Brusturi (1360)2. Cuieşd (1283)3. Loranta (1954)4. Orvişele (1954)5. Păuleşti (1413)6. Picleu (1469)7. Ţigăneştii de Criş (1588)8. Varasău (1913)
14.BUDUREASA 1. Budureasa(1588)2. Burda (1588)3. Saca (1587)4. Sălişte de Beiuş (1588)5. Teleac (1580)
15.BUDUSLĂU 1. Buduslău (1552)2. Albiş (1373)
16.BULZ 1. Bulz (1406)2. Munteni (1954)3. Remeţi (1851)
17.BUNTEŞTI 1. Bunteşti(1588)2. Brădet (1587)3. Dumbrăveni (1588)4. Ferice (1588)5. Leleşti (1588)6. Poienii de Jos (1587)7. Poienii de Sus (1587)8. Săud (1588)9. Stânceşti (1600)
18.CĂBEŞTI 1. Căbeşti (1552)2. Goila (1828)3. Gurbeşti (1584)4. Josani (1956)5. Sohodol (1552)
19.CĂPÂLNA 1. Căpâlna(1552)2. Ginta (1213)3. Rohani (1213)4. Săldăbagiu Mic (1599)5. Suplacu de Tinca (1291–1294)
20.CĂRPINET 1. Cărpinet (1588)2. Călugări**

3. Izbuc (1588)4. Leheceni (1588)

113Bihor

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



21.CÂMPANI 1. Câmpani (1492)
2. Fânaţe (1600)
3. Hârseşti (1588)
4. Sighiştel (1600)
5. Valea de Sus (1600)

22.CEFA 1. Cefa (1302)
2. Ateaş (1283)
3. Inand (1369)

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

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

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

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

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

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

29.COCIUBAMARE 1. CociubaMare(1374)
2. Cărăsău (1371)
3. Cheşa (1374)
4. Petid (1374)

30.COPĂCEL 1. Copăcel(1508)
2. Bucuroaia (1508)
3. Chijic (1236)
4. Poiana Tăşad (1954)
5. Sărand (1236)
6. Surduc (1508)

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

32.CURĂŢELE 1. Curăţele(1692)

2. Beiuşele (1588)
3. Cresuia (1588)
4. Nimăieşti (1552)
5. Pociovelişte (1600)

33.CURTUIŞENI 1. Curtuişeni (1342)
2. Văşad (1219)

34.DERNA 1. Derna(1406)
2. Dernişoara (1406)
3. Sacalasău (1406)
4. Sacalasău Nou (1954)
5. Tria (1466)

35.DIOSIG 1. Diosig (1278)
2. Ianca (1291–1294)

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

37.DRĂGĂNEŞTI 1. Drăgăneşti (1552)
2. Belejeni (1552)
3. Grădinari (1422)
4. Livada Beiuşului (1956)
5. Mizieş (1580)
6. Păcăleşti*
7. Păntăşeşti (1580)
8. Şebiş (1552)
9. Talpe (1580)

10. Ţigăneştii de Beiuş (1692)
38.DRĂGEŞTI 1. Drăgeşti (1508)

2. Dicăneşti (1508)
3. Stracoş (1508)
4. Tăşad (1508)
5. Topeşti (1508)

39.FINIŞ 1. Finiş(1291)
2. Brusturi (1956)
3. Fiziş (1552)
4. Ioaniş (1422)
5. Şuncuiuş (1422)

40.GEPIU 1. Gepiu (1332)
2. Bicaci (1291–1294)

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

42.HIDIŞELUDESUS 1. HidişeludeSus (1214)
2. Hidişelu de Jos (1435)
3. Mierlău (1214)
4. Sântelec (1435)
5. Şumugiu (1692)

43.HOLOD 1. Holod(1326)
2. Dumbrava (1825)
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3. Dumbrăviţa (1374)4. Forosig (1508)5. Hodiş (1326)6. Lupoaia (1508)7. Valea Mare de Codru (1828)8. Vintere (1349)
44.HUSASĂUDETINCA 1. HusasăudeTinca (1332)2. Fonău (1583)3. Miersig (1337)4. Oşand (1213)5. Sititelec (1213)
45.INEU 1. Ineu(1214)2. Botean (1366)3. Husasău de Criş (1236)
46.LAZURIDEBEIUŞ 1. LazurideBeiuş (1588)2. Băleni (1580)3. Cusuiuş (1588)4. Hinchiriş (1588)
47.LĂZĂRENI 1. Lăzăreni(1828)2. Bicăcel (1508)3. Calea Mare (1552)4. Cărăndeni (1493)5. Cărănzel (1552)6. Gepiş (1338)7. Gruilung (1508)8. Miheleu (1355)
48.LUGAŞUDEJOS 1. LugaşudeJos (1291–1294)2. Lugaşu de Sus (1291–1294)3. Urvind (1282)
49.LUNCA 1. Lunca (1588)2. Briheni (1588)3. Hotărel (1527)4. Sârbeşti (1692)5. Seghişte (1503)6. Şuştiu (1588)
50.MĂDĂRAŞ 1. Mădăraş (1291–1294)2. Homorog (1202–1203)3. Ianoşda (1203)4. Marţihaz (1291)
51.MĂGEŞTI 1. Măgeşti (1508)2. Butani (1552)3. Cacuciu Nou (1482)4. Dobricioneşti (1360)5. Gălăşeni (1552)6. Josani (1508)7. Ortiteag (1335)
52.NOJORID 1. Nojorid(1229)2. Apateu (1291–1294)3. Chişirid (1214)4. Leş (1291–1294)5. Livada de Bihor (1954)6. Păuşa (1291–1294)7. Şauaieu (1216)
53.OLCEA 1. Olcea(1552)2. Călacea (1214)

3. Hodişel (1580)4. Ucuriş (1344)
54.OŞORHEI 1. Oşorhei(1391)2. Alparea (1272–1290)3. Cheriu (1202–1203)4. Felcheriu (1202–1203)5. Fughiu (1236)
55.PALEU 1. Paleu (1291–1294)2. Săldăbagiu de Munte (1226)3. Uileacu de Munte (1210)
56.PIETROASA 1. Pietroasa (1587)2. Chişcău (1588)3. Cociuba Mică (1587)4. Giuleşti (1956)5. Gurani (1587)6. Măgura (1690)7. Moţeşti (1956)
57.POCOLA 1. Pocola (1422)2. Feneriş (1580)3. Petrani (1552)4. Poietari (1956)5. Sânmartin de Beiuş (1828)
58.POMEZEU 1. Pomezeu (1492)2. Câmpani de Pomezeu (1492)3. Coşdeni (1508)4. Hidiş (1508)5. Lacu Sărat (1956)6. Sitani (1508)7. Spinuş de Pomezeu (1492)8. Vălani de Pomezeu (1508)
59.POPEŞTI 1. Popeşti (1435)2. Bistra (1472)3. Budoi (1828)4. Cuzap (1406)5. Varviz (1327)6. Vărzari (1913)7. Voivozi (1406)
60.RĂBĂGANI 1. Răbăgani(1552)2. Albeşti (1508)3. Brăteşti (1954)4. Sălişte de Pomezeu (1583)5. Săucani (1580)6. Vărăşeni (1508)
61.REMETEA 1. Remetea (1204)2. Drăgoteni (1522)3. Meziad (1552)4. Petreasa (1851)5. Şoimuş (1213)
62.RIENI 1. Rieni (1588)2. Cucuceni (1588)3. Ghighişeni (1588)4. Petrileni (1588)5. Sudrigiu (1588)
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6. Valea de Jos (1588)
63.ROŞIA 1. Roşia (1445)2. Lazuri (1552)
64.ROŞIORI 1. Roşiori (1291–1294)2. Mihai Bravu (1954)3. Vaida (1285)
65.SĂCĂDAT 1. Săcădat (1256)2. Borşa (1249)3. Săbolciu (1256)
66.SĂLACEA 1. Sălacea (1163–1173)2. Otomani (1263)
67.SĂLARD 1. Sălard (1291–1294)2. Hodoş (c. 1169)3. Sântimreu (1220)
68.SÂMBĂTA 1. Sâmbăta(1508)2. Copăceni (1692)3. Ogeşti (1508)4. Rogoz (1568)5. Rotăreşti (1508)6. Zăvoiu (1508)
69.SÂNMARTIN 1. Sânmartin (1291–1294)2. Betfia (1552)3. Cihei (1220)4. Cordău (1273)5. Haieu (1249)6. Rontău (1552)
70.SÂNNICOLAUROMÂN 1. SânnicolauRomân (1322)2. Berechiu (1332)3. Roit (1291–1294)
71.SÂNTANDREI 1. Sântandrei(1291–1294)2. Palota (1214)
72.SÂRBI 1. Sârbi (1291–1294)2. Almaşu Mic (1291–1294)3. Burzuc (1421)4. Chioag (1421)5. Fegernic (1213)6. Fegernicu Nou (1954)7. Sarcău (1800)
73.SPINUŞ 1. Spinuş (1523)2. Ciuleşti (1784)3. Gurbeşti (1828)4. Nădar (1400)5. Sălişte (1490)
74.SUPLACUDEBARCĂU 1. SuplacudeBarcău(1291–1294)2. Borumlaca (1327)3. Dolea (1954)4. Foglaş (1954)5. Valea Cerului6. Vâlcelele (1956)
75.ŞIMIAN 1. Şimian (1332)2. Şilindru (1281)3. Voivozi (1291–1294)

76.ŞINTEU 1. Şinteu(1535)2. Huta Voivozi (1913)3. Socet (1954)4. Valea Târnei (1830)
77.ŞOIMI 1. Şoimi(1487)2. Borz (1587)3. Codru (1956)4. Dumbrăviţa de Codru (1692)5. Pocluşa de Beiuş6. Sânnicolau de Beiuş (1552)7. Ursad (1374)8. Urviş de Beiuş (1487)
78.ŞUNCUIUŞ 1. Şuncuiuş(1256)2. Bălnaca (1406)3. Bălnaca-Groşi (1954)4. Zece Hotare (1913)
79.TARCEA 1. Tarcea (1163)2. Adoni (1237)3. Galoşpetreu (1291–1294)
80.TĂMĂŞEU 1. Tămăşeu (1219)2. Niuved (1200)3. Parhida (1216)4. Satu Nou (1828)
81.TĂRCAIA 1. Tărcaia (1332)2. Mierag (1588)3. Tărcăiţa (1588)4. Totoreni (1580)
82.TĂUTEU 1. Tăuteu (1291–1294)2. Bogei (1406)3. Chiribiş (1219)

4. Ciutelec (1305)
5. Poiana (1954)

83.TILEAGD 1. Tileagd(1256)
2. Bălaia (1622)
3. Călătani (1954)
4. Poşoloaca (1291–1294)
5. Tilecuş (1552)
6. Uileacu de Criş (1283)

84.TINCA 1. Tinca (1338)
2. Belfir (1552)
3. Girişu Negru (c. 1169)
4. Gurbediu (1302)
5. Râpa (1692)

85.TOBOLIU 1.Toboliu (1213)
2. Cheresig (1289)

86.TULCA 1. Tulca (1215)
2. Căuaşd (1316)

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

88.UILEACUDEBEIUŞ 1. UileacudeBeiuş (1332)
2. Forău (1552)
3. Prisaca (1580)
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4. Vălanii de Beiuş (1828)
89.VADUCRIŞULUI 1. VaduCrişului (1256)

2. Birtin (1213)
3. Tomnatic (1954)
4. Topa de Criş (1406)

90.VÂRCIOROG 1.Vârciorog (1492)
2. Fâşca (1274)

3. Surducel (1954)
4. Şerghiş (1438)

91.VIIŞOARA 1. Viişoara (1355)
2. Izvoarele (1850)
3. Pădureni (1956)4. Reghea (1797)

BILBOR1.Depresiune intramontanã,de baraj vulcanic, situatã la 950–1 100 malt., la contactul zonei eruptive cuformaþiunile cristalino-mezozoice dinCarpaþii Orientali, între M-þii Cãliman(la NV), Giurgeu (la V ºi SV) ºi Bistriþei(la E ºi NE), drenatã de cursul superioral râului Bistricioara. Relief colinar ºi deterase. Climã rece (temp. medie anualãeste de c. 4°C). Expl. de turbã. Izvoarecu ape minerale carbogazoase, bicar -bonatate, calcice etc. Pãduri de molid pepantele munþilor înconjurãtori. Aici seaflã staþiunea balnearã cu acelaºi numeºi o rezervaþie naturalã floristicã (mlaºtinacu borviz „Pârâul Dobreanului”), extinsãpe o supr. de 3,5 ha.
2. Com. în jud. Harghita, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în depresiunea omo -nimã, la 1 050 m alt., pe râul Bistricioara;2 719 loc. (1 ian. 2011): 1 444 de sex masc.ºi 1 275 fem. Expl. ºi prelucr. lemnului.Staþiune balneoclimatericã sezonierã, deinteres local, cu veri rãcoroase (temp.medie a lunii iul. este de 14°C) ºi iernifriguroase ºi lungi (media termicã a luniiian. este –6°C). Apele minerale carbo -gazoase, bicarbonatate, calcice, magne -ziene, hipotone, cu conþinut bogat înfluor, sunt folosite în curã internã pentrutratarea afecþiu nilor hepato-biliare(dischinezie biliarã, colecistitã cronicãnecalculoasã), a bolilor tubului digestiv(gastrite cronice hipoacide, constipaþiicronice, co lite cronice) etc. În satul Bilbor,menþionat docu mentar, prima oarã, în1751, se aflã o bisericã din lemn cuhramul „Sfântul Nicolae” (1795), o bise -ricã romano-catolicã din lemn (înce putulsec. 20) ºi clãdirea Primãriei comunale(1936–1938).

BILCA, com. în jud. Suceava, formatădintr-un sat, situatã în Pod. Sucevei, perâul Suceava, la gra niþa cu Ucraina; 3 681loc. (1 ian. 2011): 1 798 de sex masc. ºi1 883 fem. Prelucr. lemnului. Produsede artizanat (cusãturi, împle tituri dincureluºe º.a.). Satul Bilca este atestatdocumentar la 23 mai 1436. Bisericã din

lemn, cu hra mul „Adormirea MaiciiDomnului” (1752), adusã în comunã în1818, ºi piuã pentru bãtut sumane (sec. 20).Bisericã parohialã (1868–1877), reparatãîn 1965 ºi 1982 ºi restauratã în 1990.
BILCIUREªTI, com. în jud. Dâmboviþa,alcã tuitã din 2 sate, situatã în CâmpiaTitu, pe râul Ialomiþa; 1 735 loc. (1 ian.2011): 856 de sex masc. ºi 879 fem. Expl.de gaze naturale. Complex de creºtere aporcilor. Bisericã ortodoxã cu hramul„Cuvioasa Parascheva” (1879), în satulBilciureºti.
BILED, com. în jud. Timiº, formată din -tr-un sat, situatã în Câmpia Timiºului;3 654 loc. (1 ian. 2011): 1 809 de sex masc.ºi 1 845 fem. Staþie de c.f. Nod rutier.Producţie de cãrãmizi. Topitorie de câ -nepã. Produse textile ºi alim. Satul Biledeste atestat documentar, prima oarã, în1462. În 1847, pe terit. satului Biled a fostdescoperit un tezaur alcãtuit din 2 000de monede din aur, argint ºi bronz,datând din sec. 1–4. Satul a fost colonizatde ger mani în perioada 1765–1775.Bisericã romano-catolicã (1786). Pânã la7 mai 2004, com. B. a avut în componenþãsatele ªandra ºi Uihei, care la acea datãau format com. ªandra.
BILIEªTI, com. în jud. Vrancea, formatădintr-un sat, situatã în Câmpia SiretuluiInferior, pe malul dr. al Siretului; 2 713loc. (1 ian. 2011): 1 344 de sex masc. ºi1 369 fem. Cultura cerealelor; legumi -culturã; pomiculturã. Biserica „SfinþiiVoievozi” (ante 1809). Com B. a fostînfiinþatã la 7 apr. 2004 prin desprindereasatului Bilieºti din com. Suraia, jud.Vrancea.
BINª Õ Beiuº(2).

BIRA, com. în jud. Neamþ, alcãtuitã din3 sate, situatã în zona de contact aDealurilor Birei cu culoarul larg al VãiiSiretului, pe râul Albuia; 1 918 loc. (1 ian.2011): 977 de sex masc. ºi 941 fem.Produse textile. Prelucr. lemnului. Tãbã -cãrie; darac. Morãrit ºi panificaþie. Centru

de dogãrit ºi de olãrit. Apicul turã.Creºterea ovinelor, bovinelor, caba li -nelor, nurcilor ºi iepurilor. Pânã la 12 iul.2005, com. B. a avut în com ponenþãsatele Boghicea, Cãuºeni, Nistria ºi Slo -bozia, care la acea dată au format com.Boghicea, jud. Neamţ.
BIRCHIª, com. în jud. Arad, alcãtuitãdin 4 sa te, situatã în zona de contact aculoarului Mureºului cu Pod. Lipovei; 2030 loc. (1 ian. 2011): 974 de sex masc. ºi1 056 fem. Expl. forestiere. Centru deolãrit. Muzeu etno grafic. Fanfară (în satulCãpãlnaº) În satul Cãpãlnaº, atestatdocumentar, prima oarã, în 1369, se aflãun castel din sec. 19, azi sanatoriu. SatulBirchiº este menþionat documentar,prima oarã, în 1596.
BIRDA, com. în jud. Timiº, alcãtuitã din4 sate, situatã în Câmpia Gãtaiei, pe râulBârzava; 2 039 loc. (1 ian. 2011): 994 desex masc. ºi 1 045 fem. Ferme de creº -terea por cinelor ºi a bovinelor (în satulBirda). În satul Mânãstire, atestat docu -men tar în 1312, se aflã mănãstirea SfântulGheorghe (de cãlugãri), cu bise ricaomonimã, ctitorie din 1485 a familieinobiliare sârbe Brancović, rectitoritã în1623 de despotul Iovan Brancović ºireziditã în 1754. Are iconostas pictat în1803, picturi murale interioare în frescãºi icoane pictate în 1748 de PavloTeodorović. Biserica mănãstirii este de -cla ratã monument istoric. Aceasta esteuna dintre cele cinci mănãstiri pe careetnicii sârbi le au în România. La înce -putul anilor ’50 ai sec. 20, dupã instau -rarea comunismului în România,mănãs tirea a fost trans formatã în depo -zite pentru armatã, iar din anii ’60 ºi pânãla cãderea regimului comunist în dec.1989 la complexul monahal au funcþionatbirourile Cooperativei Agri cole deProducþie (C.A.P.) ºi câteva depozite defuraje. Mănãstirea a fost reînfiinþatã în1990. Satul Birda este atestat documentarîn 1690, Berecuþa în 1458, iar Sângeorgeîn 1319. Com B. a fost înfiinþatã la 7 mai
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2004 prin desprin derea satelor Birda,Berecuþa, Mânãstire ºi Sângeorge dinfosta com. Gãtaia (declaratã oraº la 7 mai2004).
BISERICANI, Mănãstirea ~ Õ
AlexandrucelBun.

BISOCA1.Masiv deluros în SubcarpaþiiVran cei, între râurile Râmnicel ºi Jgheab,la contactul cu M-þii Penteleu. Alt. max.:970 m.
2.Com. în jud. Buzãu, alcãtuitã din8 sate, situ atã în Subcarpaþii Vrancei, înDepr. Bisoca-Necu lele, la poaleleDealului Bisoca; 2 729 loc. (1 ian. 2011):1 419 de sex masc. ºi 1 310 fem. Prelucr.lemnului; valorificarea fructelor. Creºte -rea ovinelor. Pomiculturã (meri, peri,pruni, nuci). Renumit centru etnograficºi folcloric (case þãrãneºti cu specific vrân -cean, þesãturi populare, port popular,fluiere, buciume, ceramicã). Satul Bisocaeste atestat documentar, prima oarã, în1552. Rezervaþie de pin negru, în satulLacurile.

BISTHEREÕ OţeluRoşu.

BISTRA1. Râu, afl. dr. al Timiºului la c.10 km aval de Caransebeº; 57 km; supr.bazinului: 908 km2. Izv. din M-þii Þarcu,de sub vf. Pietrii (2 192 m), de la 1 900 malt., strã bate culoarul de presionar omonimºi trece prin oraºul Oţelu Roşu.
2. Culoar depresionar de originetectonicã, cu direcþie E-V, situat întreM-þii Poiana Ruscãi, la N ºi Þarcu, la S,strãbãtut de râul Bistra. Lungime: 27 km;lãþime max.: 2 km; supr.: 58 km2.Comunicã spre E, prin pasul Poarta deFier a Transilvaniei, cu Depr. Haþeg.
3.Com. în jud. Alba, alcãtuitã din 35de sate, situatã în Depr. Câmpeni, în ÞaraMoþilor, pe râul Arieº; 4 853 loc. (1 ian.2011): 2 539 de sex masc. ºi 2 314 fem.Produse de dulgherie. Trei mori de apã.Centru de încrustãturi în lemn. Ansam -blu coral (1901). Satul Bistra este menþio -nat documentar, prima oarã, în 1437.Bustul lui Nicodim Ganea (1874–1949),operã din 1978 a sculpto rului I. Berindei.Biserica „Naºterea Maicii Domnului”(sec. 20). Rezervaþia bota nicã MolhaºurileCãpãþânii, situatã la 1 600 m alt., esteformatã din tinoave în care se dezvoltãspecii rare de plante. Declarată zonăprotejată în 1969.
4.Com. în jud. Maramureº, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în N Depr. Maramureº,

pe râul Viºeu, la graniþa cu Ucraina;4 194 loc. (1 ian. 2011): 2 203 de sex masc.ºi 1 991 fem. Expl. de calcare com pacteºi de lemn. Culturi de cartofi. Satul Bistraeste menþionat documentar, prima oarã,în 1411, iar în 1913 devine comunã desine stãtãtoare. Vestigii din Epocabronzului descoperite în anii 1985–1989în punctul numit Uloha din satul CrasnaViºeului. Bisericã din lemn (1856), însatul Bistra, renovatã în 1960 ºi distrusãde un incendiu în 1992. Biserici din lemnîn satele Crasna Viºeului (1882) ºi ValeaViºeului (1880).
BISTREÞ1. Lac cu apã dulce, situat înlunca Dunãrii, pe terit. jud. Dolj, alimen -tat cu apã de râurile Desnãþui ºi Sãrãceauaºi, uneori, în timpul inun daþiilor, deDunãre. Supr.: 18,67 km2; vol.: 28 mil.m3. Lungime: 12 km; lãþime max.: 5 km.Importanþã piscicolã. Cunoscut ºi subnumele de Cârna (dupã denumireasatului cu acelaºi nume, jud. Dolj).

2. Com. în jud. Dolj, alcãtuitã din 4sate, situatã în lunca largã a Dunãrii, pemalul de NV al lacului Bistreþ; 4 280 loc.(1 ian. 2011): 2 145 de sex masc. ºi 2 135fem. Cherhana. Aici au existat douãaºezãri daco-getice (sec. 9–6 î.Hr.) ºi unmare castru roman de pãmânt (sec. 2–3).Biserica „Sfântul Ni colae” (1826–1832, cupicturi murale in terioare din 1837), însatul Bistreþ.
BISTRICHE,Þinutul~ Õ Bistriþa(8).

BISTRICIOARA1. Râu, afl. dr. al Bistriþeimol doveneºti, care se varsă în lacul deacumulare Izvoru Muntelui; 68,5 km;supr. bazinului: 779 km2. Izv. din SEM-þilor Cãliman, de la 1 350 m alt., ºi tra -verseazã Depr. Bilbor.
2.Pas de înãlþime în partea de N aM-þilor Giurgeu, situat pe cumpãna deape dintre Valea Vinului (afl. alBistricioarei) ºi Pârâu Sec (afl. al Topliþei),la 1 105 m alt., care asigurã legãturilerutiere dintre Topliþa ºi Borsec, iar deaici, prin com. Tulgheº, cu jud. Neamþ ºiîntreaga Moldovã.

BISTRIÞA1. Râu, afl. dr. al Siretului la10 km aval de Bacãu; 283 km; supr.bazinului: 7 039 km2. Izv. de pe versan -tul de N al M-þilor Rodna prin douãpâraie (Bistricioara, 5 km lungime ºiPutreda, 7 km), de la 1 930 m alt.,strãbate apoi, vijelios, diferite formaþiunigeologice în care formeazã bazinete mailargi (ªesuri, Cârlibaba, Ciocãneºti etc.),în alter nanþã cu chei ºi îngustãri pitoreºti(Zugreni, Toance, Crucea etc.). În cursul

sãu superior, pânã la Vatra Dornei,poartã numele de Bistriþa Aurie (datoritãunor sedimente care conþin nisipuriaurifere, exploa tate în trecut),parcurgând, mai întâi, un culoar depre -sionar de c. 10 km lãþime, între ObcinaMestecãniº ºi M-þii Suhard, ce se lãrgeºteapoi în Depr. Dor nelor, unde seevidenþiazã o adevãratã piaþã a apelor.În aval de Vatra Dornei, apele râuluiînving rocile dure ale M-þilor Bistriþei(calcare cristaline, amfibolite,paragneisuri etc.), sãpându-ºi cheile dela Zugreni, iar dupã ce se liniºtesc, pe omicã por þiune, înfruntã cataractele dinzona numitã Toance, învolburându-se dinnou în defileul de la Crucea, pentru a sedomoli, în cele din urmã, în lacul deacumulare Izvoru Muntelui. De aici ºipânã la confl. cu Siretul, apele B. seprãvãlesc peste turbinele mai multorhidrocentrale (Stejaru, Pân gãraþi,Piatra-Neamþ, Roznov, Buhuºi, Gârleni,Bacãu I ºi II), ce formeazã o adevãratãsalbã, cu o putere instalatã de 454 MW.Întregul curs al B.mai poartã denumireade Bistriþa moldoveneascã, spre a o deosebide Bistriþa ardeleanã (2), Bistriþa gor janã
(3)ºi Bistriþa vâlceanã (4). Pânã în 1969,când a început amenajarea hidroener -geticã a B., pe valea ei se practica unintens plutãrit.

2. Râu pe terit. jud. Bistriþa-Nãsãud,afl. dr. al ªieului (acesta din urmã fiindafl. stg. al Someºului Mare la Beclean) lac. 10 km aval de municipiul Bistriþa, princare trece; 65,4 km; supr. bazinului: 662km2. Izv. din N M-þilor Cãliman, de la1 562 m alt. Numit ºi Bistriþa ardeleanãspre a-l deosebi de Bistriþa gorjanã (3),
Bistriþa moldoveneascã (1) ºi de Bistriþa
vâlcea nã (4).

3. Râu pe terit. jud. Gorj, care se varsăîn lacul antropic Ceauru-Rovinari, în avalde Teleºti; 40 km; supr. bazinului: 560km2. Izv. din partea de V a M-þilorVâlcan, de sub vf. Oslea (1 946 m), de la1 780 m alt., strãbate mai întâi pantelede S-SV ale M-þilor Vâlcan, modelându-ºio vale îngustã în ºisturile cristaline ºi încalcarele jurasice din aceastã zonã, ºi apoitraverseazã reg. de SV a Depr. Sub -carpatice oltene. În cursul superior, pânãla Peºtiºani, B. are un curs vijelios,datorat pantei mari (65 m/km) ºi debitmic (pânã la 3 m3/s), iar în zona devãrsare panta de curgere a râului scadela 1,50 m/km ºi debitul ajunge la c. 10m3/s. Acest râu mai este numit ºi Bistriþa
gorjanã, pentru a-l deosebi de Bistriþa
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ardeleanã (2), Bistriþa moldo veneascã (1) ºi
Bistriþa vâlceanã (4).

4. Râu pe terit. jud. Vâlcea, afl. dr. alOltului în aval de com. Bãbeni; 50 km;supr. bazinului: 416 km2. Izv. din S M-þilorCãpãþânii, de la 1 880 m alt. Numit ºi
Bistriþa vâlceanã spre a-l deosebi de Bistriþa
ardeleanã (2), Bistriþa gorjanã (3) ºi Bistriþa
moldoveneascã (1).

5.MunþiiBistriþei, sistem de masivemuntoase în N Carpaþilor Orientali,limitat de valea superioa rã a Moldovei,în N, valea Bistricioarei, la S, M-þiiStâniºoarei, la E ºi M-þii Cãliman ºi Depr.Dornelor, la V, strãpunºi în partea lornordicã de nebiruita vale a Bistriþei.Creasta pr. este fragmentatã în mai multemasive, bine indivi dualizate: Rarãu(1 651 m), Giumalãu (1 857 m), Bârnaru(1 699 m), Grinþieº (1 758 m) ºi Budacu(1 859 m). Sunt alcãtuiþi în general dinroci cristaline. Alt. max.: 1 859 m (vf.Budacu). Împãduriþi cu specii rãºinoasede arbori.
6.DealurileBistriþei, unitate geomor -fo logicã în E Pod. Transilvaniei, la poalelede V ale M-þilor Cãliman, între râul Dipºa,la S, ºi râul Rosua, la N (afl. ai ªieului),alcãtuitã dintr-o asociaþie de culmi delu -roase ºi depresiuni subcar patice drenatede râurile ªieu, Budac ºi Bistriþaardeleanã. Importantã zonã pomi-viticolã.
7. Depresiunea Bistriþei, micãdepresiune intra colinarã, în zonaDealurilor Bistriþei, drenatã de Bistriþaardeleanã, la 360–500 m. alt. Relief deterase ºi lunci.
8. Municipiu în N României, reºed.jud. Bistri þa-Nãsãud, situat în depre -siunea ºi pe râul cu acelaºi nume, la 360m alt.; 85 154 loc. (1 ian. 2011): 41 289 desex masc. ºi 43 865 fem. Supr.: 145,5 km2,din care 25,6 km2 în intravilan; den sitatea:3 326 loc./km2. Staþie de c.f. (inauguratãîn 1886). Nod rutier. Termo centralã.Constr. de utilaje pentru metalurgie,instalaþii tehnologice, mo toare electrice,motoare ºi accesorii pentru autovehicule.Producţie de acu mu latori pentruautoturisme, baterii ºi pile electrice,  fireºi cabluri electri ce ºi optice izolate,radiatoare de aluminiu, de mobilã,articole din lemn pentru uz casnic ºitehnic, mat. de constr. (prefa bricate dinbeton, cahle de teracotã), textile, sticlã(articole pentru menaj) ºi alim. (pre pa -rate din lapte ºi carne, pro duse zaharoaseºi de panificaþie etc.). Centru pomi col ºiviticol. Com plex de depozitare ºi con -servare a fructelor. Institut de învãþãmânt

supe rior cu două facultăţi şi 1 041studenţi (în anul univer sitar 2007–2008).Colegiul Naþional „Liviu Rebreanu” aflatîntr-o clãdire construitã în stil neoclasicîn perioada 21 mai 1908–1910; ColegiulNaþional „Andrei Mureºanu” situatîntr-o clãdire din 1912. ªcoalã luteranã(sec. 16). Bibliotecã jude þeanã (1951), înprezent cu peste 200 000 de vol., dintrecare multe in cuna bile, cãrþi rare ºiperiodice vechi. Muzeu judeþean cucolecþii de arheologie (ceramicã neoliticã,depozite de bron zuri, obiecte dacice,celtice ºi romane, mo nede), de etnografie(costume po pulare, unelte) ºi de ºtiinþelenaturii; Muzeul „Casa Argintarului”;Casa memorialã „Andrei Mureºanu”;Galeria „Arcade”; Muzeul de Sub Poartã,Livezile. Parc dendrologic (1 ha). Festivalanual inter naþional de folclor „NuntaZamfirei” (din 1991). Istoric. Desco -peririle arheologice identi ficate cu ocaziaunor sãpãturi în arealul oraºului atestão locuire a acestei zone din Neolitic.Totodatã, au fost scoase la iveală unelevestigii din Epoca bronzului (o necropolãde incineraþie, o sabie din bronz º.a.) ºidin perioada dacicã (un co lier dacic dinargint º.a.). Localit. apare menþionatãdocu mentar, prima oarã, la 22 mart. 1241,cu numele Nösen, în „Codexul de laEchternach”, iar la 16 iul. 1264 esteamintitã într-un document papal cunumele Villa Bistriche din Þinutul
Bistriche. Aºezarea a fost devastatã demarea invazie mongolã la 22 apr. 1241.La 29 dec. 1330, B. a intrat sub jurisdicþialui Carol I Robert de Anjou, regeleUngariei. În 1349 a primit statut de oraº(civitas Bysterce), în 1353 a obþinut dreptul

de a þine târg anual, iar în 1405 a fostconfirmat ca oraº liber regal. În 1453,oraºul ºi districtul Bistriþa au intrat înposesia vo ievodului Iancu de Hune -doara, care a construit o cetate în NElocali tãþii. În 1465 a început zidi reacenturii de apãrare a oraºului, încheiatãla în ceputul sec. 16. În 1529, oraºul a fostdonat de Ioan Zápolya, voievod alTransilvaniei, lui Petru Rareº, domn alMoldovei, care l-a stãpânit, cu între -ruperi, pânã în 1546. În 1602, oraºul afost asediat de trupele generaluluiaustriac, de origine italianã, Giorgio Bastacare i-au pro vocat mari distrugeri,agravate ºi de izbuc nirea unei cum pliteciume. La 27 iun. 1704, oraºul B. a fostase diat, fãrã succes, de cãtre curuþi. În adoua jumãtate a sec. 19 s-au executatprimele lu crãri de moder nizare ºisistematizare ale oraºului ºi a fostintrodus iluminatul public cu lãmpi depetrol (1855). Abia în 1913 s-a trecut lailuminatul public cu electricitate. Oraºul
B., important centru al luptei de eman -cipare socialã ºi naþionalã a românilordin Tran silvania, s-a aflat sub ocupaþieungarã în anii 1940–1944. Declaratmunicipiu la 27 iul. 1979. În prezent,municipiul B. are în sub ordine ad-tivã 6localit. componente: Ghinda, Sãrata,Sigmir, Slãti niþa, Unirea, Viiºoara. Monu-
mente: ruinele cetãþii (1465–1575), dincare se mai pãstreazã fragmente dinzidurile de apãrare, din valul ºi ºanþulcare o înconjurau; Turnul Dogarilor(sec. 15), în care se aflã amenajatã o
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expoziþie de mãºti ºi pãpuºi, are o bazãdreptunghiularã de 6,3 x 9,9 m, zidurigroase de 1,1 m ºi o înãlþime de 35 m;biserica ortodoxã cu hramul „Intrarea înBisericã a Maicii Domnului” are ca localbiserica fostei mănãstiri minorite,construitã în anii 1270–1280 în stil gotictimpuriu, cu unele transformãri ºi repa -raþii în 1494. În perioada 1518–1520biserica a fost modificatã în stil gotictârziu. Dupã plecarea cãlugãrilor mino -riþi în 1541 biserica a devenit hambar ºicramã, iar în 1895 a fost cumpãratã deromâni ºi adaptatã cultului ortodox.Picturile murale interioare, în stil neobi -zantin, au fost finalizate în anul 1988;biserică ziditã în perioada 1320–1470,iniþial în stil romanic (azi bisericăevanghelică) extinsã ºi modificatã în stilgotic în a doua jumãtate a sec. 14 ºitransformatã apoi în stilul Renaºterii(1560–1563), de Petrus Italus da Lugano.Biserica pãstrea zã valoroase stranerenascentiste executate de JohannesBegler, reno vatã în repetate rânduri(1897, 1901, 1927). Turnul bisericii evan -ghelice, construit în 1487–1519, înalt de75 m, a fost afectat de un incendiu îniunie 2008 şi reparat în 2008–2012 cânds-a instalat şi un lift în interiorul lui; bise -rica romano-cato licã, ziditã în 1781–1787,în stilul baro cului vienez, dupã planurilearhitectului vienez Paul Schmidt, cu oclãdire alãtu ratã în care a funcþionatªcoala Piariºtilor în perioada 1720–1879,la care au studiat Gheorghe ªincai ºiAndrei Mureºanu; Catedrala ortodoxã(1927–1938); Sina goga (1856); clãdireaPrimãriei vechi, construitã în 1487 pelocul uneia care a ars în 1457, reparatãîn 1808, consolidatã ºi renovatã în 1930–1933. Clãdirea a fost sediul primãriei

oraºului pânã în 1983, când a fost cedatãpentru organizarea Muzeului judeþean;Casa Argintarului (1560–1563), restauratãdupã incendiul din 1758 ºi apoi în 1940ºi 1969, declaratã monument dearhitecturã; Casa lui Andreas Beuchelsau Casa lui Ioan Zidarul, construitã înanul 1500 (una dintre cele mai vechi dinoraº) ºi restauratã în 1974– 1977,monument de arhitecturã; Complexulcomercial „Sugãlete” repre zintã unansamblu de arhitecturã goticã ºirenascentistã, alcãtuit din 13 clãdirietajate ºi legate între ele prin intrãri spa -þioase, care formeazã o galerie cu 20 dearcade susþinute pe 21 de pilaºtri, clãdiriconstruite în perioada 1480–1550. Acestansamblu constituie emblema muni -cipiului B.; Monumentul evreilor bistri -þeni, ridicat în 1946 dupã proiectul lui I.Flontaş, construit din marmurã neagrã,în memoria evreilor deportaþi de hitleriºtiîn iunie 1944; Casa „Textroris” (1860);Casa parohialã (1480); Casa „Petermann”(1480); monumentul lui Andrei Mureºanu,realizat de sculptorul Cornel Medrea;statuia lui George Coºbuc, operã asculptorului G. Covalschi; bustul luiLiviu Re breanu, executat de RomulusLadea. Biserici evanghelice se mai aflãîn localitãþile componente Ghinda (1778–

1878, preluatã ulterior de cultul ortodox),Slãtiniþa (sec. 15–16), Unirea (sec. 15–19,preluatã ulterior de cultul ortodox) ºiViiºoara (sec. 15–16, preluatã ulterior decultul orto dox). În localit. componentãSãrata existã biserica din lemn cu hramul„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”(1753) ºi o bisericã reformatã (sec. 18).
9.Mănãstirea~Õ Costeºti(5).
10.Mănãstirea~Õ Alexandrucel

Bun.

BISTRIÞAARDELEANÃÕ Bistriþa(2).

BISTRIÞAAURIEÕ Bistriþa(1).

BISTRIÞABÂRGÃULUI, com. în jud.Bistriþa-Nãsãud, alcãtuitã din 2 sate,situatã în zona Dea lurilor Bistriþei, pecursul superior al Bistriþei arde lene;4 406 loc. (1 ian. 2011): 2 139 de sex masc.ºi 2 267 fem. Staþie de c.f., inauguratã în1898. Expl. ºi prelucr. lemnului (cheres -tea). Þesãturi ºi cusãturi populare. SatulBistriþa Bârgãului este menþionat docu -mentar, pri ma oarã, în 1317. Punct deplecare spre M-þii Bâr gãu ºi Cãliman. Înarealul com. se aflã mai multe rezer vaþiinaturale: Cheile Bistriþei ardelene (50 ha),Valea Repedea (222 ha), Tãul Zânelor(15 ha), Stâncile Tãtarului sau StâncileTãtãrcii (25 ha).
BISTRIÞAGORJANÃÕ Bistriþa(3).

BISTRIÞA MOLDOVENEASCÃ Õ
Bistriþa(1).

BISTRIŢA-NĂSĂUD, judeţ situat înextremitatea nordică a României, înjumătatea septentrională a Transilvaniei,în bazinul superior al Someşului Mare,între 46°48' şi 47°37' latitudine N şi 23°27'şi 25°36' longitudine E, între jud. Mara -mureş (N) Suceava (E-NE), Mureş (S-SE)şi Cluj (V-SV). Supr.: 5 355 km2 (2,25%din supr. ţării). Populaţia (1 ian. 2011):316 947 loc. (1,48% din populaţia ţării),din care 157 300 de sex masc. (49,6%) şi159 647 fem. (50,4%). Populaţia urbană:118 732 loc. (37,5%); rurală: 198 215 loc.(62,5%). Densitatea: 59,2 loc./km2.  Struc -
tura populaţiei pe naţionalităţi (la recen -sământul din 20-31 oct. 2011): 86,5%români, 5,0% maghiari, 4,2% rromi, 0,1%germani ş.a. Reşed.: municipiul Bistriţa.
Oraşe: Beclean, Năsăud, Sângeorz-Băi.
Comune: 58. Sate: 232 (din care 3 aparţinoraşului Beclean). Localit. componente ale
municipiilor şi oraşelor: 10.

Relief predominant de deal şi podiş(2/3 din supr. jud. B.-N.), aparţinândPod. Transilvaniei, străjuite la N şi E deunităţi montane ale Carpaţilor Orientali,
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cu prelungiri ce ocupă restul de 1/3 dinterit. jud. Cea mai reprezentativă unitatemontană de pe cuprinsul jud. B.-N. esteaceea a M-ţilor Rodnei, care ocupă parteade N a jud., dominând zonele înconju -rătoare prin masivitatea lor impresio -nantă şi prin câteva vârfuri impunătoare(Ineu 2 279 m, Muncelu, 1 703 m ş.a.),aflate în arealul său (vf. Pietrosu, careconstituie alt. max. a masivului, 2 303 m,este situat pe terit. jud. Maramureş).Celelalte masive muntoase, care înca -drează prin prelungirile lor jud. B.-N.,sunt: M-ţii Ţibleş (în NV), cu vf. Ţibleş,de 1 839 m alt., aflat la hotarul cu jud.Mara mureş, M-ţii Bârgău (în NE), curelief peneplenizat dominat de nume -roase măguri conice (Heniu Mare,1 611 m, Păltineasa 1 227 m, Vf. Stegii1 069 m ş.a.) şi M-ţii Căliman (în E-SE)care îşi etalează masivitatea prin versantulsău de NV şi prin vârfurile Vulturu (1 501m), Poiana Tomii (1 470 m) ş.a. Unităţilecolinare ce aparţin Pod. Transilvaniei, custructuri monoclinale, domuri şi cutediapire, ocupă partea centrală şi de V ajud., fiind reprezentate prin MusceleleNăsăudului, Dealurile Bistriţei, CulmeaŞieului, partea nordică a ColinelorMădăraşului şi Comlodului, DealurileLechinţei şi Jimborului, Dealurile Ciceuluişi extremitatea estică a Culmii Breaza cuvf. Breaza (974 m). În interiorul zoneicolinare se indivi dualizează c. 20 dedepresiuni intra colinare, printre care seremarcă Depr. Bistriţa, Sângeorz, Dumitra,Colibiţa, Budacu ş.a.
Climă temperat-continentală mo -derată, cu ierni lungi şi umede, verirăcoroase şi anotimpuri de tranziţie(primăvară şi toamnă) mult mai scurtedecât în partea de S a ţării. Valorile mediianuale ale temp. aerului variază între0°C, în zonele montane înalte, la peste1 900 m alt., şi 8–8,5°C, în reg. deluroase.Temp. max. absolută înregistrată pe terit.jud. B.-N.a fost de 40,6°C, la Teaca (16aug. 1952), iar minima absolută de –33,8°C, la Bistriţa (18 ian. 1953). Canti -tatea de precipitaţii prezintă variaţiianuale, ano tim puale şi lunare în raportcu alt. unităţilor de relief, atin gând valorimedii anuale de 650 mm în zonelecolinare şi peste 1 400 mm pe crestelemunţilor, impri mând clima tului uncaracter de umiditate accentuată. Pe unareal ce depăşeşte 50% din supr. jud. B.-

N. precipitaţiile însumează peste 800 mmanual. Direcţia predominantă a vân -turilor este dinspre V şi NV (cu schimbări

evidente de la iarnă la vară), înregistrândo viteză medie de c. 3,5 m/s, intensităţimai mari manifestându-se pe culmilemontane, unde vântul suflă în rafale cuviteze ce depăşesc uneori 40 m/s.
Reţeauahidrografică, a cărei lun -gime totală de pă şeşte 3 000 km, apar ţineîn majoritate bazinului Someşului Mare,la care se adaugă şi câţiva afl. tributariai Bistriţei Aurii (Putreda, Bâla, Lala,Dornişoara) în NE şi ai Mureşului (Luţu,Lechinţa, Şesu, Pârâu de Câmpie) în S.Someşu Mare, al cărui bazin de recepţieare o supr. de 4 990 km2, străbate jud. dela NE spre SV, colectând o puzde rie derâuri, printre care: Valea Băilor, Anieş,Cormaia, Rebra, Sălăuţa, Ţibleş, ValeaLungă (pe dr.), Ilva, Şieu, Meleşu ş.a. (pestg.).
Vegetaţia prezintă o pronunţatăetajare pe verticală datorată reliefuluipredominant deluros şi muntos. La peste1 800 m alt. se extinde etajul alpin, do -minat de dife rite ierburi şi arbuşti pitici,multe dintre ele rarităţi sau endemismecarpatice, ocrotite de lege şi declaratemonu mente ale naturii. Printre acestease remarcă floarea-de-colţ (Leon to po dium

alpinum), narcisa (Narcissus stellaris),smirdarul (Rhododendron kotschyi), jnea -pănul ş.a. Între 1 300 şi 1 800 m alt. seaflă zona pădurilor de conifere, consti -tuite predominant din molid (Picea abies),iar sub acest etaj, până la 500 m alt., suntrăspândite pădurile de foioase (careacoperă majoritatea dealurilor), alcătuitedin fag (Fagus silvatica), gorun (Quercus
petraea) şi carpen (Carpinus betulus), înalternanţă cu pajişti secundare, livezi şiterenuri agricole. Dealurile din partea deN a jud. (Mus celele Năsăudului) suntaco perite cu păduri de fag, în amesteccu carpen, brad şi molid, la fel ca şiversanţii munţilor.

Fauna, abundentă şi variată, estereprezentată în pr. prin specii de pădure,de importanţă cinegetică: cerbul carpatin(Cervus elaphus), căpriorul (Capreolus
capreolus), mistreţul (Sus scrofa), ursul(Ursus arctus), râsul (Lynx lynx), jderul(Martes martes), lupul, vulpea, pisicasălbatică, cocoşul de munte (Tetrao
urogallus), cocoşul de mesteacăn (Lyrurus
tetrix), acvila etc. În reg. montane înaltea fost recolonizată, în ultimele decenii,capra neagră (Rupicapra rupicapra). Înzonele joase se întâlnesc iepuri, şoarecide câmp, şobolani, hârciogi, potârnichi,prepeliţe etc. Dome niul apelor este bogat

în scobar, mreană, clean, somn, lipan,păstrăv ş.a.
Resursenaturale: păduri (193 814ha, 2008), zăcă minte de gaze naturale(Enciu, Stupini, Matei, Monor, Silivaşude Câmpie ş.a.), de cărbune (ValeaBudacului, Galaţii Bistriţei), zăcămintepolimetalice (min. de plumb, zinc, cupru,argint, aur) la Rodna, Parva, ValeaVinului, Valea Borcutului, Guşeţel,Izvoru Cepii, grafit (Anieş, Maieru), mică(Parva), marmură (Cormaia, Anieş,Parva), caolin şi argile caolinoase (Parva),sare (Parva), andezit (Măgura Ilvei), dacit(Anieş, Sângeorz-Băi) etc. O bogăţieaparte o reprezintă izv. cu ape minerale,mai frecvente la Sângeorz-Băi, Colibiţa,Lunca Ilvei, Parva, Ilva Mare, PoianaIlvei, Rodna ş.a.
Istoric. Existenţa vieţii pe acestemelea guri datează din cele mai înde -părtate timpuri, vestigii materiale dinPaleoliticul superior (40 000–10 000 î.Hr.)fiind descoperite la Mintiu şi Cepari(unelte din piatră şi silex). Mai frecventesunt, însă, urmele de locuire din Neolitic(milen. 5–4 î.Hr.), identificate în arealullocalit. Bistriţa, Slătiniţa, Archiud,Năsăud, Şintereag, Coldău, Chiochiş ş.a.,unde s-au găsit resturi ceramice, uneltedin piatră şi silex (topoare, răzuitoare,lame, buzdugane), vetre de foc etc.Elemen te ale culturii materiale Wieten -berg (sec. 16–13 î.Hr.), din Epoca mijlociea bronzului, au fost descoperite înaşezările de la Lechinţa, Bistriţa, Şinte -reag, Chintelnic, iar elemente de culturămaterială din prima Epocă a fierului(Hallstatt, 1200–450/300 î.Hr.) au fostscoase la iveală în arealul localit. CăianuMic, Ciceu-Corabia, Bistriţa, Rebrişoara,Stupini, Visuia ş.a. Începutul celei de-adoua Epoci a fierului (450 î.Hr.-sec. 1d.Hr.), denumită Epoca La Tène,caracterizată prin dezvoltarea meşte -şugurilor şi a comer ţului, precum şi prinafirmarea elementului autohton dac pemeleagurile jud. B-N. este marcată printr-o serie de descoperiri de aşezări şilocuinţe omeneşti cu inventare bogate laBistriţa, Sânmihaiu de Câmpie, Archiud,Sărăţel, Ardan, Feleac, Arcalia ş.a.Urmele stăpânirii romane au fostidentificate în apropierea graniţei de Na Daciei, apărată de castrele de la Ilişua,Orheiu Bistriţei, Livezile ş.a. Populaţiadaco-romană şi apoi românească dinaceastă zonă a continuat să vieţuiască

121Bistriţa-Năsăud



fără întrerupere şi după retragereaarmatelor şi a administraţiei romane (înperioada 271-275), constituindu-se înobşti săteşti şi în formaţiuni prestatalecare vor continua să existe şi dupăcucerirea Transilvaniei de către regatulungar, cât şi după colonizarea acestorlocuri cu populaţie germană în a douajumătate a sec. 12. Perioada în carepoporul român apare pe deplin constituiteste ilustrată de vestigiile descoperite laBistriţa, Archiud, Şintereag, Fântâniţa,Şirioara ş.a., unde s-au identificat locuinţede suprafaţă, ceramică autoh tonă,necropole de înhumaţie, cetăţi etc. La sf.sec. 12 încep să apară primele atestăridocumentare ale unor localit., printrecare, în 1172–1173 este menţionat satulŞieu-Sfântu (cu numele Villa Igalia), iarîn prima jumătate a sec. 13, docu mentelevremii amintesc de existenţa districtuluisăsesc (Districtus saxonicus) cu 23 deaşezări, situate în apropierea localit.Bistriţa, şi a districtului românesc numit
Districtus Rodensis sau Districtus
Valachorum (cunoscut mai târziu, în sec.

15, sub numele de Vallis Valachalis sauŢara Năsăudului). Terit. jud. de azi asuferit mari distrugeri provocate deinvazia tătară din 1241, cele mai maripagube înregistrându-se în localit.Bistriţa, Rodna, Beclean ş.a. Localit.Bistriţa, centrul de gravitaţie al zoneiînconjură toare, apare amintită docu -mentar, prima oară, în 1241 şi apoi la 16iul. 1264, devenind oraş (civitas) în 1349;în 1353 a obţinut dreptul de a organizatârguri anuale. Perioada de mare pros -peritate a oraşului Bistriţa s-a înregistratîn sec. 15–18 ca urmare a schimburilorcomerciale foarte intense cu oraşelemoldoveneşti. La începutul sec. 18, întimpul Răscoalei curuţilor locuitorii depe valea Bârgăului s-au alăturat acestora,mai ales cu prilejul asediului oraşuluiBistriţa (27 iun. 1704), fapt ce le-a atrasulterior aspre sancţiuni din parteamagistratului bistriţean după înfrângerearăscoalei. Un moment important înistoria jud. B.-N. l-a constituit milita -rizarea acestor ţinuturi prin înfiinţareala Năsăud în 1762, din ordinul MarieiTereza (împărăteasa Imperiului Romande Naţiune Germană şi regină a Ungariei

şi Cehiei), a Regimentului II românescde graniţă, care cuprindea 44 de sate ro -mâneşti de pe văile Someşului, Bârgăuluişi Şieului. Acţiunea a fost primită cunesupunere şi cu instigare la revoltă decătre masele ţărăneşti, mulţi dintre ţărani(printre care este amintit şi TănaseTodoran din Bichigiu) refuzând săpresteze jurământul de înrolare în cadrulacestui regiment. Totuşi, în perioada câta existat Regimentul II de graniţă (des -fiinţat în 1851), grănicerii, care purtaunumele de „cătanele negre”, s-au afirmatca buni şi viteji ostaşi pe câmpurile deluptă ale Europei, culmi nând cu bătăliade la Arcole (15–17 nov. 1796), din NItaliei, unde mulţi dintre ei au căzut eroicîn luptele dintre armatele comandate deNapoleon Bonaparte şi cele austriececonduse de feld mareşalul J. Alvinczy,încheiate cu victoria lui Napoleon.Actualul teritoriu al jud. B.-N. a fost,deseori, martorul unor însemnate mişcărisociale, printre care se remarcă Răscoalaţărănească din 1514, condusă de Gh.Doja, răscoala din 1784–1785, condusăde Horea, Cloşca şi Crişan, acţiunilerevoluţionare din iun. 1849, acţiunileîntreprinse pentru înfrângerea armateloraustro-ungare şi crearea statului naţionalunitar român (1918), amplele manifestaţiide protest împotriva Dictatului de laViena (din 30 aug. 1940), organizate în 8sept. 1940 la Bistriţa etc.
Economia jud. B.-N. a cunoscut,după 1989, modificări structurale atâtsub aspectul organizării juridice, cât şial formelor de proprietate. Ca urmare,economia actuală are un profil complex,industrial-agrar, capabilă să valorificeîntreaga gamă a resurselor naturale decare dispune. Pr. produse industriale carese realizează în cadrul jud. B.-N. sunt:oţel moale şi laminate subţiri (Beclean,Rodna), instalaţii complexe pentru ind.metalurgică, motoare elec trice, utilajediverse, produse electroteh nice ş.a.(Bistriţa), armături industriale din oţel,prefabricate din beton, cahle etc. (Bistriţa,Beclean, Sângeorz-Băi, Măgura Ilvei),articole din cauciuc şi mase plastice(Năsăud), sticlărie pentru menaj(Bistriţa), celuloză şi hârtie (PrunduBârgăului), mobilă (Bistriţa), cherestea(Prundu Bârgăului, Rodna, Măgura Ilvei,Telciu, Ilva Mică, Leşu Ilvei, Lunca Ilveiş.a.), ţesături (Năsăud, Bistriţa), tricotaje(Sângeorz-Băi), covoare (Beclean), prepa -rate din carne şi lapte, dulciuri, produsede panificaţie (Bistriţa), semipreparatedin legume şi fructe (Năsăud, Beclean)
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etc. Meşteşugurile tradiţionale suntrepre zentate prin olărit (Susenii Bârgă -ului, Josenii Bâr găului), cojocărit (PrunduBârgăului), confecţionarea uneltelor şi aobiectelor decorative cu sculpturi şicioplituri (Telciu, Leşu, Şanţ), confec -ţionarea obiectelor de îmbrăcă minte şi adiferitelor materiale cu ajutorul răz -boiului de ţesut manual etc.
Agricultura deţine o pondere însem -nată în economia jud., fiind specializatăîn pomicultură şi creşterea ani malelor.La sfârşitul anului 2007, din totalul supr.agricole a jud. B.-N. (295 758 ha), 101 906ha reveneau terenurilor arabile, 113 890ha păşunilor, 70 769 ha fâneţelor, 8 789ha livezilor şi pepinierelor pomicole, 404ha viilor şi pepi nierelor viticole etc. Înanul 2007, în structura culturilor de câmppredomina porumbul (28 316 ha), urmatde plante de nutreţ (13 447 ha), cartofi(11 727 ha), grâu şi secară (6 297 ha),ovăz (5 481 ha), orz şi orzoaică, legume,sfeclă de zahăr etc. Pomicultura, în cadrulcăreia predomină merii, prunii, perii, arecondiţii optime de dezvoltare în zonaDealurilor Bistriţei, Lechinţei şi Năsău -dului şi în reg. Piem. Căliman, asigurândo producţie ridicată de fructe (25 665tone, în anul 2007, din care 21 748 tonemere, 2 666 tone prune ş.a.). Pentruasigurarea unor condiţii optime depăstrare a fructelor, la Bistriţa funcţio -nează un modern depozit, dotat cucamere a căror temp. constantă favori -zează menţinerea fructelor în stareproaspătă pe o perioadă îndelungată.Viticultura ocupă supr. mici, reprezen -tate prin podgoriile Lechinţa, Dumitra şiViişoara. La începutul anului 2008,sectorul zootehnic cuprindea 66 664capete bovine (în special din raselePinzgau şi Bălţata românească), 95 566capete porcine, 244 034 capete ovine,12 190 capete caprine, 21 591 capete caba -line. Avicultură (967 729 capete păsări);apicultura (19 348 familii de albine).
Căile de comunicaţie (2008): reţeauaferoviară, cu o lungime totală de 320 km(din care 183 km electrificată), dispune

de câteva noduri de c.f. (Beclean, Salva,Ilva Mică) prin care trec două magistraleferoviare importante: Bucureşti–BaiaMare şi Cluj-Napoca–Vatra Dornei–Suceava. Densitatea liniilor de c.f. estede 59,8 km/ 1 000 km2 teritoriu. Seg -mentul de c.f. dintre Salva şi Vişeu deJos (jud. Maramureş), în lungime de 61km, a fost construit în 1948 cu ajutorulbrigăzilor voluntare de tineret, scurtânddrumul dintre Maramureş şi nordulTransilvaniei. Lungimea căilor rutiereînsumează 1 539 km, din care 384 km,drumuri modernizate, cu o densitate de28,7 km/100 km2 teritoriu.
Învăţământ,culturăşiartă. În anulşcolar 2007–2008, reţeaua unităţilor deînvăţământ cuprindea 20 grădiniţe decopii cu 11 860 copii înscrişi şi 680 cadredidactice, 75 de şcoli generale (învă -ţământ primar – clasele 1–4 şi gimnazial– clasele 5–8) cu 29 593 elevi şi 2 574 cadredidactice, 23 licee cu 11 311 elevi şi 675profesori, o şcoală profesională cu 4 187elevi şi 261 profesori. Activitateaculturală beneficiază de prezenţa celorşase case de cultură, 52 de cămineculturale, 230 de biblioteci cu 1 819 000vol., un cinematograf, cinci muzee şi altepuncte muzeale, două posturi private deteleviziune locale etc. Activitatea spor -tivă este concentrată în cele 51 de secţiisportive în cadrul cărora se legitimează1 408 sportivi, 76 antrenori şi 85 arbitri.
Ocrotireasănătăţii.La sfârşitul anului2007, aceasta era asigurată de activitateacelor patru spitale cu 1 643 paturi, revenindun pat de spital la 192 de locuitori, douădispensare, două policlinici, 104 de far -macii şi puncte farma ceutice ş.a. şi a celor406 medici (1 medic la 780 de locuitori),124 de medici stomatologi (1 medic stoma -tolog la 2 553 locuitori) şi 1 572 personalsanitar cu studii medii.
Turismul. Prin variatele sale formede relief, prin prezenţa monumenteloristorice şi de artă, prin bogăţia şidiversitatea elementelor folclorice şietnografice, prin staţiunile balneoclima -

terice Sângeorz-Băi, Rodna, Ilva Mică ş.a.,jud. B.-N.se înscrie printre zonele ţăriicu un potenţial turistic ridicat. Reg.montane cu numeroase trasee marcate şiobiective de atracţie (întinse zone alpinedominate de vârfuri semeţe, râuri repezi,lacurile glaciare Lala Mare, Lala Mică,Tăurile Buhăescu, pasurile pitoreştiRodna, 1 271 m alt., Şetref, 817 m alt.,Tihuţa 1 201 m alt. ş.a., peştera IzvoruTăuşoarelor etc.), reprezintă peri metreleturis tice cu cea mai mare afluenţă.Măreţia şi farmecul peisajului bistriţeansunt întregite de nenumărate rezer vaţii(Tăul Zânelor, Stâncile Tătărcii sauTătarului, poienile cu narcise din masivulSaca, de pe şesul Mogoşani şi de pe ValeaBudacului, vulcanii noroioşi de la Monor,masivul de sare de la Sărăţel, zăvoaieleBorcutului etc.) şi nume roasemonumente de artă şi istorice (CetăţileRodna, Ciceu, Anieş, castelele feudale dela Urmeniş, Arcalia, Posmuş ş.a., castreleromane de la Orheiu Bistriţei, Ilişua,Livezile, casele memoriale din Hordou– azi com. George Coşbuc, LiviuRebreanu din Târlişua, bisericile dinlemn din Sărata, Spermezeu, Sălcuţa,Zagra, sec. 18 ş.a.) care păstrează doveziconcludente ale unei îndelungateexistenţe. Vestitele zone de artă popularăşi folclor de pe văile Someşului, Bârgăului,Şieului ş.a., cu o mare diversitate îndomeniul creaţiei populare, manifestatăprin cântece, dansuri („bărbuncul”,„ardeleana”, „învârtita” etc.) şi portpopular specific (printre altele, suntrenumite pălăriile bărbăteşti cu pene înformă de evantai, cojoacele ş.a.) sunt totatâtea obiective de mare interes turistic.La sf. anului 2007, capacitatea totală decazare turistică (2 730 locuri) eraasigurată de 14 hoteluri şi moteluri, treipensiuni turistice urbane, două pensiunituristice rurale, patru tabere pentru copii,o cabană. Indicativ auto: BN.
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Localităţilejud.Bistriţa-Năsăud(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)
I. Municipii Localit. componente ale municipiilor

1.BISTRIŢA (1241) 1. Ghinda (1332)2. Sărata (1292)3. Sigmir (1332)4. Slătiniţa (1332)5. Unirea (1332)6. Viişoara (1332)



II. Oraşe Localit. componente ale oraşelor Sate care aparţin oraşelor

1.BECLEAN (1235) 1. Coldău (1392)2. Figa (1305)3. Rusu de Jos (1305)

2.NĂSĂUD (1264) 1. Liviu Rebreanu(1392, numele actual din 30 aug. 1957)2. Luşca (1392)

3.SÂNGEORZ-BĂI(1243) 1. Cormaia (1956)2. Valea Borcutului (1956)
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III. Comune Satele componente(primul sat este reşed. com.)
1.BISTRIŢABÂRGĂULUI 1. BistriţaBârgăului (1317)2. Colibiţa (1760–1762)
2.BRANIŞTEA 1. Braniştea(1362)2. Cireşoaia (1269)3. Măluţ (1334)
3.BUDACUDEJOS 1. BudacudeJos (1228)2. Buduş (1345)3. Jelna (1264)4. Monariu* (1243)5. Simioneşti (1215)
4.BUDEŞTI 1. Budeşti(1283)2. Budeşti-Fânaţe (1956)3. Ţagu (1327)4. Ţăgşoru (1329)
5.CĂIANUMIC 1. CăianuMic (1456)2. Căianu Mare (1456)3. Ciceu-Poieni (1461)4. Dobric (1456)
6.CETATE 1. SatuNou (1332)2. Orheiu Bistriţei (1319)3. Petriş (1311)
7.CICEU-GIURGEŞTI 1. Ciceu-Giurgeşti (1405)2. Dumbrăveni (1467)
8.CICEU-MIHĂIEŞTI 1. Ciceu-Mihăieşti (1405)2. Ciceu-Corabia (1467)3. Leleşti (1405)
9.CHIOCHIŞ 1. Chiochiş (1320)2. Apatiu (1320)3. Bozieş (1315)4. Buza Cătun (1220)5. Cheţiu (1305)6. Jimbor (1320)7. Manic (1329)8. Sânnicoară (1329)9. Strugureni (1373)10. Ţentea (1219)
10.CHIUZA 1. Chiuza(1292)2. Mireş** (1440)

3. Piatra (1418)4. Săsarm (1292)
11.COŞBUC 1. Coşbuc(1523)
12.DUMITRA 1. Dumitra (1317–1320)2. Cepari (1380)3. Tărpiu (1332)
13.DUMITRIŢA 1. Dumitriţa (1333)2. Budacu de Sus (1443)3. Ragla (1319)
14.FELDRU 1. Feldru (1245)2. Nepos (1717)
15.GALAŢIIBISTRIŢEI 1. GalaţiiBistriţei (1345)2. Albeştii Bistriţei (1332)3. Dipşa (1332)4. Herina (1246)5. Tonciu (1587–1589)
16.ILVAMARE 1. IlvaMare (1552)2. Ivăneasa (1956)
17.ILVAMICĂ 1. IlvaMică(1440)
18.JOSENIIBÂRGĂULUI 1. JoseniiBârgăului (1547)2. Mijlocenii Bârgăului (1733)3. Rusu Bârgăului (1733)4. Strâmba (1956)
19.LECHINŢA 1. Lechinţa(1335)2. Bungard (1331)3. Chiraleş (1292)4. Sângeorzu Nou (1317–1320)5. Sâniacob (1332)6. Ţigău (1243)7. Vermeş (1439)
20.LEŞU 1. Leşu(1696)2. Lunca Leşului (1956)
21.LIVEZILE 1. Livezile (1311)2. Cuşma (1805)3. Dorolea (1332)4. Dumbrava5. Valea Poenii (1909)

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



22.LUNCAILVEI 1. LuncaIlvei (1954)
23.MAIERU 1. Maieru (1440)2. Anieş (1954)
24.MATEI 1. Matei (1391)

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

25.MĂGURAILVEI 1. MăguraIlvei(1808)
2. Arşiţa (1909)

26.MĂRIŞELU 1. Mărişelu (1243)
2. Bârla (1319)
3. Domneşti (1246)
4. Jeica (1332)
5. Măgurele (1319)
6. Neţeni (1291)
7. Sântioana (1220)

27.MICEŞTIIDECÂMPIE 1. MiceştiideCâmpie (1329)
2. Fântâniţa (1297)
3. Visuia (1329)

28.MILAŞ 1. Milaş (1315)
2. Comlod (1315)
3. După Deal (1956)
4. Ghemeş (1913)
5. Hirean (1913)
6. Orosfaia (1297)

29.MONOR 1. Monor (1319)
2. Gledin (1319)

30.NEGRILEŞTI 1. Negrileşti (1405)
2. Breaza (1370)
3. Purcărete (1543)

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

32.NUŞENI 1. Nuşeni (1305)
2. Beudiu (1305)
3. Dumbrava (1956)
4. Feleac (c. 1310)
5. Malin (1305)
6. Rusu de Sus (1408)
7. Viţa (1315)

33.PARVA 1. Parva (1773)
34.PETRURAREŞ 1. Reteag (1283)

2. Baţa (1405)
35.POIANAILVEI 1. PoianaIlvei (1760–1762)
36.PRUNDUBÂRGĂULUI 1. PrunduBârgăului (1386)

2. Susenii Bârgăului (1547)

37.REBRA 1. Rebra (1245)
38.REBRIŞOARA 1. Rebrişoara (1375)2. Gersa I (1954)3. Gersa II (1956)4. Poderei (1956)
39.RODNA 1. Rodna (1235)2. Valea Vinului (1909)
40.ROMULI 1. Romuli(1750)2. Dealu Ştefăniţei (1956)
41.RUNCUSALVEI 1. RuncuSalvei (1547)
42.SALVA 1. Salva(1440)
43.SÂNMIHAIUDECÂMPIE1. SânmihaiudeCâmpie(1329)2. Brăteni (1670)3. La Curte (1956)4. Sălcuţa (1329)5. Stupini (1318)6. Zoreni (1344)
44.SILIVAŞUDECÂMPIE 1. SilivaşudeCâmpie(1329)2. Draga (1913)3. Fânaţele Silivaşului (1956)4. Porumbenii (1956)
45.SPERMEZEU 1. Spermezeu (1456)2. Dobricel (1593)3. Dumbrăviţa (1456)4. Hălmăsău (1956)5. Lunca Borlesei (1956)6. Păltineasa (1601)7. Sita (1576)8. Şesuri Spermezeu-Vale (1956)
46.ŞANŢ 1. Şanţ (1600)2. Valea Mare (1909)
47.ŞIEU 1. Şieu (1319)2. Ardan (1319)3. Posmuş (1319)4. Şoimuş (1319)
48.ŞIEU-MĂGHERUŞ 1. Şieu-Măgheruş (1292)2. Arcalia (1355)3. Chintelnic (1279)4. Crainimăt (1264)5. Podirei (1956)6. Sărăţel (1292)7. Valea Măgheruşului (1913)
49.ŞIEU-ODORHEI 1. Şieu-Odorhei(1329)2. Agrişu de Jos (1408)3. Agrişu de Sus (1364)4. Bretea (1305)5. Coasta (1913)6. Cristur-Şieu (1332)7. Şirioara (1250)
50.ŞIEUŢ 1. Şieuţ (1319)2. Lunca (1319)
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3. Ruştior (1228)4. Sebiş (1319)
51.ŞINTEREAG 1. Şintereag(1325)2. Blăjenii de Jos (1434)3. Blăjenii de Sus (1434)4. Caila (1332)5. Cociu (1329)6. Şieu-Sfântu (1172)7. Şintereag-Gară (1956)
52.TÂRLIŞUA 1. Târlişua (1501)2. Agrieş (1562)3. Agrieşel (1909)4. Borleasa (1597)5. Cireaşi (1956)6. Lunca Sătească (1956)7. Molişet (1956)8. Oarzina (1956)9. Răcăteşu (1956)10. Şendroaia
53.TEACA 1. Teaca (1318)2. Archiud (1238)3. Budurleni (1733)4. Ocniţa (1315)5. Pinticu (1332)6. Viile Tecii (1332)
54.TELCIU 1. Telciu (1440)2. Bichigiu (1523)

3. Fiad (1954)
4. Telcişor (1956)

55.TIHABÂRGĂULUI 1. TihaBârgăului (1386)
2. Ciosa (1956)
3. Mureşenii Bârgăului (1835)
4. Piatra Fântânele (1956)
5. Tureac (1956)

56.URIU 1. Uriu(1405)
2. Cristeştii Ciceului (1333)
3. Hăşmaşu Ciceului (1405)
4. Ilişua (1405)

57.URMENIŞ 1. Urmeniş (1321)
2. Câmp (1954)
3. Coşeriu (1956)
4. Delureni (1329)
5. Fânaţe (1954)
6. Podenii (1956)
7. Scoabe (1956)
8. Şopteriu (1321)
9. Valea (1956)

10. Valea Mare (1956)
58.ZAGRA 1. Zagra (1440)

2. Alunişul (1695)
3. Perişor (1576)
4. Poienile Zagrei (1547)
5. Suplai (1695)

pictate ºi figurine din lut, antropomorfeºi zoomorfe. Tot aici au fost identificateurmele unei aºezãri dacice, fortificatã cuval ºi ºant, datând din sec. 1 î.Hr.–1 d.Hr.Satul Bixad este menþionat documentar,prima oarã, în 1648. Bisericile ortodoxecu hramurile „Sfântul Gheorghe” (1834)ºi „Sfântul Dumitru” (1936–1940), cupicturi originare; Biserică romano-cato -licã (1867); Biserică reformatã (1978).Com. B. a fost înfiinþatã la 7 apr. 2004prin desprinderea sa tului Bixad din com.Malnaº, jud. Covasna.
2. Com.  în jud. Satu Mare, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în NE Depr. Oaº, lapoalele M-þilor Oaº, la 178 m alt.; 7 298loc. (1 ian. 2011): 3 743 de sex masc. ºi3 555 fem. Punct terminus de c.f. Expl.ºi prelucr. lemnului (cherestea). Expl. delignit (în satul Trip) ºi de min. complexe(piritã, plumb, zinc, cupru, argint). SatulBixad, atestat docu mentar, prima oarã,în 1478, a fost amplasat, pânã în anul1700, în zona numitã „Fãrtãi” de subPiatra Bixadului, dar ca urmare a uneialune cãri de teren, care a distrus satul înpro porþie de 60%, a fost mutat pe locul

actual. Staþiune balneo clima tericã sezo -nierã, de interes local, cu climat de dea -luri, sedativ-indiferent ºi cu izv. de apeminerale carbogazoase, bicarbonatate,clorurate, sodice, sulfu roase, calcice,magne ziene, indicate în tratarea bolilortubului digestiv (gastrite cronice cuaciditate scãzutã, tulburãri funcþionaleale colonului), a afec þiunilor hepato-bi -liare (dischinezie biliarã), a celormetabolice ºi de nutriþie etc. Buvetepentru curã internã cu ape minerale. Însatul Bixad se aflã mănãs tirea cu acelaºinume, menþionatã documentar în 1614ca schit al mănãstirii Vetiº. În tot cursulsec. 17 viaþa mona halã de la Bixad s-amenþinut neîntrerupt, iar din 1695 pânãîn luna mai 1701 activitatea mănãstirii afost strâns legatã de numele cãlugãruluigrec Isaia (fost stareþ la mănãstirea„Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel” de laMuntele Athos), ucis în condiþiineelucidate în luna mai 1701. Bisericaactualã, cu hramul „Sfinþii Apostoli Petruºi Pavel”, a fost ziditã în anii 1769–1771(restauratã, repictatã ºi înzestratã cumobilier nou în perioada 1981–1989).
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BISTRIÞAVÂLCEANÃÕ Bistriþa(4).

BIVOLARI, com. în jud. Iaºi, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în lunca largã de pedr. Prutului; 4 476 loc. (1 ian. 2011): 2 274de sex masc. ºi 2 202 fem. Fermã de creº -tere a bovinelor. Moarã de porumb. Presãde ulei comestibil. Satul Bivolari esteatestat documentar, prima oarã, în 1801.Vechiul nu me: Cotul Bradului. Bise rica„Sfân tul Ilie” (1820), în satul Soloneþ.
BIVOLU, vârf în partea de N a M-þilorStâni ºoarei, constituind alt. max. aacestora (1 530 m).
BIVOLUMAREÕ Viiºoara(2).

BIXAD1. Com. în jud. Covasna, formatădin tr-un sat, situatã în Depr. Malnaº, pevalea superi oarã a Oltului; 1 956 loc. (1ian. 2011): 971 de sex masc. ºi 985 fem.Staþie de c.f., inauguratã în 1891. Expl.de balast, de andezit ºi de piatrã ponce.Expl. ºi prelucr. lemnului. Cioplituri înpiatrã. Izvoare cu ape minerale carboga -zoase. În arealul satului Bixad au fostdescoperite vestigiile unei aºezãrineolitice în care s-au gãsit vase ceramice



Picturile murale interioare au fostexecutate în 1988–1989 de DumitruBãnicã din Vedea. Desfiinþatã în 1948 ºireînfiin þatã în 1990, mănãstirea Bixadpãstreazã o icoanã a Maicii Domnuluimult cinstitã de cãtre credincioºi. Aici auloc, anual, mari pelerinaje de SfântaMaria Mare (15 august – AdormireaMaicii Domnului), Sfânta Maria Micã(8 septembrie – Naºterea Maicii Dom -nului), Ziua Crucii (14 septembrie) ºi la29 august (Tãierea Capului SfântuluiIoan Bote zãtorul). Tot în satul Bixadexistã o bisericã orto doxã datând din1881. Conac (sec. 18), în satul Boineºti.
BIZUªA-BÃI, staþiune balneoclimatericãper manentã, de interes local, situatã înNV României, în raza com. Ileanda (jud.Sãlaj), pe dr. râului Someº, în NV Pod.Transilvaniei, la 240 m alt., la 42 km NVde municipiul Dej. Climat de coline,sedativ-indiferent, influenþat de pãdurilede fag ºi stejar din împrejurimi. Temp.medie anualã este de c. 8,5°C. Verile suntrãcoroase (media termicã a lu nii iul. estede 20°C), iar iernile reci (media lunii ian.–4°C). Precipitaþii moderate (650–700mm/anual). Numeroase izv. cu apemine rale sulfuroase, bicar bonatate, sulfa -tate, sodice, calcice, magneziene, hipo -tone indicate în tratarea afecþiunilorhepato-biliare (dischinezie biliarã), a celorrenale ºi ale cãilor urinare (stãri dupãinfecþii urinare tratate medi camentos), aafecþiunilor reumatismale dege nerative(spondiloze, artroze, poliar tro ze) ºiabarti culare (tendinoze, tendo mioze,periartritã scapulo humeralã) etc.
BLAHNIÞA1.Râu pe terit. jud. Mehedinþi,afl. stg. al Dunãrii; 55 km; supr. bazi -nului: 543 km2. Izv. din V Piem. Bãlãciþeiºi are un debit mediu multia nual redus(0,70 m3/sec.).

2.CâmpiaBlahniþei, câmpie înaltãîn SV Olteniei, parte componentã aCâmpiei Române, limitatã de marele cotal Dunãrii, în S ºi V, de râul Drincea, laE ºi Piem. Bãlãciþei, la N, drenatã mediande râul cu acelaºi nume. Este constituitãdin terasele Dunãrii, pe supr. cãrora s-auinstalat, pe alocuri, dune de nisip cuorientare NV-SE. Abundenþa apelor fre -atice din cursul inf. al râului Blahniþaface ca, uneori, sã se formeze lacuritemporare (Jiana, Bu cium, Rotunda) întredunele de nisip. Pentru înlã turarea exce -sului de umiditate s-a realizat sistemulde desecare Blahniþa–Vânju Mare, care

apãrã o supr. de c. 2 500 ha. Alt. max.:123 m. Culturi de cereale.
BLAJ,municipiu în jud. Alba, situat înPod. Târnavelor, la 257 m alt., la confl.Târnavei Mici cu Târnava Mare; 20 674loc. (1 ian. 2011): 10 125 de sex masc. ºi10 549 fem. Supr.: Supr.: 100,7 km2, dincare 9 km2 în intravilan; den sitatea: 2 297loc./km2. Nod feroviar ºi rutier. Pro -ducţie de mobilã, placaj, plãci fibro lem -noase, de unelte pentru minã, acce soriipentru maºini-unelte, conf. ºi tri cotaje,prefabricate din beton, cãrãmidã ºi þiglã,produse alim. (preparate din lapte, bere,panificaþie etc.). Centru pomicol ºi viticol.Muzeu cu secþii de ºtiinþele naturii, deistorie ºi arheologie (f. 1851), în care seconservã ºi biblioteca lui Timotei Cipariu.La B. se aflã sediul ArhiepiscopieiGreco-Catolice ºi sediul MitropolieiGreco-Catolice de Alba Iulia ºi Fãgãraº.
Istoric. Sãpãturile arheologice efectuateîn zona Dealului Hula au scos la ivealão necropolã din prima Epocã a fierului(Hallstatt), aparþinând cul turii materialeCiumbrud (sec. 7–6 î.Hr.), în care s-augãsit podoabe (perle din pastã caoli noasã,inele, aplice din foiþã de aur), obiecte dinceramicã, fusaiole, vârfuri de sãgeþi dinbronz etc. Localit. apare men þionatãdocumentar, prima oarã, în 1252, cudenu mirea Terra sau Villa Herbordi, iarapoi, în 1313, este consemnatã cu numele
Terra Blasii filii Her bordi. Se cunoaºte cãîn 1252 contele Herbordi a cumpãratdomeniul din aceastã zonã, iar în 1313,Blasius, fiul lui Herbordi, a devenit noulstãpân al acestui domeniu. Se pare cãdenumirea de Blaj derivã de la numeleBlasius. În 1535, ªtefan Bagdi,

proprietarul de atunci al domeniului Blaj,a construit un palat care a servit ca sediual reºedinþei episcopale. În 1617, localit.a primit dreptul de a þine târgurisãptãmâ nale ºi anuale. La 17/27 oct.1687, la B. s-a încheiat tratatul dintreImperiul Habsburgic ºi Principatulautonom al Transilvaniei, prin careTransilvania se obliga sã plãteascãacestuia o sumă de 700 000 de florini, iarImperiul Habsburgic recunoºteaprivilegiile þãrii ºi domnia ereditarã a luiMihail Apafi. La 19 mai 1737, Blajul adevenit oraº, iar în aceeaºi lunã anului1737, Ioan Inocenþiu Micu (Clain) s-aretras la B., stabilindu-se în palatulBagdi. Tot atunci a mutat reºed.episcopiei greco-catolice de la Fã gãraº laBlaj. În a doua jumãtate a sec. 18, oraºul
B. a devenit cel mai important centru deculturã ºi învãþãmânt românesc dinTransilvania prin înfiin þarea unei tipo -grafii (1747), a unui Seminar ºi a douãºcoli („ªcoala latineascã” ºi „ªcoala deobºte”, inauguratã la 11 oct. 1754 – trans -formatã în 1779 în ªcoalã normalã) º.a.În a doua jumãtate a sec. 18 ºi în ceputulsec. 19, oraºul B. a fost un puternic centrual luptei românilor din Transilva niapentru emanci pare naþio nalã, o întreagãpleiadã de cãrturari ilumi niºti (SamuilMicu, Petru Maior, Gheorghe ªincai, IoanBudai-Deleanu, Ioan Piuariu-Molnar º.a.)pro movând curentul cultural novatorcunoscut sub numele de „ªcoalaArdeleanã”; aceºtia, sprijiniþi de alþigânditori iluminiºti (Simion Bãrnuþiu,George Bariþiu, Timotei Cipariu,
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Gheorghe Lazãr, Iacob Mureºianu º.a.) auadus, prin scrierile lor, argumenteistorice, filologice ºi demografice privindoriginea latinã a limbii române ºi apoporului român, conti nuitatea ºi uni -tatea etnicã a acestuia, combãtând teoriileneºtiinþifice ale unor contemporani,printre care Franz Joseph Sulzer, IosifCarol Eder, Jernej Kopitar, JohannChristian Engel º.a. La B., pe CâmpiaLibertãþii, a avut loc, la 3/15–5/17 mai1848, Marea Adunare Naþionalã aromânilor tran silvãneni (c. 40 000 departicipanþi), în majoritate þãrani, care aadoptat pro gramul de revendicãrireferitoare la drepturile inalienabile alepoporului român ºi care a protestatvehement împotriva „uni unii” forþate aTransilvaniei cu Ungaria. La 15 mai 1993,oraºul B. a fost declarat municipiu,având în prezent în subordine ad-tivã 6localit. componente (Deleni-Obârºie,Fliteºti, Izvoarele, Petrisat, Tiur, Veza) ºi2 sate care îi aparþin (Mãnãrade, Spãtac).
Monumente: Palatul episcopal (1535,renovat ºi mãrit în 1837), în stil baroc,care a gãzduit un timp Muzeul de istorieºi arheologie; Catedrala greco-catolicã,cu hramul „Sfânta Treime”, construitã înanii 1738–1745, în stil baroc, dupãplanurile arhi tectului italian GiovanniMartinelli (finisatã la exterior pânã în1749 ºi sfinþitã în 1756), a fost restauratãîntre 1777 ºi 1779; a mai fost supusă unorample lucrãri de restaurare ºi trans -formãri radicale (alungirea navei, zidireacorului ºi a douã turnuri de faþadã,mãrirea altarului ºi a absideisemicirculare) în 1835–1837. Renovatãamplu în 1963–1968, catedrala maipãstreazã în naos picturi muraleexecutate între 1756 ºi 1780, în stilbrâncovenesc, ºi un iconostas din lemn

de tei, realizat în stil baroc, în anii 1749–1756, de cãtre meºterul tâmplar Aldeadin Târgu Mureº. În aceastã catedralã seaflã mormântul lui Ioan Inocenþiu Micu(Clain) ºi cel al cardinalului AlexandruTodea; biserica parohialã (a „grecilor”)cu hramul „Sfinþii Arhan gheli Mihail ºiGavriil” (1770), cu picturi muraleinterioare originare; edificiul vechiiAcademii teo logice (1741–1777), construitdupã planurile arhi tectului GiovanniMarti nelli; ansamblul monumen tal come -morativ al „Adunãrii de la Blaj”,constând dintr-un obelisc central numit„Gloria” (ridicat în 1958) executat dinbeton, placat cu mozaic, ºi un grupstatuar alcãtuit din 32 de busturi ale unorpersonalitãþi ale istoriei ºi culturiiromâneºti (inaugurat în 1973), opere deartã ale sculptorilor Ion Vlasiu, IonIrimescu, Ion Jalea, Marius Butunoiu º.a.;statuia lui Avram Iancu, operã asculptorului George Apostu (dezvelitãîn 1972); busturile lui Petru Aron (autorI. Togãnel, 1985), Axente Sever (autorAlexandra Criºan, 1970), Gheorghe ªincai(autor V. Fulicea, 1959), Iacob Mureºianu(autor V. Fulicea, 1959); statuia „Lupacapitolina” (dezvelitã la 20 nov. 1993); însatul Mã nãrade se aflã o bisericã avândhramul „Schimbarea la Faþã” (1737) ºi ocetate þãrãneascã (sec. 17) cu ziduriputernice, strãjuite de douã turnuri deapã rare, în mijlocul cãreia a fostconstruitã o bisericã evanghelicã (în1864); în localit. componentã Petrisac seaflã o bisericã din sec. 13 (cu adãu giri –prelungirea navei – din sec. 15), cuturn-clo potniþã din 1913, iar în localit.componentã Tiur se aflã biserica „SfinþiiArhangheli Mihail ºi Gavriil” (1730).
BLANDIANA,com. în jud. Alba, alcãtuitãdin 5 sate, situatã la poalele de SE aleM-þilor Metali feri, în culoarul larg alMureºului; 1 033 loc. (1 ian. 2011): 537 de

sex masc. ºi 496 fem. Staþie de c.f. Vestigiiarheologice datând din perioada de trece -re de la Neolitic la Epoca bronzului ºi pânãîn sec. 11–12 (depozit de obiecte din bronzdin Hallstattul târziu; ruinele unei aºezãriromane – mansio – în care s-au gãsitinscripþii, urmele unui templu închi nat luiMithras,  ºtampile pe cãrãmizi, caredovedesc prezenþa soldaþilor romani din
Legiu nea a XIII-a Gemina; ceramicã striatãde tip balca no-dunãrean din sec. 9–10 etc.).Satul Acmariu este menþionat docu mentar,prima oarã, în 1276, iar sa tul Blan diana în1733. Bisericã din lemn cu hramul „SfântulNicolae” (1768), în satul Acmariu, strãmu -tatã ulte rior la schitul din Alba Iulia.
BLÃGEªTI1.Com. în jud. Bacãu, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în Depr. Cracãu-Bistriþa,la poalele Culmii Pietricica, pe râul Blãgeºti;7 398 loc. (1 ian. 2011): 3 648 de sex masc.ºi 3 750 fem. Biserica având hramul„Cuvioasa Parascheva” (1838–1842, repa -ratã în 1911 ºi 1933).

2. Com. în jud. Vaslui, alcãtuitã din3 sate, situatã în zona de contact a Coli -nelor Fãlciului cu Depr. Elan; 1 534 loc.(1 ian. 2011): 753 de sex masc. ºi 784 fem.Bisericile din lemn cu hramurile „Ador -mirea Maicii Domnului” (1808–1810) ºi„Sfân tul Nicolae” (1843).
BLÃJANI1. Culme deluroasã în Subcar -paþii Vrancei, cu orientare N-S, cuprinsãîntre râurile Câlnãu, la E, ºi Slãnic, la V.Alt. max.: 633 m (vf. Cãrãtnãu).

2. Com. în jud. Buzãu, alcãtuitã din2 sate, situatã la poalele culmii Blãjani;1 076 loc. (1 ian. 2011): 521 de sex masc.ºi 555 fem. Morãrit. Centru viticol ºi devinificaþie. Pomiculturã. În satul Blãjani,atestat documentar în 1545, se află obisericã din lemn (sec. 18).
BLÃJEL, com. în jud. Sibiu, alcãtuitã din3 sate, situatã în Pod. Târnavelor; 2 337loc. (1 ian. 2011): 1 175 de sex masc. ºi1 162 fem. Satul Blãjel este menþionatdocumentar, prima oarã, în 1393.
BLÃJENI, com. în jud. Hunedoara,alcãtuitã din 8 sate, situatã în NE Depr.Brad, la poalele M-þilor Bihor, pe cursulsuperior al Criºului Alb; 1 216 loc. (1 ian.2011): 591 de sex masc. ºi 625 fem.Pomiculturã. Apiculturã. Satul Blãjeni estemenþionat documentar, prima oarã, în 1439.
BLÂNDEªTI, com. în jud. Botoºani, alcã -tuitã din 3 sate, situatã în Câmpia JijieiSuperioare; 2 255 loc. (1 ian. 2011): 1 135de sex masc. ºi 1 120 fem. Mori de grâuºi de porumb; panificaþie. Satul
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ªoldãneºti este atestat documentar în1490. În satul Blândeºti a existat biserica„Sfinþii Voievozi” construită în 1790(reparatã în 1878 ºi 1905), demolatã în1959 şi recon struită ulterior. Com. B. afost înfiinþatã la 7 apr. 2004 prindesprinderea satelor Blândeºti,Cerchejeni ºi ªoldãneºti din com. Suliþa,jud. Botoºani.
BLEJEªTI, com. în jud. Teleorman, alcã -tuitã din 3 sate, situatã în CâmpiaGãvanu-Burdea, pe râul Glavacioc;3 878 loc. (1 ian. 2011): 1 919 de sex masc.ºi 1 959 fem. Expl. de petrol ºi gazenaturale (în satele Blejeºti, Baciu, Sericu).Pe terit. com. B.s-a descoperit o aºezareneoliticã cu trei niveluri, apar þinândculturii materiale Gumelniþa, în care s-augãsit obiecte din silex, strãchini, cas -troane, douã figurine antro pomorfe º.a.Bisericã din lemn, cu hramul „SfântulNicolae” (1812), ºi ºcoalã din 1835, însatul Sericu; conacul „Voinea” (1890), însatul Blejeºti.
BLEJOI, com. în jud. Prahova, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în Câmpia Ploieºtiului,pe interfluviul dintre Teleajen ºi râulDâmbu, la 5 km N de Ploieºti; 8 496 loc.(1 ian. 2011): 4 118 de sex masc. ºi 4 378fem. Staþie de c.f. Nod rutier. Expl. depetrol. Producþie de mixturi asfaltice, deconfecþii textile ºi de ambalaje din carton;panificaþie. Bisericã, construitã în anii1983–1990.
BLIDARUÕ Costeºti(6).

BLIDIªEL,masiv deluros în SubcarpaþiiBuzãu lui, între râurile Buzãu, la V, ºiBãlãneasa, la E. Alt. max.: 821 m.
BOATUÕ Liþa.

BOBÂLNA1.Masiv deluros, bine indivi -dua lizat, apar þinând Dealurilor Dejului(Pod. Some ºan), situat în partea de N ajud. Cluj. Alt. max.: 693 m. Nod hidro -grafic.
2. Com. în jud. Cluj, alcãtuitã din 11sate, si tuatã la poalele de N ale dealuluiomonim, pe cursul superior al râuluiOlpret (afl. stg. al Someºului); 1 623 loc.(1 ian. 2011): 796 de sex masc. ºi 827 fem.Morãrit ºi panificaþie; colec tarea ºiprelucr. laptelui. Creºterea bovinelor.Pomiculturã. Bisericã din lemn (sec. 17).Pânã în 21 dec. 1957, satul ºi com. Bobâlnas-au numit Olpret. În satul Bobâlna,menþionat documentar, prima oarã, în1332, s-a declanºat ampla rãscoalãþãrãneascã din Transil vania (1437–1438),provocatã de înãsprirea asu pririi feudale

ºi de mãsurile excep þionale luate deepiscopul Gheorghe Lepeº în anul 1436.Mulþimea rãsculatã, formatã din þãraniro mâni ºi maghiari, sprijinitã de mii delocuitori ai oraºelor, de lucrãtorii de laocnele din Dej, Sic, Cojocna, ºi de uneleelemente ale micii nobilimi, a ridicat (înluna apr. sau mai 1437), pe Dealul Bo -bâlna, o tabãrã dupã model husit ºi aînfrânt (la sf. lunii iun. 1437) ar matanobililor, obþinând (6 iul. 1437), princonvenþia de la Cluj-Mãnãºtur, satisfa -cerea unor reven dicãri sociale, economiceºi poli tice (dreptul de liberã strã mutare,abolirea nonei, adicã abolirea dijmei dinproducþiile de vin ºi grâu, micºorarearentei feudale în bani, naturã ºi mun -cã etc.). Categoriile privilegiate (nobilime,cler, frun taºii secui ºi saºi) au încheiat(16 sept. 1437), la Cãpâlna, o înþelegere,cunoscutã sub numele de Unio trium
nationum, prin care se obligau sã se ajutereciproc împotriva rãsculaþilor, a turcilorºi uneori chiar împotriva regalitãþii ma -ghiare. La sf. lunii sept. 1437, ostilitãþiledintre rãsculaþi ºi armata nobiliarã aufost reluate ºi, dupã lupta de la Apatiu(încheiatã nedecis), s-a ajuns (la 6 oct.1437) la o nouã înþelegere prin care seanulau o parte din revendicările rãs -culaþilor obþinute anterior. În nov. 1437,rãscoala a reizbucnit ºi armata rãscula -þilor, condusã de An ton cel Mare dinBuda ºi Ioan Românul din Vireag, auocupat la începutul lunii dec. oraºeleAiud ºi Cluj (probabil ºi Dej, ºi Turda),dar la 9 ian. 1438, armata nobiliarã, co -man datã de Desideriu de Losoncz, cuajutorul secuilor ºi al regelui Albert deHabsburg, a recucerit oraºul Cluj (centrulde rezistenþã al rãsculaþilor) ºi a reprimatsângeros rãscoala. Bisericã din lemn cuhramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºiGavriil” (1677, cu picturi interioare din1758), în satul Cremenea; Monumentulridicat în memoria participanţilor larăscoală.
BOBICEªTI, com. în jud. Olt, alcãtuitãdin 8 sate, situatã în zona de contact aCâmpiei Romanaþi cu Piem. Olteþului;3 304 loc. (1 ian. 2011): 1 671 de sex masc.ºi 1 633 fem. Bisericã având hramul„Sfânta Pa rascheva” (1818), în satulBobiceºti.
BOBOTA, com. în jud. Sãlaj, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în zona DealurilorCrasnei, pe râul Crasna; 3 943 loc. (1 ian.2011): 1 965 de sex masc. ºi 1 978 fem.Prelucr. lemnului ºi a laptelui; confecþii

metalice. Expl. de lignit (din 1919).Creºterea bovinelor. Viticulturã. Izvoarecu ape minerale sulfuroase, feruginoase(în satele Bobota ºi Zalnoc). Satul Bobotaeste menþionat documentar, prima oarã,în 1213. Bise ricile din lemn cu acelaºihram – „Sfinþii Arhan gheli Mihail ºiGavriil”, în satele Derºida (1700), decla -ratã monument istoric ºi de arhitecturã,ºi Zalnoc (c. 1700, cu picturi de la sf. sec.18). În satul Bobota s-a nãscut CorneliuCoposu.
BOCÂRNEAÕ Siriu(2).

BOCICOIU MARE, com. în jud.Maramureº, alcãtuitã din 4 sate, situatãîn Depr. Maramureº, pe stg. râului Tisa,la graniþa cu Ucraina; 4 383 loc. (1 ian.2011): 2 251 de sex masc. ºi 2 132 fem.Staþie de c.f. Prelucr. lemnului; fabricãde cãrãmidã. Muzeu etnografic. SatulBocicoiu Mare este menþionat docu -mentar, prima oarã, în 1364. Staþiunebalneo climatericã, în satul Crãciuneºti(Õ Crãciuneºti 2). Conacul „SzaploncsayZoltan” (1848–1849), azi ºcoalã, în satulTisa.
BOCSIG, com. în jud. Arad, alcãtuitã din3 sa te, situatã la contactul Depr. Zarandcu Câmpia Cri ºurilor, pe Criºu Alb ºiCanalul Morilor; 3 609 loc. (1 ian. 2011):1 742 de sex masc. ºi 1 867 fem. Staþie dec.f. Expl. ºi prelucr. lemnului (cherestea).Viti culturã. Pomiculturã. Satul Bocsigeste menþionat documentar, prima oarã,în 1553, în perioada 1912–1930 s-a numit
Regele Carol, iar între anii 1948 şi 1964 apurtat numele Răpsig. Castel în stilulRenaºterii târzii construit în 1860 deAleksandru, fostul rege al Serbiei (dindinastia Karagheorghević), care a fostdetronat în 1858 şi s-a stabilit la Bocsig.
BOCªA1. Oraº în jud. Caraº-Severin,situat într-o micã depresiune din NM-þilor Dognecea, la 170 m alt., pe râulBârzava, strãjuit de Culmea Mare, la S(617 m alt.) ºi de Dealul Areniº (549 malt.), la N, la 24 km NV de municipiulReºiþa; 17 005 loc. (1 ian. 2011): 8 402 desex masc. ºi 8 603 fem. Supr.: 121,5 km2,din care 9,1 km2 în intravilan; densitatea:1 869 loc./km2. Staþie de c.f., inauguratãla 3 sept. 1873. Nod rutier. Expl. de min.de fier, de min. complexe ºi de marmurã.Constr. de grupuri electrogene, de utilajepentru construcţii, de utilaje metalurgice,mi niere ºi agricole ºi piese auto. Prelucr.
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lemnului (cherestea); produse alim.(preparate din carne ºi lapte, panificaþieetc.). Biblioteca orăşenească. Istoric.Sãpãturile arheologice întreprinse la sf.sec. 19, în arealul Dealului Colþan, auscos la ivealã urme de culturã materialãdin perioada de tranziþie de la Neoliticla Epoca bronzului (2500–1800 î.Hr.),aparþinând culturii materiale Coþofeni;în perimetrul Dealului (Culmea) Mare afost identificat un cimitir de inci neraþiehallstattian, iar pe terit. fostei com. BocºaRomânã a fost descoperit un tezaurdatând din perioada stãpânirii romaneîn Dacia (106–271/275), alcãtuit din 119monede romane imperiale. Identifi careaunor cãrãmizi ºtampilate în aceastã zonãatestã prezenþa unitãþilor armatei romaneaparþinând Legiunii a IV-a Flavia Felix.Perimetrul actualului oraº a rezultat dinunirea, în 1960, a douã localit. rurale –
Bocºa Montanã (sau Bocºa Vasiovei,menþionatã documentar, prima oarã, în1333 şi apoi în 1437 ºi în 1534, cu numele
Castrum Bokcha) ºi Bocºa Românã (atestatãdocumentar în 1717, cu numele Vallach
Bogschan) – localităţi contopite sub de -numirea de Bocºa care, la 1 ian. 1961, afost declarată oraº. Stãpânitã de turci(1607–1717) ºi de Imperiul Habsburgic(1718–1918). În 1719, pe terit. fostei com.Bocºa Montanã (sau Bocºa Vasiovei) afost con struit primul furnal de topit min.de fier, iar în 1722, al doilea furnal ºi oturnãtorie, dupã aceastã datã fiind aduºicoloniºti germani pentru dez voltareamineritului ºi a me talurgiei fierului.
Monumente: cetatea Cuieºti (sec. 14),cuceritã de cãtre turci în 1551, renovatãîn 1595 de localnici ºi apoi distrusã deturci în 1658 (azi în ruinã); bisericileortodoxe cu hramurile „Sfântul Nicolae”(1795, pictatã în 1810 ºi restauratã în1938), „Buna Vestire” (1755), „NaştereaMaicii Domnului” (1803), „SfinþiiApostoli Petru ºi Pavel” (1808),„Pogorârea Duhului Sfânt” (1796, cupicturi din 1845); bisericile romano-cato -lice cu hramurile „Imaculata Con -cepţiune” (1723, recon struită în 1840), înstil baroc, „Sfântul Arhanghel Mihail”(1929) şi „Sfântul Ioan Nepomuk” (1815);mănãstirea „Vasiova” (de maici) cubiserica având hramul „Sfântul Ilie”,construitã în stil bizantin, în trei luni (15mai-aug. 1905), prin strã dania cãlugãruluiMacarie Guºcã ºi sfinþitã abia în 1907. În

1933–1938, în cadrul ansam blului mona -hal a fost construitã o clãdire cu etajdestinatã atelierelor de þesut covoare. PrinDecretul 410 din 28 oct. 1959, atelierelede þesut au trecut în pro prie tatea statului,iar mănãstirea desfiinþatã (reînfiinþatã la1 iul. 1990); posedã o importantã ºi valo -roasã colecþie de cãrþi bisericeºti vechi(Adu narea cazaniilor, 1793, Viena; Dogmele
credinþei, 1816, Neamþ; Pidalio nul, 1844,Neamþ; Explicarea Psal milor, 1853,Bucureºti º.a.); clãdirea Primãriei (sec. 19).

2. Com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã din 4sate, situatã în zona de contact a Dealu -rilor Crasnei cu Dealurile Codrului, perâul Sãlaj; 3 531 loc. (1 ian. 2011): 1 743de sex masc. ºi 1 788 fem. Haltã de c.f.Prelucr. marmurei. Viticulturã; api -culturã. În satul Bocºa, menþionat docu -mentar, prima oarã, în 1349, se aflã casanatalã a lui Simion Bãrnuþiu (1808–1864),gânditor, om politic ºi revoluþionar,vicepreºedinte al Adunãrii de la Blaj din3/15–5/17 mai 1848, în care existãamenajat un muzeu me morial.
BOCU, masiv deluros în SubcarpaþiiBuzãului, între râurile Sãrãþel, la V, ºiSlãnic, la E. Alt. max.: 809 m.
BOD, com. în jud. Braºov, alcãtuitã din2 sate, situatã în Depr. Braºov, pe râulGhimbãºel, în zona de confl. a acestuiacu Oltul; 4 650 loc. (1 ian. 2011): 2 287 desex masc. ºi 2 363 fem. Staþie de c.f. Nodrutier. Producţie de zahãr (din 1889); pro -duse de pani ficaþie. Culturi de cereale,sfeclã de zahãr, cartofi, lucernã, legumeº.a. Staþie de radio-emisie, insta latã în1935. Staþie meteorologicã. Aici s-a înre -gistrat, la 25 ian. 1942, minima absolutãde temp. din România (– 38,5°C). În satulBod, menþionat documentar, prima oarã,în 1211, se aflã o bisericã evanghelicãfortificatã (sec. 16) ºi o bisericã orto doxãavând hramul „Sfântul Nicolae” (1776).Pãdu re de stejari (Quercus robur) ocrotiþi.Cetatea Bod s-a prãbuºit la cutremuruldin 14 oct. 1802, pãstrându-se în prezentun fragment din zidul acesteia.
BODĂIEŞTIÕ Petricani.

BODEªTI1.Õ Buhuºi.
2. Com. în jud. Neamþ, alcãtuitã din4 sate, situatã în Subcarpaþii Neamþului,pe râul Cracãu; 5 162 loc. (1 ian. 2011):2 504 de sex masc. ºi 2 658 fem. Prelucr.lemnului; confecþii textile. Centru decojocãrit. Pomiculturã; apiculturã. Înarealul com. B. au fost descoperite (1939–1942) vestigiile unei importante aºezãri

neolitice cu mai multe niveluri de locuire,aparþinând culturii materiale Cucuteni(milen. 4–3 î.Hr.), în care s-au gãsitobiecte din piatrã ºlefuitã ºi silex,ustensile din os ºi mai ales figurinefeminine din lut, cu tors plat, ºi vase cera -mice, remarcabile prin bogãþia ºi varie -tatea mode lelor pictate. Caracteristicpentru plastica descope ritã aici este vasulajurat, numit de arheologi „Hora de laFrumuºica”, la care pãrþile pline ausilueta unui corp uman vãzut din spate,oferind întregului ansamblu înfãþiºareaunui grup dansând în horã. În satulOºlobeni existã mănãstirea Dumbravele(de cãlugãri) cu biserica având dubluhram – „Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel”ºi „Naºterea Maicii Domnului”, ctitoriecãlugã reascã din anul 1712, construitã înmijlocul unei pãduri de stejari. Corpulde chilii ºi clopotniþa au fost construiteîn anul 1900 pe locul celor vechi. Înperioada comunistã a func þionat cabisericã de mir, iar mănãstirea a fost reîn -fiinþatã în 1991. În 1993, un incendiu,cauzat de un scurt-circuit, a mistuitbiserica pânã la temelie, salvându-se doaricoanele. Reconstruitã în anii 1994–1998,iar picturile murale interioare executateîn perioada 1998–2002 de un colectivcondus de Ciprian Istrate. În satulBodeºtii de Jos se aflã biserica avândhramul „Sfinþii Voievozi” (mijlo cul sec.17, cu pridvor adãugat în 1795), iar însatul Corni, bise rica din lemn cu hramul„Sfântul Ioan Boguslavul” (1740).
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BODOC1.Munþii~, masiv muntos în SCarpaþilor Orien tali, în grupa munþilorvulcanici, limitat de Depr. Ciuc ºi M-þiiCiuc, la N, M-þii Nemira, la NE, Depr.Târgu Secuiesc, la E, Râu Negru, la S,valea Oltului, la V ºi M-þii Harghita, laNV. Are o culme centralã, orientatã N-S,din care se detaºeazã câteva vârfuri(Bodoc, 1 193 m, Vârful Pãdurii, 1 213 m,Cãr piniº º.a.) legate prin înºeuãri. Alcã -tuit din fliº cu intruziuni vulcanice. Alt.max.: 1 241 m (vf. Cãrpi niº). Nod hidro -grafic. Acoperit cu pãduri de fag. Expl.de andezit (Bixad, Micfalãu). La poaleapar nume roase izv. cu ape minerale(Bãile Tuºnad, Malnaº, Turia, Bodoc etc.).
2.Com. în jud. Covasna, alcãtuitã din3 sate, situatã în N Depr. SfântuGheorghe, la poalele M-þilor Bodoc ºiBaraolt, la 549 m alt., pe râul Olt, la 15km N de municipiul Sfântu Gheorghe; 2435 loc. (1 ian. 2011): 1 268 de sex masc.ºi 1 167 fem. Staþie de c.f. Expl. de argilã.Producţie de cãrãmidã ºi þiglã. Staþie deîmbuteliere a apelor minerale. Creºtereaovinelor. Satul Bodoc este atestat docu -mentar, pri ma oarã, în 1332, iar satulZãlan în 1319. Staþiune balneocli matericãde interes local, cu funcþionare perma -nentã, cu izv. de ape minerale carbo -gazoase, bicarbonatate, sodice, calcice,magneziene, clo rurate, folosite atât caape de masã, cât ºi pentru tratareaafecþiu nilor tubului digestiv (dispepsiegastro-intestinalã, gastrite cu aciditateredusã), a celor hepato-biliare (dischi -nezie biliarã, colecistitã, litiazã biliarã) ºirenale (curã pentru diurezã dupã infecþiiuri nare). În perimetrul satului Olteni aufost descoperite (1959) vestigiile uneiaºezãri neo litice, ale unei aºezãri dacice,datând din a doua Epocã a fie rului, aleunui castru roman din piatrã (80 x 120m) din sec. 2–3 ºi ale unei aºezãri civileromane (sec. 2–3). Bisericã fortificatã (sec.15), cu portal în stil gotic; Castelul„Mikó” (1827), în satul Olteni.

BODROGÕ Zădăreni.

BODRUKÕ Zădăreni.

BOGATA, com. în jud. Mureº, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în Pod. Târnavelor, perâul Mureº; 2 020 loc. (1 ian. 2011): 1 002de sex masc. ºi 1 018 fem. Haltã de c.f.Expl. de gaze naturale. Pe terit. satuluiBogata, menþionat documentar, primaoarã, în 1295, au fost descoperite vestigiidin Epoca bronzului (ceramicã de tipWietenberg, cu decor bogat în spiralemeandrate, roþi de teracotã etc.), din cea

a fierului ºi o aºezare feudalã din sec.12–14. Vechiul nume: Bogata de Mureº.
BOGAÞI, com. în jud. Argeº, alcãtuitãdin 8 sate, situatã în zona de contact aCâmpiei Piteºtiului cu Piem. Cândeºti,pe râul Budiºteanca; 4 519 loc. (1 ian.2011): 2 258 de sex masc. ºi 2 261 fem.Expl. de petrol (în satele Bogaþi ºiGlâmbocel). Expl. ºi prelucr. a lemnului.Pomiculturã; apiculturã; viti culturã.
BOGAZCHIOIÕ Cernavodã.

BOGÂLTIN,Mănãstirea~Õ Cornereva.

BOGDA, com. în jud. Timiº, alcãtuitã din6 sate, situatã în V Pod. Lipovei, la 200m alt., în zona de izv. a râului BegaVeche, la 50 km NE de Timiºoara; 417loc. (1 ian. 2011): 205 de sex masc. ºi 212fem. Staþiune balneoclimatericã de intereslocal, cu izv. de ape minerale carboga -zoase, feru ginoase, iodurate, oligomi -nerale (mineralizare tota lã 717,7 g/litru),indicate pentru tratarea afecþiunilorreuma tis male, ginecologice, ale rinichilorºi cãilor urinare etc. Buvete pentru curãcu apã mineralã. Aici se organizeazãtabere de varã pentru vacanþa elevilor.Satul Bogda este menþionat documentar,prima oarã, în 1436. Stãpânit de turci(1607–1717) ºi de Imperiul Habsburgic(1718–1918). În perioada 1720–1771 a fostcolonizat cu germani. Satul Charlottenburg,întemeiat în anii 1770–1771, o datã cu celde-al doilea val de colonizare cu ger mani,este singurul sat din Banat, ºi chiar dinRomânia, desfãºurat sub formã de cerc,fapt pentru care a fost declaratmonument istoric.
BOGDANA1.Com. în jud. Teleorman,alcã tuitã din 4 sate, situatã în CâmpiaBoian; 2 533 loc. (1 ian. 2011): 1 281 desex masc. ºi 1 252 fem. Culturi de cereale.În satul Bogdana se află o biserică dinanul 1883, iar în satul Broşteanca existăbiserica „Sfântul Ioan Botezătorul” (1846).

2. Com. în jud. Vaslui, alcãtuitã din9 sate, situatã în Colinele Tutovei, pe râulBogdana; 1 778 loc. (1 ian. 2011): 887 desex masc. ºi 891 fem. Viticulturã. SatulBogdana este atestat documentar la 20oct. 1468. Bisericã având hramul„Schimbarea la Faþã” ( sec. 19), în satulGãvanu. Com. B. are în componenţăsatul Plopeni care s-a depopulat la sf.sec. 20 şi începutul sec. 21 existând dinpunct de vedere ad-tiv, dar fără locuitori.
3.Mănãstirea~Õ ŞtefancelMare

(2).
4.Mănãstirea~Õ Rãdãuþi(2).

BOGDAND, com. în jud. Satu Mare,alcãtuitã din 4 sate, situatã în S DealurilorCodrului, pe interfluviul Cerna–Maia;2 834 loc. (1 ian. 2011): 1 389 de sex masc.ºi 1 445 fem. Vestigii din Epoca bronzului(vase ceramice decorate cu motiveornamentale) descoperite 1981 în punctul„Togul Popii”. În satul Bogdand, menþio -nat documentar, prima oarã, în 1383,existã o bisericã din piatrã, con semnatădocumentar în 1470, cu adãugiri din sec.18 ºi turn ridicat în 1863, azi aparþinândcultului refor mat-calvin. În satul Corund,atestat documentar, prima oarã, în 1423,se aflã biserica din lemn cu hramul„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”(1723), cu decor sculptat la portal ºistâlpii pridvorului ºi cu picturi pe pereþiiinteriori executate în 1798.
BOGDAN VODÃ, com. în jud. Mara -mureº, alcãtuitã din 2 sate, situatã înDepr. Maramureº, pe râul Iza, în zonade confl. cu pâraiele Ieud ºi Valea Satului;3 143 loc. (1 ian. 2011): 1 605 de sex masc.ºi 1 538 fem. Constr. de piese auto;producþie de covoare persane. SatulBogdan Vodã, numit pânã la 17 febr.1968 Cuhea şi menþionat documentar,prima oarã, în 1352, se pare cã a fostreºed. voievodului Bogdan I (primuldomn de sine stãtãtor al Mol dovei, 1359–1365). Acest fapt este atestat de desco -perirea (1964–1965), pe un promon toriucare străjuieşte Valea Izei, a urmelor uneitemelii din piatrã a unei locuinþe (12 x 9m) in cendiate, care se pare cã a aparþinutvoievodului Bogdan I, în care s-au gãsitbalamale, cuie din fier, vârfuri de sãgeþi,ceramicã, pinteni de cavaleri, lãnci dinfier º.a. Aceastã pre supusã reºed.voievodalã era înconjuratã de pavaj ºi deo palisadã. Tot aici, au fost descoperitefundaþiile unei biserici din piatrã (23 x
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11,50 m) datând din prima jumãtate asec. 14. În satul Bogdan Vodã se aflã obisericã cu hramul „Sfântul Nicolae”,con struitã din bârne de brad, în anii1718–1722, pe locul alteia incendiatã detãtari în 1717; este una dintre cele maivaloroase biserici de acest fel din þarã,declaratã monument istoric în anul 2000.Biserica pãstreazã picturi interioare din1754, un cande labru din lemn sculptat(1722), un clopot din 1801 ºi câteva cãrþivechi însemnate (Octoih, 1750, Evanghelia,1760, Triod, 1771). Tot aici existã o casãdin lemn din 1780, care a aparþinut luiVasile Deac, ºi Grupul statuar „BogdanVoievod”, operã din anul 2007 a sculpto -rului Ioan Mar chiº. Anual, în satulBogdan Vodã are loc, la mij locul luniimai, o manifestare popularã ciobãneascã,asemãnãtoare cu cea a „Sâmbrei oilor”,numitã local „Ruptul sterpelor”. 
BOGDÃNEªTI 1. Com. în jud. Bacãu,alcãtuitã din 2 sate, situatã în SV Depr.Caºin, pe râul Oituz; 2 739 loc. (1 ian. 2011):1 373 de sex masc. ºi 1 366 fem. Centrupomicol (meri, peri, pruni). Sãpãturilearheologice au scos la ivealã o aºezare dinEpoca bronzului, constituitã din bordeiecu podine din lut ºi vetre din pietre, cuceramicã bogatã (cãni cu o toartã, ceºti,amfore, castroane, borcane etc.). În satulBogdãneºti, atestat docu mentar la 1 sept.1584, se aflã bise rica „Naºterea SfântuluiIoan Botezãto rul” (1776–1778, cu adãugiridin 1929), con soli datã în anii 1986–1987(dupã stricã ciunile provocate decutremurul din 4 mart. 1977) ºi pictatã înfrescã în perioada 1993–1995.

2. Com. în jud. Suceava, formatădintr-un sat, situatã în N SubcarpaþilorNeamþului, pe râul Râºca; 3 982 loc.(1 ian. 2011): 2 039 de sex masc. ºi 1 943fem. Bisericã din lemn cu hramul „SfinþiiVoie vozi” (1779, refãcutã în 1805, cupridvor adãugat în 1879). În satulBogdãneºti se aflã mănãstirea cu ace laºinume (de cãlugãri). Începutul vieþiimona hale la Bogdãneºti dateazã din anul1363, când voie vodul Bogdan I a ctitorito bisericã din lemn pentru a servi ca locde rugãciune a cãlugãrilor schituluiBogdãneºti. Schitul a fost distrus dintemelii de tã tari în anul 1510. În sec.16–18 au fost câteva în cer cãri de revigo -rare a vieþii monastice, dar de scurtãduratã (în anii 1528–1574 a funcþionat unschit de cãlugãri, iar în perioada1620–1740 a existat un schit de maici).

La 20 iul. 1994, pe locul fostei vetremonahale s-a pus piatra de temelie a noiimănãstiri din Bogdãneºti prin strãdaniapreo tului Gheorghe Loghinoaia, cucontribuþia creºti nilor din comunã, iar la7 mai 2006 s-a sfinþit biserica mănãstiriial cãrui hram este „Sfântul Ilie Tesvitea -nul”. Prin efor tul cãlugãrilor ºi al credin -cioºilor din Bogdãneºti s-au mai construitclãdirile anexe, aghiasmarul, clo potniþa,un aºezãmânt creºtin filantro pic pentrubãtrâni, cu o capacitate de 70 de per -soane, inaugurat în 1995, ºi s-a sfinþit, înanul 2001, statuia voievo dului Bogdan I.
3. Com. în jud. Vaslui, alcãtuitã din9 sate, situatã în zona Colinelor Tutovei,pe râul Bogdãneºti; 3 410 loc. (1 ian.2011): 1 719 de sex masc. ºi 1 691 fem.Satul Unþeºti este atestat documentar în1499, iar satele Bogdãneºti ºi Vlãdeºti, în1528. Bisericile din lemn cu hramurile„Sfântul Nicolae” (1792), „Sfinþii Voie -vozi” (1794) ºi „Sfântul Nicolae” (1801,refãcutã în 1851), în satele Orgoieºti, Vlã -deºti ºi Bogdãneºti.

BOGDÃNIÞA, com. în jud. Vaslui, alcã -tuitã din 7 sate, situatã în arealulColinelor Tutovei, pe inter fluviul dintrerâurile Bogdana ºi Horoaia; 1 599 loc.(1 ian. 2011): 840 de sex masc. ºi 719 fem.Morãrit. Abator. Creºterea anima lelor.Satul Tunseºti este menþionat docu -mentar, prima oarã, în 1453, iar Rãdãeºti,în 1617. Bisericile din lemn cu hramurile„Sfinþii Trei Ierarhi” (1794) ºi „SfântulNicolae” (1833), declarate monumenteistorice, în satele Cepeºti ºi Cârþi baºi; însatul Bog dãniþa se aflã biserica „SfântulNicolae” (1847) a fostului schit FundulBogdãniþei.
BOGESCHDORFÕ Băgaciu.

BOGHEªTI, com. în jud. Vrancea, alcã -tuitã din 9 sate, situatã în SV ColinelorTutovei, pe stg. râului Zeletin; 1 703 loc.(1 ian. 2011): 863 de sex masc. ºi 840 fem.Satele Pleºeºti ºi Prisecani sunt menþio -nate documentar, prima oarã, în 1491,Plã cinţeni în 1495, iar Iugani în 1569.Biserica din lemn cu hramul „SfântulIoan Botezãtorul” (sec. 17, reparatã însec. 20), în satul Chiþcani. Stejar multise -cular (sec. 15), declarat monument alnaturii, în satul Bogheºtii de Sus.
BOGHICEA, com. în jud. Neamþ,alcãtuitã din 4 sate, situatã în culoarullarg al Vãii Siretului; 2 630 loc. (1 ian.2011): 1 337 de sex masc. ºi 1 293 fem.Prelucr. lemnului. Com. B. a fost înfiin -þatã la 12 iul. 2005 prin desprin derea

satelor Boghicea, Cãuºeni, Nistria ºiSlobozia din com. Bira, jud. Neamþ.
BOGHIª, com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã din2 sate, situatã în zona Dealurilor Crasnei,pe râurile Barcãu ºi Valea Mare ºi pepârâul Iaz; 1 967 loc. (1 ian. 2011): 979 desex masc. ºi 988 fem. Prelucr. lemnului.Staþiune balneoclimatericã sezonierã, deinteres local (în satul Boghiº), cu izvoarede ape minerale sulfuroase, bicarbonate,sodice, hipotone, termale (43°C), indicateîn tratarea afecþiunilor gineco logice ºi aleaparatului locomotor. Stabili ment balnearºi bazin cu apã mineralã în aer liber.Bisericã reformatã (1792); castelul „Bánffi”(1720), cu parc. Com. B. a fost înfiinþatã la13 iun. 2005 prin desprin derea satelorBoghiº ºi Bozieº din com. Nuºfalãu, jud.Sãlaj.
BOHOLTÕ ªoimuº.

BOIAN1. Câmpie în S României, partecom ponentã a Câmpiei Române, cuprin -sã între Platfor ma Cotmeana, la N, râulVedea, la E, fl. Dunãrea, la S, ºi râul Olt,la V, drenatã median, de la NV la SE, derâul Cãlmãþui. Este formatã din câmpuriinter fluviale largi (7–18 km lãþime), slabfragmen tate, cu o uºoarã înclinare spreSE, acoperite cu depozite groase de loess(20–30 m), afectate de depresiuni detasare (crovuri sau gãvane), unele dedimensiuni foarte mari (200 ha; ad.: 4–5m). Partea de S a Câm piei B. esteconstituitã din terasele ºi lunca Dunãrii,având alt. mai mici (20–60 m). Alt. max.:171 m. Culturi de cereale, plante tehnice,legume ş.a. pe soluri cernoziomice, fertileîn condiþii de umi ditate normalã.
2. Lac situat în lunca Dunãrii, în SECâmpiei Române, pe terit. jud. Cãlãraºi.Supr.: 230 ha. Im portanþã piscicolã.
3. Culturã materialã din Neoliticulmijlociu (milen. 5–4 î.Hr.), descoperitãpe o înălţime numită Grădiştea Ulmilorde pe terit. satul Vãrãºti, com. Doro banþu,jud. Cãlãraºi, caracterizatã prin patru fazede dezvoltare, în cadrul cãrora s-auidentificat locuinþe, obiecte din silex ºipiatrã ºlefuitã, ceramicã bogat decoratãprin excizie, cu motive spiralate-mean -drice, plasticã din lut sau os (figurinezoomorfe ºi antropomorfe), obiecte depodoabã (mãrgele din marmurã, colieredin cochilii de scoici etc.). Acestecaracteristici, tipice Neoliticului mijlociu,au dat numele culturii B. a cãrei arie derãspândire maximã a cuprins Muntenia,SE Transilvaniei, Moldova de S,Dobrogea ºi NE Bulgariei.
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BOIANU MARE, com. în jud. Bihor,alcãtuitã din 5 sate, situatã în zonaDealurilor Viiºoarei, în apropierea izv.râului Inot; 1 376 loc. (1 ian. 2011): 716de sex masc. ºi 660 fem. Satul BoianuMare este menþionat documentar, primaoarã, în 1358. Bisericã din lemn cuhramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºiGavriil” (1686, cu adãugiri din sec. 19 ºipicturi din sec. 18), în satul Boianu Mare,declaratã monument istoric.
BOIªOARA, com. în jud. Vâlcea, alcã -tuitã din 3 sate, situatã în NE Depr.Loviºtea, la poalele de SV ale M-þilorFãgãraº; 1 343 loc. (1 ian. 2011): 659 desex masc. ºi 684 fem. Expl. lemnului.Pomiculturã. Culturi de cartofi. Creºtereaanimalelor. Bisericã având du blu hram– „Buna Vestire” ºi „CuvioasaParascheva” (ante 1816), în satulBumbueºti.
BOIÞA, com. în jud. Sibiu, alcãtuitã din4 sate, situatã în SE Depr. Sibiu, la poaleleNE ale M-þilor Lotrului, în zona pasuluiTurnu Roºu, unde începe pitoresculdefileu al Oltului din Carpaþii Meridio -nali, la 23 km SE de municipiul Sibiu;1 747 loc. (1 ian. 2011): 874 de sex masc.ºi 873 fem. Expl. ºi prelucrarea lemnului.Expl. de piatrã (cariera Cãpreþ). Muzeuetno grafic (în satul Boiþa). Douã spitalepentru bolnavii cu afecþiuni psihice. Înarealul satului Boiþa, atestat documen tarîn 1453, în punctul numit Rude, au fostdescoperite (1957–1958) urmele unuicastru roman de dimensiuni mici (41 x47 m) cu dublu zid de incintã, cunoscutsub numele de Caput Stenarum, datânddin sec. 2, precum ºi vestigiile unei aºe -zãri civile în care s-au gãsit ruinele unorclãdiri din cãrãmidã. Aceastã strãvecheaºezare se aflã situatã pe anticul drumroman ce ducea spre Apulum ºi la capã -tul de N al liniei romane de fortificaþiicunoscutã ca Limes Alutanus. Biserica„Ador mirea Maicii Domnului” (1812–1822, cu zid de incintã), în satul Boiþa.Tot în satul Boiþa, în zona de intrare îndefileul Oltului prin trecãtoarea TurnuRoºu, pe malul drept al Oltului, se aflãcastelul Turnu Roºu (sec. 19) ºi ruineleunui turn de pazã (Turnu Roºu sau Turnu
Spart) datând din sec. 13–14, turn care,în secolele trecute, avea menirea sãvegheze asupra drumului de legãturãdintre Sibiu ºi Râmnicu Vâlcea. Acestturn fãcea parte dintr-un vast sistemdefensiv, organizat de oraºul Sibiu. Com.
B. a fost înfiinþatã la 7 apr. 2004 prin

desprinderea satelor Boiþa, Lazaret,Lotrioara ºi Paltin din subordinea ad-tivãa oraºului Tãlmaciu.
BOIU, Izbucul ~Õ PeşteraCâmpe-
nească.

BOIUMARE, com. în jud. Maramureº,alcã tuitã din 4 sate, situatã în zonaDealurilor Boiului (Pod. Someºan); 1 204loc. (1 ian. 2011): 593 de sex masc. ºi 611fem. Expl. de bentonit. Prelucr. lemnuluiºi a laptelui. Creºterea bovinelor ºi ovi -nelor. Satul Boiu Ma re este menþionatdocumentar, prima oarã, în 1405. Bisericãdin lemn cu hramul „Sfântul Nicolae”(1757), în satul Frâncenii Boiului.
BOJIPETRUÕ Săveni(2).

BOKCHAÕ Bocºa(1).

BOLBOªI, com. în jud. Gorj, alcãtuitãdin 7 sate, situatã în Dealurile Jiului, perâul Jilþu; 3 302 loc. (1 ian. 2011): 1 736de sex masc. ºi 1 566 fem. Bisericã dinlemn cu hramul „Sfântul Gheorghe”(1755– 1757, refãcutã în 1818), în satulBãlãceºti.
BOLDEªTI-GRADIªTEA, com. în jud.Praho va, alcãtuitã din 2 sate, situatã înCâmpia Sãratei, la confl. râului Râiosucu Bãlana; 1 927 loc. (1 ian. 2011): 909 desex masc. ºi 1 018 fem. Expl. de petrol.Reºed. com. este satul Boldeºti.
BOLDEªTI-SCÃENI, oraº în jud.Prahova, situat la poalele de SV aleDealului Seciu, pe Valea Teleajenului, laieºirea acestuia din Subcarpaþii Prahovei,la 250–300 m alt., la 14 km N de Ploieºti;11 388 loc. (1 ian. 2011): 5 631 de sexmasc. ºi 5 757 fem. Supr.: 35 km2, dincare 7,5 km2 în intravilan; densitatea:1 518 loc./km2. Staþie de c.f. Expl. depetrol ºi gaze naturale. Producţie degeamuri, de sticlãrie, de ambalaje dinmase plastice ºi de mucava. Centruviticol ºi pomicol. Istoric. Oraºul s-aformat prin conto pirea (17 febr. 1968)satelor Boldeºti (atestat docu mentar în1503, 1600 ºi 1778) ºi Scãeni (Scãieni,
Scãiani sau Scãuiani, menþionat docu -mentar în 1543 ºi 1581). Cramã. LaScãeni, între 10 mart. 1835 ºi 30 sept. 1836,a funcþionat un falanster (organizaþie so -cial-economicã primarã, formatã din c. 2000 de per soane, care urma sãfuncþioneze ca asociaþie de producþie ºiconsum bazatã, îndeosebi, pe îndelet -niciri agricole), înfi inþat de TeodorDiamant (socia list-utopic), cu aju torulboierului Emanoil Bãlãcea nu, dupãmodelul falansterului preconizat de

socia listul fran cez Charles Fourier.Oraºul B.-S.are în subordine ad-tivãlocalit. componentã Seciu. În oraº se aflãruinele bisericii „Sfinþii ArhangheliMihail ºi Gavriil” (1812) ºi monumentullui Teodor Diamant, operã din 1977 asculptorilor E. Tudo rache ºi ªt. Macovei.În localit. componentã Seciu existã bise -rica având hramul „Sfânta Treime”(sec. 18).
BOLDU, com. în jud. Buzãu, formatădintr-un sat, situatã în Câmpia Râmni -cului; 2 393 loc. (1 ian. 2011): 1 135 de sexmasc. ºi 1 258 fem. Expl. de gaze naturale.Confecþii textile. Viticulturã. Satul Boldueste atestat documentar în 1830.
BOLDUR,com. în jud. Timiº, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în Câmpia Lugojului;2 292 loc. (1 ian. 2011): 1 090 de sex masc.ºi 1 202 fem. Satul Boldur este menþionatdocu mentar, prima oarã, în 1290, iar apoiîn 1368 cu numele Bondor. Biserica„Naºterea Maicii Domnului” (1865–1868), în satul Boldur.
BOLINTIN-DEAL, com. în jud. Giurgiu,alcã tuitã din 2 sate, situatã în CâmpiaVlãsiei, la 20 km V de Bucureºti; 6 231loc. (1 ian. 2011): 3 003 de sex masc. ºi3 228 fem. Nod rutier. Expl. de petrol ºigaze naturale. Prefabricate din beton;tâmplãrie în lemn; balastierã. În apr. 1991un tânãr român a fost ucis de un þigan,fapt ce a determinat un conflict interetnicurmat de incendierea a 18 case aleþiganilor. Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian.1981 com. B.-D. a fãcut parte din jud.Ilfov. În satul Bolintin-Deal se aflã bise -ricile cu hramurile „Sfântul Gheor ghe”(1886) ºi „Sfân tul Nicolae” (sf. sec. 19) ºiconacele „Hubert” ºi „Bãleanu” – am -bele construite la înce putul sec. 20.
BOLINTIN-VALE, oraº în jud. Giurgiu,situat în Câmpia Vlãsiei, pe stg. VãiiArgeºului, la 25 km V de Bucureºti;12 590 loc. (1 ian. 2011): 6 216 de sexmasc. ºi 6 374 fem. Supr.: 40,4 km2, dincare 9,2 km2 în intravilan; densitatea:1 368 loc./km2. Expl. de balast. Producţiede tricotaje, de confecþii metalice, deprelucr. a lemnului, alim. (preparate dinlapte ºi carne, panificaþie) şi de produsepentru uz gospodãresc. Tãbãcãrie. Com -plex de in dustrializare a legumelor ºifructelor. Reparaþii auto. Moarã (1920).
Istoric.Prima menþiune docu mentarã alocalit. dateazã din perioada 1426–1450,
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aflându-se printre cele 63 de aºezãrirurale con semnate în acest interval înÞara Româneascã. În 1433, localit. apareconsemnatã într-un hrisov emis dedomnul Alexandru Aldea în legãturã cuajutorul pe care-l acordau locuitoriimănãstirii „Buna Vestire” din Bolintin.Aici a poposit Tudor Vladimirescu, la 16mart. 1821, în drum spre Bucureºti,lansând o proclamaþie cãtre locuitoriiBucureºtiului pentru a se solidariza cumiºcarea condusã de el. Declarat oraº la31 mai 1989. Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian.1981 B.-V. a fãcut parte din jud. Ilfov. Înprezent, are în sub ordine ad-tivã 3 sate:Crivina, Malu Spart, Suseni. Monumente:conacul familiei boiereºti Bãleanu(sec. 17); biserica „Adormirea MaiciiDomnului” (1832, cu refaceri ulterioare);monu mentul funerar ºi statuia scriito -rului Dimitrie Bolintineanu (nãscut laBolintin-Vale în 1819– mort 1872), reali -zate de sculptorul Carol Storck. În satulMalu Spart se aflã biserica „AdormireaMaicii Dom nului” (1880).
BOLOTEªTI, com. în jud. Vrancea,alcãtuitã din 6 sate, situatã la poalele deSE ale Mãgurii Odobeºti, pe râul Putna;4 879 loc. (1 ian. 2011): 2 392 de sex masc.ºi 2 487 fem. Nod rutier. Centru viticolºi de vinificaþie. Satul Boloteºti,menþionat documentar, prima oarã, în1565, s-a numit, pânã în sec. 17, Târgoveþi.Satul Gãgeºti este atestat documentar în1610, iar Cãpoteºti (azi desfiinþat ºiînglobat în satul Putna) în 1626. Biserica„Ador mirea Maicii Domnului” (1702), însatul Boloteºti; biserica „Sfântul Nicolae”(ante 1809, refãcutã în 1867–1870, distrusãîn timpul Primului Rãzboi Mondial ºireconstruitã în anii 1920–1925); Moarãdomneascã acþionatã de forþa apei. Însatul Gãgeºti se aflã mănãstirea Tarniþa,ctitorie cãlu gãreascã din anul 1702, cubiserica „Adormirea Maicii Domnului”,reparatã în 1805 (dupã stricãciunileprovocate de cutremurul din 14 oct. 1802)ºi apoi în 1919–1920 (dupã deterio rãrilecauzate de luptele din Primul RãzboiMon dial). În 1950, mănãstirea de cãlugãria fost transformatã în mănãstire de maici,dar la 28 oct. 1959 acestea au fostalungate de autorităţile comuniste ºimănãstirea desfiin þatã, clãdirile anexecãzând pradã ruinei de-a lungul a 30 deani. În 1990, mănãstirea a fost reînfiinþatã.Biserica mănãstirii, construitã din lemnpe fundaþie de beton, cu o turlã mare pe

naos, de formã hexagonalã, aºezatã peun tambur pãtrat, a fost mistuitã înîntregime de un incendiu în luna aprilie2006, pe locul ei fiind construitã, ulterior,o nouã bisericã.
BOLVAªNIÞA, com. în jud. Caraº-Seve -rin, alcãtuitã din 2 sate, situatã în Nculoarului depre sionar Timiº-Cerna, lapoalele de V ale Muntelui Mic; 1 436 loc.(1 ian. 2011): 750 de sex masc. ºi 686 fem.Pomiculturã (meri, peri, pruni). Bisericã(1832). Satul Bolvaºniþa este menþionatdocu mentar, prima oarã, în 1376.
BONCHII, Peºtera ~, peºterã în VRomâniei, în partea centralã a M-þilorPãdurea Craiului (M-þii Apuseni), în razacom. Roºia (jud. Bihor). Lun gimeagaleriilor: 2 300 m. Are forma unuicoridor, strãbãtut de un pârâu subteran,cu numeroase sãli largi (unele cu însem -nate formaþiuni stalagmitice), centralesau colaterale, ºi sifoane. Greu accesibilã.
BONCUÞA, pas în Carpaþii de Curburã,într-o zonã de înºeuare dintre M-þiiCiucaº (la V) ºi Tãtaru (la E), în apropierede izv. râului Telejenel, la 1 078 m alt.
BONDORÕ Boldur.

BONÞIDA, com. în jud. Cluj, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în Pod. Transilvaniei(Câmpia Fize ºu lui), pe dr. SomeºuluiMic; 5 131 loc. (1 ian. 2011): 2 523 de sexmasc. ºi 2 608 fem. Staþie de c.f. Her -ghelie. Fermã de creºtere a porcinelor.Topitorie de cânepã. În satul Bonþida,menþionat documentar, prima oarã, în1263, se aflã castelul „Bánffi”, cu turnurirotunde la colþuri, con struit în 1652, dupãplanurile arhitectului Agostino Serena,modificat ºi amplificat în stil baroc dearhi tectul J. Fischer von Erlach (dupã1745) ºi ampli ficat din nou în 1850 (oaripã nouã) de arhitectul A. Kagerbauer.Castelul a fost restaurat parţial în 1999.Tot în satul Bonţida există o bisericã dinsec. 13, apar þinând cultului reformat-cal -vin, cu refaceri ulterioare ºi cu amvondin 1720, construit de David Sipoº. Însatul Coasta existã conacul „Dujardin”(sec. 18–19), iar în satul Rãscruci, obisericã reformatã (sec. 17).
BORAÕ Padina.

BORÃNEªTI, com. în jud. Ialomiþa,alcãtuitã din 2 sate, situatã în lunca largãde pe dr. râului Ialomiþa; 2 865 loc. (1 ian.2011): 1 438 de sex masc. ºi 1 427 fem.Culturi de cereale, plante tehnice ºi denutreþ; legumiculturã; viticultură. SatulBorãneºti apare consemnat pe o hartã

austriacã din sec. 18 cu toponimul
Borãneºtie. În perioada 1864–1874 a fostcomunã ruralã, în anii 1874–1876 satulBorãneºti a fãcut parte din com. Speteni,iar între 1876 şi 1968 a fost comunã desine stãtãtoare. La 17 febr. 1968 a fostinclus în com. Coºereni, iar la 7 apr. 2004s-a reînfiinþat com. Borãneºti, în urmadesprinderii satelor Borãneºti ºi Sinteºtidin com. Coºereni. În satul Borãneºti seaflã biserica „Adormirea Maicii Domnu -lui” (1866) ºi conacul boierului NicuChiroiu (1889, renovat în 1994–1995).
BORÃSCU 1.Com. în jud. Gorj, alcãtuitãdin 7 sate, situatã în zona DealurilorJiului, pe râul Bo rãscu; 3 545 loc. (1 ian.2011): 1 803 de sex masc. ºi 1 742 fem.Schitul Sãroiu (sec. 19). Muzeu etno -grafic. Bisericã din lemn cu dublu hram– „Sfântul Dimitrie” ºi „Sfântul IoanBotezãtorul” (1821), în satul Scoruºu. Înperioada 1 ian. 1965 ºi 17 febr. 1968, satulºi com. B. s-au numit Livada.

2. Suprafaþa de eroziune ~ Õ
Godeanu(1).

BORCA, com. în jud. Neamþ, alcãtuitãdin 7 sate, situatã la poalele M-þilor Bistri -þei ºi Stâni ºoarei, pe valea superioarã aBistriþei moldoveneºti, în zona de confl.cu râurile Borca ºi Sabasa; 6 613 loc. (1ian. 2011): 3 336 de sex masc. ºi 3 277 fem.Expl. ºi prelucr. lemnului; briche tarearumeguºului; prelucr. laptelui ºi a lânii.Abator. Recoltarea fructelor de pãdure.Bogat fond cinegetic (mistreþi, cerbi, urºiº.a.). Creºterea bovinelor ºi a ovinelor.Staþiune balneo cli ma tericã de intereslocal. Numele localit. provine de la unizv. cu apã mineralã alcalinã,cloruro-sodicã, numit local „borcut”.Monument închinat eroilor cãzuþi pecâmpurile de luptã în Primul RãzboiMondial. Rezervaţie faunistică (357 ha).
BORCEA1. Braþ stg. al Dunãrii, în cursulei inf., pe terit. României, care sedesprinde la 5 km amonte de municipiulCãlãraºi ºi se uneºte apoi cu „albiamamã”, la 6 km N de Hârºova. Are uncurs meandrat pe o distanþã de 100 km,limitând, la V, Balta Ialomiþei. Navigabilpentru vase de mic tonaj. Dupã difluenþadin amonte de Cãlãraºi, B. are un debitredus (c. 10% din apele fl.), majoritateavol. (c. 90%) dirijându-se pe braþulDunãrea Veche. Dupã ce B. primeºteaportul braþului intermediar Bala (sau
Braþul Rãu), în aval de com. Unirea (jud.Cãlãraºi), care îl leagã cu Dunãrea Veche,debitul creºte considerabil (c. 61%), iar
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albia se lãþeºte la 300–450 m. Din apele
B. se alimenteazã marile sisteme deirigaþii de la Jegãlia (20 mii ha), Pie troiu–ªtefan cel Mare (80 mii ha), Gãlãþui–Cãlã -raºi (54 mii ha) º.a. Pe malul stg. al B. seaflã muni cipiile Cãlãraºi ºi Feteºti. Braþul
B. este traversat, la Feteºti, de douãpoduri feroviare (unul construit de ing.Anghel Saligny în 1890–1895 ºi altulrealizat în 1985–1987) ºi de un pod rutier(1985–1987) care asigurã legãturile întreMuntenia ºi Dobrogea pe o variantã multscurtatã. Podul rutier de la Feteºti faceparte integrantã din autostrada ce se con -struieºte între Bucureºti ºi Constanþa.

2. Com. în jud. Cãlãraºi, formatădintr-un sat, situatã în E Câmpiei Bãrã -ganului, pe stg. braþului Borcea; 8 596loc. (1 ian. 2011): 4 248 de sex masc. ºi4 348 fem. Haltã de c.f. (inauguratã la26 sept. 1896). Complex avicol. Pescuit.Pânã la 1 ian. 1965 s-a nu mit Cocargeaua.Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981 a fãcutparte din jud. Ialomiþa.
BORDEIVERDE, com. în jud. Brãila,alcã tuitã din 4 sate, situatã în CâmpiaBrãilei; 2 703 loc. (1 ian. 2011): 1 383 desex masc. ºi 1 320 fem. Nod rutier. Expl.de petrol ºi gaze naturale. Morãrit.Culturi de cereale. Pe terit. satuluiLiºcoteanca au fost descoperite vestigiilea patru aºezãri neolitice, aparþinândculturilor Boian ºi Gumelniþa, din cares-au recuperat, printre altele, un vasritual (asemãnãtor vaselor ceramice detip Cucuteni) ºi o masã de rit. SatulBordei Verde a fost întemeiat în 1855.Bisericã (1881), în satul Bordei Verde.
BORDEªTI, com. în jud. Vrancea,alcãtuitã din 2 sate, situatã în SubcarpaþiiVrancei, pe dr. râului Râmna; 1 811 loc.(1 ian. 2011): 886 de sex masc. ºi 925 fem.În satul Bor deºti se aflã ruinele clãdirilorfostei mănãstiri B. (sec. 17) ºi bisericaavând hramul „Adormirea MaiciiDomnu lui” (1698), cti torie a cãpitanuluiMãnãilã Ioniþã, dre gãtor în timpuldomniei lui Constantin Brâncoveanu.Dupã secula rizarea averilor mănãstireºti(1863), biserica mănãstirii a devenitbisericã de mir, declaratã mo numentistoric la 10 martie 1915, pãstrând picturimurale interioare originare.
BORDUªANI, com. în jud. Ialomiþa,alcãtuitã din 2 sate, situatã în E CâmpieiBãrãganului, pe stg. braþului Borcea;5 079 loc. (1 ian. 2011): 2 570 de sex masc.ºi 2 509 fem. Cherhana. Moarã (începutulsec. 20). Culturi de cereale. Pomiculturã.

Creºterea porcinelor. Pescuit. În peri -metrul satului Borduºani au fost desco -perite urmele unei aºezãri neoliticeaparþi nând culturii materiale Gumelniþa(milen. 4–3 î.Hr.), în care s-au gãsit uneltedin piatrã, silex, os ºi corn ºi vestigiileunei aºezãri daco-getice din sec. 2 î.Hr.,în care au fost identificate fragmente devase ceramice lucrate la roatã ºi decoratecu picturi sau prin lustruire. Biserica„Sfântul Ilie” (sec. 18, refã cutã în 1838),în satul Borduºani.
BORIÕ GuraHumorului.

BORLACÕ Castelu.

BORLEªTI,com. în jud. Neamþ, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în V Depr. Cracãu–Bistriþa, la poale le de E ale M-þilorGoºmanu, pe râul Nechitu; 9 539 loc.(1 ian. 2011): 4 804 de sex masc. ºi 4 735fem. Zãcãminte de sãruri de potasiu ºide magneziu. Expl. ºi prelucr. lemnului.Fabrică de conf. În satul Nechit se aflãmănãstirea Nechit (de cãlugãri), cubiserica „Schimbarea la Faþã” (34 mlungime ºi 12 m lãþime), construitã în1864. Mănãstirea actualã s-a dezvoltat pelocul schitului Nechit consemnatdocumentar în 1399 cu o bisericã dinlemn cu hramul „Sfântul Nicolae”. Înprimele decenii ale sec. 19, viaþa mona -halã de la acest schit a început sã sestingã, dupã care a urmat o perioadã deuitare ºi ruinare pânã în 1864 când s-aconstruit biserica de zid, o clopotniþã ºicâteva chilii. La 28 oct. 1959 schitul a fostdesfiinþat de autoritãþile comuniste ºireînfiinþat apoi în 1972 prin efortulpãrintelui Zenovie Ghidescu sprijinit dePatriarhia Românã. În anii 1976–1979biserica de zid a fost refãcutã în între -gime, atribuindu-se hramul „Schim bareala Faþã”, ºi s-a construit paraclisul cuhramul „Sfinþii Mucenici Zenovie ºiZenovia” – ambele lãcaºuri pictate înperioada 1979–1982 de monahia VioricaCreþu de la mănãstirea Prislop. În anii1998–2001 a fost construit un nouTurn-clo potniþã, înalt de 51 m, careadãposteºte un paraclis cu hramul„Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena”. Înpartea de N a bisericii se aflã în con -strucþie o clãdire cu patru niveluri careva adãposti trapeza (sala de mese), o salãde conferinþe, mai multe chilii pentrucãlugãri ºi mai multe spaþii de cazarepentru pelerini.
BOROAIA, com. în jud. Suceava,alcãtuitã din 5 sate, situatã în SubcarpaþiiNeamþului, pe dr. râului Moldova; 4 726

loc. (1 ian. 2011): 2 303 de sex masc. ºi2 423 fem. Prelucr. lemnului ºi a laptelui.Creºterea bovinelor. În satul Boroaia seaflă biserica din lemn cu hra mul„Adormirea Maicii Domnului” (1808) ºibiserica de zid cu dublu hram – „SfântaAna” ºi „Sfânta Maria”, construită înperioada 22 iun. 1969–2 mai 1970 (sfinþitãla 21 mai 1977) prin efortul pãrinteluiIlarion Argatu.
BOROD, com. în jud. Bihor, alcãtuitã din5 sate, situatã în E Depr. Vad-Borod, lapoalele M-þilor Plopiº ºi PãdureaCraiului, pe râul Borod; 3 887 loc. (1 ian.2011): 1 930 de sex masc. ºi 1 983 fem.Expl. de cãrbune brun, de argilã refrac -tarã, de piatrã ºi nisip în carierã. Prelucr.lemnului; apiculturã. Po miculturã. SatulBorod este menþionat documentar, primaoarã, în perioada 1291–1294. Punctfosilifer (în satul Corniþel, 0,1 ha).
BOROªNEU MARE, com. în jud.Covasna, alcãtuitã din 6 sate, situatã înDepr. Târgu Secuiesc, pe stg. RâuluiNegru; 3 283 loc. (1 ian. 2011): 1 654 desex masc. ºi 1 629 fem. Haltã de c.f. Nodrutier. Prelucr. lemnului. Complex decreºtere a bovinelor. Satul Boroºneu Mareeste menþionat documentar, prima oarã,în 1332. În satul Leþ au fost descoperite(1949, 1955) vestigiile unei aºezãrineolitice, cu mai multe ni veluri delocuire, în care s-a gãsit ceramicã de tipCriº ºi Boian. Vestigii ale unui castruroman auxi liar construit în anii 110–120pe drumul dintre Pasul Oituz ºi PasulBran. În satul Dobolii de Sus se aflã obisericã reformatã din sec. 16, declaratãmonument istoric, construitã în stil gotictârziu, cu picturi murale din 1667 ºistrane pictate în 1773, iar în satulBoroºneu Mic existã conacul „Tompa”(sec. 18) ºi o bisericã din sec. 18.
BORSEC1. Depresiune intramontanã,tecto no-erozivã, în Carpaþii Orientali,dominatã de M-þii Giurgeu, la S-SV, ºi M-þiiBistriþei, la E-NE, dre natã de Valea Vinului(afl. dr. al Bistricioarei). Supr.: 30 km2. Reliefcolinar ºi de terase joase. Climã rãcoroasã(media termicã anualã 4°C) ºi precipitaþiibogate (800 mm/anual). Pãduri de rãºi -noase. Nu me roase izv. cu ape minerale.Importantã zonã turisticã.

2. Oraº în jud. Harghita, situat îndepresiunea cu acelaºi nume, la 860–880m alt., pe Valea Vinului; 2 727 loc. (1 ian.2011): 1 318 de sex masc. ºi 1 409 fem.
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Supr.: 96 km2, din care 1,7 km2 înintravilan; densitatea: 1 604 loc./km2.Expl. de cãrbune, turbã ºi travertin.Confecþii textile. Renumitã staþiunebalneoclimatericã de interes general, cufuncþionare permanentã, cu izv. de apeminerale carbo gazoase, bicarbonatate,cal cice, magneziene, alcalino-fe roase,hipotone, cu noscute ºi recomandatepentru acþiunea lor tãmã duitoare încãdin 1594. În 1767, B. figura printre celemai importante staþiuni balneare. În 1805,un ing. vienez a luat în arendã izv.minerale de la B. pe timp de 28 de ani,organizând îmbutelierea apelor mineraleîn sticle, ca ape de masã, iar în 1884 aluat fiinþã Staþia de îmbuteliere a apelorminerale. În 1889 au început expl. deturbã pentru „bãi de nã mol”. Recu -noaºterea internaþionalã a calitãþilorterapeutice ale apelor minerale de la B.a fost confir matã de acordarea maimultor distincþii: Medalia de merit aTârgului Internaþional de la Viena (1873);Medalia de argint ºi Diploma de onoareacordate în 1876 la Expoziþiileinternaþionale de la Berlin ºi, respectiv,Trieste; Diploma de onoare a ExpoziþieiInternaþionale de la Paris (1878). Mediciispecialiºti indicã staþiunea B. pentrutratarea afecþiunilor car diovasculare(insuficienþã mitralã ºi aorticã com -pensatã, hipertensiune arterialã, varice),endocrine (hiperti roidie, boala Basedow,

stãri prepuberale la copiisupraponderali), a celor hepato-biliare(dischinezie biliarã, colecistite cronicenecalculoase), a bolilor tubului digestiv(gastrite cronice hipoacide, consti paþiicronice, colite cro nice nespecifice), alerini chilor ºi cãilor urinare etc. Nume roasebuvete pentru curã internã cu apãmineralã. Staþiunea B. a fost declaratãoraº în 1956. Bisericã din lemn, ortodoxã(fostã greco-catolicã), construitã în 1718.În arealul oraºului B. se află o rezervaţiebotanică (2 ha) în care vegetează, printrealtele, câteva exemplare dintr-o speciede mesteacãn pitic (Betula humilis),ocrotite de lege, rezervaţia naturală„Scaunul rotund” (40 ha) ºi mlaºti naBudos (ocrotitã de lege).
BORª, com. în jud. Bihor, alcãtuitã din4 sate, situatã în Câmpia de Vest, lagraniþa cu Ungaria, la 12 km NV demunicipiul Oradea; 3 866 loc. (1 ian.2011): 1 845 de sex masc. ºi 2 021 fem.Producţie de aluminã, de mobilă,încălţăminte, prelate pentru maşini ş.a.Morărit şi panificaţie. Punct de vamã,rutier, modernizat în anii 1991–1995 ºiredat traficului la 15 iul. 1995 (extins peo supr. de 9 ha). Satul Borº aparemenþionat documentar, prima oarã, în1215. În arealul satului Sântion au fostdescoperite (1955) vestigiile unei aºezãridin Epoca bronzului, aparþinând culturiimateriale Otomani (sec. 19–13 î.Hr.), uncimitir de înhumaþie în care s-au gãsit

câteva inele din argint (sec. 11 d.Hr.) ºiurmele unei aºezãri feudale (sec. 11–13).
BORªA1. Oraº în extremitatea nordicãa României, în jud. Maramureº, situat înE Depr. Maramureº, la 660–950 m alt., lapoalele M-þilor Rodna ºi Maramureº, pecursul superior al Viºeului, la 157 km Ede Baia Mare; 28 282 loc. (1 ian. 2011): 14176 de sex masc. ºi 14 106 fem. Supr.:47,5 km2, din care 26,5 km2 în intravilan;densitatea: 1 067 loc./km2. Punct final dec.f. Expl. de plumb, zinc, cupru ºiandezite (în localit. componentã BãileBorºa). Uzinã de flotaþie ºi preparare amin. Expl. ºi prelucr. lemnului (cherestea,mobilã, plãci aglomerate din lemn).Produse alim. (preparate din lapte,bãuturi alcoolice, panificaþie). Centrupomicol. Istoric.Menþionat documentar,prima oarã, ca aºezare ruralã, în 1365 ºiapoi în 1450. Locuitorii din B. au opus odârzã rezistenþã (4 sept. 1717) hoardei detãtari care se retrãgea spre Moldova,dupã ce de vastase localităţile de pe ValeaSomeºului. Înainte de 1944 era unimportant centru de desfãºurare atârgurilor sãptãmânale ºi anuale.Declarat oraº la 17 febr. 1968. Are însubordine ad-tivã localit. componentãBãile Borºa. Monumente: biserica dinlemn având hramul „Sfinþii ArhangheliMihail ºi Gavriil” (1700), cu decorsculptat în lemn ºi picturi interioare exe -cutate pe lemn în 1775; bierică de zid(1895); obeliscul ridi cat, pe o înãlþimenumitã „Preluca Tãtarilor”, în amin tireavictoriei obþinute de localnici asupra tãta -rilor invadatori în 1717. La 12 km NE decentrul oraºului B. se aflã Complexul
turistic Borºa, am plasat la poalele M-þilorRodna ºi Maramureº, la 700–850 m alt.,pe valea supe rioarã a Viºeului, în apro -piere de Pasul Prislop (1 414 m alt.), peºoseaua rutierã moder nizatã care facelegãtura între Transil vania ºi Bucovina,într-o zonã de mare aflux tu ristic. Izv. cuape minerale carbogazoase, ferugi noase,bicarbo natate, calcice, magne ziene, cuefecte curative în tratarea infecþiilorrinichilor ºi cãilor urinare, ale bolilorcronice ale tubului digestiv etc., climatulsubmontan, tonic-stimulant, cu aer curat,lipsit de praf ºi alergeni, puternic ozonat,variatele posibi litãþi de practicare aturismului montan ºi a sportu rilor deiarnã (numeroase trasee marcate, pârtiide schi cu diferite grade de difi cultate,tram bulinã olimpicã natu ralã (113 mînãlþime) amena jatã pentru sãrituri cu
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schiurile, linia de teleferic (de 1 900 mlungime ºi 500 m diferenþã de nivel) ºiteleschi în continuare (790 m lungime),care leagã complexul turistic B. cu vf.Runcu ªtiolului, 1 611 m alt. etc., prezenþahote lu rilor ºi vilelor mo derne, toate laun loc contribuie la desfã ºurarea activi -tãþilor turistice non-stop, ce imprimãacestui com plex turistic caracteristicileunei veritabile sta þiuni climaterice ºi deodihnã. În raza oraºului se aflã stân cãriilecalcaroase de la Sãlhoi (cu plante rare)ºi rezer vaþia botanicã (5 ha) în carevegeteazã relictul terþiar Cochlearia
pyrenaica de la Zâmbroslãvii din M-þiiMaramu reºului.

2. Com. în jud. Cluj, alcãtuitã din 5sate, situatã în zona Dealurilor Clujului,pe râul Borºa; 1 520 loc. (1 ian. 2011): 746de sex masc. ºi 774 fem. Pomiculturã. Însatul Borºa, menþionat documentar,prima oarã, în 1315, se aflã un castel (sec.19), iar în satul Ciumãfaia existã obisericã din sec. 16–19, cu amvonconstruit în 1745 de David Sipoº.
BORZEªTI, localit. componentã a muni -ci piu lui Oneºti, jud. Bacãu. Combinatchimic (în func þiune din 1959), careproduce sodã causticã, acid clorhidric,clor, cloroform, acid sulfuric, ierbicide,insec ticide º.a. Are douã centrale electriceºi de termo ficare (Borzeºti I, intratã înfuncþiune în 1956, ºi Borzeºti II, în 1975).Dupã cum menþioneazã istoricul GrigoreTocilescu se pare cã aici s-a nãscut ªtefancel Mare (în anul 1436). La B.se aflã bise -

rica „Adormirea Maicii Domnului”, demari dimen siuni (26,20 lungime ºi 10,30m lã þime), ctitorie din anii 1493–1494 adomnului ªtefan cel Mare ºi a fiului sãuAlexandru (sfinþitã la 12 oct. 1494), avândfaþadele decorate cu ceramicã smãl þuitã(de culoare verde, galbenã, cafeniu des -chis, portocaliu), în alternanþã cucãrãmidã ºi piatrã brutã. Biserica a fostrestauratã în 1904–1905, 1924 ºi 1994(resfinþitã la 12 oct. 1994). La B. se aflãun stejar multi secular (ocrotit de lege).
BOSANCI, com. în jud. Suceava, alcã -tuitã din 2 sate, situatã în Pod. Sucevei;7 175 loc. (1 ian. 2011): 3 668 de sex masc.ºi 3 507 fem. Centru po micol ºi de þesãturipopulare. Bisericã din lemn, cu hramul„Cuvioasa Parascheva”, constru itã în1792 ºi strãmutatã, în 1949, din satulPoiana (com. BrusturiDrãgãneºti, jud.Neamþ) în satul Cumpã rãtura. Rezervaþiefloristicã (Fânaþele seculare Bo sanci-Ponoare, 24,4 ha), cu bogate ºi variatespe cii de plante mezoxerofile ºi xerofile(migdalul pi tic/Prunus tenella, jaleºul destepã/Salvia nutans, ruscuþa de primã varã/
Adonis vernalis, barba boie rului/Ajuga
laxmanni, gladiola sãl ba ticã/Gladiolus
imbricatus, stânje nelul/Iris hungarica). Lapoalele Dealului Strâmbu apar izvoarereci care au creat condiþii favorabilepentru dezvoltarea unor specii de planteiubitoare de umezealã (bulbucii demunte/Trollius europaeus, tri foiºtea/
Menyanthes trifoliata º.a.). Satul Bosancieste atestat documentar la 14 aug. 1432.

BOSIA, denumirea, pânã la 20 mai 1996,a com. Ungheni, jud. Iaºi.
BOSNIAKÕ MoldovaNouã.

BOªOROD, com. în jud. Hunedoara,
alcãtuitã din 9 sate, situatã la poalele de
NV ale M-þilor ªureanu, pe Pârâul
Luncanilor; 2 043 loc. (1 ian. 2011): 1 016
de sex masc. ºi 1 027 fem. Expl. de mar -
murã (în satul Luncani). Creºterea
ovinelor ºi bovinelor. Pomiculturã;
apiculturã. În satul Boºorod, men þionat
documentar, prima oarã, în 1733, pe
Dealul Piatra Roºie, au fost descoperite
(1949–1952) urme le unei cetãþi dacice
construitã din piatrã, cu cinci turnuri ºi
o poartã, datând din sec. 1 î.Hr.-1 d.Hr.,
care fãcea parte din sistemul de fortificaþii
din M-þii Orãºtiei, menitã sã apere,
dinspre V, capitala Daciei, Sarmizegetusa
Regia. Aici au fost gãsite o sabie din fier,
de origine celticã, înveliºul unui scut de
paradã, din fier forjat, cu reliefuri
reprezentând un bour în medalion, un
candelabru din bronz, cu trei braþe, un
bust din bronz repre zentând-o, probabil,
pe zeiþa Bendis º.a. Cetatea Piatra Roºie,
inclusã, în dec. 1999, pe lista patri -
moniului cultural mondial UNESCO, a
fost cuceritã ºi distrusã de romani în anul
106. În satul Chitid se aflã biserica de zid
cu hramul „Ador mi rea Maicii
Domnului” (sec. 18), în satul Luncani
există o bisericã din lemn cu hramul
„Adormirea Maicii Dom nului” (sec. 18),
iar în satul Alun, biserica „Adormirea
Maicii Domnului”, con struitã, în 1938,
din marmurã, cu picturi murale ori ginare
în interior. Pe terit. satului Cioclovina se
aflã peºte ra Cioclo vina Uscatã (Õ), unde
a fost gãsitã o cutie cra nianã de tip homo
sapiens fosilis (c. 60 000–10 000 î.Hr.).
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BOªOTENIÕ Teslui(3).

BOTANUÕ Dâlma.

BOTENI, com. în jud. Argeº, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în N Piem. Cândeºti,pe râul Argeºel; 2 540 loc. (1 ian. 2011):1 255 de sex masc. ºi 1 285 fem. Aeroportmilitar. Expl. de lignit ºi de gips.Pomiculturã (meri, pruni, peri). Casamemorialã „Petre Þuþea”. Agroturism.Biserica „Sfântul Gheorghe” (1827), însatul Lunca.
BOTEªTI, com. în jud. Neamþ, formatădin 3 sate, situatã pe stg. râului Moldova;4 867 loc. (1 ian. 2011): 2 414 de sex. masc.ºi 2 453 fem. Pânã la 4 mart. 2004, com.
B. a avut în componenþã satele Vãleni,David, Moreni ºi Munteni, care s-audesprins din com B. ºi au format com.
Vãleni, jud. Neamþ. Com. B. a luat naºtereîn 1850 prin unirea satelor Tomeºti(înfiinþat în 1750) ºi Nisiporeºti (întemeiatîn 1750 cu numele Zapodia).
BOTIZ,com. în jud. Satu Mare, formatădintr-un sat, situatã în CâmpiaSomeºului; 3 589 loc. (1 ian. 2011): 1 802de sex masc. ºi 1 787 fem. Haltã de c.f.Producþie de mobilier. În satul Botiz,menþionat documentar, prima oarã, în1364, se aflã clãdirea Curiei roma -no-catolice (sec. 18), azi sediul Primãriei.Pânã la 7 apr. 2004, com. B. a avut încomponenþã satele Agriº ºi Ciuperceni,care la acea dată s-au desprins din com.
B. ºi au format com. Agriº.
BOTIZA, com. în jud. Maramureº,formată dintr-un sat, situatã în S Depr.Maramureº, la poalele de NV ale M-þilorÞibleº, pe râul Botiza, la 50 km SE demunicipiul Sighetu Marmaþiei; 2 780 loc.(1 ian. 2011): 1 382 de sex masc. ºi 1 398fem. Expl. forestiere ºi de marne. Izv. cuape mine rale carbogazoase, clorurate,sodice, sulfuroase, bicar bonatate, folositelocal. Renumit centru de prelucr. artisticãa lemnului (lãzi de zestre, porþi sculptate)ºi a lânii (cergi). La începutul lunii maiare loc la B. sãrbãtoarea folcloricã „ruptulsterpelor”. Muzeu cu obiecte vechi deartizanat, covoare º.a. Satul Botiza estemenþionat docu mentar, prima oarã, în1373, iar apoi în 1385. Bise rica din lemncu hramul „Cuvioasa Parascheva”,construitã în anul 1699 în Viºeu de Jos,la comanda lui ªtefan Pop, a fost adusãîn Botiza în 1899 ºi instalatã pe locul unei

vechi biserici de lemn ce data din 1593.Biserica a fost pictatã pe pereþii interioride Andrei Rãileanu în anii 1982–1987. În1955 a fost declaratã monument istoric,iar în dec. 1999 biserica a fost declaratãmonument UNESCO. Pânã la 10 apr.1995, com. B. a avut în componenþa eisatul Poienile Izei, deve nit, dupã aceastãdatã, comunã de sine stãtãtoare.
BOTOROAGA, com. în jud. Teleorman,alcătuită din 5 sate, situatã în CâmpiaGãvanu-Burdea, pe râul Câlniºtea; 5 753loc. (1 ian. 2011): 2 843 de sex masc. ºi2 910 fem. Staþie de c.f. (în satul Boto -roaga). Nod rutier. Moarã (în satulTârnava). Presã de ulei comestibil. Siloz.Cul turi de cereale, de floarea-soarelui,plante de nutreþ, legume etc.
BOTOROGI,Rezervaþiaforestierã~Õ
Dãneºti(1).

BOTOªANA, com. în jud. Suceava,formatã dintr-un sat, situatã în Pod.Sucevei; 2 335 loc. (1 ian. 2011): 1 155 desex masc. ºi 1 180 fem. Renumit centrude confecþionare a cojoacelor, bundiþelorºi chimirelor. Pe terit. com. B. s-audescoperit vestigii materiale aparþinândpopulaþiei trace din perioada de trecerede la Epoca bronzului (cultura materialăNoua – sec. 14–12 î.Hr.) la prima Epocăa fierului (sec. 9 î.Hr.), o aºezaregeto-dacicã din sec. 2 î.Hr.-2 d.Hr.,precum ºi o importantã aºezare ºi uncimitir ale populaþiei româneºti din sec.5–7 (urme de bor deie, cu sobe din piatrã,ceramicã cenuºie modelatã la roatã).Biserica din lemn cu hramul „SfântulDumitru” (construitã în 1810 de meºterulGrigore Ulian din Câmpulung; iconostasdin 1815; clopot niþã din 1810). Pânã la18 iul. 2002, com. B. a avut în com -ponenþã satele Comãneºti ºi Humoreni,care la acea dată s-au separat din com.
B. ºi au format com. Comãneºti, jud.Botoºani.
BOTOªANI1. Municipiu în NE Româ -niei, reºed. jud. cu acelaºi nume, situatîn N Pod. Mol dovei, în zona de con tacta Dealurilor Siretului cu Câmpia Jijiei, la130 m alt., pe interfluviul dintre râurileDrãcºani ºi Sitna; 115 642 loc. (1 ian.2011): 55 217 de sex masc. ºi 60 425 fem.Supr.: 41,3 km2, din care 13 km2 înintravilan; densitatea: 8 895 loc./km2.Staþie finalã de c.f. (inauguratã la 1 nov.1871). Mare nod rutier. Ter mocentralã.Constr. ºi reparaþii de utilaje ºi piese deschimb pentru ind. uºoarã ºi alim. ºi

pentru agri culturã (motopompe, electro -pompe); constr. de aparataj electric dejoasã tensiune, izolatori elec trici,ºuruburi, lanþuri ºi arcuri. Întreprinderitextile (filaturã ºi þesãtorie de bumbac,lânã, in ºi cânepã, tricotaje, fire demelanã, confecþii – în cadrul Societãþiimixte ro mâ no-cana diene „Serconf”), deprelucr. a lemnului (mo bilã), mat. deconstr. (pre fabricate din beton, cãrã -midã), confecþionare a arti colelor tehnicedin cauciuc, articole pentru sport,sticlãrie tehnicã ºi produse alim.(preparate din carne ºi lapte, uleiurivegetale, lapte praf, bãuturi alco olice, vinetc.). Centru tipografic. Teatru de stat„Mihai Eminescu”, aflat într-o clãdire din1914, renovatã în anii ’90 ai sec. 20,Teatrul de pãpuºi „Vasilache”, Filarmo -nicã (1953). Muzeu jude þean (1953), cusecþii de isto rie ºi arheologie, etno grafie,de artã plasticã ºi artã popularã.Biblioteca judeþeanã „Mihai Eminescu”(1882), cu peste 380 000 vol. Casamemorialã „Nicolae Iorga”, în care acopilãrit ma rele istoric, cuprinde mobilierde epocã, obiecte personale, publicaþii deepocã etc., casa „Ceomac Cantemir”(1800), declaratã monument istoric,gãzduieºte, din 1999, Fundaþia „ªtefanLuchian”. La B. s-au nãscut nenumãratepersonalitãþi, printre care GrigoreAlexandru Ghica, domn al Moldovei,Mihai Eminescu, Elie Radu, GrigoreAntipa, Simion Sanielevici, Nicolae Iorga,Mihail Sorbul, Constan tin Gane, OctavOnicescu, Alexandru Graur, VictorTufescu º.a. În sec. 18, la B. a funcþionato importantã ªcoalã dom neascã ºi gre -ceascã. Istoric. Sãpãturile arheo logiceefectuate în arealul muni cipiului B. auscos la ivealã vestigii da tând dinPaleoliticul mijlociu ºi târziu, din Neolitic(cultura materială Cucuteni), dinperioada de tranziþie de la Neolitic laEpoca bronzului, din prima perioadã afierului (Hallstatt – 1200–450/300 î.Hr.),apoi din sec. 3–4 (cultura materialăSântana de Mureº), din sec. 5 ºi 13–14.O inscripþie de la bi serica arme neascã, acãrei construcþie a început în 1350, aratãcã, la acea datã, localit. funcþiona ca sediual unui vornic, dar prima atestaredocumentarã dateazã din 1401. Ulterior,aşezarea a fost consemnată documentarla 28 nov. 1439 ºi apoi în 1448 ca pr.centru meºteºugãresc al Moldovei în careîºi desfãºurau activitatea numeroasebresle (blãnari, cojocari, pielari, ciubotari,
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tãbãcari etc.). În cronica sa, Letopiseþul
Þãrii Moldovei (cea mai veche scri ere înlimba românã din Moldova, care prezintãistoria Moldovei din perioada 1359–1595), Grigore Ureche aratã cã „... în anul
6947 (1439), novembre 28, au venitu tãtarii
ºi au prãdatu ºi au arsu pânã la Botãºeni, ºi
au arsu ºi târgu Botãºanii”. Localit. a maifost prãdatã ºi incendiatã de poloni în1505, 1509, 1529 ºi de tãtari ºi cazaci în1650. În sec. 16, B. a fost considerat drept„cel mai mare ºi mai vechi iarmaroc alMoldovei”, consemnat ca atare într-undocument din 24 nov. 1542. Peceteaoraºului, din 5 aug. 1670, are înscrisãdenumirea Târgu Botãº – nume provenit,probabil, de la renumita familie de boieriBotãº. Dupã anul 1820 a începutmoderni zarea urbanisticã a oraºului (pa -varea strãzilor, intro ducerea ciºmeleicentrale în 1828, iluminatul cu lãmpi deulei, în 1845, ºi electric, în 1900–1910 etc.)devenind, în a doua jumã tate a sec. 19,al doi lea oraº al Moldovei (dupã Iaºi) ºial patrulea oraº al þãrii, ca importanţă.Declarat municipiu la 17 febr. 1968, cânddevine ºi reºed. jud. omonim.
Monumente: mănăstire de călugări, cubiserica „Sfântul Nicolae”- Po pãuþi, demari di men siuni (24 m lun gime ºi 9,80m lãþime), ctitorie, din 30 sept. 1496, alui ªtefan cel Mare. Biserica pãstrea zã,în interior, fragmente de pic turi muraledin sec. 16. Are un turn-clo  potniþã, înaltde 17 m, datând din 1496 (restaurat în1752 ºi în 1899–1906). Biserica afuncþionat ca biserică de mănãstire înperioada 1751–1863 când în urma

secularizării averilor mănăstireşti adevenit biserică de mir. Biserica a fostdeclarată mo nument istoric în 1897 şiapoi supusă unor ample restaurări în anii1899–1906 sub îngrijirea ComisiuniiMonumentelor Istorice. Mănăstirea a fostreînfiinţată în 1991 de către mitropolitulde atunci al Moldovei şi Bucovinei,Daniel Ciobotea (actualul Patriarh alBisericii Ortodoxe Române), călugăriifiind instalaţi aici abia în 1996. În cadrulansamblului monahal, în perioada iun.-nov. 1991 a fost construită o nouăbiserică, având hramul „AcoperământulMaicii Domnului” (33,50 m lungime şi8,50 m lăţime), şi un corp de chilii;bisericile „Sfântul Gheorghe”-Dom -neascã ºi „Adormirea Maicii Domnului”-Uspenia sunt ctitorii din 1551 (cutransformãri din sec. 19 ºi clopotniþã din1819) ºi, respectiv, din 1552 (trans formatãîn 1725 ºi restauratã în 1912) ale doamneiElena, soþia voievodului Petru Rareº. Labiserica ortodoxã cu hramul „AdormireaMaicii Dom nului”-Uspenia a fost botezatMihai Eminescu, nãscut la Botoºani, la15 ian. 1850; bisericã arme neascã, cuhramul „Adormirea Maicii Domnului”,datând din 1350 ºi o altã bisericãarmeneascã, reziditã în sec. 18, pe loculuneia mai vechi ce data din 1560, cuadãugiri din 1782 (pridvor) ºi 1826(turn-clo potniþã), cu interesante ºivaloroase pietre de mormânt; bisericaarmeano-gregorianã cu hra mul „SfântaTreime” (1797, refãcutã în 1832); bi sericilecu hramurile „Sfântul Ioan Botezãtorul”(c. 1750), „Trei Ierarhi” (1789), „Sfântul

Spiridon” (ante 1789, re novatã în 1801 ºi1868), „Sfântul Nicolae” (1808),„Cuvioasa Parascheva” (1816), „SfinþiiÎmpãraþi Constantin ºi Elena”-Ruset(ctitorie din 1825, în stil neoclasic, aspãtarului Constantin Ruset), „Întâm -pinarea Domnului” (1826), „SfinþiiApostoli Petru ºi Pavel” (1833),„Vovidenia” (1834, reparatã în 1868),„Sfântul Ilie” – a blãnarilor (reclãditã în1838–1843 pe locul uneia din 1777);biserica lipo veneascã (1853); casa„Bolfosu” (c. 1800); casa „Ventura” (ante1872), azi sediul Filarmonicii; casa„Vãsescu” (1891), în stil neoclasic;clãdirea Tribu nalului construitã în anii1906–1914, în stil eclectic, dupã planurilearhi tectului Petre Antonescu; clã direaBãncii Naþionale construitã, în 1926, dupãplanurile arhitectului Radu Dudescu; noulpalat al Prefecturii (1969–1971); monu -mentul închinat Rãs coalei þãrãneºti din1907; bustul lui Nicolae Iorga (sculptorOscar Han) ºi douã busturi ale lui MihaiEminescu, realizate de sculp torii IonGeor gescu ºi Ovidiu Maitec. 
2.Judeţ situat în extremitatea de NEa României, între cursurile superioare alerâurilor Siret, la V, şi Prut la E, între47°24'16'' şi 48°16'06'' latitudine N şi26°02'02'' şi 27°24'32'' longitudine E, întreRepublica Moldova (NE şi E), jud. Iaşi(S), jud. Suceava (V) şi Ucraina (NV).

Supr.: 4 986 km2 (2,09% din supr. ţării).
Populaţia (1 ian. 2011): 446 456 loc. (2,08%din populaţia ţării), din care 219 704 de
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sex masc. (49,21%) şi 226 752 fem.(50,81%). Populaţia urbană: 187 525 loc.(42,0%); rurală: 258 931 loc. (58,0%).
Densitatea: 89,5 loc./km2. Structura
populaţiei pe naţionalităţi (la recensă mântuldin 20-31 oct. 2011): 94,1% români (locul2 pe ţară, după jud. Gorj, cu pondereacea mai mare de români), 1,0% rromi,0,2% ucraineni şi 4,7% alte minorităţi(evrei, maghiari, germani ş.a.). Reşed.:municipiul Botoşani. Oraşe: Bucecea,Darabani, Dorohoi (municipiu), Flă -mânzi, Săveni, Ştefăneşti. Comune: 71.
Sate: 337 (din care 15 aparţin oraşelor).
Localit. componente ale municipiilor: 6.

Relieful, cu aspect predominant de -luros, larg vălurit, cuprinde două unităţidistincte: partea de E a Pod. Sucevei(culmea Siretului, situată la E de culoarulSiretului) în NV, V şi SV, care ocupă 21%din supr. jud., reprezentată printr-osucce siune de dealuri cu înălţimi cu -prinse între 200 şi 593 m (Dealurile Bour472 m, Masca 428 m, Cervi ceşti 356 m,Baisa 352 m, Agafton sau Crivăţ 330 m,Corni 367 m, Mesteacăn 491 m, DealuMare-Tudora 587 m – alt. max. a jud. B.–, Holm 556 m ş.a.), despărţite de câtevazone mai coborâte, numite şei (Dersca260 m, Lozna 300 m, Bucecea 264 m,Hrişcani 280 m, Vorona 260 m ş.a.) şi
Câmpia Jijiei Superioare (parte com ponentăa Câmpiei Moldovei), extinsă la E dePod. Sucevei, ocupând 79% din supr.jud., formată din coline joase, cu aspectde platouri, de 200–350 m alt., separatede numeroase văi largi. Denu mirea decâmpie este atribuită acestei unităţi atâtdatorită înălţimii reduse a reliefului, câtmai ales a speci ficului pre do minantagricol. Orientarea şi încli narea generală

a reliefului de la NV spre SE reflectăstructura monoclinală; dealu rile sunt deobicei asimetrice, cu ver sanţi mai abrupţispre N şi NV (relief de cueste) şi cu clinedomoale spre S şi SE. Văile carebrăzdează Câmpia Jijiei Supe rioare, pedirecţie generală NV-SE, sunt puternicadâncite (60–100 m), prezentând şesurialuviale şi 3–4 niveluri de terase.
Climă temperat-continentală cuputernice influenţe exercitate de maselede aer continentale, dinspre E, careimprimă climatului un caracter conti nentalcu nuanţe excesive. Acest caracter excesiveste evidenţiat atât vara, când circulaţiamaselor de aer continental dinspre E-NEcondiţionează, împreună cu lipsaprecipitaţiilor, călduri mari şi o secetăaccentuată, cât şi iarna, când invaziile deaer subarctic sau cele provenite din dorsalaanticiclonului euro-asiatic provoacăscăderi pronunţate ale temperaturii sauviscole violente. Temp. medie anualăvariază între 8,3°C în NV jud., la Dorohoi,şi 9,2°C în E-SE, la Ştefăneşti, (între varăşi iarnă se înregistrează amplitudinitermice mari, de 25°C – în iul. valori mediide 20,5°C, iar în ian. de –4,5°C). Temp.max. abso lută (39,4°C) s-a înregistrat laBotoşani, la 17 aug. 1952, iar minimaabsolută (–32,5°C) la Dorohoi, în datele de15 febr. 1911, 1 febr. 1937 şi 11 şi 12 ian.1940. Precipitaţiile înregistrează cantităţirelativ mici în întreg arealul jud. B.,însumând 569 mm anual (în medie) laBotoşani şi 452 mm la Avrămeni. Vânturilepredominante bat dinspre NV, cu ofrecvenţă medie anuală de 23,6% şi oviteză medie de 3,8 m/s, urmate de celedinspre SE, cu o frecvenţă de 18,7% şi oviteză medie de 2,8 m/s. Surprinzător estefaptul că jud. B. este bântuit de crivăţ multmai rar decât Bărăganul.
Reţeaua hidrografică prezintă odensitate slabă (în medie 0,43–0,62km/km2), terit. jud. B. fiind delimitat, laV şi E, de cursurile superioare ale râurilorSiret şi Prut, care colectează toate râurilemai mici ce drenează supr. jud. SpreValea Siretului îşi îndreaptă cursurileMolniţa, Bahna, Vorona, Pleşu, iar sprePrut, câteva râuri cu debite mai mari,printre care Volovăţ, Başeu şi cursulsuperior al Jijiei cu afl. săi Ibăneasa, Sitna,Miletin ş.a. Din cauza variaţiilor mari dedebit, au fost construite peste 150 deiazuri pentru regularizarea cursurilorapelor, cât şi pentru piscicultură, irigaţiişi alimentarea cu apă a localităţilor, cele

mai multe aflându-se în luncile văilorJijia (Dragulea, Popeni, Ibăneasa,Vorniceni, Dângeni ş.a.), Sitna (iazulDrăcşani, 440 ha, cel mai mare de pe terit.jud. B.), Başeu (Negreni, 304 ha), Volovăţ(lacul Nichiteni) ş.a. Cel mai importantlac de pe terit. jud. B. este lacul deacumulare Stânca-Costeşti, pe Prut(supr.: 14 000 ha; vol.: 1,4 md. m3), urmatde lacul de acu mulare de la Bucecea, peSiret, cu o supr. de 475 ha şi un vol. de10 mil. m3.
Vegetaţia întregului jud. esteinfluenţată de condiţiile climaterice şi derelief. Silvostepa ocupă cea mai mareparte a terit. jud. B., fiind formată dinpăduri de stejar (Quercus robur), adeseaamestecate cu carpen (Carpinus betulus),ulm (Ulmus procera), arţar tătăresc (Acer

tataricum) ş.a., în alternanţă cu terenurilecultivate, care au înlocuit aproape înîntre gime formaţiunile vegetale spon -tane. Reg. deluroase din V şi NV jud.sunt acoperite în bună parte cu păduride foioase, alcătuite predominant dinstejar (Quercus robur), pe înălţimile maimari, gorun (Quercus petraea), carpen(Carpinus betulus), chiar fag (Fagus
silvatica) şi tei (Tilia tomentosa) pe DealulMare-Tudora, unde, local, apare şi tisa(rezervaţia de la Tudora). În luncile largiale Siretului şi Prutului apar pâlcuri desălcii şi plopi.

Fauna jud. B. este reprezentată prindouă domenii faunistice mari: silvostepăşi pădure. În zona de silvostepă abundărozătoarele (popândăul/Citellus citellus,căţelul pământului/Spalax microphthal -
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mus, şoarecele de stepă/ Sicista subtilis,dihorul/Putorius putorius, nevăstuica/
Mustela nivalis ş.a.), reptilele (şopârle,şerpi) şi păsările (graurul/Sturnus vulgaris,pitpalacul/Coturnix coturnix, ciocârlia/
Alauda arvensis ş.a.), în timp ce pădurilede foioase adăpostesc mistreţul, vulpea,lupul, pisica sălba tică, căpriorul, veveriţaşi numeroase păsări (mierla, sturzulcântător, gaiţa, turturica, privi ghetoareamică, uliul ş.a.). În partea de E a jud. B.apar bizamul (Ondatra zibethica) şi câineleenot (Nyctereutes procynoides). Apelerâurilor şi iazurilor sunt populate cubiban, clean, ştiucă, crap, somn, scobar,mreană, caras auriu etc.

Resursenaturale: nisipuri cuarţoase(Miorcani, Hudeşti), de o mare puritate,folosite pentru fabricarea sticlei optice şide cristal, gips (Păltiniş, Crasnaleuca),gresii (Ibăneşti, Coşula, Tudora, Hudeşti),turbă (Dersca), calcare (Vorona, Ripiceni,Ştefăneşti, Coşula, Tudora, Dealu Holm),zăcăminte de sulf (Păltiniş), tufuriandezitice (Hudeşti), argile bentonitice(Crasnaleuca), argile comune (Bucecea,Dorohoi, Leorda, Mihăileni), balast înalbiile râurilor Prut şi Siret.
Istoric. Cele mai vechi urme aleactivităţii umane descoperite în arealuljud. B. datează din Paleolitic şi Neolitic,fiind identificate la Botoşani, Ripiceni,Mitoc, Truşeşti, Drăguşeni ş.a., iarvestigiile unei cetăţi traco-getice au fostgăsite la Stânceşti. Prima menţiunedespre aceste ţinuturi apare într-oinscripţie de la Biserica armenească dinBotoşani (a cărei construcţie a început în1350), în care se arată că la acea datăaşezarea Botoşani era sediul unui vornic.Ulterior, o altă localit., Dorohoi, estemenţionată într-un act încheiat la Lvov(la 6 oct. 1407), între boierii moldovenişi regele Poloniei, Vladislav II Jagiełło.Numele jud. B.a fost împrumutat de lacel al oraşului de reşed., fapt mai puţinobişnuit în trecut, când mai toate jud. îşiluau numele de la apele care le străbă -teau (ex.: Neamţ, Suceava, Vaslui, Putna,Siret, Covurlui ş.a.). În nov. 1439, terit.actualului jud. B. a fost invadat de tătari,care au jefuit şi incendiat multe localit.şi îndeosebi târgul Botoşani, aşa dupăreiese şi din Cronica lui Grigore Ureche

– Letopiseţul Ţării Moldovei. Ulterior, atâtoraşul Botoşani, cât şi alte localit. au fostprădate şi incendiate de către poloni (în1505, 1509, 1529), de tătari şi cazaci în1650. Pe terit. actualului jud. au avut loc

lupte memorabile între armatele moldo -vene comandate de Ştefan cel Mare şicele invadatoare ale tătarilor (Ştefăneşti,iun. 1476) şi polonilor (oct. 1497, laCodrul Cosminului de lângă oraşul Siret)în care oştile moldovene au ieşit birui -toare. În luna mai 1600, la Verbia (azisatul Recia-Verbia, com. Dimăcheni),Mihai Viteazul, aflat în fruntea armateiŢării Româneşti, în acţiunea lui decentralizare politică a celor trei ţăriromâne, a înfrânt resturile forţelormilitare moldo-polone, alungându-l peIeremia Movilă şi ocupând Moldova; arealizat, astfel, unirea celor trei ţăriromâne într-un singur stat. Ca formăad-tiv teritorială organizată, terit.actualului jud. s-a constituit în 1741, subdenumirea de Ţinutul Botoşani, şi s-apăstrat ca atare până la reforma ad-tivădin timpul lui Alexandru Ioan Cuza,când vornicia de Botoşani s-a transformatîn jud. B. Cu mici modificări, survenitela reforma ad-tivă din 1926, limitele jud.
B. s-au menţinut aceleaşi timp de unsecol, până în 1950, când, prin organi -zarea ad-tiv teritorială a ţării, pe regiuni

şi raioane, a fost creată regiunea Botoşani
cu cinci raioane (Botoşani, Dorohoi,
Darabani, Săveni şi Truşeşti). În 1952, o
nouă reformă ad-tiv teritorială a ţării a
făcut ca reg. Botoşani să fie contopită cu
reg. Suceava într-o unitate ad-tivă mai
mare, funcţionând sub această formă
până la 17 febr. 1968, când s-a revenit
din nou la împărţirea pe judeţe a ţării,
stabilindu-se limitele actualului jud. B.
Populaţia ţărănească de pe întinsul jud.
B. a cunoscut, la sf. sec. 19 şi începutul
sec. 20, o puternică asuprire şi o intensă
exploatare a latifundiarilor, fapt care a
provocat răscoalele ţărăneşti de la Corni
şi Dumbrăveni (în 1888) şi mai ales
răscoala de la Flămânzi din 1907.
Muncitorii şi-au exprimat nemulţu mirile
prin grevele din oct. 1920 şi din perioada
1929–1933. Din jud. B. sunt originari
numeroşi repezentanţi de seamă ai
culturii şi ştiinţei româneşti, printre care:
Mihai Eminescu, George Enescu, Ştefan
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Luchian, Nicolae Iorga, Grigore Antipa,
Dimitrie Brândză, Octav Băncilă ş.a.

Economia actuală a jud. B. are un
caracter uşor echilibrat, agrar-industrial.
Structura producţiei globale industriale
a jud. B.scoate în evidenţă trei ramuri
cu ponderi mari: ind. constr. de maşini
şi prelucr. metalelor (utilaje şi piese de
schimb pentru ind. uşoară şi alim.,
maşini agricole, aparataj electric de joasă
tensiune, mijloace de automatizare, izo -
latori electrici, şuruburi ş.a.) la Botoşani
şi Dorohoi, ind. textilă, a confecţiilor şi
tricotajelor (Botoşani, Dorohoi, Darabani,
Săveni, Flămânzi) şi industria alim.
(preparate din lapte şi carne, lapte praf,
băuturi alcoolice, produse de pani ficaţie
etc.) la Botoşani, Dorohoi, Dara bani,
Săveni, Flămânzi, Bucecea ş.a. Alte
unităţi economice din jud. B.mai produc:
energie electrică (termocentralele din
Botoşani şi Bucecea, hidrocentralele
Bucecea şi Stânca-Costeşti), articole
tehnice din cauciuc (Botoşani), cărămidă
şi prefabricate din beton (Botoşani,
Dorohoi, Săveni, Ştefăneşti), mobilă,
cherestea (Botoşani, Dorohoi, Darabani,
Săveni), încălţăminte, corpuri pentru
iluminat, sticlărie pentru menaj, obiecte
de porţelan ş.a. (Dorohoi). 

Agricultura, cu vechi tradiţii, se află
într-un permanent proces de diversi ficare
şi intensificare a producţiei agri cole,
folosind raţional bogatul fond agricol de
care dispune (393 039 ha, la sfârşitul
anului 2007). Din totalul supr. agricole
(393 039 ha), 298 774 ha revin terenurilor
arabile, 75 381 ha păşunilor, 14 635 ha
fâneţelor, 2 559 ha livezilor şi
pepinierelor pomicole, 1 690 ha viilor şi
pepinierelor viticole ş.a. În anul 2007, în
structura culturilor de câmp pe primul
loc se situa porumbul (101 172 ha), urmat
de plante uleioase (53 382 ha), plante de
nutreţ (45 195 ha, locul 1 pe ţară), floarea-
soarelui (30 401 ha), grâu şi  secară
(23 766 ha), ovăz (12 374 ha), legumi -
noase pentru boabe, sfeclă de zahăr,
cartofi, legume ş.a. Sectorul pomicol se
remarcă prin producţii mari de fructe, în
special de mere (7 510 tone, 2007), prune
(1 625 tone), pere, nuci, cireşe şi vişine
etc., livezile extinzându-se în arealul
localit. Şendriceni, Vorona, Cristeşti,
Frumuşica ş.a. Viticultura are condiţii
propice de dezvoltare în partea de S a

jud. B., formând podgoriile Ştefăneşti,
Călăraşi, Todireni, Truşeşti. La începutul
anului 2008, sectorul zootehnic era
format din 136 647 capete bovine
(predominant din rasele Simmen thal şi
Bălţata româ nească), 105 303 capete
porcine, 323 269 capete ovine, cu un
procent ridicat din rasele Karakul şi ţigaie
(jud. B. se află printre primele produ -
cătoare de blăniţe de Astrahan), 14 812
capete caprine, 44 844 capete caba line
(locul 1 pe ţară). Avicultură (2 837 741
capete păsări); apicultură (23 351 familii
de albine).

Căile de comunicaţie. În anul 2008,
lungimea reţelei feroviare însuma 161
km, cu o densitate sub media pe ţară
(32,3 km/1 000 km2 teritoriu, faţă de 45,2
km/1 000 km2 teritoriu), iar cea a dru -
murilor publice, 2 123 km, din care 375
km modernizate, cu o densitate supe -
rioară mediei pe ţară (42,6 km/100 km2
teritoriu, faţă de 33,9 km/100 km2
teritoriu).

Învăţământ,culturăşiartă. În anul
şcolar 2007–2008, reţeaua unităţilor de
învăţământ de pe terit. jud. B. cuprindea
27 de grădiniţe de copii, cu 16 237 copii
înscrişi şi 825 cadre didactice, 112 şcoli
generale (învăţământ primar, clasele 1-4
şi gimnazial – clasele 5-8) cu 45 672 elevi
şi 3 306 cadre didactice, 27 de licee cu
13 939 elevi şi 1 240 profesori, o şcoală
profesională, cu 5 464 elevi şi zece
profesori şi un Colegiu de învăţământ
superior (la Boto şani). O intensă activi -
tate de promovare şi difuzare a cul turii,
ştiinţei, artei etc. o desfăşoară Teatrul
„Mihai Eminescu”, Teatrul de păpuşi
„Vasilache”, orchestra simfonică a Filar -
monicii Botoşani, apoi cele 127 de cămine
culturale, un cinematograf, 266 biblioteci
cu 2 933 000 vol., 12 muzee şi numeroase
case memoriale (Mihai Eminescu la
Ipoteşti, George Enescu la Liveni-Vârnav
—azi satul George Enescu), Nicolae Iorga
la Botoşani ş.a.), cele 20 de publi caţii
(reviste şi ziare) etc. Activitatea sportivă,
cu o veche tradiţie (în 1867, la Botoşani,
a fost înfiinţată „Societatea de dare la
semn” – corespunzătoare activităţii de
tir din zilele noastre), se desfăşoară în
cadrul celor 45 de secţii sportive, în care
activează 1 995 sportivi, 58 antrenori şi
24 arbitri.

Ocrotireasănătăţiise realizează prin
intermediul celor 10 spitale (prima
instituţie spitalicească datând din 1838,

la Botoşani), cu 2 580 de paturi (2007),
reve nind un pat de spital la 176 de
persoane, două dispensare medicale, 106
farmacii şi puncte farmaceutice, un
sanatoriu T.B.C. ş.a., iar asistenţa
medicală este asigurată de 533 medici
(1 medic la 852 locuitori), 106 medici
stomatologi (1 medic stoma tolog la 4 284
locuitori) şi 2 718 personal sanitar cu
studii medii.

Turism. Pr. obiective de interes
turistic ale jud. B. sunt concentrate cu
precădere în municipiul Botoşani şi în
împrejurimile acestuia, printre cele mai
interesante şi atractive numărându-se
bisericile „Sfântul Nicolae”-Popăuţi
(ctitorie din 30 sept. 1496 a lui Ştefan cel
Mare a mănăstirii de călugări cu acelaşi
nume), „Sfântul Gheorghe” şi „Uspenia”
(ctitorii din 1551 şi, respectiv, 1552 ale
Doamnei Elena, soţia lui Petru Rareş),
biserica armenească (1350), biserica „Trei
Ierarhi” (1789) toate din Botoşani,
mănăstirea Agafton din com. Curteşti,
situată la 4 km SV de municipiul
Botoşani, datând din 1740, mănăstirea
Cozancea (sec. 17) din com. Suliţa,
mănăstirea Gorovei (1740–1742) din satul
Gorovei, com. Văculeşti, schitul Balş
(1430) ş.a. Alte obiective sunt bisericile
din lemn din Cristeşti (1766), Brăeşti
(1745), Văculeşti (1712), Cerviceşti (1757),
Orăşeni (1762) ş.a., biserica „Sfântul
Nicolae” din Dorohoi, ctitorie, din 1495,
a lui Ştefan cel Mare etc. O categorie
aparte a obiectivelor de interes turistic o
formează casele memoriale ce amintesc
de marile personalităţi culturale sau
ştiinţifice care s-au născut sau şi-au
desfăşurat o parte din activitatea lor pe
aceste melea guri moldovene. Galeria
personalităţilor româneşti de frunte cu
care se mândreşte jud. B. cuprinde pe
Mihai Eminescu (s-a născut la Botoşani
şi a copilărit la Ipoteşti), George Enescu
(Liveni-Vârnav, azi satul George Enescu),
Nicolae Iorga (Botoşani), Ştefan Luchian
(Ştefăneşti), Alexandru (Păstorel)
Teodoreanu (Dorohoi), Octav Băncilă
(Corni), Grigore Antipa (Botoşani),
Dimitrie Brândză (Bivolu, azi satul
Viişoara), Mihail Sorbul (Botoşani) şi
mulţi alţii. În 2007, capacitatea totală de
cazare turistică (557 locuri) era asigurată
de cinci hoteluri, două moteluri, o cabană
şi patru pensiuni turistice urbane.
Indicativ auto: BT.
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Localităţilejud.Botoşani(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)
I. Municipii Localit. componente ale municipiilor

1.BOTOŞANI(1350)
2.DOROHOI(1407) 1. Dealu Mare2. Loturi Enescu3. Progresul

II. Oraşe Localit. componente ale oraşelor Satele care aparţin oraşelor

1.BUCECEA(1434) 1. Călineşti 1. Bohoghina

2.DARABANI(1546) 1. Bajura2. Eşanca3. Lişmăniţa
3.FLĂMÂNZI(1605) 1. Nicolae Bălcescu 1. Chiţoveni2. Poiana 2. Prisăcani

4.SĂVENI(1546) 1. Bodeasa (1652)2. Bozieni (1432)3. Chişcăreni (1635)4. Petricani (1492)5. Sat Nou
5.ŞTEFĂNEŞTI(1435) 1. Bădiuţi (1424)2. Bobuleşti (1427)3. Stânca(1737)4. Ştefăneşti-Sat(1744)
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III. Comune Satele componente(primul sat este reşed. com.)
1.ADĂŞENI 1. Adăşeni2. Zoiţani
2.ALBEŞTI 1. Albeşti2. Buimăceni3. Coştiugeni4. Jijia5. Măşcăteni6. Tudor Vladimirescu
3.AVRĂMENI 1. Avrămeni2. Aurel Vlaicu3. Dimitrie Cantemir4. Ichimeni5. Panaitoaia6. Timuş7. Tudor Vladimirescu
4.BĂLUŞENI 1. Băluşeni(1635)2. Băluşenii Noi3. Buzeni4. Coşuleni5. Draxini6. Zăiceşti
5.BLÂNDEŞTI 1. Blândeşti2. Cherchejeni3. Şoldăneşti (1490)

6.BRĂEŞTI 1. Brăeşti
2. Poiana
3. Popeni
4. Vâlcelele

7.BROSCĂUŢI 1. Broscăuţi(1582)
2. Slobozia

8.CĂLĂRAŞI 1. Călăraşi
2. Libertatea
3. Pleşani

9.CÂNDEŞTI 1. Cândeşti
2. Călineşti (1519)
3. Talpa
4. Viţcani

10.CONCEŞTI 1. Conceşti(1637)
2. Movileni

11.COPĂLĂU 1. Copălău
2. Cerbu
3. Cotu

12.CORDĂRENI 1. Cordăreni (1517)
2. Griviţa (1878)
3. Slobozia*

* Sat reînfiinţat la 23 iun. 2004.



13.CORLĂTENI 1. Corlăteni (1431)
2. Carasa
3. Podeni
4. Vlădeni (1581)

14.CORNI 1. Corni (1772)
2. Balta Arsă
3. Mesteacăn
4. Sarafineşti

15.COŞULA 1. Coşula (1535)
2. Buda
3. Pădureni
4. Şupitca

16.COŢUŞCA 1. Coţuşca (f. 1912)
2. Avram Iancu
3. Cotu Miculinţi
4. Crasnaleuca
5. Ghireni
6. Mihail Kogălniceanu
7. Nichiteni
8. Nicolae Bălcescu (1912)
9. Puţureni

17.CRISTEŞTI 1. Cristeşti
2. Oneaga
3. Schit-Orăşeni
4. Unguroaia

18.CRISTINEŞTI 1. Cristineşti
2. Baranca
3. Dămileni*
4. Dragalina
5. Fundu Herţii
6. Poiana

19.CURTEŞTI 1. Curteşti (1827)
2. Agafton (1648)
3. Băiceni (1617)
4. Hudum (1361)
5. Mănăstirea Doamnei (1361)
6. Orăşeni-Deal (1584)
7. Orăşeni-Vale (1584)

20.DÂNGENI 1. Dângeni (1633)
2. Hulub
3. Iacobeni
4. Strahotin

21.DERSCA 1. Dersca(1470)
22. DIMĂCHENI 1. Dimăcheni

2. Mateieni
3. Recia-Verbia (1437)

23. DOBÂRCENI 1. Dobârceni (1427)
2. Bivolari
3. Brăteni**

4. Cişmăneşti
5. Livada
6. Murguţa

24.DRĂGUŞENI 1. Drăguşeni
2. Podriga (sec. 15)
3. Sarata-Drăguşeni

25.DURNEŞTI 1. Durneşti (1480)
2. Băbiceni
3. Bârsăneşti
4. Broşteni
5. Cucuteni (1643)
6. Guranda (1835)

26.FRUMUŞICA 1. Frumuşica (1830)
2. Boscoteni (1437)
3. Rădeni (1437)
4. Storeşti
5. Şendreni
6. Vlădeni-Deal (1430)

27.GEORGEENESCU 1. Dumeni
2. Arborea
3. George Enescu
4. Popeni
5. Stânca

28.GORBĂNEŞTI 1. Gorbăneşti
2. Bătrâneşti
3. George Coşbuc
4. Mihai Eminescu
5. Silişcani
6. Socrujeni
7. Vânători
8. Viforeni

29.HAVÂRNA 1. Havârna
2. Balinţi
3. Galbeni
4. Gârbeni
5. Niculcea
6. Tătărăşeni

30.HĂNEŞTI 1. Hăneşti (1546)
2. Borolea
3. Moara Jorii
4. Sarata-Basarab
5. Slobozia Hăneşti

31.HILIŞEU-HORIA 1. Hilişeu-Horia
2. Corjăuţi
3. Hilişeu-Cloşca
4. Hilişeu-Crişan
5. Iezer

32.HLIPICENI 1. Hlipiceni
2. Dragalina
3. Victoria

33.HUDEŞTI 1. Hudeşti (1436)
2. Alba
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* Sat reînfiinţat la 23 iun. 2004.
** Până la 20 mai 1996 s-a numit Pădureni.



3. Başeu* (1605)
4. Baranca
5. Mlenăuţi
6. Vatra*

34.IBĂNEŞTI 1. Ibăneşti
2. Dumbrăviţa

35.LEORDA 1. Leorda
2. Belcea
3. Costineşti
4. Dolina
5. Mitoc

36.LOZNA 1. Lozna
2. Străteni

37.LUNCA 1. Lunca
2. Stroieşti
3. Zlătunoaia

38.MANOLEASA 1. Manoleasa
2. Bold
3. Flondora
4. Iorga
5. Liveni
6. Loturi
7. Manoleasa-Prut
8. Sadoveni
9. Şerpeniţa**

10. Zahoreni
39.MIHAIEMINESCU 1. Ipoteşti (1616)

2. Baisa
3. Cătămăreşti
4. Cătămăreşti-Deal
5. Cerviceşti
6. Cerviceşti-Deal
7. Cucorăni (1538)
8. Manoleşti
9. Stânceşti

40.MIHĂILENI 1. Mihăileni (1792)
2. Pârâu Negru
3. Rogojeşti (1397)

41.MIHĂLĂŞENI 1. Mihălăşeni
2. Caraiman
3. Năstase
4. Negreşti
5. Păun
6. Sărata
7. Slobozia Silişcani

42.MILEANCA 1. Mileanca
2. Codreni
3. Scutari
4. Seliştea

43.MITOC 1. Mitoc
2. Horia

44.NICŞENI 1. Nicşeni(1650)
2. Dacia
3. Dorobanţi

45.PĂLTINIŞ 1. Păltiniş
2. Cuzlău
3. Horodiştea
4. Slobozia

46.POMÂRLA 1. Pomârla
2. Hulubeşti
3. Racovăţ

47.PRĂJENI 1. Prăjeni
2. Câmpeni
3. Lupăria
4. Miletin

48.RĂCHIŢI 1. Răchiţi (1864)
2. Cişmea
3. Costeşti
4. Roşiori

49.RĂDĂUŢI-PRUT 1. Rădăuţi-Prut (1437)
2. Miorcani
3. Rediu

50.RĂUSENI 1. Răuseni (1425)
2. Doina
3. Pogorăşti
4. Rediu
5. Stolniceni

51.RIPICENI 1. Ripiceni
2. Cinghiniia
3. Lehneşti
4. Movila Ruptă
5. Popoaia
6. Râşca
7. Ripicenii Vechi**

52.ROMA 1. Roma (1887)
2. Cotârgaci (1833)

53.ROMÂNEŞTI 1. Româneşti
2. Dămideni
3. Româneşti-Vale
4. Sărata

54.SANTAMARE 1. SantaMare (1880)
2. Bădărăi
3. Berza
4. Bogdăneşti
5. Durneşti
6. Ilişeni
7. Rânghileşti
8. Rânghileşti-Deal

55.STĂUCENI 1. Stăuceni
2. Siliştea
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3. Tocileni
4. Victoria

56.SUHARĂU 1. Suharău (1520)
2. Izvoare
3. Lişna (1700)
4. Oroftiana (1430)5. Plevna (1879)6. Smârdan (1896)

57.SULIŢA 1. Suliţa2. Cheliş3. Dracşani
58.ŞENDRICENI 1. Şendriceni2. Horlăceni (1384)3. Pădureni
59.ŞTIUBIENI 1. Ştiubieni2. Ibăneasa3. Negreni
60.TODIRENI 1. Todireni(1523)2. Cerneşti3. Floreşti4. Gârbeşti5. Iureşti
61.TRUŞEŞTI 1. Truşeşti (1568)2. Buhăceni (1491)3. Ciritei4. Drislea (1432)5. Ionăşeni6. Păsăteni
62.TUDORA 1. Tudora (1395)
63.UNGURENI 1. Ungureni2. Borzeşti3. Călugăreni (1492)4. Călugărenii Noi5. Durneşti6. Mândreşti7. Mihai Viteazu8. Plopenii Mari9. Plopenii Mici10. Tăuteşti*

11. Vicoleni
64.UNŢENI 1. Unţeni

2. Burla
3. Burleşti
4. Mânăstireni
5. Soroceni
6. Valea Grajdului
7. Vultureni*

65.VĂCULEŞTI 1. Văculeşti (1415)
2. Gorovei
3. Sauceniţa

66.VÂRFUCÂMPULUI 1. VârfuCâmpului(1772)
2. Dobrinăuţi-Hăpăi (1392)
3. Ionăşeni (1392)
4. Lunca
5. Maghera
6. Pustoaia

67.VIIŞOARA 1. Viişoara
2. Cuza Vodă
3. Viişoara Mică

68.VLĂDENI 1. Vlădeni
2. Brehuieşti
3. Hrişcani
4. Huţani
5. Mândreşti

69.VLĂSINEŞTI 1. Vlăsineşti (1446)
2. Miron Costin
3. Sârbi (1603)

70.VORNICENI 1. Vorniceni (1428)
2. Davidoaia
3. Dealu Crucii

71.VORONA 1. Vorona (1403)
2. Icuşeni
3. Joldeşti
4. Poiana
5. Vorona Mare
6. Vorona-Teodoru

de ţuică din prune şi rachiu din mere.
Recoltarea fructelor de pădure şi a plan -
telor medicinale. Pomiculturã (pruni,
meri, peri, nuci).

2. Com. în jud. Vaslui, alcãtuitã din
4 sate, si tuatã în Pod. Central Moldo -
venesc, pe râul Blã geºti; 2 137 loc. (1 ian.
2011): 1 079 de sex masc. ºi 1 058 fem. În
satul Boţeşti, atestat documentar în 1443,
se află biserica „Sfântul Nicolae” (sec. 18),
declarată monument istoric.
BOUR,masiv deluros în NE Pod. Sucevei,
limitat de Valea Siretului, la V, graniþa

cu Ucraina, la N, cursurile superioare ale
Jijiei ºi Sitnei. Alt. max.: 472 m. Alcãtuit
din argile ºi gresii peste care se suprapun
depozite de pietriºuri. Zãcãminte de
turbã (Dersca). Acoperit cu pãduri de
foioase (predominã gorunul).
BOURENI,Mănãstirea~Õ Moþca.

BOZAÕ Buzãu(6).

BOZIANIÕ Oþeleni.

BOZIENI,com. în jud. Neamþ, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în V Pod. Central
Moldovenesc; 3 093 loc. (1 ian. 2011):
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BOTOªEªTI-PAIA, com. în jud. Dolj,
formată dintr-un sat, situatã în Piem.
Bãlãciþei, pe râul Urdiniþa; 840 loc. (1 ian.
2011): 417 de sex masc. ºi 423 fem. Pe
terit. com. s-au des coperit urmele unei
aºezãri romane datând din sec. 2–3; aici
s-au gãsit resturi de ceramicã, o statuetã
din bronz repre zentându-l pe Mercur,
diferite obiecte din metal.
BOÞEªTI1. Com. în jud. Argeº, alcã -
tuitã din 2 sate, situatã în Piem. Cândeºti;
1 168 loc. (1 ian. 2011): 584 de sex masc.
ºi 584 fem. Prelucr. lemnului; producţie



1 582 de sex masc. ºi 1 511 fem.  Morãrit.Aici s-au descoperit urmele unei aºezãrigeto-dacice din sec. 2 î.Hr.–2 d.Hr.Bisericile din lemn „CuvioasaParascheva” (1680) şi „Sfântul Ilie”(1937), în satele Crăieşti şi Bozieni.
BOZIORU, com. în jud. Buzãu, alcãtuitãdin 10 sate, situatã în SubcarpaþiiBuzãului, pe râul Bãlãneasa; 1 212 loc.(1 ian. 2011): 592 de sex masc. ºi 620 fem.Pomiculturã. Centru de dogãrie. În satulNucu existã mănãstirea „Sfântul Gheor -ghe” (bisericã ºi chilii din lemn), ctitoritãde Mihai Viteazul în 1596, ºi mai multebiserici ºi chilii sãpate în stâncã, datânddin sec. 13–16: schitul Fundãtura,menþionat docu mentar, prima oarã, în1678, pãstreazã doar biserica sãpatã într-ostâncã uriaºã, aflată izolat în mijloculunei poieni; bisericuþa Peºtera lui Iosif;
schitul lui Agaton, menþionat în 1587;
Peºtera lui Dionisie Torcãtorul – micãbisericã în stâncã, greu accesibilã în carea trãit pustnicul Dionisie; schitul Piatra
Gãuritã – bisericã în stâncã. Bisericile dinlemn cu hramurile „Naºterea MaiciiDomnului” (sec. 18) ºi „Sfinþii Voievozi”(1784), în satul Bozioru, „AdormireaMaicii Dom nului” (1803), în satulGãvanele, „In trarea în Bise ricã a MaiciiDomnului” (1765), în satul Nucu şi„Schimbarea la Faþã” (1832), în satulVãvãlucile. Staþiune balneo climatericã,în satul Fiºici (Õ).
BOZOVICI1.Õ Almãj(2).

2. Com. în jud. Caraº-Severin,alcãtuitã din 4 sate, situatã în Depr. Almãj(sau Bozovici), la poa lele de S ale M-þilorSemenic, pe râul Miniº, în zona de confl.cu Nera; 3 289 loc. (1 ian. 2011): 1 598 desex masc. ºi 1 691 fem. Expl. de azbest.Expl. ºi prelucr. lemnului. Apiculturã.Centru pomicol (meri, peri, pruni).Creºterea bovinelor. Produse lactate. Însatul Bozovici, menþionat docu mentar,prima oarã, în 1484, se aflã biserica avândhramul „Înãl þarea Domnului” (1798–1805, pictatã în 1821 ºi 1857).
BRABOVA, com. în jud. Dolj, alcãtuitã din6 sate, situatã în Piem. Bãlãciþei, pe râulBrabova; 1 442 loc. (1 ian. 2011): 691 de sexmasc. ºi 751 fem. Podgorie. În satulBrabova se află cula „Izvoranu”, construităîn sec. 18 de fam. Izvoranu şi vândută în1841 lui Radu Geblescu (în prezent aflatăîn stare avansată de degradare) şi biserica„Sfinþii Voievozi” (1885).
BRAD1. Depresiune intramontanã, deorigine tectonicã, situatã în SV M-þilor

Apuseni, între M-þii Bihor, la N ºi E, M-þiiMetaliferi, la S ºi V, ºi M-þii Codru-Mo -ma, la NV, drenatã median, pe direcþieSE-NV, de Criºu Alb. Supr.: 320 km2.Lungime: 40 km; lãþime: 8–10 km.Relieful este format dintr-o treaptã înaltã,constituitã dintr-o succesiune de dealuripiemontane, intens fragmentate, cu alt.de 380–450 m ºi alta joasã (250–350 malt.), alcãtuitã din terasele ºi luncaCriºului Alb. Depr. B. se compune dintrei bazinete depresionare, bine con -turate: Hãlmagiu, în NV, Vaþa, în parteacentralã ºi Brad, în SE. Climã rãcoroasã(media termicã anualã 7–8°C) ºi preci -pitaþii abundente (900–1 000 mm/anual).Vegetaþia naturalã este formatã din pã -duri de fag ºi stejar, ºi pãºuni ºi fâneþenaturale. Zãcãminte auro-argentifere ºide cãrbune brun.
2. Municipiu în jud. Hunedoara,situat în depre siunea omonimã, la poalelede N ale M-þilor Metali feri ºi cele de S aleM-þilor Bihor, la 278 m alt., pe cursulsuperior al Criºului Alb; 15 636 loc. (1ian. 2011): 7 430 de sex masc. ºi 8 206 fem.Supr.: 33,6 km2, din care 10,5 km2 înintravilan; densitatea: 1 489 loc./km2.Staþie de c.f., cu garã inau guratã în 1890,pe linia de mocăniţă Brad-Crişcior. Nodrutier. Zăcăminte de cãr bune brun ºi demin. auro-argentifere. Reparaþii de utilajminier. Ind. de expl. ºi prelucr. a lem -nului (cherestea, mobilã), textilã (conf.,tricotaje) ºi alim. (preparate din lapte ºicarne, produse de panificaþie etc.).Abator. Centru pomicol ºi de cojocãrit.Vechi centru cultural (gimnaziu româ -nesc, f. în 1860, azi liceul „Avram Iancu”).Muzeul aurului (renovat în 2008–2012)cu intere sante colecþii mineralogice, dincare peste 800 de exponate sunt dindiferite þãri; Muzeu de etnografie,inaugurat în 1987, cu c. 1 800 de piesedin lemn, metal, ceramicã, textile º.a. Sta -þiune climatericã. Istoric. În arealulmunicipiului B. au fost descoperitevestigii din Epoca târzie a bronzului (vârfde lance, douã brãþãri, o daltã º.a.) ºi dinperioada stãpânirii romane (115 mor -minte de incinerare). În sec. 14–15 comu -nitatea a trãit sub conducerea unorcãpetenii alese de obºte, cel mai vechiconducãtor cunoscut pânã acum fiindIoan de Brad (1404). Într-un documentdin 1445, localitatea B. apare con semnatãpentru prima datã cu numelemaghiarizat (Fenyopataka). În sec. 18–19,la B. se desfãºurau mari târguri anualecu produse din lemn, cu cereale aduse

din câmpie, cu fructe ºi vite. B. a fostunul dintre centrele Revo luþiei de la1848–1849 din Transilvania. La 23 ian.1849 a fost ocu pat de trupele maghiare,dar eliberat ulterior, în luna mai, dearmata revoluþionarã condusã de AvramIancu. La 1 apr.1927, com. B. a fosttrecutã în categoria oraºelor (comunãurbanã), la 1 ian. 1930 a revenit la stadiulde comunã ruralã, iar la 1 apr. 1941 a fostdeclarat din nou oraº. La 20 sept. 1995 afost declarat municipiu. Are în subordinead-tivã 5 sate: Mesteacãn, Potingani,Ruda-Brad, Þãrãþel, Valea Bradului.
Monumente: bisericã având hramul„Adormirea Maicii Domnului” (sec. 14),cu un valoros ansam blu pictural muralla interior, între care se remarcã tabloulvotiv înfãþiºându-l pe cneazul Bãlea cusoþia sa, Viºa, ºi copiii. Biserica pãstreazãla exterior, pe peretele dinspre N,fragmente de picturã. Statuile lui Criºan(operã a sculptorului Radu Moga) ºiAvram Iancu (realizatã de sculptorul N.Corcescu).
BRADU, com. în jud. Argeº, alcãtuitã din2 sate, situatã în zona de contact a Piem.Cotmeana cu Câmpia Piteºtiului, pe râulDâmbovnic; 6 617 loc. (1 ian. 2011): 3 262de sex masc. ºi 3 355 fem. Staþie de c.f.Rafinărie de petrol (ARPECHIM), fali -mentată în 2011. Creºterea bovinelor ºiporcinelor.
BRAGADIRU1.Oraº în jud. Ilfov, situatîn Câmpia Românã, pe râul Sabar, la13 km SV de Bucureºti; 11 216 loc. (1 ian.2011): 5 428 de sex masc. ºi 5 788 fem.Supr.: 21,8 km2, din care 5,4 km2 înintravilan; densitatea: 2 077 loc./km2.Nod rutier. Expl. de petrol, de balast ºide argilã. Ind. mat. de constr. (pre fa -bricate din beton, cãrãmidã) ºi alim.(conserve de legume ºi fructe, drojdie debere, bãuturi alcoolice, spirt). Producţiede nutreþuri com binate. Ferme legu micoleºi pomicole (cireºi, viºini, caiºi, piersici).Creºterea bovinelor ºi porci nelor. Com -plex turistic. Declaratã oraº la 18 apr.1989, com. B.a fost trecutã din nou înrândul aºezãrilor rurale în ian. 1990 ºiinclusã iar în categoria oraºelor la 30 dec.2005. Între 23 ian. 1981 ºi 10 apr. 1997 afãcut parte din Sectorul Agricol Ilfov.

2.Com. în jud. Teleorman, formatădintr-un sat, situatã în Câmpia Burnas,pe râul Vedea; 4 114 loc. (1 ian. 2011):2 020 de sex masc. ºi 2 094 fem. Bibliotecã
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ce posedã peste 10 000 vol. Legumi -cultură. Casa „Ion Nistorescu” (sec. 19).
BRALOªTIÞA, com. în jud. Dolj, alcã -tuitã din 6 sate, situatã în NE Piem.Bãlãciþei, pe dr. Vãii Jiului; 3 793 loc.(1 ian. 2011): 1 967 de sex masc. ºi 1 826fem. Biserica din lemn cu hramul„Cuvioasa Pa rascheva” (sec. 18), în satulValea Fântânilor.
BRAN1. DealulluiBran,masiv delurosîn Subcarpaþii Olteniei, în E DealurilorJiului, limitat de Depr. Târgu Jiu–CâmpuMare, la N, râurile Gilort, la E, ºi Jiu, laV, alcãtuit din conglomerate, gresii,marne, argile ºi nisipuri. Alt. max.: 425m. Zãcã minte de lignit (Rovinari) ºipetrol (Þicleni). Acoperit cu pãduri degorun, carpen, cer ºi gârniþã.

2. Pas de înãlþime în E CarpaþilorMeridionali, si tuat între M-þii PiatraCraiului, la NV, Bucegi, la E, ºi Leaota,la SE, care asigurã legãtura rutierã (ºoseamodernizatã) între Muntenia (Depr.Câmpu lung) ºi Transilvania (Depr.Braºov). Alt.: 1 290 m. Cunos cut ºi subnumele Giuvala.
3. Com. în jud. Braºov, alcãtuitã din4 sate, situatã în NE culoarului depre -sionar Rucãr-Bran, la poalele de NV aleM-þilor Bucegi ºi cele de E ale  masivuluiPiatra Craiului, pe râul Turcu, la 28 kmSV de Braºov; 5 381 loc. (1 ian. 2011):2 642 de sex masc. ºi 2 739 fem. Expl.forestiere. Microhidro centralã. Produselactate. Creºterea bovinelor. Sta þiuneclimatericã ºi punct de plecare spreobiecti vele turistice din M-þii Bucegi ºiPiatra Craiului. Agroturism. Satul Braneste menþionat documentar, prima oarã,în 1367. Castel fortificat, construit în 1378,în urma unui act emis, la 19 nov. 1377,de Ludovic I de Anjou, rege al Ungarieiºi al Poloniei, care acorda saºilor dinScaunul Braºovului „dreptul de a ridica

la Bran o cetate de piatrã cu propriilechel tuieli ºi osteneli”. Castelul Bran,situat pe un vf. de deal ce dominãcomuna ºi vechiul drum comer cial celeagã oraºele Braºov ºi Câmpulung, aîndeplinit o perioadã îndelungatãfuncþiile militarã ºi punct de vamã. Înintervalul 1395–1425, castelul B. (sau
Cetatea B.) a fost sub stãpânirea, mai întâi(1395–1418) a dom nului Mircea celBãtrân, iar apoi a fiului sãu Mihail I(1419), a lui Dan II (1422), Radu Prasnaglava(1424), în 1427 intrã în posesia regeluiUngariei, Sigismund I de Luxemburg, în1448 în cea a lui Iancu de Hunedoara, iarîntre 1498 ºi 1878 sub cea a oraºuluiBraºov. Castelul a fost supus unor modi -ficãri renascentiste în sec. 17, dupã incen -diul din 1619. Restaurat în 1886, 1963,1986 ºi 1996. Începând din 1920 casteluls-a aflat în stăpânirea familiei regale; înperioada 1920–1930 a suferit mo dificãriºi adãugiri prin grija reginei Maria, lãsân -du-l moºtenire fiicei ei, principesa Ileana,sora regelui Carol al II-lea. În 1948, dupãexpulzarea din þarã a familiei regale,castelul Bran a intrat în posesia statuluiromân, fiind amenajat ca muzeu deistorie, de artã medievalã ºi de etnografie(inaugurat în 1957). În anul 2006,Guvernul României a restituit castelulBran arhiducelui Dominic von Habsburg,fiul principesei Ileana, care trãieºte laNew York. În 2007, acesta a pus învânzare castelul pentru suma de 78 mil.de dollari U.S.A. În sept. 2007, o comisieparlamentarã românã a stabilit cã retro -cedarea castelului Bran a fost ilegalã ºi aanulat actul de succesiune al prin þului.În oct. 2007, Curtea Constitu þionalã aRomâniei a reafirmat legalitatea ºi validi -tatea actului de restituire a caste lului. Însatul Bran se aflã biserica având hramul„Adormirea Maicii Domnului” (1820–1836) ºi va ma veche (sec. 18), azi muzeu;în satul Sohodol, existã biserica cu hra -mul „Cu vioasa Parascheva” (sec. 18), iar

în sa tul ªimon, bi sericile cu hramurile„Cuvioasa Parascheva” (1790) ºi „SfântulNicolae” (sec. 19). Com. B. s-a mai nu -mit Bran-Poartã.
BRANIªTEA1. Com. în jud. Bistriþa-Nã -sãud, alcãtuitã din 3 sate, situatã în zonaDealurilor Jimborului, pe Someºu Mare;3 180 loc. (1 ian. 2011): 1 575 de sex masc.ºi 1 605 fem. Balastieră. Fabrică de sucurinaturale; produse lactate. Pomicultură(cireşi); creşterea bovinelor. Satul Bra -niºtea este menþionat documentar, primaoarã, în 1362.

2. Com. în jud. Dâmboviþa, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în Câmpia Titu; 4 386loc. (1 ian. 2011): 2 116 de sex masc. ºi2 270 fem. Creºterea bo vi nelor. Biserica„Adormirea Maicii Domnului” (1809), însatul Sãveºti ºi bisericã având dubluhram – „Naºterea Maicii Domnului” ºi„Sfânta Sofia” (1747), în satul Dâmbo -vicioara.
3.Com. în jud. Galaþi, alcãtuitã din4 sate, si tuatã în Câmpia Siretuluiinferior, în zona de confl. a râului Lozovacu Siretul; 4 222 loc. (1 ian. 2011): 2 084de sex masc. ºi 2 138 fem. Staþie de c.f.Expl. de argilã. Centru de olărit şi deţesături populare.
4.Com. în jud. Mehedinþi, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în Câmpia Blahniþei;1 892 loc. (1 ian. 2011): 942 de sex masc. ºi950 fem. Legumiculturã în câmp ºi în sere.Com. B. a fost înfiinþatã la 7 apr. 2004 prindesprinderea satelor Braniºtea ºi Goanþadin com. Vânãtori, jud. Mehedinþi.

BRAN-RUCÃRÕ Rucãr-Bran.

BRASTAVÃÞU, com în jud. Olt, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în Câmpia Romanaþi;4 707 loc. (1 ian. 2011): 2 402 de sex masc.ºi 2 305 fem. Culturi de cereale în sistemirigat (com. se aflã în marele sis tem deirigaþii Scãriºoara–Viºina–Brastavãþu–Buciniºu). Confecþii textile; presã de uleicomes tibil. Culturi de cereale, plantetehnice, legume º.a. Pe terit. com. B.aufost descoperite vestigiile unei aºezãrirurale romane datând din sec. 3. Biserica„Sfântul Nicolae” (1844–1847), în satulCruºovu.
BRAªOV1. Depresiune intracarpaticã,de ori gine tecto nicã, formatã la sf.perioadei levantine (Pliocen) ºi începutulerei cuaternare, situatã în curbura internãa Carpaþilor, în zona de contact a Carpa -þilor Orientali cu cei Meridionali. Estecea mai mare ºi mai tipicã depre siuneintramontanã din Carpaþii româneºti,înconjuratã de M-þii Baraolt, Bodoc ºi
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Nemira (N), de M-þii Vrancei (E), M-þiiBuzãului (SE), de M-þii Ciucaº, PiatraMare, Postãvaru, Bucegi, Piatra Craiului(S), de M-þii Þagla, Mãgura Codlei ºi M-þiiPerºani (V) ºi dre natã de cursul superioral Oltului ºi afl. sãi. Supr.: c. 3 900 km2.Lungime: 125 km (Zãrneºti–Breþcu);lãþime: 15–20 km. Are aspectul uneiîntinse câmpii aluvio-proluviale, cu maimulte ramificaþii sub formã de golfurisau culoare depresionare (Râº nov–Zãrneºti, în SV, Mãieruº, în N-NV º.a.)ºi mai multe trepte de relief (lunci foartelargi, joase ºi mlãºtinoase, terase, câmpiipiemontane de 550–700 m alt. ºi dealurisubmontane de 700–850 m alt., maifragmentate). Este constituitã din treimari com partimente: Depr. Bârsei (Þara
Bârsei sau Depr. Braºov pro priu-zisã), înSV, Depr. Sfântu Gheorghe, în parteacentralã ºi Depr. Târgu Se cuiesc, în NE.Climã rãcoroasã (temp. medii anuale de6–8°C), cu frecvente inversii de temp. înano timpul rece (acest fapt a deter minatca în com. Bod sã se înregistreze minimaabsolutã a þãrii, –38,5°C, la 25 ian. 1942)ºi precipitaþii atmosferice ce cresccantitativ de la 550 mm, în zona luncilorjoase, pânã la 850 mm, în reg. piemon -tanã. Culturi de cereale, de cartofi, in,sfeclã de zahãr, plante pentru nutreþ etc.Creºterea animalelor (bovi ne, bubaline,ovine ş.a.).

2. Municipiu în partea centralã aRomâniei, reºed. jud. omonim, situat înDepr. Bârsei, la 520–650 m alt., la poalelemasivului Tâmpa ºi ale pre lungirilornordice ale masivului Postãvaru; 276 354loc. (1 ian. 2011): 131 039 de sex masc. ºi145 315 fem. Supr.: 267,3 km2, din care73,6 km2 în intravilan; densitatea: 3 755loc./km2. Mare nod feroviar (gara a fostinauguratã la 30 mart. 1873) ºi rutier ºi aldoilea centru in dustrial al þãrii (dupãBucureºti). Aeroport internaţional (Õ
Ghimbav2). Expl. de calcar. Centralãelectricã ºi de termoficare, intratã în func -þiune în 1990, cu o putere instalatã de 100MW. Ind. construcţiilor de maºini, cu ceamai mare pondere în producþia globalãindustrialã a oraºului, produce aeronave,autocamioane de mare tonaj, dotate cumotor Diesel de 215 C.P., auto vehiculespeciale pentru produse chimice, utilajpetrolier ºi energetic, material rulantferoviar ºi rutier, maºini-unelte pentruprelucr. metalelor, mo toare, piese ºiaccesorii pentru auto ve hicule, rul menþi,unelte de minã etc. Celelalte ramuri ind.sunt: chimicã (prelucr. petrolului,

produse cosme tice, locul 2 pe þarã, dupãBucureºti, vopsele, arti cole tehnice dincauciuc), textilã (stofe, conf., tri cotaje), deprelucr. a lemnului (mobilã, placaje, fur -nire, che restea etc.), piel. ºi încãlþ., mat.de constr. (prefa bri cate din beton, faianþã,cãrã midã, pro duse refractare), alim.(zahãr ºi produse zaharoase, pre paratedin carne ºi lapte, bere, vin, bãuturirãcori toare; fabrica de îmbuteliatCoca-Cola a fost închisă în 2002).Important centru tipografic. Patinoarolimpic, inaugurat în febr. 2010.Universitatea „Transilva nia” (1971 prinfuzionarea Institutului Politehnic cuInstitutul Pedagogic) cu 25 de facul tãþi,49 869 studenþi ºi 1 091 cadre didactice(2007–2008) ºi Universitatea „GeorgeBariþiu” (particularã, 1991), cu şasefacultăţi, 29 946 studenţi şi 147 cadredidactice (2007–2008), Teatrul dramatic„Sicã Alexandrescu”, înfiinþat în 1949,Teatrul de pãpuºi „Arlechino”, Teatrulmuzical, întemeiat în 1955 (cu secþii deoperã ºi operetã, de estradã ºi de balet),numit apoi Teatrul Liric, iar în prezentpoartă numele Opera Braºov, Filarmo -nica „Gheorghe Dima” (înfiinþatã la 15apr. 1949), douã galerii de artã, cinema -tografe ºi biblioteci publice (BibliotecaJude þeanã „George Bariþiu”, f. 1835, azicu 620 000 vol.; Biblioteca Centralã aUniversităţii „Transilvania”, f. 1948, cu712 169 vol.) etc. Muzee: Muzeul Judeþeande Istorie, amenajat în 1908 în Casa Sfa -tului, cu peste 3 300 de exponate dinPaleoliticul mij lociu, cera micã ºi unelte

din perioadele Hallstatt ºi La Tène etc.,precum ºi arme, mobilier, diferite pro -duse ale breslelor meºteºugãreºti, docu -mente etc.; Muzeul Judeþean de Etno grafie(ceramicã popularã, sticlãrie din sec. 18–19, costume ºi þesã turi, unelte, ouã în -condeiate etc.); Muzeul de Artã (înfiinţatîn 1950 şi reorganizat în 1970) cu colecþiide artã româneascã (opere apar þinândpictorilor Gheorghe Tattarescu, TheodorAman, Sava Henþia, Aurel Lecca, NicolaeGrigo rescu º.a. ºi sculptorilor CornelMedrea, Ion Jalea, Dimitrie Paciurea, IonIrimescu º.a.) ºi artã decora tivã univer -salã; Muzeul „ªcheii Braºovului” (înfiin -ţat în 1933 şi re organizat în 1964) pãstreazãtipãrituri vechi, documente oficiale dinvremea lui Constantin Brânco veanu,cataloage ale bisericii „Sfântul Nicolae”,manu scrise româneºti, greceºti ºi slavone,partitura originalã a operetei „Crai Nou”de Ciprian Porumbescu, obiecte de artãmedievalã ºi bisericeascã etc.; casamemorialã „Gheorghe Dima” (amenajatãîn 1960, în fosta locuinþã a compo zitorului)cuprinde mobilier, pianul ºi obiec tepersonale, afiºe de concert, partituri,documente etc.; „Casa Mure ºenilor”inaugurată în 1968 (fotografii, obiecte,cores pondenþã, aparþinând familieiMureºenilor) º.a. Staþii locale de emisiiTV ºi radio. Important centru editorial ºide tipãrire a presei. Grãdinã zoologicã.La B.are loc, anual, cu unele întreruperi,Festivalul internaþional de muzicã uºoarã
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„Cerbul de aur” (primele patru ediþii,1968–1971, ediþia a 5-a, 24–28 iun. 1992)ºi alte cinci ediþii pânã în 1997; dupã 3ani de întrerupere au mai avut loc ediþiile2001–2005, urmat de alte întreruperi înanii 2006 ºi 2007 ºi reluat în anii 2008 (3–7 sept.), 2009 (2–7 sept.) şi 2010 (1–6 sept.).La B.mai au loc, anual, Festivalul de Jazzºi Blues, Festivalul muzicii de camerã,Festivalul berii, Târgul meºte ºugarilor.
Istoric.Sãpãturile arheologice efectuateîn arealul oraºului ºi împre jurimi au scosla ivealã vestigii de locuire din epoca depiatrã ºi din perioada daco-geticã. În anul1211, în Diploma regelui ungur Andras alII-lea, sunt menþionaþi cavalerii teutonicare s-au aºezat în Þara Bârsei unde auîntãrit cetatea Brassovia de pe Tâmpa, iarîn 1234, localit. apare înscrisã în Catalogus
Ninivensis cu numele Corona. Ulterior,figureazã în diferite documente cu altedenumiri: Brassovia (1251), Ba rasu (1252,împreunã cu zona din jur, numitã Saxo -
nes Barasu), Brasu (1271), Braso (1288),
Brasov (1294), Brassov (1295), Brasso (1309),
Brassov (1331), Korona (1336) etc. La 31mart. 1241 B.a fost cucerit ºi devastat demarea invazie mongolã. În sec. 14–18 adevenit un impor tant centru comercial ºimeºteºugãresc (în 1364 capãtã dreptul dea organiza târguri anuale ºi sãptãmânale;în sec. 16 existau 20 de bresle, iar în 1798,aici îºi desfãºurau activitatea 43 de bresleºi 1 300 de ateliere). În 1395 a începutconstruirea primelor ziduri de fortificaþieale oraºului. La 7 mart. 1395, la B. a fostîncheiat un tratat de alianþã antiotomanã,

în condiþii de deplinã egalitate, întredomnul Þãrii Româneºti, Mircea celBãtrân, ºi regele Ungariei, Sigismund deLuxemburg. În sec. 15, B. a fost pr. centrumeºteºugãresc ºi comer cial din STransilvaniei care a întreþinut strânserelaþii politico-economice cu ÞaraRomâneascã ºi Moldova (mãrturie suntnumeroasele privilegii acordatebraºovenilor de cãtre domnii celor douãþãri române, ca de exemplu cele acordatede Vla dislav I [Vlaicu], la 20 ian. 1368, deMircea cel Bãtrân, la 6 aug. 1413, deAlexandru cel Bun, în 1421, de VladÞepeº, în 1456, de ªtefan cel Mare, în 1457etc.). În sec. 16, B. a devenit un importantcentru cultural prin strãdaniailuministului Ioan (Johannes) Honterus,care a înfiinþat prima tipografie dinTransilvania (1535) ºi un gimnaziu sãsesc(1543) ºi prin activitatea tipo graficã adiaconului Coresi, care tipãreºte, în 1559,prima carte în limba românã, Catehismul
românesc (Întrebare creºtineascã), iar în 1581,
Carte ce se cheamã evanghelie cu învãþãturã,utilizatã ºi ca manual ºcolar, prinactivitatea ªcolii de la biserica „SfântulNicolae” din ªchei (ºcoalã care exista din1471, aºa dupã cum reiese din epilogul
Octoihului scris de diaconul Oprea în1495). O mãrturie scrisã, referitoare la B.,cu importanþã aparte, o consti tuie
Scrisoarea lui Neacºu trimisã, în iunie 1521,din Câmpulung (Muscel), de cãtrenegustorul Neacºu, lui Johannes Benkner,judele Braºovului, în care existauinformaþii referitoare la miºcãrilearmatelor turceºti pe malurile Dunãrii,care se pregãteau sã atace Transilvania.Aceastã scrisoare repre zintã, de altfel,

unul dintre cele mai vechi texte datate ºiredactate în limba românã, care sepãstreazã pânã astãzi (cea mai vechescriere în limba românã fiind Zbornicul
de la Ieud; Õ Ieud). La 11/21 apr. 1688,oraºul a fost cucerit cu greu de trupelehabsburgice ºi incendiat. La 21 apr. 1689,
B. a fost devastat de un puternicincendiu, împre jurare în care a ars ºibiserica evanghelicã, ale cãrei ziduri aurãmas înnegrite de fum, de atuncipãstrându-i-se numele de BisericaNeagrã. La B. au funcþionat, începânddin 1788 ºi, respectiv, 1834, douã ºcolielementare româneºti ºi un liceu înfiinþatîn 1850 de mitro politul Andrei ªaguna.La 12 mart. 1838 au apãrut, din iniţiativaşi sub conducerea lui George Bariţiu,ziarul „Gazeta de Transilvania” (primulziar politic şi de informaţie al românilordin Transilvania) ºi suplimentul acestuia„Foaie pentru minte, inimã ºi literaturã”(revistã socialã ºi literarã) care aucontribuit la închegarea ºi dezvoltareaconºtiinþei naþionale a poporului român(în iun. 1848, apare în suplimentul literaral „Gazetei de Transilvania”, imnulrevolu þionar „Deºteaptã-te, române” deAndrei Mure ºanu). În timpul Revoluþieide la 1848–1849, B. a fost locul de întâl -nire al participanþilor din cele trei þãriromâne. Aici, revoluþionarii moldoveniau elaborat (12/24 mai 1848) programul„Prinþipiile noastre pentru reformareapatriei” care prevedea, între altele, unirearomânilor „într-un singur stat ne atârnatromânesc”. La 1/13 ian. 1868, acelaºiGeorge Bariþiu a editat primul numãr alrevistei „Transilvania” – organ al Socie -tãþii culturale „ASTRA” (1868–1945) –
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care a avut o largã arie de rãspândire întoate pãrþile lo cuite de români. În 1859,locuitorii B. ºi-au exprimat deplinasolidaritate cu actul Unirii Moldovei cuÞara Româneascã ºi edificarea statuluinaþional România. Din a doua jumãtatea sec. 19, B. capãtã o intensã dezvoltareindustrialã, cunos când o adevãratã am -ploare dupã încadrarea sa în statul românunitar, la 1 dec. 1918, când apar primelemari întreprin deri: „Întreprin dereaAeronau ticã Românã” (I.A.R.), „Romloc”,„Schiel”, „Scherg”, „Ancora Românã” º.a.În sept. 1940, populaþia B. a protestat cuvehemenþã împotriva Dictatului de laViena, din 30 aug. 1940. La 15 nov. 1987,muncitorii de la uzi nele de autocamioaneºi de la cele de trac toare, la care s-aualãturat cei de la alte întreprinderi in -dustriale, precum ºi o mare parte dinpopulaþia oraºului, au ieºit în stradã,manifestând împotriva abuzurilor deputere comise de auto ritãþile de partid ºide stat locale. Revolta, socotitã de unii, adoua ca intensitate dupã greva minerilorde la Lupeni, din aug. 1977, a fostînãbuºitã cu brutalitate de forþele desecuritate, fidele regimului comunistcondus de Nicolae Ceauşescu. Locuitoriimuni cipiului B. au mai luat parte şi larevoluţia anticomunistă din dec. 1989,unii dintre participanþi cãzând victime(66 morþi ºi numeroºi rãniþi). Oraºul B.,care între 8 sept. 1950 ºi 24 dec. 1960 s-anumit Oraºul Stalin, a fost declarat mu -nicipiu la 17 febr. 1968. Monumente:cetatea B. (sec. 14–17), din care se maipãstreazã fragmente ale zidurilor decenturã, precum ºi unele turnuri deapãrare (Turnul Alb, 1494; Turnul Negru,sec. 15; Turnul mãce larilor, sec. 15 º.a.),bastioane (Bastio nul þesãtorilor, 1425–1436; Bastionul frânghierilor, 1416;Bastionul cojocarilor, 1452; Bastionulpostã varilor, 1450–1455; Bastionul fie -rarilor, 1521 – azi sediul Arhivelor

Statului; Bastionul Porþii – pod fortificatpeste pârâul Graff, 1515–1521) ºi porþi(Poarta Ecaterinei, 1559 – azi sediulUniunii Arhi tecþilor, Poarta ªchei, 1827º.a.); castelul cu incintã fortificatã „Cetã -þuia” (Schlossberg, sec. 15–17); bisericaevan ghelicã „Sfântul Bartolomeu” (sec.13, refãcu tã în sec. 15), construitã în stilulgoticului timpuriu; Bise rica Neagrã(1384–1477), amplã construcþie goticã (89m lungime, 38 m lãþime, 65 m înãlþime),distrusã parþial de incendiul din 21 apr.1689 (re fãcutã ulterior), în urma cãruia is-a atribuit numele de Biserica Neagrãdin cauza zidurilor înnegrite de fumulincendiului. Biserica Neagrã, care a fostsupusă unor ample lucrãri de renovarela exterior (1993–1996), pãstreazã picturimurale interioare în stilul Renaº teriiitaliene, datând din sec. 15, precum ºi ovalo roasã colecþie de covoare orientale(119 bucãþi) din sec. 16–18 ºi o orgã demari dimensiuni (4 000 de tuburi),instalatã în 1839; biserica „Sfântul Nico -lae” din ªchei, construitã iniþial din bârne,în 1292, ºi atestatã documentar în 1399 afost înlocuitã cu una din piatrã la sf. sec.15, probabil în 1495, re construitã în 1519–1594 (cu unele adãugiri din 1733, 1740 ºi1752) ºi modificatã în stil baroc, în 1761.Biserica pãstreazã o frumoasã ºi valoroasãcolecþie de icoane, dintre care una dateazãdin 1564. Lângã biserica „Sfântul Nicolae”din ªchei se aflã clãdirea (refãcutã în 1760)în care a func þionat prima ºcoalãromâneascã (înfiin þatã în 1471) – azisediul unui muzeu de artã vecheromâneascã, pre cum ºi mormântul luiNicolae Titulescu; Casa Sfatului (Primãriaveche), care gãzduieºte astãzi Muzeul deIstorie ºi Arheologie este un edificiu in -teresant ºi original, construit în 1420, cufrecven te transfor mãri (1515–1518, 1543,1656, 1770–1774) ce poartã peceteaRenaºterii târzii ºi a barocului transil -vãnean; în trecutul îndepãrtat a fost sediulde unde „Sfa tul celor 100 de cetãþeni”conducea treburile oraºu lui. Turnul dedeasupra edificiului, înalt de 48 m, a fostconstruit în 1528 ºi refãcut în 1910;biserica evanghelicã „Sfântul Mar tin”(sec. 15) ºi casa paro hialã a bisericiievanghe lice (sec. 16, re fãcutã în sec. 18);biserica mănãstirii franciscane, cu hra -mul „Sfântul Ioan” (1506); biserica evan -ghelicã „C.A. Blu mana” (1777); bisericaroma no-catolicã „Sfinþii Apostoli Petruºi Pavel” (1776–1782); bise rica evan ghe -licã (1790–1793); biserica evan ghe licãmaghia rã (1787); bisericile orto doxe cu

hra murile „Sfânta Treime” (1783), „SfântaAdor mire” (1783), „Sfânta Treime”-PeTocile (1824–1825), „Adormi rea Mai ciiDomnului” (9 iul. 1895–20 sept. 1896,sfinþitã la 6/18 iun. 1899) con struitã dupãplanurile arhitec tului G. Bruss având camodel biserica gre cească din Viena,„Buna Vesti re” (1934–1936), cu picturidin 1971–1976 execu tate de Iosif Vassu;clădirea liceului „Honterus” (1545–1547),refãcută în sec. 18; clădirea vechii Pre -fecturi (1884), azi Rectoratul Universitãþii;ªcoa la realã (1780), azi liceu; Hanul Roºu(sec. 17), azi locuinþe; Cazarma Neagrã(1796); Hanul vechi (sec. 18), azi comi -sariat mili tar; clădirea liceului „Andreiªaguna” (1851); Case vechi: ca sa „Hirscher”sau Casa Negus torilor, construitã în anii1539–1545, în sti lul Renaşterii; casa„Schobelin” (1550), cu loggie ºi anca dra -mente în stilul Renaºterii; casa „Kammer”(1587); casa „Grid” (1773); casã din sec. 16,situatã în Piaþa Sfatului nr. 18, în care afunc þionat (1835) prima bancã româneascã;casa „Mureºenilor” (sec. 18), în carefuncþioneazã (din 1968) un muzeu; clãdireafami liei Brukenthal (sec. 18) care era reºed.de varã; clãdirea Casei de culturã amunicipiului Braºov (1878); Palatul „ªtir -bei” (sec. 19) situat în Parcul dendrologic –azi Casa ªcolarului; Casa Armatei (sec. 20),construitã dupã planurile arhitectuluiConstantin Iotzu; hanul „La Cerbul de Aur”unde s-a oprit Alexandru Ioan Cuza, în1866, în drum spre Viena; casa în care alocuit Mattis Teutsch, artist plasticbraºovean (1884–1960); casa natalã a lui ªt.O. Iosif (1875–1913); casa în care a locuitLucian Blaga între 1906 ºi 1908 etc.
3. Judeţ situat în partea centrală aţării, în curbura interioară a arculuicarpatic, în zona de întâlnire a CarpaţilorOrientali cu Carpaţii Meridio nali şi cuPod. Transilvaniei, pe cursul mijlociu şisuperior al Oltului, între 45°23'13'' şi46°12'12'' latitudine N şi între 24°06'11''şi 26°01'00'' lon gitudine E, între jud.Harghita (N), Covasna (E-NE), Buzău(SE), Prahova (SE), Dâmboviţa (S), Argeş(S-SV), Sibiu (V) şi Mureş (NV). Supr.:5 363 km2 (2,25% din supr. ţării). Populaţia(1 ian. 2011): 598 813 loc. (2,79% dinpopulaţia ţării), din care 290 573 de sexmasc. (48,52%) şi 308 240 de sex fem.(51,48%). Populaţia urbană: 439 145 loc.(73,3%); rurală: 159 668 loc. (26,7%). Densita -

tea: 111,6 loc./km2. Structura populaţiei pe
naţio nalităţi (la recensă mântul din
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20-31 oct. 2011): 82,5% români, 7,2%maghiari, 3,4% rromi, 0,5% germani ş.a.
Reşed.: municipiul Braşov. Oraşe: Codlea(muni cipiu), Făgăraş (municipiu),Ghimbav, Predeal, Râşnov, Ru pea, Săcele(municipiu), Victoria, Zărneşti. Comune: 48.
Sate: 149. Localit. componente ale oraşelor: 5.

Reliefvariat, cu o mare complexitatemorfolo gică şi morfogenetică, desfăşuratsub forma a trei trepte majore, de la S laN: treapta munţilor înalţi (peste 1 700 malt.), în S şi SE, ocupă 18% din supr. jud.,treapta munţilor scunzi (între 800 şi 1 700m alt.), în partea centrală şi de SE a jud.,se extinde pe 22% din supr. jud., iartreapta depresiunilor şi a dealurilor depodiş (400–700 m alt.) din jumătatea deNV şi de E a jud. B. se desfăşoară pe 60%din supr. acestuia. Partea de SV a jud. B.este ocupată de versantul nordic al M-ţilor Făgăraş, cu aspect alpin, ce dominăcu 1 600–2 000 m Pod. Transil vaniei, dincreasta lor principală (prin care trecelimita dintre jud. Braşov şi Argeş),detaşându-se cele mai înalte vf. dinCarpaţii româneşti (Dara 2 500 m,Moldoveanu 2 544 m – alt. max. a între -gului lanţ carpatic românesc, Viştea Mare2 527, Lespezi 2 522 m, Vânătarea luiButeanu 2 506 m, Gălăşescu 2 471 m ş.a.).Versantul nordic al M-ţilor Făgăraş estebrăzdat de o puzderie de râuri mici(Sebeş, Beri voiu, Săvăstreni, Breaza,Sâmbăta, Viştea, Ucea ş.a.) care formează,în această zonă, cea mai densă reţeahidrografică din ţară (1,4 km/km2, faţă

de 0,5 km/km2 cât este media pe ţară).În partea de S şi SE a jud. se desfăşoarăprelungirile nordice ale masivelor PiatraCraiului, Leaota, Bucegi, Baiului şiCiucaş, precum şi masivele Piatra Mare(1 843 m) şi Postăvaru (1 802 m). Încadrul zonei muntoase din S şi SE seindividualizează culoarul Bran-Ru căr,văile superioare ale Prahovei, Timişuluişi Teleajenului, cu pasurile Giuvala(1 290 m alt.), Bratocea (1 263 m) şiPredeal (1 032 m) care asi gură legăturilerutiere, respectiv feroviare (prin pasulPredeal) între Transilvania şi Muntenia.Treapta munţilor scunzi este repre -zentată, în principal, prin ClăbuceteleÎntorsurii (în SE), M-ţii Ţagla (1 640 m)şi M-ţii Perşani (1 292 m) în parteacentral-nordică a jud. De o parte şi dealta a M- ţilor Perşani se desfăşoară douămari arii depresionare, numite şi „ţări”:Depr. Braşov sau Ţara Bârsei (în parteacentral-estică a jud., la E de M-ţii Perşani)şi partea central-estică a Depr. Făgă raşsau Ţara Făgăraşului (în partea central-vestică, la V de M-ţii Perşani). Sectorulde NV al jud. B., la V şi N de ValeaOltului, cuprinde în arealul său par teade E şi SE a Pod. Hârtibaciului, cu subdi -vi ziu nile sale, cu înălţimi de 500–600 m.
Clima jud. B. este temperat-conti -nentală, mo de rată, cu variate nuanţe, înfuncţie de altitudine. Regimul climaticgeneral se caracterizează prin veri răco -roase, cu precipitaţii frecvente, şi iernifoarte reci în zonele depresionare şi depodiş, şi veri răco roase, cu precipitaţiiabundente, şi ierni friguroase, cu ninsori

bogate în sectorul montan. În anotimpulrece al anului, în zonele depresionare seremarcă frecvente inversii de temp.caracterizate prin instalarea şi stagnarea,pe fundul lor, a unor mase de aer foartereci. Aşa se explică faptul că pe fundulDepr. Braşov, în luna ian., la Bod, temp.medie multianuală a aerului este de-5,3°C, în timp ce la Predeal, aflat cu500 m mai sus, aceasta este de –5,1°C.În timpul unor inversii de lungă durată,temp. aerului poate coborî, în zoneledepresionare, cu 15–20°C faţă de zoneleînalte înconjurătoare. Aşa s-a întâmplatîn 14 ian. 1965 când la Braşov temp.aerului a fost cu 17,5°C mai scăzută decâtla vf. Omu. Într-o situaţie asemănătoare,la staţiunea meteorologică Bod s-aînregis trat cea mai scăzută temp. din ţarăpână în prezent (– 38,5°C), la 25 ian. 1942,cauzată de o puternică inversie termică,formată în condiţii anticiclonice şifavorizată de prezenţa unui bogat stratde zăpadă. Caracteristic inversiilor ter -mice este şi ceaţa, fenomen cu frecvenţămare în zonele depresionare, care aparecu precădere primăvara şi toamna. Petimpul verii, temp. aerului este pozitivăpe întreg terit. jud. B., media termică alunii aug. fiind de 5,7°C pe crestelemontane înalte şi de 18°C în depresiuni.Temp. max. absolută, de 38,9°C, a fostînregistrată în ora şul Făgăraş, la 9 sept.1946. Temp. medii multi anuale variazăîntre 8,2°C la Făgăraş, 7,6°C la Braşov,4,0°C la Predeal şi sub 0°C pe culmilemon tane înalte. Amplitudinea max. avalorilor extre me abso lute de temp. estede 77,4°C, jud. B.situân du-se, din acestpunct de vedere, pe primul loc în ţară.Can tităţile medii anuale ale precipitaţiiloratmosferice înregistrează creşteriaccentuate în raport cu al titudinea,acestea oscilând între 610 mm la Bod,747,2 mm la Braşov, 945 mm la Predealşi peste 1 300 mm în zonele montaneînalte. Stratul de zăpadă din anotimpulrece se depune neuniform şi discontinuu,durata medie anuală a acestuia cres cândo dată cu înăl ţimea, de la 55,2 zile îndepre siune, la Bod, la 70,8 zile la Braşov,118 zile la Predeal şi 215 zile în zoneleînalte. Vânturile bat cu o frecvenţă maimare dinspre V (19,3%), NE (18,7%) şiSV (17,3%), înregistrând viteze mediianuale cuprinse între 3 m/s în reg.depresionare joase şi 7–8 m/s, uneoripeste 10 m/s, în sectorul montan înalt.Pe versantul nordic al M-ţilor Făgăraş şipe cel estic al M-ţilor Perşani se facresimţite, în timpul primăverii, mişcările
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de aer cu caracter de föhn care topesczăpada. În Depr. Făgăraş, acest vântföhnic, numit de localnici „mâncător dezăpadă”, mai este cunoscut sub numelede Vântul Mare.
Reţeauahidrograficăde pe terit.jud. B. este relativ bogată, densă, bineorganizată şi cu debite ridicate în toateanotimpurile anului. Majoritatea râurilormai mici din arealul jud. B. sunt colectatede râul Olt, care străbate partea de NV ajud. B.pe o distanţă de c. 210 km, întresatul Lunca Calnicului (la limita cu jud.Covasna) şi com. Ucea (la limita cu jud.Sibiu). Pe acest tronson panta medie decurgere a Oltului este de 0,45‰, cursulsău este regularizat, iar energia apelorsale este folosită în hidrocentralele de laFăgăraş, Voila şi Viştea. Afl. pr. pe care-iprimeşte Oltul pe terit. jud. B., înce pânddin amonte spre aval sunt: Homorod,Dăi şoara, Cincu ş.a. pe partea dreaptă şiTărlung, Ghimbăşel, Bârsa, Crizbav,Bogata, Comana, Ve neţia, Şercaia, Sebeş,Berivoiu, Săvăstreni, Breaza, Sâmbăta,Viştea, Ucea ş.a. pe stânga, determinândo densitate medie de 0,9 km/km2,superioară mediei pe ţară (care este 0,5km/km2). Cea mai mare va loare adensităţii reţelei hidrografice se înre -gistrează pe versantul nordic al M-ţilorFăgăraş (1,4 km/km2, cea mai ridicatădin ţară), iar cea mai scăzută (0,6km/km2), în Depr. Braşov. Extremi tateaSE a jud. B. este drenată de cursulsuperior al râului Buzău, cu afl. săuBuzoel. Lacurile natu rale şi antropicesunt puţine în cadrul jud. B., cel maiînsemnat lac natural fiind Urlea, cantonatîntr-un circ glaciar, iar cele de acumularesunt realizate pe râul Tărlung (la Săcele)şi pe râul Olt (lacurile hidrocentralelorde la Făgăraş, Voila şi Viştea).
Vegetaţia se caracterizează printr-oetajare altitu dinală, bine exprimată, darcu contraste locale evidente, determinatede particularităţile litologice, edafice şitopoclimatice. Crestele înalte ale M-ţilorFăgăraş, Piatra Craiului, Leaota, Bucegi,Piatra Mare, Postăvaru şi Ciucaş, la peste1 700 m alt., sunt acoperite cu vegetaţiealpină şi subalpină, alcătuită din pajişti,în care predomină rogozul (Carex

curvula), păruşca (Festuca supina), ţăpoşica(Nardus stricta) ş.a. şi din tufişuri piticede arbuşti, în care domină smirdarul(Rhododendron kotschyi), afinul (Vaccinium
myrtillus), jneapănul (Pinus mugo) şicoacăzul (Brukenthalia spiculifolia). Înmasivele Bucegi şi Piatra Craiului, estespecifică larga dezvoltare a vegetaţiei de

stâncărie, cu multe elemente floristicerare, ocrotite de lege, între care seremarcă floarea-de-colţi (Leontopodium
alpi num), gen ţiana sau ghinţura (Gentiana
lutea) ş.a. O ca racteristică aparte apajiştilor de pe creasta Pietrii Craiului oreprezintă existenţa unei plante ende -mice, declarată monument al naturii –garofiţa Pietrii Craiului (Dianthus
callizonus) – una dintre cele mai frumoaseflori alpine. În M-ţii Făgăraş se întâlnesccâteva pâlcuri de zâmbru (Pinus cembra),relict glaciar, caracteristic etajuluisubalpin. Sub etajul alpin, începedomeniul forestier, care acoperă o supr.destul de mare în cadrul jud. B. (206 056ha, la sf. anului 2007). Etajul pădurilorde răşinoase, în care predomină molidul(Picea abies), se dezvoltă pe versanţiimunţilor înalţi, între 1 700 şi 1 500–1 300m alt. Alături de molid apar exemplarede paltin de munte (Acer pseudoplatanus)şi sorb de munte (Sorbus aucuparia). Încadrul domeniului forestier, cel mai binereprezentat este etajul pădu rilor defoioase, extins între 1 500–1 300 şi 1 000–700 m alt. Pădurile de gorun, în amesteccu carpen, se dezvoltă pe arii restrânsela poalele munţilor şi dealurilorpiemontane, în timp ce pădurile de fag,în amestec cu carpen, acoperă aproapeîn întregime M-ţii Perşani, iar pădurilede fag, în amestec cu molid şi brad, au olargă răspândire pe versanţii M-ţilorBucegi, Făgăraş, Piatra Mare, ClăbuceteleÎntorsurii, Ciucaş ş.a. Etajul forestier setermină în partea cea mai joasă cupădurile de gorun (Quercus petraea) careacoperă versanţii luminoşi şi mai în călziţide Soare. În arealul etajului forestier,datorită unor condiţii locale (expoziţiala Soare, înclinarea versanţilor, sol etc.),pe versantul sudic, însorit, al masivuluiTâmpa, ca şi pe Dealul Cetăţii, pe DealulSânpetru de la Hărman şi în alte locuri,se dezvoltă, în condiţii optime, uneleenclave de vegetaţie xero filă, în carevegetează colilia (Stipa pulcherrima),migdalul pitic (Prunus tenella), vişinul destepă (Prunus fruticosa), dediţelul(Pulsatilla montana) ş.a. O caracteristicădeosebită a vegetaţiei de pe terit. jud. B.este aceea a numeroaselor cazuri deinversii de vegetaţie. Relevant este înacest sens versantul dinspre PoianaBraşov al masivului Postăvaru, care esteacoperit cu fag şi stejar în jumătateasuperioară şi cu brad, în cea inferioară.Vegetaţia azonală este larg dezvoltată înluncile râurilor din depresiuni, precumşi în perimetrul câtorva mlaştini eutrofe,

între care se remarcă zona mlăştinoasădin zona localit. Hărman, alimentată deizvoare reci. Aici se dezvoltă o serie deplante re licte glaciare (Pedicularis sceptrum
carolinum, care vegetează normal înArctica, dar care la Hărman ating punctulcel mai sudic din lume), endemice(Armeria alpina ssp. barcensis), plante rare(Swertia perennis – element boreal, rarîntâlnit în România), plante carnivore –o specie de roua cerului (Drosera anglica) –care atinge aici limita sudică de pe terit.României. Un caracter intrazonal auarboretele de stejar (Quercus robur), situateîn şesurile depresiunilor, reprezentândresturi ale unor păduri care ocupauodinioară supr. mult mai extinse în zoneleHărman, Prejmer, Bod. Gama floristică,deosebit de variată pe terit. jud. B., seimpune în mod deosebit şi prin prezenţa,la Dumbrava Va dului, a unei vestitepoieni cu narcise (Narcissus stellaris),extinsă pe 400 de ha.

Fauna, ca şi vegetaţia, este bogată şivariată şi răspândită pe toate formele derelief, din luncile râurilor până pe crestelemunţilor înalţi. Zona alpină estedominată de coleoptere, lepidoptere şiunele specii de reptile, iar culmilecrenelate şi abrupturile alpine suntstăpânite de caprele negre (Rupicapra
rupicapra), vulturii pleşuvi (Gyps fulvus
fulvus), acvila de piatră (Acvila heliaca
heliaca), declarate monumente ale naturii,ş.a. Domeniul forestier este foarte bogatîn vieţuitoare ca: ursul brun, cerbul car -patin, râsul, mistreţul, lupul, jderul,pisica sălbatică, căpriorul, veveriţa,cocoşul de munte, ierunca (pă săriocrotite), găinuşa sălbatică, cinteza ş.a.În apele repezi de munte trăiesc păstrăviişi lipanul, iar în râul Olt şi celelalte apede şes, somnul, crapul, ştiuca, scobarul,mreana, lipanul ş.a.

Resurselenaturale: păduri (206 056ha, la sf. anului 2007), zăcămintenichelifere (Poiana Măru lui, Holbav), decărbune brun (Codlea, Cristian) şi turbă(Mândra). Din categoria rocilor utile facparte bazaltele (Racoş, Hoghiz, BogataOlteană, Racoşu de Jos, Comana),calcarele (Codlea, Cristian, Râşnov,Zărneşti), tufurile vulcanice (Caţa,Drăuşeni, Perşani, Veneţia de Jos), argilelecaolinoase (Cristian, Hol bav), dolomitul(Măgura Veneţiei), gresiile (Teliu, Apaţa,Dopca), argilele comune (Făgăraş,Hoghiz, Măieruş, Bogata, Râşnov, Rupea,
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Hălchiu, Ucea, Fel dioara), nisipurile,pietrişurile ş.a. O bogăţie aparte oreprezintă apele minerale, cu compoziţiichimice variate, sub forma izvoarelorclorosodice şi carbo gazoase (Zizin),clorosodice şi bromurate (Rod bav),clorosodice şi sărate (Perşani, Grid,Veneţia de Jos, Racoş), clorosodice şisulfuroase (Rupea, Homorod) etc.
Istoric. Prezenţa activităţii umane înarealul actual al jud. B. a fost semnalatăîn numeroase puncte, cele mai vechiurme de locuire fiind atri buite culturiimateriale Musteriene (60 000–40 000î.Hr.) din Paleoliticul mijlociu. Obiectedin cremene sau os (unelte, arme etc.) aufost descoperite în Peştera Gura Cheiidin apropiere de Râşnov, la Rupea,Crizbav ş.a. Vestigiile unor aşezări ome -neşti din Neolitic, cu inventar arheologicbogat (unelte, ar me, produse ceramice,podoabe etc.), au fost scoase la iveală înlocalit. din jurul municipiului Bra şov, iarurme materiale care dovedesc prezenţaunei populaţii locale pe aceste meleaguri,în Epoca bron zului, aparţinând culturiimateriale Noua (sec. 14–12 î.Hr.), au fostdescoperite în cartierul Noua al muni -cipiului Braşov, la Bod, Hărman,Cuciulata ş.a. Urme edifi catoare (mo -

nede, obiecte de podoabă etc.) din Epo -ca fierului (800 î.Hr.–sec. 1–3 d.Hr.),cores punză toare perioa dei dacice, au fostidentificate în arealele localit. Braşov,Hărman, Codlea, Râşnov ş.a. Din vremeastăpâ nirii ro mane au rămas ca mărturiiurmele castrelor de la Râşnov (anticul
Cumidava) şi Hoghiz, iar perioadadesăvârşirii procesului de formare apoporului român este ilustrată de desco -peririle de la Cristian şi Şercaia (sec. 4),Feldioara (sec. 4–9), Hărman (sec. 6–13),Comana de Jos (sec. 8–9), Braşov (sec. 9–12) ş.a., care dovedesc o locuire intensăîn Ţara Bârsei înainte de aducerea şistabilirea aici a colo niştilor germani, lamijlocul sec. 12. Teritoriul braşovean esteamintit în documentele sec. 13–14 caunitate ad-tivă aparte, unele dintre dis -trictele româneşti şi comitatele de aicicon tinuând să existe până în anul 1920,când, după înfăptuirea (în 1918) statuluinaţional unitar român, a fost ne cesarăreorganizarea ad-tiv-teritorială a Româ -niei Mari. De remarcat este faptul că omare parte a terit. braşovean se supra -pune unor forme vechi de orga nizareteritorială, numite „ţări”. În acest sens,cea mai veche unitate ad-tivă distinctăeste Ţara Bârsei, amintită documentar,în 1211, cu numele Terra Borza, iar apoiŢara Făgăraşului sau Ţara Oltului,consemnată documentar, în 1222, cu

numele Terra Blachorum. La sf. sec. 12 şiînceputul sec. 13, cen trele meşteşugăreşti,în special oraşul Braşov, au devenitprincipalele furnizoare cu produsemeşteşu găreşti pentru Moldova şi ŢaraRomânească. Dezvol tarea legăturilorcomerciale ale Braşovului cu ŢaraRomânească şi cu Moldova, înlesnite deexistenţa numeroaselor trecători naturalecare străbat Carpaţii (Giuvala, Predeal,Predeluş, Bratocea, Boncuţa ş.a.) suntilustrate şi de faptul că domnii ŢăriiRomâneşti au stăpânit Făgăraşul până în1452, iar Mircea cel Bătrân şi apoi fiulsău, Mihail I, au stăpânit o perioadă(1395–1425) Cetatea Bran. Un documentimpor tant al vremii este scrisoareaadresată de către braşo veni, la 26 apr.1479, lui Ştefan cel Mare, domnulMoldovei, în care proslăveau victoriileacestuia împotriva turcilor, care salvauinteresele celor trei ţări române, şi princare îl rugau pe bravul domn „... săbinevoieşti a te apropia de această ţarăspre a o apăra de acei turci preacumpliţi”. Din 1541, Tran silvania,inclusiv terit. de azi al jud. B., a devenitprincipat autonom sub suzeranitateturcească. În timpul luptelor pentruunificarea celor trei ţări române, MihaiViteazul a locuit în cetatea Făgă raşului,iar după lupta de la Mirăslău (18 sept.1600), acesta s-a retras, cu familia sa, la

154 Braşov



Râşnov pe care îl considera drept „unoraş al domniei mele”. În 1688, braşo -venii s-au împotrivit pă trunderii arma -telor austriece şi încorporării Transilva nieide către Imperiul Habsburgic, cerândajutorul domnului Ţării Româneşti,Şerban Cantacuzino. Marea răs coală ameşteşugarilor braşo veni împo trivainstau rării stăpânirii austriece a fost însăînăbuşită, iar conducătorii revoltei –condamnaţi la moarte. Răs coala a marcat,totodată, începutul luptelor anti -habsburgice ale populaţiei de pe terit.Transilvaniei. Jumătatea sec. 19 estemarcată de Revoluţia de la 1848–1849 dinTran silvania, în timpul căreia peste 3 000de locuitori din Ţara Făgăraşului, subcon ducerea lui Iovian Bradu şi NicolaeOrhidan, au incendiat numeroase caseale nobililor maghiari. A doua jumătatea sec. 19 şi începutul sec. 20 au fostdominate de continuarea luptei politiceşi culturale a intelectualităţii româ neştidin Transilvania pentru scoatereanaţiunii române din „situaţia înjositoarede popor tolerat” şi acordarea unordrepturi şi libertăţi democratice egale cuacelea ale altor naţionalităţi. La AdunareaNaţională a Marii Uniri de la 1 Dec. 1918de la Alba Iulia, jud. B. a delegat 52 decetăţeni aparţinând tuturor categoriilorsociale. După unirea Transil vaniei cuRomânia, la 1 Dec. 1918, viaţa economicăşi social-culturală a jud. B. a înregistrato dezvoltare considerabilă, în cadrulcăreia oraşul Braşov a devenit unuldintre cele mai puternice centre in -dustriale şi culturale ale ţării. Revenindla fizio nomia jud. B., se remarcă faptulcă, în 1854, pe o hartă publicată de E. A.Bielz, în SE Transilvaniei figura, printrealtele, districtul (Kreise) Braşovului,alcătuit din zece preturi (Bezirk). În 1876a avut loc o reorganizare a Transilvanieiîn urma căreia s-a înfiinţat ComitatulBraşov (1 499 km2) ce cuprindea fostuldistrict Braşov şi o parte din districtulFăgă raşului şi Scaunul Cohalmului.După crearea României Mari (1918), aavut loc o nouă organizare ad-tivteritorială, în 1921, când a fost înfiinţatjud. B., în componenţa căruia intrauoraşul Braşov, 3 plase (Bârsa de Jos, Bârsade Sus, Săcele) şi 23 de comune. În urmamodificărilor intervenite în 1926, jud. B.era format din oraşul B.şi 48 de comunegrupate în patru plase (Bârsa de Jos,Bârsa de Sus, Săcele şi Zărneşti),menţinându-se în această formă până la8 sept. 1950, când a fost efectuată o reor -ga nizare ad-tiv teritorială după model

sovietic, creând regiunea Stalin (formatădin 8 raioane, 20 de oraşe şi comune), acărei denumire a fost schimbată la 24 dec.1960, în regiunea Braşov. Prin Legea nr.2/17 febr. 1968 privind organizareaad-tiv terito rială a României (cumodificările din 23 ian. 1981) s-a revenitla împărţirea pe judeţe a ţării, regiuneaBraşov devenind jud. Braşov, între limitemai mici, fiind format în prezent din 4mu nicipii, 6 oraşe, 48 de comune, 149 desate şi 5 localităţi componente aleoraşelor şi municipiilor.
Economia jud. B. are un profilcomplex, în cadrul căreia funcţiileindustrială (predominantă), de transport,turistică, agricolă ş.a. s-au amplificat,contribuind la realizarea, în proporţiiridicate, a unor produse din diferiteramuri ale economiei naţionale. 
Industria, principala componentă aactivităţii jud. B., are un înalt grad decomplexitate, spe cializare, diversi ficareşi o mare capacitate de pro ducţie. Înansamblul economiei naţionale, jud. B.ocupă locul 2, după Bucureşti, în pro -ducţia constr. de maşini şi în cea a produ -selor cosmetice. Pr. produse industrialerealizate de întreprin derile bra şo venesunt: autocamioane (la Braşov), motoareşi maşini-unelte (Codlea), elicoptere şimotopla noare (Ghimbav), maşini şiutilaje agricole (Braşov), utilaj petrolierşi chimic (Braşov, Făgăraş), motoareasincrone (Bra şov), rul menţi (Braşov),echipa ment electric de bord pentruautovehicule şi tractoare (Săcele), scule(Râşnov), coloranţi organici (Codlea),amoniac (Făgăraş, Victoria), metanol, acidsulfuric ş.a. (Victoria), mase plastice(Râşnov), ciment (Hoghiz), prefabri cate dinbeton şi produse ceramice (Feldioara),mobilă, furnir, placaje ş.a. (Braşov, Codlea),celu loză şi hârtie (Zărneşti, din 1835; azi înfaliment), carton (Ghim bav), stofe, conf. şitricotaje (Braşov, Rupea), pro duse alim.(zahăr, preparate din carne şi lapte, bere,vin, dulciuri etc.) la Bod, Braşov, Făgăraş,Rupea, Moeciu, Prejmer, Homorod, Tohanuş.a. Ind. poli grafică cu o veche tradiţie.
Agricultura ocupă un loc important îneconomia jud. B., evidenţiindu-se prinpredominarea sec torului zoo tehnic şi princultura plantelor tehnice. La sf. anului2007, din totalul supr. agricole (282 897ha), 123 749 ha reveneau terenurilorarabile, 97 086 ha păşunilor, 60 440 hafâneţelor, 1 420 ha livezilor şi pepinierelorpomicole şi 202 ha viilor şi pepinierelorviticole. În acelaşi an, în structuraculturilor de câmp, pe primul loc se

situau plantele de nutreţ (27 357 ha),urmate de culturile de grâu şi secară(16 248 ha), cartofi (16 905 ha), orz şi orzoaică(12 298 ha), po rumb (9 618 ha), sfeclă dezahăr, ovăz, legume etc. Pomicultura esteconcentrată în arealul oraşului Rupea şia com. Recea, Lisa şi pe pantele Pod.Hârtibaci, predo minant fiind mărul şiprunul. Creş terea anima lelor reprezintăramura tradiţio nală şi, totodată, sectorulcel mai impor tant în cadrul eco nomieiagricole. La începutul anului 2008,efectivul de animale al jud. B.cuprindea58 156 capete bovine, 143 387 capeteporcine, 313 651 capete ovine, 14 027capete caprine, 11 548 capete cabaline.Avicul tură (2 208 194 capete pă sări);apicultură (21 462 familii de albine).Caracteristic pentru Depr. Făgăraş estearia largă de creştere a bubali nelor(bivolilor). În cadrul secto rului zootehnicse re marcă faptul că peste 98% dinefectivul de ani male aparţine sectoruluiprivat, iar în unele cazuri (caprine,cabaline, albinărit) în întregime.
Căile de comunicaţie. Intensa activitateecono mică a jud. B. şi poziţia sa centralăîn cadrul ţării au atras dezvoltareacorespunzătoare a căilor şi mijloa celorde comunicaţie care converg dinspreMoldo va, Muntenia şi din N şi VTransilvaniei, B. fiind unul dintre celemai importante noduri de comu nicaţiiale ţării. La sf. anului 2007, lungimeareţelei feroviare de pe terit. jud. B. erade 354 km (din care 184 km linii electri -ficate), cu o densitate de 66 km/ 1 000km2 teritoriu, acesta fiind străbătut decea mai importantă magistrală fero viarăa ţării care leagă capitala României cucapitalele din cen trul şi V Europei,respectiv linia de c.f. Bucureşti– Ploieşti–Braşov–Sighişoara–Mediaş– Teiuş–Cluj-Napoca– Oradea– Episcopia Bihorului.Din Braşov pleacă o derivaţie cătreFăgăraş–Sibiu–Deva–Arad–Curtici şi oaltă derivaţie din Bra şov către SfântuGheorghe–Miercurea-Ciuc–Ciceu–Topliţa–Deda–Dej–Baia Mare–Satu Mare.În acelaşi an, lungimea drumurilorpublice măsura 1 498 km (din care 454km drumuri moder nizate), cu o densitatede 27,9 km/100 km2 teritoriu, nodulrutier Braşov fiind o adevărată placăturnantă de legătură către Bucureşti,Buzău, Oneşti, Mier curea-Ciuc, Sighişoara,Cluj-Napoca, Satu Mare, Oradea, Deva,Arad, Sibiu, Piteşti ş.a.
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Învăţământ,culturăşiartă. În jud.
B. a fost înfiinţată una dintre cele maivechi şcoli româneşti din Transilvania(1471, la Şcheii Braşovului). În anul şcolar2007–2008, pe terit. jud. B., îşi des făşurauactivitatea 69 grădiniţe de copii, cu 15 814copii înscrişi şi 962 personal didactic, 125şcoli generale (învăţământ primar –clasele 1–4 şi gim nazial – clasele 5–8), cu42 420 elevi şi 3 557 cadre didactice, 46licee, cu 20 727 elevi şi 1 899 profe sori, oşcoală profesională, cu 6 222 elevi şi 81ca dre didactice, două universităţi(„Transilvania”, f. 1971, cu 25 facultăţi,49 869 studenţi şi 1 091 pro fesori şi„George Bariţiu”, particulară, f. 1991), cuşase facultăţi, 29 946 studenţi şi 147profesori. Învă ţământul se desfăşoarăatât în limba română, cât şi în limbilegermană şi maghiară pentru elevii careaparţin celor două minorităţi naţionale.O intensă şi bogată activitate cultural-artistică o desfăşoară cele trei teatre dinmunicipiul Braşov (dramatic, muzi cal,de păpuşi), Filarmonica „GheorgheDima” din Braşov (înfiinţată la 15 apr.1949), două galerii de artă, douăcinematografe, 227 biblioteci, cu 3 897 000vol., 135 cămine cul turale, nouă case decultură, nume roase muzee (Braşov, Bran,Făgăraş, Rupea, Săcele ş.a.), o staţie localăde emisii TV şi alta de emisii radio,nume roase case editoriale şi redacţii depresă, formaţii artistice de amatori şiansam bluri folclo rice. Acti vitatea artistică

este marcată anual de desfăşurarea, laBraşov, a Festivalului internaţional demuzică uşoară „Cerbul de aur”, ale căruiprime patru ediţii au avut loc în anii1968–1971, întrerupt de auto rităţilecomunist-ceauşiste în 1972 şi reluat după1989, respectiv, ediţia a 5-a, desfă -şurându-se între 24 şi 28 iun. 1992,urmată de alte ediţii în 1993, 1994, 1995,1996, 1997. După alţi 3 ani de întrerupereau mai avut loc ediţiile 2001–2005, urmatde întreruperile din anii 2006 şi 2007 şireluat în 2008, 2009 şi 2010. Activitateasportivă se desfă şoară în cadrul celor 178de secţii sportive, în care activează 5 527sportivi, 256 antrenori şi 264 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului2007, reţeaua sani tară a jud. B. dispuneade 14 spitale, cu 3 707 paturi (un pat despital la 160 de locuitori), trei dis pensare,patru policlinici, 294 cabinete stoma -tologice, un centru de medicină preven -tivă şi o staţie de salvare, 191 farmacii şipuncte farmaceutice ş.a. Asistenţamedicală este asigurată de 1 228 me dici(1 medic la 483 locuitori), 301 stomatologi(1 medic stomatolog la 1 973 locuitori) şi3 165 cadre sanitare cu pregătire medie.
Turism. Înzestrat cu un bogat,complex şi va loros potenţial turistic,natural şi „umanizat”, jud. B.cunoaşteo permanentă dezvoltare a activităţiituristice, oferind în toate anotimpurileanului posi bilităţi multiple de turism.Activitatea turistică de pe raza jud. B.este coordonată de către Societateacomercială „Postăvarul” S.A., înfiinţată

în 1990 prin desfiinţarea O. N. T. Braşov,care asigură ser vi ciile hoteliere prinunităţile aflate în patrimoniul său. În anul2007, jud. B. avea o capacitate totală decazare turis tică de 12 634 locuri (locul 2pe ţară, după jud. Constanţa) în 59 dehoteluri, cabane, un motel, 137 depensiuni turistice urbane şi 200 pensiunituristice rurale şi 55 de vile. Varietateaşi frumuseţea peisajului mon tan, culacuri gla ciare, trasee marcate, cabane(Trei Brazi, Diham, Clăbucet Plecare,Clăbucet Sosire, Gârbova, Piatra Mare,Postăvarul, Omu, Susai etc.) şi posibilităţide alpinism, nenumăratele monu menteistorice şi de arhitectură (cetăţile Făgăraş,Rupea, Râşnov, Prejmer ş.a., castelelemedievale de la Bran, Racoş, Hoghiz ş.a.,Biserica Neagră, Casa Sfatului, bisericile„Sfântul Bartolomeu” , „Sfântul Nicolae”din Şchei, toate în Braşov, bisericile forti -ficate,  în stil gotic sau baroc, din Calbor,Seliştat, Felmer, Rotbav, Homorod ş.a.),staţiunile balneo climaterice (Rodbav,Zizin ş.a.) şi ale spor turilor de iarnă(Poiana Braşov, Predeal ş.a.), celebrelemo numente ale naturii (PoianaNarciselor de la Dum brava Vadului,bazaltele de la Racoş, stejarii se culari dela Cristian, garofiţa Pietrii Craiului şifloarea-de-colţi de pe crestele M-ţilorPiatra Cra iului), complexul mănăstirescde la Sâmbăta de Sus etc. constituie totatâtea obiective turistice şi puncte deatracţie pentru vizitatorii români şi străiniaflaţi la odihnă sau în tranzit prin jud.
B. Indicativ auto: BV.
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Localităţilejud.Braşov(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)
I. Municipii

1.BRAŞOV(1234)
2.CODLEA(1265)
3.FĂGĂRAŞ(1291)
4.SĂCELE (1366)
II. Oraşe Localit. componente

ale oraşelor

1.GHIMBAV (1342)
2.PREDEAL(1805) 1. Pârâul Rece2. Timişu de Jos (1850)3. Timişu de Sus (1854)
3.RÂŞNOV (1331)
4.RUPEA (1324) 1. Fişer (1488)
5.VICTORIA (1949–1953)
6.ZĂRNEŞTI (1367) 1. Tohanu Nou (1294)



III. Comune Satele componente(primul sat este reşed. com.)
1.APAŢA 1. Apaţa (1377)
2.AUGUSTIN 1. Augustin (1679)
3.BECLEAN 1. Beclean (1473)2. Boholţ (1317–1320)3. Calbor (1488)4. Hurez (1453)5. Luţa (1556)
4.BOD 1. Bod (1211)2. Colonia Bod (1956)
5.BRAN 1. Bran(1367)2. Predeluţ3. Sohodol (1805)4. Şimon (1805)
6.BUDILA 1. Budila(1211)
7.BUNEŞTI 1. Buneşti(1337)2. Criţ (1270–1272)3. Meşendorf (1322)4. Roadeş (1356)5. Viscri (1231)
8.CAŢA 1. Caţa (1299)2. Beia (1494)3. Drăuşeni (1224)4. Ioneşti (1448)5. Paloş (1520)
9.CINCU 1. Cincu (1328)2. Toarcla (1329)
10.COMANA 1. ComanadeJos (1469)2. Comana de Sus (1469)3. Crihalma (1396)4. Ticuşu Nou (1733)
11.CRISTIAN 1. Cristian (1362)
12.CRIZBAV 1. Crizbav (1235)2. Cutuş (1913)
13.DRĂGUŞ 1. Drăguş (1486)
14.DUMBRĂVIŢA 1. Dumbrăviţa (1377)2. Vlădeni (1570)
15.FELDIOARA 1. Feldioara (1240)2. Colonia Reconstrucţia (1956)3. Rotbav (1413)
16.FUNDATA 1. Fundata (1850)2. Fundăţica (1956)3. Şirnea (1805)
17.HĂLCHIU 1. Hălchiu(1335)2. Satu Nou (1404)
18.HĂRMAN 1. Hărman (1240)2. Podu Oltului (1954)
19.HÂRSENI 1. Hârseni (1520)2. Copăcel (1473)3. Măliniş (1956)4. Mărgineni (1437)5. Sebeş (1453)

20.HOGHIZ 1. Hoghiz (1186)2. Bogata Olteană (1337)3. Cuciulata (1372)4. Dopca (1235)5. Fântâna (1606)6. Lupşa (1469)
21.HOLBAV 1. Holbav(1560)
22.HOMOROD 1. Homorod (1488)2. Jimbor (1342)3. Mercheaşa (1448)
23.JIBERT 1. Jibert (1289)2. Dacia (1309)3. Grânari (1289)4. Lovnic (1206)5. Văleni (1231)
24.LISA 1. Lisa(1527)2. Breaza (1554)3. Pojorta (1589)
25.MĂIERUŞ 1. Măieruş (1377)2. Arini (1839)
26.MÂNDRA 1. Mândra (1400)2. Ileni (1511)3. Râuşor (1473)4. Şona (1488)5. Toderiţa (1589)
27.MOIECIU 1. MoieciudeJos (1802)2. Cheia (1909)3. Drumul Carului (1956)4. Măgura (1805)5. Moieciu de Sus (1805)6. Peştera (1805)
28.ORMENIŞ 1. Ormeniş(1733)
29.PĂRĂU 1. Părău (1293)2. Grid (1509)3. Veneţia de Jos (1235)4. Veneţia de Sus (1469)
30.POIANAMĂRULUI 1. PoianaMărului (1589)
31.PREJMER 1. Prejmer (1240)2. Lunca Calnicului (1954)3. Stupinii Prejmerului (1954)
32.RACOŞ 1. Racoş(1421)2. Mateiaş (1733)
33.RECEA 1. Recea (1520)2. Berivoi (1511)3. Dejani ( (1452)4. Gura Văii (1556)5. Iaşi (1453)6. Săsciori (1432)7. Săvăstreni (1589)
34.SÂMBĂTADESUS 1. SâmbătadeSus (1437)2. Staţiunea Climaterică Sâmbăta (1956)
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35.SÂNPETRU 1. Sânpetru (1240)
36.ŞERCAIA 1. Şercaia (1235)2. Hălmeag (1211)3. Vad (1417)
37.ŞINCA 1. ŞincaVeche (1476)2. Bucium (1556)3. Ohaba (1476)4. Perşani (1512)5. Şercăiţa (1584)6. Vâlcea (1956)
38.ŞINCANOUĂ 1. ŞincaNouă (1291)2. Paltin (1956)
39.ŞOARŞ 1. Şoarş(1206)2. Bărcut (1206)3. Felmer (1206)4. Rodbav (1332)5. Seliştat (1206)
40.TĂRLUNGENI 1. Tărlungeni (1484)2. Cărpiniş (1913)3. Purcăreni (1500)4. Zizin (1367)
41.TELIU 1. Teliu (1212)

42.TICUŞU 1. TicuşuVechi(1373)2. Cobor (1206)
43.UCEA 1. UceadeJos (1223)2. Corbi (1509)3. Feldioara (1307)4. Ucea de Sus (1509)
44.UNGRA 1. Ungra (1211)2. Dăişoara (1606)
45.VAMABUZĂULUI 1. VamaBuzăului(1533)2. Acriş (1954)3. Buzăiel (1954)4. Dălghiu (1956)
46.VIŞTEA 1. VişteadeJos (1400)2. Olteţ (1529)3. Rucăr (1387)4. Viştea de Sus (1511)5. Viştioara (1956)
47.VOILA 1. Voila (1339)2. Cincşor (1332)3. Dridif (1509)4. Ludişor (1476)5. Sâmbăta de Jos (1291)6. Voivodeni (1432)
48.VULCAN 1. Vulcan (1369)2. Colonia 1 Mai (1956)

perite vestigiile a douã aºezãri ºi patrucimitire din sec. 4–6, aparþinând popu -laþiei daco-romane, în care s-au gãsiturme de locuire în bordeie, ceramicãroºie-cãrãmizie cu decor striat, spade,catarame, fibule din bronz ºi argint etc.Având un caracter rural, influenþatãputernic de cultura provin cialã bizan -tinã, cultura materială B. a cuprins întregterit. României, formând fondul depopulaþie (etnic ºi lingvistic) ºi de culturãcare a stat la baza formãrii ºi dezvoltãriiculturii materiale Ipoteºti – Ciurel -Cândeºti din sec. 7–8. Satul Brateiu a fostîntemeiat de coloniºtii germani în anul1283, cu numele Marienberg. În satulBuzd se aflã o bisericã fortificatã (în

prezent biserică evanghelică), în stil gotic,datând din sec. 14, cu modificãri din sec.15 ºi picturi murale interioare din 1481ºi de la sf. sec. 16 ºi altar din sec. 16, iarîn satul Brateiu (menþionat documentar,prima oarã, în 1283) există o bisericãconstruitã înainte de anul 1283 ampli -ficatã în sec. 14–15 ºi fortificatã în sec. 16(azi biserică evanghelică).
BRATEª 1. Lac hidroamenajat în ERomâniei, în Câmpia Covurlui, la 2 kmNE de municipiul Galaþi, a cãrui supr. afost redusã de la 74,2 km2 la 24 km2, odatã cu lucrãrile de amenajare efectuatedupã anul 1948. Ad. medie: 3 m. Pisci -culturã. O mare parte din terenurilerãmase dupã desecarea lacului au fostîndiguite ºi redate agriculturii. Apelelacului B. sunt legate de cele ale Prutuluiprintr-un canal realizat pe valea fostuluiemisar Ghimia.

2.Com. în jud. Covasna, alcãtuitã din3 sate, situatã în Depr. Târgu Secu iesc,pe râul Covasna; 1 521 loc. (1 ian. 2011):782 de sex masc. ºi 739 fem. Haltã de c.f.Prelucr. lemnului ºi a lap telui. Creºtereabovinelor. Satul Brateº este menþionatdocu mentar, prima oarã, în 1415. În satulTelechia, atestat docu mentar în anul1567, se află o biserică reformată (1760)şi conacul „Horvath” (sec. 18), aflat înstare de degradare.
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BRATCA, com. în jud. Bihor, alcãtuitãdin 6 sate, situatã în extremitatea de E aDepr. Vad-Bo rod, la poalele de NE aleM-þilor Pãdurea Craiului, pe Criºu Repe -de, în zona de confl. cu râul Brãtcuþa;5 080 loc. (1 ian. 2011): 2 462 de sex masc.ºi 2 618 fem. Staþie de c.f. Expl. de calcarecompacte, de argilã refractarã ºi de dacit.Zãcãminte de lignit ºi de bauxitã. Expl.ºi prelucr. lemnului (cherestea).Preparate din lapte. Creºterea bovinelor.Pomi culturã (meri, pruni, peri). SatulBratca este men þionat documentar, primaoarã, în 1435. Biseri cile din lemn cuacelaºi hram – „Sfin þii Arhangheli Mihailºi Gavriil” – în satele Beznea (1723–1725,cu modificãri din 1864), declaratã monu -ment istoric, ºi Valea Criºului (1785, cupicturi din 1876 execu tate de DionisiuIuga). Re zervaþia paleontologicã „Calca -rele cu hi puriþi” – un imens recif coraliercu lamelibranhiate marine de vârstã cre -tacicã, extins pe o supr. de 0,40 ha. Totîn arealul com. B., existã un punctfosilifer unde s-au descoperit resturilescheletului unui rinocer datând dinMiocen.
BRATEIU, com. în jud. Sibiu, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în Pod. Hârtibaciului,pe râul Târnava Mare; 3 843 loc. (1 ian.2011): 1 881 de sex masc. ºi 1 962 fem.Viticulturã. Pe terit. com. au fost desco - Biserica evanghelică din satul Brateiu



BRATIA, râu, afl. dr. al Râului Târguluiîn aval de com. Stâlpeni, jud. Argeº; 53km; supr. bazinu lui: 368 km2. Izv. de peversantul sudic al masivului Iezer, de la2 020 m alt.
BRATOCEA, pas de înãlþime în Carpaþiide Curburã, în V M-þilor Ciucaº, pe valeasuperioarã a Teleajenului, la 1 263 m alt.Strãbãtut de o ºosea modernizatã ceasigurã legãturile rutiere între Muntenia(Ploieºti–Vãlenii de Munte–Mãneciu) ºiTransilvania (Sãcele–Braºov). În sec.trecute a avut un rol însemnat în asigu -rarea legãturilor co merciale aleBucureºtiului cu Braºovul. În aceastãzonã se aflã o interesantã formã de relief,având aspectul unui porumbel uriaº(„Porumbelul Bratocei”), re zultatã înurma acþiunii îndelungate de eroziuneefectuatã de agenþii modelatori externi(gelivaþie, vânt, ploi, zãpezi º.a.) asuprarocilor calcaroase.
BRATOVOEªTI, com. în jud. Dolj,alcãtuitã din 4 sate, situatã în CâmpiaRomanaþi, în lunca largã de pe stg. Jiului;3 344 loc. (1 ian. 2011): 1 669 de sex masc.ºi 1 675 fem. Viticulturã; legumiculturã.În satul Bratovoeºti se aflã bi serica„Sfântul Nicolae” (1855–1856), iar în satulBã doºi, biserica „Sfântul Nicolae” (1733).În arealul com. B. se aflã rezervaþiilenaturale pãdurea cu mãrgãritar (Convallaria
majalis) şi lacul Adunaţii de Geormana(102 ha). Pânã la 7 apr. 2004, com. B. aavut în componenþã satele Rojiºte ºiTâmbureºti,  care la acea datã au formatcom. Rojiºte, jud. Dolj.
BRAZI 1. Com. în jud. Prahova, alcãtuitãdin 6 sate, situatã în Câmpia Ploieºtiului,

pe râul Leaotu, la 8 km S de municipiulPloieºti; 8 436 loc. (1 ian. 2011): 4 127 desex masc. ºi 4 309 fem. Staþie de c.f.(inauguratã la 13 sept. 1872). Centralãelectricã (600 MW) ºi de termoficare,intratã în funcþiune în 1961. Industriapetrochimică. Producţie de cauciucsintetic. Creºterea porcinelor. Conacul„Nicolau” (mijlocul sec. 19), azi spital, însatul Brazi; biserica „Sfânta Treime” (sec.19), în satul Stejaru.
2. Mănăstirea~Õ Panciu.

BRAZII1. Com. în jud. Arad, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în S Depr. Gurahonþ,la poalele de NE ale M-þilor Zarand, perâul Sighiºoara; 1 276 loc. (1 ian. 2011):645 de sex masc. ºi 631 fem. Expl. ºiprelucr. lemnului. Pomi culturã. În satulIacobini se aflã o moarã de apã, înfuncþiune din 1804. Castel în stil neoclasic(1800). Bisericã din lemn (sec. 18), în satulBuceava-ªoi muº ºi biserica din lemn„Sfântul Gheorghe” (1800, restauratã în1866, 1911 ºi 1959), în satul Mãdri geºti.Pânã la 1 ian. 1965, satul ºi com. B. s-aunumit Saturãu, menþionat documentar cuacest nume, prima oarã, în 1553.
2.Com. în jud. Ialomiþa, alcãtuitã din3 sate, situatã în Câmpia Sãratei, pe râulPrahova; 1 153 loc. (1 ian. 2011): 553 desex masc. ºi 600 fem. Pânã la 1 ian. 1965com. B. s-a numit Rãduleºti-Fi litis. Între17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981 a fãcut partedin jud. Ilfov. Pânã la 7 apr. 2004, com.

B. a avut în componenþã satul Maia, carela acea datã a devenit comunã de sinestãtãtoare. În satul Brazii se aflã biserica„Sfântul Nicolae” (1745, refãcutã în 1834).
BRÃDÃÞEL,Mănãstirea~Õ Horod-
niceni.

BRÃDEANU, com. în jud. Buzãu, alcã -tuitã din 3 sate, situatã în Câmpia Bãrã -ga nului; 2 508 loc. (1 ian. 2011): 1 224 desex masc. ºi 1 284 fem. Nod rutier.Legumiculturã. Pãdure de stejar bru -mãriu (Quercus pedun culiflora) în amesteccu ulm (Ulmus minor), arþar tãtãresc (Acer
tataricum), pãr pãdureþ (Pyrus py raster)º.a., extinsã pe 5,8 ha, declaratã rezervaþieforestierã (1975).
BRÃDENI 1. Lac de acumulare, creatpentru pisciculturã, pe cursul superioral Hârtibaciului, în arealul com. Brãdeni,jud. Sibiu. Supr.: 115 ha; vol.: 2,0 mil. m3.

2.Com. în jud. Sibiu, alcãtuitã din 3sate, situatã în Pod. Hârtibaciului, pecursul superior al râului Hârtibaciu; 1 404loc. (1 ian. 2011): 744 de sex masc. ºi 660fem. Pisciculturã. Cetate sãteascã avândbisericã de incintã (sec. 15–16). Pânã la 1

ian. 1965, com. ºi satul B. s-au numit
Hendorf. În satul Brãdeni, menþio natdocumentar, prima oarã, în 1297, cunumele Terra Heen, iar apoi în 1349 cudenumirea Villa Hegun, se aflã o bisericãmenþionatã documentar în anul 1350 (azibisericã evanghelicã), înconjuratã deziduri groase de 1,2 m ºi înalte de 12 m,strãjuite de bastioane rectangulare la celepatru colþuri, construite în perioada1476–1507; în satul Retiº existã o bisericãluteranã (sec. 15–16) ºi o bisericãortodoxã, cu hramul „Sfântul Nicolae”(1811).
BRÃDEªTI1.Com. în jud. Dolj, alcãtuitãdin 6 sate, situatã în zona de contact aDealurilor Amaradiei cu lunca largã aJiului, la poalele de SV ale DealuluiMateului; 4 532 loc. (1 ian. 2011): 2 252de sex masc. ºi 2 280 fem. Haltã de c.f.Expl. de petrol ºi gaze naturale. Complexavicol; api culturã; viticulturã. În satulRãcarii de Jos au fost descoperite (1887–1898, 1928–1929) urmele unui castruroman ºi ale unei aºezãri civile romane(sec. 2), care a fiinþat pânã în sec. 6.Castrul (173,20 x 141,50 m), construit întimpul domniei împãratului Hadrian, afost refãcut în a doua ju mãtate a sec. 3 ºitransformat în cetate (dupã retragereaarmatelor romane în perioada 271–275),în care a con tinuat sã locuiascã populaþiaautohtonã. Aici s-au gãsit fragmente destatui imperiale din bronz (unaînfãþiºându-l pe Septimiu Sever ºi altedouã pe Hercule ºi pe Minerva), o aplicãdin bronz, un candelabru din bronz,unelte ºi ustensile din fier ºi bronz,ceramicã (opaiþe, terra sigilata) etc. În satulBrãdeºtii Bãtrâni se aflã biserica „SfinþiiArhan gheli Mihail ºi Gavriil”, construitãîn 1751 prin grija vornicului C. Brãdescu,cu picturi murale ori ginare, între care seremarcã tabloul votiv ºi scena „Judecatade Apoi”; în satul Tato mireºti existãbiserica cu hramul „Ador mirea MaiciiDomnului” (1770–1780), iar în satulBrãdeºti, biserica cu hra mul „Sfântul IoanBotezãtorul” (1823).

2. Com. în jud. Harghita, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în Depr. Odorhei, lapoalele de V ale M-þilor Harghita, laconfl. râului Brãdeºti cu Târnava Mare;1 803 loc. (1 ian. 2011): 903 de sex masc.ºi 900 fem. Nod rutier. Expl. de nisipcuarþos. Prelucr. lemnului. Satul Brãdeºtieste menþionat docu mentar, prima oarã,în 1532. În satul Târnãviþa se aflã o casãveche (1826), din lemn.
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BRÃDETU 1. Micã depresiune deeroziune, situatã în zona de contact aMuscelelor Argeºului cu prelungirilesudice ale M-þilor Fãgãraº, strãjuitã la Vde Dealul Chiciura (1 218 m alt.) ºistrãbãtutã de râul Vâlsan.
2. Staþiune balneoclimatericã deinteres local, situatã în depresiuneaomonimã, la 624 m alt., pe cursul superioral râului Vâlsan, în raza com. Brãduleþ,jud. Argeº, la 60 km N de Piteºti. Climãde depresiune intrade luroasã, cu temp.medii anuale de 7,5°C (în iul. mediatermicã este 17°C, iar în ian. –4°C) ºiprecipitaþii moderate (750 mm anual).Numeroase izv. cu ape minerale sulfuroase,clo rurate, sodice, bicarbonatate, iodurate,indicate pen tru tratarea afecþiunilor renaleºi ale cãilor urinare (litiazã recentã,necomplicatã, stãri dupã infecþii urinare,tratate medicamentos), ale bolilor tubuluidigestiv (gastrite cronice hipoacide,tulburãri func þionale ale colonului),hepato-biliare (dischinezie biliarã),endocrine (stãri prepuberale la copiii hiper -reactivi, sindrom ovarian de menopauzã)etc. Cli matul subalpin, reconfortant, cu aercurat, ozonat, lipsit de praf ºi alergeni, esterecomandat atât în convalescenþe, cât ºipentru tratarea asteniei, a stã rilor desurmenaj fizic ºi intelectual. Bisericã deschit, cu hramul „Înãlþarea Domnului” (sec.15), cu picturi murale din 1761.

BRÃDICEªTI,Mănãstirea~Õ Dolheºti
(1).

BRÃDIªOR,Hidrocentrala~ÕMalaia.

BRÃDULEÞ, com. în jud. Argeº, alcã -tuitã din 9 sate, situatã în zona Mus -celelor Argeºului, pe cursul superior alrâului Vâlsan; 1 867 loc. (1 ian. 2011): 920de sex masc. ºi 947 fem. Prelucr. lemnuluiºi a laptelui. Creºterea bovi nelor ºiovinelor. Pomiculturã (pruni, meri, peri).Staþiune balneoclimatericã ºi bisericã deschit, cu hramul „Înãlþarea Domnului”(sec. 15), în satul Brãdetu (Õ). Între 1925ºi 1968, com. B. s-a numit Brãteni.
BRÃDUÞ,com. în jud. Covasna, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în N Depr. Baraolt, lapoalele de SV ale M-þilor Harghita, perâul Cormoº; 4 914 loc. (1 ian. 2011):2 468 de sex masc. ºi 2 446 fem. Expl. dediatomit (în satul Filia). Expl. şi prelucr.primară a lemnului. Producţie de var şimangal. Pe terit. com. s-a des coperit untezaur ºi un depozit de la începutul Epo -

cii fierului (25 de inele din aur, topoareºi fragmente de spadã din bronz º.a.).Satul Brãduþ este men þionat documentar,prima oarã, în 1332. În satul Tălişoara,menţionat documentar în anul 1332, seaflă o bisericã din sec. 13–14 ºi un castelconstruit de căpitanul Mihály Daniel înanul 1669 (cu modificãri şi adăugiri din1884), azi intrat în circuitul turistic, însatul Filia există conacul „Boda” (1713,cu modificãri din 1826) şi o biserică refor -mată (1897–1898), iar în satul Dobo şenieste o biserică ortodoxă construită în1935-1937, distrusă de armata horthystăde ocupaţie şi reconstruită în 1995–1998.
BRÃEªTI 1. Com. în jud. Botoºani,alcãtuitã din 4 sate, situatã în zona decontact a Câmpiei Jijiei cu Dealul Bour;2 103 loc. (1 ian. 2011): 1 055 de sex masc.ºi 1 048 fem. Haltã de c.f. Biserica dinlemn cu hramul „Adormirea Maicii Dom -nului” (1745) ºi conacul „Capri” (1860),în satul Brãeºti; bisericã din lemn cuhramul „Sfinþii Voievozi” (1800), în satulPoiana.

2.Com. în jud. Buzãu, alcãtuitã din 7sate, si tuatã în zona de contact aSubcarpaþilor Buzãului cu prelungirile deSE ale M-þilor Penteleu, pe râul Bãlãneasa;2 403 loc. (1 ian. 2011): 1 210 de sex masc.ºi 1 193 fem. Satul Brãeºti este atestatdocu mentar în 1655. Bisericile din lemncu hramurile „Adormirea MaiciiDomnului” (1820) ºi „Sfân tul Vasile”(1858), în satele Ivãneþu ºi Ruginoasa. Înarealul com. B. se află ruinele bisericiifostului schit Pinul, construită în anii1647–1648 prin grija domnului MateiBasarab. Schitul Pinul a fost părăsit decălugări în anul 1860, iar în 1874, dinîntreg ansamblu monastic mai exista doarperetele dinspre Sud al bisericii.
3. Com. în jud. Iaºi, alcãtuitã din 5sate, situatã în S Câmpiei Jijiei, pe râulAlbeºti; 3 068 loc. (1 ian. 2011): 1 614 desex masc. ºi 1 454 fem. Viticulturã;apiculturã. În satul Brãeºti, atestatdocumentar, prima oarã, în 1462, se aflãbiserica din lemn cu hramul „AdormireaMaicii Domnului” (sec. 18).

BRĂGĂREŞTIÕ PucheniiMari.

BRÃHÃªEªTI, com. în jud. Galaþi,alcãtuitã din 4 sate, situatã în zona decontact a Câmpiei Tecuci cu ColineleTutovei, pe râul Berheci; 8 950 loc. (1 ian.2011): 4 361 de sex masc. ºi 4 589 fem.Fermã de creºtere a porcinelor. Pe terit.com. au fost descoperite urmele uneiaºezãri geto-dacice din sec. 4–3 î.Hr. Satul

Cosiþeni este atestat documentar, primaoarã, în 1546, iar Corcioveni în 1616.Pădurea Buciumeni (71,2 ha), declaratărezervaţie forestieră.
BRÃILA1. CâmpiaBrãilei, unitate derelief, joasã ºi netedã, situatã în NECâmpiei Române (parte componentã aacesteia), între luncile râurilor Siret la N,Dunãrea la E, Cãlmãþui la S ºi Buzãu laV. Alt. variazã între 50 m în NV ºi 20 mîn E. Este acoperitã, în mare parte, dedepozite loessoide pe care s-au dezvoltatsoluri de tip cernoziomic, foarte fertileîn condiþii normale de umiditate. Câmpiaeste formatã din mai multe câmpuri(Viziru, Ianca, Gemenele º.a.) presãratecu numeroase mo vile ºi lacuri instalateîn crovuri (Ianca, Plopu, Esca, Lutul Alb,Lacu Sãrat º.a.). Expl. de petrol ºi gazenaturale. Culturi de cereale, plantetehnice ºi de nutreþ, floarea-soarelui,sfeclã de zahãr etc. Cunoscutã ºi subnumele de Bãrãganul de Nord.

2. Municipiu în E-SE României,reºed. jud. omonim, situat în NE CâmpieiBrãilei, la 20 m alt., pe stg. Dunãrii, la170 km amonte de vãrsarea Dunãrii înMarea Neagrã; 209 562 loc. (1 ian. 2011):99 581 de sex masc. ºi 109 981 fem. Supr.:175 km2, din care 31 km2 în intravilan;densitatea: 6 760 loc./km2. Port flu -vio-ma ritim pânã la care pot pãtrundenave de mare tonaj. Nod feroviar (staþiade c.f. a fost inauguratã la 13 sept. 1872)ºi rutier. Expl. de argilã ºi de nisip. Cen -tralã electricã ºi de termoficare (1 950MW), la Chiscani, intratã în funcþiune în1973. Centru al industriei construcţiilorde maºini (exca vatoare, rulouri compre -soare, gredere, screpere, remorchere,ºlepuri fluviale, cargouri maritime pânãla 7 500 tdw, drăgi hidromecanice, maca -rale portuare, macarale Graifar, compac -toare vibra toare, excavatoare hidraulicepe pneuri şi şenile, excavatoare plutitoarecu funcţii multiple, autoexcavatoare,concasoare, utilaje de încărcare-descăr -care, utilaje pentru industria metalurgică,osii şi boghiuri pentru vagoane de caleferată de marfă şi călători, utilaje pentrufabrici de ciment ºi uzine de aluminiu,pentru ind. celulo zei ºi hârtiei ºi pentruind. de prelucr. a lem nului, vagoanesiderurgice, rotoare pentru turbine hidro -energetice etc.). Repa raþii capitale denave. Alte ramuri ind.: mat. de constr.(prefabricate din beton, cãrãmizi, ºamote,ciment, mortar refractar, praf de diato -mitã pentru combinatele metalurgice),chimicã (celofan, folii impermeabile, fibre
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artifi ciale, la Chiscani), prelucr. lemnului(mobilã, plãci aglo merate, chibrituri),conf., tricotaje, alim. (conserve de peºte,conserve de legume ºi fructe, preparatedin carne ºi lapte, biscuiþi, paste fãinoase,lapte praf, produse zaha roase ºi depanificaþie, bere, sucuri naturale etc.).Crescãtorie de fazani. Teatrul dramatic,din 1851 (numit din 1969 Teatrul „MariaFilotti”), Teatrul de pãpuºi „Cărăbuş”(1 iun. 1951), Filarmonica „Lyra” (24 oct.1883), un Institut de învãþãmânt superior,cu trei facultăţi, 2 412 studenţi şi 39 cadredidactice (în anul universitar 2007–2008),mai multe cinematografe, bibliotecipublice (între care Biblioteca judeþeanã„Panait Istrati” (f. 3 ian. 1881), în prezentcu peste 400 de mii de vol., MuzeulBrãilei (inaugurat la 2 iun. 1955 pe bazafostului muzeu mixt de istorie înfiinþatla 23 aug. 1881), care cuprinde mai multesecþii (de istorie ºi arheolo gie, etnografie,artã, ºtiinþele naturii), a fost reorga nizatîn 1968 cuprinzând cera micã de Cucu -teni, materiale arheologice aparþinândcultu rilor materiale Dridu ºi Babadag,documente ºi foto copii din perioada1868–1944, lucrãri de artã plasti cã semnatede Theodor Aman, Henri Catargi, Alexan -dru Ciucurencu etc.; Centrul cultural„Nicăpetre”, inaugurat la 6 dec. 2001,adăposteşte donaţiile sculptoruluiNicapetre (cetăţean canadian de origineromână) expuse într-o clădire din sec. 19,restaurată în 2009 şi intrată în circuitulmuzeistic la 12 nov. 2010; caselememoriale „Panait Istrati” ºi „Perpessi -cius” (Dimitrie S. Panaitescu). Parcul„Mo nument” (90 ha), amenajat în 1833–

1835. Între 23 ºi 27 aug. 1995, la B. s-adesfãºurat prima ediþie a Concursu luiinternaþional „Hariclea Darclée”,organizat din iniþiativa so pra nei MarianaNicolesco, ºi care de atunci are loc anual.
Istoric. Sãpãturile arheo logice efectuateîn cartierul Brãiliþa (1955–1975) au scosla ivealã o aºezare neoliticã cu douãniveluri (una aparþinând culturii Boian,cu cera micã de coratã meandric, ºi altaculturii Gu melniþa, carac terizatã prinlocuinþe cu platformã, ceramicã excizatãºi pictatã, plasticã), un cimitir deînhumaþie din perioada de trecere de laNeolitic la Epoca bronzului, în care s-augãsit schelete chircite, un vas cu capac,pictat bicrom, un pumnal din bronz auritº.a., o aºezare sãteascã de bordeie ºi uncimitir de incineraþie daco-getic (sec. 4–3 î.Hr.) cu inventar ceramic bogat. Pesteacestea s-a mai individualizat o aºezarede la începutul feudalismului (sec. 10–11). Prima atestare documentarã alocalităţii dateazã din sec. 13, când B.apare menþionatã cu numele bizantin
Proilava. În 1350 este amintitã cu numele
Drinago (sau Brillago) într-o descrieregeograficã spaniolã, iar în documenteleromâneºti este menþionatã într-un actemis la 20 ian. 1368 la cancelaria dom -nului Vladislav I (Vlaicu-Vodã). Într-odescriere din 1396 a lui JohannSchiltberger, B. apare consemnatã ca unputernic centru comercial ºi însemnatport fluvial unde acostau numeroasecorãbii cu mãrfuri. Aici a acostat, în 1445,ºi flota burgundo-papalã (8 nave)antiotomanã, comandatã de Walerandde Wavrin. De la sf. sec. 14 ºi pânã la

mijlocul sec. 16, a fost punct de vamã ºipr. port la Dunãre al Þãrii Româneºti ºial Moldovei. În 1463, cronicarul bizantinLaonicos Chalcondylas caracte riza B. cafiind „oraºul dacilor (sic!) în care se faceun comerþ mai mare decât în toate oraºeleþãrii”. În luna mai 1462, oraºul a fostdevastat ºi incendiat de turci, iar în febr.1470, oraºul a fost prãdat ºi incendiat deoastea moldoveneascã comandatã deªtefan cel Mare care se afla într-ocampanie împotriva lui Radu cel Fru -mos, domn al Þãrii Româneºti, supusturcilor. În iun. 1539, B. a fost cuceritãde turci, împreunã cu terit. din jur,transformatã în raia (1542), atribuin du-senumele de Ibrail, ºi stãpânitã de aceºtiapânã în sept. 1829. În 1590, PatriarhiaConstantinopolului atestã existenþaMitropoliei Proilaviei, înfiinþatã, probabil,în 1540. Cetatea, construitã de turci însec. 16, a fost demantelatã în 1828, iaroraºul ºi terit. din jur au fost restituiteÞãrii Româneºti prin Tratatul de Pace dela Adrianopol (2 sept. 1829). Între 1831ºi 1835, oraºul a fost sistematizat pe bazaunui plan ra diar-concentric, modern, iarîn perioada 19 febr. 1836–26 febr. 1883 aavut statut de porto-franco. Din a douajumãtate a sec. 19 s-a dezvoltat în ritmaccelerat, construin du-se mori, silozuri,fabricã de ciment, tipografie, antrepozite,ºantierul de reparaþii navale etc., s-auintrodus iluminatul public (mai întâi cuopaiþe ºi lumânãri, în 1832, apoi cu petrollampant, din 1858, ºi electric, din varaanului 1893) ºi tramvaiul electric (1900),iar dupã Primul Rãzboi Mondial au luatfiinþã ind. metalurgicã, constr. dematerial ru lant feroviar (vagoanesiderurgice) º.a. În perioa da ocupaþiei detrupele bulgaro-austro-germane (23 dec.1916–11 nov. 1918), B. a suferit maridistrugeri. B. se numãrã printre marileoraºe ale þãrii în care populaþia aparticipat la evenimentele din dec. 1989(la 15 dec. 1994, cu ocazia comemorãriia 5 ani de la revoluţia anticomunistă dindec. 1989, Parlamentul României adeclarat municipiul B. ca oraº-martir).Oraºul B.a fost declarat municipiu la 17febr. 1968. Monumente: zidurile cetãþii;biserica „Sfinþii Arhangheli Mihail ºiGavriil”, iniþial (sec. 17) geamie,transformatã în 1829–1831 în bisericãortodoxã, când i s-au adãugat elementespecifice cultului ortodox (în 1862, bise -rica a fost prelungitã cu 7 m, iar în 1993–
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1994 consolidatã ºi restauratã); bisericagreceascã cu hramul „Buna Vestire”(1862–1872), de dimensiuni mari (43,40m lungime ºi 21,50 m lãþime), a fostconstruitã dupã planurile arhitectuluiAvraam Ioa nidis din Brusa (are vitraliivaloroase ºi pãstreazã picturi muraleinterioare executate, în 1890, de cãtreGheorghe Tattarescu, apoi picturirealizate de cãtre Constantin LivadasLiochis, în 1901, ºi de Dumitru Beli zarie,în 1945–1946); biserica având dublu hram„Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel” ºi „SfântaParas cheva” (construitã în 1872–1881,dupã planurile arhitec tului P. A. Tabai);biserica „Sfântul Nicolae” (1835–1837),afectatã grav de incendiul din 5 oct. 1859,a fost refãcutã în anii 1863–1865, cupicturi murale interioare executate dePetre Alexandrescu în stilul Renaºteriiitaliene; cate drala ortodoxă cu hramul„Naşterea Domnului”, de mari dimen -siuni (42 m lungime, 25 m lăţime laabside şi 46 m înălţimea turlei centrale),a fost construită în perioada 16 apr. 1990–2005 (sfinţită la 26 dec. 2005), iar picturilemurale interioare se află în prezent înfază finală de execuţie; Institutul „SanctaMaria” (1898); clãdirea Tribunalului(1886–1890); Palatul Agri culturii realizatîn 1923 dupã planurile arhitec tului FloreaStãnculescu; Hruba „Pulbe rãria No uã”(1812–1814); clădirea gimnaziului„Nicolae Bãlcescu” (1885–1886), construitădupã planurile arhitec tului AlexandruSãvulescu, azi liceu; Palatul Cultural(1864); Palatul Societãþii filarmonice„Lyra” (1924); clãdirea Bãncii Agricole

(sec. 19); Clubul NAVROM (1900); Han(1864); clãdirea Teatrului „Maria Filotti”(1896, restauratã în anii 1980–1988);farmacia „Faltis” (1899); Gara fluvialã(începutul sec. 20); silozuri construite în1887–1891 de ing. Anghel Saligny, carea folosit pentru prima oarã betonularmat; spital con struit în trei etape (1884,1923, 1935); Grãdina publicã (8 100 m2),cu ruinele cetãþii; Orologiul (1909) pesoclul cãruia este mar catã o corabie cupânze, simbolizând activitatea portuarã;Fa leza; bustul împãra tului roman Traian,operã a sculptorului Tache Dimo-Pavelescu; casele memo riale„Perpessicius” (sec. 19, refãcutã în 1971),„Ana Aslan” (sf. sec. 19), „Petre ªtefã -nescu-Goangã” (sf. sec. 19), „Maria Filotti”º.a.; casa „Suliotis” (sf. sec. 18), azi liceul„Ion Ghica”. La B. s-au născut numeroasepersonalităţi, printre care: HaricleaDarclée, Maria Filotti, Ana Aslan, NaeIonescu, Mina Minovici, Panait Istrati,Anton Bacalbaºa, Mihail Sebastian º.a.
3. Judeţ situat în E-SE României, înNE Câmpiei Române, pe cursul inf. alDunării, între 27°5' şi 28°10' longitudineE şi între 44°44' şi 45°28' latitudine N.Jud. B. este limitat de jud. Galaţi (N),Tulcea (E), Constanţa (SE), Ialomiţa (S),Buzău (V) şi Vrancea (NV). Supr.: 4 766km2 (1,99% din supr. ţării). Populaţia (1ian. 2011): 356 653 loc. (1,66% dinpopulaţia ţării), din care 173 204 loc. desex masc. (48,6%) şi 183 449 de sex fem.(51,4%). Populaţia urbană: 231 647 loc.(65,0%); rurală: 124 979 loc. (35,0%).

Densitatea: 74,8 loc./km2. Structura
populaţiei pe naţionalităţi (recensământuldin 20-31 oct. 2011): 90,8% români, 2,7%

rromi, 0,6% ruşi-lipoveni şi 5,9% alteminorităţi (maghiari, turci, greci, aromâniş.a.). Reşed.: municipiul Brăila. Oraşe:Făurei, Ianca, Însu răţei. Comune: 40. Sate:140 (din care 9 aparţin oraşelor).
Relieful este reprezentat, în proporţiede 58%, printr-o câmpie tabulară, de tipbărăgan, care apar ţine părţii de NE aCâmpiei Române, iar 42% din supr. jud.

B. este ocupată de luncile Dunării, Sire -tului, Buzăului şi Călmăţuiului, careconstituie subunităţi distincte în cadrulcâmpiei. În sens mai larg, cea mai mareparte din supr. jud. B. (cu excepţia lunciiDunării) se extinde în arealul părţii deNE a Câmpiei Române, formată din maimulte subunităţi (Câmpia Bărăganuluicentral sau Bără ganul Ialomiţei, CâmpiaCălmăţuiului, Câmpia Bărăganului deNord sau Câmpia Brăilei şi CâmpiaSiretului inferior) şi în care singureleaccidente ale reliefului sunt văile râurilor,crovurile şi cuvetele lacustre. Cea maimare alt. a jud. B.se află în arealul com.Zăvoaia (51 m), din Câmpia Călmă -ţuiului, iar cea mai joasă (6 m alt.), înBalta Brăilei. Relieful de câmpie esterelativ uniform, cu interfluvii netede,întinse, care formează aşa-numitelecâmpuri (Viziru, Ianca, Mircea Vodă,Mohreanu, Roşiori ş.a.), acoperite înmare parte cu depozite loessoide.Caracte risticile pr. ale zonei de câmpiesunt prezenţa numeroa selor crovuri(formate prin tasarea depozitelor deloess) în care s-au acumulat apele, dândnaştere unor lacuri, şi extinderea supr.aco perite cu dune de nisip, fixate cuvegetaţie, aşternute peste depoziteleloessoide. Lunca Dunării din a ceastăzonă (cuprinsă între braţul DunăreaVeche la E şi cursul pr. al Dunării la V)este numită Balta Brăilei sau Insula Marea Brăilei (denumire impro prie, folosităde agronomi). Balta Brăilei are o lun gimede 60 km şi o lăţime de 20 km, ocupă osupr. de c. 96 000 ha, fiind îndiguită,desecată şi redată circuitului agricol, înspecial pentru culturi de porumb.
Clima este temperat-continentală, cuveri căl du roase şi secetoase şi iernifriguroase, marcate ade seori de viscole.Temp. medie anuală variază între 10,3°Cşi 10,5°C, înregistrându-se valori mariale amplitudinii anuale, respectiv 25,2°Cîntre vară şi iarnă. Pe terit. jud. B. s-aînregistrat (la 10 aug. 1951), la staţiameteorologică Ion Sion din Bărăgan, ceamai ridicată temp. (44,5°C), omologatăca re cord absolut pe ţară (până în
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prezent). Temp. mini mă absolută(-30,0°C) a fost înregistrată la staţiameteorologică Griviţa, la 25 ian. 1942.Amplitu dinea max. a valorilor extremeabsolute de temp. pe terit. jud. B. estede 74,5°C, situându-se, din acest punctde vedere, pe locul doi în ţară, după jud.Braşov, unde această ampli tudine estede 77,4°C. Preci pitaţiile atmosfericeanuale însu mează, în medie, 400–500mm, majorita tea acestora căzând în se -mestrul cald al anului, când au caracterde aversă. În general, cantitatea scăzutăde precipitaţii şi frecvenţa anilor secetoşi(cum au fost 1896, 1908, 1927, 1934, 1938,1946, 1951, 1968, 1994, 1996) pun proble -me serioase culturilor agricole, deficitulde apă tre buind să fie com pensat prinirigaţii. Vânturile predo minante bat, cuo frecvenţă mai mare, dinspre N (31,5%)şi NE (18%), cu viteze medii anuale cevariază între 1,5 şi 5,3 m/s. Vitezelemaxime ale vânturilor se înregistreazăîn timpul iernii, când acestea depăşescfrecvent 100 km/h (în febr. 1954, vitezavântului a atins 125 km/h). Cele mai cu -noscute vânturi sunt Crivăţul (vânt receşi uscat ce bate în timpul iernii dinspreN şi NE, cauzat de anticiclonul siberian)şi Suhoveiul (vânt cald şi uscat, ce batevara, dinspre E).
Reţeauahidrografică autohtonă estefoarte slab reprezentată pe terit. jud. B.din cauza climatu lui temperat cu nuanţesemiaride, a energiei reduse de relief şia permeabilităţii depozitelor loessoide şinisipoase. Aceşti trei factori pr. determinăexistenţa unor întinse areale fără oscurgere a apelor de supr., cunoscute subnumele de areale sau zone semi -endoreice. Lipsa râurilor autohtone estecompen sată de câteva cursuri de apealohtone care tra versează jud. B. (printreacestea evidenţiindu-se albiile inf. aleDunării, ale Siretului, Buzăului şiCălmăţuiului), reuşind să asigure odensitate de 0,3 km/km2 (una dintre celemai scăzute densităţi din ţară). Cea mai

importantă arteră hidrografică a jud. B.este Dunărea, care intră pe terit. său înaval de Giurgeni, unde se despleteşte întrei braţe (Dună rea propriu-zisă, la V,braţul Vâlciu în partea cen tral-vestică,paralel cu Dunărea, şi braţul DunăreaVeche, la E) ce închid între ele Balta Brăileisau Insula Mare a Brăilei. Braţul DunăreaVeche (sau Măcin) formează, totodată,limita dintre jud. B. şi jud. Constanţa şiTulcea. Siretul drenează partea de N ajud. B. pe o distanţă de 47,4 km, întrelocalit. Corbu Vechi şi confl. cu Dunărea,separându-l, pe această porţiune, de jud.învecinat Galaţi, iar râul Buzău (afl. dreptal Siretului pe terit. jud. B.) străbatepartea de NV a jud. pe o distanţă de 141km, având un curs foarte meandrat. RâulCălmăţui, care tra versează partea central-sudică a jud. B. pe o distanţă de 70 km(apro ximativ jumătate din lungimea luitotală de 145 km se află pe terit. jud. B.),este considerat că urmează un vechi curs,părăsit, al Buzăului, el reprezentând oimportantă sursă de apă pentru irigaţiiledin această zonă. În regiunea cursuluiinferior al Siretului se remarcă unputernic fenomen de subsidenţă, reflectatprin conver genţa râurilor în această parte(cunoscută ca „piaţă de adunare aapelor”), prin aluvionarea intensă aacestora şi prin mean drare accentuată.Lacurile de tip clasto-carstic (sau decrov), de luncă şi limanele fluvialeconstituie elementele hidrografice cu oabundenţă mai mare pe terit. jud. B. Celemai numeroase sunt lacurile de crov(Ianca, Plopu, Lutu Alb, Seaca, MovilaMiresii sau Lacu Sărat, Esna, Tătaru,Colţea, Plaşcu, Unturos ş.a.), asupraoriginii cărora au emis diferite ipotezegeografii George Vâlsan şi ConstantinBrătescu, limnologul Petre Gâştescu, geo -logii Gregoriu Ştefănescu, LudovicMrazec, Gheor ghe Mun teanu-Mur -goci ş.a. Lima nele fluviale sunt reprezen -tate prin lacurile Jirlău, Ciulniţa, Câineni,Balta Albă ş.a. de pe cursul inf. al Bu -zăului, iar lacurile de luncă sunt cantonatecu pre cădere în luncile Dunării şi Siretului.
Vegetaţia naturală, care aparţine,aproape în în tregime, zonei de stepă, afost înlocuită în proporţie de 90–95% cuplantele de cultură. Vegetaţia arbo -rescentă este foarte slab reprezentată,existând doar câteva pâlcuri de pădurede stejar brumăriu (Quer cus pedun -

culiflora) în amestec cu arţar tătăresc (Acer
tataricum) şi unele tufişuri de porumbar(Prunus spinosa), vişin de stepă (Prunus

fruticosa) şi migdal pitic (Prunus tenella).Pajiştile de colilie şi năgară, caracteristiceodinioară pentru vegetaţia de stepă, audispărut aproape complet; pe micilesuprafeţe pe care se mai află încăvegetaţie ierboasă se dezvoltă păiuşul(Festuca valesiaca, Festuca sul cata), pirulcrestat (Agropyrum cristatum), bărboasa(Botriochloa ischaemum) ş.a. Vegetaţia deluncă este formată în majoritatea cazu -rilor din zăvoaie de plop alb şi negru,salcie şi cătină roşie.
Faunade stepă, destul de săracă încomparaţie cu cea a pădurilor, cuprinderozătoare (popândău, şoarece de câmp,orbete, hârciog, şobolanul de câmp,iepurele), păsări (ciocârlia de Bărăgan,şore carul încălţat, fâsa de câmp, pre -peliţa, potârnichea), reptile (şopârle,şerpi) şi nume roase insecte (lă custe,cosaşi, greieri, călugăriţe, fluturi etc.).Lun cile Dunării şi Siretului sunt populatede o variată şi bogată faună de apă, întrecare se remarcă găinuşa de baltă,corcodelul, cârsteiul de baltă, gâsca şiraţa sălbatice, lişiţa, ţigănuşul, barza,bizamul, câinele enot ş.a. Ihtio fauna,specifică apelor Dunării, este reprezen -tată prin peşti migratori, care vin înDunăre pentru reproducere (păstruga,scrumbia ş.a.), şi semimigratori (crap,ştiucă, şalău, plătică, somn, caras, biban,caracudă, lin etc.).
Resurse naturale: zăcăminte depetrol şi gaze natu rale (Ianca, Ulmu,Bordei Verde, Lişcoteanca, Oprişeneşti,Făurei, Jugureanu, Bărăganul), argile şibalast (Brăila, Făurei, Însurăţei, Gră -diştea), ape minerale (Însurăţei).
Istoric. Săpăturile arheologice efec -tuate în car tierul Brăiliţa atestă faptul căaceste meleaguri au fost locuite încă dinNeolitic. Aici a fost identificată o aşezareneolitică cu două niveluri: una aparţi -nând culturii Boian (milen. 4 î.Hr.), cuceramică deco rată meandric, şi altaculturii Gumelniţa (milen. 4–3 î.Hr.),caracterizată prin locuinţe cu platformă,ceramică excizată şi pictată, plastică etc.Tot la Brăiliţa a fost descoperit un cimitirde incineraţie daco-getic (sec. 4–3 î.Hr.)cu inventar bogat. Pe rioada stăpâniriiromane (sec. 2–3) este ilustrată de castrulşi aşezarea civilă descoperite în arealulsa tului Filipeşti din com. Surdila-Găiseanca, iar ne cropola identificată peterit. com. Chiscani dove deşte o intensălocuire a acestor regiuni în sec. 9–10. Jud.
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B. este unul dintre cele mai vechi unităţiadministrativ-teri toriale ale ţării, eldatând de la înteme ierea statului feudalŢara Românească (începutul sec. 14), darcu o existenţă anterioară anului 1300, faptdovedit de prima atestare docu mentarăa oraşului Brăila, în sec. 13, când aparemenţionat cu numele Proilava. Dar primamenţiune documentară a jud. B. dateazădin 1481, urmată, la scurt timp (1487),de alta, când, într-un act emis la 31 iul.1487, voievodul Vlad Călugărul dăruieşteegumenului şi călugărilor mănăstiriiSnagov: „să le fie în judeţul Brăila găleţilede grâu domneşti ahabnice şi dijmadomnească şi vămeşitul, zeciuiala careeste dom nească de la stupi şi cu perperiicu tot în întreg judeţul Brăila...”. După1542, când oraşul Brăila şi teritoriile dinjur au fost transformate în raia tur cească,jud. B. a continuat să existe şi să figurezeîn actele cancelariei domneşti, cu toatecă a rămas sub ocupaţie turcească pânăîn 1829, când prin Tratatul de Pace de laAdrianopol (2 sept. 1829), oraşul Brăilaşi teritoriile din jur au fost restituite ŢăriiRomâneşti. În 1646, jud. B. apare contopitcu jud. Râmnicu Sărat, apoi este reînfiinţattemporar (în perioada Războiului ruso-

turc, 1806–1812), când s-a aflat subocupaţie rusească (1809–1812) şi, defi -nitiv, după Pacea de la Adrianopol (2plăşi cu 58 de sate şi domeniul Brăileicare cuprindea terit. fostei raiale). Subaceastă configuraţie, jud. B. a existatpână în sept. 1950, când, în urmareformei admi nistrativ-teritoriale a ţării,a fost desfiinţat şi inclus în regiuneaGalaţi, sub forma raioanelor Brăila,Făurei şi Însurăţei. A fost re înfiinţat cajudeţ de sine stătător la 17 febr. 1968,când a avut loc o nouă împărţire admi -nistra tiv-teritorială a ţării.
Economia actuală a jud. B. se carac -terizează printr-o industrie dinamică, cumai multe obiective industriale de interesnaţional (Şantierul naval, SocietateaComercială „Promex” S.A. – fostă uzina„Progre sul”, Societatea Comercială„Braiconf”) şi o agricultură cu caracterintensiv, orientată cu precădere îndirecţia culturilor cerealiere şi a plantelortehnice şi în cea a creşterii animalelor. 
Industria rămâne, totuşi, şi pentru jud.

B., prin cipala componentă a activităţii
economice, evi denţiată de valoarea
ridicată a producţiei globale industriale
faţă de valoarea producţiei globale
agricole. Structura producţiei globale
industriale a jud. B. scoate în evidenţă,

ca ramuri principale, ind. metalurgieiferoase, reprezentată prin SocietateaComercială „Laminorul” S.A., înfiinţatăla 17 ian. 1923 şi dezafectată la 26 iulie2004 şi industria construcţiilor de maşini,reprezentată prin Şan tierul naval şi prinSocietatea Comercială „Promex” S.A. Încadrul şantierului naval se reali zeazăcargouri maritime până la 7 500 tdw,şlepuri şi remorchere fluviale, drăgi,ceamuri (nave fluviale remorcate) pentrutrans portul stufului, şalupe etc., iar S.C.„Promex” S.A. produce excavatoare pepneuri şi pe şenile, rulouri compresoare,gredere, screpere, vagoane siderur gice,rotoare pentru turbine hidroenergetice,piese forjate pentru motonave şi cargouri,roţi dinţate cilindrice, roţi de marecomplexitate, cu dantură curbată, liniide fabricaţie pentru fabricile de ciment,prese hidraulice verticale pentru cărămizirefrac tare, motoare, cilindri pentrulaminoare şi blumin guri etc. Celelalteramuri, cu ponderi impor tante înrealizarea producţiei globale indus trialea jud. B. sunt: ind. energiei electrice şitermice (ter mo centrala de la Chiscani, cuo putere instalată de 1 950 MW), ind. deextracţie a petro lului şi gazelor naturale,ind. textilă şi a conf. (Brăila, Făurei, Ianca,Însurăţei), ind. de prelucr. a lemnului(mobilă, plăci aglomerate, chibrituri etc.,la Brăila), ind. mat. de constr. (ci ment şiprefabricate din beton, la Brăila, cărămizi,la Brăila, Făurei, Ianca, Însurăţei), ind.alim. (pre parate din carne şi lapte,conserve de legume şi fructe, zahăr, laptepraf, biscuiţi, paste făinoase, băuturirăcori toare etc.).
Agricultura, cu vechi tradiţii în jud.

B., este o ramură importantă a econo -miei, care beneficiază de condiţii pedo-climatice favorabile şi de vaste lucrăriagrotehnice şi de amelioraţii. La sf. anului2007, jud. B. dispunea de o supr. agricolăde 387 470 ha (2,6% din supr. agricolă aţării), din care 348 899 ha reve neauterenurilor arabile (3,7% din supr. arabilăa ţării şi 90% din supr. agricolă a jud. B.),33 003 ha păşunilor, 4 817 ha viilor şipepinierelor viticole, 751 ha livezilor şipepinierelor pomicole ş.a. În anul 2007,cea mai mare parte din supr. arabilă ajud. B. a fost destinată culturilor deplante uleioase (108 285 ha, locul 4 peţară, după jud. Călăraşi, Constanţa şiIalomiţa), urmate de culturile de porumb(83 934 ha), de cele de grâu şi secară(69 016 ha), floarea-soarelui (61 101
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ha),orz şi orzoaică (20 633 ha, locul 3 pe
ţară după jud. Constanţa şi Timiş), soia
(14 939 ha, locul 4 pe ţară, după jud,
Călăraşi, Timiş şi Botoşani), pepeni verzi
şi galbeni (2 807 ha), leguminoase pentru
boa be, cartofi, sfeclă de zahăr, tutun,
legume etc. O extinsă reţea de canale
asigură irigiarea pe scară largă a
culturilor agricole. O importantă dez -
voltare o au culturile legumicole în sere,
organizate la Chiscani şi Surdila-
Găiseanca. Viticultura ocupă supr. re -
strânse în arealul localit. Însurăţei, Ianca,
Făurei, Şuţeşti, Urleasca. Sectorul
zootehnic, cu străvechi tradiţii şi cu o
bogată bază furajeră, oferită de
producţiile ridicate de cereale boabe şi
plante de nutreţ, dispune de efective
însemnate de animale provenite din mari
ferme de creştere a porcinelor (Brăila), a
ovinelor (Tichileşti), a bovinelor (Viziru,
Victoria) şi avicole (Brăila). La începutul
anului 2008, efectivul de animale al jud.
B. cuprindea 58 190 capete bovine,
250 965 capete porcine (locul 2 pe ţară,
după jud. Timiş), 267 309 capete ovine,
26 504 capete cabaline, 18 270 capete
caprine; avicultură (2 359 844 capete
păsări); apicultură (12 664 familii de al -
bine). Prezenţa cursurilor inf. ale Dunării
şi Sire tului şi a mai mul tor lacuri pe terit.
jud. B.de termină o intensă activi tate de
pescuit. În cadrul sectorului zootehnic se
remarcă faptul că peste 99% din efectivul
de animale aparţine sectorului privat, iar
în mai multe cazuri (la caprine, păsări,
albinărit) în între gime.

Căile de comunicaţie. Aşezarea geogra -
fică fa vorabilă (la Dunăre), condiţiile de

relief adecvate ş.a. au permis o dez -
voltare corespunzătoare a căilor şi
mijloacelor de comunicaţie feroviare,
rutiere şi fluviale. La sf. anului 2007,
lungimea reţelei feroviare de pe terit. jud.
B. era de 158 km (din care 124 km
electrificate), cu o densitate de 33,2 km/
1 000 km2 de teritoriu, iar cea a drumu -
rilor publice de 1 187 km (din care 281
km modernizate), revenind 24,9 km/100
km2 de teritoriu. Prin portul fluvio-
maritim Brăila, situat la 170 km Vest de
Marea Neagră, se efec tuează transporturi
de mărfuri şi călători către şi dinspre
Marea Neagră, dar şi cu porturile fluviale
aflate în amonte şi în aval de Brăila.

Învăţământ,culturăşiartă. În anul
şcolar 2007–2008, pe terit. jud. B. funcţio -
nau 32 grădiniţe de copii (cu 10 743 copii
înscrişi şi 614 personal didactic), 79 de
şcoli generale (învăţământ primar şi
gimnazial), cu 27 613 elevi şi 1 958 cadre
di dactice, 23 de licee, cu 11 388 elevi şi
947 pro fesori, două şcoli profesionale, cu
4 181 elevi şi 947 profesori, un Institut
de învăţământ superior, cu două
facultăţi, 2 412 studenţi şi 39 profesori.
În 2007, reţeaua aşe ză mintelor culturale
şi de artă cuprindea două teatre (unul
dramatic şi altul de păpuşi, la Brăila),
197 biblioteci, cu 1 816 000 vol., un
cinematograf, 96 cămine culturale, cinci
case de cultură, şase muzee, numeroase
ansambluri folclorice, case memoriale
etc. Activitatea sportivă se desfăşoară în
cadrul celor 59 de secţii sportive în care
activează 2 391 sportivi, 79 antrenori şi
84 arbitri.

Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului2007, reţeaua sanitară a jud. B. dispuneade cinci spitale cu 2 053 paturi, revenindun pat de spital la 178 loc., cincidispensare, o policlinică şi 74 de farmaciişi puncte farmaceutice. În acelaşi an,asistenţa medicală era asigurată de 501medici (1 medic la 729 locuitori), 135stomatologi (1 me dic stomatolog la 2 708locuitori) şi 2 465 cadre sanitare cupregătire medie.
Turism. Cu toate că este situat într-ozonă de câmpie, cu forme de relief puţinvariate, jud. B.are câteva valenţe turisticedeterminate atât de aşezarea sa peDunăre, la intersecţia fluxurilor turisticedinspre Moldova spre litoralul MăriiNegre şi Delta Dunării, cât şi de prezenţaunor lacuri sărate cu cali tăţi terapeutice.Vestigiile trecutului (aşe zarea geto-dacăde la Brăiliţa, necropola de la Chiscani,cetatea Brăilei ş.a.), obiectivele naturale(Balta Brăilei – de interes cinegetic şi depescuit sportiv –, Popina Blasova –monument al naturii – unde există unpunct turistic nautic pentru concursuriinternaţio nale, Pădu rea Viişoara de lângăÎnsurăţei etc.) şi arhitectonice (Palatulcultural, 1864, bise ricile „Buna Vestire”,1862–1872, cu pic turi murale exe cu tatede Gheorghe Tattarescu, şi „Sfinţii Ar han -gheli Mihail şi Gavriil”, sec. 17, orologiuldin 1909 ş.a., toate în Brăila), zona etno-folclorică Corbu Vechi, staţiuneabalneoclimaterică Lacu Sărat ş.a.reprezintă tot atâtea pun cte de atracţiepentru turiştii aflaţi la odihnă sau întranzit. In dicativ auto: BR.

165Brăila

I. Municipii

1.BRĂILA (sec. 13)
II. Oraşe                                       Satele care aparţin oraşelor

1.FĂUREI (1872)
2.IANCA (1834) 1. Berleşti (1848)

2. Gara Ianca (1850)
3. Oprişeneşti (1860)
4. Perişoru (1830)
5. Plopu (1895)
6. Târlele Filiu

3.ÎNSURĂŢEI (f. 1864) 1. Lacu Rezii (f. sec. 18)
2. Măru Roşu
3. Valea Călmăţuiului

III. Comune Satele componente(primul sat este reşed. com.)
1.BĂRĂGANUL1. Bărăganul (1643)
2.BERTEŞTIIDEJOS 1. BerteştiideJos (1828)2. Berteştii de Sus3. Gura Călmăţui4. Gura Gârluţei5. Nicoleşti6. Spiru Haret
3.BORDEIVERDE 1. BordeiVerde (1855)2. Constantin Gabrielescu3. Filiu4. Lişcoteanca
4.CAZASU 1. Cazasu

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



5.CHISCANI 1. Chiscani2. Lacu Sărat3. Vărsătura
6.CIOCILE 1. Ciocile (1795)2. Chichineţu*

3. Chioibăşeşti4. Odăieni
7.CIREŞU 1. Cireşu (1794)2. Batogu3. Ioneşti4. Scărlăteşti5. Vultureni
8.DUDEŞTI 1. Dudeşti (1925)2. Bumbăcari3. Tătaru (1457)
9.FRECĂŢEI 1. Frecăţei2. Agaua3. Cistia (1880)4. Salcia5. Stoieneşti (1880)6. Titcov (1935)
10.GALBENU 1. Galbenu2. Drogu3. Pântecani4. Sătuc5. Zamfireşti
11.GEMENELE 1. Gemenele (1892)2. Găvani
12.GRADIŞTEA 1. Gradiştea2. Ibrianu3. Maraloiu
13.GROPENI 1. Gropeni (1777)
14.JIRLĂU 1. Jirlău (1672)2. Brădeanca
15.MĂRAŞU 1. Măraşu2. Băndoiu3. Măgureni4. Nedeicu5. Plopi6. Ţacău
16.MĂXINENI 1. Măxineni2. Corbu Nou3. Corbu Vechi4. Latinu5. Voineşti
17.MIRCEAVODĂ 1. MirceaVodă2. Deduleşti (1810)
18.MOVILAMIRESII 1. MovilaMiresii (1878)2. Esna (1861)3. Ţepeş Vodă (1921)

19.RACOVIŢA 1. Racoviţa2. Corbeni3. Custura
20.RÂMNICELU 1. Râmnicelu2. Boarca3. Constantineşti4. Mihail Kogălniceanu
21.ROMANU 1. Romanu (1879)2. Oancea (1897)
22.ROŞIORI 1. Roşiori (1878–1881)2. Colţea3. Florica4. Pribeagu (1897)
23.SALCIATUDOR 1. SalciaTudor2. Ariciu3. Cuza Vodă4. Gulianca5. Olăneasca
24.SCORŢARUNOU 1. ScorţaruNou2. Deşiraţi3. Gurguieţi4. Nicolae Bălcescu5. Pitulaţi6. Sihleanu
25.SILIŞTEA 1. Siliştea (1756)2. Cotu Lung3. Cotu Mihalea4. Mărtăceşti5. Muchea6. Vameşu
26.STĂNCUŢA 1. Stăncuţa (1823)2. Cuza Vodă3. Polizeşti4. Stanca (1800)
27.SURDILA-GĂISEANCA 1. Surdila-

Găiseanca (1851)2. Filipeşti (1835)
28.SURDILA-GRECI 1. Surdila-Greci (1858)2. Brateşu Vechi3. Făurei-Sat4. Horia
29.ŞUŢEŞTI 1. Şuţeşti (1830)2. Mihail Kogălniceanu
30.TICHILEŞTI 1. Tichileşti (1810)2. Albina
31.TRAIAN 1. Traian (1880)2. Căldăruşa3. Silistraru (1828)4. Urleasca (1858)
32.TUDORVLADIMIRESCU 1. Tudor

Vladimirescu (1878)2. Comăneasca3. Scorţaru Vechi
33.TUFEŞTI 1. Tufeşti (1832)
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34.ULMU 1. Ulmu
2. Jugureanu

35.UNIREA 1. Unirea
2. Moroteşti* (1838)
3. Valea Cânepii (1828)

36.VĂDENI 1. Vădeni (1638)
2. Baldovineşti
3. Pietroiu

37.VICTORIA 1. Victoria (1884)
2. Mihai Bravu (1879)

38.VIŞANI 1. Vişani
2. Câineni-Băi
3. Plăsoiu

39.VIZIRU 1. Viziru (1462)
2. Lanurile

40.ZĂVOAIA 1. Zăvoaia (1834)
2. Dudescu

BRÃNEªTI1. Com. în jud. Dâmboviþa,alcãtui tã din 2 sate, situatã în SubcarpaþiiIalomiþei, pe cursul superior al Ialomiþei;3 859 loc. (1 ian. 2011): 1 872 de sex masc.ºi 1 987 fem. Þesãtorie de bum bac.Prelucr. lemnului (cherestea) ºi a cãrnii.Morãrit ºi panificaþie. Pomiculturã. Însatul Brãneºti, atestat documentar la 28mart. 1451, existã biserica „SfântulNicolae” (1779, cu transformãri din 1911ºi picturi realizate în 1958–1960), biserica„Buna Vestire”, sfinþitã la 12 sept. 1943,ºi numeroase case vechi (Pencea Gh. Ion,c. 1850; Ciocoiu Nicolae, 1870–1880 º.a.).Pânã la 10 iul. 2002, com. B. a avut încomponenþã satele Vulcana-Pandele,Gura Vulcanei, Lãculeþe-Garã ºi Tocu -leºti, care la acea datã au format com.Vulcana-Pandele, jud. Dâmboviţa.
2.Com. în jud. Gorj, alcãtuitã din6 sate, situatã în S Dealurilor Jiului, înzona de confl. a râului Gilort cu Jiul;2 463 loc. (1 ian. 2011): 1 237 de sex masc.ºi 1 226 fem. Staþie de c.f. (în satulGilortu) inauguratã la 16 ian. 1888.Complex avicol. În satul Brãneºti se aflão bisericã cu dublu hram – „SfântulNicolae” ºi „Sfinþii Voievozi” (1854–1859).
3. Com. în jud. Ilfov, alcãtuitã din 4sate, situatã în Câmpia Vlãsiei, pe râulPasãrea, la 20 km E de Bucureºti; 8 667loc. (1 ian. 2011): 4 173 de sex masc. ºi4 494 fem. Staþie de c.f. (inauguratã la17 nov. 1896). Producţie de tricotaje dinlânã ºi bum bac ºi de ulei de in.Pisciculturã în iazuri ºi heleº teie. Liceucu profil de silviculturã (înfiinþat în 1893).Seminarul Teologic liceal ortodox „SfântaFilofteia”, inaugurat în 1995. În arealulcom. B. au fost descoperite vestigiineolotice aparţinând culturii materialeGumelniţa, reprezentate prin fragmentede vase ceramice lucrate din pastă finăde culoare roşie-cenuşie, decorate cubrâuri în relief, cuţite şi răzuitoare din

cremene, statuete femi nine ş.a. SatulVadu Anei a fost înte meiat în 1878 prinîmproprietărirea însurăţeilor, pe loculunei vechi aşezări atestată în 1590 cunumele Crăsani, iar satul Islaz a luat fiinţăîn 1893. În satul Pasãrea, atestatdocumentar în 1789, se aflã mănãstireaPasãrea (de maici), cu douã bise rici:Biserica Mare, cu hramul „SfântaTreime”, construitã în 1843–1846 pringrija lui Calinic cel Sfânt de la Cernica,pe locul unei biserici din lemn, ridicatăde arhimandritul Timotei în 1813, cares-a prăbuşit la cutremurul din 11 ian.1838, ºi biserica din cimitir, cu hramul„Ador mirea Maicii Domnului” (1834–1838). Aºezãmântul monastic a fostrestaurat în anii 1950–1960. Posedã o inte -resantã colecþie de icoane, ceramicã,broderii etc. Biserica „Sfânta Treime” afost declaratã monument istoric în 1955.În satul Brãneºti existã biserica „SfântulNicolae” (1858–1859), reparatã ºirepictatã în ulei în 1914 (pictura a fostrestauratã în 1950 de cãtre pictoriiConstantin Cãlinescu ºi GheorgheVânãtoru) ºi consolidatã în 1979, dupãcutremurul din 4 martie 1977, când aufost restaurate din nou picturile muraleinterioare de cãtre Ion Nichita. Între 23ian. 1981 ºi 10 apr. 1997 com. B. a fost înSectorul Agricol Ilfov.
BRÃNIªCA, com. în jud. Hunedoara,alcãtuitã din 9 sate, situatã la poaleleM-þilor Metaliferi, pe dr. vãii Mureºului;1 755 loc. (1 ian. 2011): 884 de sex masc.ºi 871 fem. Staþie de c.f. Expl. de bazalt.Satul Târnãviþa este un renumit centrude ceramicã popularã, smãlþuitã în verde(urcioare, oale, cãni, figurine). În satulBrãniºca, menþionat docu mentar, primaoarã, în 1329, se aflã un castel construitîn sec. 15, care în sec. 16 a fost în posesiaepiscopului Gheorghe Martinuzzi, iar în1698 a devenit proprietatea baro nului

Jozsika. Zidul de incintă datează din sec.18. Biserici din lemn cu hramu rile„Sfântul Gheorghe” (sec. 18), „Naºte reaMaicii Domnului” (sec. 18), „SfinþiiArhangheli Mihail ºi Gavriil” (sec. 18),„Întâm pinarea Domnului” (sec. 19) ºi„Pogorârea Duhului Sfânt” (sec. 19), însatele Boz, Cãbeºti, Gialacuta, Bã rãºtiiIliei ºi Furcºoara; în satul Târnava se aflãbisericile din lemn cu hra murile „CuvioasaParascheva” (con struitã în 1629 prin grijaarhimandritului Sava ºi reparatã în 1663ºi 1680) ºi „Sfântul Nicolae” (sec. 18).
BRÃTENIÕ Brãduleþ.

BRÃTEªTIÕ IonCreangã.

BRÃTIANU1.Õ Scânteia(1).
2.Õ IonCreangã.

BRÃTIEªTIÕ IonCreangã.

BRÃTILA, vârf în E M-þilor Fãgãraº(2 274 m).
BRÂNCENI, com. în jud. Teleorman,formată dintr-un sat, situatã în CâmpiaBoian, pe râul Vedea; 2 929 loc. (1 ian.2011): 1 445 de sex masc. ºi 1 484 fem.Haltã de c.f. Biserica „Sfântul Evan ghelistLuca” (construitã în 1850, cu picturimurale interioare executate de GheorgheTatta rescu, în 1859) ºi mănãs tirea„Sfântul Ioan Botezãtorul” (1991), cubiserica „Adormirea Maicii Dom nului”(sfinþitã la 22 nov. 1998).
BRÂNCOVENEªTI, com. în jud. Mureº,alcã tuitã din 5 sate, situatã la poaleleDealului Bura (746 m alt.) din DealurileMureºului, pe dr. râului Mureº; 4 123 loc.(1 ian. 2011): 2 036 de sex masc. ºi 2 087fem. Haltã de c.f. Prelucr. lemnului;panificaþie. Creºterea bovinelor ºiovinelor. Centru de confecþionare apieselor autentice de port popular. Însatul Brân coveneºti, menþionat docu -mentar, prima oarã, în 1228, se aflãcastelul „Kendy-Kemény” (1557–1558),

167Brâncoveneşti

     
    
      
     
         
      
  
    
  
  
      
        
     
        

    
      
    
      
        
         
         
       
  

  
      
    
   
      
   

   


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



în stilul Renaºterii transilvãnene, fortifi -cat cu ºanþuri (1599–1600) ºi turnuri decolþ (cu trans formãri din sec. 19.) Încurtea castelului au fost descoperiteurmele unui castru roman de pãmânt(sec. 2–3), iar în apropiere vestigiile uneiaºezãri civile romane din sec. 2–3 (olampã din bronz º.a.). Biserici reformate,în satele Brâncoveneºti (1727) ºi Vãleniide Mureº (sanctuar din 1562, nava din1883 ºi turnul din 1888); bisericã din lemncu hramul „Înãl þarea Domnului” (sec.18), în satul Sãcalu de Pã dure. Rezervaþianaturalã cu lalele pestriþe (2,5 ha), în satulVãlenii de Mureº.
BRÂNCOVENI, com. în jud. Olt, alcã -tuitã din 4 sate, situatã în NE CâmpieiRomanaþi; 2 889 loc. (1 ian. 2011): 1 474de sex masc. ºi 1 415 fem. Topi torie dein. Producţie de bãuturi alcoolice.Morãrit ºi panificaþie. În satul Brân covenise aflã mănãstirea B. (de maici), datânddin 1494. În 1570, jupâniþa Celea, bunicalui Matei Basarab, a construit o bisericãdin lemn pentru a fi folositã de cãtrecãlugãri. Mănãstirea B. apare menþionatãdocu mentar, prima oarã, în 1582 într-unact de danie a domnului Mihnea Turcitul.În perioada 1634–1640, domnul MateiBasarab a efectuat ample lucrãri de refa -cere ºi transformare arhitecturalã aansamblului monahal (s-au construitziduri de apãrare, cu creneluri, Tur -nul-clopotniþã, pivniþe spaþioase bol -tite º.a.). În 1699–1700, domnul ConstantinBrâncoveanu a recon struit integral bise -rica mare a mănãstirii, cu hramul„Sfântul Nicolae” (pictatã în 1702 ºirepictatã în 1837), cu un pridvor deschis,susþinut de 8 coloane din piatrã, ºi a maiconstruit o bolniþã (1700–1702), cuhramul „Sfinþii Împãraþi Constantin ºiElena”, cu picturi murale interioare origi -nare. În timpul Rãzboiului turco-austriacdin anii 1716–1718, mănãstirea a fostdistrusã parþial de un incendiu ºi refãcutãulterior. Cutremurul din 11 ian. 1838 aavariat grav biserica mănãstirii, dar a fostrestauratã pânã în 1842. În pronaos suntînmormântaþi Papa Brânco veanu (tatãllui Constantin Brâncoveanu), mama ºibunica lui Constantin Brâncoveanu. Des -fiinþat de către autorităţile comuniste,prin de cre tul 410 din 28 oct. 1959,aºezãmântul monahal a fost trans formatîn azil de bãtrâni, iar în anii 1973–1975 afost renovat, redevenind mănãstire. Însatul Brân coveni se mai aflã ruinele curþii

domneºti ale lui Matei Basarab ºiConstantin Brâncoveanu (sec. 17–18), cuzid de incintã (1634) ºi biserica pa ra clis„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”(1634, re fã cutã în 1881). În satulMãrgheni existã bise ri ca „SfântulGheorghe” (1866–1869).
BREASTA, com. în jud. Dolj, alcãtuitãdin 7 sa te, situatã în zona de contact aPiem. Bãlãciþei cu lunca largã a Jiului, perâul Raznic; 4 050 loc. (1 ian. 2011): 2 047de sex masc. ºi 2 003 fem. Nod rutier.Viticulturã. Biserica „Sfântul Nicolae”(1782–1784), în satul Breasta.
BREAZA1.Culme deluroasã în N Pod.Transil vaniei, cu orientare E-V, delimi -tatã de Depr. Lãpuº, la N, pe care odominã printr-un abrupt de 200–300 m,ºi Dealurile Ciceului, la S. Alt. max.: 974m (vf. Breaza). 

2. Oraº în jud. Prahova, situat înSubcarpaþii Prahovei, pe Valea Prahovei,la 380–450 m alt., la 43 km NV de Ploieºti;17 353 loc. (1 ian. 2011): 8 427 de sexmasc. ºi 8 926 fem. Supr.: 12,6 km2;densitatea: 1 377 loc./km2. Staþie de c.f.Expl. de calcar (Gura Beliei), marne,argilã ºi balast. Fabrici de var, cãrãmidãºi gips (Gura Beliei) ºi de elemente deprecizie (injectoare, distribuitoare, ele -mente de supapã). Produse de panifi -caþie. Pomiculturã (meri, peri). Liceulmilitar „Dimitrie Cantemir” (1949).Renumit centru de artã popularã (co voa -re, broderii, þesãturi, ii, cusãturi). Muzeuetnografic (ºtergare, crestãturi în lemn,costume populare, þesãturi etc.). Staþiuneclimatericã ºi de odihnã de interesgeneral, cu funcþionare perma nentã, cuclimat de deal, sedativ-indiferent, cu verirãcoroase (media termicã în iul. 19°C) ºiierni puþin friguroase (media termicã alunii ian. –3°C). Staþiunea este indicatãpentru ameliorarea stãrilor de debilitate,a surme najului fizic ºi intelectual, anevrozelor astenice, în convalescenþã custare generalã bunã. Istoric. Pri maatestare documentarã a localit. dateazãdin 1431, iar apoi în 1503, într-un registrucomercial braºovean ºi la 27 mai 1510,într-un hrisov semnat de domnul Vladcel Tânãr (Vlãduþ), fiul lui VladCãlugãrul. Punct de vamã (1834–1852).Declarat staþiune climatericã în 1935 ºioraº în 1952. Are în subordine ad-tivã 10localit. componente: Breaza de Jos, Brea -za de Sus, Frãsinet, Gura Beliei, Irimeºti,Nistoreºti, Podu Corbului, Podu Vadului,Surdeºti, Valea Târ sei. Monumente:

biserica „Sfântul Nicolae”, cti torie din1777 a domnului Alexandru Ipsilanti, cuo expre sivã înfãþiºare rusticã, decoratãcu picturi murale originare la interior(refãcute în 1989), declaratã monumentistoric ºi de arhitecturã; biserica avânddublu hram – „Sfântul Gheor ghe” ºi„Adormirea Maicii Dom nului” (1830),declaratã monument istoric; biserica„Sfântul Ilie Tesviteanul” (1938); biserica„Schimbarea la Faþã” (1892), cu picturioriginare, refãcute în 1992; Pala tuldomnului Gheorghe Bibescu, construit în1843–1848; Monu mentul eroilor ridicatîn 1930 pe Dealul Gurga (743 m alt.) înamintirea soldaþilor români cãzuþi pecâmpurile de luptã în Primul RãzboiMondial. Centru turistic.
3. Com. în jud. Buzãu, alcãtuitã din

5 sate, si tuatã la poalele de SV ale
Dealului Istriþa; 2 733 loc. (1 ian. 2011):
1 388 de sex masc. ºi 1 345 fem. Expl. de
calcar. Podgorie. Centru de vinificaþie ºi
de prelucr. artisticã a pietrei. Atelier de
confecþii textile. Morãrit. Pomiculturã.
Creºterea bovinelor, ovinelor ºi
porcinelor. În satul Breaza, atestat
documentar în 1560, se află biserica
„Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena”
construită în anii 1996–2006.

4. Com. în jud. Mureº, alcãtuitã din
3 sate, si tuatã în Colinele Mãdãraºului
(Pod. Transilvaniei), pe râul Luþ; 2 596 loc.
(1 ian. 2011): 1 282 de sex masc. ºi 1 314
fem. Expl. de bentonit. Prelucr. lemnului
ºi a laptelui; panificaþie. Constr. de instru -
mente muzicale populare. Creºte rea bovi -
nelor. Pomiculturã; apiculturã. Fermã de
creºtere a melcilor. Agroturism. Biserici
în satele Breaza (sec. 14–15, cu turn din
1895) ºi Filpiºu Mare (sec. 14–17). Satul
Breaza apare men þionat documentar,
prima oarã, în 1319.

5. Com. în jud. Suceava, alcãtuitã din3 sate, situatã pe cursul superior alMoldovei, la poalele Obcinelor Meste -
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cãniº, în V, ºi Feredeu, în E; 1 645 loc.(1 ian. 2011): 835 de sex masc. ºi 810 fem.Expl. ºi prelucr. lemnului. Rezervaţianaturală „Calcarele triasice de la PârâulCailor” (0,1 ha). Complexul gospodărescMaria Veruleac, în satul Breaza de Sus.
6. Cetatea~ Õ Pãrãu.

BREB, staþiune balneoclimatericã deinteres lo cal, cu funcþionare permanentã,situatã în extremita tea nord-ves ticã aRomâniei, în Depr. Maramureº, în razacom. Ocna ªugatag (jud. Maramureº), pevalea pârâului Breboaia, la poalele de NEale M-þilor Gutâi, la 748 m alt., la 24 kmSE de muni cipiul Sighetu Marmaþiei.Climat de munþi mijlocii, tonic-stimulantºi izvoare cu ape minerale bicarbo natate,carbogazoase, sulfatate, sulfuroase,cloruro sodice, calcice, magneziene, indi -cate în tratarea afecþiunilor gastrointesti -nale, hepato-biliare etc.
BREBENI, com. în jud. Olt, alcãtuitã din2 sate, situatã în Câmpia Boian; 3 027 loc.(1 ian. 2011): 1 501 de sex masc. ºi 1 526fem. Nod rutier. Bise rica „AdormireaMaicii Domnului” (1845), în satulBrebeni.
BREBU 1. Depresiune de eroziune,situatã în Subcarpaþii Prahovei, dez -voltatã în bazinul inf. al râului Doftana,în formaþiuni predominant mar no-argi -loase. Supr.: c. 16 km2. Extinsã pe c. 8 kmlungime ºi 1,5–2 km lãþime. Relief delunci, de terase (60–80 m înãlþime faþã dealbia Doftanei) ºi de dealuri cu înãlþimide 550–750 m, afectate de mici abrupturiºi unele alunecãri. Climat de deal, cutemp. medie anualã în jur de 7°C, cu iernifriguroase (media termicã a lunii ian. estede –3°C), veri rãcoroase (în iul. temp.medie este de 17°C) ºi precipitaþiimoderate (800 mm anual). Pantele dea -lurilor sunt acoperite cu livezi, fâneþe ºipãºuni naturale, iar în partea lorsuperioarã se extind pãduri de foioase,în care predominã gorunul. 

2.Com. în jud. Caraº-Severin, alcã -tuitã din 3 sate, situatã în zona de contacta Dealurilor Pogã niºului cu prelungirilenordice ale M-þilor Semenic, pe cursulsuperior al râului Pogãniº; 1 097 loc.(1 ian. 2011): 531 de sex masc. ºi 566 fem.Staþie de c.f. Creºterea ovinelor. Pomi -culturã (meri, pruni, peri). În satul Brebu,menþionat documentar, prima oarã, în1577 se aflã biserica având hramul „Înãl -þarea Domnului” (1791).
3. Com. în jud. Prahova, alcãtuitã din4 sate, situatã în Subcarpaþii Prahovei,pe râul Doftana; 7 406 loc. (1 ian. 2011):3 744 de sex masc. ºi 3 662 fem. Expl. deargilã ºi de bentonit. În satul BrebuMânăstirei, care este şi reşed. com. B.,menþionat documentar, prima oarã, în1564, se aflã mănãstirea Brebu (de maici),un complex monahal arhitectural com -pus din bisericã, turn-clopotniþã de 27 mînãlþime, casa domneascã a lui MateiBasarab, construitã în 1641 ºi extinsã deConstantin Brâncoveanu, de dimensiunimari (30,20 x 11,80 m), cu 9 camere ºi osufragerie, chiliile ºi zidul de incintã înaltde 6 m. Biserica mănãs tirii, cu hramul„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”, demari dimensiuni (30 m lungime ºi 10 mlãþime), este ctitoria lui Matei Basarabdin anii 1640–1650 ºi finisatã deConstantin Brâncoveanu în 1690. Bisericaare o turlã mare pe naos ºi alte douã turlemici pe pronaos, ziduri groase de 2 mdin cãrã midã ºi piatrã, ferestre cuancadramente din piatrã, cu profile înstil gotic ºi picturi murale interioare din1843, refãcute de Sava Henþia în anii1901–1902. Cutre murul din 14 oct. 1802a dãrâmat turlele bisericii ºi parteasuperioarã a Tur nului-clo potniþã ºi aprovocat fisuri în ziduri. Reparaþiile aufost fãcute abia în 1828–1836, dar un altcutremur violent, cel din 11 ian. 1838, adevastat mănãs tirea, refacerile fãcân -du-se pânã în 1843. La 1 dec. 1855 unincediu de proporþii a mistuit în între -gime chiliile ºi anexele. În urma secula -rizãrii averilor mănãsti reºti în 1863,biserica mănãstirii a devenit bisericã demir, iar casa domneascã transformatã încasã de vacanþã, apoi în sanatoriu,preventoriu, casã de bãtrâni (1950–1957)ºi muzeu (din 1959). După incediul din23 apr. 1961 au fost reconstruite o seriede clădiri anexe şi s-a restaurat biserica,iar în 1963 a re de venit mănăstire.

BREBU NOU, com. în jud. Caraº-Se -verin, alcãtuitã din 2 sate, situatã pepantele de NE ale M-þilor Semenic, în

zona de izv. a râului Timiº; 99 loc. (1 ian.2011): 50 de sex masc. ºi 49 fem. Pe terit.com. se aflã lacul Trei Ape (52,6 ha; vol.:4,8 mil. m3), de origine antropicã, pemalurile cãruia se află staþiunea clima -tericã Trei Ape (Õ). Expl. lemnului; fondcinegetic bogat. Turism. Satul Brebu Noueste menþionat documentar, prima oarã,în 1828.
BRESLEA Õ Bucureşti (Grădina
Ioanid).

BRESTOVÃÞ, com. în jud. Timiº, alcã -tuitã din 5 sate, situatã în zona de contacta Pod. Lipovei cu Câmpia Lugojului, perâul Chizdia; 677 loc. (1 ian. 2011): 352de sex masc. ºi 325 fem. Expl. de bazalt(în satul Lucareþ). Satul Brestovãþ estemenþio nat documentar, prima oarã, în1440. Bisericã sârbeas cã, din lemn, cuhramul „Sfântul Gheor ghe” (1750), însatul Lucareþ. Rezervaþie botanicã (2 ha).
BRETEAROMÂNÃ, com. în jud. Hune -doara, alcãtuitã din 13 sate, situatã în NEDepr. Haþeg, pe râul Strei; 2 965 loc.(1 ian. 2011): 1 424 de sex masc. ºi 1 541fem. Staþie de c.f. Zãcãminte de dioxidde carbon (în satul Ocoliºu Mare) pe bazacãrora s-a construit ºi dat în folosinþã(4 oct. 1995) o uzinã de dioxid de carbonlichefiat. Expl. ºi prelucr. lem nului. SatulBretea Românã este menþionat docu -mentar, prima oarã, în 1406. 
BREÞCU1. Masiv muntos în V M-þilorVran cea (Carpaþii de Curburã), limitatde Depr. Târgu Secuiesc la V, cursulsupe rior al Putnei, la E, ma sivul Lãcãuþla S ºi Oituz, la N. Constituit pre -dominant din depozite de fliº grezos ºi,în mai micã mãsurã, din ºisturi argiloaseºi gresii. Alt. max.: 1 503 m (vf. Muºat).Acoperit cu pãduri. Nod hidro grafic (deaici izv. Breþcu, Orbat, Covasna, Zagon,Oituz º.a.).

2.Com. în jud. Covasna, alcãtuitã din3 sate, situatã în NE Depr. Târgu Secuiesc,la poalele NV ale masivului omonim, înzona pasului Oituz; 3 745 loc. (1 ian.2011): 1 860 de sex masc. ºi 1 885 fem.Staþie de c.f. Expl. de gresie. Producţiede confecþii, de cãrãmidã, de cherestea,lãzi ºi butoaie. Pe terit. com. au fostdesco perite urmele unei aºezãri civile(canabae), cu construcþii având ziduri depiatrã, ºi ale unui castru roman (probabil
Angustia) din sec. 2–3, de formãdreptunghiularã (160 x 180 m), construit
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din piatrã cu dublu zid de incintã, cuturnuri circulare la colþuri (caz rarîntâlnit) ºi patru porþi axiale, flancate deturnuri dreptun ghiulare. S-au gãsit ºivase de ceramicã autohtonã (dacicã).Satul Breþcu este menþionat documentar,prima oarã, în 1426. În satul Mãrtãnuºse aflã o bisericã având hramul „Ador -mirea Maicii Domnului” (ziditã în 1796,reparatã în 1918 ºi 1945 ºi repictatã în1867 ºi 1901); biserica „Sfântul Nicolae”(1783), în satul Breþcu; Vama veche (sec.19), în satul Oituz. La 20 iul. 1991, în com.
B. a fost dezvelit bustul lui MihaiViteazul.

3. Õ TârguSecuiesc(1).

BREZNIÞA-MOTRU, com. în jud.Mehedinþi, alcãtuitã din 7 sate, situatã înNE Piem. Bãlãciþei; 1 605 loc. (1 ian. 2011):792 de sex masc. ºi 813 fem. Biseri cile„Adormirea Maicii Domnului” (1845) ºi„Sfântul Nicolae” (1895), în satele Coso -vãþ ºi Deleni.
BREZNIÞA-OCOL, com. în jud.Mehedinþi, alcãtuitã din 4 sate, situatã lacontactul Pod. Me hedinþi cu terasaDunãrii; 4 019 loc. (1 ian. 2011): 2 061 desex masc. ºi 1 958 fem. În satul Jidoºtiþaexistã o moarã de cereale din anul 1925,iar în satul ªuºiþa o moarã (1912) ºi o casãveche (din 1832) aparþinând lui GheorghePopescu. Expl. forestiere ºi de calcar.Centru viticol. Vestigii ale unei aºezãrirurale romane ºi ale unei cariere de calcar(sec. 2–3). Rezervaþiile naturale botaniceValea Oglãnicului (150 ha) ºi DealulVãrãnic (350 ha).
BREZOAELE, com. în jud. Dâmboviþa,alcãtuitã din 2 sate, situatã în CâmpiaTitu, pe râul Dâm boviþa; 3 575 loc. (1 ian.2011): 1 778 de sex masc. ºi 1 797 fem.Bisericã (sec. 18). Vechiul nume:
Brezoaiele-Brãiloiu. Între 17 febr. 1968 ºi23 ian. 1981 com. B. a fãcut parte din jud.Ilfov. În satul Brezoaele se aflã bisericile„Adormirea Maicii Dom nului”-Cruceru(1758–1759) ºi „Cãmãraºu”, cu dubluhram – „Naºterea Maicii Domnului” ºi„Sfântul Nicolae” (1846).
BREZOI, oraº în jud. Vâlcea, situat în SVDepr. Loviºtea, la poalele de NE aleM-þilor Cãpãþânii ºi cele de SE ale M-þilorLotrului, la 320 m alt., pe cursul inf. alrâului Lotru, în apropiere de confl. cuOltul; 6 903 loc. (1 ian. 2011): 3 418 de sexmasc. ºi 3 485 fem. Supr.: 1,8 km2;

densitatea: 3 835 loc./km2. Staþie de c.f.(gara Lotru, inauguratã în 1898), pe liniaSibiu–Râmnicu Vâlcea. În 1948–1949 s-aconstruit linia de cale feratã cu ecarta -ment îngust (760 mm) de la Brezoi laVoineasa. Ba lastierã. Hidrocentrala„Gura Lotrului” (26,5 MW) intratã înfuncþiune la 25 oct. 1986. Expl. ºi prelucr.lemnu lui (cherestea). Producþie de sub -stanþe abrazive. Produse textile ºi alim.Staþiune climatericã. Istoric. Pe terit.satului Valea lui Stan au fost descoperite(1963) vestigii din prima Epocã a fierului(necropolã cu morminte de incineraþie,urmele unei locuinþe cu fragmenteceramice), din a doua Epocã a fierului (omonedã din aur) ºi din epoca romanã.Prima atestare documentarã a localitãþiidateazã din 1575, urmatã de o altãconsemnare în hrisovul din 14 iun. 1597.Localit. B. s-a dezvoltat cu precãderedupã 21 apr. 1887, când a luat fiinþãSocietatea forestierã „Lotru” cu capitalitalian (naþionalizatã la 11 iun. 1948 decãtre statul comunist). În timpul PrimuluiRãzboi Mondial, aºezarea s-a aflat subocupaþia trupelor strãine care instalaserãaici un lagãr de prizonieri. Declarat oraºla 17 febr. 1968. Oraºul B. are însubordine ad-tivă 8 sate: Cãlineºti,Corbu, Drãgãneºti, Golotreni, Pãscoaia,Proieni, Valea lui Stan ºi Vãratica. Monu-
mente: în oraºul B. se aflã bisericileortodoxe cu hramurile „Intrarea înBisericã a Maicii Domnului” (1886–1896)şi „Sfântul Gheorghe” (1941–1942) ºibiserica ro ma no-catolicã „Sfântul Antonde Padova” (1935); în satul Drãgãneºtiexistã biserica „Sfinþii Voievozi” (1937–1945), în satul Proieni se află o bisericãavând hramul „Toþi Sfinþii” (1794–1798,cu picturi originare ºi cu pridvor adãu -gat în 1817), iar în satul Cãlineºti suntbisericile „Cu vioasa Parascheva” (1775,pictatã în 1781–1782), „SfântulGheorghe” (1893– 1903) ºi mănãstireaCornetu (de călu găriţe), cu biserica avândhramul „Tãierea Capului Sfântului IoanBotezãtorul”. Aflat la poalele munteluiCornetu, pe malul dr. al râului Olt, peºoseaua Râmnicu Vâlcea–Sibiu, la 50 kmde municipiul Râmnicu Vâlcea,ansamblul monastic (fost schit decãlugãri) este alcãtuit dintr-o incintãpãtratã, de piatrã, strãjuitã la 3 colþuri decâte un turn poligonal, iar la colþulsud-estic de un foiºor, dintr-o bisericã cuturn-clopotniþã ºi din chilii. Bisericamănãstirii, cu hramul „Tãierea CapuluiSfântului Ioan Botezãtorul”, a fost

terminatã la 29 aug. 1666 prin strãdaniamarelui vornic Mareº Bãjescu ºi soþia saMaria. Altarul a fost pictat în 1741, iarpereþii interiori au fost acoperiþi cu picturiîn 1761 de cãtre zugravii Mihai, Radu ºiIordache. În 1808 biserica a fost distrusãaproape în întregime de un incendiu,fiind refãcutã abia în 1835 de cãtrestareþul Irimia (inclusiv picturile murale).În 1923–1925 s-au refãcut cupola turleiºi altarul care fuseserã distruse de obuzede artilerie în timpul luptelor din PrimulRãzboi Mondial. Monumentul,reprezentant arhitectonic de seamã alepocii lui Matei Basarab, având faþa delecu parament tradiþional din cãrãmidã ºipanouri de tencuialã, împãrþite printr-unbrâu ºi decorate cu bumbi de ceramicã,a fost restaurat în 1960. Popas turistic.Rezervaþie naturalã (Cãlineºti).
BREZOI-TITEªTIÕ Loviºtea.

BRILLAGO Õ Brãila(2).

BRODINA1. Õ Argel.
2. Com. în jud. Suceava, alcãtuitã din10 sate, situatã în NV Obcinei Mari, pecursul superior al râului Suceava, lagraniþa cu Ucraina; 3 688 loc. (1 ian. 2011):1 885 de sex masc. ºi 1 803 fem. Haltã dec.f. Expl. ºi prelucr. lemnului (cherestea).Pãs trãvãrie. Centru tradiţional deîncondeiere a ouălor (în satul Paltin).

BROSCARI Õ Livezile(3).

BROSCĂRIEÕ Măgurele(1).

BROSCÃUÞI, com. în jud. Botoºani,alcãtuitã din 2 sate, situatã în CâmpiaJijiei Superioare, pe cursul superior alJijiei; 3 403 loc. (1 ian. 2011): 1 675 de sexmasc. ºi 1 728 fem. Fabrică de ulei co -mestibil. Moară pentru măcinat cereale.Culturi de cereale, floarea-soarelui ş.a.Creşterea bovinelor şi ovinelor. Pomi -cultură. Satul Broscăuţi apare menţionatdocumentar cu acest nume în 1582.Alunecări de teren în iul. 2010 şi martie2011.
BROªTENI 1. Oraº în jud. Suceava,situat la poalele de E ale masivuluiGrinþieº, pe râul Bistriþa, la confl. cuNegri ºoara; 6 296 loc. (1 ian. 2011): 3 125de sex masc. ºi 3 171 fem. Supr.: 42,4 km2,din care 6,5 km2 în intravilan; densitatea:968 loc./km2. Zã cãminte de mangan.Micro hidrocentralã. Centru minier ºiforestier. Produse textile (þesãturi dinbumbac) ºi alim. (preparate din lapte ºicarne, panificaþie). Izv. cu ape mineralecarbogazoase, bicarbo natate, calcice,magneziene, feruginoase cu acþiuni
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diure tice ºi laxative. În satul Dârmoxaexistã un cuptor de ars var (din 1924).La B., atestat documentar ca sat în 1488,se aflã o bisericã din lemn cu hramul„Sfântul Nicolae” (1779). Aici, în sec. 19,logofãtul Alecu Balº a înfiinþat o ºcoalã,vestitã în toatã Moldova, unde a învãþatºi Ion Creangã (acesta a descris, cusavoare, perioada din timpul studiilorsale la B.). Com. B. a fost trecutã încategoria oraºelor la 7 apr. 2004, avândîn subordine ad-tivă localitãþile com -ponente Hãleasa, Lungeni ºi Neagra ºisatele Cotârgaºi, Dârmoxa, Frasin, Holda,Holdiþa ºi Pietroasa. Agroturism. Înarealul oraºului B. se aflã mănãstireaRarãu (Õ Rarãu 2).
2. Com. în jud. Mehedinþi, alcãtuitãdin 6 sate, situatã în Piem. Coºuºtei, perâul Motru; 2 943 loc. (1 ian. 2011): 1 470de sex masc. ºi 1 473 fem. Staþie de c.f.Expl. de lignit. În satul Broºteni se aflã oculã, construitã de cãpitanul de panduriGhiþã Cuþui, în 1815, ºi biserica „SfinþiiÎmpãraþi Constantin ºi Elena” (1836), cuvaloroase picturi murale interioare,realizate în 1840 de preotul Mihai.Bisericile din lemn cu hramurile „TãiereaCapului Sfântului Ioan Botezãtorul”(1700, refãcutã în 1802) ºi „SfântulNicolae” (1795, refãcutã în 1878), în sateleCãpãþâneºti ºi Meriº.
3. Com. în jud. Vrancea, alcãtuitã din3 sate, situatã în Subcarpaþii Vrancei, perâul Milcov; 2 257 loc. (1 ian. 2011): 1 129de sex masc. ºi 1 128 fem. Expl. ºi prelucr.primarã a lemnului. Viticulturã.

BRUCKENAUÕ Pişchia.

BRUCLA Õ Aiud(2).

BRUDUREªTI Õ Dagâþa.

BRUIU, com. în jud. Sibiu, alcãtuitã din3 sate, situatã în Pod. Hârtibaciului, pePârâu Nou; 743 loc. (1 ian. 2011): 386 de

sex masc. ºi 357 fem. În satul Bruiu,menþionat documentar, prima oarã, în1307, se aflã o cetate þãrãneascã (sec. 15–16) cu bisericã de incintă, datând din sec.13, cu adãugiri din sec. 19, azi bisericăevanghelică; în satul Gherdeal existã ocetate (sec. 15–16) cu bisericã  de incintă,datând din sec. 13, cu trans formãri dinsec. 16 ºi din 1795, azi bsiericăevanghelică.
BRUSTURI1. Com. în jud. Bihor, alcã -tuitã din 8 sate, situatã în zona de contacta Dealurilor Oradei cu prelungirileM-þilor Plopiº, pe Valea Fâneþelor; 3 782loc. (1 ian. 2011): 1 904 de sex masc. ºi1 878 fem. Expl. de lignit. Satul Brusturieste menþionat documentar, prima oarã,în 1360. Bisericã din lemn cu hramul„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”(1600, cu modificãri din sec. 19), în satulÞigãneºtii de Criº.

2. Com. în jud. Neamþ, alcãtuitã din4 sate, situatã în Subcarpaþii Neamþului;3 636 loc. (1 ian. 2011): 1 826 de sex masc.ºi 1 810 fem. Bisericã de zid cu hramul„Sfântul Ioan Botezã torul” (sec. 18) ºibisericã din lemn cu hramul „SfinþiiVoievozi” (1806, cu pridvor adãugat în1919), în satele Poiana ºi Groºi. Pânã la7 mai 2004, com. B. s-a numit Brusturi-
Drã gãneºti ºi a avut în componenþã sateleDrãgãneºti, Orţãºti, Râºca ºi ªoimãreºti,care la acea datã s-au desprins ºi auformat com. Drãgãneºti, jud. Neamþ.
BRUSTURI-DRĂGĂNEŞTIÕ Brusturi
(2).

BRUSTUROASA1. Com. în jud. Bacãu,alcã tuitã din 6 sate, situatã în Depr. Agãº,la poalele de NE ale M-þilor Ciuc ºi celede S ale M-þilor Tarcãu, pe cursul supe -rior al râului Trotuº; 3 435 loc. (1 ian.2011): 1 778 de sex masc. ºi 1 657 fem.Haltã de c.f. Centru de cusãturi ºi þesãturipopulare (costume, cergi, lãicere, co -voare), de cojocãrit ºi de prelucr. alemnului (dulgherit, doage, butoaie).Obiecte de artizanat. Agroturism. Bise -rica „Naºterea Maicii Domnului” (1856–1859, reclãditã în 1871) ºi bisericãromano-catolicã în satul Brusturoasa.
2. Õ Agãº(1).

BUCECEA1. ªa (loc mai coborât) în EPod. Sucevei, între Dealul Bour (472 malt.), la NV ºi Dealul Cerviceºti (356 malt.), la SE, situatã la 200–264 m alt.Strãbãtutã de c.f. Dorohoi–Buce cea–Ve -reºti–Suceava ºi de o ºosea moder nizatã(Suceava–Bucecea–Leorda–Botoºani).

2.Oraº în jud. Botoºani, situat în ºauaBucecea, pe stg. Vãii Siretului; 5 214 loc.(1 ian. 2011): 2 515 de sex masc. ºi 2 699fem. Supr.: 46,8 km2, din care 3,5 km2 înintravilan; densitatea: 1 490 loc./km2.Staþie de c. f. (inauguratã la 1 nov. 1871).Nod rutier. Expl. de argilã. Centralãelectricã eolianã (paleta elicei are 11 m,iar stâlpul este de 40 m înãlþime).Hidrocentralã (1,2 MW), intra tã în func -þiune în 1981. Lacul de acumulareBucecea, care alimenteazã turbinelehidrocen tralei, are o supr. de 475 ha ºiun vol. de 10 mil. m3. Ter mocentralã.Fabricã de zahãr (din 1960), declaratãfalimentarã în anul 2003, ºi de confecþiitextile. Prelucr. lem nului, a laptelui ºi asticlei. Siloz de cereale. Avi culturã. Fermede creºtere a bovinelor ºi ovinelor.
Istoric. În arealul oraºului au fostdescoperite vestigii din Epoca bronzului(vase de lut), o ne cropolã sarmatã ºi altafeudalã în care s-au gãsit monede dinargint ºi diferite obiecte de podoabã.Localitatea Bucecea este atestatãdocumentar, prima oarã, în 1434, iar apoila 15 apr. 1569 (cu numele Vãlceºti) şi la23 nov. 1577. Numele actual datează din22 febr. 1634, iar în 1828 apareconsemnatã ca târg. Com. B. a fosttrecutã în categoria oraºelor la 1 apr.2004, având în subor dine ad-tivã satulBohoghina ºi localit. componentăCãlineºti. În oraºul Bucecea se aflãbiserica „Sfântul Nicolae” ziditã în 1865pe locul uneia din lemn din 1781, cupicturi din 1933, iar în localit. compo -nentã Cãlineºti existã biserica „Sfân tulNicolae” (1815, cu adãugiri din 1845) ºiconacul „Radu Miclescu” (c. 1820). Re zer -vaþia floristicã „Bãlþile Siretului” (2 ha).
BUCEGI, masiv muntos în extremitateaesticã a Carpaþilor Meridionali, între ValeaPrahovei, la E (pe care o dominã printr-unabrupt de peste 1 000 m) ºi M-þii Leaota,la V. Din punct de vedere fizico-geografic(masivitate, frecvente urme glacia re etc.),masivul B. face parte din CarpaþiiMeridio nali, iar din punt de vederegeologic este încadrat în Carpaþii Orientali(alcãtuit predominant din gresii ºiconglomerate, parþial ºi calcare). De fapt,este un vast sinclinal în conglo merateleCretacicului inferior, având as pectul unuipodiº înalt, cu alt. medie de c. 2 000 m,bine marcat în ansamblul peisajuluicarpatic prin abrupturile sale marginale,ce pun în evidenþã flan curile exterioareale sinclinalului. La 1 800–2 400 m alt. s-a
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Broşteni (2). Cula „Cuţui”



Bucegi. Lacul Bolboci Bucegi. Mecetul turcesc 

Bucegi. Vârful Omu Bucegi. Masivul Caraiman

Bucegi. Colţii morarului Bucegi. Crucea eroilor de pe masivul Caraiman



dezvoltat o largã supr. structuralã,cunoscutã sub numele de Platoul Bucegilor,care corespunde flancului estic al sincli -nalului, terminat cu un front de cuestã,puternic frag mentat, ce formeazã abrup -tul prahovean al Bucegilor. Masivul B.are frec vente înãlþimi ce depãºesc 2 000m, acestea scãzând în alt. de la N la S: vf.Omu, 2 505 m (alt. max. a ma sivului),Coºtila, 2 498 m, Caraiman, 2 325 m, JepiiMici, 2 184 m, Furnica, 2 103 m, Jepii Mari,2 071 m, Vârfu cu Dor, 2 030 m. Prezintãevidente urme ale glaciaþiunii cuaternare(Valea Gaura, Va lea Cerbului etc.) ºinumeroase fenomene perigla ciare (gro -hotiºuri, custuri, morene, niºe nivale, râuride pietre etc.). În bazinul superior alIalomiþei pre dominã relieful carstic(abrupturi, hornuri, doline, chei, peºterietc.). Alternanþa stratelor de gresii, marne

ºi conglomerate, precum ºi neunifor -mitatea litologicã a conglomeratelor aucondiþionat for marea, prin dezagregare ºieroziune diferenþialã exercitatã de vânt,ploi, gelivaþie etc., a unui relief rezidualinteresant (Sfinxul, Babele, Ciupercile etc.).Versanþii M-þilor B. sunt, în cea mai mareparte, acoperiþi cu pãduri de fag sau cupãduri de fag în amestec cu brad ºi molid.Spre limita superioarã a pãdurilor sedezvoltã zada sau laricele (Larix de cidua).În porþiunile abrupte, unde pã durea nus-a putut dezvolta, se întâlnesc pajiºtilede stâncãrie (aºa-nu mitele „brâne”).Jnepeniºurile, care altãdatã erau binereprezentate, se mai întâlnesc doar local,pe versanþii ºi la obârºiile vãilor (un pâlcde jnepeni bãtrâni, de mari dimensiuni,se gãseºte la marginea platoului Bucegilor,în apro piere de Piatra Arsã). În M-þii B.,

o mare rãspândire are ºi smirdarul (Rhodo -
dendron kotschyi) sau bujorul de munte,declarat monument al naturii. Vegetaþiade pajiºte de pe Pla toul B. a fost în mareparte afectatã de trecerea prin aceastãzonã a unui numãr mare de turiºti, cât ºidin cauza unor activitãþi antropice, faptce a determinat degradarea puternicã acovorului vegetal ºi, în con secinþã,dezvoltarea lui discontinuã. Staþie meteo -rologicã de alt. (pe vf. Omu), de ordinul I,inaugurată în 1937. Masivul B. este unuldintre cele mai atractive obiective turisticeale þãrii prin prezenþa, în cadrul lui, anumeroase fenomene naturale (peºteraIalomiþei, cheile Horoabelor, Urºilor,Peºterii, Tãtarului, Zãnoagei, Orzei de pecursul superior al Ialomiþei, izvorulIalomiþei, Sfinxul, Babele, Valea Gaura,Colþii Morarului etc.), poteci marcate,cabane (Omu – cea mai veche cabană dinţară, inaugurată la 3 sept. 1888, si tuatã lacea mai mare alt. din þarã, 2 505 m, Carai -man, Piatra Arsã, Mãlãieºti, Bolboci, GuraDiham, Padina, Vârful cu Dor, Cota 1 500etc.) ºi hoteluri (Peºtera, Babele, Cota1 400 etc.), nume roase pârtii de schi cudiferite grade de dificultate (pârtia„Turisticã” de 2 800 m lungime cu gradmediu de dificultate, pârtiile „Carp” de2 500 m ºi „Papagal” de 2 140 m, dificileº. a.). Pe Platoul B. se poate urca atât cuautomobilul, pe ºosea, cât ºi cu telecabinadin Sinaia ºi din Buºteni. Rezervaþienaturalã com plexã (6 680 ha), cu reliefspectaculos (abrup turi, creste ascuþite,circuri ºi vãi glaciare, relief carstic, vãitorenþiale, turnuri, clãi, formaþiunilereziduale Sfinxul, Babele, pietrelesinguratice sub formã de ciuperci etc.), cuo mare bogãþie floristicã (tisa/Taxus
baccata, zâmbrul/Pinus cembra, maculgalben/Papaver pyrenaicum ssp. corona
sancti-ste phani, Festuca buce giensis, bujorulde munte sau smirdarul/ Rhododendron
kotschyi, floarea-de-colþi/ Leontopodium
alpinum etc., diverse specii de gen þiana ºide plante în perniþe, carac teristice etajuluialpin, cum sunt guºa porumbeluluipiticã/Silene acaulis, Minuartia sedaides,diferite specii de Saxi fraga etc.) ºi faunisticã(capra neagrã, ursul brun, cocoºul demunte etc.); rezer vaþie paleonto logicã (c.150 specii de amoniþi, de belemniþi,cefalopode, gas tero pode) ºi interesanteformaþiuni geolo gice. În 1990, masivulBucegi a fost decla rat Parc naþional (extinspe 35 700 ha).
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Munţii Bucegi. Sfinxul

Munţii Bucegi. Schitul „Peştera Cocora” din apropierea peşterii Ialomiţa



BUCERDEAGRÂNOASÃ, com. în jud.Alba, alcãtuitã din 4 sate, situatã în Pod.Târnavelor, pe râul Târnava, la 8 km Vde municipiul Blaj; 2 377 loc. (1 ian. 2011):1 201 de sex masc. ºi 1 176 fem. În arealulcom. se aflã un masiv de sare gemã ºimai multe izvoare cu apã sãratã. Morãritºi panificaþie. În satul Bucerdea Grânoasã,atestat docu mentar în 1303, se aflã obisericã din sec. 16, cu adãugiri din sec.18 ºi din 1868, care aparþine cultului re -for mat-calvin. Com. B.G. a fost înfiinţatăla 3 mai 2006 prin desprinderea satelorBucerdea Grânoasă, Cornu, Pădure şiPânca din com. Crăciunelu de Jos, jud.Alba.
BUCEª, com. în jud. Hunedoara, alcã -tuitã din 7 sate, situatã la poalele de SEale M-þilor Bihor, pe râul Stãnija; 2 044loc. (1 ian. 2011): 1 024 de sex masc. ºi1 020 fem. Expl. de sulfuri polimetaliceasociate cu min. auro-argen tifere (în satulStãnija). Dulgherit. Satul Buceº estemenþionat documentar, prima oarã, în1439. Monument închinat Rãscoalei din1784–1785 (în satul Mihãileni).
BUCHIN, com. în jud. Caraº-Severin,alcãtuitã din 5 sate, situatã în N Culoa -rului Timiº-Cerna, la poalele de NE aleM-þilor Semenic, pe cursul su perior alTimiºului; 2 174 loc. (1 ian. 2011): 1 070de sex masc. ºi 1 104 fem. Expl. de lignit.Combinat de prelucr. a lemnului, con -struit în 1996, în cola borare cu o firmãamericanã. Pomiculturã. Satul Buchineste menþionat documentar, prima oarã,în 1411. Com. B. are în componenţă satulLindfeld, care s-a depopulat la sf. sec.  20şi începutul sec. 21, existând din punctde vedere ad-tiv, dar fără locuitori.
BUCIN, pas de înãlþime, situat în CarpaþiiOrien tali, în partea centralã a M-þilorGurghiu, la 1 287 m alt. Asigurã legãturarutierã (drum mo dernizat), prin inter -mediul pasului Bicaz, între Moldova ºiTran silvania (varianta Bicaz–Lacu Roºu–Gheorgheni–Praid–Sovata).
BUCINIªU, com. în jud. Olt, alcãtuitã din2 sate, situatã în Câmpia Romanaþi; 2 120loc. (1 ian. 2011): 1 046 de sex masc. ºi1 074 fem. Culturi iri gate de cereale(sistemul de irigaþii Viºina–Brasta vãþu–Buciniºu).
BUCIUM, com. în jud. Alba, alcãtuitã din30 de sate, extinsã la poalele de NV aleM-þilor Trascãu, în mica Depr. Bucium(ªasa-Poieni), în luncile râurilor Bucium

ºi Abruzel, la 76 km NV de Alba Iulia;1 559 loc. (1 ian. 2011): 747 de sex masc.ºi 812 fem. Expl. forestiere ºi de min.auro-argentifere, piritã cupriferã ºi min.complexe. Important centru de cojocãrit(cojoace ºi pieptare, frumos orna -mentate), dulgherit ºi de con fecþionare acostumelor populare. Pe terit. com. aufost descoperite vesti giile unui castruroman, o necropolã din timpul stãpâniriiromane, locuinþe ale minerilor, unelte deminerit, o inscripþie dedicatã lui IupiterCimistenus (divi nitate din Asia Micã) etc.Satul Bucium este menþionat docu -mentar, prima oarã, în 1595. Locui toriide aici au avut un rol important în timpulRãscoalei þãrãneºti din 1784–1785, con -dusã de Horea, Cloºca ºi Criºan, ºi întimpul Revoluþiei din 1848–1849, condu -sã de Avram Iancu. Biserica „SfinþiiArhangheli Mihail ºi Gavriil” (sec. 18),în satul Izbita. Pânã la 17 febr. 1968, com.
B. s-a numit ªasa. Centru turistic, înarealul cãruia se aflã Detunatele – douãstânci bazaltice (Detunata Goalã, 1 169m ºi Detunata Flocoasã, 1 205 m),considerate printre cele mai interesantemonumente ale naturii din România.Rezervaþia naturalã Poiana cu narcise dela Negrileasa (5 ha).
BUCIUMENI1. Com. în jud. Dâmboviþa,alcãtuitã din 3 sate, situatã în zona decontact a Subcarpaþilor Ialomiþei cuprelungirile sudice ale M-þilor Bucegi, pecursul supe rior al Ialomiþei; 4 600 loc.(1 ian. 2011): 2 310 de sex masc. ºi 2 290fem. Prelucr. lemnului. Centru pomicol(meri, peri, pruni). În satul Buciumeni,menþionat documentar la 19 mai 1572, seaflã o bisericã având dublu hram –„Naºterea Sfântului Ioan Botezãtorul” ºi„Sfântul Teodor Tiron” (1900–1906); însatul Dealu Mare (numit Þâþa pânã la 1ian. 1965) există biserica „SfântulNicolae” (1852), iar în satul Valea Leurzii,biserica având hramul „Intrarea înBisericã a Maicii Domnului” (1893).

2. Com. în jud. Galaþi, alcãtuitã din 4sate, situatã în zona de contact a Coli -nelor Tutovei cu Câmpia Tecuciului;2 570 loc. (1 ian. 2011): 1 233 de sex masc.ºi 1 337 fem. Centru viticol. Pãdure alcă -tuită din stejari ºi tei. Satul Hãnþeºti esteatestat documentar, prima oarã, în 1531.În satul Buciumeni se aflã mănãstirea cuacelaºi nume (de maici), ctitorie cãlugã -reascã de la începutul sec. 15, cu bisericadin lemn cu hramul „Sfântul Nicolae”construitã în anii 1420–1430. La 18 mart.1602, mănãstirea apare consemnatã

documentar cu numele „Chilia luiGheorghe Dascãlul”. Distrusã de unincendiu, biserica din lemn „SfântulNicolae” a fost reconstruitã la începutulsec. 18 ºi sfinþitã în 1718 de cãtre epis -copul Sava al Râmnicului. În 1750 schitula fost desfiinþat, se pare, din cauza unorlegãturi cu o grupare fanariotã, bisericafiind demontatã, transportatã cu careleºi reasamblatã prin pãrþile Bacãului prinosârdia schimonahului Isaia Orbul, iarîn 1880, aceastã bisericã din lemn a foststrãmutatã din nou în cimitirul mănãs -tirii Bogdana din satul Bogdana, com.Ştefan cel Mare, jud. Bacãu. În anul 1809,schitul a fost reînfiinþat de cãtre serdarulManolache Radovici care a construitbiserica „Sfânta Treime”, instalând aicimai multe maici pãstorite de stareþa Afia.La 25 aug. 1817, schitul a fost transformatîn metoc al mănãstirii Varatec. Din cauzaunor deteriorãri, provocate mai ales decutremurul din 11 ian. 1838, biserica„Sfânta Treime” a fost reconstruitã în anii1840–1844. În 1860, la acest schit mai eraucâteva monahii care duceau o viaþã desine, activitatea monahalã fiind re luatãîn 1867 prin intervenþia domnito ruluiCarol I. În anii 1879–1884, biserica„Sfânta Treime” a fost restau ratã ºipictatã, iar dupã cutremurul din 10 nov.1940 biserica a fost consolidatã, renovatãºi apoi pictatã în frescã abia în anii1957–1959 de cãtre Anatolie Cudinof.Dupã 1990, ansamblul monahal s-areamenajat în întregime, s-a construit oclopotniþã ºi mai multe corpuri de chiliiºi diverse anexe gospodãreºti. Rezervaţieforestieră (7,2 ha).
BUCIUMI 1.Com. în jud. Bacãu, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în Depr. Tazlãu-Caºin,la 5 km SE de municipiul Oneºti; 3 413loc. (1 ian. 2011): 1 707 de sex masc. ºi1 706 fem. Com. B. a fost înfiinþatã la 25mart. 2005 prin des prinderea satelorBuciumi ºi Rãcãuþi din com. ªtefan celMare, jud. Bacãu. În satul Rãcãuþi existãbiserica din lemn cu hra mul „SfinþiiVoievozi” (sec. 18, refãcutã în 1881).

2. Com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã din 6sate, situatã la poalele de E ale M-þilorMeseº, pe cursul superior al râului Agrij;2 556 loc. (1 ian. 2011): 1 273 de sex masc.ºi 1 283 fem. Centru etno-fol cloric („Jocu -rile Agrijului”, în luna august) ºi demeºte ºuguri tradiþionale (prelucr. artis -ticã a lem nului, olãrit, prelucr. firelor ºifibrelor textile). Pe terit. com. au fostdescoperite vestigii neolitice (culturamaterială Tisa), un castru ºi o aºezarecivilã (cana bae) romane, situate pe limesul
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de NV al Daciei. Castrul B., de formãdreptunghiularã, construit ini þial dinpãmânt (150 x 128 m) de Cohors I Augusta,a fost înlocuit cu unul din piatrã (167 x134 m), în anul 114 d.Hr., de Cohors II
Augusta Nervia Brito nnum Milliaria
Pacensis, care a rãmas aici pânã la sf.stãpânirii romane (275 d.Hr.). Castrul,întãrit la colþuri cu turnuri trapezoidalede apãrare, era sediul garnizoanei
Cohors II Augusta. Aici s-au gãsit arme,aplice, catarame din bronz de la unifor -mele militare, fibule, chei, vase ceramice(unul de mari dimensiuni, prosopomorf,nemaiîntâlnit în Dacia), ustensile casnice,instrumente chirurgicale etc. Sa tulBuciumi este menþionat documentar,prima oarã, în 1491. Bisericã din lemn cuhramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºiGavriil” (1835), în satul Rãstolþ, declaratãmonument istoric.
BUCOªNIÞA, com. în jud. Caraº-Severin,alcã tuitã din 4 sate, situatã în CuloarulTimiº-Cerna, la poalele de NE ale M-þilorSemenic, pe cursul supe rior al Timiºuluiîn zona de confl. cu râurile Cerneþ ºiGoleþ; 2 972 loc. (1 ian. 2011): 1 518 desex masc. ºi 1 454 fem. Pomiculturã. SatulBucoº niþa este menþionat documentar,prima oarã, în 1468. Rezervaţia naturalăPetroşniţa (3 ha).
BUCOV, com. în jud. Prahova, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în Câmpia Ploieºtiului,pe râurile Teleajen, Iazul Morilor ºi Buco -vel, la 8 km NE de Ploieºti; 11 105 loc.(1 ian. 2011): 5 415 de sex masc. ºi 5 690fem. Expl. de argilã ºi de petrol. Producţiede cãrãmidã ºi þiglã, prefabricate dinbeton, de burlane şi jgheaburi din alu -miniu şi de produse din cauciuc. Pe terit.com. au fost descoperite vestigii dinNeolitic. În punctele Rotari ºi Tioca s-auidentificat aºezãri omeneºti din Epocaprefeudalã (sec. 9–10), cu lo cuire înbordeie, cu vetre deschise, în care s-augãsit vase ceramice decorate cu striuriorizontale, ondulate, inele din bronz,inscripþii chirilice pe tencuiala de lut apereþilor º.a. În perioada 1781–1 ian. 1845,
B. a fost oraº ºi reºed. jud. Saac. Bisericãdin lemn cu hramul „Sfântul Nicolae”(sec. 18), în satul Valea Orlei; bisericã dezid cu hramul „Sfântul Stelian” (1797),în satul Chiþorani.
BUCOVAÕ Bucovãþ(2).

BUCOVÃÞ1. Com. în jud. Dolj, alcãtuitãdin 7 sate, situatã în SE Piem. Bãlãciþei,pe dr. vãii Jiului; 4 164 loc. (1 ian. 2011):2 024 de sex masc. ºi 2 140 fem. Tãbãcãrie;mat. de constr. Creºterea bovinelor ºi a

bubalinelor (bivoli). Muzeu local (în satulBucovãþ). Sanatoriu T.B.C. (în satulLeamna de Jos). Pe terit. com. B. au fostdescoperite (1956) urmele unei cetãþi depãmânt datând din prima Epocã afierului (Hallstatt – 1200–450/300 î.Hr.),întãritã cu turte de vãlãtuci arse, la bazavalului, care atestã, se pare, formeimportante de arhitecturã militarã.Rezervaþie paleonto logicã (punct fosili -fer, cu bogatã faunã fosilã de cochilii demoluºte datând din Pliocen), extinsã pe4 ha. Bisericile cu acelaşi hram, „SfântulNicolae”, în satele Bucovãþ (1842) ºiPalilula (1830). Com. B.are în compo -nenţă satul Italieni, care s-a depopulat lasf. sec. 20 şi începutul sec. 21, existândad-tiv, dar fără locuitori.
2. Com. în jud. Timiº, alcătuită din 2sate, situatã în Câmpia Timiºului; 1 480loc. (1 ian. 2011): 731 de sex masc. ºi 749fem. Com. B. a fost înfiinþatã la 7 ian.2008 prin desprinderea satelor Bucovãþşi Bazoşu Nou din com. Remetea Mare.În Satul Bucovãþ, atestat documentar,prima oară, în 1492 şi apoi în 1723 cunumele Bucova, se află o biserică ortodoxădatând din anul 1862. Două cămineculturale. În satul Bazoşu Nou, întemeiatîn anul 1926, există un parc dendrologic(60 ha), declarat rezervaţie ştiinţifică în1954, monument al naturii în 1982 şi arieprotejată în 1994.
3.Mănãstirea~Õ Craiova.

BUCªANI1. Com. în jud. Dâmboviþa,alcãtuitã din 4 sate, situatã în CâmpiaTârgoviºtei, pe râul Pârscov; 6 889 loc.(1 ian. 2011): 3 387 de sex masc. ºi 3 502fem. Expl. de petrol. Moarã (1829). Viti -cul turã. Rezervaþie de zimbri (70 deexemplare) în Pãdurea Neagrã extinsăpe 62 ha, înfiinţată în 1985. În satul Bucºanise aflã conacul „Dalles” (1935), într-unparc, ºi biserica având dublu hram –„Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena” ºi

„Sfântul Ioan Bote zãtorul” (1828, refã -cutã în 1894), în satul Hãbeni existăbiserica „Sfântul Nicolae” (1822), iar însatul Raco viþa, biserica cu hram dublu –„Sfânta Treime” ºi „Toþi Sfinþii” (1806).
2. Com. în jud. Giurgiu, alcãtuitã din7 sate, situatã în Câmpia Gãvanu-Burdea,pe râul Neajlov; 3 690 loc. (1 ian. 2011):1 845 de sex masc. ºi 1 845 fem. Vestigiineolitice. Creºterea bovinelor. Între 17 febr.1968 ºi 23 ian. 1981 com. B. a fãcut partedin jud. Ilfov. Bisericile „Sfântul Nicolae”(1836), „Adormirea Maicii Domnului”(1816) ºi „Sfinþii Trei Ierarhi” (1839), însatele Bucºani, Goleasca ºi Obedeni.

BUCU, com. în jud. Ialomiþa, formatădintr-un sat, situatã în Câmpia Bãrãga -nului, pe stg. Vãii Ialomiþa; 2 288 loc.(1 ian. 2011): 1 108 de sex masc. ºi 1 180fem. Staþie de c.f. Expl. de pietriº ºi nisip.Siloz de cereale. Prelucr. lemnului (mo -bilã); confecþii textile ºi metalice; fabricãde dulciuri (bomboane, acadele). Vestigiidin a doua Epocã a fierului ºi dinperioada geto-dacicã. Satul Bucu aparemenþionat documentar, prima oarã, la 20mart. 1580. Biserica „Sfântul Nicolae”construitã în anii 1886–1892 pe loculuneia ce data din 1820, reparatã în 1955,1973, 1981–1984. Pânã la 7 apr. 2004, com.
B. a avut în componenþã satul Ograda,care la acea dată a devenit comunã desine stătătoare. Culturi de cereale ºiplante tehnice.
BUCURA, lac alpin, situat într-un circglaciar complex din masivul Retezat (subvf. Peleaga), la 2 041 m alt. Supr.: 10,8 ha(550 m lungime; 225 m lãþime); ad. max.:15,7 m; vol.: 487 210 m3. Populat cupãstrãvi. Turism. Cuprins în ParculNaþional Retezat. Este cel mai extins lacalpin (ca supra faþã) din România.
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BUCUREªCI, com. în jud. Hunedoara,alcãtuitã din 5 sate, situatã în extremi -tatea de E a Depr. Brad, la poalele de Nale M-þilor Metaliferi, pe râul Bucu reºci;1 624 loc. (1 ian. 2011): 777 de sex masc.ºi 847 fem. Expl. de min. auro-argen tifere(în satul Curechiu). Satul Bucureºci estemenþionat docu mentar, prima oarã, în1464. Bisericile din lemn cu hramurile„Sfântul Nicolae” (1636, renovată şi am -pli ficată în anii 1703 şi 1785) ºi „ÎnãlþareaSfintei Cruci” (sec. 19), în satele Curechiuºi Ro vina.
BUCUREªTI este capitala României, oraºcu rang de municipiu (din 17 febr. 1968),cu statut de unitate ad-tivã aparte(asemãnãtor judeþului), cel mai mare ºimai important centru politic, economic,financiar-bancar, comercial, cultu -ral-ºtiin þific, de învãþãmânt, de transport,informaþional, sportiv ºi turistic al þãrii.Oraºul se aflã situat în S-SE Româ niei,în Câmpia Vlãsiei, la 54–90 m alt., perâurile Dâmboviþa ºi Colentina, laintersecþia para lelei de 44°25'50"latitudine N cu meridianul de 26°06'50"longitudine E, la 60 km N de fluviulDunãrea, 120 km S de M-þii Carpaþi ºi226 km V de Marea Neagrã, aproximativla aceeaºi latitudine cu oraºele Belgrad(Serbia), Ravenna ºi Genova (Italia),Bordeaux (Franþa), Minneapolis (S.U.A.),Harbin (R. P. Chinezã) ºi Ialta (Ucraina).
Supr.: 238 km2 (0,10% din supr. þãrii).
Populaþia (1 ian. 2011): 1 937 421 loc.(9,05% din populaþia þãrii), din care903 856 de sex masc. ºi 1 033 565 fem.
Densitatea: 8 140 loc./km2. Oraºul are oformã cir cu larã, axele sale diametralemãsurând c. 24 km pe direcþie N-S ºi c.22 km E-V. Între aceste limite, muni cipiul
B. cu prinde şase sectoare ad-tive(numerotate cu cifre arabe, de la 1 la 6),dispuse radial. Între 23 ian. 1981 ºi 10apr. 1997 oraºul B. a avut în subordinead-tivã Sectorul Agricol Ilfov, care eraextins în jurul Capitalei, cu o dezvoltareteritorialã mai mare cãtre N. Acest sectoravea o supr. de 1 593 km2 ºi era alcãtuitdin 38 de com. ºi oraºele Buftea şiOtopeni. La 10 apr. 1997, Sectorul AgricolIlfov a fost transformat în judeþ, cu re -ºedinþa în B. Înainte de 1968 oraºul B.avea opt raioane (Nicolae Bãlcescu,Gheorghe Gheor ghiu-Dej, Gri viþa Roºie,V. I. Lenin, I. V. Sta lin, Tudor Vladi -mirescu, 1 Mai ºi 23 August), iar în peri -

oada 1968–1979 a fost îm pãrþit în optsectoare ad-tive, numerotate de la 1 la 8.
ReliefulºiHidrografia. Terit. muni -cipiului B., situat pe un fundamentalcãtuit din formaþiuni cristaline prote -rozoice ce aparþin Platformei Moe sice(sau Platforma Valahã), peste care sedezvoltã un sedimentar vechi (Paleozoic,Mezozoic) ºi apoi depozitele cuaternarede supr., se aflã în întregime în CâmpiaVlãsiei – subunitate a Câmpiei Româ ne.În arealul oraºului, din cauza densitãþiimari a construcþiilor ºi a diferitelor ame -na jãri urbanistice, valorile hipsome triceale reliefului sunt puternic atenuate,distingându-se cu greu aspectele micro -reliefului. Relieful de câmpie pe care sesitueazã oraºul B. este uºor vãlurit,format din interfluvii largi (Sabar-Dâmboviþa, Dâmboviþa-Colentina, Co -len tina-Pasãrea), netede, cu aspect decâmpuri (câmpurile Cotroceni, Bã neasa,Filaret, Vãcãreºti etc.), ce coboarã în pantãlinã pe direcþie NNV-SSE. ValeaDâmboviþei, care trece prin cen trul ora -ºului, strãbãtându-l pe direcþie NV-SE,pe c. 22 km lun gime, are o luncã largã(lãþime max.: 2,5 km) ºi malul drept maiînalt (10–15 m, faþã de 4–6 m cel stâng),dominat de mai multe coline (saudealuri) sub forma unor pinteni proemi -nenþi, printre care se remarcã dealurileCotroceni, Spirei, Filaret, Belu, Piscu,Vãcãreºti º.a. În vechea luncã a Dâm -boviþei se aflã câteva grãdiºti (saupopine), adevãraþi mar tori de eroziunerãmaºi ca niºte movile: grãdiºtile Patriar -hiei (85 m alt. absolutã), Radu Vodã(75 m), Bucur (74 m), Troiþa (72 m),Movila Mare (67 m) º.a. Tot în luncã suntºi câteva lacuri amenajate – Ciºmigiu(3 ha), Carol (fost Libertãþii, 2 ha),Tineretului (13 ha). Pe terit. B., cursulDâmboviþei a fost amenajat în 1865,rectificat ºi canalizat în 1880–1882, dupãplanurile arhitectului Grigore Cerchez,ulterior a fost acoperit cu un planºeu dinbeton, în 1936, pe porþiunea dintre PiaþaNaþiunilor Unite (fosta Piaþa Operetei) ºiPodul ªerban Vodã, ºi a fost completmoder nizat ºi regularizat între nov. 1985ºi nov. 1987. Astfel, ultimele lucrãri deregu la rizare ºi modernizare executate petoatã porþiunea care traverseazã Capitalaau avut ca scop crearea unui curs cu apãlimpede, înfru museþarea malurilor,adaptarea Dâmboviþei la cerinþele actualeºi de perspectivã ale reþelei de canalizarecare debuºeazã în ea etc. În concordanþãcu aceste cerinþe, în albia minorã a

Dâmboviþei, deasupra firului natural deapã, care a rãmas pr. colector al apelorreziduale menajere ºi industriale, s-aconstruit o albie nouã, betonatã, înãlþatãla 5 m deasupra oglindei apei râului, princare curge apã curatã ºi limpede. De bitulde apã al acestui nou curs, creat artificial,este regularizat prin intermediul unuibaraj, în spatele cãruia s-a format LaculMorii, din cartierul Crângaºi, cu o supr.de 240 ha ºi un vol. de c. 20 mil. m3.Cursul Dâmboviþei este traversat, pe terit.Capitalei, de 13 poduri (Ciurel, Grozãveºti,Cotroceni, Muni cipal, Elef terie, Izvor,Operetei, Unirii, Mãrãºeºti, Tim puri Noi,Mihai Bravu, Vitan -Bârzeºti, Glina), careasi gurã circulaþia în condiþii optime depe un mal pe altul. Valea Colentinei, afl.stg. al Dâmboviþei în aval de com.Cernica, dreneazã partea de N-NE a B.,pe o distanþã de 33 km, având o luncãîngustã (250–1 000 m), dar bine conturatã,ºi maluri în general abrupte ºi nu preaînalte (7–12 m). Întregul curs bucureºteanal vãii Colen tina a fost regularizat îndeceniul patru al sec. 20, creându-se de-alungul lui o salbã de lacuri care constituietot atâtea zone de agrement pentrulocuitorii Capitalei. Din amonte spre aval,se înlãnþuie lacurile Strãuleºti (39 ha),Griviþa (80 ha), Bãneasa (40 ha – pe malulacestuia funcþioneazã o bazã detratament cu ape geo termale), Herãstrãu(77 ha), Floreasca (70 ha), Tei (80 ha –aici existã un com plex sportiv studen -þesc), Plumbuita (55 ha), Fundeni (123ha), Panteli mon I (120 ha), Pantelimon II(260 ha – aici se aflã complexul hotelier„Lebãda”), Cernica (360 ha) º.a. În afaraacestora, în peri metrul oraºului maiexistã câteva lacuri antropice, cantonateîn diferite exca vaþii: lacurile din parcurileTitan (26 ha), Drumul Taberei (1,1 ha),Circului, Naþional.
Clima oraºului este temperat-conti -nentalã, cu uºoare nuanþe excesive ºi cuunele diferenþieri ale temp. aeruluicauzate de încãlzirea suplimentarã areþelei stradale din interiorul sãu, dearderile de combustibili industriali ºicasnici, de radiaþia exercitatã de zidurileclãdirilor etc. Astfel, valorile temp. mediianuale cresc de la 10,5°C la periferiaoraºului (staþia Bãneasa), la c. 12°C încentrul acestuia (staþia Filaret). Temp.max. absolutã în registratã la staþia Filareta fost de 42,4°C (5 iul. 2000), iar minimaabsolutã de –30°C (25 ian. 1942). Verilesunt calde (media termicã este de 23°Cîn iul.), uneori toride ºi deseori secetoase,
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iar iernile sunt reci (–2,8°C media termicãa lunii ian.), cu zãpezi uneori abundente,însoþite frecvent de viscole. În general,iernile dureazã de la sf. lunii nov. pânãla sf. lunii febr. Primãverile sunt de obiceiscurte, cu contraste termice evidente dela o zi la alta ºi cu salturi mari termicede la o lunã la alta (6–7°C între mart. ºiapr.). Toamnele sunt frumoase, moderatetermic, cu tendinþa de prelungire spreiarnã. Cantitatea de precipitaþii însu -meazã c. 600 mm anual, cele mai marivalori înregistrân du-se în perioadamai-iul., ploile având caracter torenþial.Prima ninsoare cade de obicei în ultimadecadã a lunii nov., iar ultima, cãtre sf.lunii martie ºi începutul lunii aprilie.Vânturile dominante bat dinspre E ºi NE(îndeosebi iarna), cu viteze medii anualede 3,8 ºi, respectiv, 4,5 m/s, ºi dinspre Sºi SV în restul anului. Cele mai mariviteze ale vântului se înregistreazã iarna,când crivãþul atinge 6,1 m/s, spulberândºi viscolind zãpada. Creºterea continuãa gradului de poluare în interiorul ora -ºului, ca urmare a numãrului mare deautomobile ºi camioane, ºantiere deconstrucþii, a unor întreprinderi indus -triale, termocentrale etc., determinãsporirea nu mãrului de zile în care seproduce ceaþa, frecvenþa acestora depã -ºind, în unele cartiere, 65 de zile pe an(în special toamna, iarna ºi primãvara).
Istoric. Cele mai vechi mãrturii refe -ritoare la existenþa unei activitãþi umanepe terit. actual al municipului B. dateazãdin Paleoliticul mijlociu (obiecte din silexºi din cuarþ) ºi au fost identificate încartierele Pantelimon, Herãstrãu, Militariºi pe dealurile Mihai Vodã, Uranus, RaduVodã º.a. Urmele unor aºezãri dinperioada timpurie a Epocii neolitice,aparþinând purtã torilor culturii materialeDudeºti (milen. 5–4 î.Hr.), au fost desco -perite în cartierele Dudeºti, Fun deniiDoam nei, Giuleºti, pe Dealul Pisculuiº.a., iar din perioa da mijlocie a aceleiaºiepoci, aparþinând culturii materiale Boian(milen. 4 î.Hr.), au fost reperate încartierele Pantelimon, Giuleºti, CãþeluNou etc. Vestigiile unor aºezãri de tipGumelniþa, din perioada finalã a Epociineolitice (milen. 4–3 î.Hr.), au fost iden -tificate în imediata apropiere a B., laGlina, Jilava ºi Mãgurele. În perioadatimpurie a Epocii bron zului, în arealuloraºului de astãzi au existat triburile careau creat cultura materială Glina- Schneckenberg (sec. 18–16 î.Hr.), aºezãrisau locuinþe ale acestora fiind descoperite

în zonele Fundeni, Glina, Pantelimon,Cãþelu Nou, Bucureºtii Noi, Ciurel, MihaiVodã º.a. În aceste aºezãri s-au gãsitobiecte din ceramicã cenuºie, dominantãfiind ceaºca cu gât înalt, cilin dric, ºi toartãînaltã. Pânã la sfârşitul Epocii bronzului,pe aceste locuri a vieþuit un grupnumeros de populaþii apar þinând culturiimateriale Tei (c. 1900–1300 î.Hr.), alecãror urme au fost descoperite în specialde-a lungul vãii Colentina, respectiv încartierele Bucureºtii Noi, Bãneasa, Tei,Fundeni, Fundenii Doamnei, Pante limon,Cãþelu Nou, precum ºi în zonele Giu leºti,Militari, Dealul Piscului, DealulVãcãreºti, Berceni º.a., caracteristicaacesteia fiind vasele mari de provizii ºiceºtile negre, lustruite, cu decor incizatºi cu toartã supraînãlþatã. Din primaEpocã a fie rului (1200–450/300 î.Hr.) aufost scoase la ivealã urme de locuire înzonele Ciurel, Piscului, FundeniiDoamnei, Cã þelu Nou º. a., iar din a douaEpocã a fierului (450–100 î.Hr.) au fostdescoperite (1956 ºi 1963, în cartierulMilitari), mai multe complexe arheo -logice, între care se evidenþiazã un nivelde locuire geto-dac în care s-au gãsit vasede cera micã, o fibulã din bronz, oglindãdin metal º.a. În cartierul Herãstrãu afost scos la ivealã (în 1938) un tezaurdacic din argint, alcãtuit din podoabe(douã fibu le-falere circulare, cu unmedalion deco rat în relief ciocãnit, avândo efigie umanã ale cãrei trãsãturi suntrudimentar stilizate, o cupã conicã, oagrafã de bronz, frag mente de brãþãri înspiralã etc.) ºi mo nede datând din sec. 1î.Hr. Locuitorii acestor meleaguri,aparþinând triburilor traco-getice, au con -tinuat sã vieþuiascã neîntrerupt ºi înperioada exis tenþei statului dac, aºa cumo dovedesc desco pe ririle arheologice dinarealele Giuleºti, Pipera, Tei, Pantelimon,Mihai Vodã, Radu Vodã, Dã mãroaia º.a.Terit. actual al Capitalei nu a fost inclusîn provincia Dacia romanã, dar elementede culturã romanã au pãtruns în aceastãzonã atât prin legãturi comerciale, cât ºiprin intermediul deplasãrii dacilor liberiîn Dacia romanã. În aceastã perioadã, separe cã pe terit. actual al Capitalei existaaºezarea Pinum (Ad Pinum). Ulterior,viaþa a continuat sã se des fãºoare neîntre -rupt, atât în perioada migraþiilor (aºe -zãrile din zonele Curtea Veche, Bucur,Mihai Vodã, Crângaºi, Dãmãroaia º.a.),cât ºi în cea a feudalismului timpuriu(Lacul Tei). În cartierul Strãuleºti a fostscoasã la ivealã o importantã aºezare a

dacilor liberi, cu locuinþe de supra faþã,datând din sec. 3, în care s-a gãsit cera -micã lucratã cu mâna sau la roatã,precum ºi un cuptor de ars ceramicã.Sãpãturile arheologice au dezvãluit cã,în sec. 6–7, pe terit. B. existau 17 vetrede aºezãri omeneºti în punctele Strãuleºti,Bãneasa, Dãmã roaia, Tei, FundeniiDoamnei, Cãþelu Nou, Ciurel, Militari,Mihai Vodã, Piaþa Unirii etc. aparþinândculturii materiale Ipoteºti-Ciurel-Cândeºti. Aºezãrile culturii materialeDridu (sec. 8–11), descoperite în cartie -rele Giuleºti, Bucureºtii Noi, Bãneasa,Pipera, Crângaºi, Militari, Piaþa Uniriiº.a., atestã prezenþa activã a populaþieiromâneºti în actualul perimetru alCapitalei, în sec. 10–11 existând aici 34de vetre de aºezãri ome neºti. Potrivittradiþiei (exprimatã ºi de cãtre raguzanulGiacomo da Pietro Luccari în 1605), B.exista ca târg încã dinainte de formareastatului inde pendent Þara Româneascã,la începutul sec. 14, înte me ietorul sãufiind consi derat ciobanul Bucur saulegen darul Negru Vodã. Independent deaceastã idee, unii cercetãtori au identificat„Cetatea Dâmboviþa” (menþi onatã în1368 ºi 1397 în unele izvoare maghiare)cu B. Ipoteza cea mai apropiatã deadevãr este aceea care aºazã vatra B. (ºinucleul iniþial de unde a pornit dezvol -tarea oraºului) în zona Curtea Veche depe malul stg. al Dâmboviþei (în apro -pierea hanului Manuc de azi), unde, dealtfel, Vlad Þepeº, domnul Þãrii Româneºti(1448, 1456–1462, 1476), a ridicat CetateaBucureºtilor ca punct fortificat de stã -vilire a invaziilor turceºti care ameninþauexistenþa ca stat a Þãrii Româneºti ºi acapitalei sale – Târgoviºte. De fapt, dinaceastã perioadã, mai exact din 20 sept.
1459, dateazã ºi cea mai veche con sem -nare scrisã a denumirii Cetãþii Bucureºti,existentã într-un docu ment emis de VladÞepeº, care se încheie cu men þiunea cã„s-a scris în Cetatea Bucureºti” (reºedinþasa preferatã din perioada anilor 1458–1462). Acest lucru este confirmat ºi defaptul cã, din cele 25 de documente alelui Vlad Þepeº, 18 au fost emise la B.Urmaºii sãi la domnie, din a douajumãtate a sec. 15 ºi începutul sec. 16,îndeosebi fratele sãu, Radu cel Frumos(1462–1475, cu întreruperi), apoi Ba sarab(cel Bãtrân) Laiotã (1473–1477, cu întreru -peri), Basarab (cel Tânãr) Þepeluº (1477–1482), Vlad Cã lugãrul (1481–1495),
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Mihnea cel Rãu (1508–1509), VladÎnecatul (1530–1532) au prefe rat B. careºed. domneascã în locul Târgoviºtei(capitala Þãrii Ro mâneºti în sec. 15–17),acesta de ve nind de cele mai multe ori adoua capitalã a þãrii. În a doua jumãtatea sec. 15, B.a trecut, treptat, de la fazade târg la cea de oraº, procesul deurbanizare desãvârºindu-se în sec. 16.Primul document în care B. este atestatca oraº poartã data de 3 iun. 1533. Pe lamijlocul sec. 16, dezvoltarea economicã,politicã, comercialã ºi edilitarã a B. facsã devinã unul dintre cele mai însemnatecentre urbane din SE Europei. Viaþaeconomicã a oraºului a luat amploareprin creºterea numãrului de meºteºugari(cojocari, croitori, ciz mari, zidari, zugravi,sãbieri etc.), cea comercialã, prin sporireanumãrului negustorilor autohto ni ºistrãini (în special greci), iar acti vitateaedilitarã a deter minat înmulþirea clãdi -rilor dregã torilor boie reºti ºi a fãcut sãaparã primele edificii impunãtoare –Palatul Voievodal (Curtea Veche) ºibiserica „Buna Vestire” de lângã el,ambele ridicate în timpul domniei luiMircea Ciobanul (1545–1559, cu între -ruperi). Prãdat ºi incendiat de turci în1554, B. a fost refãcut în timpul domnieilui Pãtraºcu cel Bun (1554–1557) ºi acunoscut o pe rioadã de dezvoltare ºiînflorire sub domnia lui Alexandru IIMircea (1568–1577, cu întrerupere în mai1574). La 13/23 nov. 1594, Mihai Vi teazula dat semnalul luptei antiotomane, mãce -lãrind turcii din oraº, ºi apoi între -prinzând o in cursiune asupra cetãþilorturceºti de la Dunãre. Dar, în vara ºitoamna anului 1595, B. a fost ocupat dearmata otomanã, comandatã de marelevizir Sinan Paºa, ºi forti ficat. În toamnaaceluiaºi an, turcii, siliþi de ofensiva luiMihai Viteazul, au fost nevoiþi sãpãrãseascã în grabã oraºul, incendiindu-lºi pustiindu-l, aºa cum vor face ºi tãtariiîn oct. 1596. Dupã aceste distru geri,oraºul s-a refãcut cu greu, mai ales cã, lasf. sec. 16, domnul Þãrii Româneºti ºi-astabilit reºed. mai mult la Târgoviºte. B.îºi va recãpãta poziþia de reºed. dom -neascã în timpul domniei lui RaduMihnea (1601–1602, 1611–1616, 1620–1623), când cunoaºte o perioadã de liniºteºi pro pãºire, ajungând în scurt timp la c.1 500 de case ºi c. 20 000 de locuitori. Înprima parte a domniei sale, MateiBasarab (1632–1654) a înfru museþat B. ºi

i-a sporit importanþa economicã ºicomercialã. În 1632, un cãlãtor strãinconsemna: „Toate strãzile ºi pieþeleoraºului erau pline cu mãrfuri scumpe,pe care negustorii italieni, greci, armeniºi turci le expu seserã spre vânzare.” Totacum se con struiesc nu meroase hanuriºi prãvãlii. Oraºul a cunoscut noi vicisitu -dini în timpul rãscoalei seimenilor ºi ado robanþilor, din 1655, care a cuprins ºi
B., antrenând pãturile sãrace ale popu -laþiei. În 1658, oraºul a fost parþial mistuitde un incendiu, în 1659 prãdat de tãtari,iar în 1660 supus unei înfometãricumplite, datoratã secetei. Refacereaoraºului a avut loc destul de repede, aºadupã cum reiese din relatãrile cãlãtoruluiturc Evlia Celebi, care a vizitat B. în 1666.Dupã anul 1659, când B. a devenit
capitala permanentã a Þãrii Româneºti,oraºul s-a dezvoltat, timp de aproape 6decenii, fãrã sã mai cunoascã ocupaþiestrãinã ºi jafuri, aria lui extinzându-se totmai mult (c. 25 de maha lale cu c. 6 000de case, la sf. sec. 17). Cifrele referitoarela numãrul de case ºi la populaþie,consemnate de cãlãtorii strãini care vi -zitau B., sunt contradictorii. În 1640,Pietro Deodato (Petro Bogdan) Bakšićconsemna în notele sale cã în B. existau,la acea datã, 12 000 de case ºi 100 000suflete; Paul de Alep afirma, în 1654, cãsunt 6 000 de case, iar cãlãtorul turc EvliaCelebi menþiona, în 1666, existenþa a12 000 case. Pentru sf. sec. 17 ºi începutulsec. 18, Anton Maria del Chiaro apreciacã în B. trãiau 50 000 de locuitori (cifrãapropiatã de realitate), iar un cãlugãr rusfãcea, în 1708, o descriere lapidarã, darnu lipsitã de semnificaþie, a oraºului:„Oraºul Bucureºti e foarte mare, palatefrumoase, mitropolia e sus pe deal ºiclopotniþa înaltã de piatrã e pe deal. Sevede tot oraºul... Multe pieþe cu barace...multe curþi înconjurate cu zid... uliþelesunt peste tot pavate... 37 mănãstiri,biserici peste 200 (sic!). Pe toate uliþele ºiîn toate curþile sunt puþuri adânci; apãde ajuns, pâine, struguri, toate dinbelºug.” Oraºul înregis treazã o deosebitãînflorire a meºteºugurilor (documenteleatestã peste 80 de meºteºuguri), anegoþului intern ºi extern. Pentruasigurarea mãr furilor ºi pentru gãzduireanegustorilor strãini au fost construitenumeroase hanuri, menþionate pentruprima oarã de Evlia Ce lebi. În aceastãperioadã, B. se afirmã ºi ca un înfloritorcentru de culturã ºi religios. Domniiªerban Cantacuzino (1678–1688) ºi

Constantin Brâncoveanu (1688–1714) auîncurajat con struc þiile laice ºi bisericeºti.Niciodatã pânã atunci nu se construiseîn B. mai mult ºi mai somptuos. Astfel,Constantin Brâncoveanu a reclãditPalatul Voievo dal ºi i-a înfrumuseþatgrãdina, a întemeiat ºi con struit (1694–1695) Academia „Sfântul Sava”, a ctitoritbiserica „Sfântul Gheorghe” (1698–1709),care îi adãpos teºte azi mormântul, apodit cu bârne drumul care ducea cãtrepalatul sãu de la Mogoºoaia (drum numit„Podul Mogo ºoaiei”) etc., iar ªerbanCantacuzino a ctitorit (1683), împreunăcu soţia lui, doamna Maria, bisericaavând hramul „Intrarea în Bisericã aMaicii Domnului”, cunoscută în prezentcu numele „Biserica Doamnei”. Înaceastã perioadã au fost construitespitalele Colþea (1715) ºi Pante limon(1735), bisericile Zlãtari (1637), FundeniiDoamnei º.a. Prosperitatea B. con tinuãºi în Epoca fanariotã (1716– 1821), cânda cu noscut un spor de întin dere, depopulaþie ºi de gospodãrire. Astfel,domnul Alexandru Ipsilanti (1774–1782)a fãcut o nouã delimitare (hotãrnicire) a
B. (pentru a-l feri de inundaþii), a asiguratalimentarea cu apã potabilã prinintermediul unor olane prin care veneaapa de la unele izvoare aflate în afaraoraºului, a construit o nouã curtedomneascã, a reorganizat complet (ian.1776), în spirit iluminist, Academia Dom -neascã de la „Sfântul Sava”, a încurajatmeºteºugurile ºi co merþul (în B. aflân -du-se 14 din cele 20 de manu facturiexistente în Þara Româneascã) etc. Pro -cesul de înflorire ºi dezvoltare acceleratãa oraºului a fost împiedicat însã denumeroasele calamitãþi care s-au abãtutasupra Capitalei. În 1706 s-a declanºat ocumplitã epidemie de ciumã, în 1718 auizbucnit ciuma ºi foametea, micºorândconsiderabil numãrul locuitorilor, iar în1719, în zona centralã, cu lo cuinþeîngrãmãdite, multe din lemn, a izbucnitun incendiu care a mistuit, printre altele,Curtea Dom neascã ºi frumoasa mănãs -tire „Sfântul Gheorghe”. În 1738, oraºula fost jefuit ºi incendiat de tãtari ºi bântuitdin nou de ciumã – calamitate care se varepeta în 1792 ºi în 1812–1813, când a fostcunos cutã sub numele de „Ciuma luiCaragea”, care a durat circa un an,perioadã în care au murit din cauzaciumei c. 70 000 de persoane (atunci s-auînregistrat, uneori, câte 200–300 devictime pe zi). La 2 nov. 1793, la 14 oct.1802 şi 11 ian. 1838, oraºul a fost zguduit
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de puternice cutremure (în timpulcutremurului din 1802 Turnul Colþei afost grav avariat), iar la 28 aug./9 sept.1804 un violent incendiu a mistuit dinnou o mare parte din oraº (inclusivCurtea Domneascã). La toate acestea semai adaugã ºi pagubele mari provocatede ocupaþiile armatelor ruseºti ºi turceºti,îndeosebi în timpul Rãzboaielor ruso-austro-turce din 1768–1774, 1787–1791,1806–1812. Fiscalitatea instituitã dedomnii fanarioþi a provocat ºi în B. rãs -coale ale pãturilor sãrace ale populaþiei(1716, 1753, 1764–1765, 1769, 1802, 1806º.a.), în urma cãrora Sublima Poartã(Cancelaria sultanului de la Istanbul) afost nevoitã sã-i retragã de la tron pe uniidomni nepopulari. În ciuda jafurilor, aepidemiilor ºi a calamitãþilor naturale,oraºul B. a înregistrat o continuã dez -voltare, înglobând treptat ºi unele satedin vecinãtate (Grozãveºti, Lupeºti, Greciº.a.). În a doua jumãtate a sec. 18, în oraºîncep sã aparã ºi sã se dezvolte mai multemori ºi manufacturi (fabricile de cearãalbã – 1764, hârtie – 1765, la Fundeni,fidea, bere º.a.), s-au construit primeleciºmele, s-a încercat regularizareadebitului apelor Dâmboviþei printr-uncanal, a fost înãlþat ansamblul arhitec -tonic „Curtea Nouã” (1775–1776) etc. Peplan cultural, B. a înregistrat, în aceastãperioadã, progrese sim þitoare: în ian.1776, domnul Alexandru Ipsilanti areorganizat, în spirit iluminist, AcademiaDom neascã de la „Sfântul Sava”, laVãcãreºti au fost înfiinþate o ºcoalã, otipografie ºi faimoasa biblio tecã a Ma -vrocordaþilor etc. În prima jumãtate asec. 19, dez voltarea B. a înregistrat unritm alert pe toate planurile: au apãrutmanufacturi noi, s-a intensificat acti -vitatea meºteºugarilor ºi a negusto rilor(un re cen sãmânt din 1807 consemnaexistenþa la acea datã a unui numãr de3 523 de prãvãlii, din care 2 500 în târgulpropriu-zis, iar celelalte rãspândite încele patru „vãpsele”/sectoare ale ora -ºului), a fost introdus iluminatul strãzilorpe timp de noapte, mai întâi cu butoaiede pãcurã, apoi cu lumânãri din seu, iardin 1828–1830 iluminatul public cufelinare cu untdelemn instalate pe strãzilecentrale (în 1830 existau 955 de felinare);în 1818 a luat fiinþã la „Sfântul Sava” o„ºcoalã academi ceascã” în limba românã,condusã de cãrturarul iluministGheorghe Lazãr, teatrul de la Ciºmea uaRoºie etc. În anul 1821 (21 mart./2 apr.–15/27 mai), B. a devenit centrul

Revoluþiei conduse de Tudor Vladi -mirescu, care a pus capãt domniilorfanariote. Dupã în lãturarea regimuluifanariot (1821), primul domn pãmân teancare a ocupat scaunul Þãrii Româneºti afost Grigore IV Ghica (1822–1828) –iniþiatorul unor ample lucrãri edi -litar-urbanistice (pavarea oraºului cupiatrã, con struirea de palate ºi cazãrmietc.). În 1834 s-a introdus nomenclaturaoficialã a strãzilor Capitalei, în 1844 afost executat sistemul modern de ali -mentare cu apã a oraºului prin þevimetalice, au fost construite apoi palateleGhica, Suþu, ªtirbei º.a., au fost înfiinþateEforia Spitalelor (2/14 febr. 1831),Arhivele Statului (1 mai 1831), „Socie -tatea Filar monicã” (oct. 1833, care amilitat pentru cultivarea literaturiidramatice în limba românã, pentru dez -voltarea muzicii vocale ºi pentruînfiinþarea unui teatru naþional), „Soþie -tatea d’agri culturã a Rumânii” (1836),s-au pus bazele primului „Muzeu deistorie naþionalã ºi antichitãþi” (1834), s-adat în folosinþã spitalul Filantropia (1839),au apãrut primele publicaþii în limbaromânã la 8/20 dec. 1832 („Buletin gazetãadministrativã” – devenit ulterior„Buletinul ofiþial al Prinþipatului ÞãriiRomâ neºti”), au fost amenajate grãdinileFilaret, Kiseleff, aleea Mitropoliei etc. Înaceastã perioadã, noi calamitãþi ºiepidemii aduc mari pa gube ora ºului.Astfel, holera din 1831 a provocatmoartea a 2 169 de persoane, iar cutre -murul din 11/23 ian. 1838, inun daþiileprovocate de revãsarea Dâm boviþei în1839 ºi marele incendiu din 23–24 mart.1847 (când timp de douã zile au fostmistuite de flãcãri 13 ma halale, c. 1/5din oraº) au determinat noi suferinþe.Oraºul s-a refãcut însã, devenind uncentru al re naºterii spirituale ºi naþionale.Revoluþia de la 1848 a fost pregãtitã înprincipal la B., unde exista (din 1843) ºiîºi desfãºura activitatea societatea revo -luþionarã secretã „Frãþia”. Izbucnitã la 11iun. 1848 în Bucureºti, revoluþia aantrenat mulþi locuitori ai B., care au ieºitpe strãzile Capitalei, silindu-l pe domnulGheorghe Bibescu sã abdice în noapteade 13 spre 14 iun. 1848. La 15 iun. 1848,populaþia oraºului s-a adunat în numãrmare (c. 30 000 de persoane) pe Câmpiade la Filaret – numitã atunci „CâmpiaLibertãþii” – jurând pe constituþie, cerândrespectarea celor 21 de articole aleProclamaþiei de la Islaz ºi aclamândGuvernul provizoriu constituit în ajun.

B. a devenit astfel, în iun.-sept. 1848,sediul Guvernului provizoriu, revo -luþionar. Populaþia B., demonstrândataºamentul faþã de ideile revoluþiei, aînscris o paginã de eroism prin dârzarezistenþã pe care a opus-o trupelorturceºti invadatoare, comandate de FuadPaşa, în zilele de 12–13 sept. 1848, cândpeste 40 000 de bucureºteni neînarmaþiau încercat sã stãvileascã pãtrun dereaacestora în oraº. Alãturi de populaþianeînarmatã, au luptat eroic pe DealulSpirii cei 270 de pompieri de sub co -manda loco tenentului Pavel Zãgãnescu,care au rezistat pânã la ultimul înînfruntarea cu trupele turceºti, de peste15 ori mai numeroase. Revoluþia a fostînãbuºitã în sânge ºi armatele turceºti auocupat Capitala, supunând-o la acte dejaf ºi cruzime. Fuad Paşa a emis odrasticã procla maþie, iar vechiul regim,regulamentar, a fost restaurat. A douajumãtate a sec. 19 a debutat cu oîngrozitoare epidemie de holerã,declanºatã în 1854 ºi repetatã în 1866 ºi1873. Între 1857 ºi 1859, populaþiaoraºului Bucu reºti (la fel ca la Iaºi) aparticipat activ la lupta pentru unireaMoldovei cu Þara Românescã. La 22–24ian. 1859, mii de bucureºteni, adunaþi peDealul Mitropoliei, au fãcut presiuniasupra Came rei Elective, sprijinindpartida unionistã ºi impu nând alegerealui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor alPrincipatelor Unite (24 ian. 1859). La 8febr. 1859, Alexandru Ioan Cuza esteprimit cu entu ziasm de locuitorii B., înfaþa cãrora citeºte o Pro clamaþie cãtreþarã. La 11/23 dec. 1861, domnitorulAlexandru Ioan Cuza dã o nouãProclamaþie cãtre naþiune prin care aducela cunoºtinþã oficial cã „Unirea esteîndeplinitã, naþionalitatea românã esteîntemeiatã”, iar la 24 ian./5 febr. 1862,cu ocazia deschiderii la B. a primuluiParlament al României, domnitorulAlexandru Ioan Cuza a proclamat înmod solemn, în faþa Adunãrilor Mol -dovei ºi Þãrii Româneºti reunite înºedinþã comunã, „Unirea defi nitivã aPrinci patelor”, iar oraºul Bucureºti procla -
mat capitala României, în care se aflã sediulguver nului ºi instituþiile centrale alestatului. Dupã aceastã datã, oraºul acunoscut un ritm rapid de dez voltare subtoate aspectele, înregistrând ºi remar -cabile creºteri demografice, de la 58 794locuitori (în 1831), la 121 734 locuitori (în

179Bucureşti



1859). Transfor mãrile ce au avut loc peplan edilitar ºi urbanistic, începând cu adoua jumătate a sec. 19 şi continuateulterior, s-au reflectat în modificareaaspectului oraºului, care treptat a cãpãtato înfãþiºare occidentalã. S-au trasat ºipavat noi strãzi, s-a accelerat dotarea ora -ºului cu clãdiri de zid, s-au amenajat noipieþe ºi grãdini publice, s-au construitedificii impunãtoare (clãdirile TeatruluiNaþional, 1846–1852, Universi tãþii, 1857–1869, ridicatã dupã planurile arhitec tuluiAlexandru Orãscu ºi inauguratã la 14/26dec. 1869, Gara Filaret, 1869, Gara deNord, inauguratã la 13/25 sept. 1872 º.a.;în 1860, în Bucureºti existau c. 200 declãdiri publice). În 1854 a început con -struirea primei linii de telegraf electricîntre Bucu reºti, Giurgiu ºi Ruse,inauguratã la 10/22 mart. 1855 ºiBucureºti–Ploieºti–Braºov, iar în luna apr.1857 au fost instalate pe strãzileBucureºtiului primele lãmpi cu „idro -carburã” (petrol lampant) – Bucureºtiulfiind primul oraº din lume care a folositpetrolul lampant pentru iluminatulpublic. În nov. 1871 a fost introdusiluminatul public cu gaz aerian (gazfluid), iar în 1882 iluminatul electric. La28 dec. 1872 a apãrut pe strãzile Capitaleiprimul mijloc de trans port în comun –tramvaiul cu cai, iar la 10 iun. 1894 a fostinauguratã prima linie electricã detramvai pe distanþa Obor–Cotroceni. Înperioada 1880–1882 au fost întreprinseample lucrãri de rec tificare, modernizareºi adâncire a cursului Dâmbo viþei,construindu-se o vastã reþea de canale ºipo duri. În 1865 s-a deschis la B. primaexpoziþie naþionalã de produse agricoleºi industriale româ neºti. În a douajumãtate a sec. 19, B. a cunoscut şi ospectaculoasã înflorire economicã,comercialã, bancarã, culturalã etc. prinînmulþirea întreprin derilor industriale(115 în anul 1893 ºi 172 în 1902), ainstituþiilor bancare, culturale ºi deînvãþãmânt etc. Astfel, au luat fiinþãMoara lui Assan (1853) – prima moarãcu aburi (clãdirea a fost grav afectată deincendiile din 14 mai 2008 şi 7 iunie2012), cãrãmidãria Filipescu (1855),filatura de mãtase Dãmãroaia (1859),Arse nalul Armatei (1861), atelierele„Lemaître” (1864), fabrica de cãrãmidãa lui Max Tonolla (1865), fabrica de bere„Luther” (1869), fabrica de tutun (1872),întreprinderea de pompe (1882),

întreprin derea de încãlþãminte „Dâm -boviþa” (1887), fabrica de conserve „D.Staicovici” (1874), fabrica de ulei (1875),întreprinderea mecanicã ºi de materialru lant „Griviþa” (1896) º.a., a fostinauguratã mone tãria statului (24 febr.1870), unde s-au bãtut primii bani de aur(20 lei) ºi de argint (1 leu), au fost createmai multe bãnci, cea mai impor tantãfiind Banca Naþionalã a României (17/29apr. 1880) etc. În aceastã etapã, realizãrilecele mai importante s-au manifestat însãîn domeniul cultural– ºtiinþific, faptevidenþiat ºi prin aceea cã numai într-unsingur an, 1864, au fost inaugurate maimulte aºezãminte, printre care: SpitalulColentina (1858– 1864), Uni versitatea(înfiinþatã prin decret domnesc la 4/16iul. 1864, cu facultãþile de drept,filosofie-litere, ºtiinþe, al cãrei prim-rectora fost ales la 15/27 sept. 1864 juristulGheorghe Costa-Foru; clãdirea universi -tãþii a fost inauguratã mai târziu, la 14/26dec. 1869), Con servatorul de Muzicã ºiDeclamaþiune (1/13 nov. 1864), ªcoalade Bele-Arte (14/26 dec. 1864), MuzeulNaþional de Antichitãþi (23 nov./5 dec.1864) º.a. Începând cu 31 dec. 1852, cânda fost inaugurat la B. Teatrul Mare(devenit în 1875 Teatrul Naþional), cupiesa „Zoe sau Amor româ nesc”,avându-l ca prim-director pe CostacheCara giale, Capitala s-a îmbogãþit an dean cu noi ºi utile aºezãminte ºi societãþi,printre care: ªcoala de micã chirurgie dela spitalul „Filantropia” (2/14 ian. 1853),ªcoala de micã chirurgie de la spitalul„Mihai Vodã” (4/16 dec. 1855), fondatãde Carol Davila, ªcoala Naþionalã deMedicinã ºi Farmacie (29 iul./10 aug.1857), Societatea Românã de ªtiinþe(1862), Societatea de dare la semn (17 mai1862) – prima asociaþie sportivã dinRomânia, Direcþia Centralã a Poºtelor (23iul./4 aug. 1862), Societatea pentruînvãþãtura poporului român (1866),Societatea Literarã Românã (1/13 apr.1866) – devenitã, din 1 aug. 1867,Societatea Academicã Românã, iar din29 mart. 1879 Academia Românã –,Societatea de ºtiinþe fizico-na turale(1868), Filarmonica Românã (29 apr./11mai 1868) – azi Filarmonica „GeorgeEnescu” –, care îºi susþine concertulinaugural la 15/27 dec. 1868, Societateade asigurãri „Dacia” (31 mart./12 apr.1871), Societatea de geografie (15/27 iun.1875), Societatea Naþionalã de CruceRoºie a României (4/16 iun. 1876) etc. Peplan politic se contureazã apariþia unor

asociaþii mun cito reºti (Asociaþia lu -crãtorilor din România – 1872, Cerculmuncitori lor – 1887, Clubul muncitorilor– 1890 º.a.) ºi a unor grupãri politice cares-au constituit în partide, aºa cum au fostPartidul Liberal (1875, devenit ulteriorPartidul Naþional-Liberal), Partidul Con -servator (febr. 1880), Partidul Social-Demo crat al Muncitorilor din România(apr. 1893). Un moment memorabil înviaþa Capitalei şi a României din a douajumãtate a sec. 19 l-a constituit urcareape tronul României (mai întâi cadomnitor, 1866–1881, şi apoi ca rege,1881–1914) a principelui Carol I deHohenzollern-Sigmaringen, în timpulcăruia a avut loc proclamarea indepen -denþei de stat, la 9 mai 1877, când înParlamentul de la Bucu reºti, MihailKogãlniceanu, ministrul AfacerilorStrãine, rostea urmãtoarele cuvinte:„suntem o na þiu ne liberã ºi indepen -dentã.” Noile condiþii create dupã cuce -rirea independenþei au marcat odezvoltare accelerată a tuturor dome -niilor de activitate şi mai ales un nouavânt economic al Capitalei, ce adeterminat ºi o creºtere continuã a numã -rului de locuitori. In dustria Capitalei aînregistrat un progres evident mai alesdupã adoptarea la 12/24 mai 1887 a Legiide încurajare a industriei naþionale. Înperioada 1878–1916, populaþia oraºuluis-a dublat (de la 177 646 loc. în 1878 la381 279 loc. în 1916), iar suprafaþa decuprindere urbanã s-a mãrit de la 2 925ha în 1878 la 5 614 ha în 1918. La 2/14oct. 1892, dupã un timp relativ înde -lungat (54 de ani) un violent cutremur,care a durat 30 de secunde, a provocatmari pagube materiale ºi mai multevictime. Sfâr ºitul sec. 19 (în specialultimul deceniu) ºi începutul sec. 20 aufost marcate, în Bucureºti, de o intensãactivitate de construire a unor edificiipublice mo numentale la care au contri -buit atât arhitecþii români cât ºi cei strãini,în special francezi (Albert Galleron, PaulGottereau, Albert Ballu, Bernard Cassienº.a.). Importante clãdiri au fost înãlþateîn aceastã perioadã: Ateneul Român(1886–1888) dupã planurile arhitectuluifrancez Albert Galleron, inaugurat la14/26 febr. 1888, Banca Naþionalã aRomâniei (1884–1890) – arhitecþi AlbertGalleron ºi Bernard Cassien, Palatul deJustiþie – azi Tribunalul (1890–1895)construit în stilul Renaºterii franceze,dupã planurile arhitectului francezAlbert Ballu, Biblio teca Centralã
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Universitarã (1891–1895 ºi 1911–1914),arhitect Paul Gottereau, „Foiºorul deFoc” (1881–1883), Palatul Poºtelor (1894–1900) – azi Muzeul Naþional de Istorie aRomâniei, arhitect Alexandru Sãvulescu,Palatul Minis terului Agricul turii (1895–1896) dupã planurile arhitectului elve -þian Louis Pierre Blanc, Palatul C.E.C.(1896–1900), arhitect Paul Gottereau,Palatul Cantacuzino (1898–1900) – aziMuzeul „George Enescu”, arhitect I. D.Berindei, Facultatea de Medicinã (1900–1902) dupã planurile arhitectului elveþian(stabilit în România) Louis Pierre Blanc,Palatul Primãriei (1906–1910) – arhitectPetre Antonescu, Institutul de Arhitec -turã (1912–1917) – arhitect GrigoreCerchez, Muzeul etnografic (azi MuzeulÞãranului Român din ªos. Kiseleff) –arhitect N. Ghika-Budeºti º.a. Tot înaceastã perioadã a fost amenajat (1900–1906), dupã planurile lui E. Redont,Parcul Carol (fost Libertãþii), în cadrulcãruia s-a deschis, la 6/19 iun. 1906,„Expoziþia generalã românã” prilejuitãde jubileul regal de 40 de ani. În toamnaanului 1916, pe 12/25 sept., dupã intrareaRomâniei în rãzboi, B. a fost bombardatde aviaþia ger manã, iar la 23 nov./6 dec.1916 armatele germano-austro-ungare auocupat Capitala, rãmâ nând aici pânã înnov. 1918; în aceastã perioadã, guvernulRomâniei a fost nevoit sã pãrãseascã B.ºi sã-ºi stabileascã sediul provizoriu laIaºi. Dupã Marea Adunare Naþionalã dela Alba Iulia din 18 nov./1 dec. 1918, carea consfinþit crearea statului naþionalunitar român, B. a devenit capitalaRomâniei Mari, fapt ce a avut consecinþeimpor tante asupra evoluþiei saleulterioare. Dupã 1918, B. a înregistrat oputernicã dezvoltare industrialã (auapãrut marile uzine Malaxa – fostă Faur,în 1921, Uzina de þevi – fostă Repu blicaº.a.), ajungând ca dupã douã decenii,respectiv în 1939, producþia industrialãbucureºteanã sã reprezinte 17,2% dinîntreaga producþie industrialã aRomâniei. B. a cunoscut acum o intensãdezvoltare instituþionalã ºi urbanisticã,o remarcabilã înflorire culturalã ºi ocreºtere spectaculoasã a numãrului delocuitori, de la 382 853 în 1918, la 633 355în 1930. Suprafaþa oraºului s-a extins dela 5 614 ha în 1918 la 7 800 ha în 1939. În1927 a intrat în funcþiune prima centralãtelefonicã automatã, iar la 1 nov. 1928,primul post românesc de radioemisie. În1929 s-au retras tramvaiele cu cai de pestrãzile B., rãmânând numai tramvaiele

electrice (care circulau din 9/21 dec. 1894)ºi s-au înfiinþat mai multe linii deautobuze. La 24 iun. 1926 a avut locinaugurarea primei linii aeriene civilenaþionale pe ruta Bucu reºti–Galaþi cuavioane italiene de transport civil de tip„Ansaldo”. În anii ’30 ai sec. 20, B. s-aîmbogãþit cu noi ºi moderne dotãriedilitare. S-au construit cartierelerezidenþiale „Delavrancea”, „Filipescu”,„Bona parte”, s-au creat noi bulevarde,s-au întreprins ample lucrãri deamenajare a salbei de lacuri de pe cursulColentinei (Bãneasa, Herãstrãu,Floreasca, Tei º.a.), au fost create parculHerãstrãu ºi Muzeul satului din in -teriorul sãu; s-au construit clãdirimoderne ºi obiective de artã, printre careimobilul „Aro” – azi „Patria” (1931–1933), arhitect Horia Creangã, Pala tulTelefoanelor (1933) – operã a arhitecþiloramericani Louis Weells ºi Walter Froy,clãdirea Facultãþii de Drept (1933–1935),arhitect Petre Antonescu, clãdireaMinisterului Industriilor de azi de peCalea Victoriei – operã din 1934–1941 aarhitectului Duiliu Marcu, Arcul deTriumf (1935–1936), Palatul Regal (1928–1937), clãdirea Bi bliotecii Academiei(1936–1937), arhitect Duiliu Marcu,clãdirea de azi a Guvernului, numităPalatul Victoria (1937–1944), arhitectDuiliu Marcu etc. În perioada 15–16 febr.1933, muncitorii de la Atelierele C.F.R.„Griviþa” au organizat unele dintre celemai mari greve din þarã. Dupãinstaurarea regimului autoritar almareºalului Ion Anto nescu (6 sept. 1940),oraºul B. a trãit o pe rioadã de insta -bilitate politică provocată de Garda deFier. În noaptea de 9 spre 10 nov. 1940,oraºul a fost zguduit de un puterniccutremur (7,4 grade pe scara Richter),care a provocat mari pagube materialeºi numeroase victime. În timpul celuide-al Doilea Rãzboi Mondial, B. a fostputernic bombardat de aviaþiaanglo-americanã la 4 apr. ºi în zilele de22, 28 ºi 31 iul. 1944, fapt soldat cu miide morþi ºi rãniþi. Acţiunile de la 23 aug.1944 au determinat scoaterea Românieidin rãzboiul alături de Germania ºialãturarea ei Naþiunilor Unite, fapt ce aatras bombardarea violentã a Capitalei,la 24 aug. 1944, de aviaþia germanã,provocând mari pagube ma teriale(printre altele, atunci a fost dãrâmatãclãdirea Teatrului Naþional de pe CaleaVictoriei). Ca urmare a luptelor purtatede cãtre armata românã ºi de for -

maþiunile patriotice, B. a fost eliberat la26 aug. 1944 de sub ocupaþia trupelorgermane, aºa încât armatele sovietice auajuns la 30 aug. 1944 în Capitala dejaeliberatã. Dupã rãzboi, România a fostabandonatã de Puterile Occidentalerămânând în sfera de in fluenþã a U.R.S.S.,iar regele Mihai I a fost constrâns sãabdice la 30 dec. 1947; B. a devenit, astfel,capitala Republicii Populare Române, iarîntre 1965 ºi 1989 capitala RepubliciiSocialiste România. În acest context, înanii urmãtori, B.a fost mar torul a ne -numãrate prefaceri, care ºi-au lãsat am -prenta asupra înfãþiºãrii actuale aoraºului. Astfel, dupã anul 1950, timp depatru decenii B.a fost supus la tot felulde sistematizãri ºi moder nizãri, începândcu blocurile de tip muncitoresc dincartierul Ferentari, casele tip din car -tierele Bucureºtii Noi ºi Vatra Luminoasãºi continuând cu demolarea unor cartiereîntregi ºi realizarea unor ansambluri deblocuri. Aºa au apãrut noile cartiere, cunumeroase blocuri de locuit, Titan, BaltaAlbã, Drumul Taberei, Ber ceni, Colen -tina, Pantelimon º.a. ºi s-au modernizatarterele de circulaþie Mihai Bravu, ªos.ªtefan cel Mare, Gri viþa, Rahova,Giurgiului º.a. În aceastã etapã au fostconstruite ºi o serie de mari edificiipublice, în diferite zone ale oraºului: CasaPresei Libere (fostã „Casa Scânteii”),1949–1953, arhitect Horia Maicu, SalaPalatului (1959–1960) dupã planurilearhitecþilor Horia Maicu, Tiberiu Ricci,Romeo ªtefan Belea ºi I. ªerban, CentrulNaþional de Televiziune, TeatrulNaþional, Institutul Poli tehnic (aziUniversitatea Politehnicã), hote lurile„Inter continental”, „Dorobanþi”, numitîn prezent „Howard Johnson GrandPlaza”,  „Parc”, „Grand Plaza” (fost„Flora”), aeroportul „Henri Coandă” dela Otopeni, Pavilionul central alcomplexului expo ziþional din Piaþa PreseiLibere, Opera Naþionalã (1953, arhitectOctav Doicescu, inauguratã la 9 ian.1954), Circul „Glo bus”, PalatulSporturilor ºi Cul turii, Palatul Copiilor(fostul Palat al pionierilor), SpitalulMunicipal (azi Spitalul Uni versitar), Spi -talul de Urgenþã, Spitalul medico-legal„Dr. Mi novici”, Stadionul Naþional „LiaManoliu”, cu instalaþii de nocturnă etc.În timpul nopþii de 4 martie 1977, ora 21ºi 23 de minute a avut loc un violentcutremur (7,2 grade pe scara Richter),
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care a durat 50 de secunde, distru gândºi avariind un mare numãr de edificiipublice, 32 900 locuinþe, 763 de unitãþieconomice, numeroase ºcoli, spitale,monumente etc. ºi provo când moartea a1 570 de persoane ºi rãnirea a altor11 300. La acel cutremur s-au prãbuºitblocurile de locuit din strada Colonadelor– azi Toma Caragiu (vizavi de BisericaRusã ºi în spatele Palatului Suþu), de lacofetãria „Scala” de pe Bd. NicolaeBãlcescu ºi cel de vizavi de acesta, bloculcofe tãriei de lângã magazinul „Polar” ºicofetăria „Casata”, blocul din stradaBrezoianu, colþ cu strada DomniþaAnastasia, blocul de pe ºos. ªtefan celMare, colþ cu strada Lizeanu, douãblocuri în cartierul Militari º.a. ºi audispãrut sub dãrâmãturi, printre alþii,actorul Toma Caragiu, regizorul deteleviziune Alexandru Bocãneþ, scrii torulAlexan dru Ivasiuc, cântãreaþa de muzicãuºoarã Doina Badea, poeta VeronicaPorumbacu, academicianul Paul Petrescuº.a. Alte douã cutremure au zguduit B.,fãrã sã provoace victime, ci numaipagube materiale, la 30 aug. 1986(6,5 grade pe scara Richter) ºi 30 mai1990. La 15 febr. 1961, în jurul prânzului,
B. a cãzut în beznã, timp de mai multeminute, din cauza unei eclipse totale deSoare; o eclipsã totalã de Soare a maiavut loc şi la 11 aug. 1999. În cadrulaºa-zisului pro gram de sistema tizare acentrului istoric al oraºului, conceput ºiiniþiat de Nicolae Ceau ºescu, începânddin 1983, a fost demolatã c. 1/3 din supr.zonei centrale a municipiului, respectivo mare parte din cartierele 13 Septembie,Uranus, Unirii, Dudeºti, Muncii º.a.Atunci au cãzut pradã buldo zerelor 20de biserici („Sfânta Vineri”, de molatã la19–20 iun. 1987, „Olteni”, „Biserica Ienei”(1977), „Doamna Oltea” (1985),„Dimieni”, „Albã-Postãvari”, „Bradu-Stai cu”, „Buna Vestire” din cartierulRahova, „Gher ghiceanu”, „IzvorulTãmãduirii”, „Sfântul Nico lae”-Sârbi (5sept. 1985), „Sfântul Nicolae”-Jitniþa,„Sfântul Spiridon Vechi” (13–14 iun.1987), „Spirea Veche”, „Sfânta Treime”din cartierul Dudeºti, „Crângaºi” I ºi II,Buda Sat, mănãstirile Vãcãreºti ºiCotroceni), case vechi cu valoare demonument, spitalul Brân co venesc – unuldintre cele mai vechi lãcaºuri de sãnãtate(sec. 18) etc. În locul acestora a fostconstruitã „Casa Poporului”, în prezent

Palatul Parlamentului, ºi a fost tãiat unmare bulevard pe direcþia V-E (Bd.Victoria Socialis mului – azi Bd. Unirii)care porneºte din faþa Casei Poporuluiºi se terminã în Piaþa Muncii, fiind însoþitde numeroase fântâni arteziene. Orealizare utilã este însã metroulbucureºtean, inaugurat la 16 nov. 1979(Õ Funcþia de transport). În decursulsecolului 20, Capitala României a fostgazda unor im portante reuniuniinternaþionale, printre care: Con ferinþade Pace (16/29 iul.–28 iul./10 aug. 1913),prin care s-a pus capãt celui de-al DoileaRãzboi Balcanic, Con ferinþa MiciiÎnþelegeri (20–22 iun. 1928), a treiaConferinþã a Înþelegerii Balcanice (22–28oct. 1932), al IV-lea Festival mondial altineretului ºi studenþilor (2–14 aug. 1953),Con gresul Organi zaþiei Internaþionale aZiariºtilor (15–18 mai 1958), al XIII-leaCongres Mondial de Chimie (1970), atreia conferinþã O.N.U. privind studiulviitorului (1972), Conferinþa MondialãO.N.U. a Populaþiei (1974), CongresulFederaþiei Internaþionale de Marketing(1974), al V-lea Con gres Internaþional deHistochimie ºi Citochimie (1976),Congresul Mondial al Petrolului (1979),Conferinþa internaþio nalã a ForumuluiCrans-Mon tana (1994), a 94-a Conferinþãa Uniunii Inter parlamentare (1995), Fo -rumul oamenilor de afa ceri, al cooperãriiecono mice la Marea Neagrã (25–28 apr.1996), Summitul N.A.T.O. (2–4 apr. 2008)º.a. În B. îºi au sediul Centrul deinformare O.N.U. ºi Centrul demograficO.N.U., Centrul european de învãþã mântsuperior UNESCO ºi APIMONDIA.Eveni mentul cel mai important al sf. sec.20, petrecut la B., este, fãrã îndoialã,Revoluþia din decembrie 1989 soldatã cuprã buºirea sistemului comunist dinRomânia ºi, tot odatã, cu 640 de victime(din totalul de 1 104 de morþi înregistraþiîn întreaga þarã) ºi 1 040 de rãniþi (dintotalul de 3 321 pe þarã).În prezent, în B. îºi au sediileParlamentul (bicameral: Senat ºi CameraDeputaþilor), Guver nul, PreºedinteleRomâniei, in stituþiile centrale ale statuluiºi ministerele, Banca Naţională aRomâniei, nume roase societãþi comer -ciale româneºti ºi strãine, bãnci cu capitalromânesc, strãin sau mixt (românesc ºistrãin), numeroase ambasade ale sta telorindependente ale lumii, ne numãratecompanii aeriene strãine (Air France,KLM, AUA, Turkish Airlines, Sabena, ElAl, Aero flot, Malev, LOT, Balkan,

Swissair º.a.), posturile na þionale de radioºi televi ziune, Agenþia naþionalã de ºtiri„ROMPRES”, redacþiile marilor cotidienecentrale ºi ale unor edituri etc.
Populaþia. Municipiul B. este cel maimare oraº al României, al cãrui numãrde locuitori se ridicã la 1 937 421 (1 ian.2011). El deþine 16,4% din populaþia urbanãa þãrii ºi 9,0% din cea totalã a României.

Densitatea: 8 140 loc./km2. La 1 ian. 2011,populaþia de sex masc. a municipiului
B. numãra 903 856 loc., iar cea de sexfem. 1 033 565 loc. Asupra perioadei deînceput a existenþei sale urbanistice nuexistã date referitoare la numãrul delocuitori, unele referiri asupra populaþiei
B. apã rând în a doua jumãtate a sec. 17,în consemnãrile unor cãlãtori strãini careau vizitat oraºul, printre care PietroDeodato (Petro Bogdan) Bakšić, EvliaCelebi, Paul de Alep, Anton Maria delChiaro º.a. care apreciau în jurul a50 000–100 000 de locuitori. Cele maisigure date privitoare la populaþiaCapitalei existã începând cu anul 1831când a avut loc prima estimare anumărului de locuitori.
Anii de recensãmânt Nr. de locuitori
sau în care s-au fãcut
estimãri

1831 (estimare) 58 794
1859 (estimare) 121 734
1878 (estimare) 177 646
1889 (estimare) 184 488
1899 (estimare) 282 078
1912 (30 dec.) 341 321
1916 (estimare) 381 279
1918 (estimare) 382 853
1930 (29 dec.) 633 355
1941 (estimare) 992 536
1948 (25 ian.) 1 025 180
1956 (21 febr.) 1 177 661
1966 (15 mart.) 1 366 684
1977 (5 ian.) 1 807 239
1984 (estimare) 1 978 654
1986 (estimare) 1 989 823
1989 (estimare) 2 036 894
1992 (7 ian.) 2 067 545
1994 (estimare) 2 060 551
1995 (estimare) 2 054 079
1998 (estimare) 2 016 131
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2002 (18 mart.) 1 926 334
2005 (estimare) 1 924 959
2007 (estimare) 1 931 838
2008 (estimare) 1 943 981
2011 (20-31 oct.) 2 272 163

În anul 2007, rata natalitãþii în arealulmunicipiului B. a fost de 10,0‰, cea a
mortalitãþii 11,3‰ rezultând, astfel, un
spor natural negativ de –1,3‰. În perioa -da 2005–2007, durata medie a vieţii înarealul municipiului B. a fost de 74,41ani (ambele sexe), înregistrându-se odurată mai mare a vieţii la femei (77,57ani) şi mai scăzută la bărbaţi (70,93 ani).La recensãmântul din 20-31 oct. 2011,
structura pe na þionalitãþi a populaþieimunicipiului B. era urmã toarea: dintotalul de 2 272 163 loc., 1 960 778 loc.(86,30%) erau români, 39 607 (1,73%)rromi, 3 601 (0,16%) maghiari, 2 853(0,13%) turci, 1 713 (0,08%) chinezi, iarrestul de 263 611 loc. (11,60%) erau dealte etnii (ucraineni, tătari, sârbi, bulgari,greci, evrei, italieni, aromâni, macedoneni,armeni, poloni ş.a.). În anul 2007, dintotalul de 853 732 de salariaþi, 150 936lucrau în industrie, 132 030 în tranzacþiiimobiliare ºi alte servicii, 79 857 întransporturi, 97 771 în con strucþii,162 130 în comerþ, 48 066 în învãþãmânt,45 559 în dome niile sãnãtãþii ºi asistenþeisociale, 35 539 în admi nistraþia publicã,36 575 în întreprinderi finan ciare, 18 750în hoteluri ºi restau rante etc. La 31 dec.2007, în B. existau 18 288 ºomeri, din care4 022 de persoane beneficiau de ajutorde ºo maj, iar numãrul persoaneloraccidentate în muncã a fost de 661, dincare 46 mortal. 

Economia. Municipiul B. este înprezent cel mai mare ºi mai importantcentru economic al þãrii, cu funcþiicomplexe, între care un rol determinantre vine industriei. Tradiþia industrialã,legatã de mo rãrit, tãbãcãrie, produsetextile ºi alim. etc., a fost continuatã înperioada interbelicã prin înfiinþareacâtorva întreprinderi din ramurileconstructoare de maºini, chimicã, textilã,alim. º.a. În anul 1938, anul de vârf aleconomiei româneºti interbelice, muni -cipiul B. concentra 1/5 din producþiaindustrialã a þãrii, o contribuþie impor -tantã având-o ind. uºoarã ºi alim. Ind.constr. de maºini era mai puþin dez -voltatã, majoritatea întreprinderiloracestei ramuri (c. 90%) fiind profilate pe

asamblãri ºi reparaþii de maºini. Dupãcel de-al Doilea Rãzboi Mondial ºi maiales dupã 11 iun. 1948 (data naþionalizãriipr. mij loace de producþie), autoritãþilecomuniste au înce put sã aplice, dupãmodelul sovietic, dezvoltarea planificatãa economiei (mai întâi pe baza planuriloranuale, 1949, 1950, apoi a planurilorcincinale 1951–1955, 1956–1960, 1961–1965, 1966–1970 etc.) punând accent peind. grea ºi, în special, pe ramuraconducãtoare a acesteia – ind. constr. demaºini. Dupã anul 1950, unele întreprin -deri mai mari au fost dezvoltate, moder -nizate ºi reutilate în vederea creºteriicapacitãþii lor de producþie („Tim puriNoi” – fostã „Lemaître”, înfiinþatã în1864, Întreprinderea mecanicã ºi dematerial rulant „Griviþa Roºie”, f. 1896,„Electrotehnica”, f. 1915, „Malaxa”, f.1921 – fostã „23 August”, între 1948 ºi1990, apoi „Faur” S.A. º.a.), altele audevenit, practic, întreprinderi noi, în loculvechilor ateliere (Întreprin derea deîncãlþã minte „Dâmboviþa”, f. 1887),„Electromagnetica”, f. 1930), Întreprin -derea de þevi „Re publica”, f. 1938, intratăîn faliment în nov. 2008), iar alte unitãþiindustriale au fost construite din temelii,ca obiective noi, de mare capacitate(„Optica Românã”, f. 1948 – azi „Între -prin derea Opticã Româ nã”/I.O.R. S.A.,singura din þarã care produce apa raturãopticã, Întreprinderea textilã „Griviþa”,f. 1949, Întreprinderea „Semãnãtoarea”,f. 1949, profilatã pe constr. de utilajagricol, Între prinderea de piese radio ºisemi conductori „I.P.R.S. Bãneasa”, f.1962 – azi „Bãneasa” S.A., Între prindereade anvelope „Danubiana”, f. 1962, „Între -prin derea de calculatoare electronice”, f.1970 – azi „Felix Computers” S.A. etc.).În anii comunismului, toate acestea,împreunã cu numeroase alte unitãþiindus triale au transformat Capitala în celmai puternic centru industrial alRomâniei, care  realiza anual c. 20% dinProdusul Intern Brut (P.I.B.) al României,gama produselor fabricate fiind deosebitde variatã: energie electricã ºi termicã,utilaje grele, chimice, siderurgice, petro -liere, elec troteh nice º.a., locomotive,autobuze, troleibuze, tramvaie, avioane,elicoptere, maºini ºi utilaje agricole,motoare cu combustie internã, turbine demare capacitate, maºini-unelte, autobascu -lante, autoutili tare, microbuze, maseplastice, lacuri ºi vopsele, aparate electro -casnice, com putere, apa rate optice ºimedicale, radiouri, tele vizoare, tuburi-ci -

ne scop, produse chimico-farma ceutice,textile ºi alim., conf., tricotaje, mat. deconstrucþie, anvelope, mobilã, saltele,încãlþã minte etc. Practic, foarte puþinedin produsele industriei româ neºti înansamblu nu se realizau în B.Din păcate,după 1990 foarte multe întreprinderi audat faliment, iar altele şi-au restrânsactivitatea.O contribuþie aparte la activitateaeconomicã a municipiului B. o au miilede unitãþi mici ºi mijlocii ºi atelieremeºteºugãreºti, particulare sau aparþi -nând Cooperaþiei meºteºugãreºti, cu omare diversitate de profile: reparaþii autoºi mecanice de tot felul, vulcanizare deanvelope ºi reºapare de cau ciucuri, repa -raþii de aparate electrice ºi electronice,croitorii, cismãrii, cojocãrii, blãnãrii,obiecte de artizanat, geamgii, bijutieri,ceasornicari, dulgheri, zidari, zugravi,hamali etc.
Cãile de comunicaþie ºi tran-

sporturile. Funcþiile de comunicaþii ºitransporturi ale Capitalei au crescut per -manent ca importanþã în strânsã corelarecu dez voltarea celorlalte funcþiuni ale B.,având o mare însem nãtate în legãturilecomplexe pe care le are acesta cu restulteritoriului României, cât ºi în relaþiilecu alte state ale lumii. Sub aspectul comu -nicaþiilor ºi al transporturilor, muni cipiul
B. repre zintã nodul central al þãrii (înPiaþa Sfântul Gheor ghe se aflã marcatkilometrul zero al României), ºi, totodatã,un mare ºi important centru internaþionalde transport ºi comunicaþii, spre careconverg pr. cãi ferate, rutiere ºi aerieneinterne ºi internaþionale.Liniile de c.f., dispuse radial în arealulmuni cipiului B., pãtrund spre marile gãriferoviare (Gara de Nord, inauguratã la13/25 sept. 1872 ºi numitã pânã în 1884„Gara Târgoviºtei” – cea mai mare garãa oraºului ºi a þãrii, prin care trec zilnicpeste 160 de garnituri de tren cu o mediede 120 de mii cãlãtori pe zi, Gara de Estsau Gara B.-Obor, Gara Basarab, Gara
B.-Bãneasa, Gara Progresul º.a.) careasigurã un însemnat trafic de mãrfuri ºicã lãtori. Din Gara de Nord pornesc 9magistrale feroviare interne ºiinternaþionale care înlesnesc legãturilemunicipiului B. cu pr. oraºe ale þãrii ºi cumarile oraºe europene: 1. B.–Roºiori deVede–Craiova– Timiºoara– Jimbolia–Kikinda–Belgrad; 2. B.– Ploieºti–Braºov–Sibiu–De va–Arad-Curtici–Budapesta–
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Viena ºi în con ti nuare; 3. B.–Ploieºti–Braºov– Teiuº- Cluj-Napoca–Oradea–Episcopia Bihorului– Buda pesta–Viena ºiîn continuare; 4. B.–Ploieºti–Braºov–Miercurea-Ciuc– Ciceu–Deda–Dej–BaiaMare–Satu Mare– Halmeu–Varºovia; 5.
B.–Ploieºti–Buzãu– Mãrãºeºti–Adjud–Bacãu–Paºcani– Suceava–Vicºani–Varºovia; 6. B.–Plo ieºti–Buzãu– Mãrãºeºti–Adjud– Ba cãu–Paºcani–Iaºi–Ungheni–Chiºinãu– Moscova; 7. B.–Ploieºti–Buzãu–Fãurei– Brãi la–Ga laþi–Reni–Odessa; 8. B.–Ciul niþa–Fe teºti–Constanþa–Mangalia; 9. B.–Giurgiu–Ruse–Sofia–Istanbul (aceastã linie, între
B. ºi Giurgiu, a fost construitã în perioa -da 1865–1869 ºi s-a inaugurat oficial la19/31 oct. 1869, primul tren plecând dinGara Filaret, întâia garã a B. – azitransformatã în autogarã).În B. se concentreazã, totodatã, saupornesc spre diferite colþuri ale þãrii 8ºosele naþionale moder nizate, cu pre -lungire cãtre þãrile din N, E, S, Centrulºi Vestul Europei: 1. DN1 (Drumul Na -þio nal 1) = B.–Ploieºti–Bra ºov– Sibiu–AlbaIulia–Cluj-Napoca–Ora dea–Borº; 2. DN
1A = B.–Plo ieºti–Braºov–Sibiu–Deva–Arad–Nãdlac; 3. DN 2 = B.–Urziceni–Buzãu–Focºani–Ba cãu–Suceava– Siret;  4.
DN 3 = B.–Lehliu–Cãlãraºi–Ostrov–Constanþa; 5. DN 4 = B.–Olteniþa; 6. DN
5 = B.–Giurgiu; 7. DN 6 = B.–Ale -xandria–Craiova–Dro beta-TurnuSeverin–Timiºoara–Jimbolia; 8. DN 7 =
B.–Piteºti (114 km, amenajat caautostradã în anii 1967–1970)–RâmnicuVâlcea–Sibiu–Deva–Arad–Nãdlac. Dintredrumurile naþionale (DN) amin titeanterior, unele sunt incluse în reþeaua dedrumuri europene având importanþã

majorã în transporturile rutiere dintreþãrile europene. Printre acestea se nu -mãrã E 15 (Budapesta–Borº–Oradea–Cluj-Na poca–Turda–Târgu Mureº–S i g h i º o a r a – B r a  º o v – P l o i e º t i –B.–Constanþa, cu variantã E 15 A (Cluj-Na -poca–Turda–Alba Iulia–Sibiu– Râm nicuVâlcea–Piteºti–B.); E 20 pe direcþia Var -ºovia–Lvov–Cernãuþi– Siret–Suceava–Ba cãu–Focºani–Buzãu– Ploieºti–B.–Giur -giu–Ruse; E 94 pe sensul Belgrad–Moraviþa–Ti miºoara–Drobeta-TurnuSeverin–Craiova–Pi teºti–B.. Autostrada B.–Feteºti–Constanþa, în lungime totalã de 202,7km. Totodatã, muni cipiul B. este înconjuratde o ºosea moder nizatã de centurã care secontinuă cu autostrada Bucuresti-Ploieşti,inaugurată la 20 iul. 2012, ºi are menirea sãdescongestio neze traficul rutier din Capitalã,prin evitarea zonei centrale.Reþeaua cãilor de comunicaþie dininteriorul muni cipiului B. (alei, strãzi,bulevarde, ºosele) însumeazã o lungimetotalã de peste 1 900 km, din care peste900 km modernizate. Acestea suntdispuse radiar, o mare parte a arterelorpr. ºi se cundare întâlnindu-se în PiaþaUnirii. Trasarea marilor bulevarde, aºoselei de centurã ºi alinierea strãzilormai mici a început dupã anul 1848(„Legea exproprierii pentru cauze deutilitate publicã”), realizându-se mai alesîn perioada 1888–1907 ºi, parþial, dupã1960 pânã prin anii ’80 ai sec. 20, cândau fost construite marile cartiere Titan,Balta Albã, Dru mul Taberei, Berceni º.a.Existã câte o mare arterã pe direcþiile N-Sºi E-V, alcãtuite dintr-o succe siune deºosele ºi bulevarde separate de scuaruri(pieþe), care se întretaie în Piaþa Univer -sitãþii. Astfel, dinspre N porneºte o arterã,din zona aeroportului „Aurel Vlaicu” dincarterierul Bãneasa, care este o

continuare a ºoselei naþio nale ce vinedinspre Ploieºti, formatã din ºos. B.–Plo -ieºti (pânã la Piaþa Presei Libere), apoiºos. Kiseleff (între Piaþa Presei Libere ºiPiaþa Victoriei), Bd. Lascăr Catargiu (fostAna Ipãtescu, între Piaþa Victoriei ºi PiaþaRomanã), continuat cu bulevardele Ma -gheru ºi Nicolae Bãlcescu (între PiaþaRomanã ºi Piaþa Universitãþii), cu Bd.I. C. Brãtianu (între Piaþa Universitãþii ºiPiaþa Unirii), apoi Bd. Dimitrie Cantemir(fostã magistrala N-S) între Piaþa Uniriiºi liceul Gh. ªincai ºi în continuare, cãtreS, cu ºos. Giurgiului. Pe direcþia E-V sedes fã ºoarã ºos. Pan telimon (ºoseaua seprelun geºte spre exterior cãtre Cãlãraºi–Con stanþa), ºos. Iancului (pânã la PiaþaIancului), Bd. Pache Protopopescu (fostRepu blicii), între Piaþa Iancului ºi inter -secþia cu Calea Moºilor, continuat cu Bd.Carol I (fost Republicii), de la intersecþiacu Calea Moºilor pânã la Piaþa Univer -sitãþii, apoi cu Bd. Regina Elisabeta (fostMihail Kogãlniceanu, fost 6 Martie, fostGheorghe Gheor ghiu-Dej) între PiaþaUniversitãþii ºi Piaþa Operei (sau PodulElefterie), Bd. Eroilor Sanitari, Bd. IuliuManiu ºi continuat spre exterior cuautostrada B.–Piteºti. Zona semicentralãa oraºului este mãrginitã de o ºoseacircularã care începe din Calea Griviþeiºi se continuã cu ºos. Nicolae Titulescu(prin Piaþa Victoriei), ºos. Iancu deHunedoara, ºos. ªtefan cel Mare, ºos.Mihai Bravu, ºos. Vitan-Bârzeºti, ºos.Olteniþei, str. Luicã etc. În această zonă,în perioada 2007– mart. 2011 a fostconstruit pasajul Basarab-Titulescu, înlungime de 2 km, care va asigura un fluxrutier de suprafaţă sporit către Gara deNord care devine, astfel, un punctinternodal de transport public. Muni -cipiul B. are 14 intrãri principale (prin
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ºoselele: B.–Ploieºti, Pipera–Tunari,ªtefãneºti, Afumaþi, Pantelimon, Glina,Olteniþei, Berceni, Giurgiului, Mãgurele,Alexan driei, B.–Piteºti, Chitila, B.–Târ -goviºte) ºi mai multe secundare. Întreagareþea stradalã a municipiului B. este ilu -minatã electric pe timp de noapte, ilumi -natul electric fiind inaugurat în 1882.Municipiul B. este cel mai mare ºimai impor tant centru al transporturiloraeriene din România. Primul aeroport(cel de la Băneasa, azi „Aurel Vlaicu”) afost înfiinţat de George Valentin Bibescuşi inaugurat în 1912. Până în 1970 a fostsingurul aeroport internaţional din ţară.Clădirea actuală a fost construită n 1947–1952 după proiectul unui colectiv dearhitecţi, printre care Ascanio Damian,Pompiliu Macovei, Cleopatra şi MirceaAlifanti ş.a. şi modernizată după 1991.Din 2012, aeroportul „Aurel Vlaicu” afost transformat în aerodrom pentrucurse business, traficul intern şiinternaţional fiind transferat la Otopeni.Traficul interna þional de mãrfuri ºicãlãtori este asigurat de cãtre aero portul„Henri Coandã” din Otopeni (inauguratla 8 aprilie 1970), aflat la 18 km Nord decentrul Capitalei, pe autostrada care ducespre Ploieºti, prin care trec peste unmilion de cãlãtori pe an. Clãdireaaeropor tului „Henri Coandã” dinOtopeni a fost supusã unor ample lucrãride moder nizare ºi extindere (oct. 1992–dec. 1993), iar pista nr. 1, în lungime de3 500 m, a fost reconstruitã ºimodernizatã (iul. 1993–dec. 1994), şiinauguratã la 27 dec. 1994, fiind capabilãsã asigure decolarea ºi aterizarea pe oricetimp ºi în orice condiþii meteorologice(pista are un sistem modern deiluminare) a tuturor cate goriilor deavioane. La 29 mart. 2011 a fost inauguratun nou terminal, cu o suprafaţă de 24 000mp, a cărui con strucţie a început în varaanului 2009. Acest terminal are 24 deporţi de îmbarcare, din care 14 sunt cuburduf, asigurând o mai bună desfă -şurare a traficului de călători. Totodatã,prin aeroportul „Henri Coandã” dinOtopeni se efectueazã ºi o parte atraficului intern de mãrfuri ºi cãlãtori.Cursele aeriene sunt efectuate de cãtrecompaniile româneºti Tarom (Trans -porturile Aerie ne Române), LAR (LiniileAeriene Române) ºi ROMAVIA, ºi deDAC AIR (din 19 mai 1996), pe diferitetipuri de avioane (Boeing, Rombac,Airbus º.a.) cãtre cele lalte aeroporturi din

þarã ºi cãtre 40 de aeroporturi mari dindiferite þãri ale lumii. Transporturile pe apã în municipiul
B. se prac ticã numai pentru agrement peunele lacuri ale Capitalei (Herãs trãu,Bãneasa, Tei º.a.). În 1982, a început con -struirea canalului B.-Dunãre (Õ), înlungime de 73 km ºi lãþime de 80 m, alecãror lucrãri au fost întrerupte (din cauzalipsei de fon duri) dupã Revoluþia dindec. 1989, cu toate cã traseul acestuia eraîn linii mari terminat. În anul 1994, acestcanal a intrat oficial în conservare.Transportul urban de cãlãtori înCapitalã se efectueazã cu mijloacevariate: tramvaie, autobuze, troleibuze,auto taximetre, microbuze (maxi-taxi),metrou. În B., primul mijloc de transportîn comun a fost omnibuzul (cu 10–15locuri), introdus în 1848, urmat apoi (în1871) de tramcar (un fel de camion trasde cai sau catâri) ºi de tramvaiul cu cai(c. 18 cãlãtori capacitate de transport),inaugurat la 28 dec. 1872 pe traseul GaraTârgoviºtei (din 1884 Gara de Nord)–Piaþa Sfântul Gheorghe–Obor. La 9/21dec. 1894 a fost inaugurat primul tramvaielectric pe distanþa Obor–Cotro ceni, carea circulat în paralel cu tramvaiele trasede cai pânã în 1929, când acestea dinurmã au fost retrase definitiv din cir -culaþie. În 1939, lungimea liniilor detramvai elec tric însuma 112 km, pentruca în prezent sã depã ºeascã 500 km. Înanul 1900, pe strãzile B. a circulat primulautomobil (aflat astãzi în Muzeul tehnic„Dimitrie Leonida” din B.). În perioadainterbelicã au fost introduse primeleautobuze pentru trans portul urban încomun de cãlãtori, în 1950 primeletroleibuze, iar în 1979 prima garniturãde metrou (al 57–lea metrou de pe globºi a 27-a þarã din lume cu metrou).Metroul bucu reºtean, a cãrui construcþiea început în 1975, a intrat în funcþiunecu primul tronson al magistralei Est-Vestla 16 nov. 1979, între staþiile Semã -nãtoarea (numită în prezent PetrachePoenaru) ºi Timpuri Noi (8,9 km), iar aldoilea tronson, între Timpuri Noi ºi uzinaRepublica (10,1 km), a fost dat încirculaþie la 28 dec. 1981. La 19 aug. 1983a fost inaugurat tronsonul dintre staþiileEroilor ºi Industriilor/ azi staţia Preciziei(din cartierul Militari), în lungime de 8,6km, încheindu-se, astfel, lucrãrile primeimagistrale (Est-Vest) a metroului bucu -reºtean în lungime totalã de 27,6 km ºi17 staþii. Magistrala Est-Vest a fostprelun gită cu o staţie spre Est, de la uzina

Repu blica până în cartierul Pantelimon(unde se află şi depoul) în lungime de1,43 km, inaugurată la 15 ian. 1990, şi cuo staţie spre Vest, de la staţia Precizieipână la staţia Gorjului (aceasta din urmădes chisă traficului în 1991). Magistrala adoua a metroului, pe di recþia N-S, întrezona industrialã Pipera ºi cea dinBerceni-Sud, în lungime totalã de 19 km,cu 14 sta þii, trecând prin centrul oraºului(Pipera–bulevar dele Avia torilor–AnaIpãtescu/numit în prezent Bd. LascărCatargiu–Magheru–Nico lae Bãlcescu–Piaþa Universitãþii–Bd. I. C. Brãtianu–Piaþa Unirii, unde se intersecteazã cumagistrala Est-Vest, Bd. DimitrieCantemir–Berceni Sud), a fost datã încirculaþie cu primul tronson (10,5 km),între Piaþa Unirii ºi Între prinderea deMaºini Grele B. (I.M.G.B.), la 24 ian. 1986,iar cu al doilea tronson, între Piaþa Uniriiºi Pipera (8,4 km), la 24 oct. 1987.Magistrala a treia, pe direcþia Dristor 2–ºos. Mihai Bravul–Bucur Obor–ºos.ªtefan cel Mare–Piaþa Victoriei (aici seinter secteazã cu magistrala a doua, N-S)–Gara de Nord, cu o lungime de 7,8 km,a fost inaugurată la 17 aug. 1989. Aceastămagis trală (a treia) a fost racordată latronsoanele Semănătoarea (azi PetrachePoenaru) – Crângaşi (1 km), dată înfolosinţă la 22 dec. 1984, şi Crângaşi –Gara de Nord (2,8 km), inau gurată la 25dec. 1987, făcându-se în acest fel jonc -þiunea cu magistrala 1, Est-Vest.Magistrala a treia are o lungime de 11,6km. La 1 mart. 2000 a mai fost pus înfuncţiune tronsonul Gara de Nord –1 Mai (3,6 km lungime şi patru staţii), iarla 19 nov. 2008 tronsonul NicolaeGrigorescu – Linia de centură (4,75 kmşi trei staţii, respectiv „1 Dec. 1918”,„Nicolae Teclu” şi „Anghel Saligny”). În2011 au început lucrările de construire amagistralei Universitate-Drumul Taberei.Lungimea totalã a liniilor de me trou din
B. însumeazã c. 70 km, având 55 de staþii.Traficul metroului bucureºtean esteautomatizat, computerizat ºi controlatprin televiziune cu circuit închis.

Comerþul. În cadrul marelui complexurban al capi talei României, funcþiacomercialã ocupã un loc însemnat, înevoluþia lui această funcþiune având oimportanþã majorã, fapt ce a determinatconturarea unor areale cu intensãactivitate comercialã. Astfel, în secoleletrecute, hanurile au constituit nu numai
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loc de popas pentru cãlãtori, ci ºi antre -pozite de mãrfuri, contribuind la sporireaactivitãþii comer ciale a oraºului. Printremarile hanuri bucureºtene existente însec. 19, se remarcã Hanul lui Manuc,construit în anii 1806–1808 de bogãtaºularmean Emmanuel Mârzaian, supranu -mit Manuc-Bei, renovat în anii ’70 ai sec.20, pãstrându-i-se stilul arhitectural dintrecut, Hanul cu tei – acestea douã fiindsingurele care se mai pãstreazã ºi înprezent, apoi Hanul lui ªerban Vodã carea existat pe locul unde se aflã astãziPalatul Bãncii Naþionale a României,Hanul lui Constantin Vodã – pe loculunde existã astãzi Muzeul Naþional deIstorie a României, hanurile Galben,Zlãtari, Filaret, Bazaca º.a. (toate dispã -rute). Marile pieþe comerciale ale oraºului(Bucur-Obor cu o halã con struitã în 1937–1950 şi reconstruită în 2011–2012, Sudului,cu o hală nouă, inaugurată în luna dec.2009 ş.a.), cãrora li se adaugã pieþele maimici (Amzei, Dorobanþi, Delfinului,Piscului, Griviþa, Ferentari, Traian (cu ohalã datând din 1896), 1 Mai, Gemeni,Titan, Domenii – fostã 7 Noiembrie º.a.),zona tipic comercialã Lipscani–Smârdan–Cavafi–Sfântul Gheorghe ºi arealulultracentral cu Calea Victoriei, bulevar -dele Regina Elisabeta (fost MihailKogãlni ceanu), I. C. Brãtianu, NicolaeBãlcescu, Magheru, Carol I º.a. sunt totatâtea obiective comerciale în cadrulcãrora se comercializeazã o gamã variatãºi îmbelºugatã de produse agroalimen -tare ºi industria le autohtone ºi dinimport. În perioada de dupã anul 1965au fost construite mari complexecomerciale de des facere a diferitelorproduse, de tip „super market” („Uni -

rea”, „Bucur-Obor” – cele mai mari dinþarã, cu un spaþiu comercial de peste30 000 m2 fiecare, „Co cor”, „Big-Berceni”º.a.) ºi mari com plexe agroindustriale(„Delfinului”, „Flo reasca” º.a.), iar dupãdec. 1989 au apãrut, în toate cartiereleoraºului, mai multe complexe comercialede tip „hipermarket” („Cora”,„Carrefour”, „Auchan”, „Kaufland”, º.a.),„mall”-uri („Mall Vitan”, inaugurat în1999, primul care a introdus standardeleinternaţionale pentru retail, Bucureşti-Mall, Liberty ş.a.), precum şi numeroasemagazine mai mici (aºa-zisele „boutique”de firmă).Municipiul B. este, totodatã, ºi celmai impor tant centru al comerþuluiexterior al þãrii, aici avân du-ºi sediulnumeroase întreprinderi de comerþexterior ºi nenumãrate sucursale ºiagenþii ale unor firme ºi societãþi strãinecare coope reazã cu România. La B., încadrul Pavilionului expoziþional din PiaþaPresei Libere (fostã Piaþa Scânteii), întoamna anului 1970 a avut loc primaediþie a Târgului Internaþional B. (TIB),care în perioada 1970–1980 s-a þinut odatã la doi ani, în intervalul 1981–1990s-a desfãºurat anual, iar din 1991 bianual(o ediþie de primãvarã ºi alta de toamnã).În apropierea acestui Pavilion au fostdate în folosinþã (15 mai 1994) un nou ºimodern edificiu („World Trade Center”– Pulmann) şi ulterior City Gate (2009)cu multiple utilitãþi.
Învãþãmântul ºi ºtiinþa. Învãþã -mântul de toate gradele are o îndelun -gatã tradiþie, fiind legat de evoluþia ºidez voltarea, de-a lungul secolelor, atârgului ºi apoi a oraºului B., de devenirea acestuia, în 1659, prin abandonareadefinitivă a Târgoviştei, drept capitalã aÞãrii Româneºti ºi ulterior (1862) aRomâniei. În perioada feudalã, ºcolile

funcþionau, la început, pe lângã marilebiserici ºi mănãstiri; mai târziu au apãrutºcolile laice de pe lângã marile caseboiereºti. În anul 1678, în vremea luiªerban Cantacuzino, a fost întemeiatColegiul „Sfântul Sava” – cea mai bunãºcoalã la care predau dascãli renumiþi.Anul 1694 reprezintã punctul de plecarea învãþãmântului cu caracter academicprin înfiinþarea, de cãtre Constantin Brân -coveanu, a Academiei domneºti de la„Sfântul Sa va”, condusã de învãþatul grecSevastos Kymenitis, în cadrul cãreialimba de predare a fost greaca pânã la24 mart./5 apr. 1818 când GheorgheLazãr a inaugurat cursurile în limbaromânã. Aceastã aca demie, la care sestudia literatura ºi filosofia anticã ºicreºtinã, a dobândit repede un prestigiueuropean devenind una dintre cele maireputate instituþii de învãþãmânt din SEEuropei. În paralel, a fost reorga nizatãªcoala slavo-românã de la biserica„Sfântul Gheorghe”-Vechi ale cãreiînceputuri datau din sec. 16. Secolul 19reprezintã, însã, perioada de vârf aînvãþãmântului românesc, mai întâi prininaugu rarea la 24 mart./5 apr. 1818 aînvãþãmântului superior în limbaromânã, urmat apoi de întemeiereanenumãratelor pensioa ne, ºcoli, colegiiºi facultãþi. În toamna anului 1832, ªcoalade la „Sfântul Sava” s-a reorganizat înpatru cicluri: ªcoala începãtoare (cu patruclase), Uma nioarele (cu patru clase),
Învãþãturi complementare (cu trei clase) ºi
Cursuri speciale (cu trei ani de studii). La19/31 ian. 1834 s-a deschis, la B., ªcoalade muzicã vocalã, de declamaþiune ºiliteraturã a „Societãþii Filarmonice”,urmatã la scurt timp de inaugurareaPensionului „Gianelloni”, întemeiat deLudovic Gianelloni, în apropiereaColegiului Na þional „Sfântul Sava”. În
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1835 a luat fiinþã ªcoala de agriculturãde la Pantelimon, unde s-au efectuatprimele experienþe cu maºini agricole,care a fost apoi transformatã, în 1869, decãtre P. S. Aurelian în ªcoala Centralã deAgriculturã ºi Silviculturã ºi mutatã laHerãstrãu devenind, astfel, nucleulactua lului Institut Agronomic. Tot în1835 s-a deschis la B., sub con ducereadr. Zucker, un curs practic pentrupregãtirea de meseriaºi (lãcãtuºi,strungari, fierari, dulgheri etc.) concre -tizat în inventarea ºi construirea, în 1840,a unei maºini de treierat. La începutulanului 1851, domnul Barbu ªtirbei aînfiinþat ªcoala de arte ºi meserii de laPantelimon, iar la 17 dec. 1851 a fostfondat, din iniþiativa lui Ioan AndreiWachmann ºi a lui Ludovic Wiest,Conservatorul de muzicã (reînfiinþat la1/13 nov. 1864 de cãtre AlexandruFlechtenmacher sub nu mele de Conser -vatorul de muzicã ºi declamaþiune). La2/14 ian. 1853 a luat fiinþã, pe lângãspitalul Filantropia, ªcoala de micãchirurgie, la 15/27 nov. 1855 s-au deschisoficial cursurile ªcolii tehnice de telegra -fie, la 4/16 dec. 1855 a fost inauguratãªcoa la de micã chirurgie de la SpitalulOştirii de la Mihai Vodã din B., fondatãde Carol Davila, iar la 29 iul./10 aug.1857 s-au pus bazele ªcolii Naþionale deMedicinã ºi Farmacie din B. (aziUniversitatea de medicinã ºi Farmacie„Carol Davila”). La scurt timp dupã Uni -rea Principatelor Române a avut loc (la20 mart./ 1 apr. 1862) fuzionarea ºcolilormilitare de ofiþeri de la Iaºi ºi B., cu sediulla B., eveniment remar cabil în orga -nizarea învãþã mân tului tehnic ostãºesc.La 30 oct./11 nov. 1863, Alexandru IoanCuza a semnat un decret domnesc pentruînfiinþarea la B. a ªcolii Superioare deLitere – instituþie de învã þã mânt superior,

premergã toare viitoarei Universitãþi, carese va înfiinþa, tot prin decret domnesc,la 4/16 iul. 1864, cu facultãþile de drept,filosofie-litere ºi ºtiinþe, al cãruiprim-rector a fost ales, la 15/27 sept.1864, juristul Gheorghe Costa-Foru. Anul1864 este fructuos atât prin întemeiereasau reorganizarea unor ºcoli superioarede învãþãmânt (reînfiin þarea Conserva -torului de muzicã ºi declamaþiune la 1/13nov. 1864 sub conducerea lui Alexan druFlechten macher, înfiinþarea ªcolii deBelle-Arte, inauguratã la 14/26 dec. 1864,fondarea ªcolii Naþionale de Ponþi,ªosele, Mine ºi Arhitecturã, transformatãîn 1881 în ªcoala Naþionalã de Poduri ºiªosele – nucleul Uni versitãþii Politehnicedin B.), cât ºi prin adoptarea Legiiinstrucþiunii publice, la 5/17 dec. 1864,prin care învã þãmântul devine unitar înîntreaga þarã, obligatoriu ºi gra tuit, faptce a atras creºterea numãrului de ºcoliprimare ºi gimnaziale. În aceastãperioadã au fost întemeiate gim na ziile„Gheorghe Lazãr” (16 ian. 1860), „MihaiViteazul” (1865), „Matei Basarab” (1883)º.a. Începutul sec. 20 a fost marcat prinînfiinþarea, în 1903, a gimnaziului „SpiruHaret”, transformat în liceu în 1920, apoia ªcolii Superioare de Arhi tecturã (în

1904), urmatã de înte meierea ªcoliiSuperioare de Medicinã Veteri narã (la4/17 iun. 1909) ºi apoi a Acade miei deÎnalte Studii Comer ciale ºi Industriale (la13/26 apr. 1913) – prima instituþie deînvãþãmânt eco no mic supe rior dinRomânia. Dupã 1918, anul Marii Unirii,au fost adoptate (1924–1928) noi legi deregle men tare a învãþã mân tului, unitarepe întreg teritoriul Ro mâniei Mari. Înaceastã perioadã au fost puse bazele unornoi ºcoli primare ºi a unor licee, întrecare „Spiru Haret” (1920), „MihaiEminescu”, „Iulia Hasdeu”, „AurelVlaicu”, „Gheorghe ªin cai” (1920–1925),„Dimitrie Cantemir” (1925) º.a. Dupãreforma învãþãmântului din 1948, iniţiatăde regimul comunist, învãþã mântul a fostîn întregime laicizat. Dupã dec. 1989 afost reintrodusã opţional religia în ºcolileprimare, ca ma terie de învãþã mânt, aufost revizuite manualele ºcolare, iarînvãþãmântul nu mai este apanajulvreunui partid politic; au fost înfiinþatemai multe universitãþi particulare etc. La 28 iun. 1995, Parlamentul Românieia adop tat o nouã lege a învãþãmântului(promulgatã de Preºedintele þãrii la24 iul. 1995), care sã-l punã pe o temelienouã, iar la 10 ian. 2011 a intrat în vigoareo nouă Lege a educaţiei naţionale – Legeaînvăţământului, publicată în MonitorulOficial al României nr. 18 din 10 ianuarie2011, care are ca viziune promovareaunui învăţământ orientat pe valori, crea -ti vitate, capacităţi cognitive şi acţionale,pe cunoştinţe fundamentale, competenteşi abilităţi de utilitate directă în profesieşi în societate. În anul ºcolar 2007–2008,în arealul municipiului B. îºi desfãºurauactivitatea 233 de grãdiniþe de copii cu40 437 copii înscriºi ºi 2 735 personaldidactic, 182 de ºcoli generale (din care
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181 de gimnazii) cu 114 719 elevi ºi 8 422cadre didactice, 111 licee cu 84 850 eleviºi 6 421 pro fesori, două ºcoli profe -sionale cu 15 334 elevi ºi 149 profesori,şase ºcoli postliceale de specia litate cu4 323 elevi ºi 185 cadre didactice. Înacelaºi an ºcolar, în B. funcþionau 54 deinstituþii de învãþãmânt superior, de statºi particulare, cu 250 de facultãþi,frecventate de 649 285 studenþi (mulþiveniþi din alte þãri sã studieze diferitediscipline) sub îndrumarea a 14 182profesori ºi asistenþi universi tari. Printrecele mai importante instituþii de învãþã -mânt superior din B. se remarcã: Uni -versitatea B., cu 12 facultãþi (Biologie,Chimie, Istorie, Fizicã, Matematicã,Geografie, Geologie, Limba românã,Limbi ºi literaturi strãine, Drept, Filo -sofie, Teolo gie), al cãrei tricentenar a fostcomemorat în 1994 (Academia dom -neascã de la „Sfântul Sava”, înte meiatãîn 1694 de cãtre Constantin Brâncoveanu,fiind socotitã nucleul iniþial al Univer -sitãþii de astãzi), Univer sitatea Politeh -nicã, Universitatea Tehnicã de Con strucþii,Academia de Studii Econo mice, Univer -sitatea de Medicinã ºi Farmacie „CarolDavila”, Universitatea Naţională deMuzicã (Conservatorul), Academia deArtã, Academia de Teatru ºi Film,Academia Militarã, Academia de Poliþie„Ale xandru Ioan Cuza”, Universitateade ªtiinþe Agro nomice ºi MedicinãVeterinarã, Universitatea de Arhi tecturãºi Urbanism „Ion Mincu”, Academia deSport º.a. Învãþãmântul superior parti -cular se face cunoscut prin universitãþile„Athe naeum”, „Ecologicã”, „Hyperion”,„Europa Ecor”, Univer sitatea Creºtinã„Dimitrie Cante mir”, Universitatea inde -pen dentã „Titu Maiorescu”, UniversitateaRomâno-Ame ricanã, Universitatea„Spiru Haret”, Universitatea „NicolaeTitulescu” º.a.Instituþiile de învãþãmânt superior,împreunã cu institutele de cercetare aleAcademiei Române, ale MinisteruluiÎnvãþãmântului ºi ªtiinþei, precum ºiinstitutele de cercetare de ramurã aleministerelor ºi unitãþilor economicedesfã ºoarã o intensã activitate de cer -cetare fundamentalã ºi aplicativã. Întreprinci palele unitãþi de cercetare ºtiinþificãale Capitalei se evidenþiazã InstitutulCentral de Informaticã, Institutul deArheologie, Institutul de Istorie „NicolaeIorga”, Institutul de Biologie ºi Patologie

Celularã, Insti tutul de Chimie-Fizicã,Institutul de Economie Agrarã, Institutulde Economie Mondialã, Institutul deEconomie, Marketing ºi Turism „VirgilMad gearu”, Institutul de Etnografie ºiFolclor etc. În B. au sediile trei mariacademii: Academia Românã (f. la 1/13apr. 1866 cu numele „Societatea LiterarãRomânã”, devenitã la 1/13 aug. 1867„Societatea Academicã Românã”, iar în1879 „Academia Ro mânã”), cel mai înaltfor al activitãþii ºtiinþifice, culturale,educaþionale şi de atestare a valorilor cul -tural-ºtiinþifice, Academia de ªtiinþe
Medicale (1969) ºi Acade mia de ªtiinþe
Agricole ºi Silvice (1969).

Culturaºi arta. Municipiul B. esteîn prezent cel mai mare ºi mai importantcentru cultural ºi de artã ºi cel mai puter -nic centru al tipãriturilor din România,posedând o îndelungatã tradiþie. Printremomentele repre zentative de afirmareale culturii ºi artei în B. se evidenþiazãînfiinþarea primei tipo grafii la Plumbuita(1573–1582), apoi a Tipografiei Mitro -poliei (1678), unde a vãzut lumina tipa -rului Biblia de la Bucureşti (1688), pringrija domnului ªerban Cantacuzino,urmatã de întemeierea, la Sna gov (1694),a unei tipografii condusã de AntimIvireanul (cãrturar ºi mitropolit al ÞãriiRomâneºti în anii 1708–1716). În sec. 19,activitatea culturalã începe sã capete uncaracter organizat prin înfiin þarea unorinstituþii ºi publicaþii cum sunt: Societa -tea filarmonicã, fundatã în oct. 1833 deIon Câmpi neanu, Costache Aristia ºi IonHeliade Rãdulescu, cu scopul de a militapentru cultivarea literaturii dramatice înlimba românã, dezvoltarea muziciivocale ºi pentru înfiinþarea unui teatrunaþional; Muzeul de Istorie Naþionalã ºiAntichitãþi, întemeiat de banulAlexandru Ghica în 1834; Societateaculturalã „Ateneul Român” întemeiatãla 28 ian./9 febr. 1865 de cãtre ConstantinEsarcu, dr. Nicolae Kretzulescu ºi VasileAlexan drescu-Urechia; Societatea pentruînvãþãtura poporului român (1866);Societatea Lite rarã Românã (la 1/13 apr.1866, devenitã la 1/13 aug. 1867Societatea Academicã Românã, iar din1879 Academia Românã) etc. În anii1837–1847 a apărut la B. „Curier de ambesexe”, supliment literar al „Curie ruluiromânesc”, condus de Ion HeliadeRãdulescu, la 20 dec. 1837 iese primulnumãr al primului cotidian românesc,intitulat „România” (pânã la 31 dec. 1838)sub redacþia lui Florian Aaron ºi Gheor -

ghe Hill, în 1845–1848 este editatã revistaistoricã „Magazin istoric pentru Dacia”condusã de August Treboniu Laurian ºiNicolae Bãlcescu etc. La sf. sec. 19 ºi înprima jumãtate a sec. 20, în B. ºi-audesfãºurat activitatea mai mulþi oamenide culturã ºi ºtiinþã, unii dintre ei derenume mondial, au fost înfiinþatesocietãþi literare, teatrale, muzicale, ºtiin -þifice, ºcoli naþionale etc., arta ºiarhitectura au cunoscut un spirit novator,cu caracter naþional.În prezent, activitatea culturalã aCapitalei este susþinutã de numeroaseteatre de stat (Teatrul Naþional „Ion LucaCaragiale”, cu trei sãli, Teatrul „LuciaSturdza-Bulandra”, cu sãlile din SchituMãgureanu ºi Icoanei, Teatrul „C. I.Nottara”, cu douã sãli, Teatrul deComedie, Teatrul Giuleºti, cu sãlileStudio ºi Odeon, Teatrul Mic, TeatrulFoarte Mic, Teatrul Evreiesc de Stat,Teatrul „Ion Creangă”, Teatrul „Þãndã -ricã”, Teatrul de Operetã „Ion Dacian”,Opera Naþionalã, Teatrul de Revistă„Constantin Tănase”, Circul Globus) ºiparticulare („Teatrul Nostru”, Teatrul„Levant”, Teatrul „Masca”) º.a., cine -mato grafe („Patria”, „Scala”, „Cine -maPro”, „Union”, „Gloria”, „Studio”etc.), formaþii corale de camerã (între carese evidenþiazã corul „Madrigal”, înfiinþatla 11 apr. 1963 de Marin Constantin,orchestre simfonice („George Enescu”,orchestra simfonicã a Radioteleviziuniiromâne), case de culturã, cluburisindicale, biblioteci (391, cu 37 711 000vol., în 2007), sãli de expoziþii („Si meza”,„Orizont”, „Artexpo” etc.), muzee etc.
Muzeele Capitalei (peste 40), având unanumit profil (arheologie-istorie, artã,etnografie, tehnic, ºtiinþele na turii,mineralogie etc.) sau cu profil mixt, suntrãspândite cu precãdere în zona centralãa oraºului, iar casele memoriale se gãsescîn mai toate cartierele. Cele mai impor -tante muzee ale Capitalei sunt:
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MUZEUL NAÞIONAL DE ISTORIEA RO MÂNIEI (Calea Victoriei nr. 12)oferã o imagine cuprinzãtoare a dez -voltãrii societãþii pe teritoriul Românieidin cele mai vechi timpuri ºi pânã înzilele noastre, având un impresionantpatrimoniu reprezentat prin piese origi -nale, documente ºi mãr turii referitoarela formarea poporului român ºi a limbiiromâne, la constituirea statului naþional,la luptele pentru independenþã ºi liber -tate naþionalã purtate sub conducereaunor mari domnitori etc. Printre expo -natele de mare valoare se aflã aici o copiea Columnei lui Traian din Roma, precumºi renumitul tezaur „Cloºca cu puii deaur” (atribuit regelui vizigot Athanaric,sec. 4) şi tezaurul de aur descoperit laSarmizegetusa în anul 2001, alcătuit din12 brăţări sub formă de spirală, dedimensiuni mari, având între 600 şi 1 200de grame fiecare (→ Sarmize getusa).MUZEUL NAÞIONAL DE ARTÃ ALRO MÂNIEI (Calea Victoriei nr. 49–53),distrus parþial în timpul evenimentelordin dec. 1989 şi refãcut ulterior, cuprindepeste 70 000 de piese aparþinând arteloritalianã, flamandã, olandezã, spaniolã,francezã, rusã, orientalã ºi extrem-orientalã (artã chinezã, japonezã). Dintreoperele artiºtilor români reþin atenþiatablourile semnate de Ion Negulici, Con -stantin Daniel Rosenthal, GheorgheTattarescu, Theodor Aman, NicolaeGrigorescu, ªtefan Lu chian, TheodorPallady, Gheorghe Petraºcu, Ni colaeTonitza, Camil Ressu, Corneliu Baba ºimulþi alþii, cât ºi o parte din sculpturilerealizate de Constantin Brâncuºi,Dimitrie Paciurea, Corneliu Medrea, IonJalea, Ion Irimescu º.a. Galeria uni versalãreuneºte tablouri semnate de Antonelloda Messina (Fecioa ra cu Pruncul ºi
Rãstignirea), Tintoretto (Portretul lui Marc
Antonio Barbaro ºi o compoziþie pe tema
Bunei Vestiri), Lucas Cranach cel Bãtrân,El Greco, Jan van Eyk, Breugel cel Tânãr,

Rembrandt, Rubens, Delacroix, Renoir,Monet, Repin, Aivazovski etc.MUZEUL COLECÞIILOR DE ARTÃ(Calea Victoriei nr. 111), inaugurat în1978, reuneºte un tezaur de o inestima -bilã valoare artisticã cu opere semnatede valoroºi artiºti plastici români ºistrãini provenite din colecþiile unorcelebri ºi pasionaþi colecþionari de artã,ca de pildã acelea aparþinând luiAnastase Simu, George Oprescu, GarabetAvakian, Elena şi Iosif Dona, BarbuSlătineanu º.a.MUZEUL NAÞIONAL COTROCENI(B-dul Geniului nr. 2), inaugurat la 27dec. 1991, ocupã partea veche a palatuluiedificat în 1679 de ªerban Cantacuzino(restaurat în 1893–1895 ºi 1977–1988), încare sunt expuse colecþii de artã vecheromâneascã, arhitecturã medievalã,istorie ºi memorialisticã mo dernã, artãdecorativã europeanã etc. Muzeul aprimit, în 1994, distincþia specialã„European Museum of the Year Award”(Muzeul European al Anului) din partea

Asociaþiei de specialitate aflatã sub egidaConsiliului Europei.MUZEUL DE ISTORIE ªI ARTÃ ALMU NICIPIULUI BUCUREªTI (Bd. I. C.Brãtianu nr. 2) este adãpostit în PalatulSuþu, construit în stil neogotic, în 1833–1834, dupã planurile arhitecþilor vieneziConrad Schwinck ºi Johann Weit, cuprin -zând c. 400 000 de exponate careînfãþiºeazã istoria municipiului B. dincele mai vechi timpuri ºi pânã în prezent.MUZEUL NAŢIONAL AL SATU LUI„DIMITRIE GUSTI” (ºos. Kiseleff nr. 28–30), înfiinþat în 1936 de prof. DimitrieGusti, dupã zece ani de cercetãri ºiachiziþii, ºi inaugurat la 17 mai 1936, esteun muzeu etnografic în aer liber, extinspe 10 ha (iniþial 6,5 ha), cuprin zând 338de clãdiri ºi gospodãrii þãrãneºti din toatezonele þãrii (dintre care 72 sunt declaratemonumente de arhitecturã), ºi 53 828 depiese de artã popularã (în anul 2003).MUZEUL NAÞIONAL DE GEOLO -GIE (ºos. Ki seleff nr. 2), f. în 1990, expuneimpresionante colecþii de flori de minã,mineralogie, paleontologie, zãcãminteetc., care însumează peste 80 000 deeşantioane.MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIENATURALÃ „GRI GORE ANTIPA” (ºos.Kiseleff nr. 1), inaugurat la 24 mai 1908pe baza colecþiilor din 1834 care au apar -þinut Colegiului „Sfântul Sava”, cuprindeîn prezent peste 300 000 de pieseorganizate pe colecþii de nevertebrate,vertebrate superioare, biologie ma rinã,paleonto logie, ecologie, botanicã etc. Aicise aflã una dintre cele mai importantecolecþii de fluturi din Europa (peste130 000 de exemplare), precum ºi scheletuluriaº al unui mamifer (Dino therium gigan -
tissimum), înrudit cu elefantul, desco peritde savantul Gregoriu ªtefãnescu, în 1890,pe teritoriul satului Mânzaþi (com.Ibăneşti) din jud. Vaslui. Muzeul a fost
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reorganizat şi modernizat în cursul anului2009.MUZEUL MILITAR NAÞIONAL(str. Mircea Vulcă nescu nr. 125–127), f.18 dec. 1923, cuprinde colecþii de istoriemilitarã, documente, fotografii, arme,uniforme, steaguri, medalii, tehnicã deluptã etc.MUZEUL NAŢIONAL AL POMPIE -RILOR (Bd. Fer dinand nr. 33), organizatîn anii 1961–1963, este adãpostit înedificiul Foiºorului de Foc, de 42 mînălţime, construit în anii 1890–1893 dupăplanurile arhitectului George Mandreaşi folosit ca punct de observaţii pentruincendii. În acest muzeu sunt expusedocu mente, manuscrise, hãrþi, arme,machete de utilaje ale unitãþilor depompieri, medalii, drapele etc. În aceeaşiclădire a fost amenajat Muzeul PoliţieiRomâne, inaugurat la 7 iul. 1997.MUZEUL CURTEA VECHE – PA -LA TUL VOIE VODAL (str. Iuliu Maniunr. 25–31), inaugurat la 27 apr. 1972,cuprinde ruinele primei reºedinþevoievodale a domnilor Þãrii Româneºti.MUZEUL NAŢIONAL TEHNIC„PROF. ING. DIMITRIE LEONIDA” (str.Candiano Popescu nr. 2) a fost înfiinþatîn 1902 de prof. ing. D. Leonida pe bazaunor achiziþii de mare valoare careilustreazã intro ducerea tehnicii în vechiul
B. (cilindrul primei mori de cereale, care,pentru punerea în funcþiune, folosea omaºinã cu aburi – Moara lui Assan,1850 –, dinamurile Busch, folosite pentruproducerea curentului electric, care

trebuia sã lumineze Grã dina Ciºmigiu ºiPalatul Regal etc.). În 1954, muzeul a fostorganizat pe sectoare: istoricul me canicii,electricitate, magnetism, industrie mi -nierã ºi petrolierã, energie nuclearã,telecomunicaþii, hidra ulicã, electro teh -nicã, transporturi terestre ºi aeriene etc.Muzeul a fost reorganizat şi modernizatîn anul 1972.MUZEUL ÞÃRANULUI ROMÂN(ºos. Kise leff nr. 3) cuprinde c. 100 000de piese de artã popularã româneascã(cera micã, mobilier, icoane, ouãîncondeiate, bisericuþã din lemn, unelte,monu mente funerare etc.) ºi strãinã.Muzeul actual este continuatorulMuzeului de Anti chitãþi, înfiinþat în 1906,pe baza colec þiilor lui Al.Tzigara-Samurcaº, transformat în 1936în Muzeu de Artã Naþionalã, apoi înMuzeu de Artã Popularã (1953). În

perioada 1966–1990, în aceastã clãdire a
funcþionat Muzeul de Istorie a Partidului
Comunist, a Miºcãrii Revolu þionare ºi
Democratice din România, iar din 1990
adãposteºte Muzeul Þãranului Român.
La 19 mai 1996, Muzeul Þãra nului
Român a fost declarat, de cãtre Consiliul
Europei, cel mai bun muzeu euro pean
al anului.

MUZEUL CÃILOR FERATE RO -
MÂNE (Ca lea Griviþei nr. 193) expune
în aer liber locomotive, vagoane, iar în
interior prezintã un telegraf Morse din
1869, fotografii, acte, costume de ceferiºti,
machete etc.

MUZEUL NAŢIONAL AL LITERA -
TURII ROMÂNE (Bd. Dacia nr. 12) pose -
dã valoroase colecþii de ma nuscrise, cãrþi
vechi, ediþii princeps, cãrþi cu de dicaþii,
cores pon denþã, obiecte care au aparþinut
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unor scriitori etc. având ca fondator ºidirector pe D. Panaitescu-Perpessicius.MUZEUL NAŢIONAL „GEORGEENESCU” (Calea Vic toriei nr. 141) esteorganizat în Palatul lui Gheorghe GrigoreCantacuzino-Nababul, construit în 1906dupã planurile arhitec tului Ion Berindei.În acest palat a locuit ºi creat o vreme,dupã anul 1937, George Enescu. Muzeulcuprinde colecþii referi toare la istoriamuzicii: clopoþel din Epoca bron zului,documente muzicale, partituri,manuscrise, fotografii, periodice etc.MUZEUL TEATRULUI NAÞIONAL(Bd. Ni colae Bãlcescu nr. 2–4) ilustreazãprin colecþiile sale (mãºti, statuete, tipã -rituri vechi, fotografii, afiºe, programe,schiþe, machete de decor, costume,corespondenþã etc.) evoluþia teatruluiromânesc de-a lungul timpului.Dintre numeroasele case ºi muzeememoriale se remarcã:MUZEUL MEMORIAL „THEODORAMAN” (str. C.A. Ro setti nr.8) este orga -nizat în casa în care a locuit marele pictor,construitã în 1869 dupã planurileartistului ºi decoratã de el însuºi.MUZEUL MEMORIAL „GHEORGHEM. TATTA RESCU” (str. DomniþaAnastasia nr. 17) este adãpostit în casaîn care a locuit celebrul pictor în perioada1855–1894.COLECÞIA DE ARTÃ PLASTICÃ„FREDE RIC STORCK ªI CECILIACUÞESCU-STORCK” (str. VasileAlecsandri nr. 16) cu lucrãri semnate deaceşti doi renumiþi sculptori.MUZEUL MEMORIAL „CORNELMEDREA” (str. G-ral Budiºteanu nr. 16)întemeiat pe baza lucrãrilor donate decãtre artist (130 de sculpturi ºi 40 de desene).COLECÞIA MEMORIALÃ „MARIAFILO TTI” (str. Vasile Pârvan nr. 12)expune obiecte care ilustreazã viaþa ºiactivitatea actriþei Maria Filotti.MUZEUL MEMORIAL „C. I. ºi C. C.NO TTARA” (Bd. Dacia nr. 105) cuprindefotografii, medalii, afiºe, obiecte, mobiliercare au aparþinut actorului C. I. Nottaraºi compozitorului C. C. No ttara.Alte case ºi muzee memoriale în care aulocuit ºi au creat personalitãþi de frun teale ºtiinþei, culturii ºi artei româneºtisunt: Dimitrie Gusti (str. Armindenuluinr. 4), George Bacovia (str. George Bacovianr. 56), Theodor Speranþia (str. CezarBolliac nr. 12), Nicolae Iorga (str. Buzeºtinr. 36), I. L. Caragiale (str. I. L. Caragialenr. 3), George Cãlinescu (str. GeorgeCãlinescu nr. 29), George Oprescu (str.

Dr. Clunet nr. 16), Ion Barbu (str. CarolDavila nr. 4), Mihail Sadoveanu (str.Barbu ªtefãnescu Dela vrancea nr. 47), P.P. Carp (Calea Dorobanþilor nr. 72, aziAmbasada Turciei), Grigoraº Dinicu (str.Finlanda nr. 10), Dr. Gheorghe Marinescu(str. Thomás Masaryk nr. 26), DimitrieKiriac (str. Mircea Vulcănescu nr. 117),Dinu Lipatti (Bd. Lascăr Catargiu nr. 12),Henri Coandã (Bd. Lascăr Catargiu nr.29), Gheorghe Anghel (str. Levan ticei nr.13), Tudor Arghezi (str. PrelungireaMãrþiºor nr. 37), ªtefan Luchian (str.Mendeleev nr. 25), Dr. Victor Babeº (str.Andrei Mureºan nr. 14 A), AnghelSaligny (str. Occidentului nr. 8), GeorgeEnescu (str. George Enescu nr. 2–4),Constantin Tãnase (str. Puþul cu Plopinr. 10) etc.Dintre marile biblioteci ale munici -piului B. se evidenþiazã BibliotecaAcademiei Române (f. 6 aug. 1867) cupeste 10 mil. de unităţi, din care 3,6 mil.monografii, 5,3 mil. publicaţii specialeş.a.; Biblioteca Naþionalã a României (f.în 1955 cu numele Biblioteca Centrală deStat pe baza Bibliotecii Colegiului„Sfântul Sava” deschisă publicului în1838 şi devenită Bibliotecă Naţională în1859) cu 13 mil. vol.; din 2012 funcţio -nează într-un nou şi modern spaţiu situatpe cheiul Dâmboviţei; Biblioteca CentralãUniversitarã (f. 1891 şi inaugurată la 14mart. 1895 ca Fundaţie Regală), al cãreisediu ºi o mare parte din patrimoniu aufost distruse prin incendiere în timpulevenimentelor din dec. 1989, are1 912 718 vol. (2008); clãdirea vechiibiblioteci universitare a fost refãcutã întreapr. 1990 ºi nov. 2001 ºi tot atunci a fostconstruitã o clãdire nouã, modernã, lângãcea veche; Biblioteca municipalã „Mi hailSadoveanu” (f. 1935) cu c. 1,8 mil. vol.;Biblioteca Pedagogică Naţională„I.C. Petrescu” (f. 31 dec. 1880) cu peste500 000 vol.; Biblioteca Insti tutului Naþio -nal de Informare ºi Documentare (f. 1949)cu peste 150 000 vol. etc.
Mijloacelede informare înmasã(Mass-media). Municipiul B. este cel maimare ºi mai activ centru al tipãriturilordin þarã care posedã o îndelungatãtradiþie. De la primul periodic din ÞaraRomâneascã – „Curierul românesc” –gazetã politicã, administrativã, culturalãºi literarã, editatã de Ion HeliadeRãdulescu între 8 apr. 1829 ºi 19 apr.1848, numãrul publicaþiilor a crescutmereu, ajungând în prezent, ca din celepeste 1 100 de titluri de ziare, reviste ºi

alte publicaþii periodice, în B. sã aparãpeste 200 cu orientãri ºi apartenenþedintre cele mai variate. În B. îºi au sediileredacþiile celor mai mari ºi mai influentecotidiane din þarã printre care:„Adevãrul”, cotidian naþionalindependent, politic ºi social (f. 1888,serie nouã din dec. 1989); „Ro mânialiberã” (f. 1877), cotidian independent;„Evenimentul zilei” (f. 1992), cotidianindependent de ºtiri ºi informaþie;„Curierul naþional” (5 febr. 1990), ziarecomomic; „Cotidianul” (f. 10 mai 1991),ziar independent; „Libertatea” (f. dec.1989), cotidian indepen dent; „JurnalulNaţional”, publicaţie cotidiană a luiIntact Media Group fundată la 7 iul. 1993;„Gândul”, cotidian întemeiat înprimăvara anului 2005; „GazetaSporturilor” (f. 1924); „Ùj Magyar Szó”(f. 1947 cu titlul „Romániai Magyar Szó),cotidian în limba maghiarã; „AllgemeineDeutsche Zeitung für Rumänien” (f. 1949sub titlul „Neuer Weg”), cotidian înlimba germanã etc.Dintre publicaþiile sãptãmânale seevidenþiazã „Contemporanul” (f. 1881,seria nouă de după 1990 are titlul„Contemporanul. Ideea europeană”),revistã naþionalã de cul turã, politicã ºiºtiinþã; „Contrapunct” (f. 1990),sãptãmânal editat de Uniunea Scriitorilordin Ro mânia; „Cuvântul” (f. 1990),sãptãmânal de cultură şi atitu dine; „22”(f. 20 ian. 1990), publicaþie sãptãmânalãeditatã de cãtre Grupul pentru DialogSocial; „Expres Maga zin” (f. 1990),sãptãmânal independent de informa þii,reportaje, comentarii; „Flacãra” (f. 1990),sãptã mânal de opinie, politic social ºicultural;  „Luceafãrul” (f. 15 iul. 1958,serie nouã 1990), sãptãmânal de literaturãeditat de Uniu nea Scriitorilor dinRomânia; „Lumea” (f. 1963, serie nouãdec. 1989), sãptãmânal independent depoliticã externã; „România Mare” (f.1990), sãptãmânal cultural, politic, inde -pendent; „Academia Caţavencu” (f.1990), sãptãmânal de moravuri grele.
Publicaþii bilunare ºi lunare:„Academica” (f. 1990), revistã bilunarãde ºtiinþã, culturã ºi artã; „Actualitateamuzicalã” (f. 1990), revistã bilunarãeditatã de Uniunea Compozitorilor ºiMuzicolo gilor din România; „Magazinistoric”, revistă lunară de cultură istorică,aparţinând Fundaţiei Culturale Magazinistoric, al cărui prim număr a apărut în
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apr. 1967. Revista publică articole şiimagini despre istoria românilor şi dinistoria universală, iar pe ultima paginăse află un sumar în limbile engleză şirusă; „Amfiteatru” (f. 1 ian. 1966), revistãlunarã de culturã; „Autoturism” (f. 1968),revistã bilunarã de satirã ºi humor;„România pitoreascã” (f. 1933, serie nouãdupă 1990), revistã lunarã a AutomobilClubului Român; „Femeia” (f. 1876, serienouã 1990), revistã lunarã a întregiifamilii; „Moftul român” (f. 1893 de I. L.Caragiale ºi Anton Bacalbaºa, serie nouã1990), revistã lunarã; „Secolul 20” (f.1961), revistã lunarã de culturã naþionalãºi internaþionalã editatã de cãtre UniuneaScriitorilor din România; „Sportulilustrat” (f. 1989), revistã lunarã; „ªtiinþãºi Teh nicã” (f. 1948, serie nouã 1990),revistã lunarã de cultutã ºtiinþificã ºitehnicã; „Realitatea evreiascã”, publicaþiea Federaþiei Comunitãþilor Evreieºti dinRomânia (f. 1955) etc.
Societatea Naþionalã de Radiodifuziune,în proprietate publicã, cu sediul în str.G-ral Berthelot nr. 62–64, ºi-a inauguratprima emisiune pe calea undelor la 1nov. 1928, ajungând sã difuzeze în pre -zent, prin intermediul mai multorposturi, programe variate (actualitãþi,sociale, economice, literare ºi de artã,învãþãmânt, educaþie, ºtiinþã, teatru,muzicã, varietãþi, sport, publicitate etc.)care însumeazã c. 68 000 de ore-programanual, din care c. 4 200 ore-program înlimbile minoritãþilor naþionale, c. 12 600ore-program în limbile de circulaþieinternaþionalã ºi restul în limba românã.Pe timpul verii, Socie tatea Naþionalã deRadiodifuziune are la Mamaia, pelitoralul Mãrii Negre, un post –„Radio-va canþa” – care emite programede divertisment în cinci limbi (românã,englezã, francezã, germanã, rusã), înperioada mai-octombrie, pentru toate sta -þiunile litoralului românesc, în folosultuturor turiº tilor aflaþi la odihnã ºitratament. Dupã 1989, s-au înfiinþatnumeroase posturi particulare deradio-e misie.
Televiziunea românã, în proprietatepublicã, cu sediul în Calea Dorobanþilornr. 191, a intrat în funcþiune cu primastaþie de emisie în 1956 (TV 1), iar în 1959cu programul 2 (TV 2), la început cuprograme alb/negru, iar din 1984 cuprograme color. În a doua jumãtate aanilor ’80 ai sec. 20, sub pretextul crizeide energie, Nicolae Ceauºescu a suprimat

programul 2 al Televiziunii, iarprogramul 1 ajunsese sã emitã doar douãore pe zi (între orele 20 ºi 22). DupãRevoluþia din dec. 1989, programul 2 alTelevi ziunii române ºi-a reluat emisia la12 febr. 1990, iar TV 1 ºi-a extins timpulde emisie la 24 de ore pe zi. În cadrulposturilor naþionale de emisie aleTeleviziunii române sunt prevãzute,sãptãmânal, câteva ore destinate mino -ritãþilor de alte etnii (ma ghiarã – primaemisiune în limba maghiarã a fostdifuzatã la 23 nov. 1969, germanã, etnierromă, aromânã etc.). În anul 1995 amai fost pus în funcþiune un post deemisie al Televiziunii publice (TVRInternaþional) care emite zilnic 24 de oreşi este destinat tuturor telespectatorilorromâni stabiliþi în diverse þãri ale lumiide pe toate continentele. Totodatã, dupã1989 au luat fiinþã mai multe posturi deteleviziune particulare printre care SOTI(primul post independent, înfiinþat îndec. 1991 ºi autodesfiinþat în 1994),Antena 1 (f. 1993), PRO TV (inau gurat la1 dec. 1995), TV Prima (17 dec. 1997),Acasã (2 febr. 1998), Realitatea (inauguratîn anul 2001), Antena 3 (inaugurat în mai2005) º.a., s-a extins reþeaua de tele -viziune prin cablu.
Ocrotireasãnãtãþii. Primii mediciºi-au fãcut apari þia în B. în sec. 15 pelângã curþile domneºti ºi boie reºti, iarprimele mãsuri sanitare care s-au luat peteritoriul oraºului apar consemnate înunele pravile din 1652, în timpul domnieilui Matei Basarab. Sfârºitul sec. 17 estemarcat de construcþia la B., între 1695 ºi1709, a primului aºezãmânt spitalicesc –spitalul Colþea, urmat, în 1735, de spitalul„Sfântul Pante limon”, apoi de spitalul„Sfânta Vineri” (1763), de venit ulteriorazil de bãtrâni, spitalul „Sfântul Hara -lambie” º.a. În 1800 a fost înfiinþatã primafarmacie din B., iar în 1804 primul lazaret(spital izolat) pentru ciumaþi (în 1811–1813 a fost transformat în spitalul Filan -tro pia), la 2/14 febr. 1831 a fost înte -meiatã Eforia Spitalelor din B., iar în1835–1838 a fost construit spitalul Brân -covenesc, din iniţiativa Saftei Brâncoveanu.Clădirea spitalului Brâncove nesc a fostmistuită de un incendiu şi reconstruită înanii 1880–1890, iar în luna mai 1984 a fostdemolată din ordinul lui NicolaeCeauşescu o datã cu distrugereacentrului istoric al Capitalei. Cel maiînsemnat eveniment în evoluþia ºi dez -vol tarea instituþiilor sanitare îl constituie,însã, organi zarea serviciului sanitarmilitar ºi ocrotirea sãnãtãþii pu blice,

realizate de medicul Carol Davila (în1852), care, împreunã cu N. Kretzulescu,a pus ºi bazele învãþãmântului medicalîn Þara Româneascã prin înfiinþarea la
B. (la 2/14 ian. 1853) a ªcolii de micãchirurgie din cadrul spitaluluiFilantropia. Carol Davila (1832–1884) afost ºi animatorul ºi fonda torul unorsocietãþi ºi reviste ºtiinþifice, printre careSocietatea medi calã (1857), Societateanaþio nalã de Cruce Roºie a României(4/16 iun. 1876), „Gazeta medicalã”(1865). În 1864 a fost dat în folosinþãspitalul Colentina, a cãrui construcþie afost înce putã în 1858 de epitropiaspitalului „Sfân tul Pan telimon”, iar la 11mai 1886 a fost înfiinþat spitalul de copii„Grigore Alexandrescu”, unul dintre celemai vechi spitale de acest fel din Europa.În 1867 a fost emis un decret de înfiinþarea Fa cultãþii de Medicinã din B., de pebãncile cãreia vor ieºi ulte rior numeroºisavanþi de talie europeanã ºi mon dialã,care vor activa neobosit pentru menþi -nerea sãnãtãþii publice. Printre aceºtia seeviden þiazã Victor Babeº (1854–1926),Thoma Ionescu (1860–1926), GheorgheMarinescu (1863– 1938), Ion Can tacuzino(1908–1975), Constantin Parhon (1874–1969) º.a. Dupã cel de-al Doilea RãzboiMon dial, asis tenþa medico-sanitarã dinCapitalã a cunoscut o permanentãcreºtere, atât prin sporirea numãrului demedici (10 824 medici ºi 2 424 medicistomato logi, la sf. anului 2007), cât ºi anumãrului de paturi în spitale (20 124paturi, la 1 ian. 2008), de poli clinici,dispensare, farmacii etc. În anul 2007, înarealul municipiului B. îºi desfãºurauactivitatea 53 de spitale, 110 policlinici,şase dispensare, 939 farmacii şi punctefarmaceutice etc. Cele mai importantespitale din B. sunt: spitalul clinic„Colþea” (1695–1709), spitalul „SfântulPante limon” (fost 23 Au gust), datând din1735 (posedã o clãdire nouã), spitalulclinic „Colentina” (1858–1864), azi „Nico -lae Gh. Lu pu”, spitalul clinic „Fundeni”(dat în folosinþã în 1959), spitalul clinic„Panduri” (1946), spitalul „AlexandruSahia” (1924–1928), spitalul cli nic„Bucur” (1936–1938), spitalul de boliinfec þioase „Victor Babeº” (1955– 1958),spitalul de boli con tagioase „Colentina”(1953), spitalul clinic „GheorgheMarinescu” (1912), spitalul clinic deStomatologie (1949), spitalul clinic deOftalmo logie (1945), spitalul T.B.C.Filaret (1904), Spitalul municipal, din1994 numit Spitalul Universitar deUrgenţă Bucureºti, Spitalul clinic de
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Urgenþã, Spitalul „Elias” (1956), spitalulde copii „Grigore Alexan drescu”, spitalul„Sfântul Ioan” (Vitan-Bârzeºti), spitalul„Maria Curie” (fost „Budimex”) º.a.
Viaþa religioasã. Începutul proce -sului de creº tinare a poporului romândateazã din a doua jumã tate a sec. 1 d.Hr.când, pe pãmântul prov. romane ScythiaMinor (Dobrogea de astãzi), a predicatSfântul Apostol Andrei – unul dintre cei12 Apostoli, fra tele Sfântului ApostolPetru. În sec. 2, creºti nismul cuprinseseîntreg teritoriul actual al Româ niei, faptatestat de numeroasele mãrturii arheo -logice, el manifestându-se de-a lungulsecolelor printr-o puternicã viaþã biseri -ceascã, cu lãcaºuri de rugãciune ºi obiectede cult, cu episcopi, preoþi, cã lugãri ºinumeroºi credincioºi. În prezent, înRomâ nia existã 14 culte religioase recu -noscute oficial. Biserica OrtodoxãRomânã cu cei 18 806 428 credincioºi(87,4% din totalul populaþiei Româ niei)dispune de c. 12 500 lãca ºuri de cult, încare slujesc c. 11 000 de preoþi, peste 200de mănãstiri ºi schituri (multe dintreacestea au fost reînfiinþate dupã dec.1989) cu c. 4 000 de monahi. BisericaOrtodoxã Românã este condusã de unpatriarh, care îºi are sediul în B. La 25febr. 1925, Scaunul Arhiepiscopal ºiMitropolitan al Ungro-Vlahiei a fostridicat la rangul de Scaun Patriarhal, iarMiron Cristea, în calitatea sa de Pri matal României, a devenit primul Patriarhal Bisericii Ortodoxe Române (1925–1939), urmat de Nicodim Munteanu(1939–1948), Iustinian Marina (1948–1977), Iustin Moisescu (1977–1986),Teoctist Arăpaşu (1986–2007) şi DanielCiobotea (din 30 sept. 2007). PatriarhiaRomână are sediul în Palatul Patriarhalde pe Dealul Mitropoliei din B. –construcþie care dateazã de la sf. sec. 17,cu adãu giri ºi refaceri din a douajumãtate a sec. 19.Municipiul B. este oraºul cu cele maimulte biserici din România. În 1739, aicierau consemnate 300 de biserici, în 1793existau 360 de biserici, iar în prezent sunt268 de biserici, dintre care 74 suntdeclarate monumente istorice ºi dearhitectură. În perioada comunistã, maiales în timpul lui Nicolae Ceauºescu(dupã 1965), ºi în mod deosebit dupãanul 1984 (când din ordinul acestuia afost demolatã c. 1/3 din zona centralã,istoricã a municipiului B.) au fostdãrâmate 20 de biserici, aflate în diferitezone ale Capitalei, multe dintre elemonumente istorice ºi de arhitectură ºi

au fost translate 6 biserici (mutate dinlocul lor, pe rulmenþi, la câteva zeci demetri de locul iniþial).
Bisericile demolate în perioada

1977–1987: 1. Biserica „Ienei” (sau „Ianei”) cu hra -mul „Sfântul Nicolae” (vizavi de hotelulIntercontinental), construitã în 1724 pelocul unei biserici din lemn din 1683(numitã biserica Ienei dupã numelejupânesei Iana, care o ctitorise) a fostdemolatã în 1977.2. Biserica „Olteni”, cu hramul „Ador -mirea Maicii Domnului”, ctitorie din1721 a protopopului Nicolae alBucureştilor ºi a lui Costache Vãtaful,demolatã în 1985.3. Biserica „Sfânta Vineri”, cu hra mul„Cuvioasa Paras cheva”, ctitorie din anul1645 a jupânului Nicolae Niţă, mare agă,ºi a soþiei sale Ioana, repa ratã în 1839 deCon stantin Năsturel-Herăscu ºi demolatãîn 17–19 iun. 1987. Piatra de temelie aunui nou lãcaº a fost pusã ºi sfinþitã la23 mart. 2008, la 150 m distanþã de fostabisericã, de cãtre Patriarhul BisericiiOrtodoxe Române, Preafericitul Daniel,urmând ca de lucrãrile de construcþie sãse ocupe preotul Gelu Bogdan, parohulfostei biserici demolate.4. Biserica „Sfântul Spiridon“-Vechi, cuhramul „Sfântul Spiridon“ (Piaþa Naþiu -nilor Unite, pe malul drept al Dâmbo -viþei), pomenitã într-un docu ment din1680 în vremea lui ªerban Cantacuzino,ºi refã cutã în întregime în anii 1746–1748prin strãdania Patri arhului Silvestru alAntiohiei cu banii lui Constan tinMavrocordat. Demolatã la 13–14 iun. 1987,a fost reziditã în 1992–1995 şi pictatăimediat după aceea, sfin þitã la 26 oct. 1996,pãstrân du-i-se arhitecura ante rioarã.5. Biserica fostei mănãstiri Cotroceni, cuhra mul „Adormirea Maicii Domnului“,a fost construi tã în mijlocul unei pãduri

de pe Dealul Cotroceni în perioada 26mai 1679 – mai 1680 din iniþiativa ºi pecheltuiala lui ªerban Cantacuzino, domnal Þãrii Româneºti între 1678 ºi 1688, ºimenþionatã mai târziu în diferite hri soaveºi note de cãlãtorie ale unor cãlã toristrãini care au vizitat-o (epigrafistulenglez Edmund Chisthull, apr. 1702,italianul Do menico Sestini, 1780 º.a.).Biserica a fost pictatã iniþial de PârvuMutu, iar în 1806 picturile murale au fostrefãcute. De-a lungul existenþei sale,biserica a suferit multe stricãciuni de peurma cutremurelor (8 mai 1738, 14 oct.1802, 11 ian. 1838, 9/10 nov. 1940, 4 mart.1977), a in cendiilor (1718 º.a.), a rãs -coalelor ºi rãzboaielor, dar de fiecare datãa fost refãcutã. Clãdirile mănãstiriiCotroceni au servit adeseori, pe timpulverii, drept reºedinþã a domnilor ÞãriiRomâneºti, de la ªerban Cantacuzino ºipânã la Alexandru Ioan Cuza ºi regeleCarol I. Vechile case domneºti, devenitela sf. sec. 19 reºedinþã regalã secundarã,au fost demolate în 1893, împreunã cuunele anexe mănãstireºti, pe locul lorconstruindu-se un palat, dupã planurilearhitectului francez Paul Gotterau. Dupãcutremurul din 9/10 nov. 1940, bisericaa fost consolidatã ºi renovatã de Comi -siunea Monumen telor Istorice, iar în 1984a fost demolatã de autoritãþile comuniste.Biserica a fost reconstruită în anii 2004–2009 (sfinţită la 11 oct. 2009) şi are regimde paraclis al palatului Preşedin teluiRomâniei. În pro nausul acestei bisericise gãseau mormintele lui ªerbanCantacuzino († 29 oct. 1688), Matei Can -tacuzino († dec. 1685), spãtarul IordacheCantacu zino († 1692), Radu Cantacuzino(† 25 febr. 1715) ºi principelui Mircea (†20 oct. 1916), fiul Regelui Ferdinand şial Reginei Maria. În biserica nouconstruită au fost reînhumate oseminteledomnului Şerban Cantacuzino.6. Biserica „Izvorul Tãmã duirii“-Uranus,con struitã în 1797 ºi demolatã în 1984.7. Mănãstirea Vãcãreºti, situatã pe ocolinã de lângã Piaþa Sudului, înainte dea pãtrunde în cartie rul Berceni, extinsã peo supr. de c. 3 ha, a fost construitã (bisericamănãstirii, turnul-clopotniþã, flancat dedouã cuhnii, stãreþia, chiliile ºi casa dom -neascã) din iniþiativa ºi prin grija domnuluiNicolae Mavrocordat, între anii 1716 ºi1724. Bise rica mănãstirii Vãcãreºti, cuhramul „Sfânta Trei me“, valoros ansambluarhitectonic în stil brânco venesc, a fost
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Biserica „Sfântul Spiridon“-Vechi (rezidită în
1992–1995)



sfinþitã la 24 sept. 1724, cu picturi originareinte rioare, de mare valoare artisticã. Pic -turile murale inte rioare au fost refãcute în1845–1856. În pronaosul bisericii a fostînmormântat Nicolae Mavrocordat, rãpusde ciumã la 3 sept. 1730. În cadrul com -plexului mănãstiresc au func þionat întrecut o ºcoalã în limba greacã, o tipografieºi o bibliotecã. De la mijlocul sec. 19, întregansamblul monahal a avut diferitedestinaþii, inclusiv aceea de peni tenciar (înanii comunismului), sfârºind, în 1986, prindemolare.Celelalte 13 biserici demolate între 1982ºi 1987 sunt: biserica „Albã“-Postã vari(1568, dãrâmatã în 1984), biserica„Bradu-Staicu“ (1726, demolatã în oct.1987), biserica „Buna Vestire“-Rahova,biserica „Gherghiceanu“ (1939, demolatãîn 1984), biserica „Sfântul Nico lae“-Sârbi(demolatã la 5 sept. 1985), biserica „SfântulNicolae“-Jitniþa (1590, demolatã în iul. 1986),bise rica „Spirea“-Veche (sec. 16, demolatãîn 1984), biserica „Sfânta Treime“-Du deºti,bisericile Crân gaºi I (datând din 1564,demolatã în 1986) ºi Crângaºi II (1943,demolatã în 1982), biserica „Doamna Oltea“(1947, demolatã în 1986), biserica „Dimieni“,biserica Buda-Sat.
Bisericimutate (translate) din locullor la câteva zeci de metri depãrtare (înperioada 1983–1987), dar salvate în acestfel de la demolare:1. Schitul Maicilor, cu biserica avânddublu hram – „Buna Vestire” şi „SfântaCuvioasă Parascheva”, este ctitoria dinanii 1726–1727 a călugăriţei de originerusã, Tatiana Hagi Dina. Ansamblulmonahal a fost supus unor lucrări derestaurare în anii 1955–1958, iar în 1984a fost mutată din locul iniţial în cel actualpentru a fi salvată de la demolare.Biserica este declarată monument istoricºi de arhitecturã.2. Biserica fostei mănãstiri „Mihai

Vodã“, cu hra mul „Sfântul Nicolae“, estectitoria din 1591–1594 a voievoduluiMihai Viteazul, ziditã pe locul uneibiserici mai vechi care fusese construitãîn 1564–1568 prin strãdania jupâneseiCaplea. Bise rica „Mihai Vodã“ a fostafectatã de incendiul din 1761 (a fostdistrus acoperiºul) ºi de câteva cutre -mure ulterioare, astfel cã, la sf. sec. 18,complexul mo nahal se afla în paraginã.La cutremurul din 14 oct. 1802, au cãzutturlele, s-au stricat bolþile ºi au crãpatpereþii, iar incendiul din 28 aug. 1804 apro vocat noi avarii. Reparatã imediat, i

se adaugã un pridvor sprijinit pe stâlpidin lemn. Renovatã ºi repictatã la interiorîn perioada 1827–1837. Afectatã puternicde cutremurul din 11 ian. 1838 (turleleºi acoperiºul s-au prãbuºit), biserica afost supusă unor reparaþii începând culuna iun. 1838. În anii 1928–1935, bisericaa fost restauratã de Comisiunea Monu -men telor Istorice, sub îndrumarea arhi -tec tului Emil Costescu, ºi repictatã deCostin Petrescu, redân du-i-se înfã þiºareainiþialã. La exterior, biserica are faþadeleîmpãrþite, de un brâu median, în douãre gistre asemãnãtoare celor de la bisericamănãstirii Dealu de lângã Târgoviºte.Biserica a fost mutatã de pe Dealul„Mihai Vodã“, în vara-toamna anului1985, fiind deplasatã la poalele dealuluila o distanþã de 289 m de locul iniþial şicoborâtă pe verticală cu 6,20 m. Declaratãmo nument istoric ºi de arhitecturã.3. Biserica „Olari“, cu hramul „Ador -mirea Mai cii Domnului“, ctitorie din 1758a vistiernicului Dumitraºcu Racoviþã.Biserica a fost restaurată în perioada1939–1943, iar picturile murale interioare,executate în 1869, au fost restaurate înanii 1994–2002. Biserica a fost mutată dinlocul iniţial pe o distanţă de 58 m înperioada 22 sept. 1982–5 dec. 1983.4. Biserica „Sfântul Ioan“-Nou, situatãpe Bd. I. C. Brã tianu, lângă Bd. CorneliuCoposu (fost Bd. G. Coºbuc), în zonaPieþei Unirii, vizavi de maga zinul Unirea,dateazã de la începutul sec. 18, cândConstantin Brâncoveanu i-a adãugat oturlã ºi tinda ºi a dispus zugrãvireabisericii. Iniþial, biserica a avut hramul„Sfântul Ioan Botezãtorul“, iar apoi i s-aatribuit diferite nume: „Biserica dinspreDoam na“, „Biserica de Sus“ (spre a odeosebi de „Bise rica de Jos“, cu hramul„Buna Vestire“), „Sfântul Ioan cel Nou“din Podul Beilicului, „Sfântul Ioan“ alPârgoreanului, „Sfântul Ioan“ GuraVieþii. Bise rica actualã a fost construitãîn 1766, pe locul celei vechi prin osârdialui Ioniþã Croitorul. Afectatã grav deincendiul din 23–24 mart. 1847, bisericaa fost refãcutã prin grija lui Iordache,staroste de boiangii. Biserica a cunoscutample lucrãri de restaurare în 1930–1940,dupã planurile arhitectului S. Becu, întimpul Patriarhului Miron Cristea ºiterminate în vre mea PatriarhuluiNicodim Munteanu. Pictura a fost reîn -noitã dupã aceastã restaurare, fiindexecutatã în frescã de pictorul Iosif Keber.Biserica posedã cinci vitralii executate în1968 de pictorul Traian Pârvu. Picturilemurale au fost spãlate în 1970 de Olga

Greceanu. Afectatã de cutremurul din 4mart. 1977, biserica a fost reparatã în1977–1978 din fondurile PatriarhieiRomâne. Din 30 mai 1986 ºi pânã întoamna aceluiaºi an au fost executatelucrãrile de translaþie a bisericii pe odistanþã de 23 m ºi pe o pantã de 2,8°,dupã care s-a efectuat restaurarea acesteia.Biserica este declaratã monument istoric.5. Biserica „Sfântul Ilie Tesviteanul“-Rahova, situatã la poalele DealuluiMitropoliei, a fost ziditã în anii 1837–1838 pe locul unei biserici din lemn cedata din 1706. Strãmutatã de pe locul eiiniþial în anii 1983–1984, a fost restauratãîn perioada 1991–1996 ºi resfinþitã la 20iul. 1996 de Prea fericitul Teoctist,Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române dinacel timp.6. Biserica „Sfântul Gheorghe“-Capra,situatã pe ºos. Pantelimon nr. 131, colþcu str. Fântânica nr. 2, a fost ziditã în1877 (sfinþitã în sept. acelaºi an) prinosârdia ºi pe cheltuiala lui CostacheDuþu lescu (zis Capra), a soþiei saleEufrosina ºi a 151 de enoriaºi. Restauratãîn 1974, biserica a fost resfin þitã la 6 nov.1977, cu ocazia comemorãrii cente -narului. Între 16 oct. 1985 ºi 20 apr. 1986,biserica a fost supusã unor modernelucrãri de translaþie pe actua lulplasament, fiind deplasatã de la loculiniþial cu 89,20 m spre N, sub îndrumareainginerilor Eugen Iordãchescu ºi GeorgeMija ºi reparatã între 1986 ºi 1988.Biserica posedã patru vitralii execu tateîn 1982 (cu imagini ale Intrãrii MaiciiDom nului în Bisericã, ale SfinteiParascheva º.a.) ºi frumoase picturimurale executate în frescã de pic toriibise riceºti Mihai Bogdan Mociulschi ºiRadu Mãrcu lescu în anii 1988–1990.Dintre picturi se remarcã tabloul votival familiei Duþulescu-Capra, precum ºichipul Preafericitului Teoctist (Pa triarhulBisericii Ortodoxe Române). Ca un amã -nunt aparte, pe peretele din stângapronaosului este pictat stea gul României(roºu, galben, albastru), þinut în mâini dedoi îngeri, deasupra cãruia este scris 22dec. 1989. Evident cã, pictarea bisericiifiind surprinsã de Revoluþia din 16–22dec. 1989, în urma căreia a fost înlã turatregimul comunist, cei doi pictori auimorta lizat Drapelul României, cu stemadecu patã de pe culoarea galbe nã (decicu o gaurã la mijloc), adãugând în loculstemei palma unei mâini cu douã degeteridicate în formã de V (semnul vic toriei) –drapel devenit simbol şi purtat sau arboratîn acele zile ale lunii decembrie.
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7. Biserica „Cuibul cu Barzã“, cuhramul „Sfântul ªtefan“, situatã pe caleaªtirbei Vodã nr. 99 bis, în apropiere dePiaþa Virgiliu, a fost construitã în 1760,prin strãdania clucerului Dona ºi a soþieisale, Zamfira, pe locul unei biserici maivechi. Reparatã în 1853, renovatã ºizugrãvitã în 1877, sub îngrijirea arhitec -tului T. Dobrescu. În 1898 a fost supusăunor reparaþii capitale ºi a fost pictatã depreotul Vasile Damian. Pânã în 1853,biserica a fost acoperitã cu ºindrilã, undeo pereche de berze îºi fãcuserã de multtimp un cuib, fapt pentru care locuitoriiacestei mahalale i-au atribuit numele debiserica „Cuibul de Barzã“. Declaratãmonument istoric.
Principalele edificii religioase din

Bucureºti (existente în anul 2012):
Biserica „Adormirea Maicii Domnului“

Õ Bi serica „Dichiu-Tirchileºti“.
Biserica „Adormirea Maicii Domnului“

Õ Bi serica „Kretzulescu“.
Biserica „Adormirea Maicii Domnului“

Õ Bi serica „Pitar Moº“.
Biserica „Adormirea Maicii Domnului“

Õ Bi serica „Rãzvan“.
Biserica „Adormirea Maicii Domnului“

Õ Bi serica „Silvestru“.
Biserica „Adormirea Maicii Dom -

nului“-Flã mânda, ctitorie din 1782 afraþilor Istrate ºi Constantin Kretzulescuşi terminată de breasla croitorilor în anul1800. Reparaţii în anii 1869–1871, 1972–1974 şi 1983–1987. Picturile muraleinterioare, originare, au fost acoperite, în1871, cu altele executate în ulei de ŞtefanStoenescu, iar în 1983–1987 s-au realizatalte picturi, în frescă, de Grigore şi MariaPopescu, păstrându-se câteva fragmentedin pictura originară.

Biserica „Adormirea Maicii Dom -
nului“-Icoa nei a fost construitã în anii1745–1750, prin grija monahului PanaitBãbeanu, pe locul unui schit din lemn cedata din 1681–1682 (în naosul bisericiiexista o icoanã cu chipul Maicii Dom -nului, lucratã ºi ferecatã în argint de FilipNicolau în 1682 – icoanã de la care aderivat numele de Biserica Icoanei).Ziditã în 1745–1750, refãcutã în 1784–1786 ºi pictatã în frescã la interior, bise -rica a suferit mari stricãciuni cauzate decutremurul din 11 ian. 1838, dar a fostrefãcutã ºi pictatã în acelaºi an. În 1873,biserica a fost restauratã dupã planurilearhitectului Alexandru Orãscu, iar în1889, prin grija lui Mihai Bãbeanu, a fostsupusã unor ample lucrãri de restaurare(de la fundaþie). Atunci i s-a adãugatexonartexul, iar frescele au fost acoperitecu picturi în ulei, executate de GheorgheTattarescu. Actuala bisericã a fost con -soli datã dupã cutremurul din 9/10 nov.1940; a mai fost restauratã în anii 1965,1977 ºi 1989. Declaratã monument istoric.

Biserica Albã, cu hramul „SfântulNicolae“, ctitorie din 1827 a preotuluiDârvaº, pe locul unei biserici din 1602,are faþadele zugrãvite în alb (de unde ºidenumirea de Biserica Albã) ºi pereþiiinteriori cu picturi realizate de GheorgheTattarescu; se aflã pe Calea Victoriei,vizavi de hotelul „Radisson Blu“.
Biserica Amzei, cu triplu hram – „BunaVestire”, „Sfântul Ierarh Nicolae” şi„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“,situatã pe str. G-ral Christian Tell, colþcu str. Biserica Amzei, în apropiere dePiaþa Amzei, a fost construitã în perioada1898–1901 (sfinþitã la 21 oct. 1901) dupãplanurile arhitectului Alexandru Sãvu -lescu, prin strãdania preotului Ilie

Teodorescu. Biserica actualã a fostridicatã pe locul uneia mai vechi clãditã,în 1810, prin grija lui Amza Nãescu, cubanii unchiului sãu, polcovnicul(colonelul) Nicolae Dãrãscu, lãsaþi printestament în 1807 pen tru acest unic scop.Biserica de azi este o clãdire monu -mentalã, în stil neobizantin, având multeorna mente din piatrã ºi cãrãmidã. Îninterior, pardoseala este realizatã dinmozaic policrom, iar pictura mu ralã,originarã, a fost executatã în stil neo -bizan tin, de Umberto Marchetti. Celedouã strane arhiereºti, amvonul ºi tâmpla(catapeteasma) au fost executate desculptorul Gheorghe Babic.
Biserica „Antim“ Õ Mănãstirea

„Antim“.
Biserica Armeneascã, cu hramul „SfinþiiAr hangheli Mihail ºi Gavriil“, situatã peBd. Carol I, este o construcþieimpunãtoare, realizatã dupã pla nurilearhitectului D. Maimarolu între 24 iul.1911 ºi 1915 (sfinþitã la 6 sept. 1915).Primul lãcaº de rugãciune al armenilordin B. a fost ridicat în perioada1581–1629 ºi a persistat pânã în 1685. Pelocul bisericii actuale a existat o altãbisericã, zi ditã în 1743, din iniþiativadomnului Mihai Raco viþã (prin hrisovulsemnat de el la 16 febr. 1743), pe chel -tuiala unui armean notabil din Istanbul,pe nu me Harutiun amira Hovvian.Distrusã de un incen diu în 1781, bisericaa fost refãcutã din temelii, în timpul celeide-a doua domnii a lui AlexandruIpsilanti (1796–1797), cu sprijinulurmaºilor lui Hovvian. În curtea bisericiide azi se aflã bustul gene ralului armeanAndronic (1865–1927) – erou na þional –,
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Biserica „Adormirea Maicii Dom nului“-Icoanei
Biserica „Sfântul Nicolae“ a fostei mănăstiri
Mihai Vodă Biserica Albã, cu hramul „Sfântul Nicolae“



realizat în bronz de H. Toroºian ºiamplasat pe un soclu înalt din piatrã.
Biserica Batiºtei, cu dublu hram„Sfânta Ana” ºi „Sfânta Parascheva“,situatã pe str. G-ral Prapor gescu, colþ custr. Batiºtei, a fost construitã prima datãdin lemn, în 1632–1634, de meseriaºii dinaceastã mahala ºi refãcutã, tot din lemn,dupã incendiul din 1694. Reconstruitã în1726–1727 ºi mistuitã de un incendiu în1739, a fost refãcutã cu ajutorul domnuluiConstantin Mavrocordat, în anii 1740–1741. În 1763–1764, vechea bisericã a fostîn locuitã cu actuala construcþie, clãditãdin zid prin strãdania vãtafului Manciu.Tot atunci a fost exe cutatã pictura muralãîn frescã. Tâmpla din zid a fost distrusãde cutremurul din 11 ian. 1838, fiindînlocuitã (în 1850) cu una din lemn.Biserica a fost supusă unor reparaþiicapitale în 1883–1884, sub îngri jireapreotului Mina Bungeþianu, cãpãtândstrãlu cirea iniþialã. În 1940, pictura a fostrestauratã, iar în 1995–1996 au fost exe -cutate lucrãri de consolidare a bisericiiºi de spãlare a picturii. Declaratã monu -ment istoric. În curtea bisericii se aflã unstejar care a depãºit 200 de ani de exis -tenþã, declarat monument al naturii.
Biserica Bãrãþia, aparþinând cultuluiromano-catolic, cu un turn de poartã, afost construitã în anii 1581–1629 de co -mu nitatea armeanã catolicã ºi recon -struitã în 1850.

Biserica „Boteanu”, cu triplu hram –„Tăierea Capului Sfântului Ioan Boteză -torul”, „Sfântul Gheor ghe” şi „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil”, situatã pestr. Boteanu, vizavi de hotelul Lido, afost construitã în anii 1908–1911 pe loculunei biserici mai vechi ce data din 1760.
Biserica „Bucur”, cu hramul „SfinþiiAtanasie ºi Chiril”, situatã pe o colinã depe malul drept al Dâmboviþei, a fostconstruitã în prima jumãtate a sec. 17 caparaclis sau capelã a cimitirului mă -nãstirii Radu Vodã, pe locul unei vechibisericuþe din lemn atribuitã legen daruluicioban Bucur – care, conform tradiþiei,ar fi întemeiat aºezarea B. Biserica, dedimensiuni modeste (9 m lungime ºi 5m lãþime), apare consem natã pe o hartãa B. da tând din 1844–1846. Are faþadeledrepte, împo dobite cu arcaturi polilobate,turla sub for ma unei ciuperci, ºi unpridvor cu aspect de prispã þãrã neascã.Biserica a fost renovatã în 1869, în 1909–1910 şi con so lidată şi restaurată în anii2007–2010.
Biserica Bulgarã, cu hramul „Sfântul

Ilie”, si tuatã pe str. Doamnei nr. 18, a fostziditã în 1725 prin strãdania cluceruluiRadu Colþea. Reclãditã în 1841 de LazãrKalenderoğlu ºi renovatã în 1954 pringrija Patriarhului Iustinian Marina, cândpicturile au fost spãlate de Nicolae Stoica.Biserica a fost resfinþitã (dupã ultimarenovare) la 26 oct. 1954 de cãtrePatriarhul Iustinian împreunã cuPatriarhul Kiril al Bulgariei.

Biserica „Capra“ Õ Capitolul Bi serici
mutate/translate.

Biserica „Caºin” (sau Parcul Dome -
niilor), cu hramul „Sfinþii ArhangheliMihail ºi Gavriil”, si tuatã într-o micãpiaþetã, la intersecþia Bd. Mãrãºti cu str.Caºin, în apropiere de Arcul de Triumf,vizavi de Stadionul Tineretului „IolandaBalaş-Söter”, a fost construitã în anii1935–1937 dupã planurile arhitectuluiDumitru Ionescu Berechet, prin strãda -nia inginerului Liviu Ciulley, ºi desã -vârºitã, treptat, în anii care au urmat.Este un monument de arhitecturã, cucinci turle, coloane din marmurã, arcadedin piatrã la pridvor. Icoana hra mului,de pe faþada principalã de deasupraintrãrii, este realizatã în mozaic deMurano. În interior, pardoseala este dinmarmurã, iar decoraþia muralã executatãîn mozaic de Murano, placat cumarmurã. Catapeteasma ºi cafasul suntrealizate din marmurã.

Biserica „Colþea”, cu dublu hram„Sfinþii Trei Ie rarhi” şi „SfântaParascheva”, situatã pe Bd. I. C. Brãtianu,lângã spitalul Colþea ºi vizavi de palatulSuþu, a fost construitã în anii 1698–1702prin strãdania spãtarului Mihai Canta -cuzino, pe locul uneia din lemn ridicatãde slugerul Udrea Doicescu, stãpânulacestor locuri, ce au fost moºtenite dupãmoartea sa de cãtre clucerul ColþeaDoicescu. Se evidenþiazã prin arhitecturaîn stil baroc italienesc, cu elementeautohtone, fiind unul dintre primeleedificii religioase din Þara Româneascãîn ornamentaþia cãruia, pe lângã ele -mente decorative vegetale (frunze, flori,vrejuri), apar figuri de pãsãri, animaleºi oameni cu semni ficaþii simbolice. Peportalul din piatrã sunt înfã þiºatesiluetele Sfinþilor Evangheliºti ºi animalefantastice. Biserica a cunoscut lucrãri derefacere ºi renovare dupã incendiul din
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Biserica Batiºtei Turnul bisericii „Bărăţia”

Biserica „Bucur”



1739 ºi dupã cutre murul din 11 ian. 1838,pãstrând la interior picturi muraleexecutate în 1871 de Gheorghe Tattarescu.Turnul Colþei, care forma motivul prin -cipal al in trãrii în curtea bisericii, con -struit în 1715, grav avariat de cutremuruldin 14 oct. 1802, ºi mai ales de cel din 11ian. 1838, a fost demolat în 1888 deadministraþia localã pentru a se crea noulbulevard. Biserica a fost renovatã în anii2005–2007. În apropierea bisericii se aflăstatuia spătarului Mihai Canatcuzino,dezvelită în 1869, operă din anii 1865–1869 a sculptorului Karl Storck.
Biserica Cotroceni Õ Capitolul Bi serici

demolate.
Biserica „Cuibul cu Barză“ Õ Capitolul

Bi serici mutate/translate.
Biserica „Curtea Veche”, cu hramul„Buna Ves tire”, situatã în fosta Piaþã deFlori, vizavi de Hanul lui Manuc, estecel mai vechi edificiu religios din B.pãstrat pânã în prezent, ctitorie adomnului Mircea Ciobanul din perioadacelei de-a treia domnii (1558–1559).Lãcaºul a fost terminat de fiul acestuia,Petru cel Tânãr împreunã cu fraþii sãi,Mircea ºi Radu. Biserica are faþadeledecorate cu o alternanþã de cãrãmiziaparente ºi fâºii înguste de tencuialã, iarla interior pãstreazã picturi muraleexecutate în 1847–1853 de ConstantinLecca ºi Miºu Popp. Biserica a suferitnenumãrate renovãri, în urma unorinvazii (1659), cutremure (1802, 1838),sau incendii (1847), dar cea maiînsemnatã ºi mai atentã restaurare a fostefectuatã în 1928–1935 de cãtre Comi -siunea Monumentelor Istorice, subconducerea arhitectului Horia Teodorucare a cãutat sã-i redea înfãþiºarea iniþialã.Biserica „Buna Vestire” a CurþiiDomneºti a fost „biserica de mir” a ÞãriiRomâneºti în perioada dintre jumã tateasec. 16 ºi pânã în timpul domniei luiGheorghe Bibescu (1842–1848); aici aveauloc fastuoasele ceremonii de „ungere adomnilor” Þãrii Româneºti. Declaratãmonument istoric.
Biserica cu Sfinþi, cu hramul „SfinþiiApostoli Petru ºi Pavel”, numitã ºi„Biserica cu Sibile” sau a „Sibilelor”,deoarece partea superioarã a faþadei arepicturi ce înfãþiºeazã o serie de filosofiantici (Tu cidide, Platon, Plutarh º.a.) ºisibile (sibila este un nume atribuit înAntichitatea greco-romanã unor femeilegendare care aveau darul profeþiei),este situatã într-o micã piaþetã de peCalea Moºilor, în spatele fostului hotel

„Modern”. Ea a fost ziditã la sf. sec. 17prin strãdania preotului Firea, care aînchinat-o Mitropoliei la 15 febr. 1696.Suferind stricãciuni importante, a fostreziditã în timpul domniei lui NicolaeMavrocordat (1715–1716, care apareîntr-un tablou votiv printre ctitori), ºirestau ratã în 1728 de cãtre MitropolitulDaniel. Refãcutã dupã cutremurul din11 ian. 1838, biserica a mai conoscutample lucrãri de restaurare abia înperioada 1912–1931, ce au fost condusede arhitectul Grigore Cerchez. Reparatãºi consolidatã în 1995–1996.
Biserica „Cuþitul de Argint,” cu hramul„Schimbarea la Faţă”, a fost construitãîn anii 1906–1910 dupã planurilearhitectului Nicolae Ghika-Budeºti, areo siluetã elegantã ºi motive decorativeasemãnãtoare bisericii „SfântulNicolae”-Domnesc din Iaºi. 
Biserica „Darvari” Õ Biserica „Schitul

Dar vari”.
Biserica „Delea Nouã”-Calist, cu dubluhram – „Buna Vestire” ºi „SfinþiiArhangheli Mihail ºi Gavriil”, situatã pestr. Delea Nouã, nr. 1, a fost construitãîn perioada 1872–1875 (pe locul uneiadin lemn, ri dicatã în anii 1790–1798) pecheltuiala enoriaºilor ºi a vicarului CalistStratonichios. Lucrãrile s-au terminat îniarna anului 1875, iar sfinþirea s-a fãcutla 25 mart. 1876. Biserica a cunoscutlucrãri de restaurare în 1974 ºi dupãcutremurul din 4 martie 1977. Picturilemurale interioare au fost spãlate în 1975–1976 ºi dupã cutremurul din 1977.

Biserica „Delea Veche”, cu hramul„Sfânta Treime”, situatã pe str. DeleaVeche nr. 29A, a fost construitã înperioada 24 iun. 1894–2 mai 1896, cuajutorul enoriaºilor ºi al MitropolituluiGhenadie Petrescu, pe locul unei bisericimai vechi, grav avariatã de cutremuruldin 11 ian. 1838. Reparatã ºi pictatã în1923–1925 (pictor C. Vasilescu). 
Biserica „Dichiu-Tirchileºti”, cu hramul„Ador mirea Maicii Domnului”, situatãpe str. Icoanei, colþ cu str. Comãniþa, înapropiere de Piaþa Gemeni, este ctitoria(din 1773–1775) unui monah (care eradichiu – adicã mai mare peste cãlugãriide la Sfânta Mitropolie), ajutat de undrept-credincios pe nume Tirchilã, de lacare derivã ºi numele bisericii(Dichiu-Tirchileºti). În 1880, bisericii i s-aadãugat o turlã mai micã, din lemn,acoperitã cu tablã care are ºi rol declopotniþã. Biserica a fost reparatã laexterior ºi pictatã la interior în anii 1949–1953.
Biserica „Dintr-o zi”, cu hramul„Sfântul Nico lae”, situatã lângãUniversitatea de Arhitectură şi Urbanism„Ion Mincu” (fostul Institut de Arhitec -turã „Ion Mincu”), pe str. Academiei nr.22. Biserica numitã „Dintr-o zi”, se pare,pentru motivul cã în ziua în care i s-a pustemelia a fost ºi târnositã, a fost construitãîn anul 1702 prin strãdania doamneiMarica, soþia lui Constantin Brâncoveanu.Distrusã parþial de un incendiu în 1825,
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Biserica „Curtea Veche” cu hramul „Buna
Vestire”Biserica „Colþea”



a fost refãcutã în 1827. Declaratãmonument istoric ºi de arhitecturã. 
Biserica Doamnei, cu hramul „Intrareaîn Bise ricã a Maicii Domnului”,  a fostterminatã în 1683 prin strădania doamneiMaria ºi a soþului ei, domnul ªerbanCanta cuzino. Este o construcþie dincãrãmidã, cu faþadele decorate cu douãregistre de firide oarbe, încon jurate deciubuce rotunjite, ºi un pridvor cu optcoloane din piatrã. Interiorul bisericiipãstreazã fragmente de picturã muralãexecutatã în frescã, în sec. 17, de pictorulgrec Konstantinos Mina, ajutat dezugravul Ioan. Biserica a fost reparatădupă cutremurele din 8 mai 1738 şi 14 oct.1802, precum şi după incendiul din 1847.Consolidată şi renovată în anii 1996–1998. 
Biserica „Domniþa Bãlaºa”, cu hramul„Înãlþa rea Domnului”, situatã pe maluldrept al Dâm boviþei, în apropiere dePiaþa Unirii, în vecinãtatea Tribu naluluiCapitalei, este o construcþie impunãtoare,în stil neo-românesc, ridicatã în anii1881–1885 dupã planurile arhitectuluiAlexandru Orãscu, pe locul unei bisericimai vechi, ziditã în anii 1750–1751, prinstrãdania Domniþei Bãlaºa, fiica luiConstantin Brâncoveanu. Prima bisericãsuferise o reparaþie în 1831, fãcutã debanul Grigore Brâncoveanu, ºi o recon -strucþie în 1838–1842 realizatã (dupãcutre murul din 11 ian. 1838) din iniþiativadoamnei Safta Brân coveanu – prinosârdia cãreia a fost construit ºi SpitalulBrâncovenesc (demolat în 1984). Afectatăgrav de o inundaţie catastrofală a Dâm -boviţei, biserica zidită în anii 1838–1842a fost demolată, pe locul ei fiindconstruită (în anii 1881–1885) bisericaactualã care pãstreazã în interior picturimurale execu tate în stil neo-renascentistde cãtre pictorii vienezi Kott ºi Rihofsky;pe peretele dinspre Apus existã unvaloros tablou votiv care îi înfãþiºeazãpe Maria Brâncoveanu, Domniþa Bãlaºaºi Constantin Brân coveanu ca ctitori aiprimei biserici, iar pe peretele dindreapta un alt tablou votiv reprezentândpe Zoe Brâncoveanu, banul GrigoreBrâncoveanu, Safta Brâncoveanu ºi banulManolache Brâncoveanu ca restauratoriai vechii biserici. Biserica a fost supusăunor lucrări de consolidare şi restaurareîn anii 1959–1962 şi după cutremurul din4 mart. 1977 (resfinţită la 16 aug. 1994),iar picturile murale au fost restaurate deGrigore Stoenescu ºi Brânduº Iorgu lescu.

Biserica este declarată monument dearhitectură. Aici se aflã mor minteleprincipeselor Domniþa Bãlaºa († 1761) ºiZoe Brâncoveanu-Bibescu (1805–1892),soþia lui Gheorghe Bibescu. Mormântulprincipesei Zoe Brâncoveanu este însoþitde un monument al aces teia, realizat desculptorul francez Jules Roulleau. Încurtea bisericii se aflã statuia, în mãrimenaturalã, a Domniþei Bãlaºa, ridicatã peun soclu din piatrã, operã din 1881 asculptorului Karl Storck. 
Biserica „Elefterie”-Nou Õ Biserica

„Sfântul Elefterie-Nou” ºi „Sfântul Gheorghe”.
Biserica „Elefterie”-Vechi Õ Biserica

„Sfântul Elefterie”-Vechi. 
Biserica „Flãmânda” Õ Biserica

„Adormirea Maicii Domnului”-Flãmânda.
Biserica „Foiºor” Õ Biserica „Oborul

Vechi”.
Biserica „Fundenii Doamnei”, cu hra -mul „Sfântul Elefterie”, situată pe malulde nord al lacului Fundeni, este unedificiu realizat prin strãdania spãtaruluiMihai Canta cuzino, terminatã la 1 mai1699, a cãrei particu laritate constã înplastica decorativã a faþadelor, a cãrorsuprafaþã este împãrþitã în trei registrese parate între ele prin brâuri continui,formate din câte un ciubuc gros, tencuitîn forma unor solzi de peºte, prins întredouã ciubuce mai mici cu aspect defrânghie. În pridvor se pãstreazã o com -poziþie care înfãþiºeazã „Judecata deApoi” realizatã de Pârvu Mutu. Bisericaa fost restauratã în 1860 de Maria Ghicaşi supusă unor ample lucrări de conso -lidare şi restaurare în anii 1997–2003.
Biserica „Ghica-Tei” sau „Teiul Doamnei”,cu hramul „Înãlþarea Domnului”, este unedificiu a cãrui construcþie s-a termi natîn 1833, prin strãdania domnului GrigoreDimitrie Ghica ºi a fiului sãu Dimitrie(zis Mitică Beizadea), ºi care avea funcþiade paraclis al Palatului domnesc al luiGrigore Ghica, aflat în apropiere.Interesant monument de arhi tecturã, cutotul aparte, deoarece are o formã uºorelipticã ce se abate de la stilul normal alarhitecturii religioase din ÞaraRomânescã. În curte se aflã mai multemorminte, între care ºi cel al lui GrigoreDimitrie Ghica († 1835) – sub forma unuicub de piatrã sprijinit pe patru cariatide.
Biserica Greacã, cu hramul „BunaVestire”, situatã într-o micã piaþetã, pecolþul format de intersecþia Bd. Ferdinandcu Bd. Pake Protopopescu, în apropierede biserica „Olari”, este o construcþie cuarhitecturã se verã, realizatã în anii 1893–

1900 de guvernul grec pentru AmbasadaGreciei din Bucureºti. Biserica areînfãþiºarea clasicã a unui vechi templuionic.
Biserica „Iancu Nou”-Bãlãneanu, cudublu hram – „Sfântul Haralambie” ºi„Sfântul Nicolae”, situatã pe ºos. MihaiBravu nr. 119, în apropiere de PiaþaIancului, a fost ziditã în 1873 prin strã -dania lui Stanciu Ioan Bãlãneanu ºi pecheltuiala eno riaºilor din cartier. Reno -vatã ºi pictatã în ulei în anul 1912.Picturile murale interioare au fostrefãcute în 1959 de pictorul GheorgheVânãtoru. Clopotniþã (1928). 
Biserica Icoanei Õ Biserica „Adormirea

Maicii Domnului”-Icoanei.
Biserica „Ienei” (sau „Ianei”) Õ

Capitolul Biserici demolate.
Biserica Italianã, aflatã pe Bd. N.Bãlcescu nr. 23, este un edificiu construitîn anii 1920–1930 dupã planurile arhi -tectului Stoppa, în stilul bazilicilorromane.
Biserica „Izvorul Tãmãduirii”-Mavro -

gheni, situatã pe str. Monetãriei, vizavide aripa nordicã a Muzeului ÞãranuluiRomân, în apropierea Par cului Kiseleff,este ctitoria din 1785–1787 a voie voduluiNicolae Mavrogheni ºi a soþiei sale,Maria. Dete rioratã de cutremurul din 11ian. 1838, a fost reparatã în 1847, apoi în1890, de Epitropie cu ajutorul enoriaºilor,ºi reparaþii capitale în 1902, prin strã -dania Epitropiei. În perioada 1971–1973a fost reno vatã ºi apoi repictatã depictorul Constantin Ioanid. Afectatã decutre murul din 4 mart. 1977, a fostrestauratã ulterior. În curtea bisericii seaflã un monument ridicat la 8 aug. 1913,
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de Ministerul Cultelor ºi al Instrucþiunii,în memoria lui Ion He liade Rãdulescu(1802–1872). Pe acest monument esteînscris: „Marele luminator al neamuluiromâ nesc ºi luptãtor pentru drepturilelui”, iar sub acesta – Non omnis moriar.
Biserica „Izvorul Tămăduirii” – Uranus

Õ Capitolul Biserici demolate.
Biserica „Kretzulescu”, cu hramul„Adormirea Maicii Domnului”, aflată peCalea Victoriei, lângă fostul Palat Regal,este un valoros monument de arhitecturãridicat în anii 1720–1722 (sfinþitã la 30sept. 1722), prin grija marelui logofãtIordache Kretzulescu ºi a soþiei sale Safta(una dintre fiicele lui ConstantinBrâncoveanu). Biserica a fost restau ratãîn 1815, în 1859–1860 (perioadã în care afost realizatã ºi pictura muralã dininterior de cãtre Gheorghe Tattarescu) ºiîn 1935–1936 (sub îngri jirea arhitectuluiªtefan Balº), când a fost înlãturatãtencuiala de pe pereþii exteriori ºi lãsatãcãrãmida aparentã. Un frumos brâu depiatrã sculp tatã îi împarte faþadele îndouã registre decorate cu firide oarbe.La intrare are un pridvor larg, sprijinitpe ºase coloane din piatrã. Reparatã ºirestauratã în anii 1942–1943 ºi 1996–2003.
Biserica Luteranã sau Biserica Refor -

matã, si tuatã pe strada Luteranã, colþ custrada ªtirbei Vo dã, în spatele hotelului„Radisson Blue” (fost hotel „Bucureºti”),este o construc þie zveltã, începutã în 1751,în timpul domniei lui Grigore II Ghica ºiterminatã, dupã mai multe opreliºti, în1771, în timpul lui Alexandru Ipsilanti.
Biserica „Manea Brutaru”, cu tripluhram – „Sfântul Nicolae”, „Sfântul Gheor -ghe” ºi „Naºterea Maicii Domnului”,

situatã pe str. G-ral Budiºteanu nr. 4, a fostconstruitã în 1786–1787 prin osârdia mitro -politului Kiriu Kir Cosma, pe cheltuialanegusto rului Gheorghe V. Ioniþã ºi a luiManea Brutaru (starostele brutarilor dinacea vreme), pe locul unei biserici din lemnridicatã în 1777. Biserica a fost reparată în1858. Declarată monu ment istoric.
Biserica „Mavrogheni” Õ Biserica

„Izvorul Tãmãduirii”-Mavrogheni.
Biserica mănăstirii Cotroceni Õ Capitolul

Biserici demolate.
Biserica „Mãrcuþa”, cu hramul „SfinþiiArhan gheli Mihail ºi Gavriil”, a fosteimănãstiri Mãrcuþa care a funcþionat pânãîn 1864, este un vechi mo nument istoricºi de arhitecturã zidit în anii 1586–1587cu cheltuiala marelui logofãt Dan (deve -nit vistiernic în 1594, în timpul domnieilui Mihai Viteazul). Reparatã în perioadadomniei lui Con stantin Brâncoveanu, decãtre jupâneasa Viºana, fata armaºuluiMarcu (numitã ºi Mãrcuþa) ºi ne poatalogofãtului Dan, biserica are un pridvoradãu gat în 1733 prin bunãvoinþa dom -nului Grigore II Ghica ºi a Mitro polituluiUngro-Vlahiei, Kir ªtefan, precum ºi unturn-clopotniþã din aceeaºi perioadã carereprezintã poarta de intrare în inte riorulcurþii mănãstireºti, curte înconjuratã deziduri înalte (6–8 m) din cãrãmidã,datând din 1775. Faþadele sunt împãrþitede un brâu median în douã registre,decorate cu firide oarbe, iar deasuprapisaniei sunt pictaþi Sfinþii ArhangheliMihail ºi Gavriil. Biserica pãstreazã lainterior câteva frag mente mici de picturidin sec. 16 ºi tablourile votive înfãþiºândpe armaºul Marcu, pe domnii Grigore IIGhica (cu soþia sa Joiþa ºi cei cinci copii)ºi Constantin Ipsilanti cu soþia. Bisericaa fost reparatã ºi înfrumu seþatã în timpullui Matei Basarab (1632–1654), ªerbanCantacuzino (1678–1688), în 1952 ºi 1966–1967. Între 1829 ºi 1924 la mănãs tireaMãrcuþa a funcþionat un spital pentrubolnavii alienaþi mintal, iar în timpuldomniei lui Caragea Vodã (1812–1818),respectiv în 1813, când a izbucnitepidemia de ciumã care a durat peste unan, cunoscutã sub numele de „Ciuma luiCaragea”, la Mãrcuþa a fun cþio nat unlazaret. În imediata apropiere a bisericiiMărcuţa, în afara zidului de incintă, afost construită o nouă biserică, avândhramul „Înălţarea Domnului”, înperioada 1999–2003.
Biserica „Mântuleasa”, cu hramul„Sfinþii Ar han gheli Mihail ºi Gavriil”,situatã la intersecþia strãzilor Mântuleasa

ºi Pictor Romano, a fost ziditã în anii1732–1734 prin osârdia lui MantaPrecupeþul ºi a soþiei sale Stanca. Numelebisericii, ca de altfel ºi cel al întreguluicartier, derivã de la numele cti toriþei –Stanca lui Manta sau Mântuleasa. Bise -rica, ce pãstreazã la interior picturi mu -rale din sec. 18, a cunoscut ample lucrãride restaurare în 1924–1930 prin grijaComisiunii Monumentelor Istorice ºi aarhitectului Nicolae Zane şi în anii 2007–2010. Declaratã monument istoric ºi dearhitecturã.
Biserica „Mihai Vodă” Õ Capitolul

Biserici mutate/ translate.
Biserica „Naºterea Maicii Domnului”,situatã pe Calea Dorobanþilor, vizavi deliceul „Ion Luca Caragiale”, a fost con -struitã în anii 1912–1915 prin osârdiasoþilor Vitan ºi Maria Gãnciulescu (iniþia -tori ºi ctitori) cu ajutorul enoriaºilor ºisfinþitã la 14 oct. 1915. Deterioratã decutre murul din 10 nov. 1940 a fost refã -cutã în cursul anului 1941 prin pricepereaºi cheltuiala inginerului constructor EmilPrager cu ajutorul enoriaºilor (turlele aufost construite din nou). În acelaºi an(1941) a fost efectuatã ºi zu grãveala.Renovatã în 1997–1998.
Biserica „Naºterea Maicii Domnului” Õ

Bi serica „Zlãtari”.
Biserica „Negustori”, cu hramul „SfântulNi colae”, situatã pe str. Teodor ªtefã -nescu nr. 5, în apropiere de Piaþa Rosetti,a fost ziditã în 1725–1726 pe locul uneibiserici din lemn, menþionatã docu -mentar la 24 apr. 1665, care a fost mis -tuitã de un incendiu în 1718. Printre
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ctitori se numãrã Si meon (Cupeþ/ne -gustor), Radu Piteºteanu (negus tor),Stoica (abagiu), Stanciu (cojocar), logo -fãtul Iane ºi cãpitanul Axente. Dupãcutremurul din 11 ian. 1838 a fost repa -ratã ºi restauratã pe chel tuiala mareluiagã Manuil Serghiadi (înmor mântat întindã). Reparatã din nou în 1867–1870,în 1888 (pe cheltuiala lui EmanoilProtopopescu Pake, fostul primar alCapitalei) ºi în 1942 (dupã stricã ciunileprovocate de cutremurul din 9/10 nov.1940). În tindã se pãstreazã fragmente depicturi originare, exe cutate de PârvuMutu ºi ucenicii sãi, iar în naos, pronaosºi altar sunt picturi realizate, peste celevechi, de Gheorghe Tattarescu. Declaratãmonument istoric în anul 1953.
Biserica „Oborul Nou”, cu dublu hram– „Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena”ºi „Adormirea Maicii Domnului”, situatãpe str. Popa Lazãr, în apropiere de PiaþaObor, a fost construitã în pe rioada 30 mai1853–18 sept. 1854 prin strãdania luiCostache Deftu (Deftulescu) ºi a soþieisale, Anasta sia. Repictatã în 1913 de cãtreIon Simionescu ºi reparatã în 1943.Picturile au fost spãlate în 1963. Pe lângãaceastã bisericã a funcþionat o ºcoalã între1896 ºi 1907.
Biserica „Oborul Vechi”, cu hramul„Sfinþii Ioachim ºi Ana”, situatã vizavide Foiºorul de Foc, a fost construitã înanii 1760–1768 prin grija mitropolituluiGrigore al II-lea, având un pridvoradãugat în 1938, când a fost restauratãbiserica. Biserica pãstreazã în pridvorfragmente de picturã în frescã executatede Dumitru Belizarie, iar în altar existão cruce din piatrã, înaltã de 5 m, ridicatãîn 1719 de cãtre serdarul Matei Mogoº„pentru a îmblânzi urgia cereascã ºipentru încetarea ciumei ºi foameteiabãtute asupra oraºului” (scrierea de pecruce este cu litere chirilice). Zidireabisericii a fost astfel fãcutã încât crucealui Matei Mogoº sã fie cuprinsã îninteriorul altarului. În bisericã existã ºio fru moasã icoanã cu chipurile sfinþilorIoachim ºi Ana, donatã de AlexandruIpsilanti. Biserica este decla ratã monu -ment de arhitecturã. Restaurată în anii1997–2004.
Biserica „Olari” Õ Capitolul Biserici

mutate/translate.
Biserica „Olteni” Õ Capitolul Biserici

demolate.

Biserica „Oţetari” Õ Biserica „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil”, „Sfântul
Nicolae” şi „Sfântul Mare Mucenic
Haralambie”.

Biserica Patriarhiei, cu hramul „SfinþiiÎmpãraþi Constantin ºi Elena”, situatã peDealul Mitropoliei, este o construcþie demari dimensiuni (28 m lun gime la inte -rior ºi 14,60 m lãþime în pronaos) ridi -catã în anii 1654–1658 prin grijadomnului Constan tin ªerban Basarab ºitârnositã în grabã în luna mai 1658 (fãrãsã fi fost întrutotul terminatã), la cere -monie luând parte ºi PatriarhulAntiohiei. În timpul domniei lui RaduLeon (1664–1669) aceastã bise ricã adevenit sediul Mitro poliei ÞãriiRomâneºti, mutat în sec. 16 de laTârgoviºte, mai întâi, la mănãstirea„Sfântul Gheorghe”-Vechi ºi apoi lamănãstirea Radu Vodã. Într-un hrisovemis la 8 iun. 1668 de Radu Leon reiesecã biserica „... o am zugrãvit ºi o amînfrumuseþat cu toatã podoaba”. De plantrilobat, cu pronaos lãrgit ºi cu patru turledeasupra edificiului, biserica Patriarhieieste o re producere aproape fidelã abisericii episcopale din Curtea de Argeº,dar se deosebeºte de aceasta prindimensiunile ei mai mari ºi prinpridvorul larg deschis, sprijinit pe 12coloane de zid. Faþadele sunt decoratecu douã registre de arcade oarbe separatede un brâu median din piatrã, compusdin trei ciu buce care se rãsucesc din locîn loc. Arcadele oarbe din registrulinferior sunt simple, iar cele din re gistrulsupe rior sunt mai înguste ºi grupate câtedouã. Brâul median este prins între douãºiruri de cãrãmizi dispuse sub formaunor dinþi de ferãstrãu. Biserica a fostrestauratã în 1799, 1834–1839, 1850, 1886pierzându-ºi de fiecare datã vechile

picturi ºi suferind unele modificãri ºiadãugiri. Cele mai importante reparaþiiºi restaurãri au fost efectuate de Comi -siunea Monumentelor Istorice în 1935–1939 (când s-au înlãturat geamlâculpridvorului ºi cele trei prid voraºe) ºi în1959–1962, când biserica a cãpãtat oînfãþiºare apropiatã de cea iniþialã, prinexecutarea unor picturi proaspete. Dinvechile fresce, zugrãvite în 1668, nu s-apãstrat decât icoana hramului, pictatã înfirida de deasupra uºii din pridvor.Deasupra pridvorului, de jur-împrejur,se gãsesc mai multe picturi (executate în1935–1939 de Dumitru Belizarie), careînfãþiºeazã chipuri de îngeri, profeþi ºipe cei 12 Apostoli. În pronaos se aflãtabloul votiv cu portretele lui Constantinªerban Basarab ºi Radu Leon, cu soþiilelor, precum ºi cu portretele mitropoliþilorcare au refãcut sau au reparat biserica,inclusiv Patriarhul Miron Cristea. Tot înpronaos se aflã o raclã din argint, împo -dobitã cu reliefuri, în care se aflãmoaºtele Sfântului Dimitrie Basarabov –sfânt protector al oraºului B. – aduse dinBulgaria (la 13 iul. 1774) de cãtregeneralul rus Sal tikov ºi dãruite Mitropoliei.Turnul-clopotniþã din faþa bisericii a fostconstruit în 1698 prin grija lui ConstantinBrâncoveanu ºi restaurat în 1958. Bise -rica Patriarhiei este lãcaºul în care sedesfã ºoarã cere moniile religioase oficiale.În 1688, la tiparniþa care funcþiona pelângã Mitropolie, a vãzut luminatiparului celebra lucrare Biblia de la Bucu -
reºti – prima traducere integralã a Bibliei,în limba româ nã, datoratã fraþilor ªerbanºi Radu Greceanu ºi ti pãritã din iniþiativalui ªerban Cantacuzino. Lucra rea,declaratã monument al limbii românevechi, a avut un rol important în dez -voltarea limbii române literare.

Biserica Paraclis a Patriarhiei, con struitãîn a doua jumãtate a sec. 17, a suferit orefacere impor tantã în 1723 (inclusivzugrãveala) prin grija dom nului NicolaeMavrocordat ºi a mitropolitului Daniil,care sunt înfãþiºaþi în chip de ctitori peperetele vestic. Turla paracli sului a fostrefãcutã în 1961.
Biserica „Pitar Moº”, cu hramul„Adormirea Maicii Domnului”, situatãpe strada Dionisie Lupu nr. 45, este octitorie din 1795 a lui Moº Sârbul Pitarulºi a preotului Ivaºcu. Restauratã în 1898ºi 1964. Declarată monument istoric.
Biserica „Plumbuita” Õ Mănãstirea

„Plum buita”.
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Biserica „Popa Tatu”, cu hramul „SfântulNicolae”, situată pe str. General Berthelotnr. 51, a fost construită în anul 1682 pelocul uneia din lemn. Numele de PopaTatu îl poartă din anul 1810 după acelaal preotului paroh care oficia slujbelereligioase în acea vreme. Reparată dupăcutremurele din 14 oct. 1802 şi 11 ian.1838 şi restruc turată în 1870–1879 –perioadă în care au fost refăcute picturilemurale inte rioare de către G. Ioanid.Reparată şi după cutremurul din 9/10nov. 1940.
Biserica „Precupeþii Noi”, cu dubluhram – „Adormirea Maicii Domnului”ºi „Sfântul Nicolae”, situatã pe str. G-ralErnest Broºteanu nr. 12, vizavi de aripanouã a Academiei de ªtiinþe Econo mice,a fost ziditã în 1814 prin osârdia ºi pechel tuiala mãcelarului Bârcã (ajutat ºi deenoriaºi), pe locul unei biserici din lemn,ctitoritã în 1713 de Constantin Miluescu.Biserica actualã a fost zugrã vitã în 1865 ºia fost supusă unor reparaþii în 1877. În 1893a fost repictatã de zugravul Anton Serafim(1838–1911, cel care a pictat ºi biserica„Sfântul Vasile” din Calea Victoriei nr. 198).În 1914, a fost electri ficatã, iar în 1921 i s-areparat acoperiºul ºi s-a spãlat pictura. Totîn 1921, Minis terul de Rãzboi a donatacestei biserici un clopot turnat la UzineleReºiþa. A mai fost reparatã ºi i s-a spãlatpictura dupã cutremurul din 10 nov. 1940ºi în anul 1968. Are frumoase vitralii cuchipurile Sfintei Filofteia, Sfântului Vasilecel Mare º.a.
Biserica „Precupeþii Vechi”, cu hramul„Dumi nica Tuturor Sfinþilor”, situatã pestr. Mihai Emi nescu, colþ cu str. Toamnei,în apropiere de Piaþa Gemeni, este ctitoriadin 1773 a ieromonahului Gheorghe.Renovatã în 1906–1909 prin grija preo -tului Popian ºi pictatã în ulei, în 1932, deIosif Keber. Afectatã de cutremurul din10 nov. 1940, biserica a fost reparatã în1943 prin strãdania lui Ioan T. Slãvescu,iar pictura restauratã de pictorii I.Dogãrescu ºi I. Hermeneanu. Lucrãri derenovare ºi de restaurare a picturilor aumai fost efectuate în anii 1963–1964(sfinþitã la 22 nov. 1964). Lângã bisericãse aflã statuia lui Tudor Vladimirescu,realizatã în bronz de cãtre sculptorulTeodor Burcã, în anul 1934.
Biserica „Radu Vodã” a mănăstirii cuacelaºi nume (numitã la început „SfântaTroiþã”), cu hramul „Sfânta Treime”,situatã pe str. Radu Vodã nr. 24A, pe ocolinã înaltã de 75 m, este ctitoria dinanii 1568–1577 a lui Alexandru II Mircea,fiul lui Mircea Ciobanul. În perioada

aug.–sept. 1595, turcii au pus stãpânirevremelnică pe mănãstire transformând-oîn cetate pentru a servi ca punct deapãrare în faþa viguroasei contraofensivedezlãnþuitã de Mihai Viteazul. Victoriaobþinutã de cãtre Mihai Viteazul laTârgoviºte, la 6–8 oct. 1595, ºi ocupareaBucureºtiului (la 12 oct. 1595) de cãtreun detaºament moldovenesc, condus decãtre domnul ªtefan Rãzvan, au silitarmatele turceºti sã se retragã în grabăspre Giurgiu, timp în care ienicerii ºispahiii lui Sinan paºa au aruncat în aerbiserica mănãstirii Radu Vodã ºi clãdirileanexe, au incendiat ºi au jefuit oraºul.Mănãstirea a rãmas în ruinã pânã în 1613,când Radu Mihnea, domn al ÞãriiRomâneºti, a poruncit să se recon -struiască bise rica din temelii, zidirea eiterminându-se în anul 1624, iar de atuncibiserica avea sã-i poarte numele. Fiul ºiurmaºul sãu la tron, Alexandru Coconul(1623–1627), a zugrãvit ºi înfrumuseþatbiserica pe care un sol polonez, JerzyKrasinsky, o descria, în 1636, ca fiind o„bisericã foarte frumoa sã ca arhitecturãºi zugrãvealã”. Biserica mănãstirii RaduVodã a suferit repetate renovãri în sec.17–19, pãstrând la interior fragmente depicturi murale executate de GheorgheTattarescu, precum ºi mai multe mor -minte acoperite cu lespezi din piatrã saumarmurã printre care se aflã mormântulctitorului Radu Mihnea († 13 ian. 1626la Hârlãu ºi îngropat aici în ziua deduminicã 5 febr. 1626), cel al lui VladVoievod, fiul lui Mihnea Turcitul, aldomniţei Elena (probabil fiica luiAlexandru II), al Patriarhului IustinianMarina şi mormintele unor boieri din sec.18–19. În anul 1933 s-au executat amplelucrări de reparaţii ale com plexuluimonahal sub conducerea arhitecţilorNicolae Ghika-Budeşti şi V. Moisescu,iar ultima restaurare s-a fãcut în anii1969–1974, prin grija Înalt Prea Sfin þituluiIustinian Marina, Patriarh al BisericiiOrto doxe Române (1948–1977), perioadãîn care s-au refăcut picturile muraleinterioare de către arhi mandritul SofianBoghiu şi pictorul Vasile Caraman.Biserica a fost resfinţită la 11 iun. 1979 şideclarată monument istoric. Biserica areun pridvor din piatră, construit în anul1714, caracterizat prin linii sobre şisimple, o turlă principală pe naos,luminată de 12 ferestre înguste şi treiturle pe pro naos, luminate de câte optferestre înguste. La inte rior, biserica estede 38 m lungime, 17 m lăţime şi 17 mînălţime la cornişa turlei mari, iar pereţii

au 1,50 m grosime. Turnul-clopotniţă, înaltde 25 m, a fost refăcut după cutremuruldin 14 oct. 1802. Mănăstirea Radu Vodăa fost desfiinţată de auto rităţile comunistela 28 oct. 1959 şi reacti vată în 1998. La 25ian. 2002 a fost pusă piatra de temelie anoii clădiri a Seminarului Teologic,urmând ca vechiul edificiu al SeminaruluiTeologic, construit în 1893, să primeascăaltă destinaţie. În biserică se păstreazăracla cu părţi din moaştele SfântuluiNectarie la care credincioşii vin să se roagepentru vindecarea cancerului.
Biserica „Rãzvan”, cu dublu hram –„Adormirea Mai cii Domnului” şi „SfântaFilofteia”, situatã pe Calea Moºilor, înzona Pieþei Sfântul Gheorghe, în spatelebisericii „Sfântul Gheorghe”-Nou, este omodestã, dar fru moasã ctitorie adomnului moldovean ªtefan Rãz van,care, cu ocazia scurtei sale ºederi în B.,în 1595, ca aliat al lui Mihai Viteazulîmpotriva tur cilor, a iniþiat ºi a lãsat banipentru ridicarea acestui sfânt lãcaº care-ipoartã numele. Refãcutã în 1635–1647 ºiapoi reziditã în 1705–1706 (sfinþitã în sept.1706) prin strãdania vel-agãi IanacheVãcãrescu ºi a soþiei sale Stanca. Distrusãde incendiul din 23–24 mart. 1847, a fostrefãcutã în 1857–1859 ºi pictatã deConstantin Lecca ºi Miºu Popp.
Biserica Rusã, cu hramul „SfântulNicolae”, si tuatã pe strada Ion Ghica, lângãAmbasada Repu blicii Cehe, este unedificiu ridicat în stil rusesc (1905–1906),din iniþiativa ambasadorului rus Ghiers.Picturile murale interioare (1 150 m2) au
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fost realizate în ulei mat de cãtre pictorulrus Vasiliev, iar cata peteasma a fostconstruitã la Moscova dupã modelulcelei de la biserica „Sfinþii Apostoli Petruºi Pavel” din Kremlin. Picturile muraleau fost spãlate în 1948 ºi 1967. În ian.1992, Biserica Rusã a redevenit paraclisuniversitar.
Biserica „Sãrindar” Õ Cercul Militar

Naþional.
Biserica „Scaune”, cu dublu hram –„Naºterea Maicii Domnului” ºi „Ador -mirea Maicii Domnului”, situatã înspatele spitalului Colþea, pe str. Scaune,este ctitoria din 8 sept. 1611 a lui Atanasiedin Tãr novo. Numitã iniþial BisericaMãcelarilor ºi Sãpu narilor, ea aparemenþionatã documentar, prima oarã, la5 iun. 1675 ºi apoi în 1701. Restauratã ºizugrãvitã în 1843 de paharnicul IoanCostacopolu. Între 1910 ºi 1939 a fostlãsatã în pãrãsire. Resta uratã în perioada1939–1944 (pictura a fost spãlatã ºirestau ratã în 1944 de cãtre pictorulGheorghe Popescu), biserica a fost redatãcultului ortodox la 15 aug. 1944 ºiresfinþitã la 8 sept. 1944.
Biserica „Schitul Darvari” se aflã pe str.Schitul Darvari, în apropiere de Bise ricaIcoanei. În 1834, cãminarul Mihail Darvariºi soþia sa Elena (din familia Buzeºti) auctitorit o bisericã micã, fãrã turle, cu hramdublu – „Sfinþii Împãraþi Constantin ºiElena” ºi „Sfinþii Arhan gheli Mihail ºiGavriil”. În 1835, ctitorii au întemeiat aiciun schit prin adu cerea a 12 cãlugãriþe dela mănãstirile Pasãrea ºi Ciorogârla. În1868, Elena Darvari a adus cãlugãri laacest schit, deoarece cãlugãriþele plecaserãla altã mănãstire. În 1895, biserica a fostreparatã ºi i s-a adãugat o turlã. În 1932,biserica veche a fost dãrâ matã ºiconstruitã biserica actualã (terminatã în1933). În 1934 a fost pictatã de Iosif Keber,iar în 1967 picturile au fost spãlate. 
Biserica „Sfânta Ecaterina”, situatã pestrada cu acelaºi nume de la poaleleestice ale Dealului Mitropoliei, lângãInstitutul Teologic, a fost ziditã în 1774prin strãdania Doamnei Ecaterina – soþialui Alexandru Ipsilanti – pe locul uneifoste mă nãstiri din sec. 16, întemeiatã deboierul Panã Vistierul. Biserica a fostreconstruită din temelie în anii 1847–1852(după ce fusese ruinată de cutremurul11 ian. 1838) şi pictată de ConstantinLecca şi Mişu Popp.

Biserica „Sfânta Vineri”, cu hramul„Cu vioasa Parascheva”, situatã în cartie -rul Drumul Taberei, în apropierea pieþeiDrumul Taberei, a fost întemeiatã caparohie în anul 1998 cu o bisericã dinlemn construitã în perioada 25 iun.–18iul.1998. În anii 2000–2007, alãturi debiserica din lemn a fost ziditã o bisericãimpozantã, în stil bizantin, prin osârdiapreotului Nicolae Burlan cu contribuþiabãneascã a enoria ºilor ºi a unor sponsori.Noul lãcaº, a cãrui arhitecturã esteasemã nãtoare cu cea a bisericii SfântaSofia din Constanti nopol (azi Istanbul),are o singurã cupolã centralã, de formãrotundã, prevãzutã cu numeroaseferestre mici, acoperitã cu tablã deculoare aurie. Biserica are un pridvordeschis susþinut de 8 stâlpi de formãcilindricã. Picturile murale inte rioare seaflã în fazã de execuþie. Biserica a fostsfinþitã la 11 nov. 2007, slujba fiindoficiatã de Preafericitul Daniel, PatriarhulBisericii Ortodoxe Române.
Biserica „Sfânta Vineri” – Herasca Õ

Capitolul Biserici demolate.
Biserica „Sfânta Vineri”-Nouã, cuhramul „Cu vioasa Parascheva”, situatãpe Bd. Nicolae Titu lescu, în apropiere dePrimãria Sectorului 1, a fost ziditã în anii1940–1942 (terminatã definitiv în 1949),dupã planurile arhitectului DumitruIonescu-Berechet. Picturile muraleinterioare au fost exe cutate în frescã, în1950–1953, de ªtefan Constan tinescu,Gheorghe Popescu, Nicolae Stoica ºi E.Pro feta. Pe frontispiciul bisericii se aflãicoana hramului, realizatã din mozaicveneþian de E. Pro feta. În 1992, bisericaa fost împodobitã cu o cata peteasmãnouã, din stejar, sculptatã de meºteripopulari din Moldova, sub conducerealui Constatin Foºalãu.
Biserica „Sfântul Dumitru”, situatã peºos. Co lentina, în apropiere de PiaþaObor, este un edificiu impunãtor,construit în anii 1924–1934, dupã pla -nurile arhitectului Ion Trajanescu, prinosârdia lui Nicolae Rãdulescu-Fotache ºia soþiei sale, Maria, cu fonduri de laenoriaºi, de la Primãria Capitalei, de laMinisterul Cultelor ºi de la alþi donatori,pe locul unei vechi biserici ce data din1838–1839 (cti torie a pãrinteluiDumitrache Duhovnicul ºi a soþiei sale,Stana Prezbitera). 
Biserica „Sfântul Dumitru”-Poºtã,situatã pe strada Poºtei, lângã Teatrul deComedie, în spatele Muzeului Naþionalde Istorie a României, în apro piere de

biserica Stavropoleos, a fost construitãîn 1741–1746 de logofãtul Radu Stroe,cãlugãrit sub numele de IsaiaRâmniceanu, pe locul unei biserici dinlemn ce data din 1674. Înfãþiºarea actualãa cãpãtat-o la ultima transformare pe carea suferit-o în 1819, când a fost reparatãºi zugrãvitã pe cheltuiala epis copuluiBuzãului, Constandie Filitti. Lucrãrile aufost desãvârºite treptat, pânã în 1824, deGherasim Rãtescu. În perioada 1826–1834au fost executate picturile murale de cãtrezugravii Ioan, Mincu ºi Costache subîndrumarea pictorului italian Giu lianni.Picturile au fost afectate de incendiul din1847, fiind refãcute în 1850–1852 depictorul Carol Popp de Száthmary. DupãPrimul Rãzboi Mondial biserica a rãmasîn paraginã ºi a fost propusã pentrudemolare. Salvatã de academicianul IonC. Filitti, biserica a fost redatã cultuluila 30 nov. 1930. Re novatã în 1964–1966.În trecut era cunoscutã sub numele deBiserica de Jurãmânt fiindcã aici se fãceaujurãminte solemne pentru spunerea ade -vãrului.
Biserica „Sfântul Elefterie”-Nou, cudublu hram – „Sfântul Mucenic Elefterie”şi „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”,situatã pe strada Sfântul Elefterie, vizavide Opera Naþionalã, a fost construitã înetape, începând cu 29 iun. 1935 ºiterminatã de finitiv la 29 iun. 1971.Biserica, de mari dimensiuni (36 mlungime şi 25 m lăţime), a fost construitădupă planurile arhitectului ConstantinIotzu, prin strădania preotului MihaiBulacu, cu sprijinul material al eno -riaşilor, al generalului Ion Georgescu şi
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al Primăriei oraşului Bucureşti, iarpicturile murale interioare au fostexecutate de Iosif Keber şi VasileRudeanu. Catape teasma a fost sculptatăîn lemn de Grigore Dumitrescu şi AurelObreja. Turla pr. a bisericii a fost avariatăde cutremurul din 4 mart. 1977 şirefăcută ulterior (1977–1983). La aceastăbiserică au fost depuse, la 7 oct. 2009,părticele din moaştele Sfântului MucenicElefterie.
Biserica „Sfântul Elefterie”-Vechi,situatã în apropiere de Piaþa OpereiNaþionale, pe strada Sfântul Elefterie, afost ziditã în anii 1743–1744 prin osârdiamitropolitului Neofit, dar cu banii luiMaxim Cupeþu (negustorul). Biserica afost renovatã în anii 1929–1934 prin grijaarhitectului ªtefan Balº ºi restauratã în1982–1984. În trecut, aceastã bisericã erarenu mitã prin icoanele ei fãcãtoare deminuni, la care veneau sã se roagebolnavii ºi mai ales îndrãgostiþii.
Biserica „Sfântul Gheorghe”-Capra Õ

Capitolul Biserici mutate/translate.
Biserica „Sfântul Gheorghe”-Nou estesituatã în Piaþa Sfântul Gheorghe, înmijlocul unui mic pãrculeþ. Con struc þiaacestui sfânt lãcaº a început în 1670 prinbunãvoinþa domnului Antonie Vodã dinPopeºti ºi cu ajutorul bãnesc alcunoscutului grec Panaiot Nikusios. În1698, domnul Constantin Brânco veanua început construirea unei noi biserici,de mari dimensiuni, dupã planurilearhitectului (pre supus a fi italian)Vaseleli ºi cu ajutorul unor me seriaºirenumiþi, printre care se numãrãpietrarul Vucaºin Caragea, vãtaful de

zidari Manea, lemnarul Istrate, zugravulPârvu Mutu º.a. Biserica a fost târnositãcu mare fast la 19 iun. 1707 în prezenþadomnului ctitor, a lui Hrisant Nottara,Patriarhul Ierusalimului, a MitropolituluiDionisie al Târno vului, a exarhului Sofiei,Axentie º.a. Închinatã SfântuluiMormânt, biserica aceasta a constituit,pânã în 1863 (când a avut loc secula -rizarea averilor mănãstireºti), centruladministrativ al tuturor ave rilor Sfân -tului Mormânt existente în þarã. Lângãbisericã au fost construite casele egume -neºti ºi un mare han unde se opreaucaravanele încãrcate cu mãrfuri aduse dela Lipsca (Leipzig), Istanbul ºi Galaþi.Pustiitorul incendiu din 23–24 mart. 1847a mistuit celebrul han ºi a provocat maristricãciuni bisericii. Edificiul sfân tuluilãcaº a fost reconstruit în anii 1852–1853dupã planurile arhitectului catalanXavier Villacrosse (stabilit la B.) schim -bându-i-se, astfel, complet înfãþiºarea faþãde cea iniþialã. Tot atunci pereþii interioriau fost pictaþi de Constantin Lecca ºiMiºu Popp. În pronaos se aflã mormin -tele lui Ioan Ma vrocordat ºi ConstantinBrâncoveanu. Corpul neîn sufleþit al luiConstantin Brâncoveanu, aruncat înapele mãrii dupã mãcelul de la Istanbuldin aug. 1714, când au fost deca pitaþi ºicei patru fii ai sãi, a fost recuperat în tainãde câþiva credincioºi ºi îngropat lamănãs tirea Halki de lângã Istanbul. În1720, Maria Brâncoveanu a adus ose -mintele ma relui voievod ºi le-a îngropatîn pronaosul bisericii ctitoritã de el.Biserica a fost supusã unor atente lucrãride restaurare în anii 1978–1980. În faþa

bisericii se aflã statuia domnuluiConstantin Brâncoveanu (3 m înãlþime,pe un soclu de 4 m înãlþime), operãrealizatã în bronz, în anul 1939, desculptorul Oscar Han.
Biserica „Sfântul Gheorghe”-Vechi,situatã în zona Pieþei Sfântul Gheorghe,în apropiere de magazinul „Cocor”, afost reziditã în 1724 prin osârdia luiIamandi Dragul pe temeliile unei vechictitorii ce data din 1562, a vorniculuiNedelcu Bã lãceanu ºi a soþiei sale, Anca.Distrusã de incendiul din 23–24 mart.1847, biserica a fost reclãditã în 1880–1885 ºi pictatã de G. Pompilian. Reparaţiiîn anii 1940, 1964, 1985, 1998.
Biserica „Sfântul Ioan Botezãtorul”,situatã pe ºos. Pantelimon nr. 256, înapropiere de intersecþia cu ºos. Morarilor,a fost construitã în 1933, prin osârdiapreoþilor Vasile Ionescu ºi Dumitru G.Popescu, ºi pictatã în 1935 de GhiþãPopescu. Restauratã ºi repictatã deVirginia Vidco ºi Gheorghe Zaharia înanii 1990–1992.
Biserica „Sfântul Ioan”-Moºi, situatãpe Calea Moºilor, în apro piere deintersecţia cu Ştefan cel Mare, a fostreziditã în anii 1868–1870, pe locul uneiace data din 1807, ºi sfinţită la 22 mart.1870. Reparatã în 1926 ºi în 1942 (dupãcutremurul din 10 nov. 1940). Pic turilemurale interioare au fost realizate în stilulRenaºterii de Gheorghe Tattarescu ºi deurmaºii ºcolii lui Ioa nid şi spãlate în anii1923, 1942 ºi 1969.
Biserica „Sfântul Ioan”-Nou Õ Capitolul

Biserici mutate/translate.
Biserica „Sfântul Ilie”-Gorgani, situatãpe str. Silfidelor nr. 5, vizavi de LiceulLazãr, a fost construitã în 1629, pe ungorgan (o movilã) aflat pe malul stângal Dâmboviþei, prin strãdania spãtaruluiGorgan (cumnatul lui Matei Basarab).Distrusã de cutremurul din 14 oct. 1802,pe locul ei s-a zidit, în anii 1812–1819,actuala bisericã pe cheltuiala domnuluiIoan Vodã Caragea ºi a breslei negus -torilor cojo cari. Picturile murale originareau fost spãlate în 1913, iar în anii 1982–1985 au fost executate picturile noi, înfrescã, de Pavel Chiolişan ºi ElisabetaUrsu. În 1991–1993 a fost pictat pronaosul.
Biserica „Sfântul Ilie Tesviteanul” Õ

Capitolul Biserici mutate (translate).
Biserica „Sfântul Mina”-Vergu, situatãpe str. C. F. Ro bescu nr. 18 A, în zonaPieþei Corneliu Coposu, în apropiere de

203Bucureşti

Biserica „Sfântul Elefterie”-Vechi Biserica „Sfântul Ilie” - Gorgani



locul pe care a existat (pânã la 17 iun.1987) biserica „Sfânta Vineri”-Herasca,a fost ziditã în anii 1724–1725 pe chel -tuiala lui Vergu Varto lomeu (fostambasador al lui Constantin Brânco -veanu) ºi a soþiei sale, Ancuþa (fiica luiConstantin Brâncoveanu ºi sora DomniþeiBãlaºa). Biserica a suferit mari distrugeride pe urma incendiului din 23–24 mart.1847, dar a fost refãcutã pânã în 1874când i s-a atribuit hramul actual o datăcu aducerea aici a moaştelor SfântuluiMina de la biserica Stelea din Târgovişte(anterior a avut dublu hram: „SfântulDumitru” ºi „Sfinþii Arhangheli Mihailºi Gavriil”). Biserica actualã (23,80 mlungime şi 8 m lăţime) are două turleoctogonale luminate de câte opt ferestreînalte şi înguste, înca drate în arcade, şiun pridvor adăugat în anul 1900 cuprilejul restaurării bise ricii (în 1901picturile murale anterioare au fostrefăcute de preotul Vasile Damian). În1996–2001 a fost construit zidul deincintă, în 1998 a fost făcută trapeza (salade mese pentru săraci), iar în anul 2002s-a construit clopotniţa. Faţadele suntzugrăvite în alb. Avariatã de cutremuruldin 10 nov. 1940, a fost reparatã ºi con -solidatã în 1941–1943, iar pic tura resta -uratã în 1945 de cãtre A. Moscu. A maifost reparatã ºi renovatã în 1978–1980.Declaratã monu ment istoric.
Biserica „Sfântul Nicolae”-Bãneasa aînceput sã fie construitã în 1755 prinstrãdania lui ªtefan Vãcãrescu ºi a soþieisale, Ecaterina (pãrinþii poe tului IenãchiþãVãcãrescu), ca paraclis al curþii, dar, dincauza unor rãzmeriþe, aceasta nu a pututfi ter minatã decât în urma lucrãrilor din1791–1792 an gajate de cãtre poet.
Biserica „Sfântul Nicolae”-ªelari, situatãîn zo na vechiului centru comercial Lipscani,a fost con struitã în a doua jumãtate a sec.17 ºi menþionatã documentar în 1677.Reziditã în anul 1700 prin gri ja vorni -cului ªerban Cantacuzino, biserica a fostsupusã ulterior (1744) unor reparaþiicapitale. Ava riatã grav de cutremuruldin 14 oct. 1802, a fost reziditã în 1804prin osârdia lui Hagi Gheorghe Polizu,a lui Nicolae Zaharia ºi GheorgheDimitriu. Reparaþii în 1940, 1971–1972,1979 ºi 1995–1996.
Biserica „Sfântul Nicolae”-Tabacu,situatã pe Calea Victoriei, vizavi deAcademia Românã, a fost ziditã în 1776prin grija lui Constantin, fiul domnului

Nicolae Mavrogheni, ºi prin strãdaniajupânului Dima, a lui Drãghici Tabacuºi a preotului Dimitrache, pe locul uneibiserici din lemn ce data din 1752. Bisericaactualã a fost reconstruitã în 1864, pe loculcelei zidite de Tabacu, prin osârdiapreotului ªtefan cu ajutorul enoriaºilor.Afectatã de cutremurul din 10 nov. 1940,biserica a fost refãcutã ulterior.
Biserica „Sfântul Nicolae”-Udricani,situatã în centrul Capitalei, pe str. ClucerulUdricani, colþ cu str. Iuliu Barasch, estectitoria din 1734–1735 a CluceruluiUdricani ºi a soþiei sale Maria. Afectatã decutremurul din 14 oct. 1802, a fostconsolidatã ºi reparatã de credincioºiiNicolae, Ieremia ºi Marin. A mai fostreparatã ºi renovatã dupã cutremurul din11 ian. 1838, dupã marele incendiu din 23-24mart. 1847 şi în anii 2005–2008. Declaratãmonu ment istoric ºi de arhitecturã. 
Biserica „Sfântul Pantelimon”, situatãpe str. Iancu Cãpitanu, în zona cuprinsãîntre Foiºorul de Foc ºi Calea Moºilor, afost construitã în 1790 prin osârdiapreotului Ivan ºi a logofãtului Con stantinBãrãnescu. Reconstruitã în perioada 22mai 1872–11 apr. 1876. În ian. 2012 bise -rica a fost afectată de un violent incendiu,în urma căruia turla s-a prăbuşit.
Biserica „Sfântul Spiridon”-Nou, situatãpe Ca lea ªerban Vodã, este un edificiumonumental, de mari dimensiuni (41 mlungime, 14 m lãþime, 38 m înãlþime, defacturã eclecticã (stil gotic cu elementede artã brânco veneascã) , rezidit dintemelii în anii 1852–1858 (sfinþit la 8 nov.

1860) pe locul unei ctitorii din 1766–1768a lui Scarlat Ghica ºi a fiului sãu,Alexandru. Are o faþadã grandioasã,încadratã de douã turnuri-clo potniþã, iarcupola este întãritã cu nervuricaracteristice stilului gotic. În interiorpãstreazã fragmente de picturi muraleexe cutate de Gheorghe Tattarescu în1862. Dete rioratã de cutremurul din 10nov. 1940 ºi de bom bar da mentul  din 4apr. 1944, biserica a fost restauratã în1954 prin grija Patriar hului IustinianMarina. Lucrãrile de consolidare ºirestaurare au fost fãcute în 1966–1970 ºidupã cutremurul din 4 mart. 1977. Îninteriorul bisericii se aflã mormintele luiScarlat Ghica († 2 dec. 1766) ºi Ni colaeMavro gheni (ucis de turci în 1790),Constantin Hangerli (decapitat de turciîn 1799) ºi Alexandru Suþu († 1821).  Arerang de catedrală.
Biserica „Sfântul Spiridon”-Vechi Õ

Capitolul Biserici demolate.
Biserica având dublu hram – „Sfântul

Stelian-Lucaci” ºi „Sfântul Ni colae”, situatã
pe str. Logofãt Udriºte nr. 6, a fost
construitã în 1736 prin osârdia
Mitropolitului Þãrii Româneºti, ªtefan II,
pe locul unei biserici din lemn de la
începutul sec. 18, care a fost deterioratã
în perioada aug.-oct. 1716, în timpul
acþiunilor mili tare ale armatei austriece
împotriva turcilor. A suferit repetate
stricãciuni din cauza cutremurelor din
14 oct. 1802 ºi 11 ian. 1838 ºi a zaverei
din 1821, fapt ce l-a determinat pe preotul
Ioan Iosif Cãlãrãºanu sã rezideascã o
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bisericã nouã, în 1842, cu ajutorul ºi pe
cheltuiala unor negustori macedoneni
bogaþi ºi a câtorva inimoºi credincioºi,
printre care Anton Pann, Constantin
Athanasiu ºi Anghel Hagi Pandeli.
Distrusã parþial de marele incendiu din
23–24 mart. 1847, biserica a fost refãcutã
imediat de acelaºi preot, ajutat de aceeaºi
drept-credincioºi. Afectatã de puternicul
cutremur din 4 mart. 1977, a fost con -
solidatã, restauratã ºi repictatã (de
Dumitru Bãnicã) în perioada 1978–1980.
Pãstreazã în in terior un tablou votiv cu
chipurile celor patru ctitori (Ioan Iosif
Cãlãrãºanu, Anton Pann, Constan tin
Athanasiu ºi Anghel Hagi Pandeli),
realizat în 1842. În interiorul bisericii se
aflã racla cu moaºtele Sfântului Stelian
(ocrotitorul copiilor) ºi mormântul lui
Anton Pann – cel care o perioadã de timp
a cântat benevol în stranele acestei
biserici. Lângã bisericã se aflã un bust al
celebrului scriitor ºi folclorist, Anton
Pann (1796–1854), ridicat pe un soclu
realizat pe baza unei subscripþii publice.

Biserica „Sfântul ªtefan”-Cãlãraºi, avândºi hramul „Înãlþarea Domnului”, situatãpe Calea Cãlãraºilor, colþ cu str. Sfântulªtefan, în apropiere de Hala Traian, afost ziditã în perioada 7 febr. 1764–29aug. 1765 prin osârdia lui Stoica Clucerul.Afectatã de marele incendiu din 23–24mart. 1847, a fost refãcutã ulterior. Pãs -treazã în pridvor frag mente din picturaoriginarã. Picturile murale actuale au fostrelizate în 1866 de Tache Ionescu. La exte -rior, sub corniºã, biserica are, dejur-împrejur, nu meroase meda lioaneexecutate în zidãrie, în care sunt pictatechipuri de sfinþi. Restaurată în anul 2003.
Biserica „Sfântul Vasile”, situatã peCalea Vic toriei nr. 198, lângã casaDissescu, vizavi de Mu zeul Naţional„George Enescu”, este ctitoria, din 1847,a cãminarului Toma Baltã. Picturile mu - rale interioare au fost executate în ulei,în 1882, de Anton Serafim (1838–1911) ºispãlate în 1981. 
Biserica „Sfântul Vasile cel Mare”,situatã pe str. Polonã nr. 50, a fostconstruitã în anul 1909, dupã planurilearhitectului Nicolae Ghika-Budeºti, înspiritul con strucþiilor religioase moldo -veneºti, prin contribuþia ºi prin osârdiamembrilor Comunitãþii RomânilorTransilvãneni stabiliþi în B. Sprijinitã deºapte contraforturi, are faþadele cu zidã -rie de cãrãmidã roºie aparentã. La bazãeste înconjuratã de un brâu de cãrãmidã

verde, smãlþuitã. La exterior, sub cor niºã,sunt înºirate mai multe discuri deceramicã verde, smãlþuitã, interpuse întrenumeroasele arcade oarbe. Lângãbisericã se aflã o clopotniþã din bârne delemn construitã pe un soclu de cãrãmidãroºie. Pânã în anul 1948, biserica „SfântulVasile cel Mare” a slujit ca lãcaº de cultpentru greco-catolici, fiind preluatã apoide cultul ortodox ºi retrocedatã cultuluigreco-catolic la 28 dec. 2006. 
Biserica cu dublu hram – „Sfântul Vasile

cel Mare” ºi „Cuvioasa Parascheva”, situatãpe Dealul Cotroceni, pe Bd. DrumulTaberei, la intersecþia cu Drumul Sãrii, înzona numitã Rãzoare, este un edificiu ziditîn perioada 1930–1939, dupã planurilearhitectei Maria Irineu, prin osârdiapreotului Va sile Bãrbieru cu contribuþiaenoriaºilor. Picturile murale interioare aufost executate de Iosif Vassu (cel care apictat ºi biserica „Buna Vestire” din Braºov)ºi de Gheorghe Teodorescu-Romanaþi.
Biserica „Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel”,situa tã pe strada Sfinþii Apostoli nr 33A, în apropiere de mănãstirea Antim,este o ctitorie din prima ju mãtate a sec.17 a lui Matei Basarab, ridicatã pe loculunei vechi biserici din lemn a fosteimănãstiri a Târnovului. Biserica areclopotniþa pe pronaos (adãugatã în 1715de ªtefan Cantacuzino) ºi turla pe naos,iar faþadele sunt împãrþite în douãregistre decorate cu arcade formate dinciubuce de cãrãmidã tencuitã, rotunjite.La intrare, biserica este prevã zutã cu unpridvor larg, susþinut de ºase coloane dinpiatrã, bogat decorate cu motive vegetalesculp tate. Biserica a fost reparatã ºirenovatã de domnii Gri gore Ghica,Constantin Brâncoveanu ºi ªtefan Can -tacuzino ºi de Comisiunea Monu -mentelor Isto rice în 1936, sub îngrijireaarhitectului ªtefan Becu, când au fostretuºate picturile din pridvor de cãtre E.Iovãnescu. Alte reparaþii ºi consolidãris-au mai fãcut în anii 1940, 1949, 1952,1957, 1960, 1967, 1974–1976, 1978. Lainterior, biserica pãstreazã pic turi muralecu chipurile lui ªtefan Cantacuzino, aleDoamnei Pãuna, ale jupânului ConstantinCan tacuzino ºi jupânesei Safta º.a. Înpronaos se aflã mormântul lui NicolaeGr. Suþu († 21 aug. 1851).
Biserica cu dublu hram – „Sfinþii

Arhangheli Mihail ºi Gavriil” ºi „Sfântul
Spiridon”, Bd. Ghencea, construitã în1957–1973 ºi pictatã în 1975–1977 de Gh.Vasilescu ºi Vasile Blendea.

Biserica având triplu hram – „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil”, „Sfântul
Nicolae” şi „Sfântul Mare Mucenic
Haralambie”, cunoscută şi sub numele de
biserica „Oţetari”, situată pe strada Oţetarinr. 4, în apropiere de Colegiul Naţional„Spiru Haret”, a fost construită în 1757pe locul unei bisericuţe din lemn ce datadin anul 1681. Biserica, de mari dimen -siuni pentru perioada în care a fost zidită(23,10 m lungime, 9,43 m lăţime îndreptul absidelor şi 12,60 m înălţimeaturlei în interior), a fost restaurată în anii1860–1866 pe cheltuiala familiilor denegustori Hagi Tudorache, N. Zamfirescuşi Romanescu şi pictată în acelaşi timp,în ulei, de pictorul Gheorghe Tattarescu.În pronaos este pictat chipulmitropolitului Nifon – cel care a dăruitacestei biserici o falangă dintr-un degetal Sfântului Mare Mucenic Haralambie,sfânt care a trăit între anii 89 şi 10 febr.202. Biserica are frumoase vitraliiinstalate în anul 1909.

Biserica „Sfinþii Împãraþi Constantin ºi
Elena”, situatã pe str. Plevnei, colþ cu str.Sfântul Con stantin, a fost ziditã în 1785prin osârdia lui Con stantin Cojocarul,Constantin Croitorul, Hagi Panait º.a.Biserica a fost consolidată şi restauratăîn anii 1995–1999. Picturile murale iniþialeau fost acoperite cu o nouã picturãexecutatã în ulei, în 1880, de pictorulIoanid (ºi restauratã în 1995–1996).Biserica are frumoase vitralii.

Biserica „Sfinþii Împãraþi Constantin ºi
Elena”, str. Popa Nan nr. 49, a fost con -struitã în anii 1910–1918 pe locul uneiacare data din 1719 ºi care s-a prãbuºit în1910.

Biserica având dublu hram „Sfinþii
Împãraþi Constantin ºi Elena” ºi „Cuvioasa
Parascheva”, situatã pe Bd. Muncii nr. 2,în zona cunoscutã sub numele de BarieraVergului, este ctitoria din 1942 (terminatãîn 1949) a mare ºalului Ion Antonescu ºia Mariei Antonescu. Picturile muraleinterioare, în stil neobizantin, au fostexecutate în 1960–1964 de E. Profeta.

Biserica având dublu hram – „Sfinþii
Voievozi” ºi „Adormirea Maicii Domnului”,situatã într-un mic triunghi format destrãzile Semi cercului, Sfinþii Voievozi ºiCalea Griviþei, a fost ziditã în anii 1813–1817, prin osârdia lui Stoian bãcanul(sârb de origine). Reziditã în 1903 dupãplanurile arhitectului Paul Petricu pringrija preoþilor Vasile Pocitan ºi Ioan
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Burcã. Dupã ce au fost executate picturilemurale interioare, în stil neobi zantin, deVasile Damian, biserica a fost sfinþitã la21 sept. 1903. Picturile au fost refãcuteîn 1962 de pictorii Teodorescu-Romanaþiºi Traian Biltiu ºi restaurate în 1993 deN. Samuilã. Repa raþiile dupã cutremuruldin 4 mart. 1977, efectuate în mai multeetape, au fost terminate în 1988.
Biserica „Silvestru”, cu hramul„Adormirea Maicii Domnului”, situatãpe str. Silvestru nr. 36, a cãrei construcþiea fost terminatã în 1743 prin osârdia ºipe cheltuiala jupanului Pârvan ºi a soþieisale, Stanca, a fost grav avariatã decutremurul din 14 oct. 1802 ºi apoicomplet distrusã de cutremurul din 11ian. 1838. Dupã cutremur, biserica a fostreziditã prin strãdania epitropilor Ilie,Dimi trie, Ioan, Stoian, Gheorghe, Raduºi Ioan cu ajuto rul enoriaºilor ºi sfinþitãla 15 mart. 1839. Biserica a fost reclãditãdin temelie în anii 1904–1907 dupãplanurile arhitectului Paul Petricu cusprijinul enoriaºilor. Cele douã turle miciale bisericii au ferestrele alungite ºi uºorrãsucite, asemãnãtor celor de la bisericamănãstirii Curtea de Argeº. În pronaosse aflã un frumos tablou votiv cuchipurile ctitorilor Pârvan ºi al soþiei sale,Stanca. În 1925, biserica a primit ºihramul „Sfântul Silvestru”. La 3 nov.2002, în aceastã bisericã au fost depusefragmente din moaºtele SfântuluiSilvestru aduse de Prea Fericitul Teoctist,Patriarhul de atunci al Bisericii OrtodoxeRomâne, de la catedrala San Giovanni inLaterano din Roma, cu prilejul viziteiecumenice efectuate în oct. 2002 de cãtrePreafericitul Teoctist la Sfântul Scaun dela Vatican. La aceastã bisericã a slujitPãrintele Galeriu din 1974 pânã în 2003când a murit.
Biserica „Slobozia”, cu hramul „SfântulDumi tru”, str. Leon Vodã nr. 1, este octitorie modestã a domnului Radu Leon(1664–1669), cu refaceri din 1743, datoratemarelui vistiernic Constantin Nãsturel-Herescu, ºi cu picturi murale interioareexecutate în ulei (peste fresca pictată în1848) de Gheorghe Tattarescu. 
Biserica „Stavropoleos”, cu dubluhram – „Sfin þii Vo ievozi” ºi „SfântulAthanasie”, se aflã pe strada omonimă,în spatele Muzeului Naþional de Istoriea României. Monu ment istoric ºi dearhitecturã clãdit prin strã daniaieromonahului grec Ioanichie, în anul1724 (sfinþit la 30 oct. 1724), ca paraclis

pe lângã hanul sãu (construit în anii1722–1724 şi demolat în 1860). Biserica afost extinsã (1728–1733) prin adãugareaabsidelor laterale ºi a unui pridvor care,împreunã, formeazã un ansamblu unitar,bine pro porþionat ºi de o delicateþeremarcabilã. Faþadele sunt împãrþite îndouã registre inegale printr-un brâuformat din ghirlande de frunze ºi flori,registrul superior fiind decorat cunumeroase medalioane circulare, adân -cite în zid, în care sunt pictate chipuri desfinþi. Pridvorul este prevãzut cu şasecoloane de piatrã, bogat decorate cusculpturi, cu cinci ar cade polilobate ºi cuo balustradã din piatrã, acope ritã cu omare varietate de elemente decorative(flori, vrejuri) ºi cu o scenã biblicã (luptalui Samson cu leul); biesrica este, alãturide loggia Palatului Mogoºoaia, exem -plarul cu cel mai frumos decor sculptat.Uºile de la intrare sunt împodobite curemarcabile sculpturi în lemn. Biserica afost resta uratã în 1904–1908 sub îngrijirealui Ion Mincu, şi după 1995, picturilemurale interioare fiind spãlate ºi curãþateîn 1924 şi 1995–2012 de Dan Hatmanu.În bisericã se pãstreazã scaunul, sculptatîn lemn, care a aparþinut domnuluiNicolae Mavrocordat. Aici a slujit cadiacon, în 1900, Tudor Arghezi.Mănăstire de maici din 27 mai 2008.
Biserica „Teiul Doamnei” Õ Biserica

„Ghica-Tei”.
Biserica „Vergu” Õ Biserica „Sfântul

Mina”-Vergu.
Biserica „Visarion”, cu dublu hram –

„Sfântul Ierarh Visarion” ºi „Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena”, situatã pe str.Visarion nr. 14, în apropiere de Piaþa

Romanã, este ctitoria, din 1913, adoamnei Elena Eraclide (nãscutã Stârcea),ridicatã pe locul unei biserici ce data din1797. În pronaos, pe peretele de deasuprauºii de la intrare se aflã tabloul votiv cuchipul ctitoriþei, precum ºi chipul RegeluiCarol I, pictat alãturi. În pronaos se aflãmormântul aviatorului Sandu Stârcea. 
Biserica „Zlãtari”, cu hramul „Naºterea

Maicii Domnului”, situatã pe CaleaVictoriei nr. 12, lângã Mu zeul Naþionalde Istorie a României, vizavi de PalatulC.E.C., a fost zi ditã din temelii în 1637pe locul unei vechi biserici din lemn.Reconstruită în anii 1705–1709 prin grijaspătarului Mihai Cantacuzino, biserica afost afec tată grav de cutremurele din  14oct. 1802 şi 11 ian. 1838, fapt ce adeterminat rezi direa ei din temelii, în1850-1860 (sfinţită la 8 sept. 1860), dupăplanurile arhitec tului catalan XavierVillacrosse, şi pictată în 1853-1856 deGheorghe Tattarescu. Biserica, de maridimensiuni (23 m lungime si 12 mlăţime), a fost restaurată in 1907-1908.Biserica are o turlă mare, centrală,străjuită de patru turle mai mici la colţuri(turlele au fost reconstruite în 1971-1973)si un pridvor deschis, de mici dimen -siuni. În biserică se păstrează racla cumoaştele Sfântului Mucenic Ciprian(mâna dreaptă), făcătoare de minuni.Declarată monu ment istoric. 
Catedrala „Mântuirii Neamului” Õ Uranus.
Catedrala romano-catolicã „Sfântul

Iosif”, si tuatã pe strada G-ral Berthelot,colþ cu strada Lute ranã, este un edificiude mari dimensiuni (40 m lungime ºi22 m lãþime), construit în perioada 1873–1884 dupã planurile arhitectului german
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Biserica mănăstirii „Stavropoleos”
Biserica „Zlătari” cu hramul „Naşterea Maicii
Domnului”



Friedrich Schmidt, în stil roma nic, cu ele -mente go tice, prin osârdia MonsegnioruluiIgnace Paoli – prim-arhi epis cop catolic,venit în B. în urma în þelegerii stabiliteîntre guvernul român ºi Papa Leon alXIII-lea. Faþada are o intrare monu -mentalã, dea supra cãreia se aflã o amplãrozetã cu vitralii multi colore executateîn 1985 de artistul Dorin Dãnilã. Bisericaposedã o orgã de concert, acþionatã deun sistem pneu matic electric, cu treiclaviaturi, 3 375 de tuburi, 54 de registreprincipale ºi 36 de registre auxiliare. Orgaa fost construitã ºi montatã în anul 1930de firma L. Wegenstein din Timiºoara.Catedrala a fost afectatã de cutremureledin 1929, 1940, 1977, 1986 ºi 1990 ºi debombar damentele din 4 apr. 1944, darreparatã ºi consolidatã de fiecare datã.Catedrala a mai fost supusã unor amplelucrãri de consolidare ºi restaurare înperioada 1991–2000. Picturile murale dininterior au fost începute în 1980 depictorul Toma Lasconi ºi finalizate în 1986de o echipã condusã de Petru Ciobãnicã.Declarată monument de arhitectură.
Mănãstirea „Antim” (de cãlugãri), cubiserica având hramul „Duminica Tuturor

Sfinþilor”, a fost construitã în anii 1713–1715 prin strãdania mi tropo litului AntimIvireanul pe locul unei vechi biseri cuþedin lemn, atribuitã pahar nicului StaicuMeriºanu. Intrarea în curtea mănãstiriise face prin poarta unui puternicturn-clopotniþã cãruia i s-au adãugat, în1857–1860, patru turnuleþe pe colþuri.Biserica mănãstirii, a cãrei faþadã este

precedatã de un monumental pridvordeschis, spri jinit pe 10 co loane de piatrã,cu capiteluri sculptate, aparþine, princoncepþie ºi decoraþie, stilului brân -covenesc; biserica a fost supusã unorample lucrãri de restaurare în anii 1860–1863, executate de arhitectul austriacSchlatter, perioadã în care a fost ºi pictatãla interior de Petre Alexandrescu, unuldintre primii pictori de biserici, formatîn ºcolile din Occident. Iconostasul estedin piatrã sculptatã ºi se crede cã esteopera lui Antim Ivireanul cãruia, dealtfel, i se atribuie ºi rea lizarea uºiibisericii, bogat împodobitã. La aceastãmănãstire a funcþionat, pentru scurtãvreme, o tipo grafie de sub teascurilecãreia au ieºit în 1719 un Octoih ºi o carteintitulatã Despre datorii. Din 1797, aici ºi-adesfãºurat acti vitatea o ºcoalã de preoþie,dupã 1836 Semi narul Mitropoliei Un -gro-Vla hiei, iar din 1840 Arhivele Statuluicare au fost mutate apoi, în 1864, lamănãstirea „Mihai Vodã”. În 1912, înincinta mănãstirii „Antim” s-a construitPalatul Sfântului Sinod care a fost mutatdin locul lui, pe o distanþã de 25 m cu orotire de 13 grade, în anul 1984, pentrua nu fi demolat ca ur mare a lucrãrilor desistematizare a zonei central-istoriceiniþiate de cãtre Nicolae Ceauºescu.Mănãstirea „Antim” are un interesantmuzeu religios ºi o expoziþie închinatãvieþii ºi activitãþii mitropolitului AntimIvireanul. La 20 iun. 1992, Sfântul Sinodal Bisericii Ortodoxe Române l-acanonizat pe Antim Ivireanul, el fiindînscris în calendar pe data de 27 sept.
Mănãstirea „Plumbuita” (de cãlugãri),cu bise rica „Naºterea Sfântului Ioan

Botezãtorul”, situatã în cartierul Colen -tina, a fost construitã într-o primã formãde cãtre domnul Petru cel Tânãr (1559–1568), dar a suferit multe prefaceri ulte -rioare. În 1647, Matei Basarab a recon -struit biserica din te melie ºi a construitCasa domneascã, în care astãzi esteamenajat un muzeu cu obiecte de artãreligioa sã. În acest muzeu sunt expuse130 de busturi ale domnilor români,sculptate în piatrã de stareþul SimeonTatu. Biserica mănãstirii (care un timp afost acoperitã cu tablã de plumb, faptpentru care populaþia i-a atribuit numelede Plumbuita), pãs treazã la interiorpicturi murale originare. În 1573, laaceastã mănãstire a fost instatã primatipografie din B., de sub teascurile cãreiaa ieºit, în 1582, un Tetraevangheliar, primacarte tipãritã la B. Biserica este încon -

juratã de un zid de incintã strãjuit de unturn al porþii, datând din 1802–1806. Înprezent, la aceastã mănãstire se aflãatelierele Patriarhiei în care se produclumânãri, se prelu creazã metalele ºilemnul, se executã sculpturi etc. Aiciexistã ºi o turnãtorie de clopote. Ansam -blul monahal a fost restaurat în anii 1933–1940 ºi în 1958.
Mănăstirea Văcăreşti Õ Capitolul

Biserici demolate.
Schitul Maicilor Õ Capitolul Biserici

mutate/translate.
Sinagoga „Credinþa”, str. VasileToneanu nr. 48, din cartierul Dudeºti, afost construitã în anii 1926–1928 dininiþiativa unui grup de evrei.
Sinagoga „Ieºua Tova”, situatã pe str.Take Ionescu nr. 9, în apropiere de PiaþaAmzei, este cel mai vechi aºezã mântreligios al evreilor din B. Construitã în1827, sinagoga a suferit transformãri ºimodelãri la începutul sec. 20 (i s-a adãu -gat un corp de clãdire cu parter ºi douãetaje, un mic „ºil” pentru servicii divinecotidiene º.a.). Sala centralã din interior,cu 120 de locuri, oferã un aspect somp -tuos, iar balconul din jurul navei (cu 60de locuri pentru femei) are balustradeledecorate cu ornamente din lemn sculptat.
Sinagoga Mare, situatã pe str. VasileAdamachi nr. 11 din cartierul Vãcãreºti,este o construcþie sobrã, realizatã în 1846–1849, declaratã ulterior, de cãtreAcademia Românã, monument dearhitecturã. Reparatã în 1865, reclãditãîn 1903 ºi amplu re novatã în 1931,sinagoga a fost pictatã (1936) în interiorde artistul Gherºon Horowitz, în stilrococo. Devastatã de legionari în 1941, afost reparatã în 1945; restauratã în 1980.În 1992, în aula mare a fost inauguratã
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expoziþia foto-documentarã care ilus -treazã martiriul evreilor din România înpe rioada 1940–1944.
Templul „Coral”, situat pe str. SfântaVineri nr. 9–11, este cel mai prestigioslãcaº de cult mozaic din România. Piatrade temelie a fost pusã la 21 iul. 1864, odatã cu începerea construcþiei, iarlucrãrile de finisare au durat pânã în18/30 iun. 1866. Imediat dupã termi nareaconstrucþiei, o ceatã de rãufãcãtori audevastat templul, fapt ce a determinatreluarea lucrãrilor care s-au încheiat la6/18 iul. 1867. În 1901 a fost instalatãorga. În 1932 s-au întreprins acþiuni derefacere ºi modernizare a exteriorului ºide restaurare a interiorului. Cu aceastãocazie s-a mai construit o aripã carecuprinde, la parter, o salã de festivitãþiºi de conferinþe ºi camera clerului, iar laetaj câteva sãli ce adãpostesc biblioteca,muzeul ºi arhiva. Sala de rugãciuni arefrumoase vitralii, balcoane arcuiteelegant ºi pereþii pictaþi în stil mozarab.În curtea templului se aflã Monumentuldedicat martirilor holocaustului, subforma unei menore de mari dimensiuni,dezvelit în 1992.
Templul „Unirea Sfântã”, situat pe str.Mãmu lari nr. 3, în cartierul Vãcãreºti, afost construit în 1850 din iniþiativa ºi cueforturile unei confrerii a croitorilor deîmbrãcãminte bãrbãteascã din B.Templul a fost renovat în 1906, iar pereþiiinteriori repictaþi în 1910 cu exuberanteelemente policrome, având motive floralestilizate ºi steluþe în ºase colþuri. Devastatde legionari în 1941, templul a fostreparat ulterior. Din 1978, templul numai serveºte ca lãcaº de rugãciune, fiindtransformat în Muzeu de Istorie aComunitãþilor Evreieºti din România.
Aspectul urbanistic. În perioadapostbelicã, B. a înregistrat schimbãriimportante sub aspect urbanistic, înevoluþia lui observându-se influenþadiferitelor stiluri ºi etape în sistema ti -zarea unor zone ºi în construcþia clã -dirilor. Ca urmare a politicii de continuãmodernizare, încadratã într-un plangeneral de sistematizare, B. a fost supusunor permanente înnoiri (mai ales dupã1965), care au culminat cu demolareaunei mari porþiuni (c. 1/3) din zonacentral-istoricã (dupã 25 iun. 1984) ºiconstruirea unui nou centru poli tico-ad -ministrativ, dominat de Casa Poporului(Palatul Parlamentului), Bd. „Victoria

Socialis mului” (azi Bd. Unirii) ºinumeroase blocuri standard pentrulocuit. Aspectul actual al oraºului estedominat de un amalgam de stiluri de lasf. sec. 19 ºi din prima jumãtate a sec. 20,unele dintre ele de o certã valoarearhitecturalã. În perioada post belicã aufost construite numeroase clãdiri careadãpostesc instituþii ale administraþiei destat, de învãþãmânt, de artã ºi culturã,institute de cercetãri, sãli de sport etc. ºimai cu seamã un numãr foarte mare(peste 500 000) de noi apartamente delocuit grupate în cadrul unor maricartiere, relativ unifor me sub aspecturbanistic, dar utile din punct de vederesocial. În perioada de dupã 1960 ºi pânãla jumãtatea anilor ’80 ai sec. 20, atâtperiferiile Capitalei (mai ales), dominatede locuinþe insalubre ºi locuri virane, câtºi axele radiale de penetraþie spre centruloraºului au fost supuse unor transfor -mãri radicale, fiind construite complexeurba nistice noi – „ade vãrate oraºe” caredispun de dotãrile corespun zãtoare:complexe comerciale, pieþe, clãdiri so -cial-culturale, spaþii verzi etc. Printreacestea se evidenþiazã cartierele BaltaAlbã, Titan, Drumul Taberei, Berceni,Militari, Bucureºtii Noi, Crân gaºi,Giuleºti, Bãneasa, Aviaþiei, Dãmãroaia,Flo reasca, Vatra Luminoasã, Feren tari,Dudeºti º.a. ºi an samblurile de locuinþeconstruite în lungul mari lor artere decirculaþie ca de pildã ºoselele Colen tina,Pantelimon, Iancului, ªtefan cel Mare,Mihai Bravu, Olteniþei, Giurgiului,Alexan driei, Viilor, Sãlaj, Nicolae Titu -lescu º.a., cãile Griviþei, Raho vei, Doro -banþilor, Cãlãraºilor, Vãcãreºti, Giuleºti,13 Septem brie, Vitan-Bârzeºti º.a., bu -levar dele Muncii, 1 Mai, Ion Mihalache,Iuliu Maniu, Timiºoara, Lacul Tei, Pãcii,Ghencea, Metalurgiei, Dimitrie Cantemir,Nicolae Grigorescu, Theodor Pallady º.a.Unele „pieþe” mari ale Capitalei, cumsunt Piaþa Unirii, Piaþa Constituţiei, PiaþaVictoriei, Piaþa Naþiunilor Unite (fostãPiaþa Operetei), Piaþa Operei, Piaþa Gãriide Nord, Piaþa Universitãþii, PiaþaRomanã, Piaþa Chibrit, Piaþa PreseiLibere (fostã Piaþa Scân teii), PiaþaIancului, Piaþa Bucur-Obor º.a. formeazãcomplexe arhitectonice de sine stã tãtoareîn cadrul sistemului urban alBucureºtiului. O consecinþã negativã ademolãrii nume roaselor gos podãrii din
B. este numãrul foarte mare de câinirãmaºi fãrã stãpân, hoinărind pe străzi.

CartierelemunicipiuluiBucureºtiBalta Albã GriviþaBãneasa (Aviaþiei) 1 MaiBerceni MilitariBucureºtii Noi PajuraChitila PanduriColentina PantelimonCotroceni PiperaCrângaºi PrimãveriiDãmãroaia ProgresulDomenii RahovaDrumul Taberei 13 SeptembrieDudeºti TeiFerentari TitanFilantropia UranusFloreasca Vatra LuminoasãGhencea VitanGiuleºti
Printre construcþiile realizate înperioada 1950–2010, care dau o notãarhitecturalã aparte peisajului urbanisticbucureºtean, se numãrã:
Casa Poporului sau Palatul Parla -

mentului (se diul nou, din 1994) este un
edificiu de mari pro porþii, extins pe o
supr. de 64 800 m2, la nivelul solului.
Construit între 1984 ºi 1989 pe Dealul
Uranus (sau Dealul Arsenalului), dupã
planurile unui colectiv de arhi tecþi ro -
mâni, coordonat de arhi tecta Anca Petrescu,
acest impozant edificiu are o formã
dreptunghiu larã, cu laturile de 270 m la
fa þadã ºi respectiv 240 m lateral, o
înãlþime de 84 m ºi o adâncime, sub cota
zero, ce coboarã pânã la 92 m. Su pra -
feþele celor 440 de birouri, ale zecilor de
saloane de re cepþie, ale celor pentru
manifestãri ºtiinþifice, cultu ral-artisti ce,
social-politice etc. (din tre care 20 de
saloane au o supr. cuprinsã între 200 ºi
700 m2 fie care) ºi ale zecilor de sãli de
con ferinþe ºi ºedinþe (dintre care trei sãli
au între 1 000 ºi 1 500 m2 fie care, douã
sãli cu peste 2 000 m2 fiecare, douã sãli
de ºedinþe cu o capacitate de 1 200 de
locuri ºi respectiv 850 de locuri)
însumeazã 265 000 m2 (locul 2 în lume
dupã clãdirea Pentago nului din
Washington, care are 604 000 m2 supra -
faþã con strui tã în interioare). Din punct
de vedere al volu mului construit, Casa
Poporului ocupã locul 3 în lume (cu 2,55
mil. m3) dupã clãdirea de la Cape
Canaveral (S.U.A.), în care se monteazã
rachetele cosmice (cu 3,67 mil. m3) ºi
dupã Piramida lui Quetzalcóatl (3,3 mil.
m3) din Mexic. Spaþiile bi rourilor sunt
destinate unor insti tuþii centrale de stat,
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unor comisii parlamentare etc., iar sãlile
de con ferinþe, moderne, luxoase ºi echi -
pate cu toate dotã rile necesare,
reprezintã, prin tre altele, locul ideal de
desfãºurare a unor reuniuni interna -
þionale, a unor concerte sau festivaluri
mu zicale etc. Este demn de amintit cã în
sãlile fastu oase ale Casei Poporului
(Palatul Parlamen tului) s-au desfãºurat
lucrãrile Conferinþei Interna þionale a
Forumului Crans-Montana (1994), ediþia
din toamna anului 1995 a Festi valului
internaþional „George Enescu”, a 94-a
Con ferinþã a Uniunii Interparlamentare
(1995), Forumul oamenilor de afaceri, al
cooperãrii la Marea Neagrã (25–28 apr.
1996), a 43-a Sesiune anualã a NATO (8–
13 oct. 1997) ºi summitul NATO (2–4 apr.
2008).

Casa Presei Libere (fostã Casa Scânteii),
extin sã pe 25 000 m2, a fost construitã
între 1949 ºi 1953 dupã planurile unui
colectiv de arhitecþi, condus de cãtre
Horia Maicu. Clãdirea are patru corpuri
dis tincte care comunicã între ele, corpul

central fiind dominat de un turn de 90m înãlþime. Aici se află Agenţia Românăde Presă/ „ROMPRES”, Tipografia„Coresi”, redacþiile unor ziare etc., iar înanii 1995–2011 a funcţionat BursaRomână de Mărfuri.
Circul „Globus” are o clãdire de formãcircu larã, cu un diametru de 300 m, cu ocupolã ondulatã, construitã în anii 1958–1961, dupã planu rile arhi tecþilor N.Porumbescu ºi C. Rulea, pe un terenviran cunoscut sub numele de groapa„To nola”, trans format ulterior într-unfrumos parc, cu un lac în mijloc. Arenacircului, cu un diametru de 13 m ºi osupr. de 160 m2, este înconjuratã de unspaþios amfiteatru cu o capacitate de2 500 de locuri.
Complexul de magazine şi firme

„Bucur-Obor”, inaugurat în primã varaanului 1977, este dispus pe trei niveluri(demisol, parter, mezanin) în cadrul unuiimpozant cvartal de locuinþe din apro -pierea Pieþii Obor, cunoscut sub denu -mirea de ALMO (Ansamblul de Locuinþeºi Magazine Obor). Este unul dintre cele

mai mari magazine din B. ºi din þarã, cuo supr. de peste 42 000 m2. La parterulmaga zinului a fost inaugurat, la 25 nov.1995, un spaþiu ali mentar apar þinândcelebrei firme americane „McDonald’s”,iar la sf. lunii dec. 1995, un restaurant alfirmei „Burger Ranch”.
Complexul de magazine şi firme „Uni -

rea”, inaugurat în toamna anului 1976,este un edificiu de mari di mensiuni, cuaspect monumental, cu 8 niveluri ºi osupr. utilizabilã de peste 30 000 m2, con -struit dupã planurile unui colectiv con -dus de cãtre arhitectul Gheorghe Leahu.Clãdirea a suferit în anii ’80 ai sec. 20unele adãugiri ale aripilor laterale. Lasubsolul ma gazinului a fost inau gurat,în vara anului 1995, primul spaþiualimentar al firmei „McDonald’s” înRomânia.
Hotel „Radisson Blu” (fost hotel

„Bucureşti”) Õ capitolul Turism.
Hotel „Intercontinental”Õ capitolul

Turism.
Hotel „Novotel” Õ capitolul Turism.
Hotel „Sofitel” Õ capitolul Turism.
Opera Naþionalã beneficiazã de un

edificiu monu mental, construit în 1953
(inaugurat la 9 ian. 1954) dupã planurile
arhitectului Octav Doicescu, prevãzut la
faþadã cu trei arcade înalte. Sala de
spectacole are o capacitate de 1 200 de
locuri, iar scena, în formã de potcoavã,
de mari dimensiuni (24 m lãþime, 30 m
înãlþime, 20 m adâncime), permite
desfãºurarea unor spectacole fastuoase.

Palatul „Bancorex” sau „Bucharest
Financial Plaza”, aflat pe Calea Victoriei,
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lângă Palatul C.E.C., a fost construit înperioada 1994–1997 ca o clădire destinatăpentru birouri de clasa A.  Edificiul are18 etaje, 83 m înălţime şi un parkingsubteran desfăsurat pe trei niveluri.
Palatul Radiodifuziunii, dat în folosinþãîn 1960, construit dupã planurile arhitec -þilor Tiberiu Ricci, Leon Garcia ºi MihaiRicci, este prevãzut, la una dintre extre -mitãþi, cu o salã de concerte ºi de specta -cole, cu o capacitate de 1 000 de locuri.Scena este dotatã ºi cu o uriaºã orgã, for -matã din 7 000 de tuburi, cu 80 de registre.Palatul dispune de stu diouri spe cialamenajate pentru emisiuni de teatru, demuzicã popularã ºi uºoarã, de estradã etc.
Palatul Sporturilor ºi Culturii, dat în

folosinþã în 1974, este un edificiu monu -
mental construit dupã planurile unui
colectiv coordonat de arhitecþii C. Lãzã -
rescu, G. Cristea º.a., destinat com petiþiilor
sportive (handbal, tenis, box, lupte etc.),
dar ºi ma nifestãrilor culturale (concerte,
recitaluri, specta cole artistice ºi
cinematografice etc.). Sala, de di mensiuni
mari (80 x 80 m), este prevãzutã cu tribune
cu o capacitate de c. 6 000 de locuri.

Palatul Televiziunii, construit în anii1968–1969, este un complex format dintrei clãdiri ce acoperã o supr. de 60 000 m2,construite dupã planurile arhi tecþilorTiberiu Ricci, Th. Iacoban ºi Maria Cãciulã.
Pavilionul Central al Complexului

Expoziþional din Piaþa Presei Libere este
un edificiu impozant, de plan circular,
construit în 1962–1964 (pe locul fos tu lui
hipodrom) dupã planurile arhitecþilor
Ascanio Damian ºi Mircea Enescu.
Construcþia, extinsã pe 10 000 m2, are un
diametru, la bazã, de 180 m, iar cupola

care o acoperã are un diametru de 93 m
ºi nu se sprijinã pe piloni. În acest pavi -
lion, ca ºi în celelalte pavilioane înve -
cinate, se organizeazã edi þiile de
primãvarã ºi de toamnã ale Târgului
Inter naþional Bucureºti (TIB).

Sala Palatului este un edificiu de
formã prisma ticã, cu un acoperiº metalic
boltit, conceput de cãtre arhitecþii Horia
Maicu, Tiberiu Ricci, Romeo Ştefan Belea
ºi Ignace ªerban ºi construit în perioada
1 ian. 1959–1 apr. 1960. Sala, cu un vol.
de 30 000 m3 ºi o capacitate de 4 000 de
locuri, cu o scenã de mari proporþii
(deschidere de 30 m în faþã, 20 m în spate
ºi o adân cime de 15 m), dotatã cu
instalaþii tehnice moderne, este destinatã
atât unor reuni uni de am ploare
(congrese, conferinþe etc.), cât ºi
desfãºurãrii unor spectacole (concerte,
spectacole artistice, pro iecþii de film etc.).
Concertul inaugural al sãlii a fost susþinut
în luna mai 1960 de violonistul David
Oistrah.

Teatrul Naþional este o clãdire impu -nãtoare, construitã în anii 1967–1970dupã proiectul unui colectiv de arhitecþi,coordonat de cãtre Horia Maicu, Romeoªtefan Belea ºi Nicolae Cucu, având faþa -da realizatã în stilul mănãstirilor dinnordul Moldo vei, cu o corniºã amplã careaminteºte de streºinile ctitoriilor feudaleale voievozilor moldoveni. Corpulclãdirii a fost supus unor retuºuriexterioare ºi a unor renovãri interioaredupă incendiul din 1978, iar în 2011 aintrat într-un proces de consolidare şirestaurare a clădirii şi de reamenajare asălilor de spectacole, lucrările fiindprevăzute să se încheie în 2013. Pâna în2011, Teatrul Naţional a dispus de o salãmare de spectacole, cu peste 900 de locuri,

o scenã amplã, cu portal variabil, o salãmai micã, cu peste 500 de locuri, destinatãspectacolelor de operetã, o salã mignonã(Sala Atelier), de câteva zeci de locuri, unmuzeu al Teatrului Naþional ºi un spaþiudestinat expoziþiilor de artã plasticã.
Tower Center International este oclădire ultramodernă, destinată birou -rilor de clasă A, situată pe Bd. IonMihalache, în apropiere de PiaţaVictoriei. A fost construită în perioada2005–2007, are 4 niveluri în subteran, 25de etaje şi 120 m înălţime, fiind cea maiînaltă clădire din Bucureşti.
Universitatea Politehnicã (inauguratãla 1 oct. 1970), alcãtuitã dintr-un complexde clãdiri, extinse pe 200 000 m2, dispuneîn total de 30 de sãli de curs, 28 de amfi -teatre, 82 de sãli de seminarii, 584 delaboratoare, o aulã de 1 500 de locuri ºialta de 500 de locuri, amplasatã în cadrulunui parc, a fost con struitã în perioada1966–1969 dupã pla nurile unui colectivde arhitecþi condus de Octav Doicescu.
Celemai interesanteconstrucþii

dinB., cu o certã ºi recunoscutã valoare
arhitecturalã (uneori ºi istoricã), rãmân
însã acelea realizate la sf. sec. 19 ºi prima
jumãtate a sec. 20, ca rod conceptual al
unei renumite pleiade de arhitecþi români
ºi strãini, multe dintre aceste construcþii
fiind declarate mo numente istorice ºi de
arhitecturã.

Atheneul Român este una dintre cele
mai repre zentative clãdiri ale Capitalei,
cu valoare de simbol, construitã între
1886 ºi 1888 (inaugurarea a avut loc la
14/26 febr. 1888), dupã planurile arhi -
tectului francez Albert Galleron, ajutat
de arhitectul român Constantin Bãicoianu,
din iniþiativa unui grup de intelectuali,
în frunte cu Constantin Esarcu, Vasile
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Alexandrescu-Urechia, Nicolae Kretzulescu
º.a., dornici sã în zestreze B. cu o salã
încãpãtoare, destinatã manifestãrilor
muzicale de înaltã þinutã artisticã.
Fondurile au fost strânse prin subscripþie
publicã ca rãspuns la renumitul apel
„daþi un leu pentru Atheneu”. Atheneul
Român, cu faþada în stil neo clasic ºi cu o
cupolã mare, de facturã barocã, are
aspectul unui templu ionic cu ºase
coloane frontale ºi douã laterale. Clãdirea
a cunoscut în primele decenii mai multe
completãri ºi modificãri (au fost con -
struite douã aripi în spatele edificiului,
care au gãzduit o perioadã Pinacoteca
statului), iar între 1924 ºi 1928 a mai fost
supusă unor transformãri (s-au creat noi
spaþii de expoziþii ºi s-a realizat sala micã
de concerte) sub îngrijirea arhitectului I.
Ionescu. În perioada 1991–2000 a fost
supus unui amplu proces de consolidare
ºi restaurare. Sala mare de concerte, cu
un diametru de 28,50 m ºi o înãlþime de
16 m, are o capacitate de 1 000 de locuri
ºi o bunã acusticã, fiind decoratã cu o
frescã în care sunt surprinse principalele
momente din istoria României – operã a
pictorului Costin Petrescu. Corpul cen -
tral are la parter un hol imens, de formã
circularã, susþinut de 12 coloane de tip
doric, exe cutate din metal ºi îmbrãcate
în stuc roz care imitã culoarea marmurei.
Edificiul a gãzduit iniþial sediul Societãþii
culturale „Atheneul Român” – instituþie
întemeiatã la 28 ian./9 febr. 1865 din
iniþiativa lui Constantin Esarcu, Vasile
Alexandrecu-Urechia ºi Nicolae
Kretzulescu, cu scopul rãspândirii cuno -
ºtinþelor ºtiinþifice ºi culturale în rândul
populaþiei. În sala mare s-a întrunit, la
29 dec. 1919, cea dintâi Camerã a Depu -
taþilor a României Mari, care a rati ficat
unirea Basarabiei, Bucovinei ºi Transilva -

niei cu România. În prezent, clãdirea
Atheneului Român este sediul Filar -
monicii „George Enescu”. În grã dina din
faþa Atheneului Român (fostã proprietate
a familiei Vãcãrescu în sec. 17–18) se aflã
statuia lui Mihai Eminescu, executatã în
bronz de cãtre sculptorul Gheorghe
Anghel. În anul 2007, Atheneul Român
a fost inclus pe lista monumentelor
UNESCO.

Casa „Capºa”, situatã vizavi de CerculMili tar Naþional, pe Calea Victoriei, colþcu str. Edgar Quinet, este o veche clãdire(1852), cu un etaj, aparþinând, iniþial,vornicului Slãtineanu, ºi care, din 1874,a intrat în posesia celebrului cofetarGrigore Capºa (fost elev al lui Boissierdin Paris); acesta a transformat-o încofetãrie, cafenea, restau rant ºi hotel,constituind locul de întâlnire al unorpersonalitãþi bucureºtene (oamenipolitici, literaþi, artiºti, ziariºti etc.).Renovatã în anii 1999–2003 (inauguratãla 17 iun. 2003).
Casa „Dissescu”, situatã pe Calea

Victoriei nr. 196, colþ cu str. Gheorghe
Manu, este o frumoa sã construcþie în stil
românesc, ridicatã în anii 1910–1912 dupã
planurile arhitectului Grigore Cerchez în
colaborare cu arhitectul francez A. C.
Clavel. Casa a aparþinut juristului ºi
profesorului universitar Constantin
Dissescu. În prezent, adã pos teºte Insti -
tutul de Istoria Artei „George Oprescu”.

Casa „Lenº-Vernescu”, Calea Victorieinr. 133, este o clãdire în stil eclectic, ridi -catã în jurul anului 1820 de marele logofãtFilip Lenº, devenitã, dupã moar teaacestuia, sediul unei unitãþi militare, apoisediul Ministerului de Rãzboi, iar, din1886, pro prietatea politicianului GheorgheVernescu. Edifi ciul a fost restaurat în 1887–1889 sub îngrijirea arhi tectului Ion Mincuºi împodobit la interior cu picturi executate

de G. D. Mirea. Clă direa a fost renovată laînceputul anilor `90 ai sec. 20 şi din 1995adă pos teste Cazinoul „Palace”. Declaratămonument istoric.
Casa „Monteoru”, situatã pe CaleaVictoriei nr. 115, lângã Palatul Romanit(care adăposteşte în prezent MuzeulColecţiilor de Artă), este o clãdire ele -gantã, cu douã niveluri inegale, datânddin a doua jumãtate a sec. 19, restauratãde arhitectul Ion Mincu în 1887–1889 pecheltuiala industriaşului Grigore C.Monteoru. Interioarele au fost împo do -bite sub influenþa stilului eclectic francez.În prezent aici se aflã sediul UniuniiScriitorilor.
Cercul Militar Naþional (până în 1990

s-a numit Casa Centralã a Armatei) este
un edificiu monu mental, construit în
1912–1914, pe un platou mai înalt, mãr -
ginit de Calea Victoriei, str. Constantin
Mille ºi Bd. Regina Elisabeta (fost Mihail
Kogãlniceanu), pe care a existat anterior
renumita bisericã Sãrindar, ctitorie a lui
Matei Basarab, cãzutã în ruinã în a doua
jumãtate a sec. 19 ºi demolatã în 1893.
Clãdirea Cercului Militar Naþional, ridi -
catã dupã planurile arhitecþilor Dimitrie
Maimarolu, Victor ªtefãnescu ºi Ernest
Doneaud, în stilul neo clasi cismului
francez, are o faþadã monu mentalã, pre -
vã zutã cu o impunãtoare colonadã în stil
corin tic, precedatã de o vastã terasã care,
pe timpul verii este folositã ca restaurant
în aer liber. Clã direa dispune de elegante
saloane de recepþie, sãli de conferinþe º.a.

Clãdirea Academiei Române, Calea
Victoriei nr. 125, situatã vizavi de biserica
„Sfântul Ni colae”-Tabacu, este un edi -
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ficiu în stil neoclasic, datând din a doua
jumãtate a sec. 19 (aflat în mijlo cul unei
frumoase grãdini), în care a fost stabilit,
în toamna anului 1890, sediul Academiei
Române. În curtea Academiei Române
se aflã ºi clãdirea Bi bliotecii Academiei,
construitã în 1936–1937 dupã planu rile
arhitecþilor Duiliu Marcu ºi N. Sburcu,
una dintre cele mai mari ºi mai valoroase
biblioteci din þarã devenitã, în ultimul
timp, neîncãpãtoare ºi neadec vatã volu -
mu lui uriaº de materiale pe care îl po -
sedã. Alãturi de vechea clãdire s-a con struit,
în anii 1994–2000, un nou edi ficiu mai
mare ºi mai modern, pe chel tuiala Bãncii
Naþionale a României, inaugurat parþial
(30%) la 6 iun. 1997 şi apoi la 1 febr. 2002,
care sã adãposteascã valorile de carte ale
acestei presti gioase biblioteci.

Palatul Academiei de Arhitecturã ºi
Urbanism, situat vizavi de Teatrul Naþio -
nal, mãrginit de strãzile Biserica Ienei,
Edgar Quinet ºi Academiei, a fost
construit în perioada 1912–1927 dupã
planurile arhitectului Grigore Cerchez.
Faþada clãdirii, pre vãzutã cu o loggie
deasupra portalului, prezintã unele ase -
mã nãri cu stilul brâncovenesc, îmbinat
cu elemente ale arhitecturii bizantine.

Palatul Academiei Militare, situat pe
un pro mon toriu ce dominã malul drept
al Dâmboviþei, pe ºos. Panduri nr. 68–
72, este un edificiu impunãtor, construit
în anii 1937–1938, dupã planurile arhitec -
tului Duiliu Marcu.

Palatul Bãncii de Investiþii (fostã Banca
„Marmorosch–Blank”) situat în apro piere
de Banca Naþionalã a României, pe str.
Doamnei, a fost con struit între anii 1913
ºi 1923, în stil neomoldove nesc, dupã

planurile arhitectului Petre Antonescu. În
interior este decorat în stilul Art Nouveau
de Cecilia Cuţescu-Storck.

Palatul Bãncii Naþionale a României, cu
faþada spre Lipscani, este o clãdire vastã,
de plan simetric ºi plasticã sobrã,
construitã între 1884 (12 iul.) ºi 1890 dupã
planurile arhitecþilor francezi Albert
Galleron ºi Cassien Bernard, în stil
neoclasic fran cez pe locul fostului han al
lui ªerban Vodã. Faþada clãdirii, din
strada Lipscani (care reprezintã sediul,
iniþial istoric), este evidenþiatã de patru
coloane corintice, iar pavilioanele de colþ
sunt ornamentate cu câte patru coloane
în stil ionic, care au între ele câte o niºã
în care se aflã statuile alegorice repre -
zentând „Agricultura” ºi „Justiþia”,
executate de sculptorul Ion Georgescu,
pre cum ºi „Comer þul” ºi „Industria”
realizate de ªtefan Ionescu-Val budea.
Clãdirea iniþialã a Bãncii Naþio nale a
României a fost completatã, la începutul
anilor ’40 ai sec. 20, cu o clãdire nouã,
având faþada spre strada Doam nei,
construitã dupã planurile arhitec tului
Radu Dudescu. În acest edificiu, cu trepte
monumentale din granit ºi coloane
corintice, a funcþionat, între 1948 ºi 1992,
Ministerul de Fi nanþe, în prezent fiind
în proprietatea, de drept, a Bãncii
Naþionale a României. Clãdirea a fost
supusã unor ample lucrãri de re novare
în anii 1993–1995.

Palatul Bibliotecii Centrale Universitare
(fostul Palat al Fundaþiei Universitare
Carol I), situat pe aripa de NE a Pieþei
Revoluţiei, vizavi de Palatul Regal, a fost
construit între 1891 ºi 1895 (inau gurat la
14 mart. 1895) dupã planurile arhitec -
tului francez Paul Gottereau, în stilul
clasicismului fran cez, pe locul fostelor

case ale lui Grigore Pãucescu (fost
ministru al Agriculturii), pe care Regele
Carol I le-a cumpãrat pentru ca pe locul
lor sã construiascã acest aºezãmânt, în
amin tirea celor 25 de ani de domnie. Faþã
de corpul iniþial al clãdirii, arhitectul Paul
Gottereau a amplificat de mai multe ori
planul acesteia, depãºind de c. patru ori
volumul ei – fapt ce a determinat prelun -
girea timpului afectat extin derii con -
strucþiei iniþiale pânã în anul 1914 când
a putut fi inauguratã (9 mai 1914). În
timpul Revoluþiei din dec. 1989, clãdirea
Bibliotecii Centrale Universitare a fost
aproape complet distrusã prin incen -
diere, cât ºi de proiectilele lansate de pe
tancuri. Atunci au fost dis truse peste
500 000 de cãrþi, c. 3 700 de manuscrise
care apar þineau lui M. Eminescu, I. L.
Caragiale, G. Coºbuc, L. Blaga, T.
Maiorescu, M. Eliade º.a. ºi numeroase
cãrþi rare. Edificiul a fost refãcut în
perioada apr. 1990–nov. 2001 (inaugurat
la 20 nov. 2001) sub egida UNESCO, iar
fondul de carte completat în mare parte
din donaþii. În aceeaºi perioadã a fost
construit un nou corp de clãdire în spatele
celei existente, pe locul fostei grãdini de
varã „Boema”. În faţa Palatului Bibliotecii
Centrale Univer sitare a fost amplasată
statuia ecvestră a Regelui Carol I,
dezvelită la 7 dec. 2010 (vezi capitolul
Monumente, statui şi busturi).

Palatul fostei Biblioteci Naþionale a
României, situat la inter secþia strãzilor
Doamnei ºi Ion Ghica, vizavi de Banca
Naþionalã a României, este un edificiu
bine pro porþionat, conceput de arhitectul
ªtefan Burcuº, în stilul neoclasic al acade -
mismulului francez, lucrare pentru care
autorul a obþinut premiul I al concursului
Internaþional de Arhitecturã din 1907.
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Clãdirea a fost construită în perioada mai
1908–mai 1911 (inaugurată la 23 mai
1911) pe locul donat de Ion N. Lahovary,
tatăl Marthei Bibescu, ministrul Agri -
culturii, Industriei, Comerţului şi Dome -
niilor din acea vreme. Iniţial a adãpostit,
pânã la instaurarea comu nis mului în
România, Bursa Românã de Comerþ, iar
în 1955 a fost destinatã ºi inauguratã ca
local pentru organizarea Bibliotecii
Centrale de Stat (din 1990 – Biblioteca
Naþionalã a României). La 15 dec. 2011 a
fost inaugurată noua clădire a bibliotecii
de pe Bdul Unirii, în care se vor transfera
peste 12 mil. de cărţi.  Sculpturile exte -
rioare şi cele de pe frontonul clădirii au
fost executate de Emil Wilhelm Becker,
sculptorul Curţii regale a României.

Palatul Casei de Economii ºi Consem -
naþiuni (C.E.C.) este un edificiu impu -
nãtor, bine propor þionat, construit în
perioada 1896–1900, în stilul eclectis -
mului academic francez cu valoroase
detalii de arhitecturã, dupã planurile
arhitectului francez Paul Gottereau.
Palatul C.E.C., de formã pãtratã, este
dominat de o mare cupolã centralã, cu
nervuri metalice ºi geamuri între ele, care
permit iluminarea naturalã a holului
central, ºi de alte patru cupole mai mici
în stil renascentist, care acoperã cele
patru volume de colþ, decorate cu
frontoane ºi steme. Intrarea principalã,
situatã în partea centralã a faþadei, între
cele douã volume de colþ, este marcatã
de o imensã arcadã, monumentalã, susþi -
nutã de o parte ºi de alta de câte douã
coloane împerecheate, în stil compozit.

Palatul Cotroceni, situat pe colina cuacelaºi nume, în mijlocul unei frumoasegrãdini, vizavi de Grãdina Botanicã, înincinta fostei mănãstiri Cotroceni, esteun somptuos edificiu construit în anii1888–1893, dupã planurile arhitectuluifrancez Paul Gottereau, ca reºedinþãpermanentã a prinþului moºtenitorFerdinand. Aripa de nord a edificiului afost refãcutã la începutul sec. 20 de cãtrearhitectul Grigore Cerchez, care i-aadãugat un pitoresc foiºor. În perioada1949–1976, în sãlile palatului Cotroceni(numit în acea perioadă Palatul Pionie -rilor) au funcþionat diferite cercuri delucru ale Organizaþiei Pionierilor, dupãcare palatul a fost supus unor amplelucrãri de renovare în anii 1977–1984,pentru a servi ca reºedinþã prezidenþialã.În prezent, palatul este folosit ca reºe -dinþã a Preºedintelui þãrii. Elegantagrãdinã ºi palatul sunt înconjurate de unzid de incintã.
Palatul de Justiþie (azi adãposteºteTribunalul Capitalei), situat pe SplaiulInde pendenþei, pe malul drept alDâmboviþei, între Piaþa Unirii ºi PiaþaNaþiunilor Unite, este un edificiumonumental construit în stilul Renaºteriifranceze, în anii 1890–1895, dupãplanurile arhitectului francez AlbertBallu. Faþada, cu expunere cãtre râulDâmbo viþa, se desfãºoarã pe c. 100 mlungime, fiind evidenþiatã de un corpcentral, mai înalt, mãrginit de douã aripilaterale. Corpul central, precedat de scãri,este pre vãzut cu un portic dominat deºase pilaºtrii masivi, terminaþi la parteasuperioarã cu statui alegorice din piatrã.

Corpul central mai are patru niºe în care
sunt plasate tot atâtea statui care
simbolizeazã Legea, Dreptatea, Justiþia,
Adevãrul, iar în partea superi oarã a
corpului central, de o parte ºi de alta a
ceasului se aflã câte o statuie care sim -
bo li zeazã Forþa ºi Prudenþa – opere create
de sculptorul Carol Storck. Proiec tarea
ºi finisarea interioarelor Palatu lui de
Justiþie au fost executate de arhitectul Ion
Mincu, deoarece Albert Ballu dece dase
între timp. Palatul a fost supus unor
ample lucrãri de renovare în anii 1991–
1994.

Palatul „Kretzulescu”, situat pe Calea
Ştirbei Vodă, în spatele Grădinii Cişmigiu
şi în apropiere de Universitatea Naţio -
nală de Muzică (Conservatorul), a fost
construit la începutul sec. 20 după
planurile arhitectului Petre Antonescu
în stilul Renaşterii franceze pentru folosul
familiei Kretzulescu. În perioada
interbelică a adăpostit Muzeul de Artă
religioasă. Din 21 sept. 1972 în acest palat
se află sediul Centrului European de
Învă ţă mânt Superior (CEPES) al
UNESCO. Palatul a fost renovat în anul
2003.

Palatul „Cantacuzino”, Calea Victoriei
nr. 141, care adãposteºte în prezent
Muzeul Naþional „George Enescu”, este
un somptuos edificiu con struit în stil
baroc francez, în anii 1898–1900, dupã
planurile arhitectului I. D. Berindei la
cererea lui Gheorghe Grigore
Cantacuzino, poreclit Nababul datorită

213Bucureşti

   Palatul Casei de Economii ºi Consem naþiuni (C.E.C.) Palatul de Justiþie (în prezent Tribunalul Capitalei)



uriaşei sale averi. În 1913, palatul a intratîn posesia fiului acestuia, MihailCantacuzino ºi a soþiei lui, Maria. Dupãmoartea prematurã a lui Mihail, soþiaacestuia, Maria, s-a cãsãtorit în 1937 cuGeorge Enescu, locuind împreunã înacest palat în anii 1945–1946. Muzeulactual a fost inaugurat în 1956. Faþadaare o intrare monumentalã, uºor decro -ºatã, precedatã de trepte din marmurã,strãjuitã de doi lei sculptaþi în piatrã,ocrotitã de o elegantã copertinã în formãde scoicã. La interior are o bogatãdecoraþie cu picturi realizate de ArthurVerona, G. D. Mirea ºi Nicolae Vermont.
Palatul Facultãþii de Drept, situat peBd. Regina Elisabeta (fost Mihail Kogãl -niceanu) nr. 64, lângã Opera Naþionalã,este o construcþie vastã, ridicatã în anii1933–1935, în spirit clasicizant, dupãplanurile arhitectului Petre Antonescu.Aici se aflã sediul Rectoratului Univer -sitãþii Bucureºti. Aula Mare, cu undiametru de 28 m ºi 17 m înãlþime, estelocul în care se conferă titlul de Doctor

honoris causa unor personalitãþi.
Palatul „Ghica”, situat pe str. Ilfov nr.6, în spa tele Palatului C.E.C., pe malulstâng al Dâmboviþei, este un edificiuimpunãtor construit în 1822 după pla -nu rile arhitectului catalan XavierVillacrosse (stabilit în Ţara Românească),în stil neoclasic, care a aparþinut dom -nului Grigore Dimitrie Ghica, frateledomnilor Grigore IV ºi Alexandru Ghica.În 1862, palatul a intrat în posesia statuluidevenind sediul Prefecturii jud. Ilfov, iar

ulterior a gãzduit, pe rând, mai multeinstituþii de stat, între care ºi MinisterulSãnãtãþii. Renovat în anul 1978.
Palatul Ministerului Administraţiei şi

Internelor (fostul sediu al ComitetuluiCentral al Partidului Comunist Românşi apoi al Senatului), situat în Piaþa Revo -luþiei nr. 1A, vizavi de Palatul Regal, esteun edificiu în formã de U, conceput înstil neoclasic de cãtre arhitectul EmilNãdejde ºi construit în pe rioada 1938–1950 sub coordonarea inginerului EmilPrager. Palatul a gãzduit iniþial preºe -dinþia Consiliului de Miniºtri ºi Ministerulde Interne (1950–1958), apoi sediile Comi -tetului Central al Partidului Co munistRomân ºi al Uniunii Tineretului Comu -nist din România (U.T.C.) în perioada1958–1989, iar dupã 1989 a adãpostit timpde c. 10 ani birourile ºi sala „Omnia” aleSenatului României ºi alte instituþii destat. De la 1 sept. 2005, aici funcþioneazãbirourile Ministerului Administraţiei şiInternelor. Acest palat a intrat în istoriarecentã a municipiului B. ca loc centralal Re voluþiei din dec. 1989. Aici ºi-apetrecut ultimele zile Nicolae Ceauºescu.În ziua de vineri, 22 dec. 1989, ora 1208,acesta, împreunã cu soþia sa, Elena,însoþiþi de Manea Mãnescu ºi Emil Bobuau fugit cu un elicopter de pe acoperiºulacestui palat, ca urmare a luãrii cu asaltde cãtre revoluþionari. Tot în acest palat(intrat în vorbirea uzualã din timpulcomunis mului cu denu mirea de PalatulC.C. – adicã al Comitetului Central) afost asasinat, prin împuºcare, în ultimeleclipe ale comunismului (vineri, 22 dec.1989, în jurul orei 1000), generalul Vasile

Milea, care s-a opus ºi care nu a respectatordinele date de Nicolae Ceauºescu caarmata sã tragã în demonstranþi.
Palatul Ministerului Agriculturii ºi

Alimenta þiei, situat pe Bd. Carol I (fostRepublicii), vizavi de Teatrul Naþional ºiîn stânga spitalului Colþea, este uninteresant monument arhitectonicconstruit în 1895–1896, în stilul Renaºteriifranceze, dupã planurile arhitectuluielveþian, stabilit în România, Louis PierreBlanc. Edificiul, cu subsol, parter ºi douãetaje, se compune dintr-un corp centralºi douã aripi laterale având faþadelerealizate în cãrãmidã aparentã, iarintrarea flancatã de douã cariatide.
Palatul Ministerului Industriilor (FostulPalat al Comitetului de Stat al Plani -ficãrii), aflat pe Calea Victoriei nr. 152,este un edificiu modern, construit în anii1934–1941 dupã planurile arhitectuluiDuiliu Marcu, cu faþada din marmurãalbã, dominatã de un turn cu ceas.
Palatul Ministerului Transporturilor,situat pe Bd. Dinicu Golescu nr. 38, vizavide Gara de Nord, este un edificiu masiv,a cãrui construcþie a început în 1936 ºi s-aterminat în 1947 din cauza întreru periilucrãrilor în timpul rãzboiului. De formãdrept unghiu larã (108 x 47 m), clãdirea afost con ceputã de un colectiv de arhitecþi(Duiliu Marcu, ªt. Cãlugãreanu, P. Milescuºi T. Sãvulescu) pre zentând patru corpuricare închid între ele o curte interioarã.
Palatul Muzeului Naţional de Istorie

Naturalã „Grigore Antipa”, situat pe laturade V a Pieþei Victoriei, la începutul ºoseleiKiseleff, este o construcþie ridicatã în anii1906–1908, prin strãdania savantuluiGrigore Antipa, cu destinaþie specialãpentru a servi ca sediu al muzeului deistorie naturalã. Este un edificiu în stilclasic, cu circa 40 de sãli, în care suntexpuse peste 300 000 de piese, între careºi o colecþie de fluturi cu peste 130 000de exemplare, ce se numãrã printre celemai mari colecþii din lume. Clădireamuzeului a fost consolidată şi renovatăîn anii 1996–1997, iar muzeul redeschisîn 1999. În perioada 2008–2009, muzeula fost închis pentru încă o renovare aclădirii, o reorganizare şi modernizare acelor 300 000 de exponate.
Palatul Muzeului Þãranului Român,situat pe ºos. Kiseleff nr. 3, în apropierede Muzeul Naţional „Grigore Antipa”,este un edificiu monumental, clãdit înanii 1912–1939 dupã planurile arhitec -tului Nicolae Ghika-Budeºti ºi completatcu o aripã nouã în 1965–1966. Faþada este
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ornamentatã cu o com poziþie monu -mentalã, realizatã în mozaic de ªtefanConstantinescu. În perioada 1966–1990în aceastã clãdire a funcþionat Muzeulde Istorie a Partidului Comunist Român,a Miºcãrii Revoluþionare ºi Demo craticedin România.
Palatul Patriarhiei (fostul Palat al Parla -

men tului), situat pe Dealul Mitro poliei, afost construit în anii 1907–1908 dupãplanurile arhi tectului Dimitrie Mai -marolu pe locul fostului Divan Domnesc.Conceput în stilul eclectismului francez,palatul se desfãºoarã pe patru nivelurideasupra cãrora se înalþã o impu nãtoarecupolã ce acoperã sala de ºedinþe. Cupolaa fost refăcută după cutremurul dinnoaptea de 9 spre 10 nov. 1940. Faþadapa latului, cu expunere cãtre bisericaMitro poliei, se desfãºoarã pe 80 m lun -gime fiind dominatã, în partea centralã,de un peristil format din 6 coloane ionice,grupate câte douã. La sfârºitul anului1996, sediul Camerei Deputaþilor dinacest palat s-a mutat în Casa Poporului,iar aceastã clãdire a trecut în posesiaPatriarhiei prin hotărârea de guvern nr.941 din 8 oct. 1996.
Palatul Patriarhal, fostã stãreþie (din1658) a mănãstirii lui Constantin ªerban,a suferit de-a lungul timpului multetransformãri, înfãþiºarea lui actualã fiindîn cea mai mare parte o construcþie nouã.Partea veche a palatului, care ocupãcolþul sudic, cuprinde pivniþa (alcãtuitãdin douã nave paralele, boltite cilindric,separate prin trei arcade) în care sepãtrunde prin bolta de sub foiºor. Laparter, palatul cuprinde un vestibul lung,o salã de recepþie, un paraclis ºi douãfoiºoare. Corpul nou al palatului a fost

construit în 1928–1931, dupã pla nurilearhitectului Gheorghe Simotta, în cadrullui aflându-se marea Salã a Tronului,cancelariile Pa triarhiei, apartamentulPatriar hului ºi alte încãperi. Sala derecepþie a fost creatã ºi decoratã în 1904din iniþiativa mitropolitului Iosif Gheor -ghian ºi ea comunicã prin douã uºi cu SalaTronului. Sala Tronului pãstreazã, pe doidintre pereþii ei, douã momente pr. dinistoria þãrii pictate pe tencuialã umedã decãtre I. Rusu: Proclamarea Marii Uniri dela 1 Decembrie 1918 ºi Ridicarea Mitro -poliei la rangul de Patriarhie (în 1925) ºiîncoronarea lui Miron Cristea ca primulPatriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
Palatul Poºtelor, situat pe CaleaVictoriei, vizavi de Palatul C.E.C., esteun edificiu monu mental, construit în anii1894–1900 în stilul eclectis mului francezneoclasic, dupã planurile arhitectuluiAlexandru Sãvulescu, pe locul fostuluihan al lui Constantin Vodã (distrus deincendiul din 1847). Între 1871 ºi 1877aici exista o salã improvizatã în care sedesfãºurau spectacolele de circ ºi deteatru, pe scena cãreia au evoluat MateiMillo, Grigore Manolescu º.a. Clãdireafostului Palat al Poºtelor, în care afuncþionat iniţial Poºta centralã a oraºului(pânã în 1970), iar dupã renovarea lui(1970–1971) gãzdu ieºte Muzeul Naþionalde Istorie a României, are faþada monu -mentalã, cu trepte pe toatã lungimea eiºi un portic susþinut de 10 coloane în stildoric. La extremitãþile laterale, edificiuleste dominat de douã corpuri proemi -nente, masive, acoperite de câte o cupolã.
Palatul Primãriei municipiului Bucu -

reºti, situat pe Bd. Regina Elisabeta (fostMihail Kogãlniceanu) nr. 27, destinatiniþial Ministerului Lucrãrilor Publice,este o clãdire mo numentalã, cu elementede arhitecturã româneascã, construitã înperioada 1906–1910 dupã planurilearhitectului Petre Antonescu. Palatul afost renovat în 1948 sub îngrijirea luiPetre Antonescu, datã la care a mai fostînãlþat un etaj.
Palatul Primãriei Sectorului 1, Bd. BanuManta nr. 9, a fost construit în anii 1927–1933 în stilul palatelor comunale din Italia,dupã planurile arhi tecþilor N. Georgescu ºiG. Cristinel. Palatul, strãjuit de un turn zvelt,a fost inaugurat oficial în 1936 cu prilejulcelei de-a doua ediţii a festivalului „LunaBucureştilor”. În sept. 2009, în timp ce seexecutau ample lucrări de renovare,acoperişul palatului a fost distrus de un

incendiu, fapt ce a deter minat reluarealucrărilor de reconstruire a acestuia.
Palatul Regal (fostul Palat al Repu -blicii), situat, aproxi mativ, la jumãtateaCãii Victoriei, în zona în care aceasta selãrgeºte, formând Piaþa Revoluþiei (fostãPiaþa Palatului sau Piaþa GheorgheGheor ghiu-Dej), este o construcþie monu -mentalã, de mari dimensiuni. Pe acestloc, în perioada 1812–1815, marele logofãtDinicu Golescu (1777–1830) ºi-a construito casã boiereascã pe care urmaºii lui auvândut-o statului în 1833. Între 1834 ºi1837, clãdirea a fost supusã unormodificãri majore, efectuate dupãplanurile inginerului Rudolf ArthurBorroczyn ºi ale arhitectului catalanXavier Villacrosse (stabilit în ŢaraRomânească), pentru a deveni reºedinþadomnului Ale xan dru Dimitrie Ghica. Întimpul domniilor lui Gheorghe Bibescu(1842–1848) ºi Barbu Dimitrie ªtirbei(1849–1853; 1854–1856), clãdirea a servitdrept „palat de þere monie”, iar în timpulRevoluþiei de la 1848, palatul domnesc afost sediul Guvernului provizoriu. Dupãrenovarea efectuatã în 1854–1855, adevenit reºedinþa lui Alexandru IoanCuza (1859). Între 1882 ºi 1885 a fostconstruit un nou palat, dupã planuriearhitectului francez Paul Gottereau,pentru ceremonii oficiale, în timp cevechea casã boiereas cã a lui Golescu adevenit apartamentul particular alregelui Carol I de Hohenzollern. Clã direaactualã a Palatului Regal a fost construitãîntre anii 1928 ºi 1937, în stil neoclasic,dupã planurile arhitectului NicolaeNenciulescu, pentru a fi una dintreprincipalele reºedinþe regale ale lui Carolal II-lea. Edificiul, cu cinci niveluri, areforma literei U larg deschis, alcãtuitdintr-un corp central ºi douã aripilaterale. Aripa dinspre strada ªtirbeiVodã a rãmas mult timp neter minatã,suferind în plus ºi avarii de pe urmabombarda mentelor aeriene germane dinaug. 1944. Lucrãrile de finisare ºimultiplele ame najãri pentru crearea înaceastã aripã lateralã a unui muzeu ºi aunei sãli de concerte cu 500 de locuri s-auîncheiat în perioada 1955–1958. Accesulîn corpul central al clãdirii se face prindouã uºi la terale, masive, care conduc înholuri spaþioase, de unde, prinintermediul unor scãri de marmurãgalbenã, se ajunge în diverse sãli custiluri diferite: neobizantin ºi englezesc,cu coloane masive din marmurã, cu
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plafoanele secþionate în mici cupole, cufrize ºi medalioane (realizate de cãtresculptorul Corneliu Medrea), cu remar -cabile panouri deco rative (peisaje ºi scenealegorice) executate de cãtre pictoriiNicolae Tonitza, Dumitru Ghiaþã, ArthurVerona, Cecilia Cuþescu-Storck ºi IonTheodo rescu-Sion. Pânã în 1989, aripadinspre biserica Kretzulescu a palatuluiºi o parte din corpul central erau ocupatede cãtre Consiliul de Stat al RepubliciiSocialiste România, iar restul încãperiloradã posteau comorile Mu zeului de Artãal Româ niei. Având neºansa sã fie plasatvizavi de sediul fostului Comitet Centralal Partidului Comunist Român, unde, înzilele de 21–22 dec. 1989 s-a des fãºuratun întreg lanþ de evenimente în Bucureºti,Palatul Regal (mai ales aripa careadãpostea Muzeul de Artã al României)a suferit stricãciuni, fiind afectat degloanþe ºi de proiectile uºoare ºi chiarincendiat. Din fericire, operele de artã dininteriorul muzeului au fost salvate prinevacuarea lor de cãtre perso nalulmuzeului cu ajutorul armatei. În perioada1990–1995 ºi 2008–2009, palatul a fostsupus unor ample lucrãri de refacere, deconsolidare ºi reparaþii, atât la exterior,cât ºi la interior, redându-i-se strãlucireade odinioarã. Printre eveni mentele cares-au petrecut în interiorul acestui palat,se evidenþiazã ºi acela cã aici a fost arestatmareºalul Ion Antonescu la 23 aug. 1944rãsturnân du-se regimul acestuia ºipreluându-se puterea. 
Palatul „Romanit”, Calea Victoriei nr.111, care adãposteºte (din 1978) MuzeulColecþiilor de Artã, este un edificiu de laînceputul sec. 19 (aripa din dreapta)ridicat iniþial de cãtre boierul C. Facca.Neterminat din cauza decesului boieruluiFaca, imobilul a fost cumpãrat devistiernicul grec Romanit care i-a

desãvârºit construcþia ºi l-a amenajat îninterior cu mult fast (el fiind consemnatîn do cumentele vremii ca una dintre celemai luxoase case bucureºtene). Acestlucru i-a permis ca aici sã fie orga nizatemulte dintre recepþiile ºi balurile Curþiidomneºti. Dupã decesul lui Romanit(1834), domnul Alexandru DimitrieGhica (1834–1842) a închi riat aceastã casãluxoasã pentru a-ºi instala aici can celariadomneascã. În 1836, imobilul a fost cum -pãrat de cãtre stat ºi transformat în sediulCurþii administrative, iar la jumãtateasec. 19 a devenit sediul Ministerului deFinanþe. În 1883, acest mi nister ºi-a extinsspaþiul prin construirea altor douãcorpuri alãturi de cel iniþial, formân du-se,astfel, un ansamblu în formã de U cecuprinde între laturile sale o mare curteinterioarã. Renovatã ºi consolidatã în1977–1978, clãdirea gãzduieºte (din 1978)Mu zeul Colecþiilor de Artã.
Palatul „Suþu”, situat pe Bd. I. C.Brãtianu nr. 2, vizavi de spitalul Colþeaºi de Palatul Univer sitãþii, este un edificiuvechi, construit în stil neogotic, cu ele -mente de stil romantic, în anii 1833–1834,dupã planurile arhitecþilor vieneziJohann Weit ºi Conrad Schwinck pentrumarele postelnic Costache Grigore Suþu.Din 23 ian. 1959 adăposteşte Muzeul deIstorie ºi Artã al muni cipiului Bucureºti.Restaurat în anii 1956–1958.
Palatul „ªtirbei”, situat pe CaleaVictoriei nr. 107, în apropiere de inter -secþia cu Calea Grivi þei, vizavi de PalatulMinisterului Industriilor (Fostul Palat alComitetului de Stat al Planificãrii), esteun edificiu nu prea mare, dar suplu ºielegant, cu elemente greceºti (coloane ºicariatide), construit în 1833–1835 careºedinþã particularã a domnului BarbuDimitrie ªtirbei, dupã planurile arhitec -tului Joseph Hartl (constructor M. San -jouand). Din anul 1985 adã posteºteMuzeul Ceramicii ºi Sticlei.

Palatul Telefoanelor, situat pe CaleaVictoriei nr. 37, pe locul vestitei caseboiereºti Oteteleºanu de lângã vecheaclãdire a Teatrului Naþional, a fost con -struit în anii 1929–1934 dupã planurilearhitecþilor americani Louis Weells ºiWalter Froy, fiind la acea datã cea maiînaltã clãdire din Bucureºti (53 m).Palatul a fost supus unor ample lucrãride consolidare a structurii sale în anii1983–1989 şi 1995–2005.
Palatul Universitãþii Bucureºti, mãrginitde bu levardele Nicolae Bãlcescu ºiRegina Elisabeta (fost Mihail Kogãlni -ceanu) ºi de strãzile Academiei ºi EdgarQuinet, este o construcþie masivã, în stilneoclasic, realizatã între 1857 ºi 1869(inaugurarea a avut loc la 14/26 dec.1869) dupã planurile arhitectuluiAlexandru Orãscu. O parte a corpuluicentral al clãdirii a fost distrusã debombardamentele aeriene din timpulcelui de-al Doilea Rãzboi Mondial ºirefãcutã abia în deceniul opt al sec. 20.În prezent, Palatul Uni versitãþiiadãposteºte facultãþile de Geologie, Geo -grafie, Istorie, Filozofie, Literaturã,Chimie, Mate maticã, Insti tutul de StudiiSud-Est Europene º.a.
Palatul Victoria (Sediul Guvernului),situat pe latura de E a Pieþei Victoria, întrestr. Paris ºi Bd. Iancu de Hunedoara, esteun edificiu monu men tal construit în anii1937–1944 dupã planurile arhitectuluiDuiliu Marcu, în colab. cu N. Sburcu, pelocul fostului palat al prinþului GrigoreSturdza (ridicat în 1901) ºi în care afuncþionat anterior Ministerul de Externe.
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Restaurantul „Carul cu Bere”, situat înpe rimetrul central al oraºului, pe str.Stavropoleos, vizavi de fostul Palat alPoºtelor ºi de biserica Stavro poleos, esteo construcþie în stil neogotic, ridicatã înanii 1875–1879 dupã planurile arhitec tuluide ori gine polonezã Zigfrid Kofczincky.Renovat în de ceniul ºapte al sec. 20, acestvestit restaurant, care a gãzduit la sf. sec.19 ºi începutul sec. 20 adevãrate cenacluriliterare, animate de George Coºbuc,pãstreazã la interior ambianþa berãriilorgermane, iar la subsol a fost amenajat, cuocazia renovãrii, un gen de cramãromâneascã numitã „Carul cu Vin”.
Monumente, statui ºi busturi,amplasate în diverse locuri ale Capitalei,opere de mare valoare artisticã, dau unfarmec aparte Bucureºtiului.
Arcul de Triumf, situat într-un rondla inter secþia ºoselei Kiseleff cu Bd.Averescu ºi Bd. Constantin Presan (fostãAleea Trandafirilor), în apropierea uneiadintre intrãrile sudice ale ParculuiHerãstrãu, a fost construit iniþial (1922)din lemn acoperit cu stuc, pentru acomemora victoria arma tei române înPrimul Rãzboi Mondial ºi, totodatã,pentru a cinsti actele de eroism ºimãreþele mo mente ale desãvârºiriiunitãþii statale a României, la 1 Dec. 1918.În 1935–1936, pe locul vechiului Arc deTriumf a fost construit un altul, din betonarmat ºi granit, dupã proiectul arhitec -tului Petre Anto nescu. Monu mentulridicat atunci, ºi inaugurat la 1 dec. 1936,are liniile Arcului de Triumf clasic,înscriindu-se în forma unui paralelipipedcu baza de 25 x 11,50 m ºi înãlþimea de27 m. Deschiderea prac ticatã în mijloculsãu are 11 m înãlþime ºi 9,50 m lãþime,terminându-se în partea de sus cu un arcde cerc. În interiorul celor douã picioare

ale monumentului existã scãri care ducla terasa de deasupra construcþiei.Faþadele Arcului de Triumf prezintãsculpturi în piatrã (baso reliefuri, meda -lioane, coroane regale, efigiile în altoreliefale Reginei Maria ºi Regelui Ferdinand,inscripþii come morative) realizate de IonJalea, Corneliu Medrea, Al. Cãlinescu,Mac Constan tinescu, Frederic Storck,Dimitrie Paciurea, Constantin Baraschiº.a. În 1987, Arcul de Triumf a fost supusunor lucrãri de reparaþii ºi întreþinere,iar în 1991 au fost reaºezate, pe faþadasudicã, efigiile în altorelief ale RegineiMaria ºi Regelui Ferdinand demontatepe timpul perioadei comuniste. Monu -mentul a fost restaurat în 2003–2004 ºi2008–2011. La 23 aug. 1945, unitãþi alearmatei române, partici pante la zdrobireaGermaniei hitleriste, au defilat pe subArcul de Triumf, iar dupã 45 de ani detota litarism comunist, la 30 nov. 1990,unitãþi de elitã ale armatei române aureluat defilarea pe sub Arcul de Triumf,comemorând ziua naþionalã a României– 1 Decembrie.
Monumentul Aerului, situat în piaþaQuito, a fost realizat în anul 1937 desculptorul F. L. Gove. Amplasat pe unpostament din beton, înfãþiºeazã un globpãmântesc (realizat din vergele de metal)susþinut de aripile a patru vulturi (demetal) aºezaþi pe câte un pilastru dinpiatrã, fiecare ornamentat cu baso -reliefuri (Feþi-Frumoºi, Ilene Cosânzene,figuri fantastice, vulturi, creste de munþi).
Monumentul „Avântul Þãrii”, ampla -sat în pia þeta Valter Mãrãcineanu, înspatele magazinului „Adam”, având cafundal Grãdina Ciºmigiu, a fost realizatîn 1924 de arhitectul A. Culina. Monu -mentul este format dintr-un soclu detravertin pe care se aflã un grup statuar

din bronz ce înfãþiºeazã o femeie,simbolizând România, care þine în mânastângã un drapel desfãºurat, ºi un ostaºcu arma în mânã, având la picioarele lorun vultur cu aripile ridicate.
Monumentul Eroilor Aerului, situat peBd. Avi atorilor, la intersecþia cu strãzileIon Mincu ºi Cãpitan Demetriade, a fostrealizat în perioada 1930–1935 desculptoriþa Lidia Kotzebue în cola borarecu Iosif Fekete, având ca element principalun Icar impunãtor (înalt de 5 m), cu aripilelarg deschise, plasat în vârful unui obeliscînalt din piatrã (înãlþimea totalã: 20 m).La baza obe liscului se aflã o compoziþiesculpturalã care înfã þiºeazã trei aviatoricãzuþi în luptã, cu accesoriile lor de zbor.Pe soclul monu men tului sunt înscrise, pe13 plãci din bronz, numele avia torilorromâni cãzuþi la datorie.
Monumentul Eroilor C.F.R. din PiaþaGãrii de Nord, închinat muncitorilorferoviari care au înscris acte de eroismîn timpul Primului Rãzboi Mondial, esteopera sculptorilor Corneliu Medrea ºiIon Jalea. Pe un soclu de granit, înalt dec. 5 m, este plasat un grup statuar careînfãþiºeazã un muncitor feroviar ºi ofemeie cu o cununã de lauri în mânastângã (simbol al victoriei) þinând-odeasupra capului muncitorului feroviar.De o parte ºi de alta a soclului principal,pe câte un soclu mai jos, se aflã câte ungrup alcãtuit din doi muncitori.
Monumentul Eroilor Francezi, amplasatîn Grãdina Ciºmigiu, dezvelit în anul 1920,
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a fost realizat din marmurã de Carrara deIon Jalea, ºi înfãþiºeazã un ostaº francez,rãnit în Primul Rãzboi Mondial, îngrijit deo sorã de caritate. Pe soclul monu mentuluistau înscrise, în limbile francezã ºi românã,urmãtoarele: „Ostaºilor fran cezi cãzuþi pecâmpul de onoare al pãmântului românescîn timpul marelui rãzboi 1916–1919” («Auxsoldats français tombés au champd’honneur sur le sol roumain pendant laGrande Guerre 1916–1919»).
Monumentul Eroilor Patriei, situat peun pro montoriu al Dealului Cotroceni,într-o spaþioasã esplanadã ce se deschideîn faþa Academiei Mili tare, este operaunui colectiv de sculptori alcãtuit dinMarius Butunoiu, Zoe Bãicoianu, T. N.Ionescu ºi Ion Dãmãceanu. Monumentul,dezvelit la 17 aug. 1957, este dedicatostaºilor români care au luptat cu eroismîn cel de-al Doilea Rãzboi Mondial pentrulibertate ºi pentru independenþã naþio -nalã. Plasat pe un soclu masiv, din granit,înalt de 6 m, monu mentul propriu-zis,turnat în bronz, cu o înãlþime de 9 m ºigreutatea de 35 de tone, este formatdintr-un grup statuar care înfãþiºeazã unaviator, un marinar ºi un infanterist (încentru), acesta din urmã þinând în mânadreaptã, deasupra capului, o ramurã destejar ca simbol al victoriei. Pe partea dinfaþã a soclului stã scris: „Slavã ostaºilorromâni, moºte nitori ai tradiþiilor strãbu -ne, luptãtori neînfricaþi împotriva fascis -mului, pentru libertate ºi indepen denþapatriei”. De o parte ºi de alta a monu -mentului, pe parapetul de la baza aces -tuia, se aflã douã basoreliefuri ample,extinse pe 154 m2, realizate de acelaºicolectiv de sculptori, repre zentândmomente importante din lupta popo rului

român pentru li bertate socialã ºi naþionalã(luptele dintre daci ºi romani de la Tapaedin anul 105, luptele de la Rovine din1394 ºi de la Podul Înalt din 1475, intrareatriumfalã a lui Mihai Viteazul în AlbaIulia în 1599, Rãscoala din 1784–1785condusã de Horea, Cloºca ºi Criºan, scenedin timpul Revo luþiei de la 1821, condusãde Tudor Vladimirescu, momente dinluptele de la Mãrãºeºti din 1917 etc.).
Monumentul Eroilor Pompieri, situat peDealul Spirii, în apropierea clãdiriiMinisterului Apãrãrii Naþionale, înarealul noului complex urbanistic rezultatîn urma demolãrii (1984–1989) a cartie -rului Uranus, a fost realizat de sculptorulW. Hegel în 1901 ºi închinat memorieipom pierilor care au opus rezistenþã, la13 sept. 1848, trupelor otomane venite sãînãbuºe revoluþia. Pe soclul din piatrã, cuin scripþia „Luptãtorilor de la 13 sept.1848, poporul român recunoscãtor”, seaflã o statuie, din bronz, care înfã þiºeazão femeie cu o trompetã în mâna stângãce o duce la gurã, iar cu mâna dreaptãsusþine un pompier rãnit.
Monumentul Eroilor Sanitari, amplasatîn Piaþa Operei, pe malul drept alDâmboviþei, în apropiere de biserica„Sfântul Elefterie”, ridicat în memoriaeroilor sanitari din timpul PrimuluiRãzboi Mondial, este opera (din 1932) asculptorului italian Raffaello Romanelli.Reprezintã un grup statuar din bronz (2 mînãlþime), plasat pe un soclu înalt de 7 m.
Monumentul „Leul”, situat într-o pia -þetã de la in tersecþia Bd-ului Iuliu Maniucu Bd-ul Geniului ºi ºoselele Cotroceniºi Grozãveºti, în faþa Palatului Cotroceni,este o frumoasã ºi impu nãtoare lucrarea sculptorului Spiridon Georgescu dedi -catã ostaºilor trupelor de geniu care auluptat cu eroism ºi curaj în timpul Pri -mului Rãzboi Mondial. Monu mentul,

dezvelit în 1926, are ca element dominantun leu (care, în viziunea artistului, sim -bolizeazã curajul), plasat pe un socluînalt, ce stã cu labele din faþã pe un frag -ment din þeava unui tun, pe care se aflãun dra pel ºi o cascã militarã aparþinândina micului învins. La cele patru colþuriale soclului pe care este ampla sat leul seaflã câte un ostaº, în poziþia în picioare,tur nat în bronz, iar la baza fiecãrei feþe asoclului existã câte un mic basorelief cuscene din timpul rãz boiului. Pe faþasoclului, centrat, se aflã urmãtorul înscris:„Spuneþi genera þiilor viitoare cã noi amfãcut suprema jertfã pe câmpurile debãtaie, pentru întregirea neamului”.
Monumentul ing. Gheorghe Duca, dinPiaþa Gãrii de Nord, este format dintr-unbust al ing. G. Duca (fost director generalal C.F.R.), plasat pe un soclu, ºi un grupstatuar, aflat la baza soclului, alcãtuitdintr-o femeie cu o carte în mânã ºi ofatã care întinde o ramurã de mãslinpersonajului evo cat. Monumentul a fostrealizat în 1924 de cãtre sculp toriiDimitrie Paciurea ºi Filip Marin, în cola -borare cu arhitectul ªtefan Burcuº.
Monumentul lui C. A. Rosetti, amplasatîn Piaþa Rosetti, la intersecþia Bd-ului Carol Icu str. Vasile Lascãr este o operã de artãrealizatã în bronz, în 1902, de sculptorulpolon de origine ger mană Władzimierz C.Hegel, închinatã omului politic libe ral,fruntaº al Revoluþiei de la 1848 ºi publicist.Pe un soclu din piatrã, împodobit cubasoreliefuri din bronz, ce redau momentedin timpul Unirii Princi patelor ºi de laproclamarea independenþei naþionale aRomâniei, se aflã statuia lui C. A. Rosetti.
Monumentul lui Dinicu Golescu, aflatpe Bd-ul cu acelaºi nume, colþ cu str.Mircea Vulcãnescu, este opera sculpto -rului polon de origine germanăWładzimierz C. Hegel, realizatã în 1908,
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ºi închinatã marelui cãrturar iluminist.În niºele de pe fiecare faþã a soclului seaflã busturile celor patru fii ai lui DinicuGolescu, realizate de sculptorii W.C.Hegel, Karl Storck ºi D. Mirea.
Monumentul „1907”, amplasat iniţialîntr-un mic pãrculeþ de pe ºos. MihaiBravu, în faþa Halelor Obor, şi apoireamplasat (la 14 oct. 2007) în ParculFlorilor din cartierul Pantelimon, înapropierea intersecţiei şos. Pantelimoncu şos. Fundeni, este o impunãtoareoperã, turnatã în bronz, a sculptoruluiNaum Corcescu. Dezvelit în anul 1972,monumentul evocã rãscoala þãranilor din1907. Pe un soclu circular realizat dinpiatrã de granit, înalt de c. 2 m, ºi pe carese aflã înscris anul 1907, este amplasatmonumentul din bronz (15 m înalţimeşi c. 36 de tone greutate) care înfãþiºeazãun þãran în picioare (cu pum nul dreptridicat cãtre cer) ºi un altul la picioareleacestuia, doborât de gloan þe, desculþ ºicu braþele legate la spate.
Monumentul „Crucea secolului”, dinbronz, Piaþa Charles de Gaulle (fostaPiaþa Aviatorilor) este opera a sculpto -rului Paul Neagu, dezvelit în sept. 1997.La  începutul anului 2001, monumentula fost mutat temporar în rondoul de lainter secţia Bd. Aviatorilor cu şos.Nordului din cauza lucrărilor de realizarea unui pasaj rutier şi a unei parcărisubterane în Piaţa Charles de Gaulle.
Monumentul „Kilometrul Zero”, PiaþaSf. Gheor ghe-Nou, relizat în 1937 desculptorul Constantin Baraschi, demolatîn 1952, refãcut ºi inaugurat la 9 iun. 1998.

Statuia „Alergãtorii”, plasatã într-unmic scuar din faþa Ministerului Indus -triilor, la intersecþia strãzii Biserica Amzeicu Calea Victoriei, vizavi de Palatulªtirbei Vodã ºi de Muzeul Colecþiilor deArtã, este opera sculptorului Alfred deBoucher, realizatã în anul 1913; statuia adãinuit mult timp în faþa AteneuluiRomân, fiind înlocuitã cu statuia luiMihai Eminescu. Monumentul, dedimensiuni nu prea mari, înalt de 1,70m, aºezat pe un soclu din piatrã, este unexpresiv grup statuar realizat în bronzcare înfãþiºeazã trei tineri alergând, cubraþele întinse înainte.
Statuia Domniþei Bãlaºa, situatã încurtea bise ricii Domniþa Bãlaºa, este operalui Karl Storck, realizatã în 1881, înmãrime naturalã, în marmurã de Carrara.Statuia înfãþiºeazã pe fiica vo ievoduluiConstantin Brâncoveanu (Domniþa Bã -laºa) îm brãca tã în costum de epocã ºiþinând în mâna dreap tã un hrisov.
Statuia lui Alexandru Lahovari, situatãîn piaþa cu acelaºi nume din apropiereahotelului „Howard Johnson Grand Plaza”(fost hotel Do robanþi), este operasculptorului francez Anton Mercié, turnatăîn bronz la Paris în luna ian. 1901, adusăîn Bucureşti şi dezvelită la 17 iun. 1901.
Statuia lui Carol Davila, amplasatã înfaþa corpului central al Facultãþii deMedicinã, este opera sculptorului KarlStorck, realizatã în 1903, în marmurãcenuºie, evocând figura ilustrului medicromân de origine francezã, înfãþiºat înpicioare, îmbrãcat în costum de epocã.

Statuia lui Constantin Brâncoveanu,amplasatã în faþa bisericii „SfântulGheorghe”-Nou, operã realizatã în bronz(3 m înãlþime, pe un soclu de 4 m) deOscar Han, în 1939, îl reprezintã pemarele om de culturã ºi domn al ÞãriiRomâneºti, îmbrãcat într-o tunicã lungã,acoperitã de o mantie închisã la piept ºiavând pe cap un iºlic cu surguci. Pesoclul statuii se aflã inscripþia: „LuiConstantin Brâncoveanu”.
Statuia lui George Enescu, situatã înfaþa Operei Naþionale şi dezvelită în 1971,este realizatã în bronz de Ion Jalea,înfãþiºându-l pe marele muzician stândîntr-un foto liu, într-o atitudine meditativã.
Statuia lui Gheorghe Lazãr, situatã peun soclu, pe Bd-ul Regina Elisabeta,vizavi de clãdirea Universitãþii, esteopera sculptorului Ion Georgescu,realizatã în marmurã, în anii 1885–1886;îl reprezintã pe marele cãrturar iluministîn poziþia în picioare, cu o pelerinã peumeri ºi þinând o carte deschisã în mâini.
Statuia lui Ion Heliade Rãdulescu,situatã pe Bd-ul Regina  Elisabeta, vizavide clãdirea Universitãþii, este operasculptorului italian Ettore Ferrari,realizatã din marmurã de Carrara, în anii1879–1881. Autorul – cel care a executatºi statuia lui Abraham Lincoln dinWashington ºi statuile po etului Ovidiudin Roma ºi din Constanþa (România) –l-a surprins pe ilustrul om politic, lingvistºi scriitor într-o fireascã posturã comuni -cativã, în picioare, cu piciorul stâng uºorîntins spre înainte, cu capul ºi corpul
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aplecate puþin cãtre înainte ºi cu mânadreaptã întinsã, cu palma deschisãsugerând cã vrea sã explice ceva. 
Statuia lui Ion Luca Caragiale, operã înbronz realizatã de Constantin Baraschi,îl înfãþiºezã pe marele dramaturg românîn picioare, cu mâna stângã în buzunarºi cu cea dreaptã dusã la jiletcã, purtândcelebra-i pãlãrie cu borurile largi, rãsuciteîn sus. Amplasatã în 1976 în curteaEditurii ºi Librãriei „Cartea Româneascã”de pe str. Nuferilor (azi General Berthelot),statuia a fost mutatã (în 1994) ºi ampla -satã pe un soclu, pe strada Maria Rosetti,colþ cu strada I. L. Caragiale, în apropierede schitul Darvari.
Statuia lui Mihai Cantacuzino, aflatãîn curtea spitalului Colþea şi în apro -pierea bisericii Colţea, a fost prima sta -tuie din Bucureºti, dezvelitã în 1869,realizatã din marmurã de Carrara desculptorul Karl Storck în anii 1865–1869,evo când figura celui prin grija cãruia aufost construite (în 1704) primul spital dinBucureºti ºi biserica Colþea cu hramul„Sfinþii Trei Ierarhi” (1701–1702).
Statuia lui Mihai Eminescu din faþaAtheneului Român a fost realizatã în bronz,în 1964, de sculptorul Gheorghe Anghel.
Statuia lui Mihail Kogãlniceanu, execu -tatã în bronz, în 1936, de sculptorul OscarHan ºi ampla satã pe un soclu în PiaþaKogãlniceanu, îl înfã þiºeazã pe ilustrulom politic, istoric ºi scriitor, în picioarecu mâna dreaptã sprijinitã în ºold ºi cupiciorul stâng uºor întins spre înainte.
Statuia ecvestrã a lui Mihai Viteazul,situatã pe Bd-ul Regina Elisabeta, vizavide clãdirea Universitãþii, este primulmonument de aceastã facturã dezvelit înCapitalã, la 20 nov. 1874. Operã realizatã

în bronz de sculptorul francez AlbertErnest Carrière de Belleuse, statuiaecvestrã, înaltã de 2,5 m, îl înfãþiºeazã pevoievodul Mihai Viteazul călare, þinândîn mâna dreaptã hãþurile calului, iar înmâna stângã sabia de luptã, înãlþatã uºorcãtre spate, sugerând che marea la atac aoºtilor sale. Pe cap poartã celebra-i cãciulãcu surguci, iar la ºoldul stâng se aflã teacasabiei. Calul se aflã într-o superbã poziþiede miºcare, cu capul încordat în frâu,piciorul stâng din faþã ridicat ºi coada„fluturând”. Soclul din piatrã, pe careeste amplasat acest ansamblu sculptural,aminteºte de forma unui sarcofag antic,fiecare dintre cele patru feþe ale lui fiindornamentate cu sculpturi ºi având prinsecâte o stemã din bronz: în faþã ºi în spatelesoclului sunt stemele cu vulturul ale ÞãriiRomâ neºti, iar pe cele douã laturi stemeleTransilvaniei ºi Moldovei. 
Statuia ecvestră a Regelui Carol I (operăturnată în bronz, realizată în 1938-1939de sculptorul sârb Ivan Mestrović, dez -velită la 10 mai 1939 în piaţa din faţaPalatului Regal), a fost retrasă de auto -rităţile comuniste la 31 dec. 1947, topităşi bronzul refolosit la turnarea statuii luiLenin care a fost amplasată în faţa CaseiScânteii până în 1989. Ideia refaceriistatuii lui Carol I s-a născut în anul 2000,iar proiectul acestei statui a fost finalizatde sculptorul Florin Codre. Noua statuie(7 m lungime şi 13 m înălţime), reali zatădupă modelul celei din 1939,  fostamplasată în faţa Palatului BiblioteciiUniversitare şi dezvelită la 7 dec. 2010.
Statuia lui Spiru Haret, executatã dinmarmurã de Carrara de Ion Jalea, a fostdezvelitã în luna mai 1935, cu prilejulprimei ediţii a festivalului „Luna Bucu -reştilor”. Statuia a fost amplasată pe

Bd-ul Regina Elisabeta, vizavi de clã di -rea Universitãþii, în extrema dreaptã, colþcu str. Academiei.
Statuia lui Tudor Vladimirescu, situatãlângã biserica Precupeþii Vechi, pe str.Mihai Eminescu, a fost realizatã în bronzde sculptorul Teodor Burcã, în anul 1934.Statuia are 2,50 m înãlþime ºi este plasatãpe un soclu înalt de 5 m.
Statuia „Lupoaica” – simbol al lati nitãþii– a fost dãruitã (în 1906) oraºului Bucureºtide condu cerea municipalitãþii din Roma.Copie realizatã în bronz, dupã celebra ºilegendara lupoaicã din Mu zeul de laRoma, statuia lupoaicei, care alãptea zã peRomulus ºi Remus, înteme ietorii Romeiantice, a fost amplasatã iniþial pe unpiedestal din piatrã, cu inscripþia S.P.Q.R.(Senatus Populus que Romanus – Senatul ºipoporul roman), în incinta ArenelorRomane (7 sept. 1906), apoi în Piaþa Sf.Gheorghe, iar în 1931 mutatã pe DealulMitro poliei. Între 1960 ºi 1997 s-a aflat înParcul Dorobanþi (parc numit, din 25 apr.2001, Constantin Brâncuşi), iar la 5 mai1997 a fost mutatã în Piaþa Romanã şi din2010 a revenit în Piaţa Sf. Gheorghe.
Parcurileºigrãdinilepublice dinBucureºti conferã Capitalei o perso nalitatedistinctã, cu atât mai mult cu cât existã oîndelungatã tradiþie în ame najarea zonelorverzi ale oraºului (sec. 18). În prezent,Bucureºtiul dispune de 15 parcuri ºi grã -dini publice mari ºi nume roase zone verzi,care ocupã o suprafaþã de c. 5 000 de ha.
Parcul sau Grãdina Ciºmigiu, aflat încentrul Capitalei, mãrginit de bulevar -dele Regina Elisabeta, fost Mihail Kogãl -niceanu (la S) ºi Schitu Mãgureanu (laV) ºi de strãzile ªtirbei Vodã (la N) ºiBrezoianu (la E), este cel mai vechi ºi maifrumos parc din Bucureºti, extins pe 17
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ha, pe locul în care se afla (începutul sec.19) o dumbravã cu un lac format deizvoarele naturale aflate la baza teraseidinspre strada ªtirbei Vodã. Acest lac,înconjurat de trestii ºi pãpuriº, bogat înpeºte la acea vreme, apare menþionatdocu mentar, în timpul lui Matei Basarab,cu numele de „Bal ta lui Dura neguþã -torul” ºi avea o extindere mult mai mare.La 10 oct. 1779, Alexandru Ipsi lanti,domnul Þãrii Româneºti, a poruncit sãse con stru iascã douã ciºmele în Bucureºtipentru a avea apã potabilã, una dintreele fiind fãcutã pe locul grãdinii de azi,înspre strada ªtirbei Vodã. În apro piereaacestei ciºmele ºi-a construit casaDumitru suiulgi-baºa, numit de cãtreoameni „marele ciºmi giu” (deoarece eraºeful lucrãrilor de suprave ghere acurgerii apelor ºi mai mare peste ciº -mele), de la care provine numele actualal parcului. În 1830, în timpul ocupaþieiruseºti, generalul Pavel Kiseleff a ordonatbaronului Borroczyn sã se ocupe desecarea bãlþii lui Dura negu þãtorul ºi sãtrans forme terenul într-o grãdinã pu blicã,

dar lucrãrile au fost amânate. În 1845,terenul din aceastã zonã a devenitproprie tatea Sfatului orãºenesc, an în careau început lucrãrile de asanare a bãlþii.În 1847 a fost chemat de la Berlinarhitectul Karl Fr. Wilhelm Meyer ºiînsãrcinat ca ºef al lucrãrilor de realizarea grãdinii Ciºmigiu ºi a altor grãdinipublice din Bucu reºti. Dupã asanareabãlþii, pentru înfãptuirea planului sãu,Meyer a plantat c. 30 000 de arbori ºiarbuºti aduºi din jud. Dâmboviþa ºi Gorj,precum ºi nu meroase plante orna mentalede la Braºov ºi Viena. Din cauza morþiipremature (în 1852) a lui Meyer, lucrãrilede înfrumuseþare a grãdinii au fost conti -nuate de arhitectul peisagist german Fr.Rebhuhn ºi terminate în 1854, când s-aºi inaugurat în mod oficial. Vegetaþiavariatã a grãdinii, între care se aflã ºi unarbore originar din China (Ginkgo biloba),relict terþiar, împreunã cu policromiarondurilor de flori, ca ºi lacul dininteriorul acesteia oferã o ambianþãreconfortantã. În interiorul parcului suntamenajate spaþii de joacã pentru copii, existã

un debarcader de unde se pot închiria bãrcipentru plimbãri de agrement pe lac ºi altedotãri. Tot aici se aflã Monumentul EroilorFrancezi ºi „Rotonda scriitorilor”, realizatîn stilul grãdinilor din Roma anticã undesunt plasate busturile mai multor scrii toriromâni, executate de Ion Jalea (bustul luiMihai Emi nescu), Oscar Späthe (Ion LucaCaragiale), Teodor Burcã (Vasile Alecsandri),I. Gr. Popovici (George Coºbuc), I. Gr. Jiga(Ion Creangã), M. Onofrei (BogdanPetriceicu Hasdeu), Corneliu Medrea(ªtefan O. Iosif), Miliþa Petraºcu (Alexan -dru Odobescu), Oscar Han (AlexandruVlahuþã) º.a.
Parcul Herãstrãu (187 ha), situat peambele maluri ale lacului Herãstrãu, întreBd-ul Aviato rilor, Bd-ul C. Presan (fostãAleea Trandafirilor), ºos. Kiseleff, ºos.Bucureºti-Ploieºti, ºos. Bãneasa ºi ºoseauaNordului, este unul dintre cele mai mariºi mai frumoase parcuri din Bucureºti,amenajat în perioada 1936–1939 cu ocaziaexpoziþiei „Luna Bucureºtilor”. În incintaparcului se aflã Muzeul Naţio nal alSatului „Dimitrie Gusti” (Õ), uncinematograf în aer liber, un parc dedistracþii pentru copii, Palatul „Elisabeta”,debarcader pentru vaporaºe ºi bãrci,terenuri ºi baze sportive, pavi lioanepentru biblioteci publice ºi expoziþii,„Expoflora”, restaurantele „Pescãruº” ºi„Parc”, numeroase busturi (MihaiEminescu, Alexandru Vlahuþã, GeorgeCoºbuc, I. L. Caragiale, Leonardo daVinci, Shakespeare, Beethoven, VictorHugo, Goethe, Lev Tolstoi, Puºkin,Petöfi, Mark Twain º.a.).
Parcul Carol (36 ha), situat la poaleleDealu lui Filaret, a fost amenajat în anii

221Bucureşti

   Parcul Herãstrãu Parcul Carol

Grãdina Ciºmigiu



1900–1906 dupã planurile arhitectuluipeisagist francez E. Redont cu ocaziaExpoziþiei jubiliare organizatã în 1906 ºia sãrbãtoririi a 40 de ani de domnie aregelui Carol I. Pentru amenajarea luis-au plantat 4 206 arbori mari, 5 983arbori-co niferi, 48 215 arbuºti ºi nume -roase plante fores tiere ºi plante florale,au fost construite pavilioane expo -ziþionale ºi alte clãdiri anexe, dupãplanurile arhitec þilor ªtefan Burcuº,Victor G. ªtefãnescu, I. Berindei, s-aridicat „Cetatea lui Vlad Þepeº” (de faptun castel de apã), dupã planurilearhitecþilor Petculescu ºi Schindl, s-arealizat construcþia unei cascade mari, înfaþa Palatului Artelor (devenit mai târziuMuzeul Militar), strãjuitã de sculpturiexe cutate de Dimitrie Paciurea ºi KarlStorck, s-au construit Arenele Romane,destinate susþinerii unor spectacole în aerliber, a fost ridicatã o moschee pe malullacului etc. Expoziþia a fost inauguratãla 6/19 iun. 1906 cu un ceremonial demare amploare. Parcul a fost completreamenajat în 1963, multe dintreconstrucþiile ºi amenajãrile iniþiale audispã rut, trasându-se o nouã alee prin -cipalã ºi realizân du-se un mic lac deagrement. Pe locul unde se afla cândvaMuzeul Militar (Palatul Artelor) ºicascada a fost înãlþat un impunãtormonument (48 m înãl þime), inaugurat la30 dec. 1963, realizat dupã proiectularhitecþilor Horia Maicu ºi N. Cucu, în -chinat „Eroilor luptei pentru libertateapoporului ºi a patriei”. Pânã în dec. 1989,în acest mausoleu se aflau mormintelelui Gheorghe Gheorghiu-Dej, PetruGroza ºi C. I. Parhon, iar în criptele dinjurul monumentului erau rãmãºiþelepãmânteºti ale mai multor militanþicomuniºti, printre care I. C. Frimu,Leontin Sãlãjan, Al. Moghioroº, GrigorePreoteasa, Ilie Pintilie, C. DobrogeanuGherea º.a. În 1991, acest mau soleuînchinat militanþilor comunismului a fostdezafectat, au fost exhumate toateosemintele din morminte ºi trans ferateîn alte cimitire, în locul lor fiind depuseosemintele ostaºilor din mausoleul de laMãrãºeºti, cãzuþi în timpul PrimuluiRãzboi Mondial. Mausoleul ºi monu -mentul respectiv a fost închinat, astfel,memoriei „Eroului necu noscut”, undearde permanent o fãclie, revenindu-se lasituaþia care exista înainte de anul 1960.La 14 apr. 2004 a existat o tentativă de

demolare a mau soleului pentru ca pelocul lui să fie construită catedrala„Mântuirea Neamului”, dar proiectul afost abandonat datorită găsirii unui altamplasament pentru catedrală, respectivpe Dealul Uranus, în spatele clădiriiParlamentului. În incinta parcului se aflãMuzeul Tehnic „prof. ing. DimitrieLeonida”, Observatorul Astronomic„Filaret”, Turnul lui Þepeº – copie aCetãþii de la Poenari, Arenele Romaneº.a., iar în piaţeta din faţa parcului(numită mareşal Joffre) există „Fântânazodiacului”, inaugurată în luna mai 1935cu prilejul primei ediţii a festivalului„Luna Bucureştilor”. Această fântână,care are forma unei farfurii de supă,uriaşă, sprijinită pe un pilon central, afost realizată de arhitectul OctavDoicescu şi decorată în mozaic alb şinegru de sculptorul Mac Constantinescu.
Parcul Naþional (fost „23 August”),extins pe o supr. de 54 ha, a fost amenajatîn perioada mart.-aug. 1953 cu prilejuldesfãºurãrii, la Bucureºti, al celui de-alpatrulea Festival Mondial al Tineretuluiºi Studenþilor. În incinta parcului se aflãstadionul Naþional „Lia Manoliu”, maimulte terenuri pentru antrenamente defotbal, rugby, volei, baschet, tenis, unpatinoar artificial, o piscinã olimpicã, unturn pentru paraºutism, un teatru de varã,un lac artificial pentru agrement, nume -roase spaþii de joacã pentru copii º.a. 
Parcul Tineretului (200 ha), situat înpartea de SE a Capitalei, în arealul fosteizone numitã odini oarã „Groapa Cocioc”,a fost amenajat în peri oada 1965–1974dupã un proiect al arhitectului Valentin

Donose. Principala atracþie a parcului oconsti tuie Orãºelul Copiilor, dotat iniţialcu nume roase mijloace de divertisment,dar lãsat în voia soartei dupã dec. 1989,reabilitat şi modernizat în 2011–2012. Înincinta parcului se aflã Palatul Sportu -rilor ºi Culturii numit „Ioan KunstGhermãnescu” (c. 6 000 de locuri)destinat manifestãrilor cultural-artisticeºi sportive, Palatul Copiilor (numit pânãla 17 feb. 1990 Palatul pio nierilor ºiºoimilor patriei), un lac de agre ment º.a.
Parcul Titan (98 ha) a fost amenajatîn anii 1963–1964 ca zonã de recreere apopulaþiei din noul cvartal de locuinþeTitan, în interiorul lui fiind creat ºi unlac de agrement pentru plimbãri cuvaporaºul ºi cu bãrcile.
Parcul Drumul Taberei (30 ha), amena -jat în anii ’70 ai sec. 20, cuprinde un laccu o supr. de 11 000 m2, terenuri de sport,un ºtrand (inaugurat în 1976), terenuride joacã pentru copii etc. Modernizat înapr.–sept. 2012.
Parcul „Kiseleff” (18 ha), numit cândvaºi Par cul de la ªosea, situat în partea deN a Capitalei, de o parte ºi de alta aºoselei Kiseleff, a fost realizat în 1831–1832 din iniþiativa generalului rus PavelKiseleff care a mai înfãptuit ºi alte lucrãriedilitare. La vremea respectivã, acest parcera apreciat de localnici, ca ºi de diferiþioaspeþi strãini, drept „cel mai atrãgãtorloc, cu alei minunate de flori, artisticamenajate, cu fântâni aruncând coloanede apã rãcoritoare, cu fermecãtoaremelodii înterpretate gratuit de fanfaramilitarã”... Parcul a suportat unelereamenajãri în primele decenii ale sec.20. În interiorul parcului există mai multe
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statui: busturile lui Nicolae Leonard,Ovidiu, Barbu Ştefănescu-Delavrancea. În2001 a fost amplasată statuia poetului şiastronomului iranian Omar Khayyam.În cadrul acestui parc se aflã ºi clãdirea„Bufetul”, con struitã în 1891, în stilromânesc, dupã planurile arhitectuluiIon Mincu în care a fost îmbinat, într-oarmonie deosebitã, lemnul cioplit cutencuiala ºi teracota smãlþuitã. La 27 apr.2000 în acest parc a fost inauguratMonumentul infanteriei române, realizatîn bronz de sculptorul Ioan Bolborea.
Parcul Bazilescu (fost „Nicolae Bãl -

cescu”) (c. 12 ha), situat în partea de NVa oraºului, în cartierul Bucureºtii Noi, afost amenajat în 1953–1954, în stil clasic,ºi dotat cu un teatru de varã.
Parcul Tei (c. 9 ha), aflat pe malul deSE al lacului Tei, a fost amenajat în 1948,dispunând de spaþii pentru distracþii, deun ºtrand, restaurant º.a. Parcul a fostreamenajat în anul 2002.
Parcul Plumbuita (c. 80 ha), situat încartierul Colentina, a fost inaugurat înprimãvara anului 1977, fiind integratarmonios între noile construcþii ºi vechiulansamblu de arhitecturã veche româ -neascã, reprezentat prin mănãstireaPlumbuita.
Parcul Circului (c. 2 ha), situat înarealul zonei cunoscutã în trecut cunumele „Groapa Tonola”, a fost realizatîn anii 1961–1962, o datã cu construcþiaclãdirii Circului de Stat, fiind un locagreabil de recreere, cu alei largi, peluzede flori ºi verdeaþã ºi un mic lac.
Parcul „Ion Voicu” Õ Grădina Ioanid.
Grãdina Botanicã (18 ha), înfiinþatã în1855 de doctorul Carol Davila pe lângã

ªcoala de Medicinã ºi Farmacie, a fostamenajatã parþial între 1860 ºi 1866, îngrãdina fostei mănãstiri Cotroceni, dupãindicaþiile botanistului Ulrich Hoffmann– director al grã dinilor publice din aceavreme. În perioada 1874–1878, Grã dinaBotanicã a fost mutatã ºi amenajatã în faþaUniversitãþii, iar în 1884–1885 tran sfe ratãºi orga nizatã pe locul de azi, întreagaacþiune fiind în drumatã de savantulDimitrie Brândzã, fondatorul InstitutuluiBotanic. În 1954, Grãdina Botanicã atrecut în subordinea Minis terului Învãþã -mântului, respectiv a Uni ver sitãþiiBucureºti. În perioada 1955–1960, GrãdinaBotanicã a fost reorganizatã pe bazemoderne fiind înzestratã cu sere ºi o con -strucþie modernã în care se þin cursurilede specia litate pentru studenþii Facultãþiide Biologie. În 1976 a fost inaugurat unnou ºi modern ansamblu de sere cu osupr. de c. 2 100 m2 care adãposteºte c.3 500 de specii de plante. În incintaGrãdinii Bo ta nice, pe diferite forme derelief amenajate special, vegeteazã peste10 000 de specii de plante de pe toatecontinentele. În cadrul grãdinii funcþio -neazã o pepinierã, un sector de experi -mentãri ºi un muzeu botanic.
Grãdina Icoanei (c. 1 ha), situatã înzona Pieþei Gh. Cantacuzino (fosta PiaþăAlexandru Sahia), în triunghiul formatde strãzile Xenopol, Pictor Verona ºi JeanLouis Calderon (fostã Alexandru Sahia),a fost amenajatã în 1870–1875 pe loculfostei bãlþi a Icoanei. La margineagrãdinii se aflã Biserica anglicanã.
Grãdina Ioanid (c. 0,8 ha), situatã întreBd-ul Dacia ºi strãzile Polonã, Dumbrava

Roºie ºi Aurel Vlaicu, a fost amenajatã în1870 prin secarea unui loc mlãºtinos dincare izvora pârâul Bucureºtioara, afl. alDâmboviþei. Acest teren, care în perioada1830–1869 s-a numit Grădina Breslea, afost cumpărat, în 1856, de librarul şieditorul George Ioanid de la aga PanăBăbeanul. În anul 2003, numele grãdiniia fost schimbat în Parcul „Ion Voicu”.
Turismul. Prin funcþiile sale com -plexe, prin poziþia în cadrul þãrii ºi prinnumeroasele obiective cu valoare isto -ricã, arhitectonicã ºi de altã naturã, B.reprezintã unul dintre principalele centreturis tice ale României. Capitala dispunede o apreciabilã bazã materialã, în con -tinuã extindere, care cuprinde 80 dehoteluri de diverse categorii (cu o capa -citate totalã de c. 12 000 locuri), câtevamoteluri, campinguri ºi cabane ampla -sate în zonele de agrement din juruloraºului, nenumãrate locuri de diver -tisment ºi de practicare a sporturilor,restaurante, cazinouri, discoteci, baruride zi ºi de noapte etc. Activitatea turisticãdin B. ºi din întreaga þarã este coor donatãde cãtre Ministerul Turismului ºisusþinutã de mai multe societãþi deturism de stat sau particulare.Dupã 1989, turismul s-a înscris peorbita re for melor trecând la privatizareaîntreprinderilor de tu rism, descen tra -lizarea ºi autonomizarea acestora care audevenit Societãþi comerciale de stat, So -cietãþi comerciale private sau mixte. Dela mijlocul anului 1991, aceste societãþis-au transformat în Societãþi pe Acþiuni
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(S.A.), Societãþi cu Rãspundere Limitatã(S.R.L.), în nume colectiv etc., alini indu-se,în acest fel, structurilor existente în þãrilecu turism dezvoltat. Cea mai importantãsocietate de turism din þarã, cu capital destat, cu filiale în toatã þara este OficiulNaþional de Turism (O.N.T.) „Carpaþi”,înfiinþat la 29 febr. 1936, iar mai multesocietãþi particulare de turism suntpermanent la dispoziþia amatorilor deturism cu servicii dintre cele mai diverse.Totodatã, în 1991, s-a trecut la clasi -ficarea pe stele a unitãþilor turistice decazare ºi a restau rantelor în confor mitatecu standardele interna þionale. Cele maiimportante hoteluri din Bucureºti,încadrate în categoria de confort de 5, 4ºi 3 stele sunt:
Hotel Athénée Palace, situat în zonacentralã, pe str. Episcopiei nr. 1–3, colþ cuCalea Victoriei, vizavi de Ateneul Român,este un edificiu construit în anii 1912–1914dupã planu rile arhitectului ThéophileBradeau, modernizat în anii 1935–1937 dearhi tectul Duiliu Marcu, consolidat ºirenovat în 1994–1997 (inaugurat la 28 oct.1997) ºi inclus în reþeaua de hoteluriHilton (14 mai 1998), categoria 5 stele. Are272 de camere şi apartamente.
Hotel Bulevard (5 stele), situat pe Bd-ulElisabeta nr. 21, colþ cu Calea Victoriei,vizavi de Cercul Militar Naþional, este oconstrucþie spe cificã sec. 19, realizatã înanii 1864–1867, după planurile luiAlexandru Orăscu, numit iniţial „HotelHerdan”, iar din 1877 „Grand Hotel duBoulevard". Renovat în anii 2006-2008.Are 48 de camere, restaurant, trei saloaneintime, parcaj, servicii diverse.
Hotel „Crowne Plaza” (fost „Flora”, 5stele), str. Po li grafiei nr. 1, vizavi de CasaPresei Libere, în apro pierea Com plexuluiExpoziþional, are 164 ca mere, douãrestaurante, terasã, braserie, bar, salã deconfe rinþe, saloane de cosme ticã, defrizerie ºi coa furã, un centru de tratamentgeriatric, diverse servicii. Re novat în 1998ºi inaugurat la 10 dec. 1998.
Hotel „Howard Johnson Grand Plaza”(fost hotel „Doro banþi”), 5 stele, situat învecinãtatea Pieþei Romane, pe CaleaDorobanþilor nr. 5–7, colþ cu Bd-ul Dacia,este un edificiu modern, cu 18 etaje,înãlþat la începutul anilor ’70 ºi renovatîn anii ’90 ai sec. 20, dispunând de 285de ca mere, de cazino, de restaurant, salãde banchete, grãdinã de varã, snack-bar,parcaj subteran, diverse servicii ºi utilitãþi.

Hotel Intercontinental (5 stele), situatîn centrul oraºului, pe Bd-ul NicolaeBãlcescu nr. 4, colþ cu strada Batiºtei,lângã noua clãdire a Teatrului Na þional,la cele douã ieºiri ale staþiei de metrouPiaþa Universitãþii. Este un edificiu cu 23de etaje, înalt de peste 80 m, cu 417camere ºi o capacitate totalã de 888 delocuri, construit în anii 1968–1971 dupãplanurile arhitecþilor D. Hariton, Gh.Nadrag, I. Moscu ºi Romeo ªtefan Beleaîn baza unui acord de cooperareeconomicã cu firma „International HotelCorporation”. Hotelul este racordat laun sistem electronic internaþional derezervare a locu rilor, iar cele 417 cameresunt dotate cu aer condi þionat, mobilierde lux, TV, video, telefon, instalaþiipentru comunicare rapidã cu personalulhotelier, sãli de baie etc. În incintahotelului existã trei restaurante, douãsnack-baruri, night-club, ºase sãli derecepþie, piscine, saunã, trei terase de pecare se poate admira, de la înãlþime, B.,un parcaj subteran pentru automobile,cu o capacitate de 1 000 de locuri, o staţiede întreţinere a automobilelor, diversealte servicii. Hotelul a fost supus unorample lucrãri de renovare ºi mo derni -zare în anii 1993–1995 şi 2006.
Hotel Novotel (5 stele), situat pe CaleaVictoriei nr. 37B, pe locul fostului TeatruNaþional construit în anii 1846–1852 dupãplanul arhitectului vienez Joseph Heft ºidistrus de bombardamentele din 24–25aug. 1944, este o clãdire ultramo dernã,construitã în anii 2005–2006, inauguratãîn sept. 2006, având la faþadã înfăţişareaintrării în mãrime naturalã a vechiuluiTeatru Naþional, fiind, astfel, o îmbinare

reuºitã a arhitecturii sec. 19 cu cea a sec.21. Are 258 de camere, 15 apar tamenteºi un apartament prezidenþial, dotateultramodern ºi dispune de un centru deafaceri, 4 sãli de conferinþe, restaurant,piscinã, parcare proprie, cazino etc.
Hotel „Radisson Blu”, fost hotel

Bucureºti (5 stele), situat pe Calea Vic -toriei nr. 63–69, vizavi de Biserica Albã,este o construcþie nouã, modernã,realizatã în anii 1978–1980 după planurilearhitec tului P. Cosmatu, pe loculrenumitei cofetãrii „Nestor” (distrusãparþial de cutremurul din 4 mart. 1977),cu 850 de camere, o salã polivalentã cu500 de locuri, sãli de conferinþe, douãrestau rante, douã piscine, douã saune,parcaj subteran ºi multe alte utilitãþi ºiservicii (cabinet stomatologic, salon decos meticã, saloane de coafurã ºi frizerie,florãrie, ghiºeu de schimb valutar, salãde gimnasticã etc.).
Hotel Sofitel (5 stele), situat pe Bd-ulExpoziþiei nr. 2, în apropierea Com plexuluiExpoziþional, este o construcþieultramodernã, realizatã în anii 1992–1994(inauguratã la 4 mai 1994), cu 203 cameredotate cu aer condiþionat, TV-satelit, video,telefon, minibar, mobilã de lux, salã de baieetc. În incinta hotelului existã un CentruInternaþional de Afaceri (World TradeCenter), destinat agenþilor comerciali ºiguvernamentali, cu ºase saloane derecepþie, un amfiteatru cu 300 de locuri,un club ºi numeroase alte facilitãþi puse înslujba oamenilor de afaceri implicaþi întranzacþii comerciale, în organizarea unorconferinþe sau alte activitãþi.
Hotel Ambasador (4 stele), amplasat încentrul Capitalei, pe Bd-ul Magheru nr.
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8–10, lângã cine matografele Patria ºiScala, vizavi de Hotel Lido, este oconstrucþie realizatã în anii 1936–1937dupã planurile arhitectului A. Culina,modernizatã ºi renovatã de mai multeori (ultima datã în 1994–1995), dispu -nând de 209 camere, restaurant, braserie,bar de zi etc.
Hotel Continental (4 stele), amplasatîn centrul oraºului, pe Calea Victoriei nr.56, colþ cu strada Ion Câmpineanu, esteo clãdire din sec. 19, elegantã, renovatãîn anii ’80 ai sec. 20, în 1995 şi în anul2007, cu 54 de camere ºi o capacitatetotalã de 108 locuri. Dispune derestaurant, braserie, snack-bar, terasã înaer liber etc. 
Hotel Lido (4 stele), situat pe Bd-ulMagheru nr. 5–7, vizavi de cinema to -graful Scala ºi de librãria „MihailSadoveanu”, este o clãdire construitã în1930 ºi complet renovatã, consolidatã ºimoder nizatã în anii 1993–1996 (trecândde la o categorie inferioarã, de 3 stele, launa superioarã) ºi dispune de 121 decamere cu o capacitate totalã de 240 lo -curi, restaurant, grãdinã de varã cupiscinã în aer liber, salã de conferinþe etc. 
Hotel „Ramada-Majestic” (4 stele), situatpe Calea Victoriei nr. 38-40, colţ cu str.Matei Milo, vizavi de casa Capşa, are 111camere, restaurant, diverse servicii.
Hotel „Ramada-Parc” (4 stele), este unedificiu nou, con struit în anii ’70 ai sec.20, pe Bd-ul Poligrafiei nr. 3-5. Are 272de camere cu 500 de locuri, restaurant,bar de zi, snack-bar, terasã, piscinã, te -renuri de tenis, salã polivalentã, serviciidiverse. Hotelul dispune de cabinetemedicale pentru con sult ºi tratament.Renovat în anul 2001
Activitateasportivã.Viaþa sportivãa Capitalei are o îndelungatã tradiþie –primele activitãþi cu caracter sportivmanifestându-se în sec. 18 sub for majocurilor atletice (alergãri, aruncãri sauridicãri de obiecte grele, trânte etc.). În1776 au fost intro duse în ºcoli exerciþiilefizice ca obiect de învãþã mânt. La 5/17mai 1862 s-a constituit la B. primaasociaþie sportivã cu numele „Soţietatearomânã de arme, gimnasticã ºi dare lasemn”. Sportul modern pro priu-zis ºi-afãcut apariþia la sf. sec. 19 ºi începutulsec. 20 prin intermediul studenþilorromâni care studiau în Franþa ºi care auadus cu ei regulile de joc ale rugby-ului.La 2 mai 1910, la B. a luat fiinþã primulclub de rugby, iar la 27 mart./9 apr. 1914s-a constituit Comitetul Olimpic Român.

În prezent, viaþa sportivã a Capitaleiºi a þãrii este coordonatã de MinisterulTineretului ºi Spor turilor. În anul 2010,în Bucureºti îºi desfãºurau acti vitatea 27de cluburi sportive (Steaua, Dinamo,Rapid º.a.), 659 de asociaþii sportive ºisecþii sportive în cadrul cãrora activau28 919 de sportivi legitimaþi, 1 427antrenori ºi 1 076 arbitri ºi se pre gãteaunumeroºi tineri sportivi în absolut toateramurile spor tive. Aceºtia au la dispoziþieo bazã materialã adecvatã, reprezentatãprin mai multe complexe sportive, sãlide sport ºi de atletism, bazine olimpicede înot, terenuri de tenis, de fotbal, debaschet, poligoane de tir, velodrom, turnde antrenament pentru paraºutism etc.
Complexul sportiv naþional „Lia

Manoliu” (fost „23 Au gust”), inauguratîn august 1953 cu prilejul celui de-alIV-lea Festival Mondial al Tineretului ºiStuden þilor care a avut loc la Bucureºti,cu un stadion cu o capacitate de 80 000de locuri, cu pistã de atletism. Complexulmai cuprinde un patinoar arti ficial aco -perit, cu tri bune pentru 11 500 despectatori, o salã de atletism, un bazinolimpic de înot, mai multe terenuri detenis, de volei, de baschet ºi de handbal,un turn pentru paraºutism etc. Pe aceststadion s-au desfãºurat, în iul.-aug. 1981,întrecerile atletice inter naþionale detineret cunoscute sub numele „Univer -siada”. Vechiul stadion a fost demolat înperioada 18 dec. 2007-20 febr. 2008 şireconstruit pe baze moderne în anii 2008-2011 (inaugurat la 6 sept. 2011) numit înprezent „Arena Naţio nală". Stadionul areo capacitate de 55 600 de locuri, esteacoperit, are insta laţie de nocturnă,dispune de numeroase dotări moderne,de spaţii pentru parcare auto şi esteîncadrat în categoria 5 stele (Elite).
Complexul sportiv „Steaua”, apar -þinând Clu bului sportiv al armatei –„Steaua” –, a fost dat în folosinþã la 9 apr.1974, fiind format dintr-un modernstadion de fotbal, cu o capacitate de30 000 de locuri, un teren de rugby, douãterenuri de handbal (pe bitum ºi pezgurã), 9 terenuri de tenis cu zgurã ºiunul bituminat, un teren de volei º.a.Stadionul central a fost restaurat în anii1996 şi 2006 şi dispune de instalaþii denocturnã.
Complexul sportiv „Dinamo”, apar -þinând Clu bului Spor tiv „Dinamo”, a fostinaugurat în anul 1948, cuprinzând unstadion cu 15 312 locuri, o pistã deatletism, un velodrom cu pistã de beton

ºi cu tribune cu o capacitate de 5 000 delocuri, sãli pentru antrenamente de box,de haltere, de scrimã etc., un bazin deînot cu apã încãlzitã, cu tribune cu ocapacitate de 3 000 de locuri, un poligonde tir, ºase terenuri de tenis, douã dehandbal, o salã de gimnasticã cu 1 000de locuri etc. Stadionul a fost renovat înanii 2006–2007.
Complexul sportiv „Giuleºti”, apar -þinând Clu bului sportiv „Rapid”, a fostconstruit în 1936–1939 cu ocaziaaniversãrii a 70 de ani de la inaugurareacãii ferate Bucureºti–Giurgiu. Dispunede un sta dion cu o capacitate de 18 000locuri pe care se pot disputa meciuri defotbal, de rugby, de handbal, douãterenuri de volei, douã terenuri debaschet, o salã de box, lupte ºi haltere,un poligon de tir, o popicãrie etc.Stadionul a fost renovat în anii 2000–2003, perioadă când s-a construit oinstalaţie de nocturnă.
Complexul sportiv „Cotroceni” (fost

„Progresul”), amenajat dupã anul 1944 şirenovat în anii 1990–1995, dispune de unmodern teren de tenis pe zgurã, încon -jurat de o tribunã din beton cu o capa -citate de 6 000 de locuri, o salã de sportpentru meciuri de volei, de baschet,pentru reuniuni de box, haltere, judo etc.
Complexul sportiv „Iolanda Balaş-Söter”

(fost „Tinere tului”), cuprinde un stadionprevãzut cu o tribunã cu 1 000 de locuri,ºi cu pistã de atletism (400 m), terenuride rugby, tenis, bas chet, volei, handbal,o salã de gimnasticã, un bazin de înot înaer liber destinat meciurilor de polo,pentru concursuri de înot, pentru sãrituride la trambulinã etc. Stadionul a fostmãrit ºi modernizat în 1995–1996.
Complexul sportiv „Floreasca” a fostconstruit în anul 1949 după proiectularhitecţilor Titus Evolceanu şi SofiaUngureanu şi inaugurat în anul 1950.
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Complexul cuprinde o salã de sport,
purtând numele „Lucian Grigorescu”,
care polarizeazã activitatea sportivã pe
timp de iarnã la baschet, handbal, volei,
box º.a., prevãzutã cu tribune cu o
capacitate de 3 000 de locuri. Bazinul de
înot este acoperit ºi are tribune care
gãzduiesc 1 000 de persoane, are dimen -
siuni olimpice (33 m lungime şi 16 m
lăţime) ºi este utilizat în timpul con -
cursurilor de nataþie, pentru meciuri de
polo, pentru antrena mente. Com plexul
mai dispune de terenuri bitu minate de
baschet, tenis, volei ºi de o salã specialã
pentru antrenamente de scrimã.

Complexul sportiv „Constructorul”,
inaugurat în 1953, dispune de o modernã
salã de sport, cãreia i s-au adãugat
ulterior douã terenuri de handbal, un
teren de baschet ºi o modernã salã de
popice în care s-au desfãºurat campio -
natele europene de popice în anul 1963.

Aºadar, prin multiplele atribute pe
care le în truneºte municipiul Bucureºti,
poate fi încadrat în rândul marilor
metropole europene, care, de altfel, în
perioada interbelicã era supra numit
„Micul Paris”.
BUCUREªTII NOI, cartier în NV
municipiului Bucureºti.
BUDA1. Lac glaciar pe versantul sudic
al M-þilor Fãgãraº, la 2 056 m alt., la
poalele vf. Ar paºu Mic (2 459 m). Supr.:
0,9 ha; ad. max.: 2,2 m. Din el izv. pârâul
Buda, unul dintre izv. râului Argeº.

2.Culme deluroasã în SV Subcar -
paþilor Vrancei, cu orientare N-S, situatã
între râurile Câlnãu, la V, ºi Râmnic, la

E. Alt. max.: 637 m (vf. Piatra Albã).Cunoscută şi sub numele de Pardoşi.
3.Com în jud. Buzãu, alcãtuitã din 7sate, situatã în N culmii Buda, pe râulRâmnic; 3 097 loc. (1 ian. 2011): 1 516 desex masc. ºi 1 581 fem. Centru pomicol.Bisericã din lemn (1762), în satulDãnuleºti.

BUDACU, masiv muntos în SE M-þilorBistri þei (Carpaþii Orientali), situat la Vde Valea Bistriþei, între râurile NeagraBroºtenilor (la V) ºi Borca (la S ºi E).Constituit din calcare cristaline. Alt. max.:1 859 m (vf. Budacu). Pãduri ºi pajiºtinaturale.
BUDACU DE JOS, com. în jud.Bistriþa-Nã sãud, alcãtuitã din 5 sate,situatã în Dealurile Bistri þei, pe râulBudac; 3 178 loc. (1 ian. 2011): 1 614 desex masc. ºi 1 564 fem. Prelucr. lemnului;morãrit ºi panificaþie. Pomiculturã (meri,peri). Satul Budacu de Jos este menþionatdocu mentar, prima oarã, în 1228. Bisericiortodoxe, în satele Jelna (sec. 15),Monariu (sec. 15, cu modificãri din 1755–1782) ºi Budacu de Jos (sec. 16–19).Rezervaþie naturalã floristicã (po iana culalele pestriþe, în satul Buduº) ºirezervaþie paleontologicã (Râpa Mare dela Budacu de Jos, 20 ha). Com. B.deJosare în componenţă satul Monariu cares-a depopulat la sf. sec 20 şi începutulsec. 21, existând din punct de vedere ad-tiv, dar fără locuitori.
BUDEASA, com. în jud. Argeº, alcãtuitãdin 6 sate, situatã în zona de contact aDealurilor Arge ºului cu CâmpiaPiteºtiului, pe râul Argeº; 3 985 loc. (1  ian.2011): 1 980 de sex masc. ºi 2 005 fem.Hidrocentralã (11,5 MW), intratã înfuncþiune în 1978. Reºed. com. este satul

Budeasa Mare, în care se aflã conacul„Budiºteanu” (1762, restaurat în 1927) cucolecþii de tablouri, arme etc., casa „HagiTudorache” (1762) ºi biserica „AdormireaMaicii Domnului”, ctitorie din 1796 a luiªerban Budiºtea nu, cu picturi muraleoriginare; biserica „Sfântul Nicolae”(1751), în satul Gãlãºeºti; conacul „Câm -peanu” (1930), azi brutãrie, în satul ValeaMãrului; biserica „Adormirea MaiciiDomnului” (1819), în satul Caloteºti.
BUDEªTI1.Oraº în jud. Cãlãraºi, situatîn Câmpia Bãrãganul Mostiºtei, la confl.râului Dâm boviþa cu Argeº, la 36 km SEde Bucureºti; 7 182 loc. (1 ian. 2011):3 529 de sex masc. ºi 3 653 fem. Supr.:93 km2, din care 6,1 km2 în intravilan;densitatea: 1 177 loc./km2. Staþie de c.f.Expl. de argilã, pietriº ºi nisip. Nodhidrotehnic pe canalul Bucureºti–Dunãre(a cãrui construcþie a început în 1984 ºi afost întreruptã dupã Revoluþia din dec.1989) alcãtuit dintr-un baraj deversor,douã porturi de acostare pentru tranzi -tarea navelor din tr-un sec tor în altul, unpod ce asigurã legãtura între maluri ºi omicrohidrocentralã. Producţie de mobilã,de mase plastice, de arti cole tehnice dincauciuc, de cãrãmizi, de componenteelec tronice ºi conf. (articole sportive).Produse alim. (bãuturi rãcoritoare,prelucr. fructelor, panifi caþie). Morãrit.Siloz de cereale. Pepinierã piscicolã (însatul Aprozi). Creºterea viermilor demãtase. Api cul turã. Istoric.Menþionatdocumentar ca sat, prima oarã, într-unhrisov domnesc din 1526 ºi apoi la 20mai 1543. Declarat oraº la 18 apr. 1989.Are în subordine ad-tivã satele Aprozi,Buciumeni, Gruiu. Monumente:biserica„Adormirea Maicii Domnului” (în satulAprozi), ctitorie din 1841 a vorniculuiIoan Manu, reparatã în 1885 ºi zugrã vitãîn 1896; ruinele conacului „Manu” (1827),în Budeºti.

2. Com. în jud. Bistriþa-Nãsãud,alcãtuitã din 4 sate, situatã în ColineleComlodului, în zona de izv. a Pârâuluide Câmpie ºi a râului Apatiu; 1 945 loc.(1 ian. 2011): 965de sex masc. ºi 980 fem.Haltã de c.f. Prelucr. laptelui; fabricã decãrãmidã. Avi culturã. Satul Budeºti estemenþionat docu mentar, prima oarã, în1283.
3. Com. în jud. Maramureº, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în SV Depr.Maramureº, la poalele de NE ale M-þilorGutâi, pe râul Coºeu; 3 253 loc. (1 ian.2011): 1 642 de sex masc. ºi 1 611 fem.Expl. de caolin ºi andezit. În satul
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Budeºti, menþionat docu mentar, primaoarã, în 1361 se aflã biserica din lemn cuhramul „Sfântul Nicolae” (18 m lungimeºi 8 m lãþime) construitã în 1643, cupicturi interioare din 1762 executate deAlexandru Ponehalschi din Berbeºti.Biserica are o valoroasã colecþie de icoanepe lemn, unele pictate pe ambele feþe(numite „prãs nicare”). Biserica a fostinclusã pe lista patrimoniului mondialUNESCO în dec. 1999. În satul Sârbiexistã bisericile din lemn cu hramurile„Sfân tul Nicolae” (1665) ºi „CuvioasaParascheva” (1667, pictatã la interior în1760 de Alexandru Ponehalschi dinBerbeşti).
4. Com. în jud. Vâlcea, alcãtuitã din8 sate, situatã în NV Piem. Cotmeana, lapoalele NV ale Dealului Negru, pe stg.Vãii Oltului; 6 041 loc. (1 ian. 2011): 2 941de sex masc. ºi 3 100 fem. Bi sericile cuhramurile „Sfinþii Voievozi” (sf. sec. 16,cu picturi în altar ºi naos datând din sec.17 ºi cu unele modificãri din 1772 ºiadãugiri – pridvor ºi turlã – din sec. 19),„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”(1787, cu pridvor adãugat în 1890),„Ador mirea Maicii Domnului” (1813),„Duminica Tu turor Sfinþilor” (1834–1838)ºi „Sfinþii Voievozi” (1864), în sateleRuda, Budeºti, Bârseºti, Bercioiu ºiRacoviþa. Casa „Lahovari” (jumãtateasec. 19) ºi obelisc comemorativ închinateroilor din 1877 ºi 1916–1918 (sculptorN. Karaghiorghios), în satul Budeºti.

BUDILA, com. în jud. Braºov, formatădin tr-un sat, situatã în E Depr. Braºov,la poalele de NV ale M-þilor Ciucaº, laconfl. râurilor Zizin ºi Seaca cu Tãrlung;4 229 loc. (1 ian. 2011): 2 171 de sex masc.ºi 2 058 fem. Haltã de c.f. Expl. de balast.Prelucr. lemnului. Moară de cereale.Cămin cultural. Festival anual al muziciide fanfară (luna mai); Festival anual almăştilor populare (luna febr.). SatulBudila este atestat documentar, primaoarã, în 1211 cu numele Budula, ca localit.de graniþã pe lângã terit. ocupat decavalerii teutoni. Cu numele actual apareîn 1332 în registrul papal al dijmelor.Com. B. este singura localitate dinRomânia care are patru castele: castelul
Béldy László a fost construit din cărămidă,în anii 1730–1731, în mijlocul unui parcde 3 ha. Castelul, care are 25 de camere,cu subsol, parter şi etaj, cu două faţade,a fost vândut de urmaşii contelui BéldyLászló, la sfârşitul anilor ’30 ai sec. 20,amiralului Barbu Pantazi. În 1945,autorităţile au naţionalizat acest castel şi

l-a transformat în local pentru tabără deelevi. În perioada 1985–1987 în acestcastel a funcţionat o şcoală generală, iardin luna mai 1987 este sediul Primărieicomunale. În febr. 2010 au începutlucrările de restaurare a castelului.Declarat monument istoric; castelul Béldy
Pál, inaugurat în 1751, aflat în mijloculunui parc dendrologic, a fost sediul uneişcoli profesionale de mecanici agricoli(1965–1970) şi apoi al unui Liceu agricol(1970–1982) după care a fost predat, caanexă, Oficiului Naţional de Turism„Carpaţi” pentru a fi introdus în circuitulturistic, dar, din cauza dezinteresuluimanifestat de autorităţile din turism,acest castel a devenit adăpost pentruporci, situaţie care s-a perpetuat şi dupăRevoluţia anticomunistă din dec. 1989,fapt care a determinat ruinarea treptatăa acestuia; castelele „Kelemen Mikes”(sec. 18) şi „Nemes” (1730–1731), aflatetot în subordinea O.N.T. „Carpaţi”, auavut o soartă asemănătoare cu aceea acastelului „Béldy Pál” aflându-se înprezent în stare avansată de degradare;biserica cu hramul „Sfântul Nicolae”(1734), cu picturi murale inte rioare,renovată în anii 2009–2010, declaratămonument istoric; biserica romano-catolică, renovată în 2009, declaratămonument istoric; biserică reformată.
BUDIUDECÂMPIEÕ PapiuIlarian.

BUDULAÕ Budila

BUDUNÕ PapiuIlarian.

BUDUREASA, com. în jud. Bihor,alcãtuitã din 5 sate, situatã la poalele deNV ale M-þilor Bihor ºi cele de SV aleM-þilor Vlãdeasa; 2 173 loc. (1 ian. 2011):1 319 de sex masc. ºi 1 394 fem. Expl. fo -restiere ºi de marmurã. Renumit centrude prelucr. artisticã a lemnului (lãzi dezestre cu crestãturi). Joagãr (începutulsec. 20). Satul Budureasa este atestatdocumentar în 1588. În raza com. B. seaflã staþiunea climatericã Stâna de Vale.Bisericã din lemn cu hramul „SfântulGheorghe” (sec. 18), în satul Saca.Rezervaþiile molhaºurile din Valea Izbu -celor, vârful Cârligaţi (10 ha) şi PiatraGrăitoare (5 ha).
BUDUREŞTIÕ Tansa(3).

BUDUSLÃU, com. în jud. Bihor, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în Câmpia Ierului, perâul Fãncica; 1 947 loc. (1 ian. 2011): 957de sex masc. ºi 990 fem. Satul Buduslãueste menþionat documentar, prima oarã,

în 1552. Biserici din sec. 15 ºi 18, în sateleAlbiº ºi Buduslãu.
BUEªTI, com. în jud. Ialomiþa, formatădintr-un sat, situatã în CâmpiaBãrãganului, în lunca de pe dr. Ialomiþei;1 213 loc. (1 ian. 2011): 617 de sex masc.ºi 596 fem. Culturi de cereale. Bisericaavând dublu hram – „Sfânta Treime” ºi„Sfântul Nicolae” (1843, renovatã în1907).
BUFTEA 1. Lac de origine antropicã(construit în 1937), situat pe râulColentina, în raza oraºului omonim.Supr.: 307 ha; ad. max.: 6 m. Barajul, de9  m înãlþime, asigurã acumularea unuivol. de c. 10 mil. m3 de apã, folositãpentru alimentarea ora ºului, pentruirigaþii ºi agrement. 

2.Oraº în jud. Ilfov, situat în CâmpiaVlãsiei, pe râul Colentina, la 20 km NVde Bucureºti; 21 657 loc. (1 ian. 2011):10  575 de sex masc. ºi 11 082 fem. Supr.:57 km2, din care 14 km2 în intravilan;densitatea: 1 547 loc./km2. Staþie de c.f.Producţie de vatã, de oxi gen industrial,de ambalaje pentru ind. alim., de con -serve din legume ºi fructe. Produse alim.(pre parate din carne ºi lapte, panificaþie).Filaturã de bumbac. Combinat avicol. Pemalul lacului se aflã Studiourile„Media-Pro” (fost Studioul Cine -matografic „Bucureşti") de producţiecinematografică, construite în anii 1951–1956). Istoric.Localit. apare consemnatãîn documente, ca sat, prima oarã, la 15iun. 1577 cu numele Mãneºti, apoi la 14mai 1580, 15 mart. 1645, ºi cu numeleactual la 20 iul. 1752. Declarat oraº la 17febr. 1968. Între 23 ian. 1981 ºi 10 apr.1997 a fost în Sectorul Agricol Ilfov.Oraºul B. are în subordine ad-tivã localit.componentã Buciumeni. La B. s-aîncheiat Tratatul preli mi nar de pace(5/18 mart. 1918), între Româ nia ºiPuterile Centrale, care impunea cedareacãtre Puterile Cen trale a unor însemnatepãrþi din terit. României, c. 5 600 km2
(Dobrogea; rectificarea frontierei înfavoarea Austro-Ungariei), ºi subordo -narea econo miei þãrii capitalului german.Tratatul preliminar a fost completat ºidefinitivat prin Tratatul de Pace de laBucureºti din 24 apr./7 mai 1918 dintreRomânia, pe de o parte, ºi Germania,Austro-Ungaria, Bulgaria ºi Turcia, pede altã parte. Monumente: bisericile
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„Sfântul Nicolae” (1809–1812, reparatãîn 1889) ºi „Sfânta Varvara” (1934);Ateneul Popular (1934); casã þãrãneascãdin 1891; conacul „Oteteleºanu” (sec. 19);palatul „ªtirbei”, situat în mijlocul unuiparc de 24 ha, construit în anii 1840–1864de domnul Barbu ªtirbei ºi finalizat defiul sãu, prinþul Alexandru. Palatul aretâm plãrie de lemn de stejar, pereþii pic -taþi, candelabre ºi aplice originare dinfier forjat. Dupã evenimentele din dec.1989 a fost transformat în hotel de 3 stele,iar din 1993 a trecut în posesia RegieiAutonome Administraþia PatrimoniuluiProtoco lului de Stat. Palatul a fostrenovat în 2008 ºi trans format în muzeu.În localit. componentã Buciumeni se aflãbi serica „Sfinþii Împãraþi Constantin ºiElena” (1787). În apro piere de oraº, la 3km de localit. componentã Buciumeni,se aflã Pãdurea Râioasa (54,8 ha),declaratã rezervaþie forestierã în 1973,alcãtuitã din stejar (Quercus robur), carpen(Carpi nus betulus), arþar (Acer platanoides),ulm (Ulmus laevis) ºi sal câm plantat(Robinia pseudacacia). Numele pãduriiderivã de la aspectul noduros alcopacilor, care au pe scoarþã mulþi licheniºi muºchi. În aceastã pãdure au fostgãsite (ºi apoi descrise) mai multe formeºi varietãþi de brânduºã galbenã (Crocus
moesiacus).
BUGEACÕ Gârliþa.
BUGHEADEJOS, com. în jud. Argeº,formată dintr-un sat, situatã în Depr.Câmpulung, la poalele de E ale DealuluiCiocanu (Muscelele Argeºului), pe RâuTârgului; 2 981 loc. (1 ian. 2011): 1 497de sex masc. ºi 1 484 fem. Pomiculturã(pruni, meri, peri). Prelucr. pieilor deanimale. Pe terit. com. se aflã mănãstireaCiocanu (de cãlugãri), datând din sec.16, dar amintitã în hrisoavele anilor 1677,1776 ºi 1827. Biserica actualã, cu hramul„Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului”,a fost construitã în 1825 (pe locul uneiamai vechi, care s-a prãbuºit în timpulcutre murului din 14 oct. 1802), prinosârdia cuviosului Neofit ºi a lui LupanRadovici. Biserica a mai fost restauratãîn 1865 ºi apoi în 1932 prin efortularhimandritului Nicandru Manu.
BUGHEADESUS, com. în jud. Argeº,formată dintr-un sat, situatã în Depr.Câmpulung, la 590 m alt., la poalele deSE ale M-þilor Iezer, la 5 km NV de

municipiul Câmpulung; 3 240 loc. (1 ian.
2011): 1 626 de sex masc. ºi 1 614 fem.
Expl. ºi prelucr. lemnului. Fabricã de
cãrãmidã ºi teracotã. Producþie de
mãturi, coºuri din nuiele ºi cozi din lemn
pentru diferite unelte. Colectarea ºi
prelucr. fructelor de pãdure. Agroturism.
Com. a fost în fiinþatã la 7 apr. 2004 prin
desprinderea satului Bughea de Sus din
com. Albeºtii de Muscel, jud. Argeş. Sta -
þiune balneo clima tericã sezonierã, de
interes local, cu izv. de ape minerale
sulfuroase, clorurate, so dice, iodu rate,
slab bicarbonatate, indicate pentru
tratarea afecþiunilor tubului digestiv
(gastrite hipo acide cronice, colon iritabil),
a celor hepato-biliare (dis chinezie biliarã),
urinare (rare colici renale), endo crine
(stãri prepuberale la copii cu tempera -
ment hiperreactiv, sindrom ovarian de
menopauzã) etc. Buvete pentru curã
internã cu apã mineralã. Biserica „Schim -
barea la Faþã” (1894).
BUGIULEªTIÕ Tetoiu.
BUHALNIÞA,Mănãstirea~Õ Hangu.
BUHÃESCU 1. Cascadã situatã în
masivul Rodna (Carpaþii Orientali), pe
râul cu acelaºi nume, la ieºirea acestuia
din circul glaciar omonim. Este, de fapt,
o succesiune de cataracte modelate pe
roci cristaline, dezvoltate pe o lungime
de c. 200 m ºi o diferenþã de nivel de 110
m (1  800–1 690 m alt.). La 2,3 km de la
izv. pârâului Buhãescu se aflã o altã
cascadã, dezvoltatã pe o diferenþã de
nivel de 50  m (1 400–1 350).

2. Vârf în masivul Rodna (2 119 m).
BUHOCI, com. în jud. Bacãu, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în zona de contact aColinelor Tutovei cu Culoarul Siretului,pe stg. Vãii Siretului; 5 011 loc. (1 ian.2011): 2 558 de sex masc. ºi 2 453 fem.Fermã de creºtere a porcilor. Satul Buhocieste atestat documentar, prima oarã, în1466. În satul Buhoci s-a nãscut zoologulIon Borcea (1879–1936).
BUHUI, peºterã în SV României, situatãîn M-þii Anina, pe versantul stg. al vãiiBuhui, la 600 m alt., la E de oraºul Anina.Lungimea galeriilor: 3 217 m. Peºterãactivã (cursul de apã al pârâului Buhuistrãbate galeria pr. pe c. 2 100 m), uºordescendentã, foarte meandratã, dez -voltatã în mare parte pe dia claze (fisuriîn rocile de calcar), având aspectul unuitunel de presiune. Se prezintã ca o galeriede di mensiuni variabile, cu mici rami -ficaþii colaterale, cu câteva sãli mari peparcurs, mai multe lacuri ºi cascade.Nume roase formaþiuni concreþionare,stalagmite, stalactite, draperii, stâlpi ºilame ascuþite de calcar. Temp. aeruluidin interior este constantã, de 9,5°C, iarumezeala de 98–100%. Faunã bogatã(lilieci, insecte, melci, crustacee). Urmescheletice de Ursus spelaeus ºi de Capra
ibex.
BUHUªI, oraº în jud. Bacãu, situat în SEDepr. Cracãu-Bistriþa, la 235 m alt., laconfl. râului Ro mâni cu Bistriþa, la 24 kmNV de Bacãu; 19 497 loc. (1 ian. 2011):9  438 de sex masc. ºi 10 059 fem. Supr.:39,9 km2, din care 8,9 km2 în intravilan;
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densitatea: 2 190 loc./km2. Staþie de c.f.(inauguratã la 15 febr. 1885). Termo -centralã; hidrocentralã (11,6 MW), intratãîn funcþiune în 1965. Constr. de utilaje ºipiese de schimb pentru ind. uºoarã.Veche fabricã de postav (1885), astãzimodernizatã. Filaturã de celofibrã ºi delânã pieptã natã; þesãtorie de bumbac ºilânã. Fabricã de mo bilã. Produse alim.Centru pomicol. Muzeu de artã ºi istorie(istoria oraºului, documente, stampe,foto grafii). Istoric. În apropiere de oraº,în punctul ªipote, au fost descoperiteunelte din silex din Pa leolitic. Primaatestare documentarã dateazã din 1438,fiind consemnat cu numele Bodeºti (azicar tier al oraºului). La 14 apr. 1457, PetruAron, în tentativa sa de a redobânditronul Moldovei a fost înfrant de oastealui Ştefan cel Mare în localit. Orbic delângă Buhuşi, capturat de oştenii luiŞtefan cel Mare şi executat pe câmpul deluptă. În cepând cu anul 1800 aºezareacapãtã treptat numele actual, fiindnumitã, mai întâi, Bodeºtii lui Buhuº, apoi
Bodeºtii Buhuºoaiei, Buhuºoaia ºi în finalBuhuºi. Toate aceste denumiri derivã dela nu mele familiei boiereºti Buhuº, carestãpânea aceste locuri. În 1819 a fostdeclarat târg boieresc prin hrisovdomnesc, iar din 1832 încep sã aparãprimele ateliere meºteºugãreºti (delumânãri, de olãrit, de ulei comestibiletc.). În 1885 s-a con struit fabrica depostav (cea mai veche din þarã), iar în1927 a fost introdus iluminatul public.În noaptea de 13 spre 14 apr. 1927, localit.
B. a fost mistuitã (în proporþie de 25%)de un violent incen diu. Declarat oraº în1921. Frecvente acþiuni gre viste alemuncitorilor textiliºti (1920, 1929, 1930,1933). Oraºul B. are în subordine ad-tivã2 localit. componente: Marginea ºiRuncu. Monumente:mă nãstirea Runcu,de cãlugãri (în localit. componentãRuncu), ctitoritã de ªtefan cel Mare în1457, în urma bãtãliei victorioase de laOrbic (apr. 1457). Biserica veche amănãstirii a fost de molatã, pe locul eizidin du-se (1760–1787), din iniþiativaboierului Ionaºcu, biserica actualã cuhramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºiGavriil”. Biserica, declarată monumentistoric, a fost supusă unor reparaţii înanii 1896, 1922, 1941, 1963 şi restauratăîn 1980-1988. Picturile murale interioareau fost executate în 1951-1952 peste cares-a aplicat o nouă pictură în anii 1987-1988 executată de Gheorghe Matei dinArad. Mănăstirea a fost desfiinţată în

1888 devenind biserică de mir şireînfiinţată în 1941. Desfiinţată din noude autorităţile comuniste prin Decretulnr. 410 din 28 oct. 1959, mănăstirea a fostreactivată în 1967; la Runcu mai existã obisericã din lemn cu hramul „SfântulNicolae” (1729), decoratã cu crestãturi,refãcutã în 1846 ºi cãptuºitã cu carton lainterior în 1970; conacul boieresc alfamiliei Buhuº (1800), în stil neoclasic,care adãposteºte Muzeul de Artã; ha nulpoºtal for tificat de la Gura Orbicului (sec.18), de tip rateº, este unul dintre ha nurilemoldo veneºti cele mai bine pãstrate;monumentul închinat eroilor PrimuluiRãzboi Mondial (dez velit la 20 iun. 1926).Pe Dealul Runcu se aflã o pădure de fagdeclarată rezer vaþie forestieră (60 ha).
BUILA-VÂNTURARIŢA, parc naţional înSE M-ţilor Căpăţânii, jud. Vâlcea (4 186ha), înfiinţat în 2004, în cadrul căruia sedezvoltă un relief pe calcare jurasice,intens tectonizate (abrupturi stâncoase,forme carstice etc.). Alt. max.: 1 885 m(vf. Vânturariţa).
BUJORENI1. Com. în jud. Teleorman,alcã tuitã din 3 sate, situatã în CâmpiaGãvanu-Burdea, pe râul Câlniºtea; 1 046loc. (1 ian. 2011): 483 de sex masc. ºi 563fem. Culturi de cereale, de plante tehniceºi de nutreþ. Pânã la 1 ian. 1965, com. ºisatul Bujoreni s-au numit Asan Aga.Biserica din lemn cu hramul „CuvioasaParascheva” (1711), în satul Bujoreni ºibiserica de zid, cu hramul „Toþi Sfinþii”(1839), în satul Prunaru.

2. Com. în jud. Vâlcea, alcãtuitã din7 sate, situatã pe Valea Oltului, la 6 kmN de Râmnicu Vâlcea; 4 638 loc. (1 ian.2011): 2 325 de sex masc. ºi 2 313 fem.Staþie de c.f. Reºed. com. este satul Olteni.În satul Bujoreni se aflã un muzeu etno -grafic în aer liber, extins pe o supr. de 8ha, inaugurat în 1974. Muzeul cuprinde80 de construcþii arhitecturale (case dinzona vâlceanã cu gospodãriile anexe,hanul lui Bogdan datând din 1885, culaBujorenilor – ctitorie din 1810–1812 a luiPreda Bujoreanu, clădirea unei şcolidatând din anul 1890, adusă din satulŞirineasa, jud. Vâlcea, o bisericã din lemndin 1785, o cârciumã º.a.) ºi c. 12 000 piesemuzeistice. Staþiune de cercetare ºidezvoltare pomicolã pentru nuci, castanicomestibili, pruni, aluni. Prelucr.lemnului (mobilã) ºi a laptelui. Producţiede bere ºi de confecþii. Abator. Morãritºi panificaþie. Pomiculturã (pruni, nuci,castani comestibili); legumiculturã. Pe

terit. com. B. au fost descoperitefragmente ceramice din a doua Epocã afierului (La Tène) şi un tezaur monetaralcãtuit din 180 de piese din argint bãtuteîn perioada anilor 176–259 (în satulOlteni). Satele Bogdãneºti ºi Lunca aparconsemnate documentar într-un hrisovde danie a domnului Mircea cel Bãtrândin 8 ian. 1392, iar satele Bujoreni ºiOlteni sunt atestate documentar la 23iun. 1436. În satul Olteni existã schitulOlteni (sec. 14), cu biserica „SfântulNicolae” (reconstruitã în 1580–1590, cuparament din cãrãmidã aparentã, extinsãîn 1830, ºi pictatã parþial în 1794–1795).Bisericile „Sfinþii Voievozi” (1692–1698,pictatã în 1797, cu pridvor ºi clopotniþãconstruite în 1858), „Sfântul Gheor ghe”(1758, cu picturi originare) ºi „AdormireaMaicii Domnului” (1812, cu picturiiniþiale), în satele Bogdãneºti, Gura Vãiiºi Bujoreni.
3.Mănãstirea~Õ Zorleni.

BUJORESCU, masiv deluros în NVDealurilor Jiului, situat între râurileTismana, la N, Jiu, la E, ºi Motru, la V,constituit predominant din marne, gresii,argile cu intercalaþii de lignit, nisipuri. Alt.max.: 416 m. Importantã zonã carboniferã.
BUJORU 1. Com. în jud. Teleorman,formată dintr-un sat, situatã în CâmpiaBurnas, pe râul Vedea; 1 700 loc. (1 ian.2011): 890 de sex masc. ºi 810 fem. Fermãde creºtere a porcilor. Pe terit. com. s-adescoperit un car din bronz, în minia -turã, datând din prima Epocã a fierului(Hallstatt).

2.Õ TraianVuia.

BULBA, peºterã în SV României, situatãpe dr. vãii Bulba, la 325 m alt., la c. 4 kmSV de oraºul Baia de Aramã, jud.Mehedinþi. Lungimea galeriilor: 4 860 m.Descrisã sumar în 1913 (exploratã în1963, 1967, 1974). Peºterã mixtã, formatãdintr-o reþea de galerii dispuse pe treiniveluri (activ, subfosil, fosil), întreruptede mai multe sãli. Galeria activã, strã -bãtutã de un pârâu, prezintã mai multesifoane, terase, niveluri de eroziuneevidenþiate pe pereþi, scurgeri parietale.Etajele fosil ºi subfosil, pãrãsite de apã,conþin stalactite ºi stalagmite, agregatecalcitice, draperii, toate datorate apelorde infil traþie. Temp. aerului esteconstantã, de 12,5°C. Faunã bogatã (in -secte, fluturi etc.). Greu accesibilã.
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BULBUCATA, com. în jud. Giurgiu,alcãtuitã din 4 sate, situatã în CâmpiaGãvanu-Burdea, pe râul Neajlov; 1 400loc. (1 ian. 2011): 697 de sex masc. ºi 703fem. Culturi de cereale ºi legume. Între17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981, com. B. afãcut parte din jud. Ilfov. Bisericile„Sfântul Gheor ghe” (1860), „Sfântulªtefan” (1882), clãdirea Primãriei (1888)ºi conacul „Voinea” (sec. 20), în satulBulbucata. În arealul com. B., lamarginea pãdurii Babele Luncã, se aflãun stejar multisecular (600 de ani),declarat monument al naturii. În satulBulbucata s-a nãscut scriitorul ºi omulpolitic Nichifor Crainic (1889–1972).
BULBUCI, Izbuculdela~, izvor carsticputernic (c. 1 m3/s) situat în M-þiiPãdurea Craiului (M-þii Apuseni), laobârºia vãii Toplicioara, la 420 m alt., înraza com. Roºia (jud. Bihor). Izbuculreprezintã resurgenþa apelor din valeaRuncºorului, captate subteran prinPonorul de la Întorsuri. Obiec tiv turistic.
BULUC,Mănãstirea~Õ Jariºtea.

BULZ, com. în jud. Bihor, alcãtuitã din 3sate, situatã la poalele de N ale M-þilorVlãdeasa, pe vãile Iada ºi Drãgan; 2 113loc. (1 ian. 2011): 1 088 de sex masc. ºi 1 025fem. Staþie de c.f. Muzeu etnografic. Expl.de bauxitã ºi de calcare compacte (în satulRemeþi). Lacul de acumulare Leºu (148 ha;vol.: 28,3 mil. m3), dat în folosinþã în 1973,alimen teazã hidrocen trala omonimã (3,4MW), intratã în func þiune în 1977. În satulRemeþi a fost construitã o hidrocentralãcu o putere instalatã de 100 MW, datã înfolosinþã în 1985, iar în satul Munteni ohi drocentralã de 58 MW, intratã înexploatare în 1988. Moarã de apã (1746)ºi vâltoare (sec. 19). Serbare câmpeneascã(în sept.). În satul Bulz, men þionatdocumentar, prima oarã, în 1406, se aflã
Peºtera cu apã. Rezervaţiile naturale ValeaIadei (2 ha) şi vf. Buteasa (2 ha).
BULZEªTI, com. în jud. Dolj, alcãtuitãdin 10 sate, situatã în Dealurile Ama -radiei, pe râul Horezu; 1 623 loc. (1 ian.2011): 782 de sex masc. ºi 841 fem. Reºed.com. B. este în satul Prejoi. Apiculturã.Artizanat. Casa memorialã „MarinSorescu” (în satul Bulzeºti). Bisericile cuhramurile „Adormirea Maicii Dom -nului” (1831), „Intrarea în Bisericã aMaicii Domnului” (ante 1831, refãcutã în1907), „Intrarea în Bisericã a Maicii

Domnului” (1881) ºi „Sfinþii Voievozi”(1805), în satele Bulzeºti, Gura Racului,Prejoi ºi Seculeºti; în satul Frãþila se aflãbiserica cu dublu hram – „SfântulDumitru” ºi „Intrarea în Bisericã a MaiciiDomnului” (1881).
BULZEªTII DE SUS, com. în jud.Hunedoara, alcãtuitã din 9 sate, situatãpe pantele sudice ale M-þilor Bihor, lapoalele vf. Gãina; 306 loc. (1 ian. 2011):156 de sex masc. ºi 150 fem. Importantcen tru de dulgherit, cojocãrit ºi deconfecþionat instru mente muzicalepopulare ºi unelte. Bisericile din lemn cuhramurile „Sfinþii Arhangheli Mihail ºiGavriil” (sec. 19) ºi „Sfântul Ioan Gurãde Aur” (sec. 19), în satele Bulzeºtii deJos ºi Bulzeºtii de Sus; în satul Tomnatecse aflã bisericile din lemn cu hramurile„Sfântul Nicolae” ºi „Buna Vestire”,ambele din sec. 19. În arealul com. se aflãPodul natural de la Grohot ºi PeºteraCizmei (ocrotitã de lege).
BUMBEªTIÕ Bumbeºti-Piþic.

BUMBEªTI-JIU, oraº în jud. Gorj, situatîn De presiunea subcarpaticã olteanã, înzona de contact a Subcarpaþilor Oltenieicu M-þii Parâng ºi M-þii Vâlcan, la 400 malt., pe stg. râului Jiu, la ieºirea acestuiadin defileu, la 16 km N de Târgu Jiu;10  406 loc. (1 ian. 2011): 5 074 de sexmasc. ºi 5 332 fem. Supr.: 21,4 km2, dincare 9 km2 în intravilan; densitatea: 1 156loc./km2. Staþie de c.f. pe linia construitãprin defileul Jiului (inauguratã la 31 oct.1948) care leagã Oltenia (Târ gu Jiu) deTransilvania (Petroºani). Expl. forestiere,de granit ºi balast. Hidrocentrala „ValeaSadului” (17,5 MW). Constr. de maºini -unelte ºi de frigidere cu com presor.Prelucr. lemnului (cherestea). Producţiede armament şi de confecþii metalice;tâmplãrie din aluminiu. Prelucr. fructelorde pãdure. Pro duse de panificaþie. Fermãde creºtere a porcilor. Mu zeu etnografic

în aer liber (în satul Curtiºoara), extinspe o supr. de 13 ha (inaugurat la 18 aug.1975), care cuprinde numeroase caseþãrãneºti, cu gospodãriile anexe, în cadrulcãrora sunt expuse piese de port þãrãnesc,þesãturi, cusã turi, ceramicã, crestãturi înlemn, toate cu specific gor  jenesc etc.
Istoric.Pe terit. oraºului au fost des co - perite vestigiile unei aºezãricivile/canabae (sec. 2–3) ºi ale unui castruroman (167 x 88 m) construit iniþial (însec. 2) din pãmânt de Cohors IV Cypria ºide cãtre un detaºament din Legio a V-a
Macedonica ºi apoi reconstruit din ziduride piatrã, în anul 201, de Cohors I Aurelia
Britonnum millia ria Antoniana. Localit. estemen þionatã documen tar, prima oarã, la14 sept. 1696, iar la 18 apr. 1989 estedeclaratã oraº. În prezent, oraºul are însub ordine ad-tivã 4 sate: Curtiºoara,Lãzãreºti, Pleºa, Tetila. Monumente:ruinele mănãstirii Viºina (sec. 14) ºi alecastrului roman. Din vechea mănăstireVişina, ctitorie a domnului Mircea celBătrân, menţionată documentar, primaoară, la 15 dec. 1514 într-un hrisovsemnat de Neagoe Basarab, în care sepomeneşte ca stareţ egumenul Grigorie,se mai păstrează ruinele bisericii dinpiatră şi câteva vestigii ale chiliilor şi alezidului de incintă. Alături de acesteruine, la 19 oct. 1994 s-a înfiinţat o obştemonahală (de călugări), cu un paraclisavând hramul „Sfânta Treime”, construitdin lemn de stejar pe funda ment debeton, şi un corp de chilii. În perimetrulsatului Pleºa se aflã mănãstirea Lainici(de cãlugãri), ctitorie din a doua jumãtatea sec. 14 a cãlugãrului Nicodim venit dela o mănăstire de pe Muntele Athos. În1761, mănãstirea a fost distrusã dearmata generalului Adolph von Buccowdin ordinul împãrãtesei Maria Tereza aAustriei, dar ºi-a reluat activitatea laînceputul sec. 19 din iniþitiva unui grupde boieri, printre care Sãrdãnescu,Brãiloiu, Fãrcãºanu, Poenaru, Mãldãrescu,Bengescu ºi Magheru, care au finanþatrefacerea fostului schit ºi reconstruireabisericii. Biserica actualã, cu hramul„Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului”,de mari dimensiuni (18 m lungime ºi 8m lãþime), a fost ziditã în anii 1812–1817,ºi pãstreazã pic turi murale in terioare defacturã postbrâncove neascã, executate în1860. Faþadele sunt decorate cu o frizãde panouri pictate, sub corniºã, reprezen -tând figuri de sfinþi ºi profeþi. Turn-clo -potniþã, în formã pãtratã, pe pronaos.Re novatã în 1984 ºi declaratã monument
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istoric. Muzeu cu colecþii de icoane, cãrþivechi, obiecte de cult º.a. În anii 1990–1994 a fost construitã, lângã lãcaºul vechi,biserica „Izvorul Tãmãduirii” ºi pictatãde Grigore Popescu. Mănãstirea Lainiciare în subordine schitul Locu rele (sauLocuri Rele), situat la 2 km distanþã,într-o poianã de pe versantul estic alM-þilor Vâlcan, iniþial cu o bi sericã dinlemn, construitã în anii 1850–1852 prinstrãdania preoþilor Lupu Stolojan ºi C.Cartianu, apoi din cãrãmidã (1855–1858),sfinþitã la 31 mart. 1860, renovatã ºipictatã în anii 1892–1897. În satulCurtiºoara se aflã biserica „Sfântul IoanBo tezãtorul” (1802), cu picturi muraleinterioare de facturã rusticã, ºi cula„Cornoiu”, construitã în 1715 de boierulRadu Piºtescu, având înfãþiºarea uneicase masive (cu pe reþii groºi de 80 cm),for tificatã, de plan pãtrat (10 x 10 m), cutrei ni veluri, ultimul prevãzut cu cerdaclarg pe coloane scunde de cãrãmidã. Culaa fost asediatã de câteva ori de turci, darniciodatã aceºtia nu au putut sã pãtrundãîn interiorul ei. Neavând urmaºi, RaduPiºtescu a dãruit cula logofãtului Corneaîn 1785. În 1929, cula a fost vândutã deSperanþa Cornea lui Constantin Neamþu,guvernatorul Bãncii Naþionale dinCraiova, care a electri ficat-o ºi i-a instalatapa curentã. În prezent, cula adãposteºteun muzeu de etnografie; bisericileortodoxe cu hramurile „Sfântul Nicolae”(1763) ºi „Schim barea la Faþã” (1702), însatele Lãzãreºti ºi Tetila; bise rica dinlemn cu hramul „Sfinþii Vo ievozi” (1706,refãcutã în 1823–1824), în satul Pleºa.
BUMBEªTI-LIVEZENIÕ Jiu(1).

BUMBEªTI-PIÞIC, com. în jud. Gorj,alcãtuitã din 3 sate, situatã în SubcarpaþiiOlteniei, la poalele Dealului Sãcelu, pePârâu Galben; 2 284 loc. (1 ian. 2011):1 140 de sex masc. ºi 1 144 fem. Pânã la17 febr. 1968 s-a numit Bumbeºti. Han

(începutul sec. 20) ºi biserica din lemncu hramul „Cuvioasa Parascheva” (1640,refãcutã în 1833), în satul Bum beºti-Piþicºi bisericile din lemn cu hramurile „Cu -vioasa Parascheva” (1816) ºi „Intrarea înBisericã a Maicii Domnului” (1834), însatele Cârligei ºi Poienari.
BUNEA,Mănãstirea~Õ Vulcana-Bãi.

BUNEªTI 1. Com. în jud. Braºov,alcãtuitã din 5 sate, situatã în Pod.Hârtibaciului; 2 524 loc. (1 ian. 2011):1  290 de sex masc. ºi 1 234 fem. Expl.forestiere. Culturi de cereale, hamei,sfeclã de zahãr, car tofi etc. Muzeu etno -grafic (þesãturi, piese de port popular,ceramicã, interioare de locuinþe, obiectede cult etc.). Pe terit. com. B. au fostdescoperite douã sãbii din bronz datânddin prima Epocã a fierului (Hallstatt).Satul Buneºti este menþionat docu mentar,prima oarã, în 1337. În satul Viscri se aflão cetate þãrã neascã (sec. 13–16), cu obisericã evanghelicã de incintã, în stil gotic,inclusã, în 1999, pe lista patrimoniuluicultural UNESCO; în satul Roadeº existão ce tate þãrãneascã cu bisericã evanghelicãde incintã (sec. 15–16), cu picturi muraleatribuite lui Grego rius Rosalemus ºi altarsculptat ºi pictat, în stilul Renaºterii, deVeit Stoss cel Tânãr ; în satul Meºen dorfse aflã o cetate þãrãneascã, cu bisericã evan -ghelicã de incintã (sec. 14–15), în satulBuneºti există o cetate sãteascã, cu bisericãevanghelicã de incintã (sec. 14), iar în satulCriþ, o cetate þãrãneascã cu bisericãevanghelicã de incintã (sec. 15–17).
2. Com. în jud. Suceava, alcãtuitã din5 sate, situatã în Pod. Sucevei, pe râulªomuzu Mare; 2 736 loc. (1 ian. 2011):1  403 de sex masc. ºi 1 333 fem. În satulBuneºti se aflã clãdirea fostei vãmi (1886),azi sediul Primãriei.
3. Com. în jud. Vâlcea, alcãtuitã din6 sate, situatã în E Subcarpaþilor Olteniei;2  750 loc. (1 ian. 2011): 1 357 de sex masc.ºi 1 393 fem. Prelucr. lemnului; productiede ambalaje din material plastic, deotgoane, frânghii şi sfoară; produse depanificaţie. În satul Teiuºu se aflã biserica„Sfântul Nicolae” (1736, cu fresceoriginare) construitã în stil brâncovenesc.

BUNEªTI-AVEREªTI, com. în jud.Vaslui, alcã tuitã din 7 sate, situatã în EPod. Central Moldo venesc, în colineleCrasnei; 2 682 loc. (1 ian. 2011): 1 339 desex masc. ºi 1 352 fem. Reºed. com. estesatul Avereºti. Combinat de vinificaþie.Viticulturã. În 1984, pe terit. com. s-audescoperit vestigiile unei cetãþi geto-da -

cice în care s-a gãsit un valoros tezaur
(ceramicã, monede, obiecte de podoabã
din argint ºi bronz, unelte ºi o diademã
princiarã din aur de 757,6 g). Bisericã din
lemn cu hramul „Sfinþii Voievozi” (sec.
18), în satul Armãºeni.
BUNILA, com. în jud. Hunedoara, alcã -
tuitã din 5 sate, situatã pe pantele estice
ale M-þilor Poiana Ruscãi; 332 loc. (1 ian.
2011): 167 de sex masc. ºi 165 fem. Expl.
de min. de fier (în satul Vadu Do brii) ºi
de marmurã (în satul Alun). Centru de
dulgherit. Satul Bunila este menþionat
docu mentar, prima oarã, în 1416. În satul
Alun se aflã biserica din lemn cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1809),
cu bogatã decoraþie cioplitã la interior;
pãstreazã frag mente de picturi (cu
caracter popular) pe pereþii interiori.
BUNTEªTI, com. în jud. Bihor, alcãtuitã
din 9 sate, situatã în SE Depr. Beiuº, la
poalele NV ale M-þilor Bihor, pe râul
Criºu Pietros; 4 480 loc. (1 ian. 2011): 2  268
de sex masc. ºi 2 212 fem. Pomi culturã.
Centru de prelucr. artisticã a lemnului;
centru de ceramicã roºie ºi albã (în satul
Leleºti). Satul Bunteºti este menþionat
documentar, prima oarã, în 1588.
Bisericile din lemn cu hramurile „Sfântul
Ioan Teologul” (1733), bogat ornamentatã
cu crestãturi în lemn, „Schimbarea la
Faþã” (sec. 18) ºi „Sfântul Ioan Gurã de
Aur” (1750, cu picturi din 1756 ºi 1783),
în satele Brãdet, Dumbrãveni ºi Stânceºti.
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BURDEA, râu, afl. stg. al Vedei pe terit.com. Plosca (jud. Teleorman); 80 km;supr. bazinului: 364 km2. Izv. din SCâmpiei Piteºtiului, din arealul com.Stolnici (jud. Argeº) ºi strãbate, pedirecþie aproximativ N-S, CâmpiaGãvanu-Burdea, unde are un curs foartemeandrat.
BURIDAVAÕ OcneleMariºi Râmnicu
Vâlcea.
BURILAMARE, com. în jud. Mehedinþi,alcã tuitã din 5 sate, situatã în CâmpiaBlahniþei, pe terasa Dunãrii; 2 181 loc.(1 ian. 2011): 1 081 de sex. masc. ºi 1 100fem. Legumiculturã. Rezervaþie fores -tierã (pã durea Bunget), 18,2 ha.
BURJUC, com. în jud. Hunedoara,alcãtuitã din 6 sate, situatã pe râul Mureº,la poalele S ale M-þilor Metaliferi; 878 loc.(1 ian. 2011): 434 de sex masc. ºi 444 fem.Satul Burjuc este menþionat docu mentar,prima oarã, în 1468. Bisericile din lemn cuhramurile „Adormirea Maicii Domnului”(sec. 19) ºi „Pogorârea Duhului Sfânt” (sec.18), în satele Brãdãþel ºi Tisa.
BURLA, com. în jud. Suceava, formatădintr-un sat, situatã în NV Pod. Sucevei,pe râul Suceviþa; 2 243 loc. (1 ian. 2011):1 169 de sex masc. ºi 1 074 fem. Com B.a fost înfiinþatã la 1 apr. 2004 prindesprinderea satului Burla din com.Volovãþ, jud. Suceava.
BURNAS sau BURNAZ, unitate decâmpie în S României, parte componentãa Câmpiei Române, delimitatã de ali -niamentul râurilor Vedea–Teleor man, laV, Câlniºtea–Argeº, la N ºi E ºi Dunãre,la S. Este o câmpie de tip tabular, cecoboarã în trepte de la N la S, cores -punzãtoare teraselor Dunãrii, cu alt. cu -prinse între 12 ºi 90 m, puternicfragmentatã de pâraie ºi ogaºe. Alcãtuitãdin strate orizontale de argile ºi nisipuriterþiare, peste care s-au depus nisipuri ºipietriºuri cuaternare, acoperite, la rândullor, de o pãturã groasã de loess (5–30 m).Nume roase crovuri (numite local„padine”), unele de dimensiuni foartemari. Culturi de cereale ºi plante tehnice.Viticulturã (podgoria Greaca).
BUSTUCHIN, com. în jud. Gorj, alcãtuitãdin 8 sate, situatã în zona DealurilorAmaradiei, pe cursul superior al râuluiAmaradia; 3 457 loc. (1 ian. 2011): 1 783de sex masc. ºi 1 674 fem. Expl. de petrol

ºi gaze. Pomiculturã. În arealul satuluiPoiana Seciuri a fost descoperit (1938) untezaur dacic din argint (sec. 1 d.Hr.),alcãtuit din douã brãþãri, un colier, maimulte inele, opt plãci decorative, avândforma de scut rombic, cu decor gravat,13 denari romani republicani ºi 10 denariromani imperiali. Bisericile din lemn cuacelaºi hram, „Naºterea Maicii Dom -nului”, în satele Pojaru (1825) ºi ValeaPojarului (1737).
BUªTENI, oraº în jud. Prahova, situat lapoalele masivului Caraiman din M-þiiBucegi ºi la poalele M-þilor Baiu (cartierulZamora), la 880–940 m alt., pe cursulsuperior al Vãii Prahova, la 75 km NVde Ploieºti ºi 135 km NV de Bucureºti;9 981 loc. (1 ian. 2011): 4 809 de sex masc.ºi 5 172 fem. Supr.: 51,7 km2; densitatea:193 loc./km2. Staþie de c.f. Fabrică dehârtie (1882, azi modernizatã), varhidraulic ºi cherestea. Panificaþie.Staþiune balneo climatericã ºi de odihnã,de interes general, cu funcþionarepermanentã, cu climat tonic-stimulant,cu aer curat, ozonat, lipsit de praf ºialergeni cu efecte curative în tratareanevrozelor astenice, a stã rilor de debi -litate, a surmenajului fizic ºi intelectual,a rahitismului ºi tulbu rãrilor de creºterela copii, în convalescenþe etc. Nume roaseizv. cu ape minerale clorurate, iodurate,carbonatate, sodice, calcice, magnezienecaptate de la sf. sec. 19 ºi folosite întratamentele balneare. Muzeul memorial„Cezar Petrescu”. Grãdinã zoologicã cu

animale care trã iesc în Carpaþi (urºi,cerbi, capre etc.). Istoric.În jurul anului1800 au luat fiinþã primele nuclee delocuire, îndeosebi pe Valea Cerbului,unde exista un loc numit „La Buºteni”de la care derivã numele actual, iar în1840, apare menþionat ca localit. ruralãcu 12 familii. Declarat oraº în 1946.Oraºul B. are în subordine ad-tivã localit.com po nentã Poiana Þapului.
Monumente: biserica „Naºterea MaiciiDom nului”, ctitorie din 1889 (sfinþitã la8 sept. 1889) a regelui Carol I ºi a regineiElisabeta, con struitã dupã planurilearhitectului I. N. Socolescu, cu sprijinulunor constructori italieni. Bisericapãstreazã (în altar) picturi murale inte -rioare, origi nare, executate de pictoruldanez Agnes Exner. Deterioratã deluptele din Primul Rãzboi Mondial,biserica a fost reparatã ulterior ºi pictatã(1936) de Dumitru Belizarie; castelul„Canta cuzino”, construit în anii 1901-1911, pe cheltuiala lui  Gheorghe GrigoreCantacuzino (Nababul), după planurilearhitectului Grigore Cerchez, în stilromânesc cu elemente neobrâncoveneşti.În perioada comunistă acest castel afuncţionat ca sanatoriu, iar de curând afost restaurat şi redat circuitului turisticca muzeu. Declarat monument istoric.Pereţii interiori păstrează fresce originare,iar ferestrele dispun de frumoase vitralii;Monu mentul din bronz „Ultimagrenadã”, realizat în 1928 de sculptorulIon C. Dimitriu-Bârlad, reprezentându-lpe legendarul caporal Vasile Muºat carelanseazã o grenadã împotriva inamicului.Pr. centru turistic, cu numeroase pârtiide schi, B. este legat cu Platoul Bucegilor(cabana Babele) printr-o linie de tele -cabinã (capacitatea unei cabine fiind de36 de persoane), datã în folosinþã la 11aug. 1978, cu lun gimea cablului de 4 350m (cea mai lungã din þarã ºi a treia înEuropa) ºi o diferenþã de nivel (întreBabele ºi Buºteni) de 1 237 m. De lacabana Babele, o linie de telescaunasigurã legãtura cu hotelul Peºtera delângã Peºtera Ialomiþei. Mai multe traseemarcate stau la dispo ziþia amatorilor dedrumeþii spre cabanele Carai man, Babele(de aici spre vf. Caraiman, pe care se aflãrenumita Cruce, înaltã de 33 m,construitã din oþel, în anii 1926–1928, dininiþiativa reginei Maria ºi închinatãeroilor patriei cãzuþi pe câm purile deluptã în timpul Primului RãzboiMondial; este ilu minatã pe timp de
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noapte), Omu, Mãlãieºti, Gura Diham,
spre cascada Urlã toarea etc.
BUTEA, com. în jud. Iaºi, alcãtuitã din 2
sate, situatã pe terasele ºi în lunca
Siretului; 4 184 loc. (1 ian. 2011): 2 120 de
sex masc. ºi 2 064 fem. Produse textile;
confecþii metalice; presã de ulei comes -
tibil; morãrit ºi panificaþie. Centru viticol
ºi pomicol. Satul Butea, atestat docu -
mentar în 1803, poartã numele ce derivã
de la ocupaþia locuitorilor care lucrau
butoaie (buþi). În satul Miclãuºeni, atestat
docu mentar în 1472, se aflã castelul
„Sturdza” construit în anii 1752–1775 pe
locul unui conac din sec. 17 ºi restaurat
în perioada 1880–1904, în stil gotic, dupã
proiectele arhitecþilor Julius Reinecke ºi
I. Grisberg. Castelul are 18 camere, 4
saloane, o galerie º.a., repartizate pe trei
niveluri (parter, etaj ºi mansardã).
Mansarda a fost afectatã de un incendiu
în 1985 ºi refãcutã ulterior. În 1944,
castelul a fost jefuit de soldaþii armatei
sovietice. În 1947, Ecaterina Sturdza,
ultima descendentã a fam. Sturdza, a
donat castelul Arhiepiscopiei Iaºilor
pentru înfiinþarea unei mănãstiri, în jurul
bisericii cu hramul „Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil”, construitã în anii
1821–1823 de logofãtul Dimitrie pe locul
vechii biserici ridicatã în 1781–1782 de
vornicul Ioan Sturdza. Mănãstirea
Miclãuºeni (de maici) a funcþionat pânã
la 28 oct. 1959 când a fost desfi inþatã de
autoritãþile comuniste, acest castel fiind
destinat dupã aceea unei case de copii,
apoi unui depozit militar de muniþii, unei
ºcoli de oligofreni º.a. Mănãstirea a fost
reînfiinþatã în 1994 când a intrat ºi în
posesia castelului. Castelul este încon -
jurat de un parc dendrologic cu stejari,

ulmi, cas tani, pini, zadã, un exemplar deGingko biloba (arbore relict din Terþiar)º.a. Tot în satul Miclãuºeni se aflã mo -numentul domnitorului Ioan SanduSturdza, realizat (în 1875) de sculptorulD. Metzger.
BUTENI, com. în jud. Arad, alcãtuitã din4 sate, situatã în Depr. Zarand, la poaleleDealurilor Cigherului, pe canalulMorilor; 3 437 loc. (1 ian. 2011): 1 635 desex masc. ºi 1 802 fem. Nod rutier. Fermãde creºtere a ovinelor. Centru de cojo -cãrit, de þesãturi ºi cusãturi populare.
BUTIMANU, com. în jud. Dâmboviþa,alcãtui tã din 4 sate, situatã în CâmpiaTitu; 2 254 loc. (1 ian. 2011): 1 143 de sexmasc. ºi 1 111 fem. Satul Buti manu a fostîntemeiat în 1790. Între 17 febr. 1968 ºi23  ian. 1981, com. B. a fãcut parte dinjud. Ilfov. Biserica din lemn cu hramul„Adormirea Maicii Domnului”-Decindea(1791), în satul Buti manu. În satul Buti -manu s-a nãscut mareºalul ConstantinPresan (Prezan, 1861–1943).
BUTOIEªTI, com. în jud. Mehedinþi,alcãtuitã din 8 sate, situatã în S DealurilorJiului, pe râul Motru; 3 295 loc. (1 ian.2011): 1 660 de sex masc. ºi 1 635 fem. Staþiede c.f. Expl. de balast. În satul Butoieºti seaflã casa memorialã „Constantin Rãdu -lescu-Motru”, în care s-a nãscut marelefilozof (1868–1957). Pe terit. com. au fostdescoperite urmele unei aºezãri ruraleromane, numită Ad Mutrium, menþionatãºi de Ptolomeu cu numele Amutrium sau
Amutria. Unii cercetãtori presupun cã Ad
Mutrium a existat pe terit. de azi al com.Botoºeºti-Paia, jud. Dolj. În satul GuraMotrului, se aflã mănãstirea Gura Mo -trului (de cãlugãri) întemeiatã, conformtradiþiei, de cuviosul Nicodim de laTismana la sfârºitul sec. 14, care a ridicat

aici un schit cu bisericã din lemn ºi câtevachilii ºi rectitoritã în 1512–1521 deHarvat, mare logofãt în vremea luiNeagoe Basarab. Ansamblul monahal afost refãcut din temelii în anii 1642–1643de cãtre domnul Matei Basarab, iarbiserica actualã, cu hramul „CuvioasaParascheva”, a fost reconstruitã în 1653de marele vornic Preda Brâncoveanu pelocul celei vechi ºi pictatã la inte rior înanii 1702–1704 pe cheltuiala domnuluiConstantin Brâncoveanu. Între 1841 ºi1852, biserica a fost restauratã ºi picturilemurale refãcute din iniþiativa arhi -mandritului Eufrosin Poteca ºi princontribuþia domnului Barbu ªtirbei.Complexul mona hal ºi biserica au fostsupuse unor lucrãri de restau rare în1956–1957 ºi 1983–1987. Muzeu cuobiecte reli gioase (icoane pe lemn, cãrþireli gioase vechi, obiecte de cult º.a.). Înbisericã se aflã mormântul cãrturaruluiEufrosin Poteca. Bisericile din lemn cuhramurile „Sfântul Nicolae” (1784,refãcutã în 1846) ºi „Cuvioasa Parascheva”(1892), în satele Þânþaru ºi Buiceºti.
BUTURUGENI, com. în jud. Giurgiu,alcãtuitã din 4 sate, situatã în CâmpiaGãvanu-Burdea, pe dr. Vãii Argeºului;3 942 loc. (1 ian. 2011): 1 980 de sex masc.ºi 1 962 fem. Expl. de petrol ºi gaze.Balastierã. Morãrit ºi panificaþie. Între17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981 com B. a fostîn jud. Ilfov. Biserica „Adormirea MaiciiDomnului” (1827), în satul Pãdureni.
BUZA, com. în jud. Cluj, alcãtuitã din 3sate, situatã la poalele Dealului Ascuþit
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(Dealurile Jim borului); 1 287 loc. (1 ian.2011): 644 de sex masc. ºi 643 fem. Însatul Buza, menþionat documentar, primaoarã, în 1220, se aflã un conac din sec.18, iar în satul Jimbor, atestat docu mentarîn 1320, un conac din sec. 19.
BUZÃU1. Râu, afl. dr. al Siretului înCâm pia Siretului inferior; 302 km; supr.bazinului: 5 264 km2. Izv. din N masi -vului Ciucaº, de la 1 800 m alt., de subvf. Ciucaº, curge mai întâi spre N, urmânddirecþia longitudinalã a structu rilor geo -logice, pentru ca la Întorsura Buzãuluisã facã o cotiturã bruscã, de c. 180°, spreSE. În aval de com. Sita Buzãului, râulse îngusteazã, strãbãtând un frumosdefileu (pânã la Nehoiu) între M-þii Siriu,la V, ºi M-þii Podu Calului, la E. În aceastãzonã, în arealul com. Siriu, s-a construitun baraj de 100 m înãlþime (finalizat înanul 1985), în spatele cãruia s-a formatun lac de acumulare de 10 km lungime(supr.: 500 ha; vol.: 155 mil. m3) cu scophidro energetic (apele sale pun în miºcareturbinele unei hidrocentrale cu o putereinstalatã de 210 MW), de alimentare cuapã ºi regularizare a debitelor râului. Laieºirea din zona montanã (aval deNehoiu) ºi pãtrunderea lui în reg. subcar -paticã, aspectul Vãii B. se schimbã caurmare a eroziunii accentuate pe care omanifestã, prin alternanþa unor stran -gulãri (uneori cu aspect de chei), cubazinete depresionare, ero zionale. În avalde com. Berca, valea râului B. se deschi -de larg spre câmpie, strãbãtând-o însemicerc de la NV la SE ºi NE. În zonade câmpie, unde formeazã numeroasemean dre, are tendinþa de des pletire ºi de

pãrãsire a cursului pr. ºi este însoþit, pepartea stg., de unele limane fluviatile(Coºteiu, Jirlãu, Balta Amarã, Balta Albãº.a.), cu mine ralizare ridicatã (3–42 g/l).Debitul mediu multi anual al râului B.oscileazã între 20 ºi 26 m3/sec. B. strãbateterit. a trei jud. (Covasna, Buzãu, Brãila)ºi trece prin oraºele Întorsura Buzãului,Nehoiu ºi prin apropiere de municipiulBuzãu. Afl. pr.: Bâsca, Bâsca Chiojdului,Slãnic, Câlnãu. În zona de câmpie apele
B. sunt intens utilizate pentru irigaþii (c.60 000 ha). Denu mirea anticã: Mousaios.

2. Pas în Carpaþii de Curburã, pevalea supe rioarã a râului omonim, la869  m alt., la 16 km SE de oraºulÎntorsura Buzãului, la graniþa dintre jud.Buzãu ºi Covasna, strãjuit de vf. Mãlâia(1 663 m) al M-þilor Siriu în V ºi vf.Zimbru Mare (1 230 m) al M-þilor PoduCalului în E. Pasul B., situat pe un vechidrum comercial ce asigura legãtura întreTran silvania (Braºov ºi localit. din Depr.Þara Bârsei) ºi porturile dunãrene Brãilaºi Galaþi, este strãbãtut de o ºosea moder -nizatã, pe care se practicã un intens traficturistic şi de tranzit comercial.
3. M-þiiBuzãului, ansamblu muntos

în Carpaþii de Curburã, format din cinci
masive, bine delimitate (Penteleu, Podu
Calului, Siriu, Monteoru ºi Culmea
Ivãneþu), grupate sub numele generic de
M-þii Bu zãului. Alt. max.: 1 772 m (vf.
Penteleu).

4. SubcarpaþiiBuzãului sau Dea-
lurileBuzãului, subunitate a Subcar -paþilor de Curburã (Subcar paþii Orientali)delimitatã de M-þii Buzãului, la N-NV,râul Slãnic, la E-NE, Câmpia Românã, laS-SE ºi râul Teleajen, la V. Este constituitãdintr-o succesi une de masive deluroase(Dealurile Cornãþel, 827 m, Blidiºel,

821  m, Dâlma sau Botanul, 801 m, Bocu,809 m, Ciolanu, 753 m, Istriþa, 754 m,Pâclele, 598 m, Pripor, 823 m º.a.),delimitate de vãi, bazi nete ºi culoaredepresionare (Niºcov, Cislãu, Ne hoiu,Lopãtari, Pârscov, Pãtârlagele etc.). Esteo zonã intens populatã. Expl de petrol ºigaze naturale ºi de diatomit. Pomi -culturã; viticulturã.
5. Câmpia Buzãu-Cãlmãþui, por -þiune a Câm piei Române, în NE acesteia,cuprinsã între râurile Cãl mãþui ºi Buzãu,limitatã de Subcarpaþii Buzãu lui, la NV,Câmpia Râmnicului, la N, Câmpia Brãi -lei, la SE, Bãrãganul Ialomiþei, la S ºiCâmpia Sãratei, la V. Culturi de cereale,de plante tehnice ºi uleioase etc. pe bazãde irigaþii.
6. Municipiu în SE României, reºed.jud. cu acelaºi nume, situat în NVCâmpiei Buzãu-Cãl mãþui, la 95 m alt.,pe dr. vãii Buzãului; 130 756 loc. (1 ian.2011): 62 183 de sex masc. ºi 68 573 fem.Supr.: 81,3 km2, din care 19,6 km2 înintravilan; densitatea: 6 671 loc./km2.Zãcãminte de gaze naturale descoperite,în 1995, în cartierul Verguleasa. Nodferoviar (staþia de c.f. inauguratã la 13sept. 1872) ºi rutier. Expl. de balast ºinisip cuarþos. Termocentralã. Ind.metalurgicã (din 1967) produce diferitesortimente de sârmã, cuie, electrozipentru sudurã. Întreprindere constr. demaºini care realizeazã utilaje petroliere,meta lurgice ºi chimice, materialeferoviare (schimbãtori cu ace flexibile,trifoane pentru fixarea ºinelor de caleferatã), rezervoare, cisterne ºi containeremeta lice, instalaþii de filtrare, suban -samble pentru trac toare, bunuri metalicede larg consum (maºini de gãtit, sobe deîncãlzit, vermorele, extinctoare pentru
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incendii, fiare de cãlcat) º.a. Producţie depulberi metalice (din 1994), de cordmetalic pentru anve lope (singura dinþarã), produse chimice (folii de vinilin,tuburi ºi plãci din plastic, prelucr.maselor plasti ce), sticlã (sticlãrie pentrumenaj, geamuri securizate, semicristal),prelucr. a lemnului (mobi lã), mat. deconstr. (geamuri ºlefuite, cãrãmizi, þigle,prefabri cate din beton), de încălţăminte,textile (filaturã de lânã, þesãturi debumbac, tricotaje, conf., topitorie decânepã) ºi alim. (preparate din carne ºilapte, produse de pani ficaþie, pastefãinoase, ulei vegetal, zahãr, bere etc.).Staþiune de cercetare ºi producþielegumicolã. Tea trul „Gheorghe Ciprian”(1988). Muzeu judeþean cu secþii deistorie, etnografie, artã plasticã ºi artãpopularã (ceramicã neoliticã ºi din sec.14, materiale referi toare la istoriaoraºului, colecþie numismaticã, scoarþe,ceramicã popularã, artã deco rativã etc.);Muzeu de Etnografie ºi Artã Popularã(piese de port popular, ceramicã, unelteetc.); Co lecþia Mu zealã Episcopia Buzãu;Colegiu univer sitar economic (inauguratîn 1992), cu 2 facultãþi, 206 stu denþi ºi 27profesori (2007–2008). Casa de cul turã asindicate lor, biblio tecã judeþeanã (f. 1873)cu c. 240 000 vol., cinematografe, patinoararti ficial. Parcul Crâng (200 ha). În fiecarean, în luna iunie, la B. se desfã ºoarãtârgul tradi þional „Drã gaica”. Istoric. Înparcul Crâng au fost desco perite vestigiidatând din milen. 4 î.Hr., specificeculturii materiale Gumelniþa, dinperioada 2200–1100 î.Hr. carac teristiceculturii Monteoru ºi din perioa da geto-dacicã. Prima menþiune docu  men tarãdatea zã din anul 376, localit. fiindconsem natã într-o scrisoare trimisã deIunnius Saranus, guvernatorul prov.Scythia Minor, arhiepiscopului dinCaesarea Mazaca în care se referã la

martirizarea, la 12 apr. 372, a misiona -rului creºtin Sava, înecat de goþi în râul
Mousaios (râul Buzãu de astãzi). În 1234,aşezare apare consemnată într-ocorespon denþã papalã, apoi în tr-undocument din 1310 în care raguzanulLuccari aminteºte cã la B. a fost ridicatão cetãþuie; în 1350, localit. este amintitãca târg, iar la 30 ian. 1431 figureazã capunct de vamã (pe drumul comercialdintre Moldova ºi Mun tenia), într-undocument emis de Dan II. În nov. 1473,oastea condusã de ªtefan cel Mare atrecut prin B. în drumul sãu spre CetateaDâmbo viþei (Bucureºti) pe care acucerit-o, insta lân du-l domn pe LaiotãBasa rab. În anul 1504, fostul mitropolitde Constan tinopol, Nifon al II-lea, devi -ne mitropolit al Þãrii Româneºti (1503–1505), în fiinþând episco pia Buzãului, înca drul cãreia s-a des fãºurat ulterior o vieºi bogatã acti vitate culturalã (s-au creatºcoli în sec. 16, între care ºi o ºcoalã dezugravi de bi serici, s-a înfiinþat otipografie la sf. sec. 17, de sub teascurilecãreia au ieºit nume roase cãrþi în limbaromânã pentru cultul ortodox etc.). În1507 apare consemnat cu numele Bozape o hartã întocmitã de NicolausGermanus, iar în 1574, B. este recunoscutca oraº, fiind consemnat, ulterior, într-unact emis de Mihai Viteazul în 1594 ºiîntr-un hrisov semnat de cãtre MateiBasarab ºi datat 24 ian. 1643. Localit. afost de mai multe ori prãdatã ºiincendiatã de turci ºi a suferit distrugeriîn timpul conflictelor dintre Vasile Lupuºi Matei Basarab. O grijã deosebitã i-aacordat Constantin Brân coveanu, care astimulat atât activi ta tea tipo graficã, câtºi pe aceea a ºcolii de dascãli în limbaromânã. Oraºul a mai suferit maridistrugeri în timpul Rãz boaielorruso-austro-turce (1736–1739, 1768–1774,1787–1792), din cauza unor incendiipustiitoare (în anii 1775, 1778, 1808, 1821)ºi a unor cutremure (8 mai 1738, 14 oct.1802, 11 ian. 1838, 9/10 nov. 1940, 4 mart.1977) º.a. Prãdat ºi incendiat de turci înanii 1597, 1617, 1659 ºi 1806. Între 1806ºi 1828 ora ºul s-a extins în supr., iar lasf. sec. 19 ºi înce putul sec. 20 s-a dez -voltat în ritm rapid. În 1837 a fostintrodus iluminatul public cu lumânãridin seu, în 1860 s-au introdus lãmpile cugaz lampant pe strãzi, iar în 1928iluminatul public cu becuri electrice.Declarat muni cipiu la 17 febr. 1968.Locuitorii muni cipiului B. au luat partela evenimentele din a doua jumãtate a

lu nii dec. 1989, alãturi de celelalte oraºemari ale þãrii. La 15 dec. 1994, cu ocaziacomemorãrii a 5 ani de la Revoluþia dindec. 1989, municipiul B. a fost de claratoraº-martir. Monumente: vecheacatedrală episco palã, cu hra mul „Ador -mirea Maicii Domnului”, de mari dimen -siuni (26 m lungime ºi 9,70 m lãþime),este ctitoria din 1649 a domnului MateiBasarab, pe locul schitului Frãsinet(sf. sec. 15), în cadrul cãreia a funcþionat(sec. 17–18) o tipografie, înfiinþatã în 1691de Constantin Brâncoveanu, ºi o ºcoalãde dascãli în limba românã. Biserica afost reconstruită în 1741–1745, iar apoisupusă unor refa ceri ºi modificãri (1775–1778), în timpul domniei lui AlexandruIpsilanti ºi în vremea episcopului Cosma.Avariată de cutre murul din 11 ian. 1838,biserica a fost refăcută şi i s-au adus unelemodificări prin osârdia episcopuluiChesarie (1825-1846), iar tâmpla a fostpictată (în 1832) de Nicolae Teodorescuajutat de nepotul său, GheorgheTattarescu. Reparatã în 1939–1942 ºirenovatã în 1949, 1982–1983; nouacatedrală episcopală cu hramul „ÎnălţareaDomnului” (2002-2009); biserica „BunaVestire” – Banu, ctitorie din 1571 avistiernicului Andronic, a fost refãcutãîn 1722 de Andreiana (Adriana), vãduvavornicului ªerban Canta cuzino. Bisericaa fost reparată (în 1826) după cutremuruldin 14 oct. 1802 şi recon struită dintemelie în 1884 şi pictată de DimitrieTeodorescu; biserica „Negu þãtori”, cuhramul „Naº terea Maicii Domnului”,construitã în stil neoclasic, în 1649, decătre negustorul Badea Obredi ºi refãcutãîn 1850; biserica „Sfinþii Îngeri” (1619,refãcutã în 1833–1838); clãdirea Semina -rului „Chesarie”, construitã în stil neo -clasic, în 1838; Palatul municipalconstruit în 1896–1904, în stilul palateloritaliene, cu ºiruri de loggii ºi un turnînalt, dupã planurile arhitectuluiAlexandru Sãvu lescu; Palatul princiar(1710–1712); casa „Vergu-Mã nãilã”(1780), cea mai veche din Buzãu;monumentul închinat Rãscoalei din 1907;statuia poetului Vasile Cârlova ºiobeliscul ridicat cu ocazia co memorãriia 1600 de ani de la prima atestare docu -mentarã, situate în Parcul Crâng.Municipiul B. este renumit prin târgurilecare se þin aici (Drãgaica) din anul 1778ºi pânã în prezent. Drãgaica apare men -þionatã documentar, prima oarã, la
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16 aug. 1778. La 7 km S de municipiul B.se aflã pãdurile Frasinu (158 ha) ºi Spãtaru(346 ha), declarate rezervaþii forestiere în1954, situate în arealul com. Þinteºti.
7. Judeţ situat în partea central-esticăa ţării, în SE Carpaţilor Orientali, axat pecursul superior şi mijlociu al râuluiBuzău, între 44°44' şi 45°49' lati tudine Nşi între 26°04' şi 27°26' longitudine E, întrejud. Vrancea (N şi NE), Brăila (E şi SE),Ialomiţa (S), Prahova (SV şi V), Braşov(NV) şi Covasna (NV). Supr.: 6  103 km2

(2,56% din supr. ţării). Populaţia (1 ian.2011): 479 210 loc. (2,24% din populaţiaţării), din care 233 646 de sex masc.(48,8%) şi 245 564 fem. (51,2%). Populaţia
ur bană: 196 602 loc. (41,0%); rurală:282 608 loc. (59,0%). Densitatea: 78,5loc./km2. Structura populaţiei pe
naţionalităţi (la recensământul din 20-31oct. 2011): 90,7% români, 4,5% rromi şirestul alte minorităţi (ma ghiari, germani,italieni, turci ş.a.). Reşed.: municipiulBuzău. Oraşe: Nehoiu, Patârlagele,Pogoanele, Râmnicu Sărat (muni cipiu).
Comune: 82. Sate: 477 (din care 22 aparţinoraşelor). Localit. com ponente ale ora şelor: 2.

Relieful este reprezentat prin treitrepte majore (munţi 19%, dealuri subcar -patice 31%, câmpii 50%) care coboară dela NV către SE. Treapta înaltă cuprindeM-ţii Buzăului, constituiţi din cincimasive (Penteleu, sub forma uneipiramide, înalt de 1 772 m – alt. max. ajud. B., Siriu, 1 657 m, Podu Calului,1  439 m, Monteoru, 1 344 m şi Ivăneţu,1 191 m), şi prelungirile de SV ale M- ţilorVrancea, iar cea mijlocie includeSubcarpaţii Buzăului, formaţi dintr-unansamblu de culmi deluroase (Cornăţel,Blidişel, Ciolanu, Istriţa, Dâlma, Bocu,Pâclele ş.a.) separate de depresiunisubcarpatice (Nehoiu, Siriu, Chiojdu,Pătâr lagele, Sibiciu, Nişcov, Lopătari,Cislău, Pârscov ş.a.) şi o mică porţiunedin Subcarpaţii Vrancei (Dealurile Bisoca,Blăjani, Buda). Caracteristicile pr. aleDealurilor Pâclelor, axate pe unanticlinal, cu înălţimi ce variază între 300şi 550 m, sunt degradările de teren, careau dat naştere la aşa-numitele „bad-lands” (pământuri rele), şi prezenţavulca nilor noroioşi. Zona de câmpie,extinsă în jumătatea SE a jud., estealcătuită din patru subunităţi pr.(Câmpiile Sărata, Bărăganul Ialomiţei sauCâmpia Bărăganului de Mijloc, Buzău-Călmăţui şi Câmpia Râmnicului) care

apar ţin Câmpiei Române. Trecerea de lazona subcarpatică la cea de câmpie seface prin inter mediul a două glacisuri(Glacisul Istriţei şi Glacisul Râmnicului)cu altitudini de c. 250 m.
Clima are un caracter temperat-continental, cu nuanţe locale determinatede formele de relief. În sectorul montan,temp. medii multianuale oscilează între4 şi 6°C, în cel deluros variază între 8 şi10°C, iar în cel de câmpie sunt în jur de10,5°C. Mediile termice ale lunii cele maicalde (iul.) depăşesc 22°C în câmpie şicoboară sub 10°C pe culmile montaneînalte, iar temp. medii ale lunii cele maireci (ian.) ating –2,4°C în zona de câmpieşi –8,0°C pe crestele munţilor. Temp.max. absolută (41,5°C) s-a înregistrat lastaţia meteorologică Ruşeţu, în ziua de11 aug. 1951, iar temp. minimă absolutăa atins valoarea de –30,7°C la staţiameteorologică Istriţa de Jos, în ziua de 9ian. 1938. Canti tăţile medii anuale deprecipitaţii variază între 500 mm încâmpie, 600–700 mm în zona dealurilorsubcar patice şi peste 1 200 mm peculmile montane înalte. Vânturilepredominante bat dinspre NE, cu ofrecvenţă de 25,4% pe an, urmate de celedinspre SV (11,8%) şi NV (9,3%). Culmilemontane înalte sunt biciuite mai frecventde vânturile ce bat din sectorul vestic. Însezonul rece al anului, zona de câmpieşi poalele subcarpaţilor sunt adeseoriinvadate de masele de aer rece provenitedin aria anticiclonului siberian, cunos -cute sub numele de Crivăţ (vânt pu ternicce bate în rafale, spulberând sau vis -

colind zăpada). O caracteristică locală oreprezintă pre zenţa föhn-ului în zonadealurilor Istriţa, Ciolanu, Dâlma (sauBotanu) ş.a., care favorizează dezvoltareaunor spe cii termofile. Vitezele mediianuale ale vânturilor oscilează între1,4  m/s în zona de câmpie şi între 2,0 şi6,0 m/s pe culmile montane.
Reţeaua hidrografică este repre -zentată, în prin cipal, de cursul superiorşi mijlociu al râului Buzău, care străbatejud. pe o lungime de 175 km, pe direc ţieNV-SE, colectând majoritatea râurilormai mici, printre care: Caşoca, BâscaMică, Sibiciu, Bălă neasa, Băligoasa,Slănic, Câlnău ş.a., pe stân ga, şi Siriu,Nehoiu, Bâsca Chiojdului, Nişcov ş.a.,pe dreapta. Terit. jud. B.mai este drenatşi de cursu rile superioare ale râurilorRâmnic (în NE), Călmă ţui (în SE) şiSărata (în SV). Lacurile existente înarealul jud. B. sunt numeroase şi variateca origine şi mărime: Lacul Vulturilor(de origine peri glaciară), lacurile Joseni,Policiori, Odăile, Mlăjet ş.a. (formate întrevalurile de alunecare), Lacul Tâlharilorde pe Valea Hânsar (de baraj natural),lacurile de la Meledic (carsto sa line),Costeiu, Ama ra, Balta Albă ş.a. (li manefluviatile), Lacul Siriu de pe valeasuperioară a Buzăului (lac artificial) ş.a.
Vegetaţia naturală este marcată de omare di versitate. Culmile înalte alemasivelor Penteleu, Si riu, Vrancea, PoduCalului (la peste 1 450–1 550 m alt.) suntacoperite de pajişti secundare, alcătuitedin iarba stâncilor (Agrostis rupestris),păiuş (Festuca rubra), ţăpoşică (Nardus
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stricta), stirigoaia (Veratrum album),hiruşor (Poa anua) ş.a., şi tufi şuri dejneapăn (Pinus mugo), smirdar (Rhodo -
dendron kotschyi), ienupăr (Juniperus
sibirica), afin (Vaccinium myrtillus) ş.a.Etajul pădurilor de molid, ce alterneazăuneori cu pajiştile secundare, este binereprezentat doar în masivele Penteleu,Siriu şi Vrancea, la altitudini cuprinseîntre 1 350 m şi 1 600 m. Cel mai binedezvoltat este etajul pă durilor de foioase,extins între 1 500 şi 300 m alt., format dinpăduri de gorun (Quercus petraea) înamestec cu carpen (Carpinus betulus) şifag (Fagus sylvatica). Pădurile amestecatede fag, brad şi molid sunt mai compactela alt. de peste 1 000 m. Zona silvostepei,extinsă între 130 şi 300 m alt., ocupăaproape jumătate din supr. jud. B. Înprezent, vegetaţia naturală din stepă şisilvostepă a fost în cea mai mare parteînlocuită prin culturi. Vegetaţie ierboasăde silvostepă se mai întâlneşte pe mar -ginea exterioară a dealurilor subcarpatice(în zona Ber ca–Policiori–Aldeni), fiindreprezentată înde osebi de păiuş (Festuca
valesiaca), bărboasă (Botri ochloa ischae -
mum), negară (Stipa capillata), colilie (Stipa
lessingiana) şi pir crestat (Agropyron crista -
tum), ruscuţă de primăvară (Adonis
vernalis) ş.a. Pâlcuri de stejar pufos(Quercus pubescens) se în tâlnesc, dis -persat, în tot arealul subcarpatic, pe ver -sanţii însoriţi şi bine drenaţi. În câmpiese mai păs trea ză câteva pâlcuri de stejarbrumăriu (Quercus pedun culiflora), iar înzona de obârşie a Călmă ţuiului (lângămunicipiul Buzău), există două păduride stejar brumăriu în amestec cu frasincu frunză îngustă (Fraxinus angustifolia)şi frasin pufos (Fraxinus pallisae).

Fauna, asemenea vegetaţiei, are odistribuţie altitudinală, fiind alcătuitădintr-o mare varietate de specii. Pădurilede munte şi din Subcarpaţi adă postesco bogată şi variată lume animală (cerbi,căprioare, mistreţi, urşi, râşi, jderi,veveriţe, lupi, vulpi, cocoşi de munte,ierunci, mierle, sturzi, cio cănitori, iepuri,şoareci, şerpi, şopârle, salaman dre). Înmarginea externă a Subcarpaţilor şi înzona de stepă şi silvostepă trăiescnenumărate rozătoare (şoareci de câmp,popândăi, iepurele de câmp, dihor etc.),păsări (prepeliţa, potârnichea, graurul,cio cârlia de Bărăgan, prigoria, dumbră -veanca, uliul, cioara etc.), insecte (lăcuste,cosaşi, greieri, păian jeni) etc. Apelerâurilor sunt bogate în păstrăvi (în zonade munte), clean, biban, lipan, somn ş.a.

Resursenaturale: păduri (163 904ha, 2008), ză că minte de petrol (Berca,Arbănaşi, Tisău, Plo peasa, Scor ţoasa,Beceni, Scutelnici ş.a.), de gaze naturale(Tisău, Boldu, Roşioru, Padina, Gher -gheasa ş.a.) şi de lignit (Ojasca); diatomit(Pătârla gele), chihlimbar (perimetrulMlăjet–Sibiciu–Colţi–Bozioru), argilă decalitate superioară (Simileasca, Sătuc,Râmnicu Sărat), sare (Mânză leşti, Bisoca,Brătileşti), gresie de Tarcău şi gresie deKliwa, nisipuri cuarţoase (Crivineni),calcar (Dealul Istriţa, Vipereşti, Ciuta,Măgura), gips etc. O bogăţie aparte oreprezintă apele minerale sulfu roase,feruginoase, cloro sodice (Sărata-Monteoru,Fişici, Nehoiu, Siriu ş.a.) şi nămolulsapropelic, cu valoare tera peutică, de laBalta Albă.
Istoric. Mărturii ale vieţii materiale(unelte şi arme din piatră sau os –topoare, măciuci de luptă, vârfuri dinsilex etc. –, produse ceramice variate –ceşti, căni, castroane etc.), scoase la ivealăprin săpăturile arheologice de la Aldeni,Sudiţi ş.a., atestă prezenţa omului înaceastă zonă încă din Neolitic (milen.4  î.Hr.). Epoca bronzului (milen. 2 î.Hr.)este ilustrată în mod special de culturaMonteoru (desco periri la Sărata-Monteoru, Aldeni, Merei, Cernăteşti,Săpoca, Smeeni ş.a.), care indică unhabitat dezvoltat al omului primitiv, maiales în arealul subcarpatic, produs alcelui mai puternic grup nord-tracic.Urme ale civilizaţiei geto-dace au fostindentificate în arealul localit. Cârlo -măneşti (sec. 2–1 î.Hr.) şi Gherăseni (sec.4), iar castrul de la Pietroasele este omărturie a stăpânirii romane a acestorlocuri. Începând cu sec. 3 şi până prinsec. 7, numeroasa populaţie daco-romanăexistentă în această regiune a suferit depe urma frecventelor penetraţii alediferitelor popoare migratoare, fără a fiînsă dislocată. Invazia şi trecerea goţilorprin aceste părţi este dovedită defaimosul tezaur din aur, numit „Cloşcacu puii de aur”, în greutate de 19 kg,compus din 12 piese (iniţial au fost 22),între care o tavă mare, mai multe vase,fibule în formă de vultur, încrustate cupietre pre ţioase, colane din aur, îngropatla Pietroasele de regele vizigot Atha naric,în anul 375, şi descoperit în 1837. Desco -peririle de la Cândeşti şi Sărata-Monteoru atestă că populaţia autohtonăs-a menţinut şi după marea năvălire ahunilor din sec. 4–5. Continuitatea delocuire în vetrele străbune mai este

dovedită şi de vestigiile arheologicedescoperite la Budureasa (sec. 6), Sărata-Monteoru (sec. 6–7), Pruneni şi Blăjani(sec. 6–10) ş.a. Prezenţa unor aşezări ome -neşti bine închegate în sec. 13–15, dar cuexistenţă anterioară, începe să fiemenţionată în documente: Buzău, atestatiniţial în 376, apoi în 1234, Colţi în 1277,Pănătău, 1415, Chiojdu, 1418, RâmnicuSărat în 1439, Cozieni, 1525, Beceni, 1526,Cernăteşti, 1535, Blăjani, 1545, Odăile în1545, Lopătari în 1579 ş.a. O serie demateriale cartografice din sec. 16–18confirmă existenţa în aceste locuri a maimultor localităţi, drumuri co merciale,denumiri de munţi, ape etc. Astfel, peharta lui N. Germanus (1507), aşezareaBuzău este înscrisă cu numele Boza, pehărţile atlasului lui Mercator (1595)Râmnicu Sărat apare cu numele Rebnick,iar pe o hartă militară din 1595 esteconsemnat Pasul Buzăului ca loc debătălie. Pe harta Stolnicului ConstantinCantacuzino din anul 1700 este redată,pentru prima oară, împărţirea ad-tivă aŢării Româneşti în 17 judeţe, între caresunt consemnate şi judeţele Buzău,Râmnic şi Saac (sau Săcueni) ale cărorteritorii se încadrează, în cea mai mareparte, în supr. actualului judeţ Buzău. Peaceeaşi hartă mai erau trecute 72 delocalit. (între care două târguri, câtevalacuri, câţiva vulcani noroioşi şi unelebogăţii (sare, sulf ş.a.). După 1 ian. 1845,când a fost desfiinţat jud. Saac şi înglobatîn cea mai mare parte la jud. B., acestas- a extins spre V şi N evoluând întreaceste limite, cu unele modificări de lasf. sec. 19, până în 1950, când re gimulcomunist a adoptat o nouă împărţire ad-tiv teritorială, după model sovietic, jud.
B. devenind una dintre cele 28 de regiuniale ţării. În 1952, au avut loc unelemodificări ale împărţirii ad-tiv te ritorialedin 1950, jud. B. fiind încadrat în cea maimare parte în regiunea Ploieşti. Prin nouaîmpărţire ad-tiv teritorială din 17  febr.1968, a fost reînfiinţat jud. B., iar oraşulde reşedinţă (Buzău) a fost trecut încategoria municipiilor.

Economia jud. B. are un caractercomplex şi dinamic, cu un profil indus -trial-agrar. 
Industria reprezintă ramuraprincipală a eco nomiei jud. B., fiindconcentrată în cea mai mare parte înmunicipiile Buzău şi Râmnicu Sărat.Struc tura producţiei globale industriale
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scoate în evi denţă, ca primă ramură, ind.constr. de maşini şi de prelucr. ametalelor (cu unităţi la Buzău şi RâmnicuSărat) în cadrul căreia se produc utilajetehnologice pentru ind. metalurgică,petrolieră şi chimică, subansamblepentru tractoare, materiale feroviare(schimbători cu ace flexibile, trifoanepentru fixarea şinelor de cale ferată),garnituri de frână şi etanşare, rezervoare,cisterne şi containere metalice, insta laţiide filtrare, diverse bunuri meta lice delarg consum (maşini de gătit, sobe de în -călzit, vermorele, extinctoare pentruincendii, fiare de călcat etc.). Alte ramuri,cu ponderi importante în producţiaindustrială a jud. sunt: metalurgia feroasă(sârmă şi produse din sârmă, corduri me -talice pentru anvelope – singura produ -cătoare din ţară –, pulberi metalice, laBuzău), ind. de expl. a com bustibililor,ind. chimică (prelucr. maselor plastice,folii de vinilin, tuburi şi plăci, la Buzău

şi Beceni, regenerarea uleiurilor uzate, laRâmnicu Sărat), ind. mat. de constr.(calcar la Istriţa, diatomit la Pătâr lagele,geamuri şi prefabricate din beton laBuzău, var la Măgura, cărămizi la Berca,Pătâr lagele), ind. de prelucr. a lemnului(Buzău, Râm nicu Sărat, Nehoiu, Verneşti,Gura Teghii), ind. textilă şi a confecţiilor(Buzău, Râmnicu Sărat, Smeeni, Pătâr la -gele, Nehoiu), alim. (preparate din carneşi lapte, conserve de legume şi fructe,uleiuri vegetale, zahăr, vin, bere, produsede panificaţie etc., la Buzău, RâmnicuSărat, Nehoiu, Pietroasele, Zăr neşti,Săhăteni ş.a.). O pondere însemnată odeţin şi activităţile ind. meşteşugăreşti,mici şi mijlocii, producătoare de covoaremanuale (Bisoca, Lopă tari, Siriu, GuraTeghii), împletituri din răchită (Ziduri),confecţii artizanale, vase ceramice (Niş -cov, Pârscov, Plopeasa, Calvini, Olari,Policiori ş.a.), instru mente muzicale(Mânzăleşti, Cătina), obiecte de tâmplărieşi dogărie (Tisău, Lopătari, Gura Teghii,Vipereşti, Bozioru, Chiojdu, Bisoca ş.a.),

cioplituri în piatră (Măgura, Năeni,Pietroa sele, Breaza, Cătina) etc.
Agricultura, a doua ramură a eco -nomiei jud. B., se carac terizează prinvarietate şi complexitate structurală,repar tiţie zonală în raport cu marileunităţi de relief şi prin continuitatetradiţională de activităţi. La sf. anului 2007,supr. agricolă a jud. B. era de 402 069 ha,din care 257 749 ha terenuri ara bile,89  161 ha păşuni naturale, 28 746 hafâneţe na turale, 15 435 ha vii şi pepiniereviticole şi 10 978 ha livezi şi pepinierepomicole. Din totalul supr. agricole a jud.

B., 96,9% revine sectorului privat. În anul2007, supr. arabile erau dominate deculturile de porumb (103 159 ha), urmatede cele de plante uleioase (53 965 ha),grâu şi secară (51 535 ha), floarea-soarelui(39 707 ha), plante de nutreţ (18 932 ha),orz şi orzoaică (8 489 ha), sfeclă de zahăr,legume, leguminoase pentru boabe,cartofi, tutun etc. Culturile viticole au oextindere mai mare în zona dealurilorsubcarpatice, concentrându-se în douămari areale viticole: podgoria DealuMare, pe versanţii sudici ai DealuluiIstriţa, cu centrele de mare productivitatePietroasele, Breaza, Verneşti, Zoreşti,Merei ş.a. şi podgoria din zona Piem.Râm nicului, cu centrele Cernăteşti, Zăr -neşti, Râmnicu Sărat ş.a. Dispersate suntşi podgoriile din reg. de câmpie, de laCochirleanca, Săgeata, Pogoanele, Padina,Boldu, Ruşeţu ş.a. Aceste pod goriiproduc o gamă variată de sorti mente destruguri de masă şi de vinuri. Deremarcat faptul că, în cadrul Staţiunii decercetare şi producţie viticolă Pie troasele(înfiin ţată în 1892), au fost create maimulte soiuri de viţă de vie, între care seevidenţiază Tămâioasa româ nească.Pomicultura, cu vechi tradiţii în jud. B.,se practică, mai ales, în zonele sub -carpatică şi pie montană, unde formeazăbazine pomicole com pacte în arealelelocalit. Nehoiu, Pătârlagele, Cislău,Pârscov, Chiojdu, Sibiciu, Verneşti, Mereiş.a. Din produc ţia totală de fructe (35 179tone, în anul 2007), 16 045 tone aparţinmerelor, 10 262 tone prunelor, iar restulcireşelor şi vişinelor, perelor, nucilor ş.a.Sectorul zootehnic cuprindea, laînceputul anului 2008, efective din maitoate speciile de animale, respectiv 79  783capete bovine, 143 937 capete porcine,210 723 ca pete ovi ne, 21 779 capetecaprine, 24 408 ca pete cabaline; avicultură(4 038 234 capete pă sări, locul 2 pe ţară,după jud. Teleorman); apicultură (25 301
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familii de albine). Peste 99% dinefectivele de ani male aparţine secto ruluiprivat, iar în unele cazuri (la caprine)sectorul privat reprezintă 100%. LaCislău şi Ruşeţu există mari crescătoriide cai de rasă, fo losiţi la con cursurilehipice interne şi internaţionale, iar laCislău se află o im por tantă crescătoriede viermi de mătase.
Căile de comunicaţie de pe terit. jud.

B., aflat la inter ferenţa celor trei provinciiistorice româneşti (Muntenia, Transilva -nia şi Moldova), reflectă strân sa legăturăa acestora cu desfăşurarea reliefului şi avechilor axe comerciale ce traversau jud.
B. La sfârşitul anului 2007, reţeaua căilorde comunicaţii însuma 244 km de caleferată (din care 113 km electrificate), cuo densitate de 40 km/ 1 000 km2 de teri -toriu, şi 2 646 km de drumuri publice(din care 334 km modernizate), cu odensitate de 43,4 km/ 100 km2 de teri -toriu. O deosebită impor tanţă în activi -tatea de transport de mărfuri şi călătorio au magistralele rutieră (E 85) şiferoviară Siret–Suceava–Bacău–Focşani–Buzău– Ploieşti–Bucureşti–Giurgiu caretrec prin jud. B. şi prin municipiul Buzău– unul dintre principalele noduri fero -viare şi rutiere ale ţării prin care trecfluxurile de mărfuri şi călători dintre celetrei provincii istorice româneşti.

Învăţământ,culturăşiartă. În anulşcolar 2007–2008, pe terit. jud. B. funcţio -nau 25 gră diniţe de copii, cu 14 427 copiiînscrişi şi 779 cadre didactice, 133 de şcoligenerale (învăţământ primar şi gim -nazial), cu 40 509 elevi şi 3 239 cadredidac tice, 29 de licee, cu 15 636 elevi şi1  335 profesori, zece şcoli pro fe sionale,cu 4 738 elevi şi 157 cadre didac tice şi uninstitut de învăţământ superior, cu 206studenţi şi 27 profesori. În aceeaşi pe -

rioadă, reţeaua instituţiilor de cultură şiartă cuprin dea 6 muzee, 319 biblioteci,cu 2 515 000 volume, şase case de cultură,81 cămine culturale, patru uniuni decreaţie, o orchestră profe sională de mu -zică populară, numeroase ansamblurifolclo rice, formaţii corale şi de dansurietc. Acti vi tatea sportivă se desfăşoară încadrul celor 76 de secţii sportive care cu -prind 1 957 sportivi legitimaţi, 116 arbitrişi 100 antrenori.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului2007, reţeaua sanitară a jud. B. era formatădin şapte spitale cu 2 665 de paturi,revenind un pat de spital la 183 locuitori,şase dispensare medicale, patru poli cli -nici şi 137 de farmacii şi punctefarmaceutice, în cadrul cărora activau 541medici (1 medic la 903 locuitori), 145stomatologi (1 medic stoma tolog la 3 370locuitori) şi 2 547 personal sanitar cu pre -gătire medie.
Turismul reprezintă o componentăpr. a acti vităţii jud. B., legat de prezenţanumeroaselor obiective turistice, abogăţiei şi varietăţii elemen telor de ordinistoric, etnografic şi folcloric, cât şi deexistenţa unei bune reţele de unităţi decazare (21 hoteluri, două vile, douămoteluri, un camping, trei pensiunituristice urbane şi 26 de pensiuni turisticerurale, nenu mărate case particulare), cuo capacitate totală de 2 181 de locuri.Principalele obiective de interes turisticsunt: peisajele din zonele montană şi sub -carpatică (valea superioară a Buzăului,marcată de un defileu de mare atracti -vitate, însoţită de o şosea moder nizatăce asigură, prin pasul Buzău, legăturadintre Transilvania şi Muntenia; masi -vele muntoase Siriu, Penteleu, PoduCalului ş.a., cu numeroase trasee mar -cate, cu zone de interes cinegetic etc;

vulcanii noroioşi din arealul localit.
Pâclele Mari, Pâclele Mici, Beciu – feno -
men rar întâlnit –, declaraţi monumente
ale naturii; „focurile nestinse” de la
Lopătari, de pe terit. satului Terca, unde
gazele naturale ies la supr. prin crăpă -
turile scoarţei terestre, arzând permanent
şi imprimând terenului un aspect pârjolit;
rezervaţia geologică de la Bădila, cu
stânci de calcar, denumite „Sarea lui
Buzău” – declarate monumente ale
naturii; rezervaţia forestieră „Mi lea-
Viforâta”, cu molizi seculari etc.), monu -
men tele şi locurile istorice (mănăs tirile
Ciolanu, Barbu, Cetăţuia, Cârnu, Găvanu,
Nifon, Răteşti, complexul arheologic de
la Sărata-Monteoru, urmele castrului
roman de la Pietroasele şi locul unde s-a
des coperit celebrul tezaur de la
Pietroasele, numit „Cloşca cu puii de
aur” etc.), diversitatea şi bogăţia
elementelor etnografice (sculpturi în
lemn la Bisoca, Chiojdu, Lopătari, Buda,
ţesături şi covoare la Bisoca, Siriu,
Lopătari, instrumente muzicale la
Mânzăleşti şi Cătina, olărit la Nişcov,
Pârscov, Plopeasa, Olari ş.a., cioplitul în
piatră la Măgura, Năeni, Breaza, Cătina
ş.a.), expoziţia de sculptură în aer liber
de la Măgura, existenţa staţiunilor
balneo climaterice Sărata-Monteoru, Siriu,
festivalurile folclorice „Floarea-de-Colţi”,
„Festivalul Slă nicului” (Lopătari), „Pe
plaiuri bisocene” şi „Pe urme de baladă”
(Gura Teghii), „Drăgaica” (Buzău) etc.
Indicativ auto: BZ.
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Localităţilejud.Buzău(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)
I. Municipii

1. BUZĂU (anul 376)
2. RÂMNICUSĂRAT (1439)
II. Oraşe Localit. componente ale  Satele care apaţin 

oraşelor oraşelor

1. NEHOIU (1549) 1. Lunca Priporului 1. Bâsca Rozilei2. Nehoiaşu 2. Chirleşti3. Curmătura4. Mlăjet5. Păltineni



6. Stănila7. Vineţişu
2. PĂTÂRLAGELE (1573) 1. Calea Chiojdului2. Crâng3. Fundăturile4. Gornet5. Lunca6. Mănăstirea7. Mărunţişu8. Muşcel9. Poienile10. Sibiciu de Sus11. Stroeşti12. Valea Lupului13. Valea Sibiciului14. Valea Viei
3. POGOANELE (sec. 19) 1. Căldărăşti

III. Comune Satele componente(primul sat este reşed. com.)
1. AMARU 1. Amaru (1699)2. Câmpeni3. Dulbanu4. Lacu Sinaia5. Lunca6. Scorţeanca
2. BALTAALBĂ 1. BaltaAlbă2. Amara3. Băile 4. Stăvărăşti
3. BĂLĂCEANU 1. Bălăceanu (1864)
4. BECENI 1. Beceni (1526)2. Arbănaşi3. Cărpiniştea4. Dogari5. Floreşti6. Gura Dimienii 7. Izvoru Dulce8. Mărgăriţi9. Valea Părului
5. BERCA 1. Berca (1552)2. Băceni3. Cojanu4. Joseni5. Mânăstirea Răteşti6. Pâclele7. Pleşcoi8. Pleşeşti  9. Răteşti10. Sătuc11. Tâţârligu12. Valea Nucului13. Viforâta
6. BISOCA 1. Bisoca (1552)2. Băltăgari

3. Lacurile4. Lopătăreasa5. Pleşi6. Recea7. Sările8. Şindrila
7. BLĂJANI 1. Blăjani (1545)2. Soreşti
8. BOLDU 1. Boldu (1830)
9. BOZIORU 1. Bozioru2. Buduile3. Fişici4. Găvanele5. Gresia6. Izvoarele7. Nucu8. Scăeni9. Ulmet10. Văvălucile
10. BRĂDEANU 1. Brădeanu2. Mitropolia3. Smârdan
11. BRĂEŞTI 1. Brăeşti (1655)2. Brătileşti3. Goideşti4. Ivăneţu5. Pinu6. Pârscovelu7. Ruginoasa
12. BREAZA 1. Breaza (1560)2. Bădeni3. Greceanca4. Văleanca-Vilăneşti5. Vispeşti
13. BUDA 1. Buda2. Alexandru Odobescu3. Dănuleşti
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4. Muceşti-Dănuleşti5. Spidele6. Toropăleşti7. Valea Largă
14. CALVINI 1. Calvini (1587)2. Bâscenii de Jos3. Bâscenii de Sus4. Frăsinet5. Olari
15. C.A.ROSETTI 1. C.A.Rosetti2. Bălteni3. Bâlhacu4. Cotu Ciorii5. Lunca6. Vizireni
16. CĂNEŞTI 1. Căneşti2. Gonţeşti3. Negoşina4. Păcurile5. Şuchea6. Valea Verzei
17. CĂTINA 1. Cătina (1528)2. Corbu3. Slobozia4. Valea Cătinei5. Zeletin
18. CERNĂTEŞTI 1. Cernăteşti (1535)2. Aldeni3. Băeşti4. Căldăruşa5. Fulga6. Manasia7. Vlădeni8. Zărneştii de Slănic
19. CHILIILE 1. Chiliile (1720)2. Budeşti3. Creveleşti4. Ghiocari5. Glodu-Petcari6. Poiana Pletari7. Trestioara
20. CHIOJDU 1. Chiojdu (1418)2. Bâsca Chiojdului3. Cătiaşu4. Lera5. Plescioara6. Poeniţele
21. CILIBIA 1. Cilibia (1822)2. Gara Cilibia3. Mânzu4. Movila Oii5. Poşta
22. CISLĂU 1. Cislău2. Bărăşti3. Buda Crăciuneşti4. Gura Bâscei5. Scărişoara

23. COCHIRLEANCA 1. Cochirleanca (1820)2. Boboc3. Gara Bobocu4. Roşioru5. Târlele
24. COLŢI 1. Colţi (1277)2. Aluniş3. Colţii de Jos4. Muscelu Cărămăneşti
25. COSTEŞTI 1. Costeşti (1559)2. Budişteni3. Gomoeşti4. Groşani5. Pietrosu6. Spătaru
26. COZIENI 1. Cozieni (1525)2. Anini3. Bălăneşti4. Berceşti5. Ciocăneşti6. Cocârceni7. Colţeni8. Faţa lui Nan9. Glodurile10. Izvoru11. Lungeşti12. Nistoreşti13. Pietraru14. Punga15. Teişu16. Trestia17. Tulburea18. Valea Banului19. Valea Roatei20. Zăpodia
27. FLORICA 1. Florica (1879)
28. GĂLBINAŞI 1. Gălbinaşi2. Bentu3. Tăbărăşti
29. GHERĂSENI 1. Gherăseni (1840)2. Sudiţi
30. GHERGHEASA 1. Ghergheasa2. Sălcioara
31. GLODEANUSĂRAT 1. GlodeanuSărat (1500)2. Căldăruşeanca3. Ileana4. Pitulicea
32. GLODEANU-SILIŞTEA 1. Glodeanu-Siliştea (1571)2. Casota3. Cârligu Mare4. Cârligu Mic5. Corbu6. Cotorca7. Satu Nou8. Văcăreasca
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33. GREBĂNU 1. Grebănu2. Homeşti3. Livada4. Livada Mică5. Plevna6. Zăplazi
34. GURATEGHII 1. GuraTeghii2. Furtuneşti3. Nemertea4. Păltiniş5. Secuiu6. Vadu Oii7. Varlaam
35. LARGU 1. Largu (1700)2. Scărlăteşti
36. LOPĂTARI 1. Lopătari (1579)2. Brebu3. Fundata4. Luncile5. Pestriţu6. Plaiu Nucului7. Ploştina8. Potecu9. Săreni10. Terca11. Vârteju
37.LUCIU 1. Luciu (1810)2. Caragele
38. MĂGURA 1. Măgura (1782)
39. MĂRĂCINENI 1. Mărăcineni (1597)2. Căpăţâneşti3. Potoceni
40. MĂRGĂRITEŞTI 1. Mărgăriteşti2. Câmpulungeanca3. Fântânele
41. MÂNZĂLEŞTI 1. Mânzăleşti (1532)2. Beşlii3. Buştea4. Cireşu5. Ghizdita6. Gura Bădicului7. Jghiab8. Plavăţu9. Poiana Vâlcului10. Satu Vechi11. Treistioara12. Valea Cotoarei13. Valea Ursului
42. MEREI 1. Merei2. Ciobănoaia3. Dealul Viei4. Dobrileşti5. Gura Sărăţii6. Izvoru Dulce7. Lipia (1583)

8. Nenciuleşti9. Ogrăzile10. Sărata-Monteoru11. Valea Puţului Merei
43. MIHĂILEŞTI 1. Mihăileşti (1830)2. Colţăneni3. Mărgineanu4. Satu Nou
44. MOVILABANULUI 1. MovilaBanului (1644)2. Cioranca3. Limpeziş
45. MURGEŞTI 1. Murgeşti2. Batogu3. Valea Ratei
46. NĂENI 1. Năeni (sec. 16)2. Fântânele3. Finţeşti4. Proşca5. Vârf
47. ODĂILE 1. Odăile (1545)2. Capu Satului3. Corneanu4. Gorâni5. Lacu6. Piatra Albă7. Posobeşti (1545)8. Scoroşeşti9. Valea Fântânei10. Valea Ştefanului
48. PADINA 1. Padina (1536)
49. PARDOŞI 1. Pardoşi (1664)2. Chiperu3. Costomiru4. Valea lui Lalu5. Valea Şchiopului
50. PĂNĂTĂU 1. Pănătău (1415)2. Begu3. Lacu cu Anini4. Măguricea5. Plăişor6. Râpile7. Sibiciu de Jos8. Tega9. Zahareşti
51. PÂRSCOV 1. Pârscov (1515)2. Bădila3. Curcăneşti4. Lunca Frumoasă5. Oleşeşti6. Pârjoleşti7. Robeşti8. Runcu9. Târcov10. Tocileni11. Trestieni12. Valea Purcarului
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52. PIETROASELE 1. Pietroasele (1523)2. Câlţeşti3. Clondiru de Sus4. Dara5. Pietroasa Mică6. Şarânga
53. PODGORIA 1. Podgoria (1586)2. Coţatcu3. Oratia4. Pleşeşti5. Tăbăcari
54. POŞTACÂLNĂU 1. PoştaCâlnău (1581)2. Aliceni3. Coconari4. Potârnicheşti5. Sudiţi6. Zilişteanca
55. PUIEŞTI 1. PuieştiideJos(1581)2. Dăscăleşti3. Lunca4. Măcrina5. Nicoleşti6. Plopi7. Puieştii de Sus
56. RACOVIŢENI 1. Racoviţeni2. Budrea3. Petrişoru
57.RÂMNICELU 1. Râmnicelu (1599)2. Colibaşi3. Fotin4. Ştiubei
58. ROBEASCA 1. Robeasca (1687)2. Moşeşti
59. RUŞEŢU 1. Ruşeţu (1510)2. Sergent Ionel Ştefan
60. SĂGEATA 1. Săgeata2. Baniţa3. Beilic4. Borduşani5. Dâmbroca6. Găvăneşti7. Moviliţa
61. SĂHĂTENI 1. Săhăteni (f. 1830)2. Găgeni3. Istriţa de Jos4. Vintileanca
62. SĂPOCA 1. Săpoca (1526)2. Măteşti
63. SĂRULEŞTI 1. Săruleşti2. Cărătnău de Jos3. Cărătnău de Sus4. Goicelu5. Sările-Cătun6. Valea Largă-Săruleşti7. Valea Stânei

64. SCORŢOASA 1. Scorţoasa2. Balta Tocila3. Beciu4. Dâlma5. Deleni6. Golu Grabicina7. Grabicina de Jos8. Grabicina de Sus9. Gura Văii10. Plopeasa11. Policiori
65. SCUTELNICI 1. Scutelnici2. Arcanu3. Brăgăreasa4. Lipănescu
66. SIRIU 1. LuncaJariştei2. Caşoca3. Colţu Pietrii4. Gura Siriului5. Muşceluşa
67. SMEENI 1. Smeeni2. Albeşti3. Bălaia4. Călţuna5. Moisica6. Udaţi-Lucieni7. Udaţi-Mânzu
68. STÂLPU 1. Stâlpu (1475)
69. TISĂU 1. Izvoru2. Bărbunceşti3. Grăjdana4. Haleş5. Izvoranu6. Leiculeşti7. Pădurenii8. Salcia9. Strezeni10. Tisău11. Valea Sălciilor
70. TOPLICENI 1. Topliceni2. Băbeni3. Ceairu4. Deduleşti5. Gura Făgetului6. Poşta7. Răduceşti
71. ŢINTEŞTI 1. Ţinteşti (1575)2. Maxenu3. Odaia Banului4. Pogonele (f. 1863)
72. ULMENI 1. Ulmeni2. Băltăreţi3. Clondiru4. Sărata5. Vâlcele
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73. UNGURIU 1. Unguriu
2. Ciuta

74. VADUPAŞII 1. VaduPaşii
2. Băjani
3. Făcşănei
4. Gura Câlnăului
5. Scurteşti
6. Stănceşti

75. VALEARÂMNICULUI 1. ValeaRâmnicului (1721)
2. Oreavul
3. Rubla

76. VALEASALCIEI 1. ValeaSalciei (sec. 17)
2. Modreni
3. Valea Salciei-Cătun

77. VÂLCELELE 1. Vâlcelele (1846)
78. VERNEŞTI 1. Vereneşti (1530)

2. Cândeşti
3. Cârlomăneşti
4. Mierea
5. Nenciu
6. Nişcov
7. Săsenii Noi
8. Săsenii pe Vale

9. Săsenii Vechi10. Zoreşti
79. VINTILĂVODĂ 1. VintilăVodă (1532)2. Bodineşti3. Coca-Antimireşti4. Coca-Niculeşti5. Niculeşti6. Petrăcheşti7. Podu Muncii8. Sârbeşti9. Smeeşti
80. VIPEREŞTI 1. Vipereşti (1534)2. Muscel3. Pălici4. Ruşavăţ5. Tronari6. Ursoaia
81. ZĂRNEŞTI 1. Fundeni2. Pruneni3. Vadu Soreşti4. Zărneşti
82.ZIDURI 1. Ziduri2. Costieni3. Cuculeasa4. Heliade Rădulescu5. Lanurile6. Zoiţa

Staþiune bal neoclimatericã de interes
general, cu funcþionare permanentã, cu
climat sedativ-indiferent (ierni blân de,
cu medii termice în jur de 0°C, ºi veri
plã cute, cu temp. medie de 21°C) ºi izv.
cu ape mi nerale carbogazoase, bicar -
bonate, unele ferugi noase, clorurate,
sodice, calcice, magneziene. Prima încer -
care de punere în valoare a carac terului
terapeutic al apelor minerale datezã din
1805, dar captarea primului izv. mineral
pentru tratament a avut loc în 1811 pus
în valoare de balneologul Gheorghe
Ciocârlan. Primele stabili mente balneare
au fost construite în 1819, când localit. a
fost declaratã staþiu ne balnearã. Apele
minerale de aici sunt indicate, îndeosebi,
pentru tratarea maladiilor cardiovas -
culare (stãri dupã infarct miocardic,
cardiopatie ischemicã, in suficienþã
mitralã ºi aorticã com pensatã, hiper -
tensiune arterialã, sechele dupã flebite

superficiale etc.), cât ºi ale celor digestive
(gastrite cronice cu hipo aci ditate, colon
iritabil), hepato-biliare, meta bolice ºi de
nutriþie etc. Sanatoriu balnear. Buvete
pentru curã internã cu apã mineralã.
Staþie de îmbuteliere a apelor minerale.
Muzeu de artã popularã. Cazinou (1856).
Oraºul B. are în sub ordine ad-tivã localit.
componentã Silagiu ºi satul Bacova.
Rezervaþie forestierã (pãdurea
Dumbrava).
BUZOEªTI, com. în jud. Argeº, alcãtuitã
din 11 sate, situatã în zona de contact a
Câmpiei Gãvanu-Burdea cu Câmpia
Piteºtiului, pe cursul superior al râului
Teleorman; 6 012 loc. (1 ian. 2011): 2 950
de sex masc. ºi 3 062 fem. Reºed. com.
este satul Vulpeºti. Morãrit ºi panificaþie;
horticulturã. Bogat fond cinegetic.
Biserica „Sfântul Teodor Tiron” (1823, cu
picturi originare), în satul Vlãduþa.
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BUZESCU, com. în jud. Teleorman,formată dintr-un sat, situatã în CâmpiaBoian, la confl. râului Tinoasa cu Vedea;4 421 loc. (1 ian. 2011): 2 212 de sex masc.ºi 2 209 fem. Haltã de c.f. (inauguratã la2 dec. 1895). Culturi de cereale, de plantetehnice ºi de nutreþ, de legume etc.Biserica „Sfinþii Voievozi” (1860).
BUZIAª, oraº în jud. Timiº, situat în zonade contact a Câmpiei Lugojului cuDealurile Pogã niºului, la 128 m alt., perâul ªurgani, la 34 km SE de Timiºoara;7 521 loc. (1 ian. 2011): 3 621 de sex masc.ºi 3 900 fem. Supr: 105 km2, din care 4,8km2 în intravilan; densitatea: 1 567loc./km2. Staþie de c.f. (inauguratã la 18nov. 1896). Parc dendrologic (20 ha).Producţie de încãlþ. ºi confecţii textile.Produse alim. (preparate din lapte,panificaþie, vinificaþie). Centru viticol.Prima atestare documentarã dateazã din26 febr. 1321. Declarat oraº în 1956.



CACALEŢIIDEJOS Õ Căteasca.
CACALEŢIIDEROVINE Õ Căteasca.
CACICA, com. în jud. Suceava, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în zona de contact a
Pod. Sucevei cu Obcina Mare, pe cursul
superior al râului Soloneþ; 4 248 loc.
(1 ian. 2011): 2 089 de sex masc. ºi 2 159
fem. Reºed. com. este satul Pârteºtii de
Sus, atestat documentar în apr. 1415.
Staþie de c.f. Expl. de sare (din 1791), de
argilã ºi de lemn. Cherestea. Centru de
olãrit. În satul Cacica se aflã biserica
romano-catolicã „Adormirea Maicii
Domnului” (36 m lungime, 17,50 m lăþime,
22 m înãlþime la interior ºi 50 m înãlþimea
turnului) construitã din cãrãmidã în
1903–1904 (sfinþitã la 16 oct. 1904), în stil
neogotic. Are orgã in stalatã în 1937 ºi
restauratã în 1997–1998. În interiorul
salinei, la 21 m adâncime, existã capela
„Sfânta Varvara” sãpatã în masivul de
sare în anul 1806; bisericã din lemn, cu
hramul „Sfinþii Voie vozi” (1779) ºi
clopotniþã (1861), în satul Pârteºtii de Sus.
CACOMEANCAÕ Grãdiºtea(1).

CACOVA1. Õ Grãdinari(1).
2. Õ Livezile(1).

CAIAFELEÕ BaltaIalomiþei.

CAJVANA, oraº în jud. Suceava, situat
în V Pod. Sucevei; 8 705 loc. (1 ian. 2011):
4 433 de sex masc. ºi 4 272 fem. Supr.:
24,8 km2, din care 7,5 km2 în intravilan;
densitatea: 1 160 loc./km2. Confecţii
metalice. Stejar multisecular. Localit.
Cajvana apare menþio natã documentar,
prima datã, la 3 iul. 1575 într-un act de
împãrþire a moºiilor semnat de domnul
Petru ªchiopul. Declarat oraº la 7 apr.
2004. Satul Codru, care aparţine oraşului
C., este menþionat documentar, tot la
3 iul. 1375, cu numele Hrinceºti. Cãmin
cultural. Biserica „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (1906-1911).

CALAFAT,municipiu în jud. Dolj, situatpe stg. Dunãrii, în V Câmpiei Desnãþui,la graniþa cu Bul garia; 17 473 loc. (1 ian.2011): 8 407 de sex masc. ºi 9 066 fem.Supr.: 128 km2, din care 7,4 km2 în intra -vilan; densitatea: 2 361 loc./km2. Staþiefinalã de c.f. (inauguratã la 1 dec. 1895).Port fluvial ºi punct de vamã (moder nizatîn aug.-sept. 1994). În perioada 2007-2013a fost construit podul rutier şi feroviarîntre C. şi Vidin (2 480 m lungime caleaferoviară şi 1 971 m cea rutieră).Producţie de confecţii, de produse elec -trotehnice, maºini ºi utilaje agricole ºifores tiere, mobilã ºi binale, mat. deconstr., alim. (lapte praf, unt, brânze turi,zahãr, conserve de legume, amidon,glucozã, produse de panificaþie) ºi debiostimulatori pentru hrana animalelor.Podgorie. Muzeu cu colecþii de istorie,de artã ºi etnografie (inaugurat 1969). La24 iul. 2007, la staţia meteorologică din
C. s-au înregistrat 44,3°C – temperaturăfoarte apropiată de maxima absolută aţării, respectiv 44,5°C, înregistrată lastaţia meteorologică Ion Sion din jud.Brăila, la 10 aug. 1951. Istoric. Prinpoziþia sa pe Dunãre, C. a avut dinvremuri vechi rolul de schelã (punctvamal) ºi de antre pozit comercial algenove zilor. În sec. 14 este atestat capunct de vamã, cu numele Vadul Diului,ºi ca loc unde se reparau ºi se calafatau(se etanºau cu câlþi ºi catran) corãbiile.De la aceastã îndeletnicire derivã numelelocalit. La 5 aug. 1424 este amintit, dinnou, ca punct de vamã, la trecereaDunãrii, pentru grâne, sare, vite, vin,cearã, miere º.a. Ridicat la rangul de oraºîn 1853 de domnul Barbu Dimitrieªtirbei. Bateriile armatei tur ceºti de laVidin au început bombardarea oraºului
C., la 26 apr./8 mai 1877, la care artileriaromânã a ripostat, bombardând Vidinul,declanºân du-se, astfel, Rãzboiul deIndependenþã. În amin tirea eroilor cãzuþiîn 1877, la C. s-a ridicat monu mentul„1877” ºi statuia sergentului Cobuz,

cãzut eroic la datorie. Declarat municipiula 24 oct. 1997. Monumente:bisericile„Sfântul Nicolae” (1730–1740, refãcutãîn 1856), „Adormirea Maicii Domnului”(1866– 1872) ºi „Izvorul Tãmãduirii”(1874–1879). În sa tul Ciupercenii Vechise aflã biserica „Sfântul MucenicGheorghe” (1856). Municipiul C. are însub ordine ad-tivã satele Basarabi,Ciupercenii Vechi ºi Golenþi.
CALAFINDEªTI, com. în jud. Suceava,alcã tuitã din 2 sate, situatã în N Pod.Suceava, în zona de izv. a pârâuluiHãtnuþa; 2 817 loc. (1 ian. 2011): 1 411 desex masc. ºi 1 406 fem. În satul Cala -findeºti, atestat documentar la 15 mart.1490, se aflã conacul „Bucevski” (1925),azi sediul Primãriei. Fânaþe naturale pusesub ocrotire (17,3 ha). Până la 8 mai 2003,com. C. a avut în componenţă sateleCălineşti şi Şerbăuţi, care la acea datăs-au desprins din com. Calafindeşti şi auformat com. Şerbăuţi, jud. Suceava.
CALAICEAÕ Bãneasa(3).

CALLATISÕ Mangalia(2).

CALOPÃR, com. în jud. Dolj, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în zona de contact aCâmpiei Des nãþuiului cu Piem. Bãlãciþei;3 886 loc. (1 ian. 2011): 1 947 de sex masc.ºi 1 939 fem. Bisericile „Sfântul Ilie” (1803,refãcutã în 1895) ºi „Ador mirea MaiciiDomnului” (1845, refãcutã în 1938), însatele Calopãr ºi Belcinu.
CALUÕ Piatraªoimului.
CALVINI, com. în jud. Buzãu, alcãtuitãdin 5 sate, situatã la poalele DealuluiCornãþel, pe râul Bâsca Chiojdului; 4 464loc. (1 ian. 2011): 2 251 de sex masc. ºi2 213 fem. Fabrici de var ºi de vase dinaluminiu. Centru pomicol (meri, peri,pruni, nuci) ºi de olãrit. Satul Calvini esteatestat documentar, prima oarã, în 1587.În satul Bâscenii de Jos se aflã biserica„Sfântul Nicolae”, ziditã în 1775 dininiþiativa vãtafului de plai TudorSãseanu, cu picturi murale interioare din
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1797, caracterizate prin bogãþia elemen -telor decorative ºi prin interpre tarea înspirit popular a temelor iconografice.
CAMÃR, com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã din2 sate, situatã în zona Dealurilor Crasnei;1 714 loc. (1 ian. 2011): 804 de sex masc.ºi 910 fem. Pro ducþie de mãturi, plãpumi,cârlige din lemn pentru rufe. În satulCamãr, menþionat documentar, primaoarã, în 1349, se aflã biserica din lemncu hramul „Sfinþii Arhan gheli Mihail ºiGavriil” (sec. 18).
CANALULBUCUREªTI–DUNÃRE, calena vi ga bilã fluvialã, între Bucureºti ºiOlteniþa, care urmeazã cursul inf. alArgeºului în aval de Mihãileºti, înlungime de 73 km, lãþime de 80 m şi oadâncime minimă de 4,5 m. Lucrãrile deconstrucþie au început în 1984, dar aufost întrerupte dupã dec. 1989. Canalul
B-D.era prevãzut sã aibã cinci nodurihidro energetice (Mihãileºti-Cornetu,Copãceni, Gostinari, Budeºti ºi Olteniþa),fiecare dintre ele alcãtuit dintr-un barajdeversor, douã porturi de acostarepentru tranzitarea navelor dintr-un sectorîn altul al navigaþiei ºi o microhi -drocentralã. În perioada 1984–1989 s-auefectuat escavãri în proporþie de 73%,îndiguiri (69%), s-au turnat betoane subapã (39%); în 1989, traversãrile pestecanal erau gata în proporþie de 90%, iarporturile, în linii mari, erau terminate.După sistarea lucrărilor în 1989, canalula intrat oficial în conservare în 1994. Îniul. 2010 s-a reluat ideea continuăriilucrărilor de finalizare a acestui canal,efectuându-se studii de fezabilitate, astfelîncât inaugurarea să aibe loc în anul 2014.
CANALUL CRIªURILOR, canal în VRomâ niei, în Câmpia Criºurilor, cudirecþie N-S, creat între Criºu Repede, înN (în arealul satului Tãrian, com. Giriºude Criº, jud. Bihor) ºi Criºu Negru, în S(satul Tãmaºda, com. Avram Iancu), peterit. jud. Bihor, cu scopuri piscicole, deregularizare a de bitelor ºi pentru irigaþii.Lungime: 61,18 km.
CANALULDUNÃRE–MAREANEAGRÃ,cale navigabilã în SE României,axatã în cea mai mare parte pevalea râului Carasu, care uneºte fl.Dunãrea (la S de Cernavodã) cu MareaNeagrã (la Agigea–Con stanþa Sud),scurtând drumul navelor spre Constanþacu c. 400 km ºi asigurând irigarea a peste200 000 ha de teren agricol. Ideea

construirii unui canal în Dobrogea estemai veche. Proiecte de realizare a unuiasemenea canal dateazã din sec. 19.Astfel, în 1834, sultanul Mahmud II aangajat un expert englez care, în frunteaunei comisii inter naþionale, dupã trei anide calcule ºi supoziþii a ajuns la concluziacã o lucrare de acest gen depã ºeºteputerea epocii. În 1844, o comisie deingineri ºi geologi austrieci a ajuns laacelaºi rezultat. Prima propunereromâneascã de construire a unui canalnavigabil între Cernavodã ºi Constanþaaparþine agronomului ºi economistuluiIon Ionescu de la Brad (1818–1891) ºidateazã din anul 1850, dar fãrã nici oacþiune concretã. Ideea a fost reluatã apoiîn anul 1922 de cãtre ing. LeonStoenescu-Dunãre care supune discuþieipublice un proiect de canal pe traseulCernavodã–Medgidia–Murfatlar–Valului Traian–Constanþa. La 25 mai 1949 auînceput lucrãrile de executare a unei cãinavigabile între Cernavodã ºi Midia (laN de Constanþa), la care regimulcomunist a folosit ca forþã de muncã unnumãr mare de deþinuþi politici, dintrecare foarte mulþi au cãzut victimecondiþiilor inumane, de extenuare prinmuncã forþatã. În iun. 1953, lucrãrilecanalului au fost abandonate din cauzaposibilitãþilor reduse de care dispuneaeconomia de atunci a României. Proiectulactualului canal a fost aprobat în iun.1973, lucrãrile de construcþie începândîn toamna anului 1975 ºi terminându-seîn primãvara anului 1984 (a fostinaugurat la 26 mai 1984). Execuþia sa aînsemnat un volum foarte mare demuncã: 300,9 mil. m3 de excavaþii în sol,calcare ºi cretã, 4,2 mil. m3 beton turnatîn ecluze, poduri, ziduri de sprijin ºi con -solidãri pe taluz, 7,2 mil. m2 de protecþiiale talu zurilor cu pereuri (îmbrãcãminte)din piatrã ºi în alte sisteme constructive,45,9 km ziduri de sprijin, 24 345 tone de

conf. metalice ºi echipa mente mon tate,11 085 tone de tabliere metalice pentrupoduri etc. Canalul, care strãbate Pod.Dobrogei de Sud cu alt. sub 150 m înaceastã zonã, are o lungime totalã de 64,2km ºi permite o navigaþie fluvialã îndouã sensuri concomitent. Lãþimea lafund este de 70 m, iar la supr. de 110–140 m. Ad. max.: 8,5 m; ad. mi nimã: 7m; pescaj admis: 5,5 m. Cel mai marecon voi standard care poate sã-l strãbatãnu trebuie sã depãºeascã 298 m lungime,22 m lãþime ºi 3,5 m pes caj. La capete,canalul este prevãzut cu câte o ecluzã(una la Cernavodã ºi alta la Agigea), cusasul (spaþiul unde se face ecluzareanavelor) de 310 x 25 m ºi porturi deaºteptare în amonte ºi aval. Ecluza de laAgigea ridicã navele de la nivelul MãriiNegre la înãlþimea de 7 m, aducându-lela nivelul apelor canalului, iar cea de laCernavodã ridicã sau coboarã navele înfuncþie de nivelul ape lor Dunãrii în acelmoment. De-a lungul traseului sãu,canalul este traversat de ºapte poduri:podul mixt (rutier ºi feroviar) de laCernavodã (peste ecluzã), lung de 571 mºi o deschidere max. de 81 m; podurilerutier (lung de 689 m ºi o des chidere de131 m) ºi, respectiv, de c.f. (292 mlungime) de la Medgidia; podul de c.f.de la Nazarcea (141 m lun  gime); podulrutier de la Murfatlar (225 m lun gime);podul rutier de la Agigea, cu 4 benzi decir culaþie, lung de 266 m, susþinut de 10hobane (ca bluri groa se din oþel) prinsede un pilon de 83 m înãlþime; podul dec.f. de la Agigea, lung de 358 m. CanalulDunãre–Marea Neagrã, care poate preluaanual un vol. de c. 75 mil. tone mãrfuriprin inter mediul nave lor fluviale ºi acelor maritime de di men siuni mici(5 000 tdw), are o importanþã de osebit demare pe continentul european, asigurândlegãtura fluvia lã, mult scurtatã (3 500km), între Marea Neagrã ºi Marea
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Nordului prin intermediul Dunãrii, a
canalu lui Main–Dunãre (dat în folosinþã
la 25 sept. 1992) ºi a fl. Rin. Canalul
Dunãre–Ma rea Neagrã are o ramificaþie
de 26,6 km lungime (canalul Poarta
Albã–Nãvodari–Midia), a cãrei con -
-strucþie, în ceputã la 14 aug. 1983 ºi datã
în folo sinþã la 21 nov. 1987, este destinatã
în special trans porturilor de mãrfuri cãtre
ºi dinspre Combi natul petrochimic
Nãvodari ºi portul maritim Midia.
Lãþimea cana lului este de 60–80 m, iar
adâncimea de 5,5 m.
CANALULMORILOR, curs de apã în V
României, pe terit. jud. Arad, creat în a
doua jumã tate a sec. 19 (aproximativ
paralel cu Criºu Alb) printr-o derivaþie
spre stg. a apelor Criºului Alb, în aval
de com. Buteni. Lungime: 83,5 km. Se
uneºte cu Criºu Alb în apropiere de
graniþa cu Ungaria. Apele lui sunt
folosite pentru irigaþii ºi pescuit.
CANALULPOARTAALBÃ–NÃVODARI–
MIDIAÕCanalulDunãre–MareaNeagrã.

CANARAÕ Ovidiu.

CAP AURORA, staþiune balneocli -matericã estivalã, de interes general,situatã în extremitatea sud-esticã aRomâniei (jud. Constanþa), pe þãrmulMãrii Negre, la 4 km N de municipiulMangalia, cãruia îi aparþine din punct devedere ad-tiv. Este o sta þiune relativ nouã(inauguratã la 1 iul. 1973), for matã, înprincipal, dintr-un ansamblu arhitec tonicultramodern, cu hoteluri în formã depiramidã purtând nume de pietrepreþioase (Agat, Rubin, Diamant, Topaz,Onix, Opal etc.). Climat de litoral mari -tim. În lunile de varã, cerul este mai multsenin, Soarele strãlucind, în medie, 10–12 ore pe zi. Temp. medie anualã este depeste 11°C (în iul. peste 22°C, iar în ian.în jur de 0°C). Preci pitaþii reduse (400mm anual). Factorii naturali de curã suntapa Mãrii Negre, cloruratã, sulfatatã,sodicã, magne zianã, hipotonã (mine -ralizare 15,5 g/l) ºi climatul maritim,bogat în aerosoli salini. Plaje mari,amenajate pentru helioterapie ºi tala -zoterapie. Staþiunea este indicatã, deo -potrivã, pentru odihnã în vacanþele devarã, cât ºi pentru tratament curativ(hipotiroidism, anemii secundare, rahi -

tism, stãri de debilitate, decalcifieri, uneledermatoze, afec þiuni reuma tismale).Posibilitãþi de distracþie, sport, excursiiinterne ºi externe.
CAPIDAVAÕ Topalu.

CAPNICÕ Cavnic.

CAPRA1. Vârf în partea central-vesticãa M-þilor Fãgãraº, înãlþându-se dincreasta pr. a acestora pânã la 2 417 m alt.
2. Lac glaciar pe versantul sudic alM-þilor Fãgãraº, la 2 230 m alt., strãjuitde vf. omonim. Supr.: 1,8 ha; ad. max.: 8m. Din el izv. pârâul Capra, unul dintreizv. Argeºului.

CAPUCÂMPULUI,com. în jud. Suceava,formată dintr-un sat, situatã pe dr. vãiirâului Moldova, la poalele DealuluiRuncu ºi ale masivului Stâniºoara; 2 478loc. (1 ian. 2011): 1 243 de sex masc. ºi1 235 fem. Expl. de balast. Satul CapuCâmpului este atestat documentar în1514. Arbore multi secular de tisã (Taxus
bacatta), de c. 400 de ani vechime, decla -rat monument al naturii. Com. C.C. afost înfiinţată la 23 nov. 2003 prindesprinderea satului Capu Câmpului dincom. Valea Moldovei, jud. Suceava.
CAPUTSTENARUMÕ Boiþa.

CARACAL,municipiu în jud. Olt, situatîn Câmpia Roma naþi, la 95 m alt., pe râulGologan, la 40 km S de municipiulSlatina; 34 588 loc. (1 ian. 2011): 16 590de sex masc. ºi 17 998 fem. Supr.: 72 km2,din care 10,8 km2 în intravilan; den sitatea:3 202 loc./km2. Nod rutier ºi feroviar(staþia de c.f. a fost inauguratã la 1 apr.1887). Constr. de vagoane de c.f. pentrumãrfuri; reparaþii de maºini ºi utilaje
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agricole. Producţie de anvelope ºi camerede aer, de mobilã, tricotaje ºi conf., alim.(conserve de legume ºi fructe, preparatedin carne ºi lapte, produse zaharoase ºide panificaþie); morã rit. Ferme de creºterea bovinelor ºi porcinelor. MuzeulRomanaþilor (f. 1949), cu secþii de istorieºi arheo logie (opaiþe, fibule, figurine,documente referitoare la Revoluþia din1848–1849 etc.), artã plasticã ºi etnografie.Teatru. Parc cu specii exotice (53 ha).
Istoric. Localit. apare menþionatãdocumentar, prima oarã, la 17 nov. 1538(apoi în anii 1558, 1593, 1597), dar are oexistenþã anterioarã (descoperirilearheologice confirmã faptul cã aºezareaexistã din epoca da co-romanã). În 1598,localit. a fost ridicatã la rangul de oraºde Mihai Viteazul, care a avut aici primareºed. domneascã (1597), urmatã deacelea ale domnilor Matei Basarab ºiConstantin Brânco veanu. C. estemenþionat documentar ca oraº, primaoarã, în 1653, de Paul de Alep, iar încatagrafia anului 1833, C. figura ca oraºcu peste 4 800 loc. Unii istorici considerãcã numele oraºului este de originecumanã – Kara-kale (Cetatea Neagrã), iarfilo logii din sec. 19, printre care ºi BogdanPetriceicu Hasdeu, susþineau cã denu -mirea derivã de la numele împã ratuluiroman Caracalla, care, în anul 215, aîmpro prietãrit pe veteranii din armatasa cu pãmânt în aceastã zonã. Oraºul C.a fost ridicat la rang de municipiu la 24nov. 1994. Monumente: Curtea dom -neascã (1597) a lui Mihai Viteazul, curuinele caselor domneºti; biserica

domneascã cu hramul „Intrarea înBisericã a Maicii Domnului” – ctitoriedin sec. 16, atribuitã domnului Pãtraºcucel Bun, refãcutã de Matei Basarab în1632–1634 ºi din nou refãcutã în sec. 18,când i se adaugã un pridvor cu coloanedin cãrãmidã (renovatã în 1817); bisericilecu hramurile „Sfânta Treime” (1646–1647, restau ratã în 1853), „Sfântul IoanBotezãtorul” (1767–1769, refãcutã în 1862,cu picturi executate în 1890 peste fresceleoriginare), „Sfântul Nicolae” (1725,refãcutã în 1863), „Sfinþii Apostoli Petruºi Pavel” (1824–1832, pictatã de IosifKeber, din Târgu Jiu), „Toþi Sfinþii”(1821), „Sfântul Vasile” (1829),„Adormirea Mai cii Domnului” (1839);sinagogã (1902); clãdirea TeatruluiNaþional, construitã în anii 1896–1901, înstilul barocului târziu, dupã planurilearhitectului Franz Billek, a fost mistuitãparþial de un incendiu în noaptea de 17spre 18 ian. 1995 şi refãcutã ulterior.Clădirea a fost renovată în anii 2009-2010şi inaugurată la 20 dec. 2010; clãdireafostei Prefecturi (1870); clãdirea fostuluiTribunal, con struitã în sec. 19 dupãplanurile arhitectului E. Gesher; Foiºorulde Foc (jumãtatea sec. 19); caste lul deapã (1930–1940); casa cu aspect de culãa haidu cului Iancu Jianu (sec. 18),renovată în 1958 şi inaugurată ca muzeula 30 sept. 1958, consolidată şi restauratăîn anii 2009-2010; monumentul eroilor(1925); monumentul anului revoluþionar1848; busturile lui George Enescu (1965,autor Ion Jalea) ºi Mihai Eminescu (1965);Statuia „Susurul” (1938).
CARACHIOIÕ Nãvodari ºiComana
(3).

CARACICULAÕ Limanu.

CARACOIUMÕ Nãvodari.

CARAGIALEÕ I.L.Caragiale.

CARAIMAN, masiv ºi vârf cu abrupturiim presionante, în E M-þilor Bucegi,alcãtuit din con glo merate calcaroase, caredominã Valea Prahovei ºi oraºul Buºteni.Alt. max.: 2 384 m. Pe vârful secundar almasivului Caraiman, la 2 291 m alt. seaflã o cruce din oþel, înaltã de 33 m,montatã pe un soclu din beton armat,inalt de 7,5 m, construitã în anii 1926–1928, din iniþiativa reginei Maria,închinatã eroilor patriei cãzuþi pecâmpurile de luptã în timpul PrimuluiRãzboi Mondial. Lãþimea stâlpuluivertical este de 2 m, iar lungimea braþelororizontale, pânã la axul stâlpului verti -cal, este de 7 m fiecare. Proiectul monu -mentului a fost întocmit de arhitecþiiGeorge Cristinel ºi Constantin Procopiu.Iniţial, crucea a fost iluminată pe timpulnopţii cu ajutorul unui dinam adãpostitîn soclul din beton, iar din 1939 crucea afost racordatã la reþeaua electricã aoraºului Buºteni.
CARAMURAT (sauKARAMURAT)Õ
MihailKogălniceanu(1).

CARANASUFÕ Istria(4).

CARANLÂCÕ Bãneasa(3).

CARANSEBEª, municipiu în jud.Caraº-Se verin, situat în extremitateanordicã a culoarului depresionarTimiº-Cerna, în zona de confl. a râuluiSebeº cu Timiº, la 220 m alt., la 44 kmNE de Reºiþa; 28 314 loc. (1 ian. 2011):13 522 de sex masc. ºi 14 792 fem. Supr.:
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73,6 km2, din care 12,2 km2 în intravilan;densitatea: 2 321 loc./km2. Aeroport,inaugurat în 1969 pentru situaţii deurgenþã, apoi a devenit aeroport civil în1975, iar în 1990 a fost trecut la categoriade aeroport internaþional (modernizatîntre 1 iul. 1995 ºi 15 mai 1998). Nodferoviar (gara a fost inauguratã în 1875)ºi rutier. Expl. de argile ºi balast. Pro duc -ţie de mobilã, placaje, furnire, butoaie, demacarale-turn ºi macarale por tuare, decãrãmidã ºi þiglã, de pre fabri cate dinbeton ºi de conf. Ateliere de reparaþii.Pro duse alim. Centru pomi-viticol. Fermeavicole, de creºtere a bovinelor ºi aanimalelor pentru blanã. Staþiune decercetãri pomicole; Insti tut teologic (din1865). Muzeu judeþean de etno grafie ºial Regimen tului de graniþã, cu c. 50 000de piese organizate în colecþii dearheologie (topoare din piatrã, ceramicãneoliticã, arme) ºi istorie, de etnografieºi artã popularã (unel te agricole, piesede port popular, þesãturi, obiecte de þesutetc.) ºi de artã veche româneascã;expoziþie arheologicã (arheolo gieromanã) în localit. compo nentã Jupa;Muzeu cu colecþii de artã religioasã.Biblioteca municipalã „Mihail Halici” (f.1950) cu c. 60 000 de volume. Festivalanual (primã vara) al corurilor de copiiºi tineret „Timotei Popovici” (din anul2000). Festival anual de muzicã popularã„Luþã Ioviþã” (din 1991). Istoric. Înarealul oraºului au fost descoperitevestigii datând din Paleoliticul superior,din Neolitic (milen. 6–5 î.Hr.), din Epocamijlocie a bronzului (172 de piesedescoperite pe Dealul Mare datând dinperioada 1100–1000 î.Hr.), din prima

Epocã a fierului (Hallstatt) ºi din timpulgeto-dacilor (sec. 4 î.Hr.). Localit. estemenþionatã docu mentar, prima oarã, în1289 cu numele Sebeº, ca reºed. a banuluiSeve rinului ºi în legãturã cu exis tenþaunei cetãþi. Castelanii cetãþii apar con -sem naþi pentru prima oarã în 1318într-un act semnat de regele Ungariei,Carol I Robert de Anjou, printre care esteamintit ºi un anume Petru, comite deSebeº. În sec. 15, din uni rea aºezãrii Sebeºcu satul apropiat Cãran, a rezultat localit.Caransebeº, care a fost recunos cutã caoraº comercial în 1449. Pânã în 1783, C.a fost reºedinþa episcopiei orto doxe ro -mâne, iar la 8 iul. 1865 a devenit reºed.de epis copie greco-ortodoxã. În 1738, întimpul rãzboiului turco-austriac, oraºula fost devastat de turci. Între 1803 ºi 1872a fost reºed. unei garnizoane grãnicereºti.În anii 1950–1952, C. a fost reºed. regiuniiSeverin, iar în perioada 1952–1968 reºed.raionului omonim. În localit. compo nentãJupa, situată la c. 6 km de oraº, în punctulnumit „Peste Ziduri” au fost des coperiteurmele unui castru roman (320 x 170 m),construit în 3 faze între anul 101 ºi sec.4, ºi ale unei aºezãri civile romane (oraºul
Tibiscum), menþionatã de Ptolemeu cunumele Tibiskon, în cadrul cãreia s-auindentificat ruine de locuinþe, fundaþiileunui templu, mai multe monu menteepigrafice, de cult ºi funerare. Se pare cãîn timpul împãratului roman SeptimiusSeverus, oraºul (canabae) Tibiscum a fostridicat la rangul de municipiu. Declaratdin nou municipiu la 18 ian. 1995, are însubordine ad-tivã localit. componentãJupa. Monumente: ruinele cetãþiifeudale, de tip donjon, atestatã docu -mentar în 1289 când este vizitatã deregele Ladislau IV Cumanul, refortificatãîn 1688 ºi demantelatã în 1699, ºi ale uneibiserici din sec. 13; ruinele castrului ºiale oraºului roman Tibiscum; biserica„Sfântul Gheor ghe”, de mari di mensiuni(31 m lungime, 9 m lã þime, 35 m înãlþi -mea turlei), construitã în anii 1444–1449,distrusã în 1738 în timpul jefuirii oraºului
C. de cãtre turci şi refãcutã în anii 1739–1759, pãstreazã frumoase picturi muraleinte rioare, executate în anii 1862–1863(re staurate în 1926, 1955 ºi 1985) ºi uniconostas din lemn sculptat, aurit, datânddin 1862; Catedrala episco pală cu dubluhram „Învierea Domnului” şi „SfântulIlie Tesviteanul” este o construcţiemonumentală realizată în perioada 27oct. 1996 şi primavăra anului 2010(sfinţită la 12 sept. 2010) după planurile

întocmite de episcopul Emilian Birdaş;biserica „Sfântul Ioan Bote zãtorul”construitã în 1780–1781, pe locul uneibiserici din lemn ºi sfinþitã la 11 mai 1781,are decoraþii baroce ºi picturi muraleinterioare executate în 1785–1787; bisericafran  cis canã (1725); sinagogã (1893);clãdirea Pri mãriei (1903), cu elementebaroce; fosta cazarmã a grã nicerilor,construitã în anii 1733–1754, în stilulbarocului vienez, azi muzeu; monu -mentul închinat generalului IonDragalina (dezvelit la 26 iun. 1943), operãa sculptorului Mihail Onofrei, ºi casaacestuia.
CARANSEBEª–MEHADIAÕTimiº–Cerna.

CARAOMERÕ NegruVodã(2).

CARAORMAN 1.Grindul~, grind deorigine fluvio-ma ritimã, în Delta Dunãrii,între braþele Su lina ºi Sfântul Gheorghe,format din dune de nisip (unele de 7 mînãl þime) întrepãtrunse de privaluri(gârle). Lungime: 18 km; lãþime: 8 km;supr.: 7 000 ha; alt. max.: 6,7 m. 
2.Pãdurea~, pãdure relictã de stejari(Quercus robur), situatã pe grindul cuacelaºi nume, în care vegeteazã ºi uneleelemente sudice: frasinul cu frunzãîngustã (Fraxinus angustifolia), frasinulpufos (Fraxinus pallisae), stejarul bru -mãriu (Quer cus pedunculiflora), dar ºiesenþe moi (Populus alba, Populus tremula,

Populus canescens). Supr.: 2 250 ha. Îninteriorul ei se remarcã un numãr marede ar buºti (porumbar/Prunus spinosa,sânger/Cor nus sanguinea, pãdu cel/Cra -
taegus monogyna, mã ceº/Rosa canina etc.)ºi plante agãþãtoare, între care se eviden -þiazã un exemplar de iederã (Hedera helix)cu diametrul tulpinei de 22 cm. Aicicuibãresc numeroase pãsãri ocrotite. Înanul 1940 a fost declarată monument alnaturii şi zonă strict protejată.
CARASTELEC, com. în jud. Sãlaj,alcãtuitã din 2 sate, situatã în DealurileCrasnei; 1 028 loc. (1 ian. 2011): 475 desex masc. ºi 553 fem. Satul Caraste lec estemenþionat docu mentar, prima oarã, în1241. Producţie de încãlþã minte. Viticul -turã; pomicultură. Lac piscicol. Fondcinegetic.
CARASU1. (sau ApaNeagrã), râu înpartea centralã a Dobrogei, afl. dr. alDunãrii la Cernavodã (46 km lungime;supr. bazinului: 840 km2), pe cursulcãruia a fost construitã (1975–1984) cea

249Carasu

 Caransebeş. Catedrala Episcopală



mai mare parte a traseului canaluluiDunãre–Marea Neagrã (Õ). De-a lungullui se desfãºoarã unul dintre cele maimari sisteme de irigaþii din þarã. Esteconsiderat drept una dintre vechile albiiale Dunãrii.
2. Podiºul~ (Pod. Medgidiei sau Pod.

Doro banþu), subunitate a Pod. Dobrogeide Sud, situatã la N de valea Carasu,constituitã dintr-o succesiune de platourijoase cu înclinare generalã cãtre valeaCarasu sau Dunãre. Alt. variazã între 50ºi 130 m.
CARAª1. Râu, afl. stg. al Dunãrii peterit. Serbiei; 85 km; supr. bazinului: 1 118km2. Izv. de pe versantul vestic al M-þilorSemenic, de la 700 m alt., are mai întâi odirecþie de curgere S-N, iar în zonasatului Caraºova formeazã un arc de cerc,schimbându-ºi direcþia spre SV. În cursulsuperior strãbate o zonã calca roasã, încare formea zã chei sãlbatice (19 kmlungime), cu aspect de canion, decla ratemonument al naturii, dreneazã apoi micaDepr. Caraºova, dupã care se strecoarãprintre prelungirile M-þilor Dog necea (laN) ºi Anina (la S), formând defileul dela Goruia, tra verseazã Câmpia Caraºului,intrã pe terit. Serbiei în aval de com.Vrani, iar dupã 38 km confl. cu Dunãrea.Panta generalã a vãii C. este de 6,7‰. Înbazinul sãu se aflã peºterile Buhui,Liliecilor, Racoviþã, Comarnic, Popovãþ,Izbucul Bigãr ºi numeroase rezervaþiicomplexe, speo logice, floris tice etc.Rezervaþia complexã Cheile Caraºului(floristicã ºi speologicã), extinsã pe3 089,9 ha şi declarată rezer vaţie în 1955,cu prinde nume roase forme carstice (chei,peºteri, doline, poliþe) ºi numeroasefitocenoze cu liliac sãlbatic (Syringa
vulgaris), mojdrean (Fraxinus ornus),scumpie (Co tinus coggygria), gorun (Quer -
cus petraea), cãrpiniþã (Carpinus orientalis),fag (Fagus sylvatica) etc.

2. CâmpiaCaraºului, micã zonã decâmpie în SV României, în V M-þilorBanatului, la graniþa cu Serbia, drenatãmedian de râul Caraº ºi afl. sãi Ciornovãþ,Lisava, Ciclova. Alt.: 100 m. Culturi decereale ºi plante de nutreþ. Legumiculturã.
CARAªOVA, com. în jud. Caraº-Severin,alcã tuitã din 3 sate, situatã în micadepresiune omonimã de la poalele M-þilorAnina ºi Dognecea, pe cursul superior alrâului Caraº, la ieºirea acestuia din chei;3 130 loc. (1 ian. 2011): 1 565 de sex masc.ºi 1 565 fem. Produse din rãchitã împletitã.Pomiculturã (meri, peri, pruni). SatulCara ºova este menþio nat documentar,prima oarã, în 1333. Rui nele unei cetãþidin sec. 13–14. Bisericã romano-cato  licã(1726, cu transformãri din 1822). Rezerva -þie naturalã (Cheile Caraºului).
CARAŞ-SEVERIN, judeţ situat în extre -mitatea sud-vestică a României, în Banat,pe stg. Dunării, în zona de contact aCarpaţilor Meridionali cu partea de S aCarpaţilor Occidentali (respectiv cu M-ţiiBanatului), la graniţa cu Serbia, la inter -secţia paralelei de 45° latitudine N cumeridianul de 22° longitudine E, întrejud. Timiş (la N şi NV), Hunedoara (NE),Gorj (E), Mehedinţi (E şi SE) şi Serbia (Sşi SV). Supr.: 8 520 km2 (3,57% din supr.ţării), al treilea jud. ca mărime al ţării,după jud. Timiş şi Suceava. Populaţia(1 ian. 2011): 320 391 loc. (1,50% dinpopulaţia ţării), din care 156 180 de sexmasc. (48,7%) şi 164 211 fem. (51,3%).
Populaţia urbană: 179 575 loc. (56,0%);
rurală: 140 816 loc. (44,0%). Densitatea:38,2 loc./km2. Structura populaţiei pe
naţionalităţi (la recensământul din 20-31oct. 2011): 82,5% români, 2,5% rromi,1,7% croaţi, 1,7% sârbi, 1,0% maghiari,0,9% germani şi restul alte minorităţi(slovaci, bulgari, cehi, turci ş.a.). Reşed.:muni ci piul Reşiţa. Oraşe: Anina, BăileHerculane, Bocşa, Caransebeş (mu -nicipiu), Moldova Nouă, Oraviţa, OţeluRoşu. Comune: 69. Sate: 288 (din care 7aparţin oraşelor şi muni cipiilor). Localităţi
componente ale municipiilor şi oraşelor: 13.
Relief variat, alcătuit în cea mai mareparte din unităţi montane (65,4%), încadrul cărora se indi vidualizează nenu -mărate arii depresionare (16,5%); dealu -rile ocupă 10,8% din supr. jud., iarcâmpiile 7,3%. Unităţile montane aparţinatât Carpaţilor Meridionali (masiveleGodeanu, cu vf. Gugu de 2 291 m – alt.max. a jud. C.-S., Ţarcu, Muntele Mic,Cerna, Mehedinţi, situate la E de culoarulTimiş–Cerna şi la S de culoarul Bistra),

cât şi păr ţii de S a Carpaţilor Occidentali,reprezentate prin M-ţii Semenic (1 447 m),Almăj, Locva, Anina, Dognecea şi PoianaRuscăi, situaţi la V şi la N de culoareleTimiş–Cerna şi Bistra. Extin derea pesupr. mari a rocilor calcaroase, în M-ţiiBanatului şi în M-ţii Cernei şi Mehedinţi,a favorizat dezvoltarea unui variat şispectaculos relief carstic (chei, de filee,peşteri, izbucuri, doline, lapiezuri, podi -şuri şi de presiuni carstice etc.), printrecare se remarcă chei le Nerei, Gârliştei,Caraşului, Cernei, Cor coaiei, Minişului ş.a.,peşterile Popovăţ, Comarnic, Buhui ş.a.,izbucurile Bigăr şi Irma, Defileul Dună -rii etc. Culoarele depresionare tectono-erozive, Timiş–Cer na şi Bistra, cu reliefcolinar şi de tera se, sunt considerate cazone ce separă Carpaţii Meri dionali decei Occidentali. Dealurile Oraviţei, Dog -necei (sau Doclinului) şi Pogănişului, curelief domol, sub formă de culmiprelungi, cu înălţimi de 200–300 m,separate de văi largi, ocupă partea de Vşi NV a jud. C.-S., fiind părţi compo -nente ale Dea lurilor Vesti ce. Câmpiile,reprezentate prin Câmpia Caraşului şiprin extremitatea de E a CâmpieiBârzavei, ocupă suprafeţe restrânse înpartea de V şi NV a jud. C.-S. Douăcategorii aparte ale reliefului le repre -zintă depresiunile (Almăj, Caransebeş,Eze riş, Domaşnea, Caraşova, MoldovaNouă, Liub cova, Fârliug ş.a.), care consti -tuie importante regi uni de aglomerareumană, şi defileul Dunării de la Porţilede Fier, desfăşurat între Baziaş şi GuraVăii, pe o lungime de 130 km.
Clima este temperat-continentală,moderată, cu influenţe submedi tera -neene, reflectate prin valorile ter micepozitive din timpul iernii. Temp. medieanuală variază între 11,5°C în zoneledepresionare şi de câmpie, 9–11°C în reg.munţilor mijlocii şi 0°C pe cele mai mariînălţimi din M-ţii Ţarcu şi Go deanu.Climatul blând, caracteristic jud. C.-S.,este marcat de valorile medii ale temp.aerului în luna ian., puţin mai coborâtesub 0°C, oscilând între –1°C laCaransebeş, –2°C în aria munţilor mijlociişi –6°C pe crestele cele mai înalte. Temp.minimă absolută, înregistrată până înprezent pe terit. jud. C.-S., a atinsvaloarea de –32,2°C, la staţia meteo -rologică din Caransebeş, la 10 febr. 1929,iar temp. max. absolută (41,0°C) a fostnotată la staţia me teorologică din Bocşa,la 6 iul. 1950. Cantităţile medii multianu -ale de precipitaţii prezintă variaţiiîn raport cu altitudinea unităţilor de

250 Caraş

Caraş (1). Cheile Caraşului



relief, oscilând între 650 mm anual înzonele depresionare şi de câmpie, 700–800 mm în reg. deluroase, 800–1 000 mmîn arealul munţilor mijlocii şi 1 200–1 400mm pe crestele înalte ale munţilor. Terit.jud. C.-S. se află sub influenţa maimultor vânturi dominante, provocate decirculaţia maselor de aer dinspre V, NVşi SV, cele mai frecvente fiind Austrul(dinspre SV), Coşava (vânt violent, detip „bora”, cauzat de diferenţele de pre -siune, ce bate dinspre V, cu precădere înDefileul Dunării şi în V jud.), VântulMare (de tip „föhn”), dinspre S şi Haţega -nul, dinspre E. Vitezele medii anuale suntinfluenţate de formele de relief,prezentând valori cuprinse între 4 m/sîn zonele de câmpie, 8 m/s pe M-ţiiSemenic şi 13 m/s în masivul Ţarcu.Vitezele cele mai mari se înregistreazăiarna, pe crestele cele mai înalte alemunţilor, atingând 40–50 m/s cândvântul bate în rafale.
Reţeaua hidrografică, cu aspectradial şi o den sitate medie ridicată (0,7km/km2), este tribu ta ră, în mod directsau indirect, Dunării, care stră bate jud.

C.-S. în partea de S-SV, pe o distanţă de64 km, formând, totodată, o parte dingraniţa României cu Serbia. Aceastăporţiune este marcată de un sector alspectaculosului defileu Porţile de Fiercreat de Dunăre la trecerea prin Carpaţi.În acest tron son, debitul mediu multi -anual al Dunării este de 5 390 m3/s, iardebitul de aluviuni în suspensie este de1 110 kg/s. Pr. râuri care drenează jud.şi care formează bazine hidrograficedistincte sunt: Cerna (cu afl. său BelaReca), Timişul, care străbate jud. pe odistanţă de 93 km, cu un bazin derecepţie pe 2 335 km2, colectând nume -roşi afl. (Teregova, Râu Rece, Feneş,Goleţ, Cerneţ, Sebeş, Bistra ş.a.), Nera,Caraş, Bârzava, Pogăniş ş.a. Lacurilenaturale sunt puţine şi au dimensiunireduse, fiind repre zentate prin lacuri deorigine carstică (Lacul Dra cului: 700 m2
şi 9,3 m ad. max.; Lacul Ochiul Beu lui:284 m2 şi 3,6 m ad. max.) şi de origineglaciară (Iezeru Ţarcu, Pietrele Albe). Mainumeroase sunt lacurile antropiceconstruite în sco puri hidroener getice,pentru alimentarea cu apă a localităţilorşi pentru agrement. Dintre acestea, celmai important este lacul de acumularePorţile de Fier I, care se întinde peDunăre pătrunzând şi în jud. C.-S. Pecursul superior al râului Bârzava au fostconstruite lacurile de acumulare Văliugsau Breazova (12,1 ha şi 1,23 mil. m3 de

apă), Gozna (66 ha şi 10,7 mil. m3 de apă)
şi Secu (105 ha şi 15,1 mil. m3 de apă), la
izv. Timişului, în zona de confl. cu
pâraiele Seme nic, Grădiştea şi Brebu, a
fost realizat lacul Trei Ape (52,6 ha şi 14,8
mil. m3 de apă), pe malul căruia a fost
amenajată staţiunea climaterică cu acelaşi
nume, iar pe cursul pârâului Buhui s-au
construit lacurile de acumulare Buhui
(11,3 ha şi 600 000 m3 de apă) şi Mărghitaş.
Vegetaţia este complexă, variată şi

dispusă altitudinal. Etajele alpin şi
subalpin ocupă areale restrânse în M-ţii
Ţarcu şi Godeanu, fiind dominate de
pajişti cu ierburi scunde, în care predo -
mină coarna (Carex curvula), păruşca
(Festuca supina), iarba vântului (Agrostis
rupestris), rugina (Juncus trifidus) ş.a., la
care se adaugă pâlcurile de arbuşti pitici
(salcia pitică/Salix retusa, azalea/Loise -
leuria procumbens) şi tufişurile de smirdar

(Rhododen dron kotschyi), ienupăr (Juni -
perus sibirica) şi afin (Vaccinium myrtillus).Domeniul forestier ocupă cele mai marisupr. în cadrul jud., fiind extins de la 1 600m alt. şi până în zona de câmpie. Molidulformează păduri compacte în bazinulsuperior al râului Bistra. Pădurile în carepredomină fagul (Fagus silvatica),amestecat cu brad, au o largă răspândire,ocu pând pantele munţilor şi dealurilor.În partea inf., pădurile de fag sunt înamestec cu gorunul (Quercus petraea) şiuneori, cu carpenul (Carpinus betulus),paltinul (Acer pseudoplatanus), frasinul(Fraxinus excel sior) ş.a. Pădurile compactede gorun ocupă supr. mari între 300 şi500 m alt., dar exemplare izolate potajunge până la 1 000 m alt. Vegetaţia desilvostepă, caracteristică reg. de câmpie,
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ocupă supr. restrânse în bazinulBârzavei, fiind înlocuită în cea mai mareparte de culturile agricole. Caracteristicăpentru jud. C.-S. este pre zenţa anumeroase specii de plante termofile(iubi toare de căldură), de origine sub -medi teraneeană, printre care seevidenţiază cărpiniţa (Carpinus orientalis),mojdreanul (Fraxinus ornus), arţarultrilobat (Acer monspessulanum), pinulnegru de Ba nat (Pinus nigra var. banatica),ghimpele (Ruscus hypoglossum), viţasălbatică (Vitis silvestris), lilia cul sălbatic(Syringa vulgaris), scumpia (Cotinus
coggygria), dârmozul (Viburnum lantana) ş.a.
Fauna, bogată şi variată în specii,respectă aceeaşi repartiţie pe verticală caşi vegetaţia de care este legată în bunăparte. Crestele înalte ale M-ţilor Ţarcu şiGodeanu reprezintă domeniul capreinegre (Rupicapra rupicapra), declaratămonument al na turii. „Golurile” alpine,cu ierburi şi tufişuri, sunt populate deinsecte, melci, şopârle, tritoni, vipere(Vipera berus) ş.a. Zona forestieră adăpos -teşte numeroase specii de animale, multedintre ele cu valoare cinegetică, cele maides întâlnite fiind cerbul (Cervus elaphus

carpaticus), ursul (Ursus arctos), jderul depiatră (Martes foina), mistreţul (Sus scrofa),căprioara (Capreolus capreolus), veve riţa(Sciurus vulgaris), râsul (ocrotit de lege),ie runca, cocoşul de munte (ocrotit delege) ş.a. În cadrul faunei se întâlnesc şio serie de specii ter mofile, ca de exemplubroasca ţestoasă de uscat (Testudo
hermanni), scorpionul (Euscorpius carpa -
thicus), vipera cu corn (Vipera ammodytes),dihorul pătat (Vormela peregusna),potârnichea de stâncă (Alectoris graeca),termitele etc. Fauna acvatică este repre -zentată prin multe elemente valoroasede peşti, ca păstrăvul indigen (Salmo
trutta fario), păstrăvul curcubeu (Salmo
irideus), lipanul, mreana de munte,scobarul, cleanul ş.a.
Resursenaturale: păduri (411 276ha, în anul 2008, locul 2 pe ţară, dupăjud. Suceava), zăcăminte de huilă (Anina,Doman, Secu, Cozla, Lupac, Bigăr, Ponor,Eftimie Murgu), cărbune brun (Mehadia),lignit (Caransebeş, Ilova, Goleţ, Dalboşeţ,Rusca Montană), şisturi bituminoase(Anina, Oraviţa, Do man, Secu), min. defier (Ocna de Fier, Dognecea, Topleţ,Băuţar, Armeniş), min. de mangan(Delineşti), min. de cupru (MoldovaNouă, Oraviţa, Sasca Montană,Dognecea, Ciclova Română), min. de

plumb şi zinc (Ruschiţa, Dognecea), min.de titan şi bismut (Sasca Montană, Dog -necea, Târ nova), de molibden (Oraviţa,Sasca Montană, Ciclova Română),mineralizaţii de bor (Ocna de Fier); apoio serie de zăcăminte nemetalifere, prin -tre care azbest (Moceriş, Bozovici, Putna,Eftimie Murgu, Borlova, Pârvova,Şumiţa, Voislova), mică (Măgura,Armeniş, Voislova, Marga, Băuţar,Târnova, Secu, Bucova), talc (Voislova,Marga), feldspat (Armeniş, Teregova,Globu Craiovei). Acestora li se adaugăo gamă variată de roci utile şi de con -struc ţii: marmură (Ruschiţa, RuscaMontană, Ocna de Fier, Bocşa, Bucova),andezite şi tufuri andezice (Glimboca),bentonit (Rugi, Ohabiţa), calcar (Doman,Gârlişte, Constantin Daicoviciu, Peci -nişca), nisip metalurgic (Doclin, SurducuMare), diorit (Forotic), granodiorit(Maidan), gresii (Mehadia), caolin şinisipuri caolinoase (Sicheviţa), argilărefractară (Anina), argile comune etc. Obogăţie aparte o reprezintă apele mine -rale termale (55°C), sulfuroase, sodice,calcice, magneziene de la Băile Herculane.
Istoric. Cele mai vechi urme ale acti -vităţii ome neşti de pe terit. de azi al jud.

C.-S., datând din Paleoliticul mijlociu,au fost descoperite la Băile Herculane(80 000– 70 000 î.Hr.) şi la Tincova (pri -ma aşezare paleolitică în aer liber dinBanat). Mezo liticul este bine reprezentatprin vestigiile mate riale identificate înPeştera Hoţilor (12 000–8000 î.Hr.), iarNeoliticul (5500–2500 î.Hr.), prin aceleadin arealul localit. Liubcova, ZorlenţuMare, Gornea ş.a. Epoca bronzului (1800–800 î.Hr.) este reprezen tată de descope -ririle unor aşezări omeneşti pe ValeaBârzavei, iar cea a fierului (1200 î.Hr.-sec. 1 d.Hr.), de aşezările de la Colţan,Bocşa, Ocna de Fier, Oraviţa, Bănia, SascaMontană ş.a. În pe rioada de înflorire aDaciei, în timpul domniilor lui Burebistaşi Decebal, acest teritoriu era binepopulat şi cuprindea nenu măratelocalităţi şi cetăţi de mare impor tanţă.După cele două Războaie daco-ro mane(101–102 şi 105–106) şi cucerirea Dacieide către romani, ţinutul Banatului(inclusiv terit. de azi al jud. C.-S.) făceaparte din Dacia Superior, iar după anul156 aparţinea Daciei Malvensis. În vre -mea stăpânirii romane, această regiunea cunoscut o importantă dezvoltare,atestată de prezenţa nume roaselor castreromane, descope rite la Vărădia (Arci -dava), Mehadia (Ad Mediam), Berzovia(Ber zobis), Jupa (Tibiscum), Teregova

(Ad Pannonios) ş.a. şi aşezări dacice,printre care Aizis (azi Fârliug), Acmonia(Zăvoi) ş.a. O impor tanţă deosebită pen -tru confirmarea continuităţii de locuirea populaţiei autohtone pe aceste melea -guri o au desenele ru pestre descoperiteîn peştera Gura Chindiei din localit.Alibeg, unde se află una dintre cele maivechi inscripţii chirilice de pe terit.României, datând din sec. 10–11, precumşi urmele unor cuptoare de reducere amin. de fier, identi ficate în arealul localit.Gherteniş, Ramna, Bocşa ş.a. Terit. actualal jud. C.-S. a cunoscut de timpuriuunele forme autohtone de orga nizaresocial-poli tică. Astfel, la sf. mileniului 1şi începutul mileniu lui 2, în această zonăexista voievodatul lui Glad – puternicăformaţiune social-politică românească,cu centrul, probabil, în cetatea Cuvin(Keve) şi cu cetăţi la Caraşova, Coronini,Bocşa ş.a. – amintită în unele cronici alevremii (Gesta Hungarorum şi Legenda
Sfântului Gerard). Potrivit informaţiilorlui Anonymus, consemnate în cronica
Gesta Hun ga rorum, voievodatul lui Glada fost cucerit de către unguri, iar Ahtum(sec. 10–11), urmaşul lui Glad, caremutase capitala voievodatului de laCuvin la Morisena (azi Cenad), dupălupte grele, a fost în vins de unguri laînceputul sec. 11. În anul 1230 a luat fiinţăBanatul de Severin – unitate militar-administrativă ce cu prin dea sudulBanatului, zona Severinului şi o micăparte din vestul Olteniei, cu centrul încetatea Severinului. Atestat docu mentar,prima oară, în 1233, Banatul de Severin,condus de banul de Severin Luca, adevenit ulterior (înce pând din vremeadomnului Basarab I) feudă a domnilorŢării Româneşti, Basarab I, apoi VlaicuVodă, care se intitula şi ban alSeverinului („banus de Zeve rino”, 1368)şi Mircea cel Bătrân. La mijlocul sec. 16,respectiv în anul 1552, o mare parte dinBanatul de Severin a căzut sub dominaţieturcească, în aceste ţinuturi vechiromâneşti fiind create san geacuri, uniteulterior într-un paşalâc, cu reşedinţa laTimişoara, şi care va dura până laînceputul sec. 18. Existenţa zăcămintelorde cărbuni şi a celor de min. de fier afavorizat dezvoltarea, mai devreme decâtîn alte părţi ale României, a ind.metalurgice, primele instalaţii cu caracterindustrial fiind construite la Oraviţa(1718), Bocşa (1719) şi Reşiţa (1769).Începând din aceeaşi perioadă seorganizează şi se dezvoltă pu ter nicecentre miniere la Dognecea, Bocşa, Anina,
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Moldova Nouă ş.a. Spre sf. sec. 19, însudul Banatului existau două unităţiadministrativ-terito riale (Caraş şi Severin),unite apoi (în 1880) într-o singură uni tateadministrativă, cu numele Caraş-Se verin.În 1926, acest mare judeţ Caraş-Severina fost împărţit în judeţele Caraş (cu plăşileBocşa, Bozovici, Moldova Nouă, Oraviţa,Răcăşdia, Reşiţa, având 129 de comune)şi Severin (cu plăşile Balinţ, Bir chiş,Caransebeş, Făget, Lugoj, Margi nea,Orşova, Sacu, Teregova, cu 224 de comu -ne). Sub această for mă au existat, pânăîn sept. 1950, când au fost înglobate, subforma mai multor ra ioane (Mehadia,Moldova Nouă, Oraviţa, Reşiţa, Caran -sebeş), în re gi u nea Timişoara (denumitădin 1960, regiunea Ba nat). Prin Legea nr.2/17 febr. 1968 a fost re în  fiinţat jud.Caraş-Severin, care a evoluat în limi teleactua le, cuprin zând 2 muni cipii, 6 oraşeşi 69 de comune.
Economia jud. C.-S. are un caractercomplex şi dinamic, cu un profil indus -trial-agrar evidenţiat de volumul ridicatal producţiei industriale în comparaţiecu cel al producţiei totale agricole.
Industria, cu o existenţă seculară, cu -prin de un număr mare de între prinderiindustriale. În cuprinsul jud. func ţio -nează puternice unităţi aparţi nând ind.extractive (la Ocna de Fier, Dognecea,Doman, Secu, Anina, Moldo va Nouăş.a.), ind. metalurgiei feroase (Reşiţa,Oţelu Roşu) care produc fontă, oţel,laminate de diferite tipuri etc. şi ind.constr. de maşini (la Reşiţa, Bocşa,Caransebeş, Topleţ, Anina, MoldovaNouă), în cadrul cărora se realizeazămotoare şi boghiuri pentru locomotiveDiesel hidraulice şi electrice, generatoareelectrice pentru termocentrale, podurirulante, macarale-turn, macarale por -tuare pivo tante, turbine, turbo-suflante,reductoare, utilaje pentru construcţia dedrumuri, pentru ind. chimică, pentrumorărit şi pentru ind. alim., şine de caleferată, şuruburi etc. Mai există între prin -deri ale ind. ener giei electrice (termo -centralele de la Reşiţa şi Oţelu Roşu şihidro centralele de la Văliug, Bistra,Zăvoi), ale ind. cocso-chimice (Reşiţa),mat. de constr. (Constantin Daicoviciu,Reşiţa, Caransebeş, Ruschiţa), expl. şiprelucr. lemnului (Zăvoi, Rusca Montană,Caransebeş, Teregova, Mehadia, Oraviţa,Bocşa, Borlovenii Noi, Topleţ), ind. conf.(Reşiţa, Caransebeş, Oraviţa) şi alim.(Reşiţa, Caransebeş, Anina, Oraviţa,Moldova Nouă, Bozovici).

Agricultura are un caracter mixt(produse vegetale şi animaliere diverse)şi o structură adecvată factorilor naturaliai teritoriului, purtând amprenta tipuluiagricol colinar şi montan (fapt pus înevidenţă de ponderea mică a terenurilorarabile). La sf. anului 2008, supr. agricolăa jud. C.-S. era de 397 303 ha, din care127 251 ha reveneau terenu rilor arabile,181 845 ha păşunilor naturale, 75 747 hafâneţelor, 11 689 ha livezilor şi pepi nie -relor pomicole şi 771 ha viilor şipepinierelor viticole. În anul 2008, supr.ara bile erau cultivate cu porumb(32 346 ha), grâu şi secară (13 643 ha),plante pentru nutreţ (20 493 ha), ovăz,orz şi orzoaică, cartofi, floarea-soarelui,legume etc. Pomii fructi feri, în cadrulcărora predomină prunul, mărul şi părul,sunt răspândiţi pretutindeni, dar cele maimari şi mai compacte livezi se află înlungul culoarului Timiş-Cerna, în Depr.Almăj şi în arealul municipiilor Reşiţa şiCaransebeş. Viticultura se practică pesupr. restrânse în zonele localit. Moldo -va Nouă, Doclin, Naidăş, Socol, Pojejenaş.a. Sec to rul zootehnic constituie oramură importantă a econo miei agricole,un număr însemnat de animale fiindcrescute în mare parte în cadrul unorcom plexe de tip industrial. La începutulanului 2008, jud. C.-S. dispunea de50 566 capete bovine (pre dominant dinrasele Pinzgau şi Bălţata româneas că),86 515 capete porcine (mai ales raseleMarele Alb şi Man galiţa), 257 075 capeteovine, 14 477 capete caprine, 13 286capete cabaline, 1 457 757 capete păsări;apicultură (37 679 familii de albi ne)(locul 3 pe ţară după jud. Mureş şiVâlcea); sericicultură dez voltată, cu oîndelungată tra diţie. În anul 2007, încadrul sectorului zootehnic proprietateaprivată reprezenta 100% la toate cate -goriile de creştere a animalelor.
Căile de comunicaţie, cu rol hotărâtorîn asi gurarea legăturilor de transportdintre diferitele localit., urmăresc, îngeneral, traseul principalelor cursuri deape (Timiş, Cerna, Bistra, Miniş, Bârza -va, Caraş ş.a.), câteva segmente impor -tante ale unor şosele fiind părţicomponente ale anticelor drumuriromane (Dierna/ Orşova – Tibiscum/Jupa, în cu loarul Timiş-Cerna sau dru -mul roman ce pornea din Lederata – aziRamna, Serbia, prin Berzo bis/Berzoviapână la Tibiscum/Jupa pe Valea Bârza -vei), sau segmente ale unor drumuricomerciale din Evul Mediu (drumul săriide la Ocnele Mari prin Baia de Aramă şi

Orşova ajungea la Caran sebeş şi Lugoj).La sf. anului 2007, lungimea reţelei fero -viare de pe terit. jud. C.-S. însuma 341km (din care 150 km electrificate), cu oden sitate de 40 km/1 000 km2 de teri -toriu. Liniile de c.f. reprezintă segmentedin traseele magistrale care leagă Banatulcu provinciile nordice, centrale şi sudiceale ţării, sau puncte terminus (Reşiţa,Anina). În arealul jud. C.-S. se află primaşi cea mai veche linie de c.f. de pe terit.actual al României, construită în perioada1846–1854 între Ora viţa şi satul Iam dincom. Berlişte, via Răcăşdia, de 27 kmlungime. La scurt timp după aceasta afost construită (1860–1864) linia de c.f.Oraviţa–Anina (33 km). În anul 2007,dru murile publice măsurau 1 944 km(din care 833 km modernizate, locul 3 peţară, după jud. Olt şi Suceava), revenind22,8 km/100 km2 de terit. Jud. C.-S.beneficiază şi de transportul fluvial peDunăre, prin intermediul portuluiMoldova Nouă, cât şi de transportulaerian prin aeroportul de la Caransebeş.
Învăţământ,culturăşiartă. În anulşcolar 2007–2008, pe terit. jud. C.-S. func -ţio nau 27 de grădiniţe de copii, cu 9 557copii înscrişi şi 584 personal didactic, 89de şcoli generale (învăţământ primar şigimnazial), cu 26 258 elevi şi 2 209 cadredidac tice, 27 de licee, cu 12 746 elevi şi1 164 pro fesori, două şcoli profesionale,cu 3 488 elevi şi 23 profe sori etc. Învăţă -mântul superior este reprezen tat prinUniver sitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa,cu două facultăţi şi mai multe secţii, cu4 195 studenţi şi 109 profesori. În 2007,reţeaua aşezămintelor cultu rale cuprindeadouă teatre dra matice (Reşiţa şi Oraviţa– secţia din Oraviţa funcţionând în clă -direa celui mai vechi teatru din ţară, 1817),o or chestră sim fonică şi una populară, 15case de cul tură, 221 de cămine culturale,241 de biblioteci, cu 2 127 000 de volume,un cinematograf, 13 muzee şi puncte mu -zeale săteşti, numeroase case memo rialeetc. Dintre nenumăratele manifestări etno-fol clorice se remar că „Sărbătoarealiliacului” (în luna mai la Caraşova şiEftimie Murgu), „Sărbătoarea narciselor”(în luna mai, la Zerveşti), „Măsuratuloilor” (Marga şi Clo cotici) etc. Activitateasportivă se desfăşoară în cadrul celor 54de secţii sportive care cuprind 1 147 spor -tivi legitimaţi, 79 antrenori şi 116 arbitri.
Ocrotireasănătăţii.La sf. anului 2007,reţeaua sanitară a jud. C.-S. cuprindea
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opt spitale cu 2 074 paturi, revenind unpat de spital pentru 158 locuitori, şasedispensare, două policlinici balneare, laBăile Herculane, 82 de farmacii şi punctefarmaceutice ş.a. În acelaşi an, asistenţamedicală era asigurată de 505 medici(revenind 1 medic la 648 de locui tori),131 stomatologi (1 medic stomatolog la2 500 locuitori) şi 1 650 personal sanitarcu pregă tire medie.
Turismul reprezintă o componentă

importantă a activităţii economico-sociale
a jud. C.-S., dez voltat pe baza unui bogat
şi variat potenţial natural şi antropic
(relief atrăgător, numeroase monumente
istorice şi situri arheologice, bogate
tradiţii etno grafice, folclorice, culturale
etc.), cât şi a unei solide baze tehnico-
materiale (21 hoteluri, un han, şapte ca -
bane, un motel, 17 vile, 30 de pensiuni
turistice urbane şi 24 de pensiuni turistice
rurale ş.a.), cu o capa citate totală de
cazare de 7 015 locuri. Principalele
elemente şi obiective turistice, de
irezistibilă atracţie, care determină un

intens flux turistic de sejur sau în tranzit
sunt: peisajul natural variat, deosebit de
atrăgător, cu numeroase rezervaţii
naturale şi monu mente ale naturii
(rezervaţia complexă Domogled, 1 195
ha, cu vegetaţie de stâncărie calca roasă,
cu tufe compacte de liliac sălbatic, cu
încân tătoare arborete de pin negru sau
păduri submedi teraneene de cver cinee;
Cheile Caraşului, cu un inte resant şi
fermecător peisaj carstic, în lungul cărora
se află 31 de peşteri, printre care Buhui,
Comarnic, Popovăţ, Liliecilor ş.a.,
precum şi cu frecvente tufişuri de liliac
sălbatic, de mojdrean, scumpie, cărpiniţă
etc.; Cheile Nerei – 21 km – cele mai lungi
din ţară; Cheile Minişului, în cadrul
cărora se află iz bucul Bigăr – fenomen
rar întâlnit în ţară, de mare atractivitate
– şi peştera Plopa; defileul Dunării cu
impresionantele lui Cazanele Mari şi
Cazanele Mici; Valea Cernei; Culoarul
Timiş-Cerna; Culoa rul Bistra etc.),
monumentele istorice şi siturile arheolo -
 gice (castrele şi aşezările civile romane
Ad Mediam, azi Mehadia, Ad Panno -
nios/Teregova, Azizis/Fârliug, ruinele

oraşului ro man Tibiscum, azi Jupa, ves -
tigii de apeducte, băi, tabule votive din
epo ca romană descoperite la Băile
Herculane – cea mai veche staţiune bal -
ne ocli ma terică din ţară, cunoscută şi
folosită pentru efectele curative ale apelor
minerale încă din epoca romană; drumul
roman Lederata–Berzobis– Tibiscum,
păstrat şi azi intact pe o lungi me de
5 km; ruinele cetăţii Caraşova, sec. 13–
14; ruinele cetăţii medie vale din Mehadia
etc.), prezenţa complexelor tu ristice Mun -
tele Mic, Crivaia, Poiana Mărului,
Semenic, Trei Ape şi a staţiunii
balneoclimaterice Băile Hercu lane, bogă -
ţia, varietatea şi originalitatea elemen -
telor etnografice şi folclorice (olărit,
dul ghe rit, cojocărit, şezători, datini şi
obiceiuri tradiţio nale, piese de port po -
pular, dansuri şi cântece populare etc.).
Cele mai multe obiective naturale se află
grupate în masivele Semenic, Anina,
Ţarcu şi în defileul Dunării, iar cele
social-istorice sunt legate de aşezările din
Depr. Almăj, Depr. Caran sebeş-Mehadia
etc. Indicativ auto: CS.
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Localităţilejud.Caraş-Severin

(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)

I. Municipii Localit. componente Satele care aparţin municipiilor
ale municipiilor

1.CARANSEBEŞ (1289) 1. Jupa (1369)
2.REŞIŢA (sec. 15) 1. Câlnic (1597) 1. Moniom (1777)2. Cuptoare (1673)3. Doman (1370)4. Secu (1673)5. Ţerova (1433)

II. Oraşe Localit. componente
ale oraşelor

Satele care aparţin 
oraşelor

1.ANINA (1773) 1. Steierdorf (1773)
2.BĂILEHERCULANE(153 d.Hr.) 1. Pecinişca (1540)
3.BOCŞA (1333)
4.MOLDOVANOUĂ (1600) 1. Măceşti (1723)2. Moldova Veche (1588)3. Moldoviţa (1773)
5.ORAVIŢA (1230) 1. Ciclova Montană (1437) 1. Agadici (1366)2. Marila (1909) 2. Brădişoru de Jos (1690–1700)3. Broşteni (1690–1700)4. Răchitova (1690–1700)
6.OŢELUROŞU (sec. 14) 1. Cireşa (1580) 1. Mal (1433)



III. Comune Satele componente
(primul sat este reşed. com.) 

1.ARMENIŞ 1. Armeniş(1428)
2. Feneş (1501)
3. Plopu (1954)
4. Sat Bătrân (1956)
5. Sub Margine (1954)

2.BĂNIA 1. Bănia (1484)
2. Gârbovăţ (1603)

3.BĂUŢAR 1. Băuţar (1750)
2. Bucova (1459)
3. Cornişoru (1956)
4. Preveciori

4.BERLIŞTE 1. Berlişte (1611)
2. Iam (1335)
3. Milcoveni (1691)
4. Rusova Nouă (1723)
5. Rusova Veche (1421)

5.BERZASCA 1. Berzasca (1692)
2. Bigăr (întemeiat în 1826)
3. Cozla (1909)
4. Drencova (1451)
5. Liubcova (1689)

6.BERZOVIA 1. Berzovia (1690–1700)
2. Fizeş (1329)
3. Gherteniş (1380)

7.BOLVAŞNIŢA 1. Bolvaşniţa (1376)
2. Vârciorova (1433)

8.BOZOVICI 1. Bozovici (1484)
2. Poneasca (1909)
3. Prilipeţ (1484)
4. Valea Minişului (1956)

9.BREBU 1. Brebu (1577)
2. Apadia (1423)
3. Valeadeni (1548)

10.BREBUNOU 1. BrebuNou (1828)
2. Gărâna (1827)

11.BUCHIN 1. Buchin (1411)
2. Lindenfeld* (1827)
3. Poiana (1489)
4. Prisian (1447)
5. Valea Timişului (1690–1700)

12.BUCOŞNIŢA 1. Bucoşniţa (1468)
2. Goleţ (1468)
3. Petroşniţa (1468)
4. Vălişoara (1468)

13.CARAŞOVA 1. Caraşova (1333)
2. Iabalcea (1564)
3. Nermed (1723)

14.CĂRBUNARI 1. Cărbunari(1785)
2. Ştinăpari (1755)

15.CICLOVAROMÂNĂ 1. CiclovaRomână (1828)
2. Ilidia (1223)
3. Socolari (1363)

16.CIUCHICI 1. Ciuchici (1464)
2. Macovişte (1531)
3. Nicolinţ (1389)
4. Petrilova (1717)

17.CIUDANOVIŢA 1. Ciudanoviţa (1538)
2. Jitin (1464)

18.CONSTANTIN 1. Căvăran (1376)
DAICOVICIU 2. Maciova (1394)

3. Mâtnicu Mare (1352)
4. Peştere (1577)
5. Prisaca (1561)
6. Zăgujeni (1532)

19.COPĂCELE 1. Copăcele (1503)
2. Ohaba-Mâtnic (1370)
3. Ruginosu (1411)
4. Zorile (1910)

20.CORNEA 1. Cornea (1539)
2. Cruşovăţ (1447)
3. Cuptoare (1501)
4. Macovişte (1954)

21.CORNEREVA* 1. Cornereva (1518)
2. Arsuri (1956)
3. Bogâltin (1452)
4. Bojia (1956)
5. Borugi (1954)
6. Camena (1913)
7. Cireşel 
8. Costiş (1956)
9. Cozia (1954)

10. Cracu Mare (1954)
11. Cracu Teiului (1954)
12. Dobraia (1954)
13. Dolina 
14. Gruni (1956)
15. Hora Mare (1954)
16. Hora Mică (1954)
17. Ineleţ (1956)
18. Izvor (1956)
19. Lunca Florii (1956)
20. Lunca Zaicii
21. Mesteacăn (1956)
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22. Negiudin
23. Obiţa 
24. Pogara
25. Pogara de Sus
26. Poiana Lungă (1956)
27. Prisacina (1956)
28. Prislop (1956)
29. Ruştin (1956)
30. Scărişoara (1954)
31. Strugasca (1956)
32. Studena (1954)
33. Sub Crâng (1954)
34. Sub Plai (1956)
35. Topla (1954)
36. Ţaţu (1956)
37. Zănogi (1956)
38. Zbegu (1956)
39. Zmogotin (1956)
40. Zoina (1954)

22.CORONINI 1. Coronini* (1850)
2. Sfânta Elena (1823)

23.DALBOŞEŢ 1. Dalboşeţ (1603)
2. Bârz (1956)
3. Boina
4. Boiniţa
5. Prislop (1956)
6. Reşiţa Mică (1956)
7. Şopotu Vechi (1607)

24.DOCLIN 1. Doclin (1597)
2. Biniş (1371–1372)
3. Tirol (întemeiat în 1811)

25.DOGNECEA 1. Dognecea (1722)
2. Calina (1368–1371)

26.DOMAŞNEA 1. Domaşnea (1436)
2. Cănicea (1535)

27.EFTIMIEMURGU 1. EftimieMurgu(1410,
din 1970 actuala denumire)

28.EZERIŞ 1. Ezeriş(1319)
2. Soceni (1452)

29.FÂRLIUG 1. Fârliug (1690–1700)
2. Dezeşti (1583)
3. Duleu (1690–1700)
4. Remetea-Pogănici (1343)
5. Scăiuş (1637)
6. Valea Mare (1584)

30.FOROTIC 1. Forotic (1597)
2. Brezon (întemeiat în 1872)

3. Comorâşte (1597)
4. Surducu Mare (1406)

31.GÂRNIC 1. Gârnic (1913)
2. Padina Matei** (1804)

32.GLIMBOCA 1. Glimboca (1370)
33.GORUIA 1. Goruia (1437)

2. Gârlişte (1535)
3. Giurgiova (1285)

34.GRĂDINARI 1. Grădinari (1723–1725)
2. Greoni (1597)

35.IABLANIŢA 1. Iablaniţa (1402)
2. Globu Craiovei (1547)
3. Petnic (1603)

36.LĂPUŞNICEL 1. Lăpuşnicel (1603)
2. Pârvova (sec. 15)
3. Şumiţa (1828)

37.LĂPUŞNICUMARE 1. LăpuşnicuMare (1540)
2. Moceriş (1439)

38.LUNCAVIŢA 1. Luncaviţa (1440)
2. Verendin (1439)

39.LUPAC 1. Lupac (1598)
2. Clocotici (1690–1700)
3. Rafnic (1690–1700)
4. Vodnic (1723)

40.MARGA 1. Marga (1470)
2. Vama Marga (1909)

41.MĂURENI 1. Măureni (1828)
2. Şoşdea (1343)

42.MEHADIA 1. Mehadia (1323)
2. Globurău (1584)
3. Plugova (1439)
4. Valea Bolvaşniţa (1436)

43.MEHADICA 1. Mehadica (1440–1444)
44.NAIDĂŞ 1. Naidăş (1378)

2. Lescoviţa (1371–1372)
45.OBREJA 1. Obreja (1547)

2. Ciuta (1411)
3. Iaz (1480)
4. Var (1411)

46.OCNADEFIER 1. OcnadeFier(1351)
47.PĂLTINIŞ 1. Păltiniş (1585)

2. Cornuţel (1954)
3. Delineşti (1433)
4. Ohabiţa (1433)
5. Rugi (1585)

48.POJEJENA 1. Pojejena (1690–1700)
2. Belobreşca (1717)
3. Divici (1723)
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* Până la 20 mai 1996 s-a numit Pescari.
** Sat depopulat la sf. sec. 20 şi începutul sec. 21, existânddin punct de vedere ad-tiv, dar fără locuitori.



4. Radimna (1690–1700)
5. Şuşca (1717)

49.PRIGOR 1. Prigor (1550)2. Borlovenii Noi (întemeiat în 1829)
3. Borlovenii Vechi (1690–1700)
4. Pătaş (1603)
5. Putna (1577)

50.RAMNA 1. Ramna (1364)
2. Bărbosu (1699)
3. Valeapai (1597)

51.RĂCĂŞDIA 1. Răcăşdia (1690–1700)
2. Vrăniuţ (1690–1700)

52.RUSCAMONTANĂ 1. RuscaMontană(întemeiat
în 1803)

2. Ruschiţa (întemeiat în 1803)
53.SACU 1. Sacu (1262)

2. Sălbăgelu Nou (întemeiat 
în 1896)

3. Tincova (1411)
54.SASCAMONTANĂ 1. SascaMontană (1761)

2. Bogodinţ (1690–1700)
3. Potoc (1367)
4. Sasca Română (1690–1700)
5. Slatina-Nera (1829)

55.SICHEVIŢA 1. Sicheviţa (1690–1700)2. Brestelnic (1956)3. Cameniţa (1956)4. Cârşie (1954)5. Cracu Almăj (1956)6. Cruşoviţa (1954)7. Curmătura (1956)8. Frăsiniş (1956)9. Gornea (1829)10. Liborajdea (1909)11. Lucacevăţ (1956)12. Martinovăţ (1956)13. Ogaşu Podului (1956)
14. Streneac (1956)
15. Valea Oreviţa (1956)
16. Valea Ravensca (1956)
17. Valea Sicheviţei (1956)
18. Zănou (1956)
19. Zăsloane (1956)

56.SLATINA-TIMIŞ 1. Slatina-Timiş (1433)
2. Ilova (1519)
3. Sadova Nouă (1467)
4. Sadova Veche (1467)

57.SOCOL 1. Socol (1472)
2. Baziaş (1581)
3. Câmpia (1829)

4. Pârneaura (1829)
5. Zlatiţa (1799)

58.ŞOPOTUNOU 1. ŞopotuNou (întemeiat în 1828)
2. Cârşa Roşie (1954)
3. Driştie (1913)
4. Poienile Boinei (1954)
5. Ravensca (1826)
6. Răchita (1954)
7. Stăncilova (1829)
8. Urcu (1954)
9. Valea Răchitei (1954)

10. Valea Roşie (1956)
59.TÂRNOVA 1. Târnova (1495)

2. Bratova (1956)
60.TEREGOVA 1. Teregova (1447)

2. Rusca (1430)
61.TICVANIUMARE 1. TicvaniuMare (1437)

2. Cârnecea (1597)
3. Secăşeni (1357)
4. Ticvaniu Mic (1799)

62.TOPLEŢ 1. Topleţ (1436)
2. Bârza (1808)

63.TURNURUIENI 1. TurnuRuieni (1467)
2. Borlova (1519)
3. Cicleni (1572)
4. Dalci (1534)
5. Zerveşti (1591)
6. Zlagna (1503)

64.VĂLIUG 1. Văliug (1808)
65.VĂRĂDIA 1. Vărădia (1390)

2. Mercina (1421)
66.VERMEŞ 1. Vermeş (1369)

2. Ersig (1369)
3. Izgar (1389)

67.VRANI 1. Vrani (1402)
2. Ciortea (1355)
3. Iertof (1723)

68.ZĂVOI 1. Zăvoi (1430)
2. Măgura (1430)
3. Măru (1387)
4. Poiana Mărului (1632)
5. Valea Bistrei (1501)
6. Voislova (1397)
7. 23 August

69.ZORLENŢUMARE 1. ZorlenţuMare (1499)2. Zorlencior (1603)
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CARAULA, com. în jud. Dolj, formatădintr-un sat, situatã în zona de contact aCâmpiei Desnã þuiului cu Piem. Bãlãciþei,pe râul Baboia; 2 480 loc. (1 ian. 2011): 1 224de sex masc. ºi 1 256 fem. Viti culturã.Legumiculturã. Biserica „Sfântul Nicolae”(ante 1845, re fãcutã în 1886–1892).
CARCALIU, com. în jud. Tulcea, formatădintr-un sat, situatã pe dr. braþului Mãcin(Dunãrea Veche); 3 024 loc. (1 ian. 2011):1 414 de sex masc. ºi 1 610 fem. Pescuit.Pe terit. com. C. au fost descoperite vesti -gii neolitice (milen. 4 î.Hr.).
CAREDAÕ 1Decembrie.

CAREI1. Câmpie în extremitatea de NVa României, parte componentã a CâmpieiSomeºului (Câmpia de Vest), alcãtuitãdin depozite argiloase ºi argilo-nisipoase.Formatã în mare parte din relief nisipos,cu numeroase dune de nisip, mobile saufixate cu vegetaþie. Alt.: 160 m. Viticul -turã. Culturi de cereale.
2. Municipiu situat în extremitateade NV a României (jud. Satu Mare), înCâmpia Carei, la 160 m alt., la 36 km SVde Satu Mare ºi 8 km de gra niþa cuUngaria; 21 986 loc. (1 ian. 2011): 10 358de sex masc. ºi 11 628 fem. Supr.:113,4 km2, din care 11,8 km2 în intravilan;densi tatea: 1 863 loc./km2. Nod rutier ºiferoviar (gara feroviarã a fost inauguratãîn 1871). Expl. de argilã ºi nisip cuarþos.Constr. de maºini ºi utilaje tehnologicepentru ind. metalurgicã, minierã,chimicã, de prelucr. a þiþeiului, celulozeiºi hârtiei, construcþiilor (maºini de ridicatºi transportat, piese de schimb etc.).Întreprindere de piese turnate din fontã.

Produse textile (fire din bumbac, in ºicânepã); producţie de tricotaje ºi conf.,mobilã, încãlþăminte, cãrãmidã, covoareºi alim. (ulei vegetal, biscuiþi, lapte praf,pre parate din carne ºi lapte, produsezaha roase ºi de panificaþie, băuturi alco -olice ºi rãcoritoare; fermentarea tutu -nului; morãrit). Muzeu de arheologie,istorie ºi ºtiinþele naturii, amenajat încastelul „Károlyi”. Teatru municipal.Parc dendrologic (15 ha) în care se aflã,printre altele, arborele pagodelor (Ginkgo
biloba), un platan uriaº, plantat în 1810º.a. Municipiul C. func þioneazã, totodatã,ca staþiune balneoclima tericã sezonierã,de interes local, cu izv. de ape mineraleclorurate, bicarbonatate, sodice, hipo -tone, termale (52°C), cu efect curativ întratarea afecþiu nilor reumatismale, post -trau matice (stãri dupã entorse, luxaþii ºifracturi), ginecologice ºi ale siste muluinervos periferic. Istoric. Localit. estemenþio natã documentar, prima oarã, la20 mart. 1320 cu nume leVilla Karul, iarca oraº (oppidum) ºi centru meºteºu -gãresc, în 1459. În 1592 a fost construitão cetate (refãcutã în 1661–1666), pe loculalteia din 1482. La sfârºitul sec. 18 cetateaa fost demantelatã ºi ºanþurile de apãrareastu pate. Pe locul fostei cetãþi a fostconstruit castelul „Károlyi”, în anii 1792–1794, în stil baroc. Cutremurul din 11 ian.1838 a dãrâmat o parte din castel fiindrefăcut abia în anii 1894–1896, în stilneogotic, dupã pla nu rile arhi tectuluiMeining Arthur, atunci adãugân du-i-seîncã un etaj, trei turnuri mici ºi patruturnuri mari. Castelul are o sală mare derecepţii, ornamentată cu picturi şisculpturi, care în prezent adăposteştemuzeul muni cipal. Parcul castelului afost reamenajat în 1790 de grãdinarul

Bode György, iar forma actualã a par -cului, extins pe 15 ha, da teazã din 1890,declarat parc dendro logic în 1982. În pri -ma jumãtate a sec. 18 au avut loc colo ni -zãri cu germani, iar în 1754 a fost instalatãprima tipografie. Declarat oraº în 1871,iar în 1876 este ridicat la rang de oraºorganizat. La 30 aug. 1940 a intrat în com -po nenþa Unga riei horthyste în urmaDicta  tului de la Viena. Eliberarea ora -ºului C. de sub ocupaþia ungarã (25 oct.1944) de către armata românã, a marcatizgonirea com pletã a cotro pito rilor de peîntreg terit. Româ niei. C. a fost declaratoraº-erou, de cãtre Parla men tul Ro mâni -ei, la 13 oct. 1994 (cu ocazia a 50 de anide la elibe rarea sa, de cãtre armata ro -mânã) ºi ridicat la rang de municipiu la18 ian. 1995. Municipiul C. are în subor -dine ad-tivã localit. com po nentã Ian cu -leºti. Monumente:mănãs tirea piariºtilor– complex monahal ro ma no-catolic cubi se ricã din 1769–1779 (refãcutã în 1857–1860 ºi în 1891), cu clãdiri anexe din1724–1727 (refãcute în 1834); bisericaortodoxã ruteanã cu hramul „SfinþiiArhangheli Mihail ºi Gavriil” (1738); bise -rica „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”(fostã greco-catolicã) a fost con struitã în1760–1766 (restauratã în 1876), declaratãmonu ment de arhitec turã; bise ricaluteranã (1847); biserica roma no-catolicã,atestatã în 1333, iar în 1550 a intrat înposesia cultului refor mat-calvin de lacare, în 1723, a preluat-o contele KárolyiSándor. În 1769–1779, contele KárolyiAntál a construit o bise ricã nouã pe care  cutremurul din 1838 a avariat-o, darrefãcutã în anii 1857–1860 dupã pla nurilearhitectului Ybi Miklós; catedralaortodoxã „Sfântul Dumitru” construitãîn stil bizantin în anii 1990–1996; clãdirea
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Teatrului muni cipal construitã în 1907,în stil secesionist, dupã planurile arhitec -tului Kopeczek György, modernizatã în1953; protopopiatul ortodox (1887–1890);fostul sediu al Comita tului Satu Mare(1848), azi liceu; sediul Poliþiei (1880–1885); clãdirea fostei Primãrii (1805), azicazarma grãnicerilor; clãdirea Judecã -toriei (1880–1890); castelul „Károlyi” (Õmai înainte, capitolul Istoric); hanul„Cerbul de Aur” (1846–1848), azi cazar -mã; clãdirea tipo grafiei (1880–1890); casa„Kafka Margit” (1905); Monumentulostaºului român – operã în piatrã execu -tatã, în 1964, de un colectiv condus desculptorul Vida Gheza; statuia lui AvramIancu (dezvelitã în 1994); statuia lui PetöfiSándor (dezvelitã la 13 mart. 1994), operãa sculptorului Petrovics István.
CARMENSYLVA1.Õ Eforie.
2.Õ Crişan(1).

CAROLIÕ NicolaeBălcescu(5).

CAROLINAÕ Ada-Kaleh.

C.A.ROSETTI1. Com. în jud. Buzãu,alcãtuitã din 6 sate, situatã în CâmpiaBuzãu-Cãlmãþui; 3 885 loc. (1 ian. 2011):1 917 de sex masc. ºi 1 968 fem. Haltã dec.f. Com. a luat fiinþã în 1883. Preparatedin lapte (brânzeturi). Creşterea bovinelor.
2. Com. în jud. Tulcea, alcãtuitã din5 sate, si tuatã în NE Deltei Dunãrii, pegrindul Letea; 916 loc. (1 ian. 2011): 493de sex masc. ºi 423 fem. Cher hana (în satulPeriprava). Moarã de vânt. Agroturism.

CARPAÞI, sistem montan european,reprezen tând conti nuarea esticã a M-þilorAlpi, parte componentã a marii unitãþiorogenetice alpino-carpato-himalayanã.La Brati slava, în E Bazinului Vienei,Dunãrea îi desparte de ultimele prelun -giri ale Alpi lor (M-þii Leitha), iar lacealaltã extremitate, dupã ce au descrisun arc uriaº, lung de peste 1 300 km,culoarul Timok-Nišava îi separã de M-þiiBalcani. For  marea sistemului a începutprin miºcãrile tec to nice din faza oroge -neticã austricã (Cretacicul infe rior), careau surprins C. în situaþia de geosinclinal,cu unele creste deasupra mãrii, miºcãricare au deter minat cutarea zonei internea C. ºi au antrenat în unele sectoareporþiuni din cristalin, acoperite de cuver -turi sedimentare mezo zoice, suprapu -nându-le reg. înconjurãtoare (autohtone)sub forma pânzelor de ºariaj (ex. în M-þiiTatra, M-þii Parâng ºi Masivul Rete -zat-Go deanu). Cristalinul ºi sedimentarulme zo zoic al pânzei ºi al autohtonului au

fost apoi puternic cutate ºi frãmântate.La sf. Senonianului (faza laramicã) a avutloc o ridicare generalã a zonei centrale a
C. ºi retragerea apelor marine din aceastãzonã, conturându-se finisarea structuralãa zonei crista lino-mezo zoice a C. La sf.pe rioadei Paleo gene, în miºcarea de ridi -care ºi de cutare a fost antre natã ºi zonaexterioarã (a fliºului paleogen) care s-aalãturat zonei muntoase mai vechi. Înperioada Neo genã s-au produs puterniceerupþii vulcanice care au dus la formareacelui mai lung lanþ vulcanic din Europa,situat pe rama interioarã a arcului car -patic. La exteriorul sistemului montancarpatic, în timpul Neoge nului ºi înce -putul Cuaternarului (cutãrile valahice)s-a format cea mai mare unitate de orogen,
Subcarpaþii, producându-se ºi o înãlþareîn bloc a întregului masiv. Caracteristicãpentru C. este pre zenþa platformelor deeroziune, rezultate în urma acþiunii agen -þilor modelatori externi cât ºi a ridi cãrilorsuccesive. Deºi nu existã gheþari actuali,urmele glaciaþiei cuaternare sunt evi -dente în relieful culmilor mai înalte(Tatra, Černogora, Rodna, Cãliman, Bucegi,Fãgãraº, Parâng, Retezat) prin circuri,custuri, vãi glaciare etc. În afara glaciaþieide tip alpin, C. Nord-Vestici au suferitºi influ enþa gheþa rului scandinav, care apãtruns pe vãi, lãr gindu-le ºi lãsândacumulãri de mo rene. C. sunt strãbãtuþitransversal de numeroase vãi ºi de pre -siuni. Din punct de vedere geografic, C.se împart în trei grupe pr.: C. Nord-Ves -
tici, C. Centrali ºi C. Sud-Estici.

1. CARPAÞII NORD-VESTICI seîntind între Dunãre (zona Bratislava), laV, ºi râul Biała (afl. al râului Dunajec înS Poloniei), la E. Structura ºi morfologia

acestora sunt complicate, existând atâtmasive cristaline, cât ºi eruptive, puternicafectate de eroziune. Se întâlnesc nume -roase culmi paralele (fliº), separate prindepresiuni alungite, de naturã tectonicãsau sculpturalã. Alt. medii: 1 000–1 400m, depãºind foarte rar 2 000 m. Totuºi,în aceastã grupã se aflã Tatra Mare, celmai înalt masiv cristalin din întregul lanþcarpatic, cu alt. max. de 2 663 m în vf.Gerlachovka (pe terit. Slovaciei), cuforme glaciare bine dezvoltate ºi pãstrate.La S de Tatra Mare, între râu rile Váh ºiHron, se gãseºte masivul cristalin TatraMicã, ce culmineazã în vf. Dumbier(2 043 m), coborând la periferie sub 1 000m. Un culoar tecto nic miocen, orientatE-V ºi drenat de râul Hron, des parteM-þii Tatra Micã, din N, de M-þiiMetaliferi ai Slovaciei, în S – munþi joºi(alt. max.: 1 477 m), generaþi de vulca -nismul neogen. Îndepãrtând masa delavã, eroziunea i-a transformat într-oserie de neck-uri ºi bazine. În extre -mitatea de V-NV a C. Nord-Vestici sedesfãºoarã C. fliºului. Ei încep la E deDunãre ºi la N de Bratislava, prin C.Mici(alt. max: 768 m), în a cãror axã aparefundamentul cristalin, ºi se continuã spreN-NE cu C. Albi, mai înalþi (970 m) ºimai largi, cuprinzând numeroºi martoride calcare jurasice ºi cu Beskizii Slovaciei –munþi mijlocii (1 725 m alt. max. în vf. BabiaGóra), având mare lãrgime ºi o structurãasemã nãtoare Obcinelor Bucovinei.2. CARPAÞII CENTRALI separã C.Nord-Vestici de cei Sud-Estici. Ei sedesfãºoarã între râul Biała, la V, ºiculoarul Rika-Sviča, în E. În relieful lor,
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cu alt. ce depãºesc rar 700–800 m, suntcaracte ristice culmile paralele de fliº, înalternanþã cu câmpulunguri, fragmentatede vãi trans versale, slab adâncite. Auaspect colinar, de muncei, cu inter fluviilargi, pante domoale ºi trecãtori joase deobârºii. Cãtre Depr. Panonicã din S-SVtrecerea se face prin douã ºiruri de mãguri(700–1 000 m) reprezentând neck-urile ºimasivele vulcanice ale M-þilor Vihorlat,care încadreazã o depresiune sub carpaticã.3. CARPAÞII SUD-ESTICI se desfã -ºoarã între culoarele Rika-Sviča, la N, ºiTimok-Nišava, la S, având cea mai mareextindere (c. 2/3) pe teritoriul României.În funcþie de structura lor geologicã ºide caracteristicile morfolo gice (orien tareacrestelor ºi a culmilor, forme domi nantede relief etc.), Carpaþii Sud-Estici au fostîmpãrþiþi de geografi ºi geologi în treisectoare mari: Carpaþii Orientali, Carpaþii
Meri dionali ºi Carpaþii Occidentali.
CarpaþiiOrientali, care se desfãºoarã laSE de culoarul Rika-Sviča, se indivi -dualizeazã, mai întâi, printr-o gruparede munþi joºi (alt. max.: 2 061 m în vf.Hovârla), situaþi pe teritoriul Ucrainei,cunoscuþi sub numele de Carpaþii Pãdu -

roºi, care se continuã apoi pe teritoriulRomâniei. Din punct de vedere fi -zico-geo grafic Carpaþii Orientali de peteritoriul României se întind de la graniþade NV a României (cu Ucraina) ºi pânãla Valea Prahovei, iar din punct devedere al structurii geologice se extindpânã la Valea Dâmboviþei. CarpaþiiOrientali au o orientare generalã NV-SE,sunt alcãtuiþi din trei zone geolo gicedistincte, dispuse paralel (vulcanicã înpartea lor de V, cristalino-mezozoicã încentru, ºi fliº în E), au o structurã geo -morfologicã dispusã în 3–4 ºiruri demunþi, care închid între ele depresiunilargi, bine populate (Maramureº,Câmpulung Moldovenesc, Dornelor,Giurgeu, Ciuc, Bilbor, Borsec, Bra -ºov º.a.), au altitudini moderate (în medie1 500 m), prezintã numeroase pasuri(Prislop, 1 416; Meste cãniº, 1 096;Ghimeº, 1 006 m; Bratocea, 1 263 m;Bicaz, 1 180 m º.a.), care permit ocirculaþie (rutierã ºi feroviarã) lesnicioasãîntre Moldova ºi Transil vania, defilee(Tuºnad, Racoº º.a.), chei (cheile Bistriþei,Bicazului etc.) ºi sunt intens fragmentaþide râuri. Pe latura vesticã a CarpaþilorOrientali se individualizeazã cel mai lung

lanþ de munþi vulca nici din Europa,puternic erodat ºi cu înãlþimi mici (Oaº,Gutâi, Þibleº, Cãliman, Gurghiu,Harghita, Bodoc, Baraolt, Perºani º.a.).O caracteristicã a Carpaþilor Orientalieste aceea cã, în partea lor su dicã, întrevãile Oituz ºi Prahova, prezintã o puter -nicã arcuire, prin abaterea direcþiilor lorgenerale de desfãºurare de la NV la SEcãtre SV ºi V. Geografii atribuie acestorunitãþi montane denumirea de Car paþii
de Curburã, în cadrul cãrora se detaºeazãmai multe grupe muntoase, bineindividualizate (M-þii Vrancei, M-þiiBuzãului, M-þii Ciucaº, M-þii Gro hotiº,M-þii Baiului). Carpaþii Orientali suntbine împãduriþi (în special cu molid, fagºi brad), repre zentând principaluldomeniu forestier al þãrii (40% din totalulpãdurilor României se gãsesc în aceºtimunþi), conþin importante zãcãminte desubsol (lignit, minereu de cupru,mangan, plumb, zinc, sulf º.a.), dispunde numeroase izvoare cu ape minerale,cu valoare terapeuticã deosebitã, ºiconstituie una dintre cele mai interesanteºi mai atractive zone turistice ale þãrii.
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PrincipalelemasivemuntoasedinCarpaţiiOrientali(în ordinea succesiunii lor de la N-NV către S-SE)
Munţii                                        Altitudinea Vârful care atinge
                                              maximă (în m) altitudinea maximă
Oaş                                                     869                                                             ObârşieiGutâi                                               1 443                                                             GutâiŢibleş                                              1 839                                                             ŢibleşMaramureş                                    1 957                                                             FarcăuRodna                                             2 303                                                             Pietrosu (cel mai înalt din Carpaţii Orientali)Suhard                                            1 932                                                             OmuRarău                                              1 651                                                             RarăuBârgău                                            1 625                                                             MiroslavaCăliman                                         2 100                                                             PietrosuBistriţa                                            1 859                                                             BudacuStânişoara                                      1 530                                                             BivoluCeahlău                                          1 907                                                             Ocolaşu MareGiurgeu                                          1 634                                                             TătaruGurghiu                                         1 777                                                             SacaGoşmanu                                       1 474                                                             GeamănaTarcău                                            1 664                                                             Grinduşu (sau Tărhăuş)Ciuc                                                1 565                                                             ŞoiuHarghita                                         1 800                                                             HarghitaNemira                                           1 649                                                             Nemira MareBodoc                                              1 241                                                             CărpinişPerşani                                            1 292                                                             Măgura CodleiVrancea                                          1 785                                                             GoruPenteleu                                         1 722                                                             PenteleuSiriu                                                1 663                                                             MălâiaCiucaş                                             1 964                                                             CiucaşGrohotiş                                         1 767                                                             GrohotişBaiu                                                 1 926                                                             Neamţu



Carpaþii Meridionali (supranumiþi ºi
Alpii Tran  silvaniei) se extind de la E la V,
în partea cen tralã a României, pe c. 300
km lungime ºi 22–75 km lãþime, între
valea Prahovei la E ºi culoarele tecto nice
Timiº-Cerna ºi Bistra-Strei la V. Din
punct de vedere al structurii geologice,
Carpaþii Meri dionali sunt încadraþi de
geologi între râul Dâmboviþa, la E, ºi
fluviul Dunãrea, la V, fiind alcãtuiþi,
predomi nant, din ºisturi cristaline, fapt
ce le conferã o masivitate accentuatã.
Carpaþii Meridionali sunt cei mai înalþi

din þarã (au zece vârfuri peste 2 500 m
altitudine; alt. max.: 2 544 m, vf. Moldo -
veanu din M-þii Fãgãraº), au un numãr
redus de trecãtori (Pre deal, 1 040 m; Bran,
1 240 m; Turnu Roºu, 400 m; Cozia, 309
m; Lainici, 450 m; Vâlcan, 1 621 m) ºi
depresiuni intramontane (Brezoi-Titeºti,
Petroºani, Haþeg, Hune doara), pãstreazã
cele mai multe ºi mai evidente urme ale
glaciaþiunii cuaternare (vãi ºi lacuri
glaciare, morene, creste zimþate, numite
de cãtre geografi custuri etc.), sunt bine
împãduriþi, constituie cel mai important
nod oro-hidro grafic al þãrii ºi reprezintã
o fermecãtoare ºi atrãgãtoare zonã turis -

ticã a României. Carpaþii Meridionali
conþin zãcãminte de minereu de fier, apoi
grafit, micã, roci de construcþie etc. Vãile
râurilor Dâmboviþa, Olt ºi Jiu separã
Carpaþii Meridionali în patru mari grupe:
Bucegi-Leaota, Fãgãraº (în aceastã grupã
se aflã ºase vârfuri care ating sau depã -
ºesc altitudinea de 2 500 m: Moldoveanu
2 544 m – altitudinea maximã a
României –, Negoiu 2 535 m – „vice -
campionul” înãlþi milor româneºti, Viºtea
Mare 2 527 m, Lespezi 2 522 m, Vânã -
tarea lui Buteanu 2 506 m, Dara 2 500 m),
Parâng ºi Retezat-Go deanu.
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PrincipalelemasivemuntoasedinCarpaţiiMeridionali(în ordinea succesiunii lor de la E la V)
Munţii                                   Altitudinea                                                 Vârful care atinge
                                         maximă (în m)                                                 altitudinea maximă

Bucegi                                             2 505                                                 OmuLeaota                                             2 133                                                 LeaotaPiatra Craiului                              2 238                                                 La Om (sau Piscul Baciului)Iezer                                                2 462                                                 Iezeru MareFăgăraş                                           2 544 (altitudinea maximă            Moldoveanu                                                                 din România)Cozia                                              1 668                                                 CoziaLotru                                               2 242                                                 ŞtefleştiCăpăţânii                                       2 124                                                 UrsuCindrel                                           2 244                                                 CindrelŞureanu                                          2 130                                                 Vârful lui PătruParâng                                            2 519                                                 Parângu MareVâlcan                                            1 946                                                 OsleaRetezat                                            2 509                                                 PeleagaGodeanu                                        2 229                                                 GodeanuŢarcu                                              2 190                                                 ŢarcuMehedinţi                                      1 466                                                 Vârful lui StanCerna                                              1 928                                                 Vârful Dobrii
CarpaþiiOccidentali, situaþi în partea
de V a României, între fluviul Dunãrea,
la S, ºi valea râului Barcãu, la N, ºi la V
de aliniamentul râurilor Cerna –Timiº– Râu
Mare–Strei–cursul mijlociu al Mureºului,
sunt alcãtuiþi dintr-un mozaic de roci
(sedimentare, vulcanice, cristaline etc.),
au înãlþimi mici (altitu dinea maximã este
de 1 849 m, vârful Curcubãta Mare din
M-þii Bihor), au culmi do moa le, uneori
populate cu aºezãri omeneºti pânã aproa -
pe de vârf (satul Bãdãi, din com. Avram
Iancu, jud. Alba, se extinde pânã la 1 600
m alt.), prezintã numeroase fenomene
carstice (Cheile Criºului Repede, Cheile
Nerei, Chei le Turzii º.a., peºterile
Scãriºoara, Me ziad, Vân tului, Comarnic,

Focul Viu etc., doline, polii, uvale, avene,
izbuc uri etc.) ºi conþin impor tan te
zãcãminte de subsol (minereuri com -
plexe, minereu de fier, uraniu, aur,
argint, bauxitã, cãrbune etc.) ºi roci de
construcþie (mar murã, diatomit, gresii,
cal car etc.). Nodurile hidrografice au
aspect de munþi-bloc, fãrã urme glaciare,
separaþi prin de pre siuni tectonice de tip
golf (Beiuº, Zarand º.a.). Valea inferioarã
a Mureºului, care traverseazã Car paþii
Occidentali prin partea lor medianã, îi
separã în douã grupe mari: M-þii
Banatului (la S de râul Mu reº) ºi M-þii
Apuseni (la N de Mureº). Carpaþii
Occidentali constituie o importantã zonã
turisticã.

Lanþul M-þilor Carpaþi de pe teritoriul
României (denumit Corona montium de
cãtre unii istorici ai Antichitãþii)
constituie o adevãratã „coloanã verte -
bralã” a spaþiului ro mânesc (care se
prelungeºte, de o parte ºi de alta, cu
subcarpaþi ºi podiºuri) ºi, totodatã, un
veritabil „zid natural” de apãrare în
arealul cãruia s-a închegat ºi s-a
dezvoltat, printre altele, Sarmizegetusa
Regia din M-þii Orãºtiei – principalul
centru economic, politic, militar ºi reli -
gios al statului dac (în sec. 1 î.Hr.–1 d.Hr.)
ºi una dintre cele mai mari ºi mai
puternice cetãþi de refugiu.



CARPEN, com. în jud. Dolj, alcãtuitã din3 sate, situatã în S Piem. Bãlãciþei, pecursul superior al râului Terpeziþa; 2 492loc. (1 ian. 2011): 1 238 de sex masc. ºi1 254 fem. Pomiculturã (meri, pruni,caiºi). Bisericile cu acelaºi hram – „SfântulIoan Botezãtorul”, în satele Carpen (1832)ºi Gebleºti (ante 1840, refãcutã în 1877)ºi biserica „Sfinþii Împãraþi Constantin ºiElena” (1868), în satul Cleanov.
CARSIUMÕ Hârºova.

CASIMCEA1. Râu în partea centralã aDobro gei; 60 km; supr. bazinului: 755km2. Izv. din N Pod. Casimcea, de la 300m alt., din apropierea satului Rãzboieni(com. Casimcea), strãbate un sectortorenþial de c. 10 km, pãtrunde apoi îndepre siunea de contact dintre Pod.Casimcea ºi Pod. Istriei ºi se varsã în laculTaºaul, având o pantã medie de 5,1‰.
2.Podiºul~sau PodiºulDobrogei

CentraleÕ Dobrogea(1).
3. Com. în jud. Tulcea, alcãtuitã din7 sate, situatã în podiºul omonim, pecursul superior al râului Casimcea; 2 980loc. (1 ian. 2011): 1 510 de sex masc. ºi1 470 fem. Expl. de ºisturi verzi. Pe terit.com. au fost descoperite un mormânttumular (cul tura materială Cernavodã I),datând de la sf. Neoliticului, în care s-au

gãsit topoare din silex, ceramicã
rudimen tarã, ºi vestigiile unei aºezãri
rurale din sec. 2 d.Hr. Pânã în anii ’90 ai
sec. 20, com. C. a avut în componenþã
satul Stânca, sat care în acei ani s-a auto -
desfiinþat prin depopulare, existând fizic,
dar fără locuitori. În satul Casimcea s-a
nãscut sculptorul Ion Jalea (1887–1983).
CASTELU, com. în jud. Constanþa, alcã -
tuitã din 2 sate, situatã în Pod. Carasu,
pe stg. canalului Dunãre–Marea Neagrã;
5 248 loc. (1 ian. 2011): 2 665 de sex masc.
ºi 2 583 fem. Haltã de c.f. Fermã de creº -
tere a porcinelor. Pomi culturã (pier sici,
caiºi, meri, pruni). Apiculturã. Vestigii
paleolitice, din Epo ca bron zului (cazan
scitic din bronz, sec. 5 î.Hr.) ºi din epo -
cile romanã ºi feudalã (sec. 9–10). Satul
Castelu apare con semnat documentar
înainte de anul 1850, cu numele Barlac
(sau Borlac). În 1853, în acest sat s-au
stabilit 30 de familii de tãtari venite din
peninsula Crimeea, iar dupã anul 1885
au venit mai multe familii de români, în
majoritate din Mun tenia. În satul Castelu
se aflã biserica „Adormirea Maicii
Domnului” (1916) ºi o moschee (1916).
Până la 7 apr. 2004, com. Castelu a avut
în componenţă satul Cuza Vodă, care la

acea dată a devenit comună de sine
stătătoare.
CASTRANOVA, com. în jud. Dolj,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în Câmpia
Romanaþi; 3 384 loc. (1 ian. 2011): 1 689
de sex masc. ºi 1 695 fem. Com plex
avicol. Centru viticol ºi pomicol. Morãrit
ºi panificaþie. Muzeu etno grafic (în satul
Castranova). Bisericile din lemn cu
hramurile „Sfântul Dumitru” (construitã
în 1713 ºi refãcutã în 1870) ºi „Sfântul
Nicolae” (1858–1866), în satul Castranova;
biserica „Adormirea Maicii Dom nu lui”
(sec. 19), în satul Puþuri.
CASTRUMALMAGEÕ ªercaia.

CASTRUMBALWANIUSÕ Unguraş
(2).

CASTRUMBOKCHAÕ Boºca(1).

CASTRUMCRUCEBERGÕ Teliu.

CASTRUMLUGASÕ Lugoj(3).

CASTRUMSEXÕ Sighiºoara.

CASTRUMSZATMARÕ SatuMare(1).

CASTRUMTIMISIENSISÕ Timiºoara
(2).

CASTRUMTURDAÕ Turda(3).

CASTRUMURSCIAÕ Orºova.

263Castrum UrsciaPrincipalelemasivemuntoasedinCarpaţiiOccidentali(în succesiunea lor de la N la S)

Munţii                                        Altitudinea Vârful care atinge
                                              maximă (în m) altitudinea maximă

M-ţiiApuseniMeseş                                                      996 Măgura PrieiPlopiş                                                      918 Măgura MarePădurea Craiului                               1 004 Măgura BeiuşeleVlădeasa                                              1 834 VlădeasaGilău                                                    1 405 Măgura CălăţeleMuntele Mare                                     1 826 Muntele MareBihor                                                    1 849 (altitudinea maximă              Curcubăta Mare                                                                      a Carpaţilor Occidentali)Trascău                                                1 437 PoieniţaMetaliferi                                            1 170 FericeliCodru-Moma                                     1 112 PleşuZarand                                                    836 Drocea
M-ţiiBanatuluiPoiana Ruscăi                                     1 374 PadeşDognecea                                               617 Culmea MareAnina                                                   1 160 LeordişSemenic                                               1 447 Piatra GozneiLocva                                                      735 Corhanu MareAlmăj                                                   1 224 Svinecea Mare



CASTRUMZEURINIÕ Drobeta-Turnu
Severin.

CAªIN1.Depresiunea~Õ Tazlãu(3).
2. Com. în jud. Bacãu, alcãtuitã din 2sate, si tuatã în S Depr. Tazlãu-Caºin, laconfl. râului Curiþa cu Caºin; 4 279 loc.(1 ian. 2011): 2 088 de sex masc. ºi 2 191fem. Centru de dulgherit; moarã de apã.În aceastã zonã, în timpul Primului Rãz -boi Mondial s-au dat lupte grele întrearmatele române ºi cele germane. Bise -ricã din lemn cu hramul „Sfântul Nicolae”(c. 1740, refãcutã în 1933), în satul Curiþa;biserica „Adormirea Maicii Domnului”(1776, reparatã în 1797 de Ioan Popovici),declarată monument istoric, ºi bisericadin lemn „Sfinþii Arhangheli Mihail ºiGavriil” (1796, pictatã în 1852 deGheorghe Grama), în satul Caºin.

CATALINA, com. în jud. Covasna, alcã -tuitã din 5 sate, situatã în Depr. TârguSecuiesc, pe Râu Negru; 3 423 loc. (1 ian.2011): 1 699 de sex masc. ºi 1 724 fem.Haltã de c.f. Nod rutier. În satul Catalina,menþionat documentar în 1334, există ofabrică de îmbuteliere a apei minerale(din 2010). În satul Hãtuica se aflã obisericã romano-catolicã (sec. 16–19), însatul Imeni existã conacul „Cserey” (sec.18), iar în satele Mãrcuºa ºi Mãrtineniexistã câte o bisericã reformatã din sec.17 ºi, respectiv, sec. 15–18 (cu incintãfortificatã ºi turn-clopotniþã din 1778).
CATANE, com. în jud. Dolj, alcãtuitã din2 sate, situatã în Câmpia Desnãþui; 2 003loc. (1 ian. 2011): 999 de sex masc. ºi 1 004fem. Legumiculturã; apiculturã. În satulCatane se aflã biserica „Sfântul Nicolae”

construitã în anii 1842–1843 prin osârdiaserdarului Nicolae Iota; biserica a fostreparatã ºi restauratã în perioada1884–1905. Com. C. a fost înfiinþatã la 7apr. 2004 prin desprinderea satelorCatane ºi Catanele Noi din com. Negoi,jud. Dolj.
CAÞA, com. în jud. Braºov, alcãtuitã din5 sate, situatã în Depr. Homoroadelor,pe râul Homorodu Mare; 2 711 loc. (1 ian.2011): 1 382 de sex masc. ºi 1 329 fem.Haltã de c.f. Fermã de creºtere a ovi nelor.În satul Beia se aflã o bisericã din sec. 14(în prezent aparţine cultului evanghelic),fortificatã în anii 1493, 1504–1506 (zi duride incintã cu trei turnuri de apãrare; înprezent parþial demantelatã), cu unvaloros altar poliptic (cu legenda SfinteiUrsula), executat de Johannes Stoss în1513, iar în satul Paloº existã un punctmuzeal sãtesc cu colecþii de arheologieºi documente pri vind istoria localã ºi deetnografie (ceramicã ºi port popular,þesãturi etc.). În satul Caþa, menþionat do -cumentar, prima oarã, în 1299, existã ocetate þãrã neascã (sec. 13), cu bisericã deincintă din sec. 16 (azi bisericăevanghelică), o bisericã ortodoxã cuhramul „Sfânta Treime” (sec. 19) ºinumeroase case vechi din sec. 19 (casele„Lienert Mihai” – 1808, „Thomas Günther”– 1833, „Hunes” – 1824, „Mathie Gheorghe”–1872–1873); în satul Ioneºti se aflã obisericã fortificată, datând din sec. 14 (azibiserică unitariană), iar în satul Drãuºeniexistã o cetate þãrãneascã cu bisericã deincintã (sec. 13), cu fresce originare. Însatul Caþa se aflã casele memo riale aleistoricului Ion Ursu (1875–1925) ºi profe -sorului Ion Popescu (1832–1892).

CAVADINEªTI, com. în jud. Galaþi, alcã -tuitã din 4 sate, situatã în E Pod. Covurlui,pe râul Horincea; 3 044 loc. (1 ian. 2011):1 546 de sex masc. ºi 1 498 fem. Viticulturã.Morãrit. Biserica „Adormi rea MaiciiDomnului” (1848), în satul Cavadineºti.
CAVNIC, oraº în jud. Maramureº, situatla poalele M-þilor Gutâi, la 650–700 malt., pe cursul superior al râului Cavnic,la 32 km E de Baia Mare; 5 145 loc. (1 ian.2011): 2 455 de sex masc. ºi 2 690 fem.Supr.: 47,1 km2, din care 2 km2 în intra -vilan; densitatea: 2 572 loc./km2. Expl. ºiprelucr. min. complexe cu conþinut deplumb, zinc ºi cupru. Staþie de flotaþie ametalelor neferoase (din 1810). Produsede panificaþie. Istoric. Localit. aparemenþionatã documentar ca sat în 1336,iar în 1455, cu numele Capnic. Devastatăde turci în 1460. În 1717, locuitorii din
C. ºi împrejurimi au înfrânt ºi izgonituna dintre hoardele tãtãrãºti care înaintaspre Baia Mare. La începutul sec. 20devine pr. centru de expl. a min.complexe. Declarată oraº la 17 febr. 1968.
Monumente: biserica romano-catolicã„Sfânta Varvara” (1809–1812); „Stâlpultãtarilor” este un obelisc înalt de 7,2 mpe care se află urmãtoarea inscripþie înlimba latinã: Anno 1717 usque hic fuerunt
tartaris (în anul 1717 pânã aici au ajunstãtarii). Paltin secular, înalt de 30 m, cudiametrul trunchiului de 1,32 m. Douãpiste de schi („Icoana” ºi „Roata”)amenajate în anii 2001–2003.
CAZANE, sector al defileului Dunãrii latrece rea prin Carpaþi (lung de 9 km),cuprins între loca litãþile Dubova ºiOgradena (azi strãmutatã în vatra com.Eºelniþa, din cauza creãrii lacului de acu -
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mulare al hidrocentralei Porþile de Fier
I). Zona Cazanelor este formatã din douã
sectoare: C. Mari (4 km), între masivele
Ciucarul Mare (318 m) ºi Veliki Strbac
(768 m), ºi C.Mici (5 km), între Ciucarul
Mic (313 m) ºi Mali Strbac (626 m). Aici
valea Dunãrii ºi lacul de acumulare se
îngusteazã pânã la 180–250 m (în trecut
fluviul se îngusta la 152 m), având de
strãbãtut calcare dure, jurasice ºi creta -
cice, ceea ce explicã valea în chei, cu
pereþi verti cali, stâncoºi. Viteza de
scurgere a apei în acest sector depãºeºte
5 m/s. Între C. Mari ºi C. Mici se aflã
bazinetul tectonic Dubova, de formã
aproape circularã, care corespunde unor
roci mai slabe (neo gene). În porþiunile
de chei sunt caracteristice mar mitele
laterale ºi de fund, cu vârtejuri de ape.
În zona Cazanelor Mari se aflã peºterile
Gura Poni covei ºi Veterani. Rezervaþie
naturalã, complexã (215 ha), care
cuprinde stâncile calcaroase ale ma -
sivelor Ciucarul Mare ºi Ciucarul Mic,
pe care se dezvoltã o vegetaþie subme -
diteraneanã cu nume roase endemisme
ºi plante rare. Aici se întâlnesc stânjenelul
balcanic (Iris reichenbachii), laleaua Ca -
zanelor (Tulipa hungarica), liliacul sãlbatic
(Syrin ga vulgaris) etc. Zonã turisticã de
mare pitoresc.
CAZASU, com. în jud. Brãila, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia Brãilei;
3 379 loc. (1 ian. 2011): 1 720 de sex masc.
ºi 1 659 fem. Culturi de cereale, plante
tehnice ºi de nutreþ º.a. Com. C. a fost
înfiinþatã la 3 oct. 2003 prin desprin derea
satului Cazasu din com. Tudor
Vladimirescu, jud. Brãila.
CÃBEªTI, com. în jud. Bihor, alcãtuitã din
5 sate, situatã în N Depr. Beiuº, la poalele
de SV ale M-þilor Pãdurea Craiului, pe
Valea Roºie; 1 887 loc. (1 ian. 2011): 949 de
sex masc. ºi 938 fem. Pre lucr. lemnului;
fabrică de var; confecþii textile. Satul
Cãbeºti este menþionat documentar, prima
oarã, în 1552. Pe terit. com. C. se aflã
peºtera Meziad (Õ). Mori de apã (în satul
Cãbeºti). Bisericile din lemn cu hramurile
„Sfântul Nicolae” (1799, cu modi ficãri din
sec. 19) ºi „Adormirea Maicii Domnului”,
în satele Gurbeºti ºi Goila.
CÃBICENIÕ Darabani.

CÃCIULATA, localit. componentã a
oraºului Cãlimãneºti (Õ), staþiune
balneoclimatericã de in teres general, cu
funcþionare permanentã.

CÃIANU, com. în jud. Cluj, alcãtuitã din6 sate, situatã în Câmpia Fizeºului, perâul Suatu; 2 393 loc. (1 ian. 2011): 1 213de sex masc. ºi 1 180 fem. Producþie debãuturi alcoolice. În arealul com. C. aufost descoperite urmele unei aºezãrirurale romane, în care s-au gãsit þigle,ceramicã ºi un altar dedicat lui Asklepios.Satul Cãianu este menþionat documentar,prima oarã, în 1326. Bisericã reformatã(sec. 17), în satul Vaida-Cã mãraº ºibiserica din lemn cu hramul „SfinþiiArhangheli Mihail ºi Gavriil” (1750), însatul Cãianu. 
CÃIANUMIC, com. în jud. Bistriþa-Nã -sãud, alcãtuitã din 4 sate, situatã înDealurile Nãsãudului, pe râul Iliºua;4 037 loc. (1 ian. 2011): 2 076 de sex masc.ºi 1 961 fem. Pomi culturã. Satul CãianuMic este menþionat documentar, primaoarã, în 1456. În satul Dobric, atestatdocumentar în 1456, se află castelul„Mikes Mihály” (sec. 18), incendiat înoct. 1848 de ţăranii revoltaţi şi refăcut în1900-1902 de baronul Bornemisza. Naţio -nalizat în 1948 a fost, pe rând, sediul maimultor instituţii (şcoală, bibliotecă,dispensar, maternitate ş.a.). Tot în satulDobric există o mănăstire de maici, înte -meiată la 26 nov. 1992 ca schit (mănăstiredin anul 2000), cu o biserică din lemnavând hramul „Sfântul EvanghelistLuca”, construită de meşteri mara -mureşeni în 30 de zile şi sfinţită la 28 oct.2001; paraclisul cu hramul „SfinţiiÎmpăraţi Constantin şi Elena” a fostamenajat într-un conac din sec. 18 şi sfinţitla 10 oct. 1993. În arealul sãu se aflã laculCetãþele (Tãul Cãianului), ocrotit de lege.Pânã la 28 apr. 2004, com. C.M. a avut încom ponenþã satele Dobricel ºiDumbrãviþa, care au fost transferate încom. Spermezeu, jud. Bistriþa-Nãsãud.
CÃIUÞI, com. în jud. Bacãu, alcãtuitã din9 sate, situatã la poalele de NE aleDealului Ouºoru (753 m alt.), la confl.râului Cãiuþi cu Trotuº; 5 402 loc. (1 ian.2011): 2 726 de sex masc. ºi 2 676 fem.Staþie de c.f. Producţie de cherestea. Însatul Cãiuþi se aflã conacul „Rosetti”(1846, reparat în 1940 ºi 1963, distrusparþial de un incendiu în 1990 ºi re fãcutulterior) în care au avut loc numeroaseîntru niri ale fruntaºilor unioniºti de la1859, iar în satul Pralea existã bisericadin lemn cu hramul „Sfântul Nico lae”(1755, distrusã în 1774, refãcutã în 1810ºi restauratã în 1982).

CĂLACEA, staþiune balneoclimatericã deinte res general, cu funcþionare permanentã,situatã în extremitatea vesticã a României,în Câmpia Vingãi, în raza com. Orþiºoara(jud. Timiº), la 117 m alt., la 38 km N deTimiºoara. Climat continental moderat decâmpie, excitant-solicitant, cu influenþesudice ºi vestice. Verile sunt rãcoroase(media termicã a lunii iul. este de 21,5°C)ºi iernile blânde (media lunii ian. –1,5°C).Temp. medie anualã este în jur de 11°C.Precipitaþii moderate (600 mm/anual).Factorii naturali de curã sunt climatul decruþare ºi izv. cu ape minerale bicarbo -natate, clorurate, so dice, hipotone, termale(38–39°C), descoperite în tr-un foraj efectuatîn anul 1880, indicate în tratarea afecþiunilorreumatismale dege nerative (spondi loze,artroze, poliartroze, coxartroze), a celorrenale ºi ale cãilor urinare (litiazã renalãrecentã, ne complicatã, stãri dupã infecþiiurinare, tratate ºi vindecate).
CÃLAN, oraº în jud. Hunedoara, situatîn com partimentul de E al Depr. Hune -doara, la 231 m alt., pe stg. râului Strei,la 9 km E de municipiul Hunedoara;12 767 loc. (1 ian. 2011): 6 235 de sexmasc. ºi 6 532 fem. Supr.: 101,5 km2, dincare 9,1 km2 în intravilan; densitatea:1 403 loc./km2. Staþie de c.f. Nod rutier.Expl. de bentonite (în satul Sântãmãriade Piatrã), balast ºi nisip cuarþos. Vechicentru siderurgic (1863) al cărui combinatcu trei furnale (ultimul dat în funcţiuneîn 1980) a fost dezafectat în anul 1998;reparaþii de utilaj minier; produsemetalice diverse (articole sanitare, plasede sârmã, cuie, sobe ºi maºini de gãtit,cazane pentru baie, vase emailate, tuburide scurgere etc.). Confecþii textile, mo -bilã, produse de panificaþie. Numeroase
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izv. cu ape minerale bicar bonatate,calcice, magne ziene, sodice, mezo termale(25–29°C), eficace în tratarea afecþiuniloraparatului locomotor (devieri alecoloanei vertebrale ºi ale membrelorinferioare), a unor stãri prepuberale lacopii, a obezitãþii etc. Istoric.Aici au fostdesco perite urmele unui stabilimenttermal roman ºi ale unei aºezãri civileromane (sec. 2–3), cunos cutã sub numele
Ad Aquas, precum ºi o inscripþie pe piatrã(Genio pagi aquensis). Prima menþiunedocumentarã dateazã din 1387, fiindconsemnat ca sat cnezial. Declarat oraºîn 1961. Oraºul C. are în subordinead-tivã localit. componentã Streisân -georgiu ºi 11 sate care îi aparþin: Batiz,Cãlanu Mic, Grid, Nãdãºtia de Jos,Nãdãºtia de Sus, Ohaba Stre iului, Sâncrai,Sântãmãria de Piatrã, Strei, Strei-Sã cel,Valea Sângeorgiului. Monumente: înlocalit. compo nentã Streisân georgiu,atestatã docu  mentar în 1377, se aflãbiserica „Sfântul Gheorghe” (sf. sec. 11),cu for me romanice sim plificate, cufragmente de pic turi murale interioare,executate în anii 1313–1314 de zugravulTeofil din iniþia tiva cneazului Bãlea. Bi -serica a fost reparatã ºi repictatã în 1409–1417, din care se mai pãstreazã tabloulvotiv care îl în fãþiºeazã pe cneazul LaþcuCândreş ºi pe soþia sa Nistora. Interiorulbisericii a fost repictat apoi în 1743–1745de zugravul Gheorghe ªandor dinFãgãraº. Restaurãri în 1975–1977.Declaratã monument istoric. În satul Streiexistã biserica „Adormirea Maicii Dom -nu lui” con struitã din piatrã brutã, în stil

gotic târziu, în anii 1280–1300 şimenţionată documentar în 1392, cupicturi murale interioare exe cutate în adoua jumãtate a sec. 14 de cãtre zugravulGrozie, în care se îmbinã influenþabizantinã cu cea nord-italianã (în altar:„Iisus în glorie”; în navã: „Buna Vestire”).Impozant turn-clo potniþã. Biserica dinStrei este unul dintre cele mai vechi ºimai valoroase monumente româneºti dinTransilvania, restaurată în anii 1969–1970şi declarată monument istoric; Bazinulroman, sãpat în stâncã, are perimetrulde 94 m, lungimea de 14,2 m, lãþimea de7,5 m ºi adâcimea de 4 m. Este alimentatde 3 izvoare care þâºnesc pe fundulbazinului, temp. apei fiind de c. 23°C.
CÃLÃRAªI1.Municipiu în SE României,reºed. jud. omonim, situat în SE CâmpieiRomâne, pe o terasã de pe stg. braþuluiBorcea, la 25 m alt.; 72 938 loc. (1 ian.2011): 35 012 de sex masc. ºi 37 926 fem.Supr.: 133,2 km2, din care 29,6 km2 înintravilan; densitatea: 2 464 loc./km2.Port fluvial. Staþie finalã de c.f. (inau -guratã la 17 nov. 1886). Nod rutier ºi locde trecere cu bacul peste Dunãre în jud.Constanþa. Expl. de balast. Termo cen -tralã. Com binat side rurgic, intrat înfaliment în anul 2001, din care a mairãmas doar oþelãria. Com binat decelulozã (din paie) ºi hârtie. Constr. me -talice, reparaþii de utilaje ºi maºini agri -cole. Producţie de mobilã, de sticlã, deconf. ºi de prefabricate din beton.Produse alim. (preparate din carne ºilapte, zahãr, panifi caþie). Muzeul Dunãriide Jos (1951), cu peste 60 000 de piesede arheo logie, istorie ºi artã plasticã;Muzeul memorial „Gheorghe M.

Vasilescu” . Biblioteca judeþeanã „Al.Odo bescu” cu peste 170 000 de vol. Parc(17,6 ha). Grădină zoologică (inauguratăla 1 mai 1980) Istoric: Sãpã turile arheolo -gice au scos la ivealã urme de culturãmaterialã din Neolitic, din epoca meta -lelor (cultura Coslogeni, sec. 14–13 î.Hr.),vase ºi monede gre ceºti din mi leniul 1î.Hr. ºi vesti gii romane din primele sec.ale mileniului 2. Menþionat docu mentar,prima oarã, în 1534, cu numele Lichireºti,care avea schelã ºi o micã gar nizoanã degraniþã (cãpitãnie). Denumirea actualãdateazã din 25 mai 1722 ºi derivã de laun detaºament de cãlãraºi ºtafetari pecare l-a stabilit aici domnul ConstantinBrânco veanu în 1699, cãlãraºi care fãceaulegãtura între Bucureºti ºi Istanbul.Menţionat ca târg la 1 mai 1734 cunumele Călăraşi. Recu noscut oraº în1832, când devine ºi reºed. jud. Ialo miþa.În 1851, oraºul a fost reconstruit pe bazaunui plan geometric. Între 24 sept. 1852ºi 1881 a purtat numele ªtirbeiu. În a douajumãtate a sec. 19 a fost legat de Bucu -reºti printr-o ºosea ºi printr-o c.f. când adevenit ºi pr. port cerealier. De claratmunicipiu la 17 febr. 1968. Între 17 febr.1968 ºi 23 ian. 1981 a fãcut parte din jud.Ialomiþa, datã la care, prin des fiin þareajud. Ilfov ºi împãrþirea jud. Ialomiþa, auluat fiinþã jud. Cãlãraºi ºi Giurgiu. Monu-
mente: biserica „Sfinţii ÎmpăraţiConstantin şi Elena”-Volna (1856), monu -ment istoric; clãdirea fostei cazãrmi apom pierilor (1897), azi Arhivele Naþio -nale; Cate drala ortodoxã „Sfântul Nico -lae” (1838), monument de arhitectură;Palatul Prefecturii (1895–1897), în stilneoclasic; statuia ecvestră a Regelui CarolI (dezvelită la 9 mai 2008); statuia lui IonI. C. Brătianu (sculpto r Dumitru Pasima,dezvelită în sept. 2007); Mo numentuleroilor din Primul Rãzboi Mondial, re -alizat, în 1925, de Teodor Burcã.
2.Com. în jud. Botoºani, alcãtuitã din3 sate, situatã în Câmpia Jijiei Superioare;3 598 loc. (1 ian. 2011): 1 821 de sex masc.ºi 1 777 fem. Mori de grâu şi de porumb;presă de ulei comestibil. Centru viticol.Pãdurea (76,5 ha) de pe Dealul Ciornohaleste alcã tuitã din stejar, carpen, arþar ºijugastru. În poienile pãdurii ºi în subar -boret se întâlnesc o serie de ele mentexerotermofile ca: scumpia, migdalul pitic(Pru nus tenella), cireºul de stepã (Prunus

fruti cosa), nãgara (Stipa capillata), ruscuþade primã varã (Adonis vernalis). Declaratãrezervaþie naturalã.
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3.Com. în jud. Cluj, alcãtuitã din 3 sate,situatã în V Pod. Transilvaniei, pe râulGrindu; 2 519 loc. (1 ian. 2011): 1 274 desex masc. ºi 1 245 fem. Staþie de c.f. În satulCãlãraºi, atestat documentar în 1291, seaflã o bisericã reformatã calvinã (sec. 16).
4. Com. în jud. Dolj, alcãtuitã din 2sate, situatã în Câmpia Romanaþi; 6 150loc. (1 ian. 2011): 3 030 de sex masc. ºi 3 120fem. Creºterea bovinelor. Viticul turã. Însatul Cãlãraºi se aflã biserica orto doxã cudublu hram – „Adormirea MaiciiDomnului” ºi „Sfântul Nicolae” (ziditã în1820 prin strãdania lui Hagi Ianuº ºizugrãvitã în 1833 de cãtre Panait, preotulStan ºi alþii). În satul Sãrata a fost construitã(1993–1996) o bisericã de mari dimensiuni(25 m lungime, 8 m lãþime, 25 m înãlþime).
5. Judeţ situat în SE României, în ECâmpiei Române, pe stg. cursului inf. alDunării, la graniţa cu Bulgaria, intersec -tat în partea centrală de meridianul de27° longitudine E şi de paralela de 44°20'latitudine N. Jud. C. este limitat de jud.Ialomiţa (N), jud. Constanţa (E), Bulgaria(S), jud. Giurgiu (V) şi jud. Ilfov (NV).Supr.: 5 088 km2 (2,13% din supr. ţării).

Populaţia (1 ian. 2011): 311 474 loc. (1,45%din populaţia ţării), din care 152 494 desex masc. (49,0%) şi 158 980 de sex fem.(51,0%). Populaţia urbană: 120 192 loc.(38,6%); rurală: 191 282 loc. (61,4%). Den -
sitatea: 61,2 loc./km2. Structura populaţiei
pe naţionalităţi (20-31 oct. 2011): 84,6%români, 7,5% rromi şi restul turci,macedoneni, armeni ş.a. Reşed.: muni -cipiul Călăraşi. Oraşe: Budeşti, Fundulea,Lehliu Gară, Olteniţa (munici piu).
Comune: 50. Sate: 155 (din care 6 aparţinoraşelor).

Relieful, în exclusivitate de câmpie,cu înclinare uşoară NV-SE, cuprinde maimulte subunităţi ale Câmpiei Române(respectiv, Bărăganul Mostiştei sauBărăganul sudic şi prelungirile câmpiilorBurnas şi Vlăsia), precum şi luncile şiterasele, larg dezvoltate, ale Argeşului şiDunării. Monotonia câmpiei, cu inter -fluviile ei netede, întinse, care formeazăaşa-numitele câmpuri ( Câmpul Hagieni,Câmpul Argovei, Câmpul Ştefan Vodă,Câmpul Călăraşi ş.a.), acoperite în mareparte cu depozite loessoide, este între -ruptă, pe alocuri, de crovuri şi de văiînguste, de tip „mostişte”, adâncite înpătura de loess. Lunca Dunării repre zintăunitatea cea mai joasă a relie fului (c. 15m alt.), extinsă exclusiv pe partea stg. afluviului, pe lăţimi cuprinse între 6 şi 14km. Cu mici excepţii, Lunca Dunării afost îndiguită şi desecată. În extremitateaestică a jud. C. se află aproximativ jumă -tate din supr. marii unităţi de reliefcunoscută sub numele de Balta Ialomiţeisau Balta Borcei, dezvoltată între DunăreaVeche, la E şi braţul Borcea, la V.
Clima jud. C. este temperat-conti -nentală, relativ omo genă pe întregcuprinsul acestuia (ca urmare a unifor -mităţii reliefului), caracterizată prin verifoarte calde, chiar secetoase, şi ierni reci,marcate uneori de viscole puternice.Valorile medii multianuale ale temp.aerului înregistrează o uşoară diferen -ţiere între partea de NV a jud. (10,4°C,la Fundulea) şi cea de SE (11,3°C, laCălăraşi), unde se individualizează untopoclimat specific luncii Dunării (cu vericalde şi ierni mai blânde decât în restulcâmpiei). Temp. max. absolută înregis -

trată până în prezent pe terit. jud. C. afost de 44°C (10 aug. 1951, la staţiameteorologică Valea Argovei), iar temp.minimă abso lută a atins valoareade -30°C (9 ian. 1938, la staţia meteoro -logică din Călăraşi). Cantitatea medieanuală a precipitaţiilor căzute în jud. C.însumează c. 540 mm, dar sunt şi ani maisecetoşi când aceasta scade sub 400 mm(exemplu, 352 mm în anul 1992). Vân -turile bat cu o frecvenţă mai mare dinspreV (16,4%), N (14,8%) şi NE (13,3%), cuviteze medii anuale ce variază între 2,6şi 5,3 m/s. Vitezele max. se înregistreazăla vânturile dinspre N şi NE, care potatinge, în timpul iernii, 125 km/oră, fiinddeterminate de anticiclonul siberian.
Reţeaua hidrografică alohtonă şiautohtonă, cu o densitate medie denumai 0,1 km/km2 (una dintre cele maiscăzute densităţi din ţară), este tributarăîn întregime Dunării, care formeazălimita de S şi de E a jud. C., pe o lungimede 145 km. La 6 km S de municipiulCălăraşi, Dunărea se despleteşte în douăbraţe (Dunărea Veche, spre E şi braţulBorcea, spre V) care închid între ele BaltaIalomiţei, extinsă doar cu jumătatea eisudică pe terit. jud. C. Râurile alohtonesunt reprezentate prin cursurile inf. aleArgeşului (cu afl. său Dâmboviţa) şiMostiştei, iar cele autohtone, cu izvoareîn câmpie, sunt Rasa, Barza, Argova,Vânăta, Belciugatele, Luica ş.a. Lacurilesunt reprezentate în mare parte priniazuri, răspândite în majoritate în lungulvăii Mostiştea (lacurile Fundulea 440 ha,
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Gurbăneşti 680 ha, Frăsinet 1 460 ha,Iezeru Mostiştei 2 600 ha), limane fluviale(Gălăţui 375 ha) şi lacuri de luncă (Boianu230 ha, Ceacu 400 ha, Mitreni, Tătaru ş.a.).
Vegetaţia naturală aparţine, în cea

mai mare parte, zonei de stepă, caracte -
rizată odinioară prin pajişti alcătuite din:
firuţă cu bulbi (Poa bulbosa), năgară (Stipa
capillata), peliniţă (Artemisia austriaca),
laptele câinelui sau aliorul (Euphorbia
stepposa), păiuş (Festuca valesiaca) etc. În
prezent, vegtaţia naturală este înlocuită
aproape în totalitate de culturi agricole.
Vegetaţia arborescentă este slab repre -
zentată, existând doar câteva pâlcuri de
pădure în partea de V a jud. C., în com -
ponenţa cărora intră exemplare de stejar
brumăriu (Quercus pedunculiflora), stejar
pufos (Quercus pubescens), cer (Quercus
cerris), gârniţă (Quercus frainetto), arţar
tătărăsc (Acer tataricum) ş.a. Vegetaţia de
luncă este formată, în majoritatea cazu -
rilor, din zăvoaie de plop şi salcie şi din
păduri de şleau (pe supr. restrânse), în
care predomină stejarul (Quercus robur),
frasinul (Fraxinus excelsior), ulmul şi
plopul.
Fauna este caracteristică zonelor de

stepă şi silvostepă, cu elemente tipice,
adaptate agrobiocenozelor, printre care
iepurele, popândăul, dihorul de stepă,

hârciogul, şoarecele de câmp, şobolanulde câmp, orbetele, prepeliţa, potâr nichea,ciocârlia, şopârla, şarpele, guşterul şinumeroase insecte (lăcuste, cosaşi,greieri, călugăriţe etc.). În păduri trăiesccăprioara, mistreţul, vulpea, lupul ş.a.Fauna din arealul luncilor şi lacurilor estemult mai bogată şi mai variată, repre -zentată prin: vidră (Lutra lutra), câineenot (Nyctereutes procyonoides), bizam(Ondrata zibethica), corcodelul, cârsteiulde baltă, lişiţa, raţa cârâitoare, barza,acvila ţipătoare, şoimul dunărean etc.Ihtiofauna include crapul, ştiuca, somnul,carasul, bibanul, plătica, linul, caracuda ş.a.
Resursele naturale sunt puţine,existând doar câteva areale de expl. a ga -zelor naturale (Postăvari, Ileana), a argi -lelor (Budeşti) şi a balastului (alu viunileDunării, Argeşului şi Dâmboviţei).
Istoric. Terit. actual al jud. C., care aevoluat de-a lungul timpului în limitelefostului jud. Ilfov şi ale jud. Ialomiţa, acunoscut o dezvoltare oarecum asemă -nătoare cu acestea. Cele mai vechi urmede locuire umană în această zonă, scoasela iveală în arealul localit. Olteniţa,Călăraşi, Căscioarele, Radovanu ş.a.,datează din Neolitic, şi aparţin culturiimateriale Gumelniţa (milen. 4–3 î.Hr.).Din perioada de trecere de la Epocabonzului la cea a fierului, reprezentativesunt descoperirile de la Călăraşi şiCoslogeni, aceasta din urmă fiind carac -

terizată prin aşezări de tip cenuşar, de
colibe sau bordeie, cu ceramică simplă
cu decor plastic rudimentar, care, de
altfel, a dat şi numele culturii materiale
Coslogeni (sec. 14–13 î.Hr.). Conti nuitatea
şi inten sificarea locuirii teritoriului
actualului jud. sunt legate de existenţa
triburilor trace şi apoi geto-dace, care
aveau aşezări întărite şi bine închegate
în sec. 2–1 î.Hr., cum era cea de la
Chirnogi. Vestigii daco-romane au fost
desco perite în arealul localit. Jegălia (sec.
3), Independenţa, Curcani şi Spanţov
(sec. 4). Vetre ro mâneşti de locuire
statornică au fost scoase la lumină la
Curcani (sec. 9–10) şi Radovanu (sec. 10
şi sec. 15–16). În 1778, o parte din terit.
actualului jud. C. figura ca plasă în
cadrul jud. Ialomiţa. În 1832, oraşul
Călăraşi a devenit reşed. jud. Ialomiţa,
prin mutarea acestuia de la Urziceni, ca
urmare a gravitării hin terlan dului cerea -
lier al Câmpiei Române către oraşele-
porturi dunărene, funcţie pe care a
păstrat-o până în 1950, când a devenit
reşed. centrului raional omonim din fosta
regiune Ialomiţa. Prin reorga nizarea ad-
tiv teritorială din 17 febr. 1968, când au
fost desfiinţate regiunile şi raioanele şi
au fost reînfiinţate judeţele României, cea
mai mare parte a terit. actual a jud. C. a
intrat în componenţa jud. Ialomiţa, iar o
altă parte în jud. Ilfov. Ca urmare a
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modificării Legii nr. 2/17 febr. 1968, întemeiul Decretului Con siliului de Stat nr.15 din 23 ian. 1981, au fost înfiinţatejudeţele Călăraşi şi Giurgiu, prindesfiinţarea jud. Ilfov şi modificarealimitelor jud. Ialomiţa.
Economia jud. C. are un profil agrar-

industrial. Activitatea economică de pe
terit. jud. C. se desfăşoară în cadrul mai
multor regii autonome (cu activităţi de
producere şi distribuire a energiei elec -
trice şi termice, telecomunicaţii, gospo -
dărie comunală şi locativă), societăţi
comerciale cu capital de stat, cooperatist
sau mixt şi în cadrul a numeroase so cie -
tăţi comerciale cu capital privat autohton
sau străin. Ca urmare a aplicării Legii nr.
18, a fondului funciar, până în pre  zent,
peste 92% din supr. agricolă a jud. C. se
află în proprietate privată.

Industria produce o gamă variată de
sortimente: oţel (Călăraşi), nave fluviale
şi piese turnate din fontă şi oţel (la
Olteniţa), celuloză şi hârtie (Călăraşi),
lacuri şi vopsele, produse din cauciuc
(Budeşti, Frumuşani, Nicolae Bălcescu,
Lehliu-Gară, Fundulea), tricotaje şi
confecţii (Călăraşi, Olteniţa, Lehliu-Gară),
prefabricate din beton, cărămizi (Călă -
raşi, Olteniţa, Budeşti), mobilier (Călăraşi,
Ulmeni, Budeşti), conserve de legume şi
fructe (Valea Roşie), preparate din carne
şi lapte (Călăraşi, Olteniţa, Lehliu-Gară,
Lupşanu), produse de pani ficaţie etc. În
ultima perioadă s-a înre gistrat o tendinţă
de scădere a pro ducţiei industriale a jud.
C. din cauza lipsei de materii prime, a
stagnării in vestiţiilor, a diminuării
exportului, cât şi a scăderii cererii pe
piaţa internă, ca urmare a redu cerii
puterii de cumpărare a populaţiei. În
activităţile indus triale ale jud. C. sec torul
privat este foarte slab repre zentat, fiind
prezent doar în câteva do menii ale ind.
alimentare şi în con  strucţiile metalice.

Agricultura, cu vechi tradiţii, repre -
zintă componenta dominantă a activităţii
economice a jud. C. în cadrul căreia
ponderea cea mai mare (56,9%) revine
producţiei anima liere, iar 38,9% celei
vege tale, restul de 4,2% aparţinând
serviciilor agricole. La sf. anului 2007,
din totalul supr. agricole a jud. C.
(426 238 ha), 414 831 ha (97,3%) reveneau
terenurilor arabile (locul 5 pe ţară), 5 954
ha păşunilor naturale, 5 118 ha viilor şi
pepinierelor viticole, 179 ha livezilor şi

pepinierelor pomicole şi 156 ha fâneţelor.
În anul 2007, cea mai mare parte a tere -
nurilor arabile, cu fertilitate şi produc -
tivitate mari, a fost destinată culturilor
de plante uleioase (139 462 ha, locul 4 pe
ţară), urmate de culturile de grâu şi
secară (128 148 ha), porumb (83 435 ha),
floarea-soarelui (65 209 ha, locul 2 pe ţară
după jud. Constanţa), soia (20 581 ha,
locul 2 pe ţară după jud. Timiş), plante
de nutreţ (16 407 ha), orz şi orzoaică
(14 736 ha), leguminoase pentru boabe
(4 467 ha), sfeclă de zahăr, legume,
pepeni etc. Viticultura ocupă suprafeţe
compacte în arealele localit. Chirnogi,
Ulmeni, Radovanu, Mânăs tirea ş.a.
Sectorul zootehnic, cu străvechi tradiţii
şi favorizat de o bogată bază furajeră,
oferită de producţiile ridicate de cereale
pentru boabe (226 521 tone, în anul 2007)
şi plante de nutreţ (108 707 tone în 2007),
cuprindea, la începutul anului 2008,
însemnate efective de bovine (35 081
capete), porcine (174 867 capete), ovine
(135 918 capete), caprine (12 000 capete),
cabaline (16 674 capete); avicultură
(3 566 192 capete, locul 3 pe ţară, după
jud. Teleorman şi Buzău); apicultură
(17 209 familii de albine); piscicultură. În
cadrul zootehniei se remarcă un procent
ridicat (peste 99%) al sectorului privat.

Căile de comunicaţii. La sf. anului 2007,
lungimea reţelei feroviare de pe terit. jud.
C. însuma 188 km, din care 147 km
electrificate, cu o densitate de 36,9 km/
1 000 km2 teri toriu. Jud. C. este străbătut
în partea sa nordică de magis trala fero -
viară Bucureşti–Constanţa, cu ramifi caţii
spre Slobozia şi Călăraşi, iar în SV de
tron sonul Bucureşti–Olteniţa. În aceeaşi
perioadă, lungimea drumurilor publice
măsura 1 348 km, din care 528 km mo -
der nizate, cu o densitate de 26,5
km/100 km2 teritoriu. O importanţă
deosebită în transportul rutier o are
autostrada A2 Bucureşti–Feteşti–
Constanţa, construită în perioada 1987-
nov. 2012, numită şi Autostrada Soarelui,
în lungime de 203 km. Transportul
fluvial de mărfuri şi călători se efec tuează
pe Dunăre, fiind deservit de porturile
Călăraşi şi Olteniţa. În partea de SV a
jud. C., în 1984 au fost începute, din
iniţiativa lui Nicolae Ceauşescu, lucrările
de realizare a cana lului navigabil
Bucureşti-Dunăre (Õ), lucrări întrerupte
după 1989.

Învăţământ,culturăşiartă. În anul
şcolar 2007–2008, pe terit. jud. C. îşi des -
fă şurau activitatea 28 de grădiniţe de
copii, cu 9 243 copii înscrişi şi 470 cadre
didactice, 89 de şcoli generale (învăţă -
mânt primar şi gimnazial), cu 28 511 elevi
şi 1 910 personal didactic, 14 licee, cu
9 262 elevi şi 670 profesori. La sf. anului
2007, reţeaua aşezămintelor de cultură
şi artă cuprindea: 196 biblioteci, cu
1 801 000 volume, o casă de cultură, 71
cămine culturale, patru unităţi muzeale,
un ansamblu de cântece şi dansuri
(„Bără ganul”) ş.a. În anul 2007, activi -
tatea sportivă se desfăşura în cadrul celor
31 de secţii sportive în care activau 693
de sportivi legitimaţi, 34 antrenori şi 20
arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului

2007, reţeaua unită ţilor sanitare era
compusă din şase spitale, cu 1 348 paturi,
revenind un pat de spital pentru 233 loc.,
patru dispensare medicale, 58 de far macii
şi puncte farmaceutice ş.a., iar asistenţa
medicală era asigurată de 269 medici (1
medic la 1 171 locuitori), 58 de stoma to -
logi (1 medic stomatolog la 5 434 locui -
tori) şi 1 133 personal medical cu
pregătire medie.
Turismul este legat, cu precădere, de

prezenţa Dunării şi a obiectivelor social-
culturale şi istorice din localităţile aflate
de-a lungul fluviului, municipiul Călăraşi
reprezentând principalul centru turistic.
Deplasările cu vaporul pe Dunăre spre
locurile de pescuit şi vânat din Balta
Ialomiţei reprezintă una dintre atracţiile
turistice favorite, iar şoseaua moderni -
zată care leagă capitala ţării de litoralul
Mării Negre (Bucureşti–Feteşti–
Cernavodă– Constanţa, cu ramificaţie de
la Lehliu-Gară spre Călăraşi şi, de aici,
prin punctul de trecere cu bacul peste
Dunăre de la Chiciu–Ostrov) asigură
tranzitarea, în sezonul estival, a unui
mare număr de turişti. Aceştia pot po -
posi în pădurile Floroaica şi Bogdana sau
pot vizita rezervaţiile forestiere Cior -
nuleasa, Tămădău, Caiafele şi Moroiu.
Baza materială a jud. C. este asigurată
prin cele cinci hoteluri şi moteluri, o
pensiune turistică urbană şi două pen -
siuni turistice rurale cu o capacitate totală
de 553 de locuri. Indicativ auto: CL.
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Localităţilejud.Călăraşi(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)

I. Municipii

1.CĂLĂRAŞI(1534)
2.OLTENIŢA(1515)

II. Oraşe Satele care aparţin oraşelor

1.BUDEŞTI(1526) 1. Aprozi2. Buciumeni3. Gruiu
2.FUNDULEA(1778) 1. Gostilele (1583)
3.LEHLIU-GARĂ(1853) 1. Buzoeni2. Răzvani

III. Comune Satele componente
(primul sat este reşed. com.)

1.ALEXANDRUODOBESCU1. NicolaeBălcescu
2. Alexandru Odobescu
3. Gălăţui

2.BELCIUGATELE 1. Belciugatele
2. Cândeasca
3. Cojeşti
4. Mataraua
5. Măriuţa

3.BORCEA 1. Borcea
4.CĂSCIOARELE 1. Căscioarele
5.CHIRNOGI 1. Chirnogi
6.CHISELET 1. Chiselet
7.CIOCĂNEŞTI 1. Ciocăneşti(1589)
8.CRIVĂŢ 1. Crivăţ
9.CURCANI 1. Curcani

2. Sălcioara
10.CUZAVODĂ 1. Ceacu(1812)

2. Călăraşii Vechi (1827)
3. Cuza Vodă (1894)

11.DICHISENI 1. Dichiseni
2. Coslogeni
3. Libertatea*
4. Satnoeni

12.DORMĂRUNT 1. DorMărunt(1876)
2. Dâlga

3. Dâlga-Gară
4. Înfrăţirea (f. 1912)
5. Ogoru
6. Pelinu

13.DOROBANŢU 1. Dorobanţu
2. Boşneagu
3. Vărăşti

14.DRAGALINA 1. Dragalina
2. Constantin Brâncoveanu
3. Drajna Nouă

15.DRAGOŞVODĂ 1. DragoşVodă(f. 1896)
2. Bogdana (1899)
3. Socoalele (1883)

16.FRĂSINET 1. Frăsinet
2. Curăteşti
3. Dăneşti
4. Frăsinetu de Jos
5. Luptători
6. Tăriceni

17.FRUMUŞANI 1. Frumuşani
2. Orăşti
3. Pasărea
4. Pădurişu
5. Piţigaia
6. Postăvari

18.FUNDENI 1. Fundeni
19.GĂLBINAŞI 1. Gălbinaşi
20.GRĂDIŞTEA 1. Grădiştea

2. Bogata
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3. Cuneşti
4. Rasa

21.GURBĂNEŞTI 1. Gurbăneşti
2. Coţofanca
3. Preasna
4. Preasna Veche
5. Valea Presnei

22.ILEANA 1. Ileana
2. Arţari
3. Florica
4. Podari
5. Răsurile
6. Răzoarele
7. Satu Nou
8. Ştefăneşti
9. Vlăiculeşti

23.INDEPENDENŢA 1. Independenţa
2. Potcoava
3. Vişinii

24.JEGĂLIA 1. Jegălia
2. Gâldău
3. Iezeru (fost Beilic)

25.Lehliu 1. Lehliu
2. Săpunari

26.LUICA 1. Luica
2. Valea Stânii

27.LUPŞANU 1. Lupşanu
2. Nucetu
3. Plevna
4. Radu Vodă
5. Valea Rusului

28.MÂNĂSTIREA 1. Mânăstirea(1526)
2. Coconi
3. Sultana

29.MITRENI 1. Mitreni
2. Clăteşti
3. Valea Roşie

30.MODELU 1. Modelu(f. 1882)
2. Tonea

31.NANA 1. Nana(f. 1888)
32.NICOLAEBĂLCESCU 1. NicolaeBălcescu(f. 1912)

2. Fântâna Doamnei
3. Paicu

33.PERIŞORU 1. Perişoru
2. Mărculeşti-Gară
3. Tudor Vladimirescu

34.PLĂTĂREŞTI 1. Plătăreşti(1580)
2. Cucuieţi

3. Dorobanţu
4. Podu Pitarului

35.RADOVANU 1. Radovanu
2. Valea Popii

36.ROSEŢI 1. Roseţi
37.SĂRULEŞTI 1. Săruleşti(1606)

2. Măgureni
3. Polceşti
4. Sănduliţa
5. Săruleşti-Gară
6. Sătucu
7. Solacolu

38.SOHATU 1. Sohatu
2. Progresu

39.SPANŢOV 1. Spanţov(1482)
2. Cetatea Veche (1609)
3. Stancea (1526)

40.ŞOLDANU 1. Şoldanu(f. 1892)
2. Negoeşti (1526)

41.ŞTEFANCELMARE 1. ŞtefancelMare
42.ŞTEFANVODĂ 1. ŞtefanVodă
43.TĂMĂDĂUMARE 1. TămădăuMare

2. Călăreţi
3. Dârvari
4. Plumbuita
5. Săcele
6. Şeinoiu
7. Tămădău Mic

44.ULMENI 1. Ulmeni
45.ULMU 1. Ulmu

2. Chirnogi
3. Făurei
4. Zimbru

46.UNIREA 1. Unirea
2. Oltina

47.VALEAARGOVEI 1. ValeaArgovei
2. Lunca
3. Ostrovu
4. Siliştea
5. Vlădiceasca

48.VASILAŢI 1. Vasilaţi(1362)
2. Nuci
3. Popeşti

49.VĂLCELELE 1. Vălcelele(1896)
2. Floroaica

50.VLADŢEPEŞ 1. VladŢepeş
2. Mihai Viteazu
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CĂLĂÞELE1.Mãgura~, formã pozitivãde relief, bine individualizatã, situatã peterit. jud. Cluj, la SE de culmea Henþuluidin SE M-þilor Vlãdeasa, care strãjuieºtelacul de acumulare Fântânele ºi com. Beliº,Mãrgãu ºi Cãlãþele. Alt. max.: 1 404 m.
2. Com. în jud. Cluj, alcãtuitã din 5sate, situatã la poalele de NE ale MãguriiCãlãþele, pe cursul superior al râuluiCãlata; 2 485 loc. (1 ian. 2011): 1 250 desex masc. ºi 1 235 fem. Staþie finalã dec.f. Expl. de turbã. Producţie de che restea.Centru de dogãrit ºi de con fecþionare auneltelor din lemn. Moarã de vânt. Înarealul satului Călata au fost descoperiteurmele unei aºezãri neolitice (bordeie cuacoperiº lipit, ceramicã, o figurinã dinteracotã etc.). Satul Cãlãþele este menþio -nat docu mentar, prima oarã, în 1408. Însatul Dealu Negru se află o biserică dinlemn, cu hramul „Sfinþii Voie vozi”(1764), adusã din satul Finciu; bisericãfortificatã (sec. 12–15), cu tavan casetat,pictat în 1778, în satul Vãleni.

CÃLDÃRARU, com. în jud. Argeº, alcã -tuitã din 3 sate, situatã în CâmpiaGãvanu-Burdea, pe stg. vãii Burdea;2 553 loc. (1 ian. 2011): 1 196 de sex masc.ºi 1 357 fem. Staþie de c.f. (în satul Burdea),inauguratã la 1 ian. 1897. Culturi de ce -reale, plante tehnice ºi de nutreþ º.a. SatulBurdea apare menţionat documentar,prima oară, la 11 iun. 1565.
CÃLDÃRUªANI1. Liman fluvial pe dr.vãii Ialomiþei, în zona foºtilor Codrii aiVlãsiei, la 40 km NE de Bucureºti; 2,24km2; ad. max.: 4 m; vol.: 4,5 mil. m3. Dincauza vegetaþiei acvatice în exces, înspecial macrophyte, lacul se aflã într-ofazã avansatã de eutrofizare cu con -secinþe nega tive asupra faunei piscicole.Pe malul sãu nordic, în arealul satuluiLipia din com. Gruiu, jud. Ilfov, se aflãmă nãstirea Cãldãruºani (de cãlugãri), a

cãrei bisericã, cu hramul „SfântulDumitru”, a fost construitã din iniþiativaºi pe cheltuiala domnului Matei Basarabîn anii 1637–1638 (sfinþitã la 26 oct. 1638)ºi refãcutã de mai multe ori (1778, 1817,1911, 1977). În 1778, aici s-a înfiinþat oºcoalã de picturã religioasã („ºcoalã dezugravi”, pe care a frec ven tat-o ºi NicolaeGrigorescu în 1854–1856), care a funcþio -nat pânã în a doua jumãtate a sec. 19, iarîn 1825 a fost instalatã o tipografie.Muzeu în care se pãstreazã ºase icoanepictate de N. Grigo rescu, ferecãturi,chivoturi, candele, manuscrise vechi etc.
2. Pãdure (468 ha) de tip ºleau, situatãpe terit. com. Grãdiºtea (jud. Ilfov), for -matã predominant din stejar (Quercus

robur), în amestec cu cer (Quer cus cerris),stejar brumãriu (Quercus pedunculi flora),gârniþã (Quercus frainetto), arþar tãtãrãsc(Acer tataricum) º.a., reprezentând un restdin vechii Codrii ai Vlãsiei. În interiorulei se dezvoltã un abundent strat dearbuºti, printre care: sânger (Cornus
sanguinea), porumbar (Prunus spi nosa),corn (Cornus mas), lemn câinesc (Ligustrum
vul gare), ºi un variat covor vegetal(brebenei/Cory dalis solida, brânduºe gal -bene/Cro cus moesiacus, vio rele/Scilla
bifolia, frãguþe/Adoxa moscha tellina, ghio -cei/Galanthus nivalis etc.). În cadrulacestei pãduri a fost înfiinþatã (în 1954)rezervaþia fo res tierã Cãldãruºani (125 ha). 
CÃLIMAN1.Munþii ~, masiv muntosvulca nic, situat pe rama internã aCarpaþilor Orientali, parte componentãa lanþului de munþi vulcanici. Este celmai reprezentativ edificiu vulcanic dinCarpaþii româneºti, cuprins între M-þiiBârgãului (la NV), Depr. Dornelor (la N),M-þii Bistriþei (la E), cursul superior alMureºului (la S) ºi Dealurile  Bistriþei (laV). Alt. max.: 2 100 m (vf. Pietrosu). Esteformat dintr-o cupolã centralã, alcãtuitãdin curgeri de lavã solidificatã, din carese detaºeazã câteva vârfuri conice(Pietrosu, 2 100 m; Iezerul Cãlimanului,2 031 m; Rãþiþiº, 2 021 m) ºi un larg platouvulcanic, constituit predominant dinpiro clas  tite, cu nume roase culmi netedeînclinate spre V ºi S, separate de vãiadânci, dominate de mai multe vârfuriconice proeminente (Poiana Tomii,Scaunu, Mogoºu º.a.), reprezentândintruziuni de lavã solidificatã. Masi vul
C. prezintã, în zona sa înal tã, trãsãturitipic alpine, unde se evidenþiazã câtevacircuri glaciare sub vf. Pietrosu, Rãþiþiº,Bis tricior ºi numeroase pãºuni alpine. Lapoalele nor dice ale masivului apar nume -

roase izv. cu ape mi ne rale carbogazoase(în zona com. ªaru Dornei), ca rezultatal activitãþii postvulcanice. Masivul C.con þine importante zã cãminte de sulfnativ. Rezervaþii naturale cu relief carsticdezvoltat pe roci vulcanice (peºteraIzvoru Tãuºoarelor), numeroase speciiflo ristice rare ºi monu mente ale naturii(zâmbrul/Pinus cembra, tisa/Taxus
baccata, smirdarul sau bujorul de munte/
Rhododendron kotschyi, floarea-de-colþi/
Leonto podium alpinum, sângele-voini -cului/Nigri tella nigra etc.) ºi elementefaunistice ocrotite (co coºul de mestea -cãn/Lyrurus tetrix, cinteza alpi nã/Mon -
tifrilla nivalis, cocoºul de munte/Tetrao
uroga lus, râsul/Lynx lynx, jderul/Martes
martes, ierunca/ Te trastes bonasia etc.).Parc naþional (15 300 ha).
2.Õ Vidra(4).

CÃLIMÃNEªTI 1. Oraº în jud.Vâlcea, situat în mica depresiunesubcarpaticã Jiblea, la 260 m alt., pe râulOlt, la 18 km N de Râmnicu Vâlcea; 8 738loc. (1 ian. 2011): 4 235 de sex masc. ºi4 503 fem. Supr.: 104,5 km2, din care 7,6km2 în intra vilan; densitatea: 1 150loc./km2. Staþie de c.f. (Gara Jiblea, 1889).Hidro cen tralã (38 MW), intratã înfuncþiune în 1981. Expl. ºi prelucr. lem -nului; mat. de constr.; produse alim.Staþie de îmbu teliere a apelor minerale.
Istoric.Prima atestare documen tarã alocalit. dateazã din 18 mai 1388. În PoianaBivolari, de pe terit. localit. componentePãuºa, au fost descoperite urmele uneiaºezãri civile romane (canabae), cunoscutãsub numele de Arutela sau (mai corect)
Alutela (Aluta fiind denumirea romanã arâului Olt) ºi ale unui castru roman (60x 60 m), construit din piatrã în anii 137–138, care fãcea parte din linia de forti -ficaþii limes Alu tanus. Aici s-au gãsit arme,obiecte de vestimen taþie, ceramicã ºi oinscripþie votivã romane, care atestãconstruirea castrului în timpul domnieiîmpã ratului Hadrian. În 1890, localit. C.a fost declarată staþiune balnearã, iar în1927 a primit statut de oraº. Oraºul C.,împreunã cu localit. sa componentã
Cãciulata, formeazã staþiu nea balneo cli -matericã de interes general, Cãlimãneºti-
Cãciulata, cu funcþionare per  ma nentã.Facto rii naturali de curã sunt climatul decruþare, lipsit de contraste termice, cuveri rãcoroase (media termicã a lunii iul.este c. 20°C) ºi ierni puþin friguroase(media termicã în ian. este –1,5°C) ºi izv.cu ape minerale (descoperite în 1827)sulfuroase, clorura te, bromurate, sodice,
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calcice, magneziene, cu con centraþii(mine rali zare între 0,5 ºi 11,4 g/l), com - poziþii chimice ºi temperaturi variate (41–49,5°C). În 1859, medicul francez JosephCaillat, stabilit temporar în ÞaraRomâneascã (1854), a făcut o ana lizãamãnunþitã a apelor minerale de la C.,în urma cãreia împãratul Napoleon III alFranþei a fãcut (în 1869) o curã cu apeminerale trimise de la C. În 1893, probelede ape minerale de la C. au fost meda -liate cu aur la Expoziþia internaþionalãde alimentaþie ºi ape minerale de laBruxelles. Primele stabilimente balneareau fost construite la C. în anul 1910, iarbaza de tratament actualã cuprinde in stalaþiimoderne pentru bãi, electrote rapie,hidro terapie, kineto terapie, in sta laþiipentru aerosoli ºi inhalaþii, sãli de gim -nasticã, buvete pentru curã internã cuape minerale etc. Staþiunea Cãlimãneºti-
Cãciulata este indicatã pentru tratareaafecþiunilor hepato-biliare (dischineziebiliarã, colecistitã cro nicã necalculoasãsau calculoasã, hepatitã cronicã, pan -creatitã cronicã, tulburãri dupã operaþiepe fi cat), ale tubului digestiv (gastritecronice hipoacide, constipaþie cronicã,colite cronice), ale celor renale ºi ale cãilorurinare (litiazã renalã, pielonefritãcronicã, infecþii urinare), ale bolilor denutriþie ºi metabolice (diabet zaharat,stãri dupã hiper uricemii, obezitate). Încurã externã, apele minerale de aici suntfolosite pentru tratarea bolilor reuma -tismale, posttraumatice (stãri dupãluxaþii, entorse ºi fracturi), ginecologice(sindrom ovarian de meno pauzã) etc. LaCãciulata funcþioneazã un sa natoriuprofilat pe trata mentul copiilor care au

sechele dupã hepatitã epidemicã ºi unsanatoriu pentru bolnavii de silicozã, iarla C. o secþie clinicã a Institutului debalneofi zioterapie ºi recuperare medicalãdin Bucureºti ºi o bazã de învãþãmânt aCatedrei de specialitate a Universitãþiide Medicinã ºi Farmacie din Bucureºti.Oraºul C. are în sub ordine ad-tivã 5localit. componente: Cãciulata, JibleaNouã, Jiblea Veche, Pãuºa, Seaca.
Monumente: schitul Ostrov (de maici),situat pe o insulã din mij locul râului Olt,cu biserica „Naºterea Maicii Dom nului”,ziditã în anii 1518–1522 din iniþiativa ºipe cheltuiala domnului Neagoe Basarabºi a soþiei sale, Despina, pe locul uneivechi biserici din lemn care data de laînceputul sec. 14 ºi atestatã documentarîntr-un hrisov din 26 apr. 1500. Biserica,sfinþitã la 30 iul. 1522, pãstreazã picturimurale interioare executate în perioada1752–1760, iar iconostasul, din lemn detei aurit, ºi icoanele împã rãteºti suntoriginare. Printre picturile murale seremarcã un frumos tablou votiv care îiînfãþiºeazã pe domnul Neagoe Basarab,pe soþia sa, Despina, ºi pe fiii lor,Teodosie ºi Ruxandra. Picturile muraleau fost restaurate în 1987–1988 de pic -torul Viorel Grimalschi. Biserica, de micidimensiuni, are o singurã turlã, de formãoctogonalã, cu colonete verticale tipicbizantine, cu arcaturi concentrice în jurulferestrelor ºi un pridvor deschis susþinutde stâlpi din lemn. În bisericã existã oveche icoanã a Maicii Domnului, fãcã -toare de minuni, restauratã în 1791 deIoan Zugravul. Acest schit este primulaºe zã mânt monahal din ÞaraRomâneascã întemeiat pentru mãicuþe.

La acest schit s-au călugărit doamnaDespina (dupã moartea domnuluiNeagoe Basarab la 15 sept. 1521), cunumele Platonida, ºi mama voievoduluiMihai Viteazul, cu numele Teofana.Dupã secularizarea averilor mănãstireºtiîn 1863, schitul Ostrov a fost preluat demănãstirea Cozia, biserica acestuiafuncþionând ca bisericã de mir pânã la 5iul. 1989 când a fost reînfiinþat ca schitde cãlugãri, iar în 1997 a redevenit schitde maici. În anii ’70 ai sec. 20, din cauzaamenajãrii hidrotehnice a râului Olt (înaceastã zonã au fost construite lacul deacumulare ºi hidrocentrala Cãlimãneºti),insula (ostrovul) a fost înãlþatã antropicdeasupra luciului apei cu 6 m ºi o datãcu ea a fost ridicatã ºi biserica, iar chiliileºi clãdirile anexe reconstruite. Bisericaschitului Ostrov a fost supusã unorrestaurãri în anii 1940, 1956–1957 ºi1962–1963. Pe aceastã insulã a fostamenajat un parc cu c. 50 de specii dearbori ºi arbuºti; biserica „Sfinþii Voie -vozi” (1711–1715, cu pridvor adãugat în1857); Pavilionul central, construit în1891–1896 dupã planurile arhitectului G.Mandrea; casa „Miscurici” (1850–1860);casa „Dobrin” (1880). În localit.componentã Pãuºa se aflã ruinele unuicastru ro man, schitul Turnu (de cãlu -gãri), cu o bisericã veche având hra mul„Intrarea în Bisericã a MaiciiDomnului” – ctitorie din 1676 aegumenului Varlaam (reparatã ºizugrãvitã în 1846, distrusã de unincendiu în febr. 1932 a fost refãcutã în1933 ºi pictatã în 1935–1936 de pictorulDumitru Belizarie), biserica „SfântulNicolae” (1778, cu picturi originare),biserica „Schimbarea la Faþã” (1897–1901), cu clãdiri anexe ºi clopotniþã din1932–1933 ºi douã chilii rupestre (sec.17). La 5 km N de oraºul C., pe maluldr. al Oltului, se aflã mănãstirea Cozia(de cãlugãri), cunoscutã mult timp subdenu mirea de „Nucet” (nume atribuit,se pare, dupã nu meroasele plantaþii denuci care existau în trecut în aceastãzonã), cu biserica „Sfânta Treime”,ctitorie din 1386–1388 a domnului Mirceacel Bãtrân, sfin þitã la 18 mai 1388. Bisericapãstreazã în pro naos fragmente dinpictura origi narã, executatã (în 1390–1391) în stilul picturii monasticepaleologe. Bise rica a fost restauratã în1517 din iniþiativa domnului NeagoeBasarab ºi întregitã ulterior (1704–1707)
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cu un pridvor construit prin grija luiConstantin Brânco veanu. Picturilemurale interioare au fost refãcute totalîn 1710 de meºterii Preda, Ianache, Sima,Mihail, Andrei, Constantin ºi Gheorghe.În naos sunt pictate portretele lui Mirceacel Bãtrân ºi al fiului sãu Mihail. Înbisericã se aflã mor mântul lui Mircea celBãtrân. Ansamblul mo nastic maicuprinde douã paraclise: unul în parteade S, cu hramul „Adormirea MaiciiDomnului”, con struit în anii 1583–1584prin strãdania ieromona hului Amfilohie,cu picturi murale din sec. 18, refãcute în1823 de zugravul Voicu din Piteºti, ºialtul în partea de N, cu hramul „DuminicaTuturor Sfinþilor”, construit în 1710–1711,cu unele trans formãri din 1858 ºi cupicturi originare. Tot în cadrul ansam -blului monahal Cozia se aflã bisericabolniþei (12 m lungime ºi 4 m lãþime), cuhramul „Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel”,ziditã prin grija domnului Radu Paisie,în anii 1542–1543, cu picturi originare,situatã de cealaltã parte a ºoselei, vizavide biserica „Sfânta Treime”, precum ºicuhnia, chiliile (din 1388, cu uneletransformãri din pe rioada 1848–1853),fântâna mare (sec. 16), decoratã cureliefuri, ºi douã clo pote datând din 1395ºi, respectiv, 1413. Ansamblul mona hal,restaurat în anii 1927–1930 ºi 1958–1962,are un preþios muzeu de artã religioasãcu o colecþie valoroasã de icoane. Înpronaosul bisericii „Sfânta Treime” seaflã mormântul monahiei Teofana, mama

lui Mihai Vi teazul, moartã în 1605. Încerdacul unei chilii de la mănãstireaCozia a scris Grigore Alexandrescucelebra poezie Umbra lui Mircea la Cozia.În arealul oraºului C. se aflã ºi mănãstireaStâniºoara (de cãlugãri), cu biserica„Sfântul Gheorghe” ziditã în 1747 pringrija clucerului Gheorghe, pe locul uneivechi biserici din lemn care data din 1671.În 1788, mănãstirea a fost jefuitã ºiincendiatã de turci, iar cãlugãrii omorâþi.Reînfiinþatã în 1803–1807 de cãtremonahii Sava ºi Teodosie, ve niþi de la omănăstire de pe Muntele Athos, mănãs -tirea a fost mistuitã de un incendiu în1850. Biserica actualã, cu hramul „SfântulGheorghe”, a fost ziditã între 7 aug. 1904ºi 23 apr. 1909 prin strãdania episcopuluiGherasim Timuº. În localit. componentãCãciulata existã ruinele fostului schit„Sfântul Ioan de sub Piatrã” sau „CoziaVeche” (1670), iar în localit. Jiblea Vechese aflã biserica „Adormirea MaiciiDomnului” (sec. 18, refãcutã în 1857–1862).
2.Õ Mãrãºeºti.

CÃLINEªTI 1. Com. în jud. Argeº,alcãtuitã din 12 sate, situatã în zona decontact a Piem. Cândeºti cu CâmpiaPiteºtiului, pe stg. vãii Argeºului; 11 249loc. (1 ian. 2011): 5 640 de sex masc. ºi5 609 fem. Staþie de c.f. Balastierã.Produse din rãchitã împletitã. Culturi decereale, plante tehnice ºi de nutreþ,legume etc. Pomiculturã (meri, pruni).Viti culturã. Reºed. com. C. este satul
Vrãneºti. Bisericile „Naşterea SfântuluiIoan Botezătorul” a fostului schit RaduNegru (1787, cu picturi originare),

„Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului”a fostei mănãstiri Râncãciov (1498,refãcutã în anii 1647–1648, rezidită în anii1846–1853, restaurată în anii 1941–1944ºi reparatã dupã anul 1998), cea cu dubluhram – „Sfântul Dumitru” ºi „SfântulGheorghe” (1733), „Sfin þii Voievozi”(1848), în satele Radu Negru, Râncãciov,Vãleni-Podgoria ºi Cãlineºti; bisericiledin lemn cu hramurile duble „SfântulGheorghe” ºi „Sfântul Dumitru”-Drãghi -ceºti (sec. 18) ºi „Sfântul Apostol Toma”ºi „Sfinþii Voievozi” (1758–1759), în sateleCãlineºti ºi Cârstieni.
2. Com. în jud. Maramureº, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în Depr. Maramureº,pe râul Coºeu: 3 207 loc. (1 ian. 2011):1 596 de sex masc. ºi 1 611 fem. Prelucr.lemnului. Pomiculturã. Creºterea ovi -nelor. Prelucr. artizanalã a lânii. În satulCãlineºti, menþionat documentar, primaoarã, în 1387, se aflã douã biserici dinlemn: una cu hra mul „Naºterea MaiciiDomnului”, datând dinainte de 1663, cudecor realizat din crestãturi în lemn ºicu picturi interioare executate, în 1754,de Alexan dru Ponehalschi ºi alta cuhramul „Adormirea Mai cii Domnului”(1758), cu picturi interioare din 1778executate de Nicolae Cepschin, în stilpopular. În satul Corneºti existã bisericadin lemn cu hramul „Sfântul Nicolae”(1800). Pãdurea „Secãtura” (534 ha) cubogat fond cinegetic.
3. Com. în jud. Teleorman, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în Câmpia Gãva -nu-Burdea; 3 430 loc. (1 ian. 2011): 1 719de sex masc. ºi 1 711 fem. Producţie demobilă. Culturi de cereale, plante tehnice
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ºi de nutreþ, floarea-soarelui etc. Creşte -
rea bovinelor. În satul Cãlineºti se aflã
un conac de la sf. sec. 19, azi sediul unui
dispensar.
4. Õ Cãlineºti-Oaº.

CÃLINEªTI-OAª, com. în jud. Satu
Mare, al cã tuitã din 4 sate, situatã în V
Depr. Oaº, la poalele M-þilor Oaº, pe râul
Tur; 4 797 loc. (1 ian. 2011): 2 437 de sex
masc. ºi 2 360 fem. Pânã la 17 febr. 1968
s-a numit Cãlineºti. Morãrit ºi panificaþie.
Vestigii neolitice (topor din piatrã
ºlefuitã) ºi din epocile bronzului ºi
fierului. Satul Cãlineºti-Oaº este
menþionat documentar, prima oarã, în
1490. În arealul com., pe cursul mijlociu
al râului Tur, s-a realizat lacul de
acumulare Cãlineºti (364 ha; vol.: 7,4 mil.
m3), pe malurile cãruia existã amenajãri
pentru odihnã ºi agrement.
CÃLMÃÞUI1. Râu, afl. stg. al Dunãrii în
amonte de com. Stãncuþa, jud. Brãila; 145
km; supr. bazinului: 1 460 km2. Consi -
derat o veche albie a Buzãului. Dupã
unele scrieri din Antichitate, reiese cã
acum douã milenii Buzãul curgea pe
Valea Cãl mãþuiului. Izv. din Glacisul
Istriþei, din SV muni cipiului Buzãu ºi
strãbate Bãrãganul Ialomiþei, de la V la
E. Difluenþa Buzãului s-a produs în zona
Bãlþii Plopu. De altfel, mai mulþi afl. ai
Cãlmã þuiului (Ruºavãþu, Negreasca º.a.),
se alimenteazã din pânzele conului de
dejecþie al Buzãului. Pe cursul inferior al
Cãlmãþuiului sunt mai multe cursuri pã -
rãsite, abandonate de Cãlmãþui din cauza
alu vionãrii. 

2. Râu, afl. stg. al Dunãrii; 134 km;supr. bazinului: 1 379 km2. Izv. dinCâmpia Boian, din arealul com. Schitu(jud. Olt). Are curs meandrat, inter -mitent, secând în perioadele secetoase.Spre vãrsare, dupã ce intersecteazã pân -zele de ape freatice ºi dupã ce traverseazãlacul Suhaia, devine semipermanentpânã la confl. cu Dunãrea.
CÃLMÃÞUIU, com. în jud. Teleorman,
alcã tuitã din 4 sate, situatã în Câmpia
Boian, pe râul Cãlmãþui; 2 167 loc. (1 ian.
2011): 1 009 de sex masc. ºi 1 158 fem.
Viticulturã; legumi culturã. Culturi de
cereale ºi plante tehnice. Pânã la 1 ian.
1965 com. ºi satul Cãlmãþuiu s-au numit
Bãseºti. În satul Caravaneþi se aflã ruinele
schitului Caravaneþi (sec. 17) ºi conacul
lui Gheorghe Niculescu (1900).
CÃLMÃÞUIU DE SUS, com. în jud.
Teleor man, alcãtuitã din 3 sate, situatã
în Câmpia Boian, pe râul Cãlmãþui; 2 232
loc. (1 ian. 2011): 1 143 de sex masc. ºi 1 089
fem. Viti cultu rã. Culturi de ce reale ºi
plante tehnice. Pânã la 1 ian. 1965, satul
ºi com. Cãlmãþuiu de Sus s-au numit
Cârligaþi, iar între 1 ian. 1965 ºi 17 febr.
1968 s-au numit Cãl mãþuiul. Bise rica
„Sfinþii Voievozi” (1835), în satul
Cãlmãþuiu de Sus.
CÃLMÃÞUIULÕ CãlmãþuiudeSus.

CÃLÞUN1. Lac glaciar situat pe versan -
tul sudic al M-þilor Fãgãraº, la 2 175 m
alt. Supr.: 0,8 ha; ad. max.: 11,8 m.
2.Õ Lespezi(1).

CÃLUGÃRA1.Mănãstirea~Õ Oraviþa
(2).
2.Õ Mãgura(4).

CÃLUGÃRENI1. Com. în jud. Giurgiu,alcã tuitã din 5 sate, situatã în CâmpiaGãvanu-Burdea, la confl. râului Câlniºteacu Neajlovul; 6 181 loc. (1 ian. 2011): 3 032de sex masc. ºi 3 149 fem. Cul turi decereale, plante tehnice ºi de nutreþ, floa -rea-soarelui, legume etc. Viticulturã. Podde beton peste râul Neajlov care pãs -treazã pe parapeþi patru medalioane cuchipul lui Mihai Viteazul, realizate desculptorul Constantin Baraschi. În arealulcom. C., la 13 aug. 1595, oastea ÞãriiRomâneºti, co mandatã de Mihai Viteazul,a repurtat o strãlucitã victorie asupraoastei otomane comandatã de ma relevizir Sinan Paºa, cu toate cã aceasta dinurmã beneficia de superioritate nume -ricã. Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981,com. C. a fãcut parte din jud. Ilfov. Însatul Cãlugãreni se aflã biserica „Ador -mirea Maicii Domnului” (1886), conacul„Varthiadi” (sec. 19) ºi un monument (ocruce înaltã din piatrã). Monumentul,închinat strãlucitei victo rii obþinute deMihai Viteazul, a fost ridicat, mai întâi,în 1683 de cãtre ªerban Canta cuzino; în1913, sculptorul Oscar Späthe a realizatun nou monument, care a fost distrus decutremurul din 4 mart. 1977. În loculmonumentului distrus de cutremur a fostridicat unul nou (în 1993), copie fidelã acelui iniþial. Fragmentele monumentuluivechi sunt expuse în muzeul local din C.Tot în acest loc, alãturi de crucea-mo -nument, a fost ampla satã statuia luiMihai Viteazul – operã a sculp toruluiAnton Panaghia, dezvelitã la 13 aug.1995, cu prilejul împlinirii a 400 de anide la vestita bãtã lie câºtigatã de domnulÞãrii Româneºti. În satul Hulubeºti seaflã bisericile cu hramurile „SfântulGheor ghe” (sec. 19) ºi „Sfinþii Voievozi”(1840–1842). În arealul com. C., pe maluldr. al Neajlo vului, se aflã pãdureaFântânele (152,5 ha) alcãtuitã predo -minant din tei (Tilia tomentosa), înamestec cu gârniþã (Quercus frainetto), cer(Quercus cerris) º.a., care este partecomponentã a rezervaþiei Comana (ÕComana 4.).
2. Com. în jud. Prahova, alcãtuitã din

2 sate, situatã în Subcarpaþii Teleajenului;
1 304 loc. (1 ian. 2011): 656 de sex masc.
ºi 648 fem. Prelucr. rã chitei (coºuri, mese,
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scaune, ºezlonguri). Pomi culturã; viticul -
turã. Biserica „Buna Vestire” (1748), în
satul Valea Scheilor.
CÃLUGÃRIÕ Cãrpinet.

CÃLUI, com. în jud. Olt, alcãtuitã din 2sate, situatã în Câmpia Romanaþi, pe dr.râului Olteþ; 1 835 loc. (1 ian. 2011): 924de sex masc. ºi 911 fem. Produse împle -tite din papurã ºi rãchitã. În satul Cãluise aflã mănãstirea cu acelaºi nume (decãlu gãri) întemeiatã în anii 1516–1521, întimpul dom niei lui Neagoe Basarab, decãtre banul Vlad ºi fraþii sãi, Dumitru ºiBalica. Biserica „Sfântul Nicolae” amănãstirii Cãlui a fost refãcutã de boieriiCraio veºti, terminatã definitiv ºi înfru -museþatã între 20 apr. ºi 8 iun. 1588 defraþii Buzeºti (atunci au fost construite ºichiliile). Biserica „Sfântul Nicolae”, dedimensiuni mici (15 m lungime ºi 6 mlãþime), este un monument reprezentatival arhitecturii biseri ceºti din Munteniasecolului 16, care se impune prin pro -porþiile gran dioase ale unicei turle ºi prinbogata decoraþie a faþadelor (paramentde cãrãmidã ºi ten cuialã, cu un puternicbrâu median, având registrul inferiorîmpãrþit în panouri dreptunghiulareprevã zute din loc în loc cu ferestreînguste, tot drept unghiulare, iar registrulsuperior cu arcaturi duble. În interior,biserica pãstreazã un ansamblu de pic -turi murale executate de meºterul zugravMina în anii 1593–1594 ºi spãlate în 1908,între care se re marcã tabloul votiv care

îi înfãþiºeazã pe fraþii Radu, Preda ºi StroeBuzescu ºi un alt tablou votiv cu domniiMihai Viteazul ºi Petru Cercel. În pro -naos se aflã mormântul lui Preda Buzescu(mort în 1608), mare ban al Craiovei, ºiRadu Buzescu (de cedat în 1610), mareclucer. Masivul turn-clo potniþã dateazãdin sec. 17 având la bazã o arcadã uriaºãîn care este montatã poarta de intrare înincinta mănãstirii. Zidul de incintã, careînconjurã mănãs tirea, este construit dincãrãmidã fiind gros ºi înalt de c. 3 m.Biserica a fost supusã unor renovãri ºirestaurãri în anii 1650, 1828, 1834 ºi 1932–1937. Com. Cãlui a fost înfiinþatã la 7 mai2004 prin desprinderea satelor Cãlui ºiGura Cãlui din com. Oboga, jud. Olt.
CÃMÃRAªU, com. în jud. Cluj, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în Câmpia Fizeºului,în zona de izv. a râului Fizeº; 2 740 loc.(1 ian. 2011): 1 401 de sex masc. ºi 1 339fem. Expl. de gaze naturale. Producţiede cãrãmidã. În satul Cãmãraºu, menþio -nat docu mentar, prima oarã, în 1325, seaflã o bisericã reformatã (1753) ºi conacul„Kemény” (sec. 18), declarate monu -mente istorice.
CÃMÃRZANA, com. în jud. Satu Mare,formată dintr-un sat, situatã în NV Depr.Oaº, la poa lele M-þilor Oaº; 2 454 loc.(1 ian. 2011): 1 265 de sex masc. ºi 1 189fem. Expl. de cinabru (asociat cu galenã,blendã, piritã) ºi de lignit. Producþie deþuicã de prune. Pomiculturã (pruni, meri,peri). Prelucr. artisticã a lemnului. SatulCãmãrzana este men þionat docu mentar,prima oarã, în 1387. Biserica „SfinþiiArhangheli Mihail ºi Gavriil” (1910–1912), reparatã în 1959 ºi repictatã în1990. Tei mul ti secular.
CÃMIN, com. în jud. Satu Mare, formatădintr-un sat, situatã în Câmpia Ierului,pe râul Crasna; 1 360 loc. (1 ian. 2011):647 de sex masc. ºi 713 fem. Satul Cãmineste atestat documentar în 1335. Com. C.a fost înfiinþatã la 3 oct. 2002 prindesprinderea satului Cãmin din com.Cãpleni, jud. Satu Mare.
CÃMINÃREªTIÕ Þigãnaºi.

CÃNEªTI, com. în jud. Buzãu, alcãtuitãdin 6 sate, situatã în SubcarpaþiiBuzãului, pe râul Sãrãþel, în mica Depr.Chiliile-Cãneºti, la poalele DealurilorDâlma ºi Bocu; 895 loc. (1 ian. 2011): 460de sex masc. ºi 435 fem. Pomiculturã(meri, pruni, nuci). Com. a fostîntemeiatã în 1884.

CÃPÃÞÂNII,Munþii~, culme muntoasãîn partea central-sudicã a CarpaþilorMeridionali, cu orientare E–V, extinsã peo lungime de 37 km, si tuatã între valeaLotrului, la N, Subcarpaþii Meridionali,la S, valea Olteþului, la V ºi valea Oltului,la E. Alt. max.: 2 130 m (vf. Nedeia).Constituitã din ºisturi crista line ºignaisuri, în partea de N, ºi din calcarejura sice, în S, acestea din urmã dând unrelief specific de doli ne, lapiezuri, pereþiabrupþi, hornuri, poduri suspen date(Casa de Piatrã), chei (cheile Bistriþeivâlcene, Luncavãþului º.a.). Reliefuldezvoltat pe ºisturile cristaline se remarcãprin prezenþa celor trei supr. de nivelarecarpatice (Borãscu, 1 800–2 000 m, Râulªes, 1 300–1 700 m ºi Gornoviþa, 900–1 000 m alt.).
CÃPÂLNA1. Com. în jud. Bihor, alcã -tuitã din 5 sate, situatã în zona de contacta Câmpiei Cri ºurilor cu Dea lurile Vestice,pe râul Criºu Negru; 1 741 loc. (1 ian.2011): 844 de sex masc. ºi 897 fem. Haltãde c.f. Microhidro centralã (în satulGinta). Prelucr. lemnului. În satulCãpâlna, menþionat documentar, primaoarã, în 1552, se aflã biserica din lemncu hramul „Sfântul Nicolae” (1724,pictatã în 1883), inclusã pe lista patrimo -niului mondial UNESCO în anul 1999;biserica din lemn cu hramul „SfântulNicolae” (1769), în satul Sãldãbagiu Mic.
2.Õ Gâlgãu.
3.Feteledela~Õ Jidvei.

CÃPÂLNIÞA, com. în jud. Harghita,formatã dintr-un sat, situatã la poalelevestice ale M-þilor Harghita, pe cursulsuperior al râului Homorodu Mic; 2 043loc. (1 ian. 2011): 1 054 de sex masc. ºi989 fem. Prelucr. artisticã a lemnului.Creºterea bovinelor, ovinelor ºicabalinelor. Culturi de cartofi ºi plantefurajere. Satul Cãpâl niþa este menþionatdocumentar, prima oarã, în 1567. Bisericãroma no-ca tolicã (1791).
CÃPLENI, com. în jud. Satu Mare,formată dintr-un sat, situatã în CâmpiaIerului, pe râul Crasna; 3 125 loc. (1 ian.2011): 1 499 de sex masc. ºi 1 626 fem.Morãrit ºi pani ficaþie. În satul Cãpleni,menþionat documentar, prima oarã, în1300, se aflã biserica romano-catolicã„Sfântul Anton” (1711– 1714). Pânã la 3oct. 2002, com. C. a avut în com ponenþãsatul Cãmin, care la acea datã a devenitcomunã de sine stãtãtoare.
CÃPRENI, com. în jud. Gorj, alcãtuitã
din 8 sate, situatã în Dealurile Amaradiei,
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pe râul Ama radia; 2 126 loc. (1 ian. 2011):
1 060 de sex masc. ºi 1 066 fem. Expl. de
gaze naturale; prelucr. lemnului; mat. de
constr. (bolþari). Morãrit ºi panificaþie.
He leºteu. Fermã de creºtere a bovinelor.
Bi serica din lemn cu hramul „Sfântul
Nicolae” (1829–1830), în satul Cornetu.
CÃPUªU MARE, com. în jud. Cluj,
alcãtuitã din 9 sate, situatã la poalele NE
ale M-þilor Gilãu, pe râul Cãpuº; 3 340
loc. (1 ian. 2011): 1 649 de sex masc. ºi
1 691 fem. Expl. de min. de fier (în satul
Cãpuºu Mic). Bisericile din lemn cu
hramurile „Sfânta Treime” (sec. 17,
pictatã în 1801–1818 de Dimitrie Ispas
din Gilãu), „Adormirea Maicii Dom -
nului” (sec. 18, adusã în 1936 de la
Mãnãºturul Româ nesc), „Sfântul
Gheorghe” (sec. 18), „Pogorârea Duhului
Sfânt” (1764, pictatã în 1802), „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil”, construitã
din bârne de stejar în 1730 ºi pictatã la
interior în 1808 de cãtre meºterii Dimitrie
Ispas din Gilãu, ªtefan ºi Ioan, ºi „Sfinþii
Trei Ierarhi” (sec. 17, pictatã în 1806), în
satele Agârbiciu, Bãlceºti, Dângãu Mare,
Dângãu Mic, Pãniceni ºi Straja; în satul
Cãpuºu Mare, menþionat documentar,
prima oarã, în 1282, se aflã o bisericã din
sec. 13, cu unele modificãri din sec. 18;
biserici reformate în satele Cãpuºu Mic
(sec. 18, cu tavan casetat din 1743) ºi
Dumbrava (sec. 18, cu tavan casetat din
1752).
CÃRANÕ Caransebeº.
CÃRAND, com. în jud. Arad, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în N Depr. Zarand, la
poalele M-þilor Codru-Moma; 1 171 loc.
(1 ian. 2011): 581 de sex masc. ºi 590 fem.
Carierã de piatrã. Pãdurea Sic (17,8 ha),
declaratã rezervaþie naturalã. Satul
Cãrand este menþionat documentar,
prima oarã, în 1429.
CÃRÃTNÃU, vârf în culmea deluroasã
Blãjani din Subcarpaþii Vrancei, repre -
zentând alt. max. a Dealului Blãjani
(633 m).
CÃRBUNARI1. Com. în jud. Caraº-Se -
verin, alcãtuitã din 2 sate, situatã la
poalele NE ale M-þilor Locva; 1 040 loc.
(1 ian. 2011): 518 de sex masc. ºi 522 fem.
Expl. ºi prelucr. lemnului. Zonã turisticã
(Platoul carstic Cãrbunari). Satul
Cãrbunari este menþionat documentar,
prima oarã, în 1785.

2. Sat în com. Dumbrãviþa, jud.
Maramureº, atestat documentar în 1424,
situat în Depr. Copal nic, la 230 m alt., la
11 km SE de Baia Mare, sta þiune
balneoclimatericã sezonierã, de interes
local. Factorii naturali de curã sunt
climatul de coline, sedativ-indiferent ºi
izv. cu ape mine rale sulfu roase, bicarbo -
natate, clorurate, sodice, hiper tonice,
indicate în tratarea unor deficienþe ale
apa ratului locomotor (hiperlaxitate
capsulo-ligamentarã, in stabilitate mus -
culo-articularã) ºi a unor afecþiuni în
stadiu incipient sau compensate prin
tratament me dicamentos (artroze cu
diverse localizãri, în stadiu incipient, fãrã
complicaþii). Întreprindere particu larã de
prelucr. a marmurei.
CÃRBUNEªTI, com. în jud. Prahova,
alcã tuitã din 2 sate, situatã în Subcarpaþii
de Curburã, pe cursul superior al râului
Lopatna; 1 827 loc. (1 ian. 2011): 918 de
sex masc. ºi 909 fem. Expl. de petrol.
Centru po micol. Apiculturã. Biserică
(1725).
CÃRPINET, com. în jud. Bihor, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în extremitatea de SE
a Depr. Beiuº, la poalele M-þilor Bihor ºi
Codru-Moma, pe cursul superior al
Criºului Negru; 1 978 loc. (1 ian. 2011):
957 de sex masc. ºi 1 021 fem. Expl. de
calcare compacte. Producţie de var;
prelucr. lemnului; pro duse din nuiele.
Centru de ceramicã roºie ºi albã (în satul
Leheceni) ºi de cojocãrit. Creºterea ovi -
nelor. În satul Cãlugãri (fost Ponoarele)

se aflã un izbuc, declarat monument al
naturii, ºi o mănãstire de cãlugãri
(mănãs tirea Izbuc). Aºezãmântul mo -
nahal a fost construit în anii 1928–1930
din ini þiativa arhimandritului Atanasie
Popescu. Biserica din lemn a mănăstirii,
cu dublu hram – „Adormirea Maicii
Domnului” şi „Izvorul Tămăduirii”,
construită în anul 1696, a fost adusă aici
în 1954 de la Beiuş şi instalată pe un soclu
din piatră. Picturile de pe pereţii interiori
au fost executate în 1969–1972. În 1947,
mănãstirea a fost jefuitã de rãufãcãtori
ºi întreaga obºte omorâtã (un singur
monah a fugit care, ulte rior, a trãit ºi a
slujit tot aici). Viaþa monaha lã s-a reluat
normal în 1954. Casa olarului (sec. 18),
în satul Lehe ceni. Satul Cãrpinet este
menþionat docu men tar, prima oarã, în
1588. În arealul com. C., la marginea
satului Izbuc, se află Peştera Câmpenească,
declarată monument al naturii.
CÃRPINIª 1. Com. în jud. Timiº, alcã -
tuitã din 2 sate, situatã în Câmpia
Timiºului; 5 200 loc. (1 ian. 2011): 2 524
de sex masc. ºi 2 676 fem. Staþie de c.f.
Nod rutier. Expl. de argilã. Producţie de
cãrãmidã ºi þiglã. Topitorie de cânepã.
Morãrit. Complex avicol. Culturi de
cereale ºi plante tehnice. Satul Cãrpiniº
este menþionat documentar, prima oarã,
în 1387. Pânã la 7 mai 2004, com. C. a
avut în compo nenþã satul Iecea Mare,
care la acea datã a fost trecut în categoria
comunelor.
2. Vârf în M-þii Bodoc, constituind

alt. max. a acestora (1 241 m).
CÃSCIOARELE, com. în jud. Cãlãraºi,
formată dintr-un sat, situatã în Câmpia
Burnasului; 1 869 loc. (1 ian. 2011): 914
de sex masc. ºi 955 fem. Culturi de
cereale ºi plante tehnice; viticulturã. Între
17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981 a fãcut parte
din jud. Ilfov. Pe terit. com. au fost
descoperite vestigii neolitice, aparþinând
culturii materiale Gumelniþa (milen. 2
î.Hr.), cu un inventar bogat (ceramicã cu
decor geometric, figurine feminine cu
decor geometric incizat, statuete
zoomorfe etc.), din Epoca bron zului, din
a doua Epocã a fierului (sec. 4–3 î.Hr.) ºi
din sec. 6 (ceramicã finã, cenuºie, vase
romane, fibule din bronz ºi argint,
catarame din fier, mãrgele din sticlã etc.).
Douã biserici cu hramul „Sfântul
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Nicolae”, una din 1847 ºi alta din 1855,
în satul Cãscioarele.
CÃªEIU, com. în jud. Cluj, alcãtuitã din
10 sate, situatã la poalele sudice ale
Dealului Chiuieºti (Dealurile Ciceului),
în zona de confl. a râului Sãlãtruc cu
Someºul; 4 946 loc. (1 ian. 2011): 2 461 de
sex masc. ºi 2 485 fem. Haltã de c.f.
Pomiculturã. Pe terit. com. s-au des -
coperit urmele unui mare castru roman
(declarat monument istoric în anul 2004),
iniþial din pãmânt, apoi refãcut din piatrã
(165 x 165 m) în vremea împãratului
Hadrian (sec. 3), cunoscut sub numele
Samum, în care ºi-a avut sediul garni -
zoana cohors I Britannica milliaria civium
Romanorum equitata, cu rol defensiv la
graniþa de N a Daciei. Aici s-au gãsit o
inscripþie cu numele Iuliei Domna, o
diplomã militarã din anul 120, o stelã
funerarã a lui Iulius Crescens º.a. În jurul
castrului exista o aºezare civilã în stadiul
de vicus (sat; aºezare ruralã). Satul Cãºeiu
este men þionat documentar, prima oarã,
în 1261. Castelul „Haller” (1721–1771),
aflat astãzi în ruinã, ºi bisericã
romano-catolicã (1540), în satul Coplean;
biserici din lemn cu hramurile „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (sec. 18) ºi
„Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel” (sec. 18),
în satele Gârbãu Dejului ºi Leurda.
CĂªIEL-STRÂMBU, Mănãstirea~Õ
Chiuieºti.

CÃTEASCA, com. în jud. Argeº, alcãtuitãdin 7 sate, situatã în Câmpia Piteºtiului,pe dr. râului Argeº, pe autostradaBucureºti–Piteºti; 3 911 loc. (1 ian. 2011):1 947 de sex masc. ºi 1 964 fem. Creº tereabovinelor. Culturi de cereale, plantetehnice, legume etc. Construirea ambar -ca ţiunilor sportive şi de agrement;confecţionarea articolelor de ambalaj dinmaterial plastic şi a articolelor de lenjeriede corp; distilerie de alcool; produselactate şi de panificaţie. Satul Căteascaapare menţionat documentar la 26 sept.1594. Până în anul 1800, satul Gruiu s-anumit Cacaleţii de Rovine, între 1800 şi1906 a purtat numele Cacaleţii de Jos, iardin 1906 denumirea actuală.
CÃTINA1. Com. în jud. Buzãu, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în SubcarpaþiiBuzãului, pe râul Bâsca Chiojdului, lapoalele Dealului Cornãþelu; 2 460 loc. (1ian. 2011): 1 268 de sex masc. ºi 1 192 fem.

Expl. ºi prelucr. lemnului; fabricã de var;distilãrie de alcool (þuicã de prune);împletituri din rãchitã. Moarã de apã (dinanul 1900). Apiculturã. Pomi culturã(meri, peri, pruni, nuci). Centru deconfec þionare a instrumentelor muzicalepopulare ºi de cioplituri în piatrã. SatulCãtina este atestat docu mentar în 1528.Biserica din lemn cu hramul „In trarea înBisericã a Maicii Domnului” (c. 1600), însatul Valea Cãtinei ºi bisericã ortodoxã(sec. 20), în satul Cãtina. Casa „Popescu”(1896).
2. Com. în jud. Cluj, alcãtuitã din 6sate, situatã în Câmpia Fizeºului, pecursul superior al Fizeºului; 1 959 loc.(1 ian. 2011): 995 de sex masc. ºi 964 fem.Pe râul Fizeº a fost creat lacul de acu -mulare Cãtina (82 ha), în scop piscicol.În satul Feldioara au fost descoperitevestigii neolitice (topoare din piatrã, acedin os, vase ceramice), din Epoca bron -zului (vase ceramice), din perioadadacicã ºi din cea romanã (monede dinanii 117–138). În satul Cãtina, menþionatdocumentar, prima oarã, în 1327, se aflão bisericã romano-catolicã (1806), iar însatul Feldioara o bisericã din sec. 15–16.

CÃTUNELE, com. în jud. Gorj, alcãtuitãdin 6 sate, situatã în Dealurile Jiului, pedr. râului Motru; 2 642 loc. (1 ian. 2011):1 345 de sex masc. ºi 1 297 fem. Expl. delignit (în satul Lupoaia). Pe terit. com.au fost descoperite urmele unui castruroman ºi ale unei aºezãri civile romane(sec. 2–3) în care s-au gãsit figurine dinbronz ºi o mânã a unei statui din bronz.În satul Lupoaia, atestat documentar în1558, se aflã biserica „Sfântul Nicolae”(ante 1776), cu picturi murale interioaredin 1816, în satul Cãtu nele existã biserica„Naºterea Maicii Domnului” (1827,reparatã în 1901 ºi 1938), iar în sateleDealu Viilor, Steic ºi Valea Mânãstiriisunt bisericile din lemn cu hramurile„Sfinþii Trei Ierarhi” (sec. 19),„Adormirea Maicii Domnului” (1893) ºicu dublu hram – „Sfântul Gheorghe” ºi„Sfântul Dumitru” (1821).
CÃÞÃLUªAÕ MeseºeniideJos.
CÃÞELEªTIÕ TârguBujor.
CÃUAª, com. în jud. Satu Mare, alcãtuitãdin 6 sate, situatã în Câmpia Ierului, perâul Checheþ; 2 445 loc. (1 ian. 2011): 1 216de sex masc. ºi 1 229 fem. Prelucr.lemnului. Creºterea bovinelor. Culturide cereale ºi plan te tehnice. Satul Cãuaºeste men þionat documentar, prima oarã,

în 1215. Biserica ortodoxã cu hramul„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”(1800), în sa tul Hotoan.
CÃZÃNEªTI1. Lac antropic situat înPod. Cen tral Moldovenesc, pe râulDurduc, la graniþa dintre jud. Iaºi ºiVaslui. Supr.: 180 ha; vol.: 5,9 mil. m3.
2.Oraº în jud. Ialomiþa, situat înCâmpia Bãrã ganului, pe stg. vãiiIalomiþa; 3 488 loc. (1 ian. 2011): 1 729 desex masc. ºi 1 759 fem. Supr.: 55 km2, dincare 1,5 km2 în intravilan; densitatea:2 325 loc./km2. Staþie de c.f. Producţie denutreþuri combinate. Ferme de creºterea porcilor şi a păsărilor. Cul turi decereale, plante tehnice, legume etc.Oraºul Cãzã neºti este atestat docu -mentar, ca sat, în 1579. Pe terit. oraºuluiau fost descoperiþi numeroºi tumuli cumorminte sarmatice (sec. 2–3) ºi vestigiileunei aºezãri geto-da cice. Declarat oraº la29 apr. 2004. Biserica „Sfân tul Nicolae”(1858–1864).
3. Com. în jud. Mehedinþi, alcãtuitãdin 12 sate, situatã în Piem. Coºuºtei, perâul Coºuºtea; 2 388 loc. (1 ian. 2011):1 204 de sex masc. ºi 1 184 fem. Expl. debalast. Creºterea bovinelor. Bisericile dezid cu hramurile „Intrarea în Bisericã aMaicii Domnului” (1813) ºi „NaºtereaMaicii Domnului” (1836), în sateleGovodarva ºi Poiana; bisericile din lemncu hramurile „Sfântul Toma” (1740) ºi„Naº terea Maicii Domnului” (1800,refãcutã în 1931), în satul Cãzãneºti, ºi„Sfinþii Voievozi” (1750, refã cutã în 1890)ºi „Sfântul Nicolae” (1764), în satele Ilovuºi Valea Coºuºtei.

CÂINELUIÕ RâuCâinelui.

CÂINENI 1. Liman fluvial în CâmpiaBrãilei, pe stg. râului Buzãu, cu apãmineralã clo ruratã, sulfatatã, sodicã,magnezianã, calcicã ºi nãmol sa pro pelic,pe malul cãruia se aflã staþiunea balneo -climatericã Câineni-Bãi (ÕViºani). Supr.:56 ha.
2. Com. în jud. Vâlcea, alcãtuitã din6 sate, situatã în N Depr. Loviºtea, lapoalele de SV ale M-þilor Fãgãraº ºi celede SE ale M-þilor Lotru, pe cursulmijlociu al Oltului, în zona defileuluiTurnu Roºu–Cozia; 2 536 loc. (1 ian.2011): 1 267 de sex masc. ºi 1 269 fem.Reºed. com. este satul Câinenii Mici.Staþie de c.f. Balastiere (în satele Robeºtiºi Râu Vadului). Expl. ºi prelucr.lemnului. Pomi culturã (nuci, meri). SatulCâinenii Mici este men þionat docu -mentar, prima oarã, în 1415, cu numele
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de Ge nune. În raza com. C. se gãsescmulte case þãrãneºti specifice zoneivâlcene, cu valoare arhitecturalã, ºibiserici reprezentative pentru faza derusticizare a artei brâncoveneºti târzii (sf.sec. 17 ºi începutul sec. 18), bogatã îndecoraþie sculptatã ºi pictatã; biserica„Sfântul Nicolae” din satul CâineniiMari, constru itã în 1733–1769 de NicolaPetru, pãstreazã valo roase picturi muraleîn interior (din 1774) ºi pe faþade (din1846) ºi este trecutã pe lista Patri mo niuluicultural mondial UNESCO; în satulCâinenii Mici se aflã bisericile „SfântulNicolae” (începutul sec. 19, cu refaceridin 1822–1828 ºi pictatã în 1862) ºi „SfinþiiVoievozi” (1807, cu picturi murale îninterior din 1858); în satele Grebleºti ºiRobeºti se aflã bisericile „CuvioasaParascheva” (1793– 1797, pictatã în 1891)ºi respec tiv „Sfinþii Voie vozi” (1798). Hanturistic (în satul Râu Vadului).
CÂLCESCUÕ Gâlcescu.

CÂLNIC1. Com. în jud. Alba, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în Pod. Secaºelor, înzona de confl. a pârâului Câlnic cu Secaº;1 771 loc. (1 ian. 2011): 864 de sex masc.ºi 907 fem. Viticulturã. Pe terit. com. s-audescoperit urmele unei aºezãri neoliticeîn care s-a gãsit ceramicã pictatã (bi- ºitricromã), cu motive geometrice, spe cificãculturii materiale Petreºti (milen. 3 î.Hr.)ºi ceramicã de tip Coþofeni, datând dinpe rioada de trecere de la Neolitic laEpoca bron zului (2500–1800 î.Hr.). Însatul Câlnic, menþionat docu mentar,

prima oarã, în 1267, se aflã una dintre
cele mai vechi cetãþi din Transilvania,
construitã în jurul anului 1200 ºi men -
þionatã documentar în 1267 ca aparþi -
nând conþilor Kelling. Ea cuprinde o
in cintã de plan oval, dominatã de un
puternic donjon (turn) central, paraleli -
pipedic, înalt de 20 m, com pus din parter
ºi trei etaje pentru locuinþe, numit Turnul
Siegfried, men þionat în documentele
anilor 1270–1272, o capelã ºi douã turnuri
de pazã. În anul 1430, sasul Johann Geréb
din Vingrad a vândut cetatea obºtei
sãteºti care a amenajat-o ulterior (sec. 15–
16) ca cetate þãrãneascã, sistemul de
apãra re fiind completat cu o centurã
exterioarã de ziduri, întãritã cu o
barbacanã ºi un turn-bastion. În urma
lucrãrilor de restaurare (1961–1964),
cetatea a fost declaratã monument de
arhitecturã, iar în anul 1993 a fost inclusã
pe lista Patrimoniului cultural mon dial
UNESCO. Din anul 2003, în interiorul
cetãþii funcþioneazã un centru cultu -
ral-ºtiin þific internaþio nal. În apropiere
de cetate se aflã fosta casã paro hialã
ziditã în sec. 16 ºi extinsã în 1779. Până
la 7 apr. 2004, com. C. a avut în compo -
nenţă satul Cut, care la acea dată a
devenit comună de sine stătătoare.
2. Com. în jud. Gorj, alcãtuitã din 9

sate, situatã în SV Depr. Târgu Jiu–
Cãrbu neºti, la poalele su dice ale Dealului
Sporeºti, pe râul Tismana; 2 181 loc.
(1 ian. 2011): 1 100 de sex masc. ºi 1 081
fem. Produse textile (þesãturi); centru de
olãrit. Recol tarea ºi prelucr. fructelor de

pãdure. În satul Piep tani se aflã o bisericãdin lemn cu hra mul „Sfântul Vasile”(1810 sau 1815, cu pridvor adãugat ºi cupicturi interioare din 1881).
CÂLNIªTEA, râu, afl. dr. al Neajlovuluila Cãlugãreni; 102 km; supr. bazinului:1 846 km2. Izv. din Câmpia Gãvanu-Bur -dea, de pe raza com. Talpa (jud.Teleorman), de la 107 m alt. Are o pantãredusã de scurgere (0,5 m/km) ºi un cursputernic meandrat. Alimenteazãnumeroase lacuri de vale. Folosit pentruirigaþii. Afl. pr.: Glavacioc, Valea Albã,Valea Porumbenilor, Ismar.
CÂMPANI, com. în jud. Bihor, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în SE Depr. Beiuº, lapoalele de V ale M-þilor Bihor, pe râurileCriºu Bãiþa ºi Sighiºtel; 2 526 loc. (1 ian.2011): 1 259 de sex masc. ºi 1 267 fem.Satul Câmpani este menþionat docu -mentar, prima oarã, în 1492. Biserica dinlemn „Sfântul Dimitrie” (1796, cu picturidin 1832 executate de Micula Mihail dinMociar), în satul Fânaþe. Rezervaţianaturală „Valea Sighiştelului” (412,6 ha).
CÂMPENEASCĂ,Peştera~Õ Peştera
Câmpenească.

CÂMPENI1. Depresiune intramontanã,tecto no-erozivã, situatã în partea centralãa M-þilor Apu seni, între culmile prelungi,nu prea înalte (800– 1 200 m), ale M-þilorBihor, Trascãu ºi Muntele Mare, drenatãde Arieº ºi afl. sãi. Supr.: c. 200 km2.Relief de luncã, de terase ºi de glacisuri
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pie mon tane. Climã rãcoroasã ºi umedã,cu veri scurte, în care temp. medie a luniiiul. este de 12–16°C, ºi ierni lungi, nuprea friguroase (temp. medie a lunii ian.–3°C). Preci pitaþiile anuale însumeazã800–1 200 mm. Zãcãminte auro-argen -tifere. Este o zonã de mare risipire aaºezãrilor omeneºti, care se extind pe zecide km, atât în zona depresionarã, cât ºipe culmile domoale înconjurãtoare (com.Avram Iancu cuprinde 33 de sate,Arieºeni 18 sate, Albac 16 sate etc.).Cunoscutã ºi sub numele de Þara Moþilor. 
2. Oraº în jud. Alba, situat îndepresiunea omo nimã, la 533–618 m alt.,în zona de confl. a râurilor Bistra ºiCerniþa cu Arieº, la 77 km NV de AlbaIu lia; 7 603 loc. (1 ian. 2011): 3 806 de sexmasc. ºi 3 797 fem. Supr.: 86,8 km2, dincare 81,5 km2 în intravilan; densitatea: 93loc./km2. Important centru al ÞãriiMoþilor. Sta þie de c.f. pe linia de mocăniţăCâmpeni - Abrud. Nod rutier. Prelucr.lem nului (mobilã, cherestea, dogãrie);conf. ºi tri cotaje; producţie de lacuri,vopsele şi de cerneluri tipografice, dearticole de lenjerie de corp şi de produsealimentare (panificaţie, conservareacărnii). Sală polivalentă de sport,inaugurată în martie 2011. Muzeul„Avram Iancu” (inau gurat la 30 mai1989). Istoric.Men þionat documen tar,pri ma oarã, în 1565 ºi apoi la 16 mart.1589. La 24 mai 1782, la C. a avut loc o

re voltã þãrãneascã (þãranii din sateleCâmpeni, Vidra, Bistra º.a. au distrus bu -toa iele cu bãuturã ale aren daºilor cârciu -mã ritului) care a constituit prelu diulRãscoalei þãrã neºti din 1784–1785, con -dusã de Horea, Cloºca ºi Criºan (înnov.-dec. þãranii rãscu laþi au ocupat lo -ca lit. C.). În timpul Revoluþiei din 1848–1849 din Transilvania, la C. s-a aflatcartierul ge  neral al lui Avram Iancu.Declarat oraº la 1 ian. 1961. Monumente:statuia ecvestrã a lui Avram Iancu, operãdin 1924 a sculptorului Ion C. Dimi triu-Bâr -lad, dezvelită iniţial la Târgu Mureş şimutată la Câmpeni în 1940; Bustul luiAvram Iancu, realizat în 1992 de MihaiBuculei; case vechi de c. 200 de ani.
CÂMPIAARADULUIÕ Arad(1).

CÂMPIABANATO-CRIªANÃÕ Câmpia
deVest.

CÂMPIABARCÃULUIÕ Barcãu(2).

CÂMPIABÃRÃGANULUIÕ Bãrãgan.

CÂMPIABÂRZAVEIÕ Bârzava(2).

CÂMPIABLAHNIÞEIÕ Blahniþa(2).

CÂMPIABOIANÕ Boian(1).

CÂMPIABRÃILEIÕ Brãila(1).

CÂMPIABURNASULUIÕ Burnas.

CÂMPIABUZÃU-CÃLMÃÞUIÕ Buzãu(5).

CÂMPIACARAªULUIÕ Caraº(2).

CÂMPIACAREIÕ Carei(1).

CÂMPIACERMEIÕ Cermei(1).

CÂMPIACOLINARÃATRANSILVANIEI,com partiment central-nordic al Pod.Tran silvaniei, situat în partea cen -tral-nord-vesticã a României, întreculoarul Mureºului (la S), aliniamentulvãilor Agriº (afl. al râului Luþu) ºi Dipºa(la E), valea Someºului Mare (la N) ºi ceaa Someºului Mic (la NV ºi V) ºi ValeaFlorilor – pânã la culoarul Arieºului (laSV). Localnicii i-au atribuit acestei zonedenumirea de câmpie datoritã funcþio -nalitãþii sale agricole strãvechi, deºi nicirelieful ºi nici ma joritatea celorlaltecomponente ale peisajului nu justificãîncadrarea acestei unitãþi în categoriacâm piilor propriu-zise. Litologia (roci îngeneral liabile, reprezentate prin argilevinete, marne, marne nisipoase ºi nisipuricu unele intercalaþii de tufuri daci ticemai rezistente) ºi structurile în cutediapire (bra hianticlinale ºi domuri)explicã predominanþa relie fului delu -ros-co linar, mai înalt în N (550–630 malt.) ºi mai coborât în S (450–500 m),repre zentat prin dealuri cu pante do -moale, uneori asime trice, cu creste ceintersecteazã bolþi anticlinale, separatede vãi largi ºi meandrate, care au albiicu tendinþã de înmlãºtinire. Alternanþarocilor permea bile cu a celor imper mea -bile permite producerea unei eroziunitorenþiale active ºi a unor alunecãri maride teren. Defriºatã de timpuriu, Câmpiacoli narã a Transilvaniei a devenit o zonãagricolã im por tantã, în cadrul cãreia secultivã cereale, sfeclã de zahãr, floa -
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rea-soarelui, plante textile, legume etc.Pe versanþii înclinaþi se mai pãstreazãpetice de pajiºti cu caracter xerofil: colilie(Stipa tirsa), rus cuþã de primãvarã (Adonis
vernalis), pãiuº stepic (Festuca rupicola),rogoz pitic (Carex humilis). Cu prinde treisubunitãþi: Câmpia Fizeºului, Câmpia
Sãrmaºului ºi Câmpia Turzii.
CÂMPIACOVURLUIÕ Covurlui(2).

CÂMPIACRICOVULUIÕ Cricov.

CÂMPIACRIªURILORÕ Criº(1).

CÂMPIADESNÃÞUIULUIÕDesnãþui(1).

CÂMPIADEVEST, câmpie fluvio-lacus -trã, si tuatã în extremitatea vesticã aRomâniei, între gra niþa cu Ungaria ºiSerbia, la V, ºi Dealurile Vestice ºi zonamontanã a Carpaþilor Occidentali, la E,în care pãtrunde prin mai multe „golfuri”(Câm pia Lugojului, Depr. Zarand, Depr.Beiuº º.a.). Are lãþimi cuprinse între 40de km în partea de N ºi c. 120 km, în S ºialt. între 90 ºi 170 de m. Acoperitã în ceamai mare parte cu soluri cerno ziomice,propice culturilor agricole. C.deV. cu -prinde mai multe subunitãþi: Câmpia
Some ºului, Câmpia Carei, Câmpia Ierului,
Câmpia Tãº na dului, Câmpia Bar cãului,
Câmpia Miersigului, Câmpia Criºurilor,
Câmpia Cermei, Câmpia Aradului, Câmpia
Mure ºului, Câmpia Vingãi, Câmpia Timi -
ºului, Câmpia Lugojului, Câmpia Bârzavei,
Câm pia Caraºului. C. de V. mai estecunoscutã ºi sub denumirea de Câmpia
Banato-Criºanã.
CÂMPIAFIZEªULUIÕ Fizeº.

CÂMPIA GÃVANU-BURDEA Õ

Gãvanu-Burdea.

CÂMPIAGHERGHIÞEIÕGherghiþa(1).

CÂMPIAIERULUIÕ Ier(1).

CÂMPIAJIJIEIÕ Jijia(1).

CÂMPIAJOASÃASOMEªULUIÕ So-
meº(2).

CÂMPIALUGOJULUIÕ Lugoj(2).

CÂMPIAMIERSIGULUI, subunitate decâm pie înaltã în partea centralã aCâmpiei de Vest, cuprinsã între CriºuRepede, la N, Dealurile Oradei ºi Dea -lurile Hidiºelului, la E, Criºu Negru, laS ºi canalul Criºurilor, la V. Alt.: 150–170 m.
CÂMPIAMOLDOVEIÕ Jijia(1).

CÂMPIAMUREªULUIÕ Mureº(1).

CÂMPIAPITEªTIULUIÕ Piteºti(1).

CÂMPIAPLOIEªTIULUIÕ Ploieºti(1).

CÂMPIARÂMNICULUIÕ Râmnic(1).

CÂMPIAROMANAÞIÕ Romanaþi.

CÂMPIA ROMÂNÃ, cea mai mareunitate de câmpie a României, situatã înS-SE þãrii, între Piem. Getic, SubcarpaþiiPrahovei, Buzãului ºi Vrancei, la N, Pod.Moldovei, la NE, Dobrogea, la E ºiDunãre, la S. Lungimea: c. 600 km;lãþimea: între 10 km în V ºi 135–140 kmîn sectorul central (între Târgo viºte ºiZimnicea). Alt. medie: c. 100 m; alt. max.depãºeºte 300 m la contactul cu Piem.Getic ºi cu Subcarpaþii, iar înãlþimile celemai mici apar în Câmpia Siretului infe -rior (8–15 m). S-a format prin acumulareadepozitelor de pietriºuri, nisipuri, mar -ne, argile, loessuri în zona de coborâretectonicã a unitãþilor din fundament (laS de aliniamentul Slatina–Urziceni–Însu -rãþei, la adâncime mare, 1 000–3 000 m,se aflã Platforma Moesicã, iar la N deacesta este avanfosa carpaticã). Acestedepozite au, în zona de maximãscufundare, gro simi de câteva mii demetri. La contactul cu dealurile, întrerâurile Vedea, Trotuº ºi Bârladul inferior,câmpia piemon tanã este înaltã (300–120m) ºi înclinatã. Între Argeº ºi Siretulinferior se aflã o zonã de luncã largã, de10–30 km, fãrã terase, numitã câmpie dedivagare, de fapt o zonã de subsidenþãla marginea Sub carpaþilor, în cadrulcãreia miºcãrile tectonice lo cale maiaccentuate au dus la formarea unorpuncte de adunare a apelor. O mare partea C. R. este formatã din terasele Dunãrii,în numãr de 4–5 la V de Argeº ºi 2–3 laE. În afarã de partea nordicã, unde esteo câmpie piemontanã (câmpiile Piteºtiu -lui, Târgoviºtei, Ploieºtiului), în rest esteo câmpie tabularã, slab fragmentatã devãi, cu numeroase crovuri, lacuri sãrateºi dune de nisip. Este prin cipala zonãagricolã a României, supranumitã„grânarul þãrii”, cu soluri fertile în carepredominã cerno ziomurile de diferitetipuri ºi solurile brun-roºcate. C. R.cuprinde urmãtoarele subunitãþi:
Câmpiile Blahniþei, Desnãþuiului, Romanaþi,
Boian, Gãvanu-Burdea, Burnas, Vlãsiei,
Bãrãganului, Brãi lei, Siretului inferior,
Covurlui, Tecuci, Râmni cului, Buzãu-Cãl -
mã þui, Sãrata, Ploieºtiului, Gher ghiþei, Titu,
Cricovului, Târgoviºtei ºi Piteºtiului.

CÂMPIASÃRATEIÕ Sãrata(1).

CÂMPIASÃRMAªULUIÕ Sãrmaº(1).

CÂMPIASIRETULUIINFERIOR, câmpiede subsidenþã, parte componentã aCâmpiei Ro mâne, situatã în NE acesteia,în zona de vãrsare a Siretului, spre carese adunã într-o mare zonã de confl.râurile Buzãu, Râmnic, Putna ºi Bârlad.Alt.: 8–15 m; lãþime: 20–30 km. Este ceamai coborâtã treaptã a Câmpiei Române,pe cuprin sul ei aflân du-se numeroasebraþe ºi meandre pã rãsite, cursuri de apãsecundare, gârle, bãlþi etc.
CÂMPIASOMEªULUIÕ Someº(2).

CÂMPIATÃªNADULUIÕ Tãºnad(1).

CÂMPIATECUCIULUIÕ Tecuci(1).

CÂMPIATIMIªULUIÕ Timiº(1).

CÂMPIATITUÕ Titu(1).

CÂMPIATÂRGOVIªTEIÕTârgoviºte(1).

CÂMPIATRANSILVANIEIÕ Câmpia
colinarãaTransilvaniei.

CÂMPIATURZII1. Subunitate a Câmpieicoli nare a Transilvaniei, situatã în parteade SV a acesteia, între Dealul Feleac (laN ºi NV), Colinele Luduºului (la NE),Culoarul Mureºului (la S ºi SE), DealurileAiudului (la SV) ºi M-þii Trascãu (la V).Între aceste limite, C. T. se prezintã subforma unei arii depresionare constituitãdin luncile ºi terasele râurilor Mureº ºiArieº, dominatã de Dealul Mãhã cenilorcare reprezintã o prelungire, spre N, aDea lu rilor Aiudului. Culturi de cereale(grâu, porumb) ºi de legume (în luncilerâurilor).
2. Municipiu în jud. Cluj, situat înNE câmpiei omo nime, la 450 m alt., lapoalele de S ale Colinelor Luduºului, pedr. râului Arieº, la 30 km SE de muni -cipiul Cluj-Napoca; 26 209 loc. (1 ian.2011): 12 766 de sex masc. ºi 13 443 fem.Supr.: 23,8 km2, din care 7 km2 înintravilan; densitatea: 3 744 loc./km2.Nod feroviar (staþia de c.f. a fost inau -guratã în 1881) ºi rutier. La 1 dec. 2009 afost inaugurat primul tronson al autos -trăzii „Transilvania”, în lungime de42 km, între Câmpia Turzii şi Gilău. Expl.de caolin, de pietriş şi de nisip. Termo -cen tralã. Ind. siderurgicã (oþel, laminateuºoare, bare calibrate, sârme trase larece/moi, tari, speciale/, cabluri). Pro -duse metalice diverse. Construcţii demaşini şi utilaje agricole şi pentruexploatări forestiere; producţie de mobi -lier pentru birouri şi magazine, deechipamente pentru comunicaţii, de

281Câmpia Turzii

Cristian
Pencil

Cristian
Text Box
].a.), p@n` [n 2013).

Cristian
Line



articole din sticlă, de conf., tricotaje,postav, izolatori electrici, electrozi pentrusudurã, oxigen, cãrãmidã ºi þiglã. Din1993 se mai produc pesticide, fungicide,ierbicide ºi insecticide. Fermã de creºterea bovinelor. Sere legumicole (21,5 ha).Centru pomicol. Istoric. În arealuloraºului au fost descoperite vestigiineolitice, din Epocile bron zului, fierului,dacicã (sec. 3 î.Hr.–106 d.Hr.) ºi din sec.8–9 (urme de bordeie ºi ale unei aºezãriapar þinând populaþiei autohtone).Localit. s-a format la 25 sept. 1925 princonto pirea a douã sate vechi (Ghiriº-Arieş ºi Ghiriº-Sâncraiu, menþio natedocumentar, prima oarã, în 1219 ºi apoiîn 1282), declaratã oraº în 1950 ºimunicipiu la 12 nov. 1998. Monumente:bisericã reformată (1679–1680), cu turndin 1946, reparat în 1946; catedrala„Învierea Domnului” construită în anii1943-1951 după planurile arhitectuluiGeorge Cristinel, cu picturi muraleinterioare originare, în stil neobizantin;bisericile „Adormirea Maicii Domnului”(1910, cu picturi murale din 1983) şi„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”(1928-1930); biserica romano-catolică(1898); conacele „Pãget” (sec. 19),„Betegh” (sec. 19) ºi „Bethlen” (sec. 18). 
CÂMPIAVINGÃIÕ Vinga(1).

CÂMPIAVLÃSIEIÕ Vlãsia(1).

CÂMPINA, municipiu în jud. Prahova,situat în zona Subcarpaþilor Prahovei, la426 m alt., pe stg. Vãii Prahova, la 33 kmNV de Ploieºti; 36 572 loc. (1 ian. 2011):17 080 de sex masc. ºi 19 492 fem. Supr.:7,4 km2; densitatea: 4 942 loc./km2. Staþie

de c.f. (inauguratã la 10 iun. 1879). Nodrutier. Termo centralã. Expl. ºi pelucr.petrolului. Turnã torie de oþel ºi fontã.Constr. ºi reparaþii de utilaj petrolier,chimic ºi minier, de angrenaje ºi organemecanice de transmisie, de reductoare,motoare gene ratoare ºi trans formatoareelectrice; producţie de mobilã ºi che -restea, tricotaje, ciorapi, de cãrãmidã.Institut de cercetãri ºi proiectãri pentruforaj ºi extracþie (1970). Muzeele me -moriale închinate pictorului NicolaeGrigorescu (peste 100 exponate),amenajat într-o clãdire con struitã în1902–1904, restauratã la sfârºitul sec. 20,ºi scriito rului B. P. Hasdeu (castel con -struit în anii 1893–1898, în care suntexpuse documente, fotografii, manus -crise care privesc viaþa marelui om deculturã ºi a fiicei sale, poeta Iulia Hasdeu,decedatã prematur, la vârsta de 19 ani).
Istoric: Prima menþiune documentarã alocalit. dateazã din 8 ian. 1503. În 1593apãrea în docu mente ca punct de vamãpe drumul spre Transil vania, reiterat la12 mart. 1674. Punctul vamal a funcţionatpână în 1840, când a fost mutat la Breazaşi apoi la Predeal. La 22 sept. 1663 devinetârg (consemnat ca atare de cronicarulMiron Costin în 1684), apoi târg liber (în1783), iar în 1864 este ridicat la rangulde oraº. La 16 apr. 1861 a fost introdusiluminatul public cu felinare cu petrollampant, iar în 1908 iluminatul electricpublic ºi casnic. În 1890, la C. a fostinstalată prima schelã petrolierã din þarã,iar în 1895 s-a construit rafinãria „FabricaNouã”, pe atunci cea mai mare dinEuropa. La C. au avut loc puterniceacþiuni greviste ale petroliºtilor în oct.1920 ºi ian.-febr. 1933. Declarat muni -

cipiu la 24 nov. 1994. Monumente:biserica „Sfântul Nicolae” a fostului schit„Slobozia” construitã în 1714, cu picturimu rale la interior, refãcute în sec. 20;biserica de la han, cu hramul „AdormireaMaicii Domnului” a fostei mănãstiriPoiana, construitã în jurul anului 1711din iniþiativa spãtarului Toma Canta -cuzino, reconstruită din temelii în 1833prin osârdia lui Calinic (stareţul mă -năstirii Cernica), declarată monumentistoric; biserica „Sfinţii Voievozi” (1827);biserica „Sfânta Treime” (1828, reparatãîn 1887); biserica având dublu hram -„Cuvioasa Parascheva” şi „SfântulAntonie cel Mare” (1992-1995, sfinţită înoct. 2001); casa parohialã a fostei stãreþiia schitului „Slobozia” (1840); bisericaromano-catolicã „Sfântul Anton dePadova” (1906); Sinagoga (1905); Castelul„Iulia Hasdeu” (1893–1898).
CÂMPINEANCA, com. în jud. Vrancea,alcã tuitã din 3 sate, situatã în zona decontact a Câmpiei Râmnicului cu DealulDeleanu (Subcarpaþii Vran cei), pe râulMilcov; 3 727 loc. (1 ian. 2011): 1 801 desex masc. ºi 1 926 fem. Producţie demobilã. Viticulturã. Pânã la 17 febr. 1968satul ºi com. C. s-au numit Floreºti.Bisericile „Sfântul Nicolae” (1819), „Sfin -þii Voievozi” (1835), „Sfân tul Dumitru”(1843) ºi conacul „Dimachi-Arghi ropol”(sec. 17–18), în satul Câmpineanca.
CÂMPULUNG1. Depresiune subcarpa -
ticã, tectono-ero zivã, situatã între cursu -
rile superioare ale râurilor Argeºel ºi
Bratia, dominatã de Dealurile Mãþãu, la
E, ºi Ciocanu, la V, ºi de prelungirile
sudice ale M-þilor Iezer-Pãpuºa, la N,
drenatã de Râu Târgului. Supr.: c.
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100 km2. Relieful depre sionar este repre -
zentat prin lunci, terase ºi culmi delu -
roase, prelungi, cu aspect de muscele.
Temp. medie anualã este de 8–9°C, iar
precipitaþiile în sumeazã 800–900 mm
anual. Pomiculturã (meri, peri, pruni
etc.). Creºterea ovinelor ºi bovinelor.
Turism. Cunoscutã ºi sub denumirea de
Câmpu lung-Muscel.
2. Municipiu în jud. Argeº, situat îndepresiunea omonimã, la 580–600 m alt.,pe Râu Târgului, la 54 km N-NE dePiteºti; 35 901 loc. (1 ian. 2011): 17 176 desex masc. ºi 18 725 fem. Supr.: 11,7 km2;densitatea: 3 068 loc./km2. Staþie finalãde c.f. (inauguratã la 1 iul. 1887). Constr.de autoturisme pentru teren („ARO”, din1957şi până în 2003; din 2007 fabrica esteîn conservare). Producţie de fire ºi fibresintetice, de ciment, var, mobilã,cherestea ºi încãlþãminte; morãrit ºipanificaþie. Prelucr. piei lor de animale.Centru pomicol. Muzeu municipal (cucolecþii de istorie ºi arheologie, de numis -maticã, de artã plasticã ºi de ºtiinþelenaturii; Muzeu de etno grafie ºi artãpopularã; casele memoriale „TudorMuºatescu” ºi „Mihai Tican-Rumano”.Institut de învăţământ superior cu ofacul tate şi 276 studenţi (în anul univer -sitar 2007–2008). Istoric. În perimetrulmunicipiului au fost desco perite vestigiidin Epoca bronzului ºi din perioadageto-dacicã. Pri ma menþiune docu men -tarã dateazã din anul 1292, dar localit.are o vechime mult mai  mare. La C. ºi-astabilit, în 1330, prima reºedinţă,Basarab I, domn al statului feudal ÞaraRomâneascã (1330–1352). În 1369,domnul Vladislav I (Vlaicu Vodã) amutat capitala Þãrii Româneºti de la C.la Curtea de Argeº. În vara anului 1737,oraºul a fost incendiat în timpul lupte -lor dintre turcii otomani ºi austrieci.Situat pe unul dintre cele mai importantedru muri comerciale între Þara Româ -neascã ºi Transilvania (prin culoarul

Rucãr-Bran ºi pasul Giuvala), C. a fost,în sec. 18–19, un însemnat centrumeºteºugãresc ºi comercial. La 28 iun.1521, negustorul Neacºu din C. a adresatlui Johannes (Hanãº) Benkner, judeleBraºovului, o scrisoare care cuprindeainformaþii referitoare la miº cãrile armateiturceºti pe malurile Dunãrii. Aceastãscrisoare este cel mai vechi text datat,scris în limba românã, care s-a pãstratpânã azi. Declarat municipiu la 24 nov.1994. C. are în subordine ad-tivã localit.com ponentã Valea Rumâneºtilor. Monu-
mente: fun daþiile unei biserici romanice(sec. 14); biserica romano-catolicã„Sfântul Iacob”-Bã rãþia (sec. 13), cu turnridicat în 1730. În corul bisericii Bãrãþiase aflã lespedea funerarã a comi teluiLaurentius de Longo Campo, decedataici în anul 1300; mănãstirea Negru Vodã(de cãlugãri), cu biserica având hramul„Adormirea Maicii Dom  nului” – ctitoriedin 1215 a lui Radu Negru – primuldomn al Þãrii Româneºti (cunoscut înpopor ca Radu I sau Negru Vodã),reziditã apoi de domnul Basarab I înprima jumãtate a sec. 14 ºi terminatã în1351 de fiul acestuia, domnul NicolaeAlexandru. Distrusã de cutremurul din1628, biserica a fost reconstruitã dintemelii de domnul Matei Basarab în anii1635–1636, care a întemeiat, totodatã, omănãstire de cãlugãri prin hrisovul din10 aug. 1647. Cutremurul din 14 oct. 1802a zdruncinat puternic biserica mănãstirii,provo cându-i mari stricãciuni, iarcutremurul din 1819 a dãrâmat o mareparte din aceastã bisericã, rãmânând înruinã pânã în 1826 când, domnul ÞãriiRomâneºti, Grigore Dimitrie Ghica a datporuncã sã înceapã zidirea unei noibiserici. Lucrãrile de construire a noiibiserici au început prin osârdia mitropo -litului Grigore, dar au fost întrerupte înanii 1828–1829 din cauza Rãzboiuluiruso-turc. Zidirea bisericii, efectuatã dinpiatrã de Albeºti, a fost terminatã în 1831pe cheltuiala vornicului Panã Costescu

ºi prin strãdania stareþului FilaretBeldiman venit din Moldova, ºi sfinþitãla 30 oct. 1832. Biserica are o turlã mareîn mijloc ºi douã turle mai mici plasatela Vest ºi, respectiv, la Est de turlaprincipalã. Picturile murale interioare aufost executate în frescã în anii 1955–1957,pe peretele vestic aflându-se tabloul votivcare îl înfãþiºeazã pe domnul MateiBasarab cu macheta bisericii în mânã,alãturi de soþia sa, Elina. Fortificaþiilemănãstirii dateazã de la mijlocul sec. 14,având forma unui val de pietriº ºibolovani, înalt de 9 m, înconjurat de unºanþ de 2,5 m adâncime, plin cu apã.Ansamblul monahal Negru Vodã maicuprinde Paraclisul Curþii Voievodale,ctitorie din anii 1565–1567 a domnuluiPetru cel Tânãr ºi a mamei sale, DoamnaChiajna, reconstruit în 1721 de domnulNicolae Mavrocordat şi vornicul Neacşu,avariat de cutremurul din 11 ian. 1838 şireconstruit în 1870-1889, Bolniþa (sec. 18),
Turnul-clopotniþã (35 m înãlþime),construit în 1637, prevãzut cu metereze,cu rol de punct de observaþie ºi poartãde intrare în incinta mănãstirii, ºi Casa
Domneascã, ziditã în anul 1650 de MateiBasarab, pe locul celei vechi care data
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din sec. 14, Casele egumeneºti (sec. 18) ºi
chiliile (sec. 19). În 1642, la aceastãmănãstire a fost instalatã o tiparniþãdãruitã de mitropolitul Petru Movilã, iarîn 1669 a fost inauguratã o ºcoalã dom -neascã cu limba de predare românã,înfiinþatã de boierul Radu Nãsturel, lacare au învãþat atât copiii de boieri, câtºi copiii celor sãraci. La aceastã mănãstirea mai funcþionat ºi o ºcoalã de copiºti.La 8 mai 1934, un incendiu de proporþiia mistuit casa stãreþiei cu muzeul, turlacea mare a bisericii (afectând picturilemurale interioare) ºi acoperiºul clopot -niþei, toate acestea fiind refãcute ulterior.În biserica mănãstirii se aflã mormântuldomnului Nicolae Alexandru (mort la 16nov. 1364), fapt ce atestã calitatea dereºed. domneascã a oraºului Câm pulung.Mănãstirea Negru Vodã a fost desfiinþatãde autoritãþile comuniste la 28 oct. 1959,devenind bisericã de parohie, ºi reîn -fiinþatã dupã cãderea comunismului în1989; bisericile „Sfinþii Îm pãraþi Constantinºi Elena”-Subeºti (1552, refã cutã în 1779),„Sfântul Ilie” (1620–1626, reparatã în1712, 1859, 1929, 1982–1983 şi 1998–2000),„Sfântul Ni colae”-Nicuţ (1570, renovatăîn 1670 şi 1708, zugrăvită în 1750, restau -rată în 1854 de negustorul ConstantinNicuţ-Pop şi pictată în 1918-1921 deDumitru Belizarie), „Sfânta Treime”(1632, reparatã ºi pictatã în 1730), „Intra -rea în Bisericã a Maicii Domnului”-Schei(ante 1779), „Ador mirea Maicii Dom -nului” - Fundeni (sf. sec. 15, restauratăîn 1788, cu pridvor adăugat în 1817),„Sfântul Gheorghe”-Olari (sec. 16, pictatăîn 1772 de diaconul Şerban şi restauratăîn 1931), „Duminica Tu turor Sfinþilor”(1833), „Adormirea Maicii Domnu lui”-Flãmânda (1938–1949) – con struitã dupãplanurile arhitectului G. M. Cantacu zinope locul uneia care data din 1764; bise -ricile cu dublu hram – „SfântulGheorghe” ºi „Sfinþii Apostoli Petru ºiPavel”-Viºoi (1774) ºi „Sfântul Nicolae” ºi„Buna Vesti re” (1860–1861). În sec. 18–19, la Câmpulung a funcþionat, pe lângãbiserica „Sfânta Maria”, o ºcoalã dezugravi; clãdirea Tribunalului municipal(1900); clãdirea fostei Prefecturi (aziPrimãria muni cipalã), con struitã în 1928–1934 dupã planurile arhitectului D. I.Bere chet; clãdirea fostului Ateneu (1923),azi Protoeria Câmpulung; casa„Anastase” (1921), azi sediul BãnciiNaþionale ºi o casã din 1925 – toate con -struite dupã planurile arhitectului I. D.

Berindei; Vila „Mirea” (sec. 20) – arhitectIon Mincu; casa memorială a dramaturguluiTudor Muºatescu (începutul sec. 20); casa„Rosetti” (1910); vila „Progor” (1930) º.a.
3.Õ CâmpulungMoldovenesc(2).

CÂMPULUNG LA TISA, com. în jud.Mara mureº, formată dintr-un sat, situatãîn NV Depr. Maramureº, pe stg. râuluiTisa, la graniþa cu Ucraina; 2 475 loc. (1 ian.2011): 1 230 de sex masc. ºi 1 245 fem. Staþiede c.f. Expl. de balast. Fabrică de cherestea.Satul Câmpulung la Tisa este men þionatdocumentar, prima oarã, în 1329. Bisericãreformatã (1793), cu turn din 1853.
CÂMPULUNGMOLDOVENESC1. De -presiune intra montanã de eroziune în NCarpa þilor Orientali, amplasatã pe o liniede ºariaj, la 600–650 m alt., pe cursulsuperior al râului Moldova, dominatã demasivul Rarãu, la S, ºi Obcina Fere deu,la N. Relief specific de lunci, terase ºicoline (împãdurite). Climat rãcoros(temp. medie anualã este de 6,4°C), cuveri relativ scurte ºi rãcoroase (temp.medie a lunii iul. 14°C) ºi ierni lungi ºifriguroase (temp. medie în ian. –4°C), cufrecvente inversii termice. Zonã pomicolãºi de creºtere a bovinelor, ovinelor ºi por -cinelor. Turism de tranzit.
2. Municipiu în extremitatea deN-NE a României, în jud. Suceava, situatîn depresiunea omonimã, la 630 m alt.,la poalele de N ale ma sivului Rarãu, pecursul superior al râului Moldova, la 69km SV de Suceava; 19 443 loc. (1 ian.2011): 9 243 de sex masc. ºi 10 200 fem.Supr.: 14,2 km2, din care 5,6 km2 înintravilan; densitatea: 3 472 loc./km2.Staþie de c.f. Expl. de calcar. Producţiede mobilã ºi cherestea, încãlþăminte, var

ºi alim. (preparate din carne ºi lapte,produse de pa nificaþie, lapte praf); ind.blã nãriei. Constr. de instrumente muzi -cale populare. Staþiune balneocli mate ricã,cu izv. de ape minerale carbogazoase, deinteres local; în anul 2005 a fost declaratãsta þiune turisticã de interes naþional. Parcdendro logic. Patinoar artificial. Pârtie deschi pe Dealul Runc. Muzeu etnograficºi de artã a lemnului. Colecþia de linguri„Ion Þugui”. Colegiul Militar liceal„ªtefan cel Mare”. Festival anual interna -þional de folclor (din 2001). Istoric.Localit. are o existenþã anterioarã înte -meierii sta tului feudal Moldova (1359),dar este menþionatã documentar, primaoarã, la 14 apr. 1411, iar ca târg în 1774.Declarat oraº în 1806. Împreunã cu cele15 sate din jur, populate de þãrani liberi,
C.M. a constituit, pânã în sec. 18, o forma -þiune teritorialã cu regim ad-tiv ºi fiscalaparte, respectat de domnii Moldovei,iar după anul 1775 a fost desfiinþatã deaustrieci, care au orga nizat fondulforestier pe baze proprii. Oraºul a între -þinut strânse relaþii cu Transilvania în
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sec. 18–19, fiind un im portant punctvamal. Pânã la 6 sept. 1950 a purtatnumele Câmpu lung. Declarat municipiula 18 ian. 1995. Monumente: bisericagoticã (sec. 15); bise ricile „AdormireaMaicii Domnului” (ante 1676, recon -struitã în 1928), „Naºterea Maicii Dom -nului” (ante 1765, reclãditã în 1854–1858)ºi „Sfântul Nicolae”, ziditã în 1768 decãtre Teodor Callimah (pe locul uneibiserici din lemn din 1688) ºi refãcutã în1887–1895; case vechi, din sec. 19 (casa„Grã madã” 1817, casa „Pruteanu”, sec.19 º.a.); clãdi rile fostei Primãrii (1896),azi Notariat, ºi fostei Prefecturi (1900),azi sediul Muzeului etnografic ºi de artãa lemnului; clădirea Băncii Naþionale,construitã în 1940 dupã planurilearhitectului Radu Dudescu. Zonã etno -graficã ºi fol cloricã de mare atracþieturisticã (costume populare, sculpturi înlemn, ouã încondeiate, dansuri ºi cân -tece populare originale etc.). Punct deacces spre rezervaþia Pietrele Doam neidin masivul Rarãu.
CÂMPULUNG-MUSCELÕ Câmpulung
(1).

CÂMPURI, com. în jud. Vrancea,alcãtuitã din 5 sate, situatã în SubcarpaþiiVrancei, în Depr. Câmpuri-Rãcoasa, lapoalele sudice ale Dealului Ouºoru, pecursul superior al râului ªuºita; 3 922 loc.(1 ian. 2011): 1 963 de sex masc. ºi 1 959fem. Expl. ºi prelucr. primarã a lemnului.În satul Gura Vãii se aflã casa memorialã„Moº Ion Roatã” (personaj popular dinperioada Unirii Prin ci patelor Române –1859, unul dintre reprezentan þii þãrãnimiiîn lupta pentru Unirea Principatelor), iarîn satul Câm puri există biserica din lemncu hramul „Ador mirea Mai ciiDomnului”-Tei (1663).
CÂNDEªTI 1. Piemontul ~, unitatecolinarã de relief, cu aspect de platformã,parte componentã a Piem. Getic, cu prin -

sã între vãile râurilor Dâmboviþa (la E),Argeº (la S) ºi Râu Târgului (la V). Alt.:300–550 m. Alcãtuit predominant dinpietriºuri ºi nisipuri cuaternare. Areaspectul unor platouri inter fluviale largi,uºor înclinate spre S, fragmentate de vãiadâncite, dar mult lãrgite, însoþite deterase ºi lunci, dominate de versanþi pu -ternic înclinaþi, afec taþi de ravene ºialunecãri.
2.Com. în jud. Botoºani, alcãtuitã din4 sate, situatã în zona Dealurilor Ibãneºti,pe stg. vãii Siretului; 2 167 loc. (1 ian.2011): 1 049 de sex masc. ºi 1 118 fem.Prelucr. laptelui. Creºterea bovinelor.Bisericile din lemn, cu acelaºi hram –„Sfinþii Voievozi”, în satele Cândeºti(1777), Talpa (1772, reparatã în 1860) ºiCãlineºti (începutul sec. 19, refãcutã în1853 ºi 1900). Bisericile de zid cu hra -murile „Adormirea Maicii Dom nului”(1853, reparatã în 1892) ºi „Buna Ves tire”(1857), în satele Cândeºti ºi Viþcani. Com.

C. a fost înfiinþatã la 17 iul. 2003 prindesprinderea satelor Cândeºti, Cãlineºti,Talpa ºi Viþcani din com. Mihãileni, jud.Botoºani.
3. Com. în jud. Dâmboviþa, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în zona de contact aPiem. Cândeºti cu Sub carpaþii Ialo miþeiºi M-þii Leaota, pe cursul superior alrâului Dâmboviþa; 2 930 loc. (1 ian. 2011):1 445 de sex masc. ºi 1 485 fem. Importantcentru pomi col (meri, pruni, peri,nuci º.a.). Prelucr. artisticã a lemnului.Reºed. com. este satul Cândeºti-Vale. Însatul Cândeºti-Vale, atestat documentar,prima oarã, în 1576, se aflã biserica dinlemn cu hramul „Cuvioasa Parascheva”,construitã de preo þii Pavel ºi Ioan în anii1803–1804; în satul Dra godãneºti existãbisericile „Sfânta Treime” (1888) ºi„Sfinþii Îm pãraþi Constantin ºi Elena”(1876), iar în satul Cândeºti-Deal, bisericaavând hramul „Cuvioa sa Pa rascheva”(1888–1890).
4. Com. în jud. Neamþ, alcãtuitã din6 sate, situatã în SV Depr. Cracãu-Bistriþa,pe râul Dra gova; 4 139 loc. (1 ian. 2011):2 091 de sex masc. ºi 2 048 fem. Pe terit.com. au fost descoperite (1946) urmeleunei aºezãri carpice în care s-a gãsit untezaur alcãtuit din 288 de monederomane din argint (sec. 1–4) ºi urmeleunei culturi materiale, numitã Cândeºti,care atestã continuitatea de locuire apopulaþiei autohtone în sec. 5–6. SatulCândeºti este menþionat documentar,prima oarã, la 4 apr. 1435.

CÂRCEA, com. în jud. Dolj, formatădintr-un sat, situatã în Câmpia Romanaþi,la 12 km SE de municipiul Craiova; 2 007loc. (1 ian. 2011): 976 de sex masc. ºi 1 031fem. Haltã de c.f. inauguratã la 5 ian.1878. ªantier arheologic. Biserica „SfântulNicolae” (sfârºitul sec. 18, reparatã în1880 ºi 1930). Mănãstire de maici, înfiin -þatã în 1990, cu biserica având dubluhram – „Intrarea în Bisericã a MaiciiDomnului” ºi „Sfântul Antonie cel Mare”construitã în anii 1990-1992 pe o temelieturnată în 1957 pe care  autorităţilecomuniste nu au mai permis construireaunei biserici în acea vreme. Com. C. afost înfiinþatã la 7 apr. 2004 prin desprin -derea satului Cârcea din com. Coºoveni,jud. Dolj.
CÂRJELARI, vârf în Pod. Babadag,consti tuind alt. max. a acestuia (402 m).
CÂRJIÞI, com. în jud. Hunedoara, alcã -tuitã din 5 sate, situatã la poalele de NEale M-þilor Poiana Ruscãi; 685 loc. (1 ian.2011): 334 de sex masc. ºi 351 fem. Expl.de andezit (în satul Cozia). Satul Cârjiþieste menþionat documentar, prima oarã,în 1453. Biserica ortodoxã cu hramul„Cuvioasa Parascheva” (sec. 18), în satulChergheº, declaratã monument istoric.
CÂRLIBABA, com. în jud. Suceava,alcãtuitã din 6 sate, situatã în bazinetuldepresionar omonim din zona de confl.a râurilor Cârlibaba ºi Þibãu cu Bistriþa,la poalele M-þilor Suhard, a M-þilor Mara -mureº ºi a Obcinei Mestecãniº; 1 879 loc.(1 ian. 2011): 923 de sex masc. ºi 956 fem.Zãcãminte de min. de mangan ºi deplumb, atestate din 1782. Expl. ºi prelucr.primară lemnului. Prelucr. laptelui.Creºterea bovinelor ºi porcinelor. Biserica„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” (1927).Rezervaþia geologicã „Piatra Þibãului”(20,3 ha) repre zintă o stâncă masivă (70m înălţime) alcătuită din calcare eocene,fosiliere. Teleschi (1 800 m lungime).Turism montan.
CÂRLIGAÞI1.Õ CãlmãþuiudeSus.
2.Õ Pãdureni(2).

CÂRLIGÃTURAÕ TârguFrumos(1).

CÂRLIGELE, com. în jud. Vrancea,alcãtuitã din 4 sate, situatã în zona decontact a Câmpiei Râm  ni cului cu DealulDeleanu (Subcarpaþii Vran cei); 2 967 loc.(1 ian. 2011): 1 446 de sex masc. ºi 1 521fem. Centru viticol ºi de vinificaþie. Însatul Bonþeºti, menþionat documentar,
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prima oarã, în 1520, se aflã biserica„Sfinþii Voievozi” (1694-1702), conso -lidată şi reparată în 1990 şi pictată înfrescă în 1995-1996, iar în satul Blidariexistã o bisericã din bârne construitã în1796 de locuitorii satului Mân dreºti-Munteni, de lângã Focºani, ºi donatãlocuito rilor din Blidari în 1834. În 1906,pereþii interiori au fost acoperiþi cu tablãgalvanizatã, pe care s-au aplicat picturicu scene religioase, fiind un unicat deacest fel în România. În satul Dãlhãuþi,atestat documentar în 1615, existã bise -ricile cu hramurile „Izvorul Tãmãduirii”(construitã în 1828 pe locul uneia dinlemn din sec. 17, reparatã în perioada1992–1995 ºi resfinþitã la 5 nov. 1995),„Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena”(1840–1850) ºi mănãstirea Dãlhãuþi (demaici), reînfiinþată în 1990 dupã ce fusesedesfiinþată de autoritãþile comuniste la28 oct. 1959. Mănăstirea este unică prinfaptul cã are în incinta sa trei biserici:
biserica din lemn cu hramul „Sfinþii Arhan -
gheli Mihail ºi Gavriil”, construitã în 1625,refãcutã din temelii dupã incendiul din1827 ºi reparatã în anii 1899–1900.Biserica are iconostas ºi strane în stilbaroc; biserica de zid cu hramul „Izvorul
Tãmãduirii”, ridicatã în anii 1461–1468,reclãditã din temelii în 1829, reparatãdupã rãzboiul din 1916–1918 ºi restauratãdupã anul 1990; biserica de cãrãmidã cu
hramul „Sfinþii Împãraþi Constantin ºi
Elena” ziditã în anii 1840–1850 dearhiman dritul Benedict, rãmasã în ruinãdupã deteriorarea cauzatã decutremurele din 1940, 1977, 1986 şi 1990.În arealul satului Dãlhãuþi se aflã opãdure multisecularã (188,2 ha) alcãtuitãpredominant din fag (Fagus sylvatica) ºigorun (Quercus petraea) de mari di men -siuni (25 m înãlþime ºi 2 m diametrultrun chiului), alãturi de care se maidezvoltã carpenul (Carpinus betulus),frasinul (Fraxinus excelsior), ulmul (Ulmus
minor), arþarul (Acer cam pestre), teiul (Tilia
cordata) º.a. Stratul ierbos este bogat ºivariat, reprezentat prin brusturele negru(Sym phytum cordatum), crucea voinicului(Hepatica transsyl vanica), brebenelul(Corydalis solida), topo raºi (Viola
reichenbachiana) etc. De claratã rezer vaþieforestierã (în 1973).
CÂRLOGANI, com. în jud. Olt, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în zona Piem. Olteþului,la poalele de NE ale Dealului Beica, perâul Beica; 2 673 loc. (1 ian. 2011): 1 327

de sex masc. ºi 1 346 fem. Viticulturã. Însatul Cepari, atestat documentar la 3 febr.1559 ca moşie, se află biserica „SfântaTreime” (1750, reparată în 1949 şi 1968),declarată monument istoric, în satulBeculeşti există biserica „ÎnălţareaDomnului” (1832-1833), iar în satulCârlogani, menţionat documentar în1722, este biserica „Sfântul Dumitru”(1894-1904, reparată în 1949, 1978 şirenovată în 2002. În satul Cârlogani seaflã ruinele mănãstirii Zãtreºti (1812).
CÂRLOMĂNEŞTI, Mănăstirea ~ Õ

Cerţeşti.

CÂRNA1.Õ Bistreþ(1).
2. Com. în jud. Dolj, formată dintr-unsat, situatã în Câmpia Desnãþuiului; 1 544loc. (1 ian. 2011): 737 de sex masc. ºi 807fem. Pomiculturã (meri, pruni, caiºi,piersici). În perimetrul comunei a fostdescoperitã o necropolã de incineraþiedatând din milen. 2 î.Hr., cu 115morminte în care s-au gãsit vaseceramice, bogat decorate prin incizie, cumotive geometrice (zig-zaguri, festoane,spirale), ºi figurine feminine cu rochia înformã de clopot, cu decor asemãnãtor cuacela al vaselor ceramice. Biserica „SfinþiiArhangheli Mihail ºi Gavriil” (1898).Satul Cârna a purtat numele Dunãrenipânã la 20 mai 1996. Com. C. a fostînfiinþatã la 7 apr. 2004 prin desprindereasatului Cârna din com. Goicea, jud. Dolj.

CÂRNU,Mănãstirea~Õ Pãnãtãu.

CÂRPIÞIÕ Victoria(3).
CÂRÞA 1. Com. în jud. Harghita,alcãtuitã din 2 sate, situatã în N Depr.Ciuc, pe cursul superior al Oltului; 2 723loc. (1 ian. 2011): 1 363 de sex masc. ºi1 360 fem. Haltã de c.f. Expl. de calcaredolo mitice. Fabrică de cherestea. Prelucr.laptelui ºi a lânii. Fermã de creºtere abovinelor. Muzeu etnografic (în satulCârþa). În satul Cârþa, menþionatdocumentar, prima oarã, în 1566, se aflão cetate þãrãneascã, cu bisericã roma -no-catolicã, de tip salã, construitã în1444–1500, în stilul goticului târziu, cuincintã fortificatã (sec. 18), de plan inelar,dominatã de un turn de poartã, pro tejatde un zid-scut, declaratã monumentistoric. Clopot turnat în anul 1495. Înbisericã se pãstreazã o cristelniþã dinpiatrã ºi un tabernacol gotic. Pânã la 3oct. 2003, com. C.a avut în componenþãsatul Tomeºti care la acea datã a devenitcomunã de sine stãtãtoare.

2. Com. în jud. Sibiu, alcãtuitã din 2
sate, situatã în Depr. Fãgãraº, în zona de
confl. a râului Cârþi ºoara cu Oltul; 892
loc. (1 ian. 2011): 444 de sex masc. ºi 448
fem. Staþie de c.f. Topitorie ºi þesãtorie
de in. Creºterea buba linelor (bivoli). Satul
Cârþa este men þionat docu mentar, prima
oarã, în 1223. Complex mănãstiresc,
întemeiat de cãlugãrii cistercieni în anul
1202 („beatae Mariae Virginis de Candelis”),
cu o bisericã în stil gotic timpuriu,
folositã ºi azi, cea mai veche din
România. Mănãstirea a fost devastatã ºi
incen diatã în timpul nãvãlirii mongolilor
(1241–1242), fiind reconstruitã din piatrã
în 1242–1250. Avariatã de turci în 1421
ºi 1432, mănãstirea a fost desfiinþatã la
27 febr. 1474 din ordinul lui Matia
Corvin. În prezent, corul ºi absida servesc
ca bisericã de parohie.
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Cârna (2). Vase ceramice aparţinând culturii
materiale Gârla Mare-Cârna

Cârţa (2). Biserica gotică



CÂRÞIªOARA, com. în jud. Sibiu,formată dintr-un sat, situatã în Depr.Fãgãraº, la poalele M-þilor Fãgãraº, perâul Cârþiºoara; 1 249 loc. (1 ian. 2011):596 de sex masc. ºi 653 fem. Creºtereaovinelor. Prelucr. lemnului, a lânii ºi apieilor de animale. Culturi de cartofi,legume, porumb ş.a. Păstrăvărie. Moarăde apă. Agroturism. Muzeu etnografic ºimuzeul memorial „Badea Cârþan”. Pânãla 17 febr. 1968 satul ºi com. Cârþi ºoaras-au numit Streza-Cârþi ºoara (satul a fostmenþio nat documentar, prima oarã, în1223 ºi apoi în anii 1252 ºi 1322). Bisericileortodoxe cu hramurile „Sfântul Nicolae”(1806, cu picturi murale origi nare) ºi„Buna Vestire”-Streza (1818, cu picturimurale ori ginare ºi cu turn din 1821),declarate monumente istorice. Pânã în1761, la C. a existat o mănãstire decãlugãri, atestată documentar în jurulanului 1400, incendiatã la 13 iun. 1761din ordinul ge ne ralului Adolph vonBuccow din cauza refuzului creºti nilorortodocºi de a se converti la catolicism.Pe locul fostei mănãstiri a fost înfiinþatão nouã mănãstire (de maici), în anul 1991,cu biserica „Sfinţii Apostoli Petru şiPavel” construită în perioada 1991-1998,cu picturi murale interioare nefinalizatepână în prezent. Atelier de pictură aicoanelor pe lemn. Punct de acces sprelacul Bâlea. Pânã la 17 febr. 1968, com.
C. a avut în componenþã satele Streza ºi
Oprea Cârþiºoara care la acea datã au fostînglobate în satul Cârþi ºoara. În satulCârþiºioara s-a nãscut Gheorghe Cârþan,cunoscut sub numele de Badea Cârþan(1849–1911).
CÂÞÃÕ Surdila-Gãiseanca.

CÂÞCÃU, com. în jud. Cluj, alcãtuitã din3 sate, situatã la poalele de SV aleDealului Muncelu (Dealurile Ciceului),pe dr. vãii Someºului; 2 455 loc. (1 ian.2011): 1 214 de sex masc. ºi 1 241 fem.Staþie de c.f. Fermã de creºtere abovinelor. Pomi culturã. Satul Câþcãu estemenþionat docu mentar, prima oarã, în1348. Bisericile din lemn cu hra murile„Sfântul Nicolae” (sec. 18, cu picturi inte -rioare din 1792) ºi „Sfinþii ArhangheliMihail ºi Gavriil”-din Deal (1680) – azidezafectatã, în satele Muncel ºi Sãliºca.
CEAHLÃU1. Masiv muntos în parteacentralã a Carpaþilor Orientali, limitat derâul Bistricioara (la NV), lacul deacumulare Izvorul Muntelui, de peBistriþa (la N ºi E), râurile Bicaz (la S) ºiBistra, afl. al Bicazului (la V). Supr.: 290

km2. Este alcãtuit din roci variate:marno-calcare, ºisturi argiloase, argile,gresii ºi mai ales conglomerate calcaroasede vârstã apþianã (dupã unii geologi,ceno manianã). Alt. me die: 1 700–1 800m. Alt. max.: 1 907 m (vf. Ocolaºu Mare).Prezintã mai multe vf. izolate, cu alt. depeste 1 700 m: Ocolaºu Mic (1 712 m),Panaghia (1 900 m), Toaca (1 904 m). Dincauza prezenþei con glomeratelor calca -roase, masivul C. prezintã un reliefruiniform, de un pitoresc renumit(abrup turi, turnuri, praguri, colþi etc.).Mulþi oameni de ºtiinþã (Grigore Cobãl -cescu, Ion Simio nescu º.a.) sau lite raþi(Dimitrie Cantemir, Calistrat Hogaº º.a.)au descris acest masiv ca cel mai falnicmunte al Mol dovei. Pe vf. Toaca se aflão staþie meteoro logicã, datã în folosinþãla 1 ian. 1964. Schit de cãlugãri (1990–1993, sfinþit la 29 aug. 1993), situat la1 850 m alt. În cadrul masivului C. se aflãun Parc na þio nal (17 200 ha), în arealulcãruia existã o rezervaþie naturalãcomplexã, creatã în 1941 (la început cu osupr. de 1 836 ha, astãzi ocupã 4 073 ha),cu numeroase raritãþi floristice (o speciede coada ºoricelului/ Achillea schurii,garofiþa/Dianthus spicu lifolius, vulturica/
Hieracium pseudobifidum, Hieracium
pojoritense, ghinþura/ Gentiana phlo gifoliaº.a.), monumente ale naturii (papuculdoam nei/Cypripedium calceolus, floarea-de-colþi/Leonto podium alpinum, tisa/Ta -
xus baccata etc.) ºi unele dintre cele maifrumoase exemplare de larice din þarã(Larix decidua var. carpatica), cunoscut ºisub numele de zadã, „Stejarul munþilor”sau „Crin”, de unde derivã ºi denumirearezervaþiei naturale „Poliþa cu crini” (370ha). Pe versantul de NV se aflã cascada
Duruitoarea. C. este unul dintre cele maiimportante obiective turistice ale þãrii înlegã turã cu care s-au nãscut fermecãtoarelegende. Alpinism.
2. Com. în jud. Neamþ, alcãtuitã din3 sate, situatã la poalele nordice ale

masivului Ceahlãu, la 625 m alt., peþãrmul de NV al lacului de acumulareIzvorul Muntelui; 2 464 loc. (1 ian. 2011):1 205 de sex masc. ºi 1 259 fem. Expl.forestiere. Prelucr. lemnului ºi a laptelui.Creºterea ovinelor ºi bovi nelor. Centruturistic ºi punct de plecare spre ca baneledin masivul Ceahlău. Muzeu etno grafic.Centru pastoral-cultural „DaniilSihastru”, inau gurat în 1996, caredispune de 5 vile pentru ca zare. În satulBistricioara, în punctul „La lutãrie”, seaflã o staþiune arheologicã în cadrulcãreia s-au identificat 12 aºezãri, în cares-au gãsit vestigii din Paleoliticul mijlociuºi târziu (aºchii cioplite, cuþite, rãzuitoareetc.). În arealul com. C. se află mănãstireaDurãu (iniţial schit), ctitorie din sec. 17a unei fiice a domnului Vasile Lupu.Biserica actualã, cu hramul „BunaVestire”, a fost ziditã în anii 1830–1835,pe locul uneia din 1751 ºi pictatã în cearãde Nicolae Tonitza în 1936–1937 (pictu -rile au fost recondiþionate în 1969).Aºezã mântul monahal a fost desfiinþatde autorităţile comuniste la 28 oct. 1959,prin Decretul nr. 410, rămânând doar bi -serica de parohie. În 1964, schitul a fostforþat sã cedeze Oficiului Judeþean deTurism Neamþ fostele case ale cãlugãrilorºi terenurile aferente. O.J.T. Neamţ adãrâmat construcþiile ºi a construit vilepentru turism. În 1991, mănãstirea aintrat în posesia mai multor vile ºi clãdirivechi, trecând la repararea lor, a bisericiiºi a clopotniþei din lemn care dateazã din1802. În com. C. mai există Palatul Cne -jilor care este o construcþie din sec. 17(azi în ruină), aflatã pe locul schi tuluiHangu ce data din sec. 15. În 1639,hatma nul Gheorghe, fratele domnuluiVasile Lupu, a con struit o bisericã de zidpe care Alexandru Antonie Ruset,ginerele hatmanului Gheorghe, o împrej -muieºte (în 1676) cu ziduri de apãrare.
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Ulte rior, aceastã bisericã fortificatã intrãîn posesia familiei Cantacuzino. În 1813,cneazul Gheorghe Canta cuzino executãlucrãri de extindere ºi fortifi care avechilor construcþii, fiind numit de acesta„Palatul Cnejilor”. În anii 1821–1823 s-aufăcut din nou reparaþii, iar în 1830–1840s-a întãrit zidul de apãrare, înalt de 8 m,cu câte un turn de observaþie la fiecarecolþ. Printre oaspeþii familiei Cantacuzinoîn acest palat s-au aflat diplomatul(consul la Iaºi) ºi scriitorul germanWilhelm von Kotzebue, care a scris Ta -
blouri ºi schiþe din Moldova ºi, se pare,Alexandre Dumas-tatãl, care în romanulsãu Strigo iul din Car paþi oferã uneleinformaþii despre locurile ºi oamenii dela poalele Ceahlãului. În 1846, fiii luiGheorghe Cantacuzino, nemaiputândîntreþine pala tul ºi moºia Hangu, le-auscos la licitaþie, ele fiind achiziþionate deSmaranda Sturdza. Mistuite de unincendiu, palatul ºi biserica cad în ruinã.În 1858, biserica a fost restauratã ºi s-aconstruit turnul-clo potniþã. În satulCeahlãu se aflã bisericile din lemn „SfinþiiVoievozi” (1775) ºi „Sfânta Ana” (1830),iar în satul Bistricioara existã biserica dinlemn cu hramul „Sfinþii Voievozi” (1831).Pânã la 1 ian. 1965, satul Ceahlãu s-anumit Schitu. Pe terit. com C. se aflãstaþiunea climatericã Durãu (Õ).
CEAMURLIA DE JOS, com. în jud.Tulcea, al cãtuitã din 2 sate, situatã peþãrmul de S al lacului Goloviþa din com -plexul lagunar Razim, în zona de vãrsarea râului Slava; 2 348 loc. (1 ian. 2011):1 178 de sex masc. ºi 1 170 fem. Haltã dec.f. Producţie de brânzeturi, de bãuturialcoolice şi de panifi caþie. Pisci culturã.Pe terit. com. au fost descoperite vestigiineolitice (cultura materială Hamangia;s-au gãsit bordeie, strãchini, pahare,cupe, oale sferice, o figurinã antro -pomorfã din os), din Epoca bronzului

(un tumul) ºi din Epoca romanã (sec. 2–3). Agroturism.
CEANU MARE, com. în jud. Cluj,alcãtuitã din 13 sate, situatã în CâmpiaSãrmaºului, pe Valea Largã; 4 034 loc.(1 ian. 2011): 1 993 de sex masc. ºi 2 041fem. Conductã de gaze naturale (Zau deCâmpie–Ceanu Mare–Cluj-Napoca).Prelucr. lapte lui ºi a cãrnii; panificaþie.În satul Cea nu Mare, menþionat docu -mentar, prima oarã, în 1293, se aflã obisericã reformatã, calvinã (1861) ºi obisericã ortodoxã (1870).
CEATALCHIOI, com. în jud. Tulcea,alcãtuitã din 4 sate, situatã în DeltaDunării, pe dr. braþului Chilia (al Du -nãrii); 751 loc. (1 ian. 2011): 459 de sexmasc. ºi 292 fem. Pescuit.
CEATALULCHILIEI, loc situat la 8 kmamonte de municipiul Tulcea, undeDunãrea se bifurcã în braþele Chilia ºiTulcea. Cunoscut ºi sub numele deprimul ceatal (prima bifurcaþie) sau
Ceatalul Ismai lului.
CEATALUL ISMAILULUIÕ Ceatalul
Chiliei.

CEATALULSFÂNTUGHEORGHE, locsituat la 9 km aval de municipiul Tulcea,unde Dunãrea, respectiv braþul Tulcea,se bifurcã din nou în braþele Sulina ºiSfântu Gheorghe. Cunoscut ºi subnumele de al doilea ceatal (a douabifurcaþie).
CEAURU-ROVINARI, lac antropic înDepr. Târgu Jiu, creat pe cursul superioral Jiului, în aval de municipiul Târgu Jiu,pe terit. com. Drãguþeºti, pentru a feri deinundaþii exploatãrile de cãrbune de laRovinari. Barajul (15 m înãlþime),construit în amonte de aceste exploatãri,asigurã retenþia tem porarã a apelor întimpul viiturilor periculoase, într-unvolum de c. 100 mil. m3. Constituie o„piaþã” de adunare a apelor (în el sevarsã râurile, mai mici, ªuºiþa, Jaleº,Bistriþa, Amaradia).
CEDONIAÕ Sibiu(2).

CEFA 1. Lac (heleºteu) antropic înextremi tatea vesticã a României, înCâmpia Criºurilor, în zona de confl. arâului Corhana cu canalul Criºu rilor.Supr.: 670 ha. Complex piscicol.
2. Com. în jud. Bihor, alcãtuitã din 3sate, situatã în Câmpia Criºurilor, pecanalul Criºurilor; 2 392 loc. (1 ian. 2011):1 228 de sex masc. ºi 1 164 fem. Staþie dec.f. Creºterea porcinelor. Fermã avicolã.

Pepinierã piscicolã (lacul Cefa). SatulCefa este menþionat documentar, primaoarã, la 1 sept. 1302. Biserica avândhramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºiGavriil” (1826, cu picturi din 1843executate de cãtre Ioan Lãpãuºan) ºicastelul „Marcovici” (1853), în satulInand. Rezervaþie forestierã (pãdureaRãdvan), extinsã pe 3 ha. Pânã la 3 apr.2003, com. C. a avut în componenþãsatele Berechiu, Roit ºi SânnicolauRomân, care la acea datã au format com.Sânnicolau Român, iar pânã la 23 dec.2003, com. C. a mai avut în componenþãsatele Bicaci ºi Gepiu, care la acea datãau format. com. Gepiu.
CEHAL, com. în jud. Satu Mare, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în zona de contact aCâmpiei Tãºna dului cu DealurileCrasnei; 1 576 loc. (1 ian. 2011): 786 desex masc. ºi 790 fem. Expl. şi prelucr.primară a lemnului. Pomiculturã (meri,peri, pruni, cireºi, viºini). Reºed. com.este satul Cehãluþ, atestat documentar,prima oarã, în 1341. Satul Cehal aparemenþionat documentar, prima oarã, în1300, cu numele Chohal.
CEHU SILVANIEI, oraº în jud. Sãlaj,situat la poalele de NV ale DealurilorSãlajului, la 320 m alt., pe râul Sãlaj, la34 km N de municipiul Zalãu; 7 780 loc.(1 ian. 2011): 3 754 de sex masc. ºi 4 026fem. Supr.: 67,8 km2, din care 8,7 km2 înintravilan; densitatea: 894 loc./km2. Staþiefinalã de c.f. Nod rutier. Producţie demobilã, de prelucr. a maselor plastice,tricotaje ºi conf., cãrã midã, marochinãrieºi alim. (preparate din lapte, conserve defructe, prelucr. primarã a fructelor º.a.).Fermã de creºtere a bovinelor. Centrupomicol. Parc dendrologic. Istoric.Localit. apre menþio natã documentar casat, în 1405, iar ca târg în 1566. În 1592,Sigismund Báthori acordã târgului ºicetãþii de aici privilegiul de autocon -ducere. Oraºul ºi cetatea au fost devas -tate de turci în 1670. De clarat oraº la 17febr. 1968. Oraºul are în subordinead-tivã 4 sate: Horoatu Cehului, Motiº,Nadiº, Ulciug. Monumente: cetatea,construitã din lemn ºi pãmânt, menþio -natã documentar în 1319 (castrum
Cheevar), a aparþinut regelui ungurCarol I Robert de Anjou şi a fostdevastată de turci în 1670; castel fortificat,construit în 1526 de comitele DrágfiJános, declarat monument istoric; bisericareformatã, în stil gotic, declaratămonument istoric, este ctitoria familiei
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Dragu (catolicizatã ºi maghiarizatã cunumele Drágfi) din anul 1519 (cuadãugiri din 1801, 1845, 1905; turn din1614), care pânã în 1540 a funcþionat cabisericã roma no-catolicã dupã care aintrat în posesia reforma þilor; bisericiledin lemn, cu hramurile „SfinþiiArhangheli Mihail ºi Gavriil” (1732),„Adormirea Maicii Domnului” (1781) ºi„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”(1749), în satele Nadiº, Ulciug ºi HoroatuCehului. Rezervaþia naturalã „Lunca” (10ha), cu lalele pestriþe.
CEICA, com. în jud. Bihor, alcãtuitã din7 sate, situatã în E Dealurilor Hidiºelului,pe râul Cârpeºtii Mici; 3 786 loc. (1 ian.2011): 1 891 de sex masc. ºi 1 895 fem.Staþie de c.f. Expl. de argilã. Producţiede cãrãmidã. Produse din piele (încãlþã -minte). Creº terea bovinelor. În satulCeica, menþionat documen tar, primaoarã, în 1398, a fost descoperit un tezaurmonetar datând din sec. 17. Bisericile dinlemn, cu acelaºi hram, „Sfinþii Arhan -gheli Mihail ºi Gavriil”, în satele Ceiºoara(1734, pictatã în 1834 de cãtre zugravulCostea, cu adãugiri din 1936), Corbeºti(sec. 17, cu picturi din sec. 18) ºi Cotiglet(sec. 18); biserica din lemn cu hramul„Pogorârea Sfântului Duh” (sec. 19, cupicturi din 1870 executate de EmanuelWeiss Antál), în satul Duºeºti.
CELARU, com. în jud. Dolj, alcãtuitã din5 sate, situatã în Câmpia Romanaþi; 4 609loc. (1 ian. 2011): 2 359 de sex masc. ºi2 250 fem. Muzeu etnografic (în satulCelaru), fundat în 1972, reame najat ºiinaugurat în 1992. În satul Celaru se aflãbisericile cu hramurile „Sfântul Nicolae”(1830, zugrãvitã în 1838) ºi „Intrarea înBisericã a Maicii Domnului” (1891), însatul Ghizdãveºti sunt bise ricile cuhramurile „Sfinþii Voievozi” (1855) ºi„Sfântul Nicolae” (1888), în sateleMarotinu de Jos ºi Marotinu de Sus existãbisericile cu hramurile „SfinþiiArhangheli Mihail ºi Gavriil” (1872) ºirespectiv, „Cuvioasa Parascheva” (1868),iar în satul Soreni se aflã biserica avândhramul „Intrarea în Bisericã a MaiciiDomnului” (1855).
CELEIUÕ Corabia.

ÇELIKÕ Teliþa.

ÇELIK-DERE,Mănãstirea~Õ Frecãþei
(2).

CENAD, com. în jud. Timiº, formatădintr-un sat, situatã în CâmpiaMureºului, pe stg. Vãii Mure ºului, la

graniþa cu Ungaria; 4 635 loc. (1 ian.
2011):  2 253 de sex masc. ºi 2 382 fem.
Staþie finalã de c.f. Punct de vamã
(deschis la 23 sept. 1994). Morãrit ºi
panificaþie. Fermã de creºtere a
porcinelor. Cen tru pomicol. Legumi -
culturã. Pe terit. com. au fost descoperite
vestigii neolitice, din Epoca fierului, din
perioada stãpânirii romane (sec. 2–3;
coloane, capitele, ceramicã, monede,
cãrãmizi cu ºtampila unei unitãþi din
Legiunea a XIII-a Gemina) ºi din sec. 6–
12. În sec. 10–11, aici a existat aºezarea
Mo ri sena, menþio natã documentar (Urbs
Morisena) ca reºed. a voie vodului Ahtum.
În anul 1028, la Mo risena a murit
voievodul Ahtum, în lupta cu armata
regatului ungar, el fiind trãdat de
Cianadinus, unul dintre comandanþii sãi,
fapt ce l-a determinat pe regele ungur,
ªtefan (István) I cel Sfânt, sã atribuie
acestei localit. numele trãdãtorului, de la
care derivã numele actual. În jurul anului
1020 a luat fiinþã, în cadrul unei mănãstiri
ortodoxe cu hramul „Sfântul Ioan
Botezãtorul”, care data din anul 1002,
(trans formatã ulterior într-una catolicã),
prima ºcoalã de pe terit. actual al
României, cu limba de predare latina. La
absolvire, elevii erau confirmaþi ca preoþi.
În anul 1042 a fost înfiinþatã aici o
episcopie catolicã în locul bisericii
ortodoxe. În 1242, localit. a fost distrusã
de invazia mongolă. Cuceritã apoi de
turci (1552), aşezarea a fost stãpânitã de
aceºtia pânã în 1698 (perioadã în care a
fost reºed. unui sangeac), datã când au
fost dãrâmate zidurile cetãþii Morisena.
În com. C. se află ruinele cetãþii ºi ale
fostei mănãstiri „Sfântul Ioan Botezãtorul”
(1002), mănãstire desfi inþatã în sec. 11 de
regele ungur ªtefan I, biserica roma -
no-catolicã (sec. 19), cu vitralii de o rarã
fru museþe, şi mănãstirea Morisena-
Cenad (de maici) cu biserica „Sfântul
Ioan Botezãtorul” construitã în anii 2003–

2005. Rezervaþie forestierã (pãdureaCenad, 279,2 ha).
CENADE, com. în jud. Alba, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în Pod. Secaºelor; 917loc. (1 ian. 2011): 455 de sex masc. ºi 462fem. Zãcãminte de sare gemã. Muzeuetnografic, inau gurat la 14 nov. 2006(vase ceramice, piese de port popular,þesãturi, cusãturi, ºtergare, icoane pesticlã, lãzi de zestre etc.). În satul Cenade,menţionat documentar în anul 1311, seaflă o biserică  din sec. 15, fortificată însec. 16 şi cu modificări ale navei din 1905-1906, azi aparţinând cultului evanghelic.Ruinele unei cetãþi (1407). La C. s-anãscut prozatorul Ion Agârbiceanu(1882–1963).
CENARUÕ AndreiaºudeJos.

CENEI, com. în jud. Timiº, alcãtuitã din2 sate, situatã în Câmpia Timiºului, pecanalul Bega Veche, la graniþa cu Serbia;2 939 loc. (1 ian. 2011): 1 471 de sex masc.ºi 1 468 fem. Staþie de c.f. Creº terea bovi -nelor. Satul Cenei apare menþionat docu -men tar, prima oarã, în 1221, iar în 1330este consemnat cu denumirea Cheney.Bisericã roma no-catolicã (1860–1864), cupicturi murale interioare din 1870, însatul Bobda. În satul Cenei existã obisericã ortodoxã românã (1864), unasârbã (ante 1848) ºi o biserică roma -no-catolicã (sec. 19). Până la 7 mai 2004,com. C. a avut în componenţă satulChecea, care la acea dată a devenitcomună de sine stătătoare.
CEPARI, com. în jud. Argeº, alcãtuitãdin 8 sate, situatã în mica Depr.ªuici-Cepari din Dea lurile Argeºului, pecursul superior al râului Topo log; 2 286loc. (1 ian. 2011): 1 145 de sex masc. ºi1 141 fem. Pomiculturã. Reºed. com. estesatul Ceparii Pãmânteni. Vila „Minovici”(începutul sec. 20), în satul Cãrpeniº;
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bisericã având hramul „Înãlþarea Dom -nului” (1752), în satul Ceparii Pãmânteni.
CEPLENIÞA, com. în jud. Iaºi, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în Câmpia Jijiei, pecursul superior al râului Bahlui; 4 447loc. (1 ian. 2011): 2 290 de sex masc. ºi2 157 fem. Haltã de c.f. Culturi de cerealeºi plante tehnice; viticulturã; pomi cul -turã. Muzeu etnografic. Satul Cepleniþaeste atestat documentar în 1554. În satulBuhalniþa se aflã biserica având hramul„Naºterea Maicii Domnului” (1836, cuprid vor adãugat în 1899 ºi cerdac dinlemn din 1934); în satul Cepleniþa aexistat conacul „Canta cuzino- Paºcanu”care a fost construit în anii 1835–1838 deIordache III Cantacuzino-Paşcanu pelocul unui vechi palat ridicat în anii 1600–1605 de vornicul Nestor Ureche (tatălcronicarului Grigore Ureche). În 1986,conacul a fost mistuit de un incendiudevastator, în prezent aflându-se ruinat.Ansamblul curţii boiereşti mai cuprindebiserica „Sfinţii Voievozi” (1802), Turnul-clopotniţă şi zidul de incintă; în satulZlodica se aflã biserica din lemn cuhramul „Sfântul Gheorghe” (sec. 17),beciul „Zlodica” (sec. 15) ºi un pod dinpiatrã din sec. 15.
CEPTURA, com. în jud. Prahova, alcã -tuitã din 5 sate, situatã la poalele DealuluiIstriþa, pe râul Bãlana; 4 961 loc. (1 ian.2011): 2 430 de sex masc. ºi 2 531 fem.Reºed. com. este satul Ceptura de Jos. Expl.de lignit ºi de petrol. Producþie de tablãondulatã, de ferestre-ter mopan, de ţiglemetalice, de panouri termoizo lante, devopsele ºi adezivi, confecþii metalice ºide medicamente pentru uz veterinar.Presã pentru producerea uleiului.Creºterea bovinelor (rasa Holstein).Centru viticol. Abator. Vestigii arheolo -gice ce atestã o perioadã îndelun gatã delocuire (milen. 5 î.Hr.–1 d.Hr.). Bise ricaortodoxã cu hramul „Intrarea în Bisericãa Maicii Domnului” (1794), în satulCeptura de Jos.
CEPTUROAIAÕ IancuJianu.
CERAªU, com. în jud. Prahova, alcãtuitãdin 6 sate, situatã în zona de contact aSubcarpaþilor Teleajenului cu M-þii Ciucaº,pe cursul superior al râului Drajna; 5 119loc. (1 ian. 2011): 2 574 de sex masc. ºi2 545 fem. Expl. de gips şi calcar. Prelucr.primarã a lemnului ºi a fructelor depãdure. Pro ducþie de covoare artizanale.

În satul Slon au fost descoperite urmelea douã cetãþi din piatrã (sec. 9–10),aparþinând populaþiei româneºti. Pomi -cul turã. Agroturism.
CERÃT, com. în jud. Dolj, alcãtuitã din2 sate, situatã în Câmpia Desnãþuiului,pe râul Desnãþui; 4 099 loc. (1 ian. 2011):2 039 de sex masc. ºi 2 060 fem. Prelucr.lemnului, topitorie de in. Fermã decreºtere a porcilor. Culturi de cereale, deplante tehnice ºi de nutreþ, de legumeetc. În satul Cerãt se aflã biserica avânddublu hram – „Sfântul Ioan Gurã deAur” ºi „Cuvioasa Parascheva” (1814,pictatã în 1824 ºi reparatã în 1887 ºi 1927).Com. C. are în componenţă satul Malaica- sat care s-a depopulat la sf. sec. 20 şiînceputul sec. 21, existând din punct devedere ad-tiv, dar fără locuitori.
CERBATISÕ Mangalia(2).

CERBÃL, com. în jud. Hunedoara,alcãtuitã din 8 sate, situatã la poalele deNE ale M-þilor Poiana Ruscãi; 491 loc.(1 ian. 2011): 253 de sex masc. ºi 238 fem.Expl. forestiere. Centru de dulgherit(satul Feregi). Pe terit. com. s-a des coperitun tezaur dacic (sec. 1 î.Hr.-1 d.Hr.) încare s-au gãsit obiecte de podoabã, dinargint, ºi c. 500 denari romani, din argint.Satul Cerbãl, menþionat docu mentar,prima oarã, în 1476, este un importantcentru etnografic din zona Pădurenilor.
CERBURENI,Hidrocentrala~Õ Valea
Iaºului.
CERCHEZU, com. în jud. Constanþa,alcãtuitã din 4 sate, situatã în S Pod.Cobadin, la graniþa cu Bulgaria; 1 475loc. (1 ian. 2011): 753 de sex masc. ºi 722fem. În satul Cerchezu se află biserica„Izvorul Tămăduirii” (1902, consolidatăşi restaurată în anii 2008-2009).
CERGÃU, com. în jud. Alba, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în Pod. Secaºelor; 1 536loc. (1 ian. 2011): 819 de sex masc. ºi 717fem. Reºed. com. este satul Cergãu Mare.În satul Cergãu Mare, men þionat docu -men tar, prima oarã, în 1302, se aflã bise -rica „Buna Vestire” (1804), iar în satulCergãu Mic, atestat documentar, în 1303,existã biserica „Sfinþii Apostoli Petru ºiPavel” (sec. 17) în jurul căreia a luatfiinţă, în anul 1992, o mănăstire decălugări. Pe terit. satului Lupu a fostdescoperit un tezaur dacic de argint. 
CERMEI1.Câmpia~, unitate de câmpieîn partea centralã a Câmpiei de Vest,limitatã de Criºu Negru (la N), Dealurile

Codrului (la E), Criºu Alb (la S) ºiCâmpia Criºurilor (la V), având cea maimare extindere pe terit. jud. Arad ºi,parþial, pe cel sudic al jud. Bihor. Alt.cresc de la 110 m în partea centralã pânãla 160 m la contactul cu DealurileCodrului. Culturi de cereale ºi plantetehnice.
2. Com. în jud. Arad, alcãtuitã din 3sate, situatã în Câmpia Cermei, pe râulSartiº; 2 801 loc. (1 ian. 2011): 1 394 desex masc. ºi 1 407 fem. Staþie de c.f. Nodrutier. Expl. forestiere. Confecþii textile.Fermã de creºtere a porcinelor. În satulCermei, menþionat documentar, primaoarã, în 1429 se aflã biserica „SfântulMucenic Dimitrie” (1875–1881).

CERNA1.MunþiiCernei, culme mun -toasã situatã în extremitatea vesticã aCarpaþilor Meridio nali, între Depr.Domaºnea ºi Depr. Cornereva (la V),aliniamentul vãilor Hidigel ºi Olanu (laN) ºi Valea Cernei (la E). M-þii C. au oculme pr., paralelã cu Valea Cernei, ºi oculme secundarã (Culmea Cerni Vâr, cuvârful omonim de 1 365 m alt.), cudirecþie N-S, situatã între valea Belarecaºi Depr. Domaºnea. Culmea pr. esteîngustã ºi dominatã de mai multe vârfuri(vf. Dobrii 1 928 m – alt. max. a M-þilor
C. , vf. Cailor 1 856 m, vf. Baldoveni1 800 m, vf. Vlaºcu Mic 1 733 m º.a.)separate de tot atâtea înºeuãri. Dinculmea pr. se desprind, spre E, mai multeculmi secundare care se terminã cuabrupturi spre Valea Cernei. M-þii C. suntalcãtuiþi din conglomerate, gresii, calcare,ºisturi argiloase, ºisturi cristaline ºi uneleapariþii granitice. Versanþii sunt acoperiþicu pãduri, iar cele 40 de sate care intrãîn componenþa com. Cornereva, jud.Caraş-Severin (cea mai mare com. dinRomânia ca numãr de sate), suntrãspândite pe pantele acestor munþi.M-ţii C. sunt incluşi parţial în ParculNaţional Domogled-Valea Cernei. 
2. Râu, afl. stg. al Dunãrii; 84 km;supr. bazinului: 1 433 km2. Izv. dinmasivul Godeanu, de la 2 070 m alt.,unde este cunoscut sub numele deCerniºoara, curge în mare parte pe liniatectonicã, cu direcþia NE-SV, dintre M-þiiGodeanu ºi M-ţii Cernei, la V ºi M-ţiiVâlcan ºi Mehedinþi, la E ºi, dupã ce treceprin Bãile Herculane ºi Topleþ, se varsãîn lacul de acumulare Porþile de Fier I,în amonte de Orºova. Dupã c. 9 km avalde izvor, debitul râului C. sporeºte multdatoritã aportului Izbucului Cernei. Areaspectul unei vãi tinere, adânci, cu
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versanþi asime trici (versantul dr. depã -ºeºte cu 800–1 000 m pe cel stg.), cu afl.mici, dezvoltaþi în cursul superior numaipe partea dr. (Radocheasa, Valea lui Ivan,Balmoº, Olanu, Craiova º.a.), cu pantelongitu dinale accentuate, în medie de 30m/km (max.: 100 m/km), cu numeroasechei (cheile Corcoaiei º.a.), bazinetedepresionare (Urzicari, Lunca Largã,Cerna-Sat, Poiana Schitului º.a.), pragurietc. Din cauza lucrãrilor hidro energeticedin complexul Cerna–Motru–Tismana,prin care s-au creat mai multe lacuri debaraj pe râul Cerna, o mare parte din aparâului a fost transferatã, prin aducþiunesubteranã, în bazinul Motrului. Ca urma -re, debitul Cernei a scãzut foarte mult,afectând fauna acvaticã. În cursulsuperior, Valea Cernei este însoþitã demici masive calca roase, cu versanþiabrupþi ºi creste semeþe, numite Ciucevele
Cernei, care se succed de la N la S:Ciuceava ªarbei (1 650 m), CiuceavaSturului (1 302 m), Ciuceava Mare(1 477 m), Ciuceava Neagrã (1 052 m),Ciucea va Popii (1 010 m), CiuceavaFrasinului (1 045 m), Ciuceava Chicerii(976 m), Ciuceava Ogaºului Cald (849 m).
3.Râu, afl. stg. al Mureºului în amontede Deva; 73 km; supr. bazinului: 738 km2.Izv. de pe versantul de SE al M-þilor PoianaRuscãi, de la 1 130 m alt., de sub vf. Rusca(1 355 m), ºi trece prin municipiulHunedoara pe care-l alimenteazã cu apã,dar de la care ºi preia apele reziduale.Pentru asigurarea debitelor necesare deapã s-a creat, în amonte de Hunedoara,lacul Cinciº (Õ) sau Teliuc.
4. Râu, afl. stg. al Olteþului la Bãlceºti(jud. Vâlcea); 99 km; supr. bazinului: 617km2. Izv. de pe pantele de SV ale M-þilor

Cãpãþânii ºi curge aproximativ paralel
cu râul Olteþ, strãbãtând Sub carpaþii
Olteniei ºi Piem. Olteþului, fãrã sã pri -
meascã vreun afluent.
5. Lac de acumulare, creat pe cursul

superior al râului Cerna (2), în amonte
de barajul ridicat în zona de confl. a Vãii
lui Ivan cu Cerna (înãlþimea barajului:
110,5 m). Vol.: 124 mil. m3. Cunoscut ºi
sub numele de lacul Valea lui Ivan.
6. Com. în jud. Tulcea, alcãtuitã din

4 sate, si tuatã la poalele de SV ale M-þilor
Mãcin; 3 889 loc. (1 ian. 2011): 1 975 de
sex masc. ºi 1 914 fem. Nod rutier. Expl.
de cuarþit. Centru viticol ºi de vinifi caþie.
În satul Cerna, atestat docu mentar în
1790, se aflã casa memorialã „Panait
Cerna” (sec. 19).
CERNAHEVIZÕ Topleţ

CERNAT, com. în jud. Covasna, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în Depr. Târgu
Secuiesc, pe râul Mãrcuºa; 3 925 loc. (1
ian. 2011): 1 959 de sex masc. ºi 1 966 fem.
Prelucr. artisticã a lemnului. Muzeu
etnografic. Pe terit. com. au fost desco -
perite vestigii neolitice, aparþinând
culturii materiale Criº (milen. 5 î.Hr.),
constând în ceramicã pictatã (cu motive
geometrice brune sau albe pe fond roºu)
ºi o aºezare ruralã dacicã (sec. 1 î.Hr.-1
d.Hr.) în care s-a gãsit ceramicã cenuºie.
Satul Albiº este atestat docu mentar,
prima oarã, în 1467. În satul Cernat, men -
þionat documentar, prima oarã, în 1332
se aflã o cetate þãrãneascã, cu bisericã de
incintã (sec. 15–17, reconstruitã în 1835–
1845 ºi turn-clo potniþã din 1727), o
bisericã ortodoxã (1872), devastată în
1940 de armata horthystă de ocupaţie şi

refăcută ulterior) ºi mai multe conace dinanii 1831, 1839, 1840 ºi 1844.
CERNAVODÃ, oraº în jud. Constanþa,situat în V Pod. Carasu, pe dr. Dunãriiºi pe stg. canalului Dunãre–MareaNeagrã, la 65 km V-NV de muni cipiulConstanþa; 18 374 loc. (1 ian. 2011): 8 994de sex masc. ºi 9 380 fem. Supr.: 46,7 km2,din care 5 km2 în intravilan; den sitatea:3 675 loc./km2. Port fluvial. Staþie de c.f.(inauguratã la 26 sept. 1895). Nod rutier.Expl. de calcar. Centralã atomo-elec tricãrealizatã iniţial în cola borare cu Canada,pe baza conceptului de reactor nuclearde tip CANDU (Canadian Deuterium
Uranium), care funcþioneazã cu uraniunatural ºi care utilizeazã apa grea camoderator ºi ca agent de rãcire (uraniulºi apa grea folosite la Cernavodã sunt deprovenienþã româ neascã). Construcþiacelor cinci reactoare, cu o putere instalatãde 706 MW fiecare, a început în anii ’80.Construcţia primului grup energetic aînceput la 1 iul. 1982 şi a fost inauguratoficial la 17 apr. 1996, celelalte grupurienergetice urmând sã fie puse înfuncþiune în deceniile urmãtoare. La 17apr. 1996 a fost iniþiatã reacþia nuclearãla primul grup energetic ºi s-a trecut laefectuarea probelor tehnologice, iar înluna nov. 1996, acest prim reactor aînceput producþia de energie electricã ºi,o datã cu aceasta, sã se efectuezeconectarea la sistemul energetic naþional.La 1 iul.1983 a început construcţia reacto -rului nr. 2 al centralei atomo-electricecare a fost pus în funcþiune în sept. 2007ºi inaugurat la 4 oct. 2007. La 9 febr. 1984a început construirea reactorului nr. 3,
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fiind prevăzut ca să fie conectat lasistemul energetic naţional în anul 2014;la 15 aug. 1985 au fost demarate lucrărilede construire a reactorului nr. 4, prevăzutsă intre în funcţiune în anul 2015, iar la12 mai 1987 a început construirea reacto -rului nr. 5 cu dată necunoscută de punereîn funcţiune. Producţie de ciment,cãrãmidã, ipsos, var, prefabricate dinbeton. Prelucr. lemnului; produse alim.(pre parate din lapte, panificaþie). Centruviticol ºi de vinificaþie ºi centru po micol(piersici). Muzeu de istorie. Post local deradio-emisie (din 15 aug. 2002). În SEoraºului se aflã ecluza de intrare ºi ieºireîn ºi din canalul Dunãre–Marea Neagrã,cu sasul de 310 x 25 m ºi cu porturi deaºteptare în amonte ºi aval. Între 9/21oct. 1890 ºi 14/26 sept. 1895, ing. românAnghel Saligny a construit, întreCernavodã ºi Feteºti, un com plex depoduri feroviare peste Dunãre, peste Bal -ta Ialomiþei ºi Braþul Borcea (inauguratla 14/26 sept. 1895) în lungime totalã de4 078 m (din care podul peste Dunãremãsoarã 1 662 m, iar cel peste braþulBorcea 920 m), fiind una dintre cele maiimportante construcþii de acest tip aleepocii. La 21 nov. 1987 a fost dat înfolosinþã noul ansam blu de poduri fe -roviare ºi rutiere de la Cernavodã ºiFeteºti. Am plasate paralel ºi în apro -pierea celor vechi, noile poduri feroviaresunt prevãzute, fie care, cu câte douã liniide c.f., iar cele rutiere, cu câte ºase benzide circulaþie, reuºind sã elimine marileambuteiaje ale traficului ce se produceauîn aceastã zonã din cauza faptului cãvechile poduri dispuneau de un singurfir de circulaþie. Istoric.La S de oraº aufost descoperite mai multe aºezãri ºi

necropole datând din Neolitic, de laînceputul Epo cii fierului, din perioadeleelenisticã ºi romanã. Pe Dealul Colum -bia a fost descoperit (1954–1958) uncimitir de înhumaþie cu c. 400 demorminte în care s-au gãsit scheleteumane, topoare din piatrã, ofran de, vasedin ceramicã ºi figurine femininespecifice culturii materiale Hamangia(milen. 4–2 î.Hr.), între care ºi celebrulgrup de figurine, din lut ars, „Gânditorulºi perechea lui” (ministatuete având oînãlþime de 13 cm). În dreptul ins. Hinog,pe terasa de pe dr. Dunãrii, s-a descoperitceramicã elenis ticã din sec. 3–2 î.Hr., faptce a condus la ipoteza cã aºezareaelenisticã, cunoscutã sub numele
Axiopolis, ar fi fost înte meiatã deLysimachos (regele Traciei). Axiopolis s-adezvoltat, încã din perioada preroma nã,ca cetate geto-dacã ce întreþinea legã turicomer ciale cu ora ºele greceºti de peþãrmul Pontului Euxin (Histria, Tomis,Callatis), iar apoi, în epoca romanã, cacentru militar ºi mare oraº, fiind menþio -nat în toate izv. literare care aminteaude cetãþile de la Dunãrea de Jos. În sec.

4–7 exista aici o aºezare fortificatã, deformã pentagonalã, cu zid de incintã ºidouã porþi, cu o fortãreaþã triunghiularã,o bazilicã în centrul cetãþii, un edificiucu coloane – probabil un templu. Pesteaceastã aºezare s-a su prapus, parþial, ocetate feudalã timpurie (sec. 9–10), puþincunoscutã, care avea în incintã obisericuþã, iar în afara zidurilor o altãbisericã, funerarã, cu un cavou anex. Înperioada stãpânirii otomane (1417–1829),localit. a fost numitã Bogazchioi (în tradu -cere: Satul de la vãrsare). În sec. 19 capãtãnumele slav de Cernavoda, ceea cereprezintã traducerea nume lui Carasu,purtat de râul care se vãrsa în Dunãre laS de oraº (Carasu în lb. turcã însemnândde fapt tot „apa neagrã”). Monumente:Geamie construită în 1868 de MehmetEfendi; ruinele cetãþii Axiopolis ºi alecetãþii feudale; biserica având hramul„Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena”(1882–1895). Punct fosilifer.
CERNÃTEªTI 1. Com. în jud. Buzãu,alcãtuitã din 8 sate, situatã în SubcarpaþiiBuzãului, la poalele Dealurilor Blãjani ºiPâclele, pe râul Slãnic; 3 884 loc. (1 ian.
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2011): 1 877 de sex masc. ºi 2 007 fem.Centru viticol ºi pomicol. Creºtereaovinelor. Mu zeu cu colecþii de arheologieºi istorie (în satul Aldeni). Satul Cernãteºtieste menþionat documen tar în 1535. Înarealul satului Aldeni au fost desco periteurmele unei aºezãri neolitice, aparþinândculturilor Boian (milen. 4 î.Hr.) ºiGumelniþa (milen. 4–3 î.Hr.), cu maimulte niveluri de locuire, în care s-augãsit unelte din silex (lame, vârfuri desuliþã, rãzuitoare etc.), obiecte din cera -micã, rea lizate din pastã grosierã (oale,chiupuri), ornamen tate cu linii paraleleincizate ºi cu dungi paralele de barbo -tinã, ºi din pastã finã (boluri, vase cupicior, vase tronconice), decorate prinincizie, excizie ºi încrustare cu meandre.Plastica este reprezentatã prin figurinefeminine din lut ars, cu decor geo metricincizat. Aici a fost identificatã ºi onecropolã de înhumaþie aparþinândculturii Sântana de Mureº (sf. sec. 3–sf.sec. 4), în care s-a gãsit ceramicã specificãacestei culturi. Rezervaţia „Dealu cuLilieci” (3 ha).
2. Com. în jud. Dolj, alcãtuitã din 5sate, situatã în Piem. Bãlãciþei, pe râulMascot; 1 899 loc. (1 ian. 2011): 951 desex masc. ºi 948 fem. Pomiculturã (meri,pruni, caiºi, piersici). Apiculturã. În satulCernãteºti se aflã un muzeu cu colecþiide artã plasticã, cula „Cernãtescu” (sec.18), cu trei nive luri, ºi biserica „SfântulNicolae”, construitã în 1820 prin strã -dania fraþilor Dumitru ºi Ioan OpranCernãtescu, pictatã în 1827 ºi reparatã în1885, 1913 ºi 1929. În satul RasnicuOghian existã o bisericã din lemn, cuhramul „Sfântul Nicolae”, datând din1846–1855 ºi refãcutã în 1927.

CERNEGURAÕ Piatra-Neamþ(2).

CERNELE, com. în jud. Dolj, desfiinþatãla 20 mai 1996, iar cele 4 sate componente(Cernele, Cer nelele de Sus, Izvorul Receºi Rovine) au trecut în subordinea ad-tivãa municipiului Craiova. În satul Cerneleexistã biserica „Sfinþii Îm pãraþi Constantinºi Elena” (1813, reparatã în 1883, 1909 ºi1928).
CERNENUÕ Zãrneºti(1).

CERNEªTI, com. în jud. Maramureº,alcãtuitã din 7 sate, situatã în Depr.Copalnic, la poalele de NE ale MãguriiPreluca ºi cele de S ale M-þilor Gutâi, perâul Bloaja; 3 684 loc. (1 ian. 2011): 1 834de sex masc. ºi 1 850 fem. Prelucr. lem -nului ºi a laptelui; confecþii textile.Creºterea bovinelor. Apiculturã. Pomi -culturã (meri, peri, pruni). Centru de portpopular tradiþional. Muzeul „Florean”cu sculpturi în marmurã ale artiºtilorcon tem porani, expuse în aer liber. Staþiu -ne climatericã ºi de odihnã, în satulIzvoarele (Õ). Satul Cerneºti estemenþionat documentar, prima oarã, în1424. În satul Izvoarele se aflã douãbiserici din lemn – una din 1803 ºi altacu hramul „Cu vioasa Parascheva” din1928, iar în satele Fânaþe ºi Trestia câte obisericã cu acelaºi hram – „SfinþiiArhangheli Mihail ºi Gavriil” – datânddin 1840 ºi, respectiv, 1868.
CERNEŢI,Mănăstirea~Õ Şimian(3).

CERNICA 1. Lac antropic pe valeaColentinei, situat la 14 km E de centrulmunicipiului Bucureºti, la margineacartierului Pantelimon al Capitalei; 360ha. Ad. max.: 3 m. Pescuit. Amenajat caloc de agrement pentru locuitoriiCapitalei (ºtrand, restau rant, camping).
2. Com. în jud. Ilfov, alcãtuitã din 5sate, si tuatã în Câmpia Bãrãganului, pemalul lacului omonim; 10 229 loc. (1 ian.2011): 5 057 de sex masc. ºi 5 172 fem.Staþie de c.f. (în satul Cãl dãraru). Spitalde boli psihice (în satul Bãlãceanca).Complex turistic. Pãdure cu diferiteesenþe (cer, gârniþã, carpen, tei, ulm º.a.),în care trãiesc mistreþi, cãprioare, iepuri,fazani etc. într-o rezervaþie cinegeticã. Peterit. satului Bãlãceanca au fost desco pe -rite o aºezare ºi o necropolã dinNeoliticul timpuriu (milen. 4 î.Hr.) ºiurmele unei aºezãri din sec. 6–7, în cares-au gãsit fragmente de vase din cera -micã, lucrate la roatã sau cu mâna,fragmente de amfore, unele decorate custriuri orizontale, uºor vãlurite, douãlame de cuþit, un piron, o bucatã desecerã º.a. În satul Cernica, pe malul de

NE al lacului ºi pe ostroavele legate demal printr-o limbã îngustã de pãmânt,se aflã o mănãstire de cãlugãri, ctitoritãîn 1608 de vornicul Cernica ªtirbei, întimpul domniei lui Radu ªerban, ulteriorreconstruitã ºi restauratã (1781). Pe loculprimei biserici a mănãstirii se aflã astãzibiserica având hramul „Sfântul Nicolae”din Ostrov, ziditã în perioada 1809–1815prin osârdia stareþului Ti motei ºi pictatãde meºterii Fotache ºi Nicolae Polcovnicu.Biserica pr. a mănãstirii, cu hramul„Sfântul Gheorghe”, a fost construitã înanii 1831–1842 prin grija stareþuluiCalinic (stareþ al mănãstirii în anii 1818–1850, canonizat în 1955), care a mutatîntreaga obºte în chiliile din jurul acesteibiserici. Complexul mo nahal a fostrestaurat în anii ’60 ai sec. 20 prin grijaPatriarhu lui Iustinian Marina. Muzeu deartã religioasã cu c. 300 de piese (icoane,manuscrise, obiecte de cult, fere cãturi,broderii) ºi cu o camerã memo rialã GalaGalaction. Bibliotecã cu c. 14 000 devolume. Casa memorialã a SfântuluiCalinic. La mănãstirea C. au trãit operioadã Tudor Arghezi (monahul Iosif),Gala Galaction, Vasile Voiculescu, NaumRâmni ceanu º.a. În cimitirul mănãstirii,unde se aflã ºi biserica având hramul„Sfântul Lazãr”, construitã în 1804 pringrija arhiman dritului Gheorghe, suntîngropate numeroase persona litãþi: IoanLupaº, Gala Galaction, Pan. Halippa,pictorul Ion Þucu lescu, mitropolitulNifon º.a. În sec. 18–19, la C. a funcþionatºcoala de zugravi ºi copiºti a pictoruluiNicolae Polcovnicu. În cadrul com -plexului mona hal de la Cernica mai suntîncă trei paraclise cu hra murile „Intrareaîn Bisericã a Maicii Domnului” (1783),
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„Adormirea Maicii Domnului” (1790) şi„Sfântul Apostol Ioan” (ctitorie din anul1842 a stareţului de atunci, Calinic). Înincinta mănãstirii se aflã câtevaexemplare seculare de stejar (Quercus
robur), declarate monumente ale naturii.În satul Tânganu existã mănãstirea cuacelaºi nume (1462–1474, cu refaceri din1853), iar în satul Bãlãceanca, bisericilecu hramurile „Sfânta Treime” (1821) ºi„Adormirea Maicii Domnului” (1870).Între 23 ian. 1981 ºi 10 apr. 1997 com. C.a fost în Sectorul Agricol Ilfov.
CERNIªOARA1.Õ Cerna(2).
2. Com. în jud. Vâlcea, alcãtuitã din

7 sate, situatã în zona de contact a
Subcarpaþilor Olteniei cu Piem. Olteþului;
3 856 loc. (1 ian. 2011): 2 007 de sex masc.
ºi 1 849 fem. Pomiculturã; apiculturã.
Reºed. com. este satul Armãºeºti în care
se aflã bisericile din lemn cu hramurile
„Buna Vestire” (1740) ºi „Adormirea
Maicii Domnului” (1809); în satul
Modoia existã o bisericã din lemn cu
hramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil” (1712, refãcutã în 1896), iar în
satul Groºi, o bisericã de zid, cu hramul
„Sfântul Nicolae” (1892).
CERTEJU DE SUS, com. în jud.
Hunedoara, alcãtuitã din 9 sate, situatã la
poalele M-þilor Me taliferi, pe râul Certej;
3 187 loc. (1 ian. 2011): 1 609 de sex masc.
ºi 1 578 fem. Expl. de min. auro-ar gen -
tifere, de min. complexe ºi de pirite
cuprifere (în satele Hondol ºi Sãcãrâmb).
Colectarea fructelor de pădure. Agro -
turism. Satul Certeju de Sus este menþionat
documentar, prima oarã, în 1468.
CERTEZE, com. în jud. Satu Mare,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în E Depr.
Oaº, pe râul Valea Albã; 5 418 loc. (1 ian.
2011): 2 736 de sex masc. ºi 2 682 fem.
Expl. forestiere ºi de andezit. Pomicul -
turã (meri, pruni, peri). În satul
Huta-Cer teze are loc anual celebra
serbare popularã „Sâmbra oilor”. Centru
de prelucr. artisticã a lemnului. În satul
Cer teze, menþionat documentar, prima
oarã, în 1490, se aflã biserica ortodoxã cu
hramul „Sfinþii Arhan gheli Mihail ºi
Gavriil” (1817), iar în satul Moiºeni,
menþionat documentar, prima oarã, în
1828, existã o bisericã ortodoxã cu
hramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil” (1854).

CERÞEªTI, com. în jud. Galaþi, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în zona de contact aPod. Covurlui cu Câmpia Tecuciului;2 392 loc. (1 ian. 2011): 1 220 de sex masc.ºi 1 172 fem. Viticulturã. Biserica dinlemn cu hramul „Adormirea MaiciiDomnului” (1776) ºi biserica de zid cuhramul „Sfântul Gheor ghe” (1864), însatul Cerþeºti. În satul Cârlo măneşti seaflă mănăstirea cu acelaşi nume (decălugări), cu biserica având hramul„Sfântul Nicolae”, ctitorie călugăreascăatestată documentar ca schit, prima oară,în anul 1445 şi apoi la sf. sec. 17. În 1821,biserica şi clădirile anexe au fost distrusede eterişti, dar în 1824–1827 călugării aureconstruit biserica. După secularizareaaverilor mănăstireşti în 1863 a rămas cabiserică de parohie. În 1957, biserica afost mistuită parţial de un incendiuprovocat de un trăsnet, rămânând înruină. Viaţa monahală a fost reactivatăîn sept. 1997 când a început construireaunui corp de chilii, iar după 1999 s-a ziditbiserica paraclis cu hramul „SfinţiiMucenici Brâncoveni” şi a începutrefacerea vechii biserici aflată într-o stareavansată de degradare.
CERU-BÃCÃINÞI, com. în jud. Alba,
alcãtuitã din 10 sate, situatã la poalele
de SE ale M-þilor Metaliferi; 287 loc.
(1 ian. 2011): 154 de sex masc. ºi 133 fem.
Centru de con fec þio nare a obiec telor din
lemn încrustat. Muzeu etnografic. Satul
Ceru-Bãcãinþi este amintit documentar
în 1909. Rezervaţia „Piatra Tomii” (1 ha).
CERVENIA, com. în jud. Teleorman,formată dintr-un sat, situatã în CâmpiaBurnasului, pe stg. râului Vedea; 3 077

loc. (1 ian. 2011): 1 506 de sex masc. ºi1 571 fem. Fermã de creºtere a bovine -lor. Culturi de cereale, de plante tehniceºi de nutreþ, de legume etc.
CETARIU, com. în jud. Bihor, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în zona de contact aDealurilor Oradei cu Câmpia Barcãului,pe valea Fâneaþa Mare; 2 194 loc. (1 ian.2011): 1 095 de sex masc. ºi 1 099 fem. Însatul Cetariu, menþionat documentar,prima oarã, în 1208, se aflã biserica roma -no-catolicã „Sfânta Maria” (1804–1809,cu picturi din 1890 executate de Muhits),o casã parohialã (1743) ºi o bisericãreformatã (sec. 18), iar în satul ªiºtereaexistă o bisericã reformatã din sec. 18.Pânã la 28 ian. 2003, com. C. a avut încomponenþã satele Paleu, Sãldãbagiu deMureº ºi Uileacu de Munte, care la aceadatã s-au desprins ºi au format com.Paleu.
CETATE1. Com. în jud. Bistriþa-Nãsãud,alcã tuitã din 3 sate, situatã în zonaDealurilor Bistriþei, pe râul Buduºel; 2 694loc. (1 ian. 2011): 1 373 de sex masc. ºi1 321 fem. Expl. ºi prelucr. lemnului;prelucr. laptelui ºi a cãrnii. Creºtereabovinelor. Viticulturã. Reºed. com. estesatul Satu Nou, atestat documentar în1332. În satul Orheiu Bistriþei s-audescoperit urmele unui castru roman(sec. 2–3) de dimensiuni mari (203 x 144m), în care îºi avea sediul garnizoana
Cohors I Hispanorum milliaria, ºi o aºezarecivilã romanã (sec. 2–3). În satul Petriş,atestat documentar în anul 1311, se aflăo biserică din sec. 14-15, cu turn- clopot -niţă construit în 1820-1822, aparţinândcultului ortodox şi biserica din lemn cu
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hramul „Sfântul Dumitru” (sec. 18).Rezervaþie naturalã cu lalele pestriþe, însatul Orheiu Bistriþei. Festival folcloric,anual, „Laleaua pestriţă” (în a treiaduminică din luna mai). Pânã la 27 sept.2002, com. C. a avut în componenþãsatele Budacu de Sus, Dumitriþa ºi Ragla,care la acea dată au format com.Dumitriþa.
2. Com. în jud. Dolj, alcãtuitã din 2sate, situatã în V Câmpiei Desnãþuiului,pe stg. Dunãrii; 5 463 loc. (1 ian. 2011):2 696 de sex masc. ºi 2 767 fem. Nodrutier. Producţie de covoare. Produsealim. (preparate din carne ºi lapte).Morãrit ºi panificaþie. Creºtereabovinelor. Centru viticol. Biserica„Sfântul Gheorghe”, construitã în 1842–1843 prin grija lui Dumitru Haralambieºi reparatã în 1902, în satul Cetate.

CETATEABREAZAÕ Pãrãu.

CETATEACHIOARULUI sau CHIOAR
Õ RemeteaChioarului.

CETATEACOHALMULUIÕ Rupea.

CETATEADÂMBOVIÞEIÕ Rucãr.

CETATEADECOLÞÕ RâudeMori.

CETATEADEBALTÃ, com. în jud. Alba,alcãtuitã din 4 sate, situatã în Pod.Târnavelor, pe râul Târnava Micã; 3 017loc. (1 ian. 2011): 1 456 de sex masc. ºi1 561 fem. Haltã de c.f. Expl. de gazenaturale ºi de argilã. Producţie deprefabricate din beton ºi de ºampanie.Viticulturã. Pomiculturã. Pe terit. satuluiCetatea de Baltă a existat o veche cetatede pazã, menþionatã documentar, pentruprima datã, în 1197 (aºezarea esteconsemnatã cu numele „Satul CetãþiiTârnavei”) ºi apoi în 1202–1203. Înperioada 1352–1371, cetatea a fostreconstruitã ºi administratã deaºa-numiþii castelani, iar în a douajumãtate a sec. 15 a fost renovatã dininiþiativa lui Matia Corvin. Începând cu1467 ºi pânã în preajma anului 1565,cetatea, împreunã cu terit. din jur, s-aaflat sub stãpânirea domnilor ªtefan celMare, Petru Rareº ºi AlexandruLãpuºneanu. În 1565, cetatea a fostdărâmată de fam. Csaky pentru ca pelocul ei să construiască un castel fortificat,ridicat în anii 1570-1580, menţionatdocumentar în 1581. Castelul, construitîn stilul Renaşterii franceze, cu zidurigroase de 1,40 m, a intrat în posesiaprincipelui Bethlen Gábriel, care l-arestaurat în anii 1615-1624, iar către sf.sec. 17 a fost preluat de principele Apáfi

Mihály, după care în 1769 l-a cumpăratgroful Haller Jenö. Acesta din urmă aîntreprins ample lucrări de restaurare şia construit poarta în stil baroc. În 1948,castelul a fost naţionalizat şi folosit îndiferite scopuri, iar după 1989 retrocedaturmaşilor fam. Haller care l-a vândut lalicitaţie, în prezent fiind complet renovatşi aflat în proprietate privată. Din EvulMediu ºi pânã în 1866 localit. a fost reºed.comi tatului Târnava (în 1866 administra -þia a fost mutatã la Târnãveni). În satulCetatea de Baltă se află castelul „Bethlen-Haller” şi o bisericã construitã iniþial (sec.13) în stil romanic, cu mo dificãri baroceºi gotice (nava ºi corul) din sec. 15.Picturile murale interioare, executate în1525, au fost acoperite de tencuiala ºizugrãvirea din timpul reparaþiilor fãcuteîn 1895; bisericã din sec. 14–16, în satulTãtârlaua.
CETATEA(ORAŞUL sau TÂRGUL)de
FLOCI Õ GiurgenişiIalomiţa (4).
CETATEA DE LA STOENEªTI Õ
Cetãþeni.

CETATEA DE PIATRÃ Õ Remetea
Chioarului.

CETATEALUINEGRUVODÃ, numeatribuit mai multor cetãþi (azi în ruinã)din Þara Româ neascã ºi Transilvania,care, potrivit tradiþiei, ar fi aparþinutlegendarului domn al Þãrii Româneºti,Negru Vodã (sau Radu Negru), cunos -cut în isto riografie cu numele Radu I (c.1377– c. 1383). Cele mai importante cetãþisunt: ruinele din com. Ce tãþeni, jud.Argeº (cunoscutã ºi sub numele Cetatea
de la Stoeneºti); ruinele de pe Dealul Orãþiidin com. Rucãr, jud. Argeº (cunoscutã ºi

sub numele de Cetatea Dâmboviþei);Cetatea numitã, de obicei, Poienari (sauPoenari) de pe terit. com. Arefu, jud.Argeº (Õ); ruinele cetãþii de pe terit.satului ªarânga, com. Pietroasele (Õ),jud. Buzãu; ruinele Cetãþii Breaza, de peterit. satului Veneþia de Jos, com. Pãrãu(Õ), jud. Braºov.
CETATEANEAMÞULUIÕ Neamþ(2).

CETATEAPĂGÂNILORÕ Bálványos.

CETATEAPOIENARIÕ Arefu.

CETATEA RÃDESII, peºterã activã
situatã în S M-þilor Vlãdeasa (M-þii
Apuseni), pe Valea Some ºului Cald, în
apropiere de izv. acestuia. Lungimea
galeriilor: 260 m. Peºtera, sãpatã în
calcare tithonice, are tavanul strãpuns de
patru hornuri, evidenþiate la supr. sub
formã de ave ne, prin care pãtrunde
lumina zilei. Interiorul peºterei are
aspectul unei catedrale gotice, luminatã
difuz, într-o nuanþã albãstruie, prin
intermediul celor patru hornuri.
CETATEASUCEVEIÕ Suceava(3).

CETATEATURZIIÕ Moldoveneºti.

CETATEA VOLUNTÃREASCÃ Õ

Voluntari.

CETÃÞENI, com. în jud. Argeº, alcãtuitã
din 3 sate, situatã la poalele sudice ale
masivului Leaota, pe valea superioarã a
Dâmboviþei; 3 038 loc. (1 ian. 2011): 1 496
de sex masc. ºi 1 542 fem. Filaturã de
lânã cardatã pentru stofe ºi tricotaje. Pe
terit. com., la poalele dealului pe care se
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aflã mănăstirea Negru Vodă, au fostdescoperite vestigiile unei aºezãrigeto-dacice (davã) datând din sec. 2î.Hr.-1 d.Hr., în care s-au gãsit urme delocuinþe, morminte, ceramicã autoh tonã,fragmente de amfore greceºti, mãrgeledin sticlã, monede dacice care imitã pecele greceºti, monede romane etc. Pevârful unui deal abrupt ºi stâncos, de pestg. vãii Dâmboviþa, se aflã ruinele uneicetãþi din sec. 14, atribuitã, dupã tradiþie,dom nului Negru Vodã (Radu I),cunoscutã sub numele de Cetatea lui
Negru Vodã sau Cetatea de la Stoe neºti, ºimănăstirea Negru Vodă sau Cetãþuia (decãlugãri) cu o bisericã rupestrã (sãpatãîn stâncã) din sec. 14, având hramul„Izvorul Tãmãduirii”, cu fragmente depicturã muralã originarã, executatã întempera, ºi construcþii anexe din 1840.Biserica rupestrã este declaratãmonument isto ric. În satul Lãicãi se aflãbiserica având hramul „CuvioasaParascheva” (1793–1796). Rezervaþienaturalã complexã (10 ha) si tuatã laextremitatea de S a M-þilor Leaota, încadrul cãreia se dezvoltã numeroaseendemisme carpatice (omagul/ Aconitum
moldavicum, crucea-voinicu lui/Hepatica
transsilvanica, coada-iepurelui/Sesle ria
heuffleriana, cimbriºorul/Thymus comosusº.a.) ºi elemente termofile pe stâncileînsorite, cu expu nere sudicã (iarbanegilor/Sedum hispanicum, moj drea -nul/Fraxinus ornus, drobul/Cytisus
heufelii etc.).
CETÃÞILE PONORULUI, complexcarstic si tuat în M-þii Bihor (M-þiiApuseni), alcãtuit din trei avene adânci

(care se înscriu într-o depresiune, cu undiametru de 1 km ºi o adâncime de 300m), o peºterã centralã, un izbuc ºi un râuce curge printr-un tunel subteran, lungde 2 km, care leagã între ele 14 lacuri.Prãpãstiile mari, asemenea unor cãldãriuriaºe, cu pereþi înalþi, sunt legate întreele prin porþi subterane sau tunele uriaºe.Rezervaþie naturalã complexã (491 ha).Declarat monument al naturii. Obiectivturistic.
CETÃÞUIA 1.Masiv deluros în Pod.Vaslui, repre zentând alt. max. a acestuia(425 m).
2.Õ Cetãþeni.
3.Mănãstirea~Õ Iaºi(1).
4.Schitul~Õ Măgura(5).

CEUAªU DE CÂMPIE, com. în jud.Mureº, alcãtuitã din 8 sate, situatã înColinele Mãdãraºului, pe cursul superioral râului Iceni; 5 995 loc. (1 ian. 2011):3 016 de sex masc. ºi 2 979 fem. Expl. degaze naturale. Prelucr. lemnului; produsede panificaþie. Împletituri din papurã (însatul Câm peniþa). În satul Porumbeni seaflã biserica din lemn cu hramul „SfântulIoan Botezãtorul”, construitã în sec. 16din bârne de stejar (refãcutã în 1749 ºireparatã în 1841). Pãstreazã picturiinterioare din a doua jumãtate a sec. 18.Biserici din lemn, cu acelaºi hram –„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”, însatele Bozed (1750) ºi Culpiu (sec. 19); însatul Ceuaºu de Câmpie, menþionatdocumentar, prima oarã, în 1505, existão bisericã reformatã (sec. 18–19). PãdureaSãbed (59 ha), declaratã rezervaþieforestieră. Comuna a fost afectatã deinundaþii la 8 iun. 2006.
CEZIENI, com. în jud. Olt, alcãtuitã din3 sate, situatã în N Câmpiei Romanaþi,

pe râul Teslui; 1 829 loc. (1 ian. 2011): 891de sex masc. ºi 938 fem. Centru deconfecþionare a pieselor de port popularºi a þesãturilor de interior cu ajutorul rãz -boiului de þesut manual. Conac (sf. sec.18) ºi bise rica „Sfântul Dumitru” (1849),în satul Cezieni.
CHAAKÕ Ciacova

CHECEA, com. în jud. Timiº, formatădin tr-un sat, situatã în Câmpia Timiºului,la 32 km NV de municipiul Timiºoara;2 041 loc. (1 ian. 2011): 1 025 de sex masc.ºi 1 016 fem. Staþie de c.f. Cul turi decereale, plante tehnice, legume º.a.Creºterea bovinelor, ovinelor, porcinelorºi pãsã rilor. Muzeu etnografic. SatulChecea este atestat documentar în 1470.Com. C. a fost înfiinþatã la 7 mai 2004prin desprinderea satului Checea dincom. Cenei, jud. Timiº.
CHEIA 1. Pârâu, afl. drept al râuluiOlãneºti; 24 km; supr. bazinului: 84 km2.Izv. din E M-þilor Cãpãþânii, de sub vf.Preota. În cursul superior, în zonamasivului Buila-Vân turariþa, a sãpat cheispecta culoase, în arealul cãrora sedezvoltã o vegetaþie cu numeroase exem -plare de tisã (Taxus baccata), Corthusa
mathioli etc. Zona a fost declaratãrezervaþie naturalã.
2.Staþiune climatericã ºi de odihnãde interes general, cu funcþionare perma -nentã, situatã în raza com. Mãneciu, jud.Prahova, pe râul Teleajen, în depr.intramontanã cu acelaºi nume, la poaleleM-þilor Ciucaº (Carpaþii Orientali), la 871m alt., la 61 km N de municipiul Ploieºti.Climat de depre siune intramontanã,tonic-stimulant, cu aer puternic ozo nat.Verile sunt rãcoroase (în iul. temp. mediide 16°C) ºi iernile nu prea friguroase (în
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ian. medii de –4°C). Temp. medie anualãeste de c. 6°C, iar precipitaþiile atmo -sferice însumeazã 750–800 mm anual.Staþiunea este indi catã ca loc de odihnãºi recreere pentru cei ce suferã denevrozã astenicã, surmenaj fizic ºi intelec -tual, hipertiroidie beni gnã, rahitism ºitulburãri de creºtere la copii, anemiisecun dare etc. Punct de plecare sprecabanele din munþii din împrejurimi. Înstaþiunea climatericã ºi de odihnã Cheiase aflã un centru de telecomunicaþii ºi unreleu de televi ziune prin satelit, dat înfunc þiune la 19 dec. 1991.
3. Mănãstirea~Õ Mãneciu.

CHEILEBICAZULUIÕ Bicaz(3).

CHEILEBISTRIÞEIÕ Bistriþa(1).

CHEILECARAªULUIÕ Caraº(1).

CHEILENEREIÕ Nera.

CHEILEOLTEÞULUIÕ Olteþ(1).

CHEILEORZEI, chei pitoreºti, sãpate derâul Ialomiþa în formaþiunile calcaroasedin S M-þilor Bucegi, la c. 15 km aval deizv. Ialomiþei. Lungime: 2 000 m. Obiectivturistic.
CHEILETÃTARULUI, chei sãpate de râulIalomiþa în formaþiunile calcaroase dinS M-þilor Bucegi, la c. 7 km aval de izv.Ialomiþei. Lungime: 2 500 m. Obiectivturistic.
CHEILETURZII 1. Chei spectaculoase,realizate de râul Hãjdate (afl. alArieºului) în calcarele ju rasice ale culmiiHãjdate din N-NE M-þilor Trascãu (M-þii

Apuseni), situate în arealul com. Petreºtiide Jos, jud. Cluj. Lungime: 3,5 km. Aicise aflã o re zervaþie complexã (geologicã,floristicã, faunisticã ºi arheologicã)extinsã pe 175,7 ha, în care existã c. 60de peºteri (Peºtera Morarilor, PeºteraBinder, Peºtera Ascunsã etc.), numeroasestânci, coloane, pereþi abrupþi ºi înalþi depeste 100 m, c. 1 000 de specii de plante(scoruºul/ Sorbus dacica, usturoiul destâncãrie/Allium obliquum) ºi numeroasespecii de fluturi aparþinând genurilor
Heterogynis, Dysau kes, Eubleme ºi Phybalo -
pterix – acesta din urmã întâlnit doar înM-þii Ural ºi în zona Rijeka din Croaþia.În multe din peºterile aflate pe versanþiiCheilor Turzii s-au descoperit urme delocuire ome neascã datând din Paleo liticulmijlociu, din Neolitic (cultura materialăCriº), din perioada de trecere la Epocabronzului (cultura materială Coþofeni) ºidin perioa dele daci cã, romanã ºi feudalã.Întreaga zonã a fost declaratã monumental naturii. Impor tant obiectiv turistic.
2.Mănãstirea~Õ PetreºtiideJos.

CHEILE ZÃNOAGEI, chei pitoreºti,sãpate de râul Ialomiþa în formaþiunilecalcaroase din S M-þilor Bucegi, la 11 kmaval de izv. Ialomiþei. Lungime: 2,5 km.Obiectiv turistic.
CHENEYÕ Cenei.

CHERECHIU, com. în jud. Bihor,alcãtuitã din 3 sate, situatã în CâmpiaIerului, pe râul Ier; 2 500 loc. (1 ian. 2011):1 214 de sex masc. ºi 1 286 fem. Haltã dec.f. (în satul Târguºor). Produse de pani -ficaþie. Ciupercãrie. Satul Cherechiu estemenþionat documentar, prima oarã, în1220.
CHERYÕ Oraviţa.

CHEÞANI, com. în jud. Mureº, alcãtuitãdin 7 sate, situatã în lunca ºi pe teraselede pe stg. râului Mureº, la poalele de Sale Colinelor Luduºului; 2 746 loc. (1 ian.2011): 1 387 de sex masc. ºi 1 359 fem.Haltã de c.f. Culturi de cereale (grâu,porumb), hamei, sfeclã de zahãr, cartofiºi legume (ceapã, ardei, roºii etc.). SatulCheþani este menþionat docu mentar,prima oarã, în 1444. Monumentul eroilor(în satul Hãdãreni). Bisericã din lemn cudublu hram – „Sfinþii Arhangheli Mihailºi Gavriil” ºi „Sfân tul Ioan Botezãtorul”(sec. 18), în satul Grin deni ºi biserica dinlemn cu hramul „Sfinþii Arhan gheliMihail ºi Gavriil” (sec. 18), în satulCheþani, aceasta din urmã declaratãmonument istoric.
CHEVEREªUMARE, com. în jud. Timiº,alcã tuitã din 3 sate, situatã în CâmpiaTimiºului, pe râul ªurgani; 2 057 loc. (1ian. 2011): 1 053 de sex masc. ºi 1 004 fem.Staþie de c.f. Prelucr. lemnului; producþiede tãlpi din poliuretan pentru încãlþã -minte; panificaþie; diverse produse dinnuiele. Creº terea ovinelor. Culturi decereale ºi plante teh nice. În satul Cheve -reºu Mare, atestat docu mentar în 1717, seaflã biserica „Înãlţarea Domnului” (1801)ºi biserica romano-catolicã „Sfântulªtefan” (sec. 19). Pãdure de stejar.
CHIAJNA, com. în jud. Ilfov, alcã tuitãdin 3 sate, situatã în Câmpia Bucu -reºtiului, la V de municipiul Bucureºti,pe râul Dâmboviþa; 10 171 loc. (1 ian.2011): 4 992 de sex masc. ºi 4 179 fem.Staþie de c.f. Fabricã de cãrãmidã ºiprefabri cate din beton. În satul Roºu,atestat documentar în anul 1700, se aflã
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staþia de acu mulare ºi filtrare a apeipotabile pentru muni cipiul Bucureºti.Biseri cile cu hramurile „Sfântul Ni colae”(1831, renovatã în 1897) ºi „SfântulGheor ghe” (1841), în satele Chiajna ºiDudu. Satul Chiajna este menþionatdocu mentar în 1787, iar satul Dudu în1725. Între 23 ian. 1981 ºi 10 apr. 1997,com. C. a fost în Sectorul Agricol Ilfov.
CHIBED, com. în jud. Mureº, formatădintr-un sat, situatã în Subcarpaþii Târna -vei, la poalele Dea lu rilor ªiclodului ºiBecheciului, pe râul Târnava Micã; 1 686loc. (1 ian. 2011): 817 de sex masc. ºi 869fem. Staþie de c.f., inauguratã în 1896.Prelucr. lemnului ºi a lânii. Abator. Bru -tãrie. Creş terea ovinelor. Muzeu sãtesc.Bisericã reformatã (1552), cu turn din1640. Satul Chibed este atestat docu -mentar în 1499. Com. C. a fost înfiinþatãla 21 iul. 2003 prin des prinderea satuluiChibed din com. Ghindari, jud. Mureº.
CHICERA, masiv deluros în MusceleleArge ºului, între râurile Argeº, la V, ºiVâlsan, la E, alcãtuit din fliº grezo-mar -nos, gresii, argile º.a. Alt. max.: 1 218 m(alte surse îi atribuie 1 227 m). Acoperitcu pãºuni, fâneþe ºi livezi. Cunoscut ºisub numele de Chiciura.
CHICHIª, com. în jud. Covasna, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în Depr. SfântuGheorghe, pe Râu Negru; 1 605 loc.(1 ian. 2011): 773 de sex masc. ºi 832 fem.Haltã de c.f. Prelucr. lemnului. Creºtereabovinelor. În satul Chichiº, atestatdocumentar, prima oarã, în 1461, se aflãbiserica din lemn cu hramul „SfinþiiApostoli Petru ºi Pavel” (1740), o bisericãdin sec. 14–16, reconstruitã în sec. 20, obisericã reformatã (1799) ºi o casãþãrãneascã construitã în 1803, din lemnde fag, declaratã monument de arhitec -turã popularã. Parc public (rezervaþieornitologicã).
CHICIURAÕ Chicera.

CHIEªD, com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã din3 sate, situatã în zona Dealurilor Majei,pe râul Maja; 2 596 loc. (1 ian. 2011): 1 289de sex masc. ºi 1 307 fem. Expl. de lignit.Prelucr. lemnului; confecþii textile.Moarã. Fermã de creºtere a ovi nelor. Izv.cu ape minerale sulfuroase. Aici se aflãun gorun secular (ocrotit). În satulChieºd, men þionat docu mentar, primaoarã, la 18 iul. 1461, se aflã biserica din

lemn „Sfinþii Arhangheli Mihail ºiGavriil”, cu altar rotund (sec. 18), învelitãîn tablã zincatã, declaratã monumentistoric, iar în satul Sighetu Silvaniei existãbiserica din lemn cu hramul „SfinþiiArhan gheli Mihail ºi Gavriil” (1832).
CHIHERUDEJOS, com. în jud. Mureº,alcã tuitã din 4 sate, situatã în zonaDealurilor Mure ºului; 1 560 loc. (1 ian.2011): 793 de sex masc. ºi 767 fem. Însatul Chiheru de Jos, menþionat docu -mentar, prima oarã, în 1453 se aflămănăstirea cu acelaşi nume, cu biserica„Adormirea Maicii Domnului” con -struită în perioada 10 mai 1998-18 nov.2001 pe locul unei foste mănăstiri careapare menţionată documentar la 14 dec.1737 şi dispărută în jurul anului 1848. Însatul Urisiu de Jos se aflã biserica dinlemn cu hramul „Sfinþii ArhangheliMihail ºi Gavriil”, construitã în 1747(refãcutã în 1848–1851 ºi zugrãvitã în1851 de cãtre Popa Gheorghe dinªendreni). Aici se pãs treazã douã icoane(Sfântul Nicolae ºi Maica Domnului)donate de pan Luca din Urisiu în 1539,manuscrise din sec. 16–17, cãrþi rare dinsec. 18. Clopot din anul 1600. În acelaºisat mai existã biserica din lemn cuhramul „Sfânta Treime” (sec. 19).
CHILIA1. Braþ al Dunãrii, în partea deN a Deltei, desprins din braþul Tulcea laceatalul Chiliei, formând graniþa cuUcraina. Lungime: 111 km; lãþi me max.: 1 000 m. Ad. max.: 36 m. Caracteristicaacestui braþ este despletirea succesivã în3 forma þiuni de braþe ºi ostroave,întrerupte de porþiuni de albie unicã(Ostrovul Tãtaru, cursul unic de la Chi -lia Veche, despletirea de la ostroaveleBabina-Cer novca, cursul grupat de laPeriprava, apoi delta secundarã a Chiliei).Pe braþul C. se scurge, în prezent, 62%din debitul fluviului (în scãdere faþã deperioada 1910, când drena 72%). Braþul
C. este navigabil pentru vase mici. Deltasecundarã s-a format începând de la sf.sec. 18 ºi are c. 40 de braþe mai mici. 
2. Grind de origine continentalãsituat între braþele Sulina ºi Chilia. Supr.:5 500 ha; lungime: 15 km; lãþime: 5 km.Alt. max.: 6,5 m. Este neinundabil ºicultivat agricol.

CHILIA VECHE, com. în jud. Tulcea,alcãtuitã din 4 sate, situatã în N DelteiDunãrii, pe grindul Chilia, pe dr. braþuluiChilia; 2 386 loc. (1 ian. 2011): 1 217 desex masc. ºi 1 169 fem. Producţie de

brânzeturi ºi conserve din peºte. Abator.Morãrit. Diverse produse din papurãîmpletită. Fermã de creºtere a porcilor.Pepinierã piscicolã. Cher hana. ÎnAntichitatea greacã, aici a existat o cetate,probabil Achillea, care a fost stãpânitã debizantini la sf. sec. 10, apoi s-a aflat substãpânire turceascã cu numele Eskil-Kalé.La mijlocul sec.14 era cu noscutã cunumele Licostomo. A intrat sub autori -tatea Þãrii Româneºti înainte de anul1372. Cuceritã ºi stãpânitã apoi deAlexandru cel Bun (1400– 1432), cetateareintrã în posesia Þãrii Româ neºti în1447. În 1465 este dobânditã de ªtefancel Mare, care o stãpâneºte pânã în 1479,când cetatea a fost demantelatã. În EvulMediu, când Chilia Veche se afla lanumai 5 km de þãrmul Mãrii Negre (înpre zent este la c. 40 km V de þãrm, dincauza avansãrii braþului Chilia în mare),a avut un rol important comercial ºistrategic. Biserica „Sfinţii Voievozi”(1897–1925). Pe terit. com. C.V. se aflãrezer vaþia Roºca-Buhaiova-Hreciºca (15 400ha), între grindurile Letea ºi Chilia, undecuibãreºte cea mai mare colonie depelicani din Europa, precum ºi coloniide egrete, stârci galbeni, stârci lopãtariº.a. Până în anii ’90 ai sec. 20, com. ChiliaVeche a avut în componenţă satulOstrovu Tătaru, sat care s-a autodes -fiinţat în acei ani prin depopulare, înprezent existând fizic, dar fără locuitori.
CHILIILE, com. în jud. Buzãu, alcãtuitãdin 7 sate, situatã în SubcarpaþiiBuzãului, în mica Depr. Chiliile-Cãneºti,la poalele Dealurilor Bocu ºi Dâlma, perâul Sãrãþel; 627 loc. (1 ian. 2011): 297 desex masc. ºi 330 fem. Pomiculturã (meri,peri, pruni, nuci). Satul Chiliile esteatestat docu mentar în 1720. Bisericãavând hramul „Sfinþii Voievozi” (1844),în satul Budeºti.
CHINTENI, com. în jud. Cluj, alcãtuitãdin 9 sate, situatã în zona DealurilorClujului, pe cursul superior al râuluiChinteni; 2 942 loc. (1 ian. 2011): 1 461de sex masc. ºi 1 481 fem. Expl. de tufuri,marne, argilã ºi nisip. În satul Chinteni,menþionat documentar, prima oarã, în1263, se aflã o bisericã romano-catolicã(1796), iar în satul Feiurdeni existãbiserica greco-catolicã „Sfântul Nicolae”(1930– 1931) ºi un conac din sec. 17;bisericã din lemn (sf. sec. 16), în satulSiliºtea Veche ºi biserica din lemn cuhramul „Adormirea Maicii Domnului”
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(1726, cu picturi interioare din 1748), însatul Vechea.
CHIOAR 1. Dealurile Chioarului,subunitate deluroasã a Pod. Someºan,situatã între Depr. Baia Mare în N, ali -niamentul vãilor Lãpuº–Ileanda în E,abruptul petrografic al Culmii Prisnel înS ºi Valea Someºului în E. Dealurileprezintã înãlþimi ce va riazã între 250 ºi600 m ºi sunt alcãtuite din marne, tufuri,conglomerate, argile marnoase ºinisipuri. Alt. max.: 660 m în masivul (sauMãgura) Prisaca (cunoscut ºi sub numelede Þicãu sau Dealu Mare). Pãduri degorun ºi de fag. Pomiculturã.
2.CetateaChioaruluiÕ Remetea

Chioarului.
CHIOCHIª, com. în jud. Bistriþa-Nãsãud,alcã tuitã din 10 sate, situatã în CâmpiaFizeºului, pe râul Apatiu; 3 145 loc. (1ian. 2011): 1 616 de sex masc. ºi 1 529fem. Energie eolianã. Creºterea ovinelor.Iaz piscicol. Satul Chiochiº estemenþionat docu mentar, prima oarã, în1320. Bisericã din sec. 13–16, în satulBozieº; biserici din lemn în satele Apatiu(„Sfinþii Arhangheli Mihail şi Gavriil”,sec. 16) ºi Buza Cãtun (1601, adusã dinsatul Fântânele în 1897); Castelul„Weselleny” (sec. 18), în satul Chiochiº;bisericã re formatã (sec. 18) ºi biserica dinlemn „Sfinþii Arhangheli Mihail şiGavriil” (sec. 17, pictatã în 1754), în satulStru gureni.
CHIOJDEANCA, com. în jud. Prahova,alcã tuitã din 3 sate, situatã în SubcarpaþiiBuzãului; 1 776 loc. (1 ian. 2011): 926 desex masc. ºi 850 fem. Pomiculturã (meri,peri, pruni, nuci). Satul Chiojdeanca esteatestat documentar la 17 mart. 1607.Biseri cile din lemn cu hramurile „SfântulDumitru” (1774) ºi „Cuvioasa Parasche -va”-Vãgãu neºti (1780–1792, re fãcutã în1847), în satele Nucet ºi Chiojdeanca. Totîn satul Chioj deanca mai existã bisericaavând hramul „In trarea în Bisericã aMaicii Domnului”, construitã pe chel -tuiala boierului Stan Dragomir în anii1897–1902 ºi consolidatã dupã cutre -murele din 10 nov. 1940 ºi 4 mart. 1977,conacul boierului Stan Dra gomir (1907),azi dispensar comunal, ºi o cruce dinpiatrã, ridicatã în jurul anului 1719, caremarcheazã locul unei gropi comune undeau fost înmormântate persoanele rãpusede ciumã. Agroturism.
CHIOJDENI, com. în jud. Vrancea,alcãtuitã din 8 sate, situatã în Subcarpaþii

Vrancei, în V Depr. Dumitreºti, la poaleleDealului Roºu, pe râul Râmnic; 2 467 loc.(1 ian. 2011): 1 271 de sex masc. ºi 1 196fem. Expl. şi prelucr. primară a lemnului.Pomiculturã (meri, peri, pruni, nuci).
CHIOJDU 1.Depresiune de eroziunesituatã în zona de contact dintreSubcarpaþi (respectiv Dealul Cornãþel) ºiprelungirile M-þilor Siriu (respectivmasivul Monteoru), dezvoltatã în bazinulmijlociu al râului Bâsca Chiojdului. Vatradepresiunii, aflatã la 400–450 m alt., estealcãtuitã din lunci ºi terase, fiind strãjuitãde dealurile limitrofe înãlþate pânã la700–900 m alt. Pantele dealurilor suntaco perite cu livezi, pãºuni ºi fâneþe, iarîn partea superioarã se aflã pãduri defoioase.
2. Com. în jud. Buzãu, alcãtuitã din6 sate, situatã în Subcarpaþii Buzãului,în Depr. Chiojdu, la poalele masi vuluiMonteoru ºi a Dealului Cor nãþel, pe râulBâsca Chiojdului; 3 550 loc. (1 ian. 2011):1 779 de sex masc. ºi 1 771 fem. Pomi cul -turã. Satul Chiojdu este atestat docu -mentar, prima oarã, la 10 iul. 1418, ºi apoila 5 ian. 1549 ºi la 2 aug. 1562. Pe terit.com. s-a descoperit un mor mânt, cu unbogat inventar funerar, atribuit uneiprinþese ostrogote (sec. 5). În satul Chiojduse aflã o bisericã din anul 1844 (restauratãîn 1909 ºi 1973), casa cu blazoane (sec. 18)ºi casa „Codescu” (sec. 18) a cãrei copie,recon struitã în 1936, se aflã în Muzeulsatului ºi de artã popularã „DimitrieGusti” din Bucureºti. Bisericile cu hra -murile „Înãlþarea Domnului” (1877 –lucrãrile de construire au fost reluate în1912, întrerupte de Primul RãzboiMondial ºi terminatã în 1927; reparatã în1980 ºi pictatã în 1983), „Intrarea înBisericã a Maicii Domnului” (1876,refãcutã în anii 1979–1982 dupã stricã -ciunile provocate de cutremurul din 4mart. 1977), „Sfinþii Arhangheli Mihailºi Gavriil” (1852–1856) ºi „AdormireaMaicii Domnului” (1870–1877), în sateleBâsca Chiojdului, Lera, Poieniþele ºiCãtiaºu.

CHIRNOGENI, com. în jud. Constanþa,alcã tuitã din 3 sate, situatã în Pod.Cobadin; 3 383 loc. (1 ian. 2011): 1 071 desex masc. ºi 1 682 fem. Staþie de c.f. Expl.de nisip alb. Produse de panificaţie şi depatiserie. Viticulturã. Ferme de creºterea bovinelor ºi ovinelor. 
CHIRNOGI, com. în jud. Cãlãraºi, formatădintr-un sat, situatã în Câmpia Burnas;

7 846 loc. (1 ian. 2011): 3 894 de sex masc.ºi 3 952 fem. Morãrit ºi pani ficaþie. Com -plex avicol. Creºterea porci nelor.Viticulturã. Staþiune de cer cetãri agri cole.Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981 com. C.a fãcut parte din jud. Ilfov. Pe terit. com.au fost desco perite urmele mai multoraºezãri geto-dacice din sec. 2 î.Hr. -1 d.Hr., peste care s-au suprapus alteaºezãri din sec. 6–7 ºi 9–10.
CHIRPÃR, com. în jud. Sibiu, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în Pod. Hârtibaciului;1 583 loc. (1 ian. 2011): 783 de sex masc.ºi 800 fem. În satul Chir pãr, menþionatdocumentar, prima oarã, în perioada1332–1333, se aflã o bisericã ortodoxã(1844, cu unele transformãri din 1899) ºio cetate cu bisericã de incintă (sec. 13–16) care în prezent aparţine cultuluievanghelic; în satul Sãsãuº existã obisericã ortodoxã cu hramul „AdormireaMaicii Domnului” (1782), în satul Vãrdse află o bisericã din sec. 13, fortificatãîn sec. 15–16, azi biserică evanghelicã, iarîn satul Veseud o bisericã din sec. 13,forti ficatã în sec. 15, 16, 18, azi bisericăevanghelicã ºi o bisericã ortodoxã cuhramul „Sfântul Gheorghe” (1790).
CHISCANI, com. în jud. Brãila, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în E Câmpiei Brãilei, pestg. Dunãrii; 5 799 loc. (1 ian. 2011): 2 946de sex masc. ºi 2 853 fem. Termo cen tralã(1 950 MW). Combinat de celuloză şihârtie (închis în 2010). Sere legumi cole.Pe terit. com. a fost desco peritã o necro -polã sarmaticã datând din sec. 1 î.Hr., încare s-au gãsit ceramicã elenisticã, sãgeþide tip scitic (cu 3 mu chii), coliere din sticlãºi mãrgean, fibule etc.
CHISELET, com. în jud. Cãlãraºi, formatădintr-un sat, situatã în lunca Dunãrii, pedr. vãii Mostiºtea; 3 490 loc. (1 ian. 2011):1 717 de sex masc. ºi 1 773 fem. Culturide cereale, plante oleaginoase ş.a. Între17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981 com. C. a fostîn jud. Ilfov. Bisericã având hramul„Adormirea Maicii Domnului” (1863).
CHISINDIA, com. în jud. Arad, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în S Depr. Zarand, lapoalele Dealurilor Cigherului, la confl.râurilor Ciot ºi Hurez cu Chisindia; 1 444loc. (1 ian. 2011): 699 de sex masc. ºi 745fem. Satul Chisindia este menþionatdocu mentar, prima oarã, în 1349.
CHISIRIGÕ Taşca.
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CHIªINEU-CRIª, oraº în extremitateavesticã a României, în jud. Arad, situatîn Câmpia Criºu rilor, la 102 m alt., peCriºu Alb, la 42 km N-NE de municipiulArad; 8 283 loc. (1 ian. 2011): 4 026 desex masc. ºi 4 257 fem. Supr.: 119 km2,din care 7,3 km2 în intravilan; densitatea:1 135 loc./km2. Nod feroviar ºi rutier.Construcþii de maºini-unelte ºi de utilajeagricole. Producþie de cabluri electricepentru autoturisme, cabluri pentrutelefonie, ma teriale izolatoare pentrucabluri, de componente elec tronice,profile de aluminiu, tãlpi pentru încãl -þãminte, de conf. ºi de produse alim. (pre -parate din lapte, lapte praf, conserve delegume ºi fructe, pro duse de panificaþie).Ateliere de reparat maºini ºi utilajeagricole. Legumi culturã. Istoric.Localit.apare menþionatã documentar, primaoarã, în anii 1202–1203, cu numele Villa
Ineu, iar apoi, în 1476, cu numele Kis Ineu
(Micul Ineu). Declarat oraº la 17 febr.1968. Oraºul C.-C. are în subordinead-tivã satul Nãdab, atestat documentarîn 1334. Castel în stil baroc (1769).
CHIªLAZ, com. în jud. Bihor, alcãtuitãdin 7 sate, situatã în zona de contact aCâmpiei Barcãului cu Dealurile Bar -cãului, la 140 m alt., pe râul Bar cãu; 3 208loc. (1 ian. 2011): 1 579 de sex masc. ºi1 629 fem. Expl. de petrol. Viticulturã.Satul Chiºlaz este menþionat docu mentar,prima oarã, în 1213. Bisericã din sec. 15ºi bisericã romano-ca tolicã (1754), în satulMiºca.
CHITILA1. Lac antropic, realizat pe cursulmijlociu al râului Colentina, la NV demunicipiul Bucureºti. Supr.: 75 ha.
2.Oraº în jud. Ilfov, situat în CâmpiaBucu reºtiului (Câmpia Românã), pemalul lacului omo nim; 13 309 loc. (1 ian.2011): 6 466 de sex masc. ºi 6 843 fem.Supr.: 12,5 km2, din care 4,8 km2 înintravilan; densitatea: 2 772 loc/km2.Staþie de c.f. (inau guratã la 13 sept. 1872).Expl. de argilã. Constr. metalice.Producţie de mobilã, de cãrã midã, plãciºi dale din ceramicã, prefabricate dinbeton, de malþ (din 1992), bere, bãuturirãcoritoare; îmbu te liere a ape lor ga zoaseºi de capsule (1991); pre parate din carne;panificaþie. Pomiculturã (piersici, meri).Între 23 ian. 1981 ºi 10 apr. 1997 a fost înSectorul Agricol Ilfov. Vestigii din sec. 4(cuptor pentru topit bronzul). Declaratoraº la 5 iul. 2005. Oraşul C. are în

subordine ad-tivã localit compo nentãRudeni.
3. Cartier în partea de NV a muni -cipiului Bucureºti.

CHIUIEªTI1.Masiv deluros în DealurileCiceului, limitat de râurile Sãlãtruc, la E,ºi Someº, la S. Alt. max.: 709 m (vf.Muncelu).
2. Com. în jud. Cluj, alcãtuitã din 7sate, situatã la poalele de NE ale dealuluiomonim, la confl. râului Strâmbu cuSãlãtruc; 2 589 loc. (1 ian. 2011): 1 296 desex masc. ºi 1 293 fem. În arealul com.

C. au fost descoperite câteva vestigiineolitice (aºchii de silex, topoare dinpiatrã º.a.). Satul Chiuieºti este menþionatdocumentar, prima oarã, în 1467. În satulValea Cãºeielului se aflã mănãstirea„Cãºeiel-Strâm bu” (de maici), avândbiserica cu hramul „Înãlþarea SfinteiCruci”, ctitorie din 1765 a cãlugãruluiFilip Pahomie Georgiu din Strâmbu.Biserica a fost dis trusã de un incendiuîn 1832 ºi refãcutã apoi din temelii decãlugãrul Basiliu Bonifaciu din Blaj.Desfi inþatã la 28 oct. 1959 de cătreautorităţile comuniste, mănãstirea a fostreînfiinþatã în 1991. În naosul bisericii,lângã icoana Maicii Domnului, se aflã oraclã în care sunt pãstrate fragmente demoaºte de la 72 de sfinþi, precum ºi unfragment din crucea pe care a fostrãstignit mântuitorul nostru Iisus Hristos.Biserica din lemn cu hramul „SfinþiiArhangheli Mihail ºi Gavriil” (sec. 17),în satul Strâmbu.
CHIUZA, com. în jud. Bistriþa-Nãsãud,alcã tuitã din 4 sate, situatã în zona decontact a Dea lurilor Ciceului cu Musce -lele Nãsãudului, pe dr. Vãii SomeºuluiMare; 2 229 loc. (1 ian. 2011): 1 111 de sexmasc. ºi 1 118 fem. Ferme de creºtere aovinelor ºi a bovinelor. Pomiculturã(meri, pruni). Legumi culturã. Prelucr.laptelui ºi a agregatelor de balastierã.Confecþionarea de perii industriale dinsârmã. Satul Chiuza este menþionatdocumentar, prima oarã, în 1292. Bisericãreformatã (sec. 16), în satul Sãsarm,declaratã monument istoric. Conac (sec.19), în satul Chiuza, azi sediul Primãriei.Com. C. are în componenţă satul Mireşcare s-a depopulat la sf. sec. 20 şiînceputul sec. 21 existând din punct devedere ad-tiv, dar fără locuitori.
CHIUZBAIA, depresiune de eroziunesituatã la poalele sudice ale M-þilor Igniº,la 580 m alt., drenatã de râurile Chiuzbaia(afl. al Sãsarului) ºi Herja (afl. al Firizei),

dominatã de vârfurile Igniº ºi Pietricica,la N, ºi Blidar ºi Scutu Mare, la E. Reliefcolinar, de lunci ºi de terase. În arealuldepresiunii se individualizeazã câtevaneck-uri vulcanice, cel mai înalt fiindMãgura (882 m). Temp. medie anualãeste de 6–8°C, iar precipitaþiile însumeazã1 000–1 200 mm anual. Pãduri de fag;pãºuni ºi fâneþe naturale. Aici se aflãrezervaþia paleontolo gicã Chiuzbaia(bogate depozite de florã pliocenã).
CHOHALÕ Cehal.

CHSÁKÕ Ciacova.

CHUMBULÕ Jimbolia.

CIACOVA, oraº în jud. Timiº, situat înCâmpia Timiºului, pe râul Timiºu Mort;5 135 loc. (1 ian. 2011): 2 490 de sex masc.ºi 2 645 fem. Supr.: 122,6 km2, din care9,2 km2 în intravilan; densitatea: 558loc./km2. Staþie de c.f. (inaugurată la6 aug. 1893). Ind. textilã ºi alim. Morãrit.Centru pomicol. Fermã de creºtere aporcinelor. Izv. cu ape minerale termale.Localit. Ciacova este atestatã docu -mentar, prima oarã, în 1220, în 1332 apareconsemnată cu numele Chaak sau Csák,iar la 23 apr. 1832 devine târg. Înperioada 1395-1551 s-a aflat sub ocupaţieotomană, iar între 1718 şi 1918 sub ceahabsburgică, perioadă în care au fostcolonizaţi germani, austrieci, cehi şislovaci. Com. C. a fost declarată oraş la7 mai 2004 având în subordine ad-tivăsatele Cebza, Macedonia, Obad şiPetroman. Monumente: ruinele uneicetãþi, construitã în anii 1390–1394(demantelatã în 1701), din care se maipãstreazã un turn de apãrare (donjon) de
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Ciacova. Donjonul fostei cetăţi



23,70 m înãlþime, de formã pãtratã;biserica sârbeascã „Maica Domnului”(1768–1770, cu picturi murale din 1770–1780 realizate de Dimitrie Popović ºirefãcute în anii 1902–1903 de ªt. Aleksićºi cu iconostas pictat în 1771 de DimitriePopović); biserica ro ma no-ca tolicã„Sfânta Treime” (18 apr. 1880–15 oct.1881), în stil gotic; biserica română„Adormirea Maicii Domnului" (1899-1900), în stil neobizantin, cu picturimurale din 1907. În satul Cebza, atestatdocu mentar în 1337, se aflã o mănăstirede maici (din 1996), cu bisericã din lemn,datând din 1758–1759, renovatã în 1815.
CIALAÕ Zădăreni.

CIATAÕ Lenauheim.
CIBIN1.Õ Cindrel.
2. Râu, afl. dr. al Oltului la TurnuRoºu; 80,3 km; supr. bazinului: 2 237 km2.Izv. din N M-þilor Cindrel, prin douãpârâuri (Râul Mare ºi Râul Mic) care îºiau obârºia în lacurile glaciare IezerulMare (aflat la 1 920 m alt.) ºi, respectiv,Iezerul Mic (ca origine este socotit însãRâul Mare), apoi îºi urmeazã cursul înzona montanã, la con tactul ºisturilorcristaline cu depozitele neo gene, avândun profil longitudinal în trepte, cupraguri, ºi o pantã medie accentuată(50‰), unde formeazã chei spectacu -loase. Dupã ce iese din zona montanã ºiintrã în Depr. Sibiu, panta scade la1-2,5‰. Afl. pr.: Hârtibaciu (pe stg.) ºiSadu (pe dr.).

CIBINIUMÕ Sibiu(2).

CICÃNEªTI, com. în jud. Argeº, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în zona MuscelelorArgeºului, la poalele sudice ale DealuluiTãmaºu; 2 121 loc. (1 ian. 2011): 1 041 desex masc. ºi 1 080 fem. Expl. forestiere.Produse de panificaţie. Pomiculturã(meri, pruni). Creºterea ovinelor.
CICÂRLÃU, com. în jud. Maramureº,alcãtuitã din 4 sate, situatã în NV Depr.Baia Mare, la poalele de SV ale M-þilorIgniº, în zona de confl. a râului Cicârlãucu Someº; 4 053 loc. (1 ian. 2011): 2 032de sex masc. ºi 2 021 fem. Staþie de c.f.Expl. de min. complexe (sulfuri polime -talice, în satul Ilba), de andezit ºi bazalt.Viti culturã. Pomiculturã (meri, peri,castan comestibil). În satul Cicârlãu, men -þionat documentar, prima oarã, în 1407se afla bisericile „Sfânta Parascheva”(1750-1770) şi „Sfinţii Apostoli Petru şiPavel” (sfinţită la 11 oct. 1911), în satulIlba există biserica „Sfinţii Arhangheli

Mihail şi Gavriil” (1600), iar în satulBârgău o biserică din lemn (1680) şi unade zid (1899). Rezervaţia naturală„Rozeta de piatră” (0,5 ha).
CICEU 1.DealurileCiceului, subunitatedelu roasã a Pod. Someºan, situatã în NPod. Transil vaniei, la N de râul Someººi la V de valea Iliºua (afl. al SomeºuluiMare). Prezintã înãlþimi de 400–600 m,fragmentate de vãi largi, cu versanþiafectaþi de alunecãri. La N, DealurileCiceului sunt dominate cu 200–300 m deCulmea Breaza.
2. Com. în jud. Harghita, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în Depr. Ciuc, lapoalele M-þilor Ciuc ºi Harghita, pe stg.Vãii Oltului, la 4 km N de muni ci piulMiercurea-Ciuc; 2 776 loc. (1 ian. 2011):1 385 de sex masc. ºi 1 391 fem. Nodferoviar. Prelucr. primarã a lemnului.Expl. de andezit. Rui nele cetãþii Ciceului(sec. 17); biserica romano-ca tolicã „Sfân -tul Anton de Padova” (1783, cu refaceridin 1839). Pârtii de schi. Agroturism.Com. C. a fost înfiinþatã la 7 apr. 2004prin desprinderea satelor Ciceu ºiCiaracio din com. Siculeni, jud. Harghita.Satul Ciceu este atestat documentar în1566.

CICEU-GIURGEªTI, com. în jud. Bis tri -þa-Nã   sãud, alcã tuitã din 2 sate, situatã înzona Dealurilor Ciceului, pe râul ValeaMare; 1 686 loc. (1 ian. 2011): 870 de sexmasc. ºi 816 fem. Expl. ºi prelucr. lem -nului; preparate din lapte ºi carne. SatulCiceu-Giurgeºti este menþionat docu -mentar, prima oarã, în 1405. Pe MãguraCiceului, din apropierea com., se aflãruinele cetãþii Ciceu, construitã în 1203–1204. În 1489 a intrat în posesia lui ªtefancel Mare, fiind amenajatã ca reºed.domneascã, iar apoi a fost feudã adomnilor moldoveni pânã în timpul luiAlexandru Lãpuºneanu (1568); în 1544,cetatea a fost distrusã din ordinul car -dinalului Gheorghe Martinuzzi (guver -nator al Transilvaniei în anii 1541–1551).Agroturism. Pânã la 3 oct. 2002 a avut încomponenþã satele Breaza, Negrileºti ºiPurcãrete, care la acea datã s-au desprinsde com. C.-G. ºi au format com.Negrileºti.
CICEU-MIHÃIEªTI, com. în jud. Bistri -þa-Nãsãud, alcãtuitã din 3 sate, situatã lapoalele Dealurilor Ciceului; 1 354 loc. (1ian. 2011): 667 de sex masc. ºi 687 fem.Haltã de c.f. (în satul Ciceu-Mihãieºti).În arealul satului Ciceu-Corabia a fostdescoperit (1968) un depozit de bronz,

datând din sec. 10–9 î.Hr., alcãtuit dinarme, unelte, piese de harnaºament ºiobiecte de podoabã. În satul Ciceu-Mihăieşti, atestat documentar în 1405, seaflă o biserică reformată (1910). Com.
C.-M. a fost înfiinþatã la 3 mart. 2005 prindesprin derea satelor Ciceu-Mihãieºti,Ciceu-Corabia ºi Leleºti din com. PetruRareº, jud. Bistriþa-Nãsãud. 
CICLOVA, Culmea Ciclovei, masivdeluros în Dealurile Oraviţei, constituindalt. max. a acestora (504 m).
CICLOVAMONTANÃÕ Oraviþa(2).

CICLOVA ROMÂNÃ, com. în jud.Caraº-Se verin, alcãtuitã din 3 sate, situatãîn zona Dealurilor Oraviþei, la poalele Vale M-þilor Anina; 1 640 loc. (1 ian. 2011):801 de sex masc. ºi 839 fem. Expl. de min.complexe ºi de bismut. Prelucr. lemnului.Pomiculturã. Satul Ciclova Româ nã estemen þionat documentar, prima oarã, în1828. Bisericã ortodoxã cu hramul „Pogo -rârea Duhului Sfânt” (1797, pictatã în1805 de Ion Zaicu ºi restauratã în 1966),în satul Ilidia. Ruinele unei cetãþi dinsec. 12.
CIGHER1. Râu, afl. stg. al Criºului Albîn amonte de oraºul Chiºineu-Criº;58 km; supr. bazinului: 670 km2. Izv. dinM-þii Zarand. Canalizat în cursulmijlociu, pe c. 20 km, unde cursul sãu seîncadreazã pe traseul Canalului Morilor.Pe cursul superior, în amonte de com.Tăuþ, s-a creat lacul de acumulare Tăuþ(supr.: 240 ha; vol. : 14,3 mil. m3).
2. Dealurile Cigherului, zonãdeluroasã situatã în zona de contact aM-þilor Zarand cu Câmpia Criºurilor ºiCâmpia Cermei, cu alt. de 200–300 m,puternic frag mentatã de râurile Almaº,Venca Mare, Sãrãstrãu, Dudiþa, Nãdaº,Cigher, Hodiº º.a. Alt. max.: 319 m. Zonãpomicolã.

CILIBIA, com. în jud. Buzãu, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în Câmpia Buzãu-Cãl -mãþui, pe dr. vãii Buzãului; 1 902 loc.(1 ian. 2011): 979 de sex masc. ºi 923 fem.Staþie de c.f. (inauguratã la 13 sept. 1872).Nod rutier. Balastierã. Fabricã de cãrã -midã. Siloz de cereale. Ferme de creºterea ovinelor, porcinelor ºi bovinelor. SatulCilibia este atestat do cumentar în 1822.În satul Mânzu se află biserica „SfântulIlie” (1863).
CILIBICHIOI Õ MirceaVodã(2).
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CILIENI, com. în jud. Olt, formatădintr-un sat, situatã în Câmpia Romanaþi,pe dr. vãii Oltului; 3 236 loc. (1 ian. 2011):1 632 de sex masc. ºi 1 604 fem. Morãrit.Presã de ulei. Culturi de cereale, defloarea-soarelui, sfeclã de zahãr etc.Legumiculturã. În satul Cilieni, atestatdocumentar la 3 ian. 1537, se află bisericadin lemn cu hramul „Sfinţii ÎmpăraţiConstantin şi Elena” (1774) şi biserica„Sfântul Nicolae” (1825-1827, cu picturimurale interioare ori ginare), declaratãmonument istoric.
CINCIª sau TELIUC, lac de acumularerealizat (1963–1964) pe cursul mijlociu alrâului Cerna (afl. stg. al Mureºului), înamonte de muni cipiul Hunedoara,pentru regularizarea debitelor râuluiCerna ºi pentru alimentarea cu apã amuni cipiului Hunedoara. Supr.: 2,61 km2;vol.: 43 mil. m3. În timpul lucrãrilor deexecutare a lacului au fost descoperite o
villa rustica ºi o necropolã, da tând dinsec. 2–3, cu morminte dacice în care s-augãsit douã statui de calcar cristalin,ceramicã romanã, podoabe (fibule, inelde aur), opaiþe etc.
CINCU, com. în jud. Braºov, alcãtuitã din2 sate, situatã în Pod. Hârtibaciului, pecursul superior al râului Cincu; 1 872 loc.(1 ian. 2011): 929 de sex masc. ºi 943 fem.Pe terit. com. a fost descoperit un depozitde bronz datând din prima Epocã afierului. În satul Cincu, întemeiat decoloniºtii germani la mijlocul sec. 12 ºiatestat documentar, prima oarã, în anul1328, se aflã o bisericã fortifi catã,construitã în sec. 13, în stil romanic, curefa ceri din anii 1522–1526 ºi dupãincendiul din 1789. Altarul poliptic dinbisericã, închinat Sfântului Apostol

reprezintã deschiderea unui aven adâncde 6 m. Este o peºterã caldã (11,5°C),umedã ºi fãrã curenþi de aer. Pre zintãfrumoase stalactite, stalagmite, coralite,he lictite º.a. Adãposteºte o faunã bogatãºi variatã (Saphrochaeta oltenica, Centro -
merus europaeus, Duvalius spinifer º.a.).Ocrotitã de lege.
CIOARAÕ Sãliºtea.
CIOBANU, com. în jud. Constanþa,alcãtuitã din 2 sate, situatã în lunca depe dr. Dunãrii, în apropiere de podulrutier de peste Dunãre de la Giurgeni–Vadu Oii; 3 446 loc. (1 ian. 2011): 1 779de sex masc. ºi 1 667 fem. Irigaþii. Vestigiidin Epoca bronzului (ceramicã) ºi dinepocile romanã ºi bizantinã (monede).Satul Ciobanu a fost înte meiat la înce -putul sec. 19 ºi menþionat documentarîn 1828 cu numele Groapa Ciobanului –denumire pãstratã pânã în anul 1906.
CIOBĂNOAIA,Schitul~ÕMerei.

CIOCAIA, staþiune balneoclimatericãsezoni erã, de interes local, situatã înextremitatea nord-vesticã a României, înraza oraºului Sãcueni (jud. Bihor), înCâmpia de Vest, la 105 m alt., la 40 kmN de Oradea. Factorii naturali de curãsunt climatul de câmpie, excitant-soli -citant (temperatura medie anualã este de9–10°C) ºi apele minerale ferugi noase,bicarbonatate, sodice, hipotone, termale(65°C) indicate pentru tratarea unordeficienþe la nivelul aparatului locomotor(devieri ale coloanei vertebrale ºi alemembrelor inferioare), a unor stãriprepuberale la copiii cu exces ponderalºi tempe rament hiporeactiv, a unor stãride obezitate º.a.
CIOCANI, com. în jud. Vaslui, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în partea de S a Pod.Bârlad, în lunca râului Tutova, la 10 kmNV de municipiul Bârlad; 1 853 loc.(1 ian. 2011): 936 de sex masc. ºi 917 fem.Morãrit. Satul Ciocani este men þionatdocumentar, prima oarã, în 1558. Com.

302 Cilieni

Cincu.
Biserica fortificată

Cindrel. Păstorit în masivul Cindrel

Toma, este una dintre capodo perelepicto rului Vincentius din Sibiu, realizatîn anul 1521. Zidurile de fortificaþie,înalte de c. 2 m, se mai pãs treazã doarpe trei laturi. În prezent, biserica aparţinecultului evanghelic. În satul Toarclaexistã o cetate þãrã neascã cu bisericã deincintã (sec. 13). În cadrul com. C. existãmai multe case din sec. 17– 18, de claratemonumente istorice. În satul Cincu s-anãscut publicistul ºi omul politic ValeriuBraniºte (1869–1928).
CINDREL,masiv muntos situat în parteacentral-nordicã a Carpaþilor Meridionali,între M-þii ªureanu, la V, de care esteseparat prin Valea Sebeºului, ºi M-þiiLotrului, la S, separaþi prin râul Sadu.Extins în întregime pe terit. jud. Sibiu.Alt. max.: 2 244 m (vf. Cindrel). Estealcãtuit din roci metamorfice (gnaisuri,micaºisturi, ºisturi amfibo lice). Prezintãculmi înalte, masive, cu înclinare slabã,în cadrul cãrora se pãstreazã bine urmelecelor trei suprafeþe de eroziune, specificeCarpaþilor româneºti (Borãscu, Râu ªes,Gornoviþa). Relief glaciar (cir curi, vãi) înzona de obârºie a vãilor Cibin, Dobra,Bistra, Sebeº. Este o zonã de pãstoritintens în care se aflã numeroase stâne aleoierilor din Mãrginimea Sibiului.Masivul C. este cunoscut ºi sub numelede M-þii Cibinului. Turism.
CINÞUROAIA Õ IancuJianu.

CIOACACUBREBENEI, peºterã-aven(des cendentã), fosilã, situatã în SVM-þilor Vâlcan, în arealul satului Cloºani(com. Padeº, jud. Gorj), pe versantul stg.al vãii Izvoarele (afl. al Motrului Sec), lapoalele de V-NV ale vf. Piatra Cloºani,la 518 m alt. Lungimea galeriilor: 85 m.Descoperitã în 1959 de C. Burghele, D.Dancãu ºi V. Decu. În peºterã sepãtrunde printr-un spaþiu îngust, ce



C. a fost înfiinþatã la 7 mai 2004 prindesprinderea satelor Ciocani, Crâng,Crângu Nou ºi Podu Petriº din com.Perieni, jud. Vaslui.
CIOCANU 1.Masiv deluros în MusceleleArge ºului, între râurile Bratia, la V, ºiRâu Târgului, la E. Alt. max.: 886 m.Acoperit cu pãºuni, fâneþe ºi livezi.
2.Mănãstirea~Õ BugheadeJos.

CIOCÃNEªTI1. Com. în jud. Cãlãraºi,formată dintr-un sat, situatã în lunca ºipe terasele de pe stg. Dunãrii; 4 356 loc.(1 ian. 2011): 2 121 de sex masc. ºi 2 235fem. Preparate din carne. Complexavicol. Viticulturã. Între 17 febr. 1968 ºi23 ian. 1981 com. C. a fãcut parte din jud.Ilfov. Satul Ciocăneşti este atestatdocumentar în 1589.
2. Com. în jud. Dâmboviþa, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în Câmpia Titu, pe râulColentina; 5 042 loc. (1 ian. 2011): 2 491de sex masc. ºi 2 551 fem. Staþie de c.f.Prelucr. lemnului. Complex avicol. Între17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981 com. C. afãcut parte din jud. Ilfov. În satul Ciocã -neºti se aflã ansamblul co na cului„Cantacuzino” (sec. 17–19), în ruinã, bise -rica având hramul „Ador mirea MaiciiDom nului” (1850) ºi biserica cu dubluhram – „Sfânta Eli sabeta” ºi „TãiereaCapului Sfântului Ioan Botezã torul”(1843), iar în satul Urziceanca existãconacul „Pãunescu” (sec. 19). 
3. Com. în jud. Suceava, alcãtuitã din2 sate, situatã la poalele ObcineiMestecãniº, pe cursul superior al Bistriþei;1 525 loc. (1 ian. 2011): 749 de sex masc.ºi 776 fem. Expl. de min. de mangan (însatul Ciocãneºti) ºi de turbã (în satulBotoº). Creºterea bovinelor. Cămincultural (1960). Centru de încondeiere aouălor. Mănãstire (de cãlugãri), înfi inþatãîn 1993, cu biserica „Înãlþarea SfinteiCruci”. În satul Ciocãneºti se află biserica„Adormirea Maicii Domnului (1776) şinumeroase case þãrãneºti care au pereþiiexteriori acoperiþi cu ornamentaþiiartistice, iar în satul Botoş există biserica„Naşterea Maicii Domnului” (1890). Com.

C. a fost înfiinþatã la 10 iul. 2002 prindesprinderea satelor Ciocãneºti ºi Botoºdin com. Iacobeni, jud. Suceava.
CIOCÂRLIA1. Com. în jud. Constanþa,alcã tuitã din 2 sate, situatã în Pod.Cobadin; 3 027 loc. (1 ian. 2011): 1 518 desex masc. ºi 1 509 fem. Staþie de c.f.Creşterea bovinelor.
2. Com. în jud. Ialomiþa, alcãtuitã din2 sate, situatã în Câmpia Bãrãganului;

769 loc. (1 ian. 2011): 382 de sex masc. ºi387 fem. Creºterea bovinelor. SatulCiocârlia este atestat documentar în 1888,iar satul Cotorca în 1552. Între 17 febr.1968 ºi 23 ian. 1981 com. C. a fãcut partedin jud. Ilfov.
CIOCHINA, com. în jud. Ialomiþa, alcã -tuitã din 4 sate, situatã în CâmpiaBãrãganului, pe stânga râului Ialomiþa;3 248 loc. (1 ian. 2011): 1 576 de sex masc.ºi 1 672 fem. Haltã de c.f. Morãrit ºi pani -ficaþie. Culturi de cereale ºi plantetehnice. Legumi culturã. În satul Ciochinase află o biserică construită în anii 1868-1872, cu picturi murale interioare din1881 (restaurate în 2005-2006), conso -lidată şi reparată după cutremurul din 4mart. 1977, în satul Orezu există obiserică din 1896, iar în satul Piersicabiserica „Sfinþii Împãraþi Constantin ºiElena” (1803–1804).
CIOCILE, com. în jud. Brãila, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în Câmpia Bãrã -ganului; 2 797 loc. (1 ian. 2011): 1 399 desex masc. ºi 1 398 fem. Expl. de þiþei ºigaze naturale. Culturi de cereale ºi plantetehnice. Satul Ciocile este atestat docu -mentar în 1795. Centru de prelucr. afibrelor ºi firelor textile.
CIOCLOVINA, culme muntoasã în SVM-þilor Vâlcan, alcãtuitã din roci gra niticeºi calcare. Alt.: 957 m. Versanþii suntacoperiþi cu pãduri de fag, iar pe vârf seaflã o poianã cu vegetaþie termo filã:coada iepurelui (Sesleria rigida), pãiuºulde stân cãrie (Festuca xanthina), bârcoacea(Cantoneastes integerrimus), scoruºul(Sorbus graeca, Sorbus dacica – speciisudice) º.a. La poalele muntelui se aflãschitul Cioclovina, care aparþine demănãstirea Tismana.
CIOCLOVINAUSCATÃ, peºterã în NVM-þilor Sebeº, la 775 m alt., pe terit.satului Cioclo vina din com. Boºorod, jud.Hunedoara. Lungimea galeriilor: 450 m.Constituitã dintr-o galerie orizontalãfosilã, cu porþiuni concreþionare; aici s-augãsit urme de locuire umanã dinPaleoliticul superior. În stratul de culturãaurignacianã, în care apar ºi elementemusteriene, a fost descoperitã o cutiecranianã de tip homo sapiens fosilis (c.60 000 -10 000 î.Hr.).
CIOFRÂNGENI, com. în jud. Argeº,alcãtuitã din 5 sate, situatã în zonaDealurilor Argeºului, pe râul Topolog;2 541 loc. (1 ian. 2011): 1 211 de sex masc.ºi 1 330 fem. Expl. ºi prelucr. lemnului.Pomiculturã (meri, peri, pruni). Biserica

„Sfântul Nicolae” (1816), în satul Ciofrân -geni, declaratã monument istoric.
CIOHORÃNI, com. în jud. Iaºi, formatădintr-un sat, situatã în Pod. Sucevei, peinterfluviul Siret-Moldova; 2 148 loc.(1 ian. 2011): 1 046 de sex masc. ºi 1 102fem. În arealul com. C. au fost desco -perite vestigiile unei aºezãri din sec. 2–3în care s-au gãsit un fragment dintr-oamforã romanã şi urne de incineraþieexecutate din pastã finã cenuºie, cu buzarãsfrântã în afarã, acoperite cu capac.Satul Ciohãrani este menþionat docu -mentar, prima oarã, în 1599 ºi apoi la 18iul. 1603. Biserica „Sfântul Nicolae” (1808,restauratã în anii 1860–1864). Com. C. afost înfiinþatã la 2 dec. 2004 prin des -prinderea satului Ciohorãni din com.Mirosloveºti, jud. Iaºi.
CIOLANU1.Masiv deluros în SubcarpaþiiBuzãului, situat între râurile Buzãu, laN, ºi Niºcov, la S, dezvoltat pe unanticlinal, alcãtuit din calcare ºi gresii.Alt. max.: 753 m (vf. Poiana Hoþilor).Împãdurit cu fag ºi gorun. Expl. decalcare co chilifere.
2.Mănãstirea~Õ Tisãu.

CIOLÃNEªTI, com. în jud. Teleorman,alcã tuitã din 3 sate, situatã în CâmpiaGãvanu-Burdea, pe Râu Câinelui; 3 103loc. (1 ian. 2011): 1 516 de sex masc. ºi1 587 fem. Nod rutier. Expl. de petrol.Morãrit ºi panificaþie. Apiculturã. Viti -culturã. Reºed. com. este satul Ciolãneºtii
din Deal. Pe terit. com. au fost descoperitevestigiile unei aºezãri neolitice, aparþi -nând culturii materiale Gumel niþa (milen.4–3 î.Hr.) ºi un depozit de vase ce ramicedacice (cãni, oale, fructiere cu picior). Însatul Baldovineºti se aflã ruinele bisericiifostei mănãstiri Ciolãneºti (sf. sec. 17).
CIOLPANI, com. în jud. Ilfov, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în Câmpia Vlãsiei, pemalul lacului Þigãneºti; 4 457 loc. (1 ian.2011): 2 108 de sex masc. ºi 2 349 fem. Înpãdurea C. (un rest al Codrilor Vlãsiei)existã o rezervaþie dendro logicã (50 ha)ºi o Staþiune de cercetãri forestiere.Localit. C. s-a format dupã anul 1800 dinfamiliile de clã caºi ai mănãstirii. Pe terit.satului Ciolpani, pe malul de SV allacului Þigãneºti, se aflã mănãstireaÞigãneºti, de maici, întemeiatã în anul1776, cu o bi sericã din lemn, ºi atestatãîn 1780, ca schit de cãlu gãri, într-undocument în care se specificã fap tul cãMatei Þigãnescu ºi veriºoara sa, Paraschiva
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Cãplescu, au cedat un teren pe care sãse constru iascã biserica mănãstirii. Înanul 1805 a devenit schit de maici.Biserica actualã, cu hramul „Ador mireaMaicii Domnului”, a fost construitã înanii 1799–1812, pe locul fostei biserici dinlemn, din iniþiativa ºi pe cheltuialabanului Radu Golescu ºi prin strãdaniaarhimandritului Dosoftei de la mănãs -tirea Cãldãruºani, a logofãtului GheorgheFlo rescu ºi a soþiei sale, Anica, º.a.Biserica are un pridvor deschis ºi douãturle mari. Picturile murale interioare aufost realizate în anul 1853, în stil neobi -zantin, de egumenul Eftimie ºi refãcuteîn 1929 de Dimitrie Belizarie ºi, a douaoarã, în anii 1978–1986 de GheorgheTrãsculescu ºi Valeria Musceleanu.Biserica a fost supusã unor restaurãri înanii 1880, 1895, 1911 ºi dupã cutremuruldin 4 mart. 1977, respectiv în anii 1978–1986. La in trarea în bisericã existã unfrumos ancadrament ornat cu motiveflorale. În cimitirul mănãstirii se aflãbiserica „Sfânta Treime”, de dimensiunimici, construitã în anul 1817, cu picturimurale originare executate de AntonSerafin. Turnul-clopotniþã, care este ºiturn de poartã, este de formã pãtratã ºipre vãzut la partea superioarã cu un ceasmare cu douã cadrane, adus din Ger -mania ºi instalat în anul 1911. Clãdirileanexe (chiliile, casa stãreþiei, trapeza º.a.)au fost construite în 1920. Muzeul mă -nãstirii, adã postit într-o clãdire datânddin anul 1848, a fost inaugurat în 1989 ºipãstreazã icoane vechi pictate pe lemn,pe pânzã, pe sticlã ºi pe metal, veºmintevechi preoþeºti, cãrþi vechi, obiecte deartã reli gioasã º.a. În cadrul mănãstiriifunc þioneazã ateliere de þesut în care seconfecþioneazã stofe pentru veºminte

preoþeºti. Între 23 ian. 1981 ºi 10 apr. 1997com. C. a fost în Sectorul Agricol Ilfov.
CIOMATUMAREÕ Puciosu.

CIOMÃGEªTI 1. Com. în jud. Argeº,alcãtuitã din 9 sate, situatã în Piem.Cotmeana; 1 131 loc. (1 ian. 2011): 556 desex masc. ºi 575 fem. Reºed. com. estesatul Rãduþeºti. Expl. ºi prelucr. lemnului.Pomiculturã (meri, pruni). Apicul turã.Bogat fond cinegetic.
2. Õ Pieleşti.

CIOMORTANÕ Pãuleni-Ciuc.

CIORANI, com. în jud. Prahova, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în Câmpia Sãratei, perâul Cricovu Sãrat; 7 032 loc. (1 ian. 2011):3 464 de sex masc. ºi 3 568 fem. Staþie dec.f. Creºterea porcinelor. Reºed. com. estesatul Cioranii de Jos, atestat documentarîn 1592.
CIORÃªTI, com. în jud. Vrancea,alcãtuitã din 7 sate, situatã în CâmpiaRâmnicului, pe râul Râmnic; 3 316 loc.(1 ian. 2011): 1 569 de sex masc. ºi 1 747fem. Staþie de c.f. Nod rutier. Produse depani ficaþie. Fermã de creºtere a ovinelor.Legu miculturã.
CIORNOHAL,Rezervaþianaturalã~Õ
Cãlãraºi(2).

CIORNULEASA,Rezervaþiaforestierã
~Õ Mitreni.

CIOROGÂRLA, com. în jud. Ilfov,formată dintr-un sat, situatã în CâmpiaRomânã, pe râul Ciorogârla, la 12 km Vde Bucureºti; 5 284 loc. (1 ian. 2011): 2 610de sex masc. ºi 2 674 fem. Staþie de c.f.Nod rutier. Prelucr. lemnului. Legumi -cul tu rã. Aici se aflã mănãstirea Samur -cãºeºti (de maici), cu biserica având treihramuri – „Sfânta Treime”, „AdormireaMaicii Domnului” şi „Cuvioasa Parascheva”,ctitoritã în 1808 de vor ni cul ConstantinSamurcaº, reparată în 1845 (dupădeteriorările provocate de cutre muruldin 11 ian. 1838) şi din nou în anii 1866-1869, când a fost pictată de GheorgheTattarescu, şi sfinţită la 13 dec. 1870.Avariată grav de cutremurul din 10 nov.1940, biserica a fost demolată şi reclădităîn anii 1941-1943 prin efortul şi pecheltuiala gene ralului Theodor Ciurea şia Prefecturii judeţului Ilfov după pro iec -tul arhitec tului Ion Cernescu, păstrân -du-se forma iniţială (stilul brâncovenesc).Ansamblul monahal a fost restaurat înanii 1953-1958, perioadă în care bisericaa fost pictată de Gheorghe Popescu.Pereþii exteriori sunt din cãrãmidã roºie.

Biserica are o singurã turlã, prevãzutãcu multe gemuleþe dreptunghiulare, ºiun pridvor deschis, susþinut de coloaneîn torsadã, terminate cu arcaturi. Încadrul mănãstirii funcþioneazã un muzeuîn care se pãstreazã icoane pictate deGheorghe Tattarescu, un epitaf lucrat deZoe Samurcaº la începutul sec. 19, o cruceîn filigran, metanii de chihlimbar,veºminte preoþeºti, cãrþi vechi etc. Încimitirul mănãstirii, unde se aflã o bise -ricã din 1876, sunt înmormântate câtevapersona litãþi: zia ristul Ale xan dru Beldiman,actriþa Frosa Sarandi, Sofia Heliade (fiicascriitorului Ion Helia de Rãdulescu). Însatul Ciorogârla se mai aflã bise ricile cuhra murile „Adormirea Maicii Dom -nului” (sec. 18) ºi „Sfântul Gheorghe”(1832), co nacul „Can tacuzino” (sec. 17)ºi un han (sec. 19). Între 23 ian. 1981 ºi2 dec. 1985, com. C. a fãcut parte din jud.Giurgiu, iar între 2 dec. 1985 ºi 10 apr.1997, din Sectorul Agricol Ilfov.
CIOROIÕ ŞimnicudeSus.

CIOROIAªI, com. în jud. Dolj, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în Câmpia Desnãþuiului;1 619 loc. (1 ian. 2011): 780 de sex masc.ºi 839 fem. Viti culturã. Legumiculturã(predominant usturoi). Bisericile cuhramurile „Sfântul An drei” (1847– 1851,reconstruitã în 1927–1934) ºi „SfântulHara lambie” (1841), în satele Cioroiaºiºi Cioroiu Nou.
CIORTEA, vârf în M-þii Fãgãraº, la V devf. Negoiu, alcãtuit din ºisturi cristaline.Alt.: 2 426 m. Pãºuni alpine. De la poalelelui izv. râurile Porum bacu, Avrig, BoiaMicã ºi Boia Mare.
CIORTEªTI, com. în jud. Iaºi, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în Pod. Central Moldo -venesc; 4 110 loc. (1 ian. 2011): 2 121 desex masc. ºi 1 989 fem. Expl. de gresii ºicalcare (în satul Coropceni). Pro dusetextile. Morãrit. Viticulturã. Fermã decreºtere a bovinelor ºi porcinelor. Cen trude vinificaþie. Satul Ciorteºti este menþio -nat documentar în 1523. Biserica orto -doxã cu dublu hram – „Tãierea CapuluiSfântului Ioan Botezãtorul” ºi „Ador -mirea Maicii Domnului” (ante 1809, re -fãcutã în 1845), în satul Coropceni.
CIPRIANPORUMBESCU, com. în jud.Suceava, formată dintr-un sat, situatã înPod. Sucevei, la 30 km SV de municipiulSuceava; 2 168 loc. (1 ian. 2011): 1 122 desex masc. ºi 1 046 fem. Expl. lemnului.Moarã. Casa memorialã (natalã) acompozitorului Ciprian Porumbescu(mobilier, fotografii, partituri, documente
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de familie) ºi Mu zeul memorial „CiprianPorumbescu”, f. în 1928 de profesoruluniversitar Leca Morariu ºi MarioaraPorumbescu (sora compozitorului), adã -pos tit în conacul boierului DimitrieCostin, reame najat ºi inaugurat în 1971,în care sunt expuse instrumente mu -zicale, partituri, mobilier, fotografii ºifotoco pii cu aspecte din viaþa ºi acti vi -tatea com pozitorului Ciprian Porumbescuetc. Acest muzeu are ºi o secþie deetnografie. Satul Ciprian Porum bescudateazã din anul 1350, dar menþionatdocumentar, prima oarã, în 1546 cunumele Stupca – denumire pe care apurtat-o pânã la 17 oct. 1953. Pânã la7 mai 2004, com. Ciprian Porumbescu aavut în componenþã satele Bãlãceana(care la acea datã a devenit comunã desine stãtãtoare), Braºca ºi Iliºeºti (ultimeledouã sate au format, la 7 mai 2004, com.Iliºeºti). Tot pânã la 7 mai 2004, satul Iliºeºtia fost reºed. com. Ciprian Porumbescu.
CIREªU1. Com. în jud. Brãila, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în Câmpia Bãrã ganului,pe râul Cãlmã þui; 3 219 loc. (1 ian. 2011):1 553 de sex masc. ºi 1 666 fem. Staþie dec.f. Expl. de petrol ºi gaze naturale. Morãrit.Produse alim. Fermã de creºtere aporcinelor. Centru viticol ºi pomicol. SatulCireºu este menþionat documentar în 1794.
2.Com. în jud. Mehedinþi, alcãtuitã din4 sate, situatã în Pod. Mehedinþi, pe râulBahna; 582 loc. (1 ian. 2011): 293 de sexmasc. ºi 289 fem. Pe terit. com. au fostdescoperite urmele unei aºezãri neo litice,de tip Sãlcuþa (milen. 4–3 î.Hr.) ºi mai multecuptoare primitive de topire a minereuluide fier, datând din perioada dacicã (sec.5–4 î.Hr.). În satul Bunoaica se aflã o vechecasã din lemn (1850). În arealul com. C. seaflã Peºtera lui Epuran (Õ).

CISLÃU1. Depresiune în SubcarpaþiiBuzãului, încon juratã de DealurileCornãþel, Blidiºel ºi Ciola nu, drenatãmedian de râul Buzãu. Supr.: c. 50 km2.Relief de luncã, terase ºi de dealurisubcarpatice. Pomiculturã.
2. Com. în jud. Buzãu, alcãtuitã din5 sate, situatã în depresiunea omonimã,în zona de confl. a râului Bâsca Chiojduluicu râul Buzãu; 5 043 loc. (1 ian. 2011):2 479 de sex masc. ºi 2 564 fem. Staþie dec.f. Producţie de var ºi de conserve defructe. Prelucr. lemnului. Her ghelie (creº -terea cailor de rasã pur sânge englezesc).Pomiculturã (meri, peri, pruni, nuci etc.).Staþiune experimentalã de serici culturã.Pãstrã vãrie. Bisericã având hramul„Naºte rea Maicii Domnului” (1749,

refãcutã în 1829–1839), în satul Cislãu;bisericã din lemn cu hramul „ÎnãlþareaDomnului” (1793), în satul Buda Crãciu -neºti. Agroturism.
CISNÃDIE, oraº în jud. Sibiu, situat în S
Depr. Sibiu, la 510 m alt., la 14 km S de
municipiul Sibiu; 16 197 loc. (1 ian. 2011):
7 924 de sex masc. ºi 8 273 fem. Supr.:
277 km2, din care 37,4 km2 în intra vilan;
densitatea: 433 loc./km2. Staþie finalã de
c.f. pe linia Sibiu–Cisnãdie, con struitã în
1893–1894. Nod rutier. Termocentralã.
Expl. ºi prelucr. lem nului. Important
centru al ind. textile (stofe de lânã;
þesãturi din mãtase; filaturã de bumbac;
aþã de cusut; covoare pluºate ºi mochete;
covoare naþio nale). Centru pomicol
(meri, peri, pruni). Muzeul etnografic
Cisnãdioara, inaugurat în 1971. Muzeul
tehnicii textile. Istoric. În arealul oraºului
C. au fost descoperite urmele unei aºezãri
din perioada de trecere de la Neolitic la
Epoca brozului, aparþinând culturii
materiale Coþofeni (2500–1800 î.Hr.),
precum ºi un tezaur alcãtuit din 502
monede greceºti din bronz. Localit. a fost
întemeiatã de coloniºtii germani la mij -
locul sec. 12 ºi menþio natã docu mentar,
prima oarã, ca sat, în 1204, cu numele
Rivetel, iar ca aºezare cu caracter urban
(civitas) în 1323, cu denumirea Civitas
Heltau. Aºezarea a fost devastatã de in -
vazia mongolă din 1241 ºi distrusã
aproape în în tregime de invazia otomanã
din 1493. În 1494, localit. C. a primit
dreptul de a þine târg anual. În 1660, o

epi demie de ciumã a decimat populaþiaoraºului (411 victime). În 1896 a fostintrodus iluminatul electric. Declarat oraºîn 1948. Oraºul C. are în subordinead-tivã localit. com ponentã Cisnãdioara.
Monumente: bisericã din sec. 13, azibisericã evan ghe licã, iniþial bazilicã roma -nicã, menţionată documentar în 1349,transformatã în stil gotic la sf. sec. 15, în -conjuratã de o centurã de ziduri ºi strã -juitã de turnuri de apãrare (Turnul cuceas dateazã din anul 1425). Bisericapãstreazã frag  mente de picturi muralede la sf. sec. 15. Predela (partea inferi -oarã) altarului poliptic de la aceastãbisericã, realizatã în 1525 de Vincentius,care înfãþiºeazã „Apariþia lui Iisus”, seaflã la Muzeul Brukenthal din Sibiu. La
C. existã ºi o bisericã ortodoxã construitãîn anii 1893–1899, reparatã în 1932 ºidistrusã de cutremurul din 9/10 nov.1940. Pe locul ei s-a construit o altãbisericã (dupã anul 1984), în stil bizantin.În localit. com ponentã Cisnãdioara,menþionatã docu mentar în 1223, se aflão bisericã evanghelicã construitã în 1764,în stil baroc, pe locul uneia din sec. 14–15 ºi o bisericã cu hramul „SfântulMihail” – cea mai veche bisericã roma -nicã din România – men þionatã docu -mentar la 20 nov. 1223. Dispoziþiaplani metricã (bazilicã scurtã, cu trei naveacoperite doar de ºarpantã) ºi decoraþiaporta lului (sculptat în piatrã în jurulanului 1260) indicã influenþele arhi -tecturii renane. Biserica este înconjuratãde ziduri de fortificaþie, fiind una dintrecele mai vechi cetãþi þãrãneºti dinTransilvania. În arealul localit. compo -nente Cisnã dioara se aflã un bloc masivde calcar, din Cre tacicul superior, în careau fost identificate frag mente de corali,unele foraminifere, gastero pode, amoniþi,belemniþi. Decla rat rezervaþie geolo gicã(1 ha) ºi monument al naturii.
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CISNÃDIOARAÕ Cisnãdie.
CIUC 1. Munþii ~, masiv muntos înpartea cen tralã a Carpaþilor Orientali,între vãile superioare ale Oltului, la V,Trotuºului, la E ºi Uzului, la S, alcãtuitdin depozite cretacice (fliº grezo-ºistos,marne argiloase, gresii etc.). Este puternicfrag mentat de râuri, prezintã culmidomoale, cu versanþi afectaþi de alunecãripe marne ºi argile ºi poate fi traversatprin pasurile Ghimeº-Fãget ºi Uz. Alt.max.: 1 565 m (vf. ªoiu). Împãdurit cuconifere.
2. Depresiune intramontanã, tecto -no-ero zivã, în partea centralã a CarpaþilorOrientali, între M-þii Ciuc, la E, ºi M-þiiHarghita, la V, la 700–950 m alt., drenatãde cursul superior al Oltului ºi afl. sãidin aceastã zonã (Racu, Segheº, Beta,Pustnic, Coz meni, Pârâu Mare º.a.).Supr.: c. 300 km2. Lungime: c. 50 km;lãþime: 6–8 km. Acoperitã cu o cuverturãgroasã (300–800 m) de sedimente levan -tin-cuater nare (aglomerate ºi lave vul -canice) care stau pe un fundamentcretacic. Relieful este reprezentat prin -tr-un ºes aluvial, format din luncamlãºtinoasã a Oltului, prin 2–3 terase aleOltului ºi prin conuri de dejecþie (lacontactul cu muntele) care se unesc întreele formând un glacis piemontanaproape continuu. Climã rãcoroasã ºiumedã (temp. medie anualã este de4-5°C; media termicã a lunii iul. este de14–16°C, iar a lunii ian. –6°C), cufrecvente inversii ter mice în anotimpulrece al anului când se înregistrea zã uneledintre cele mai scãzute temp. din þarã,fapt ce i-a atras denumirea de „pol alfrigului”. Pre cipitaþiile medii anualeînsumeazã 600–700 mm. Cei doi pintenivulcanici, care pãtrund adânc în Depr.

C. (cel de la Racu, la N deMiercurea-Ciuc, ºi cel de la Jigodin, la Sde acelaºi oraº), cunoscuþi ºi sub numelede pragurile de la Racu ºi Jigodin, împartDepr. C. în trei compartimente: Ciucul
supe rior (relief predominant colinar),
Ciucul mijlociu ºi Ciucul inferior (cu reliefde luncã largã, mlãºtinoasã, de terase ºide conuri de dejecþie). Depr. C.comunicã, la N, cu Depr. Giurgeu, prinpasul Sândominic, ºi, la S, cu Depr.Sfântu Gheorghe, prin pasul Tuºnad.Prezenþa nume roaselor izv. cu apeminerale (peste 130 de izv. captate) adeterminat apariþia ºi dezvol tarea mai

multor staþiuni balneoclima terice (BãileTuºnad, Miercurea-Ciuc, Jigodin º.a.).
CIUCAª, masiv muntos situat în SCarpaþilor Orientali (în Carpaþii deCurburã), la E de cursurile superioareale râurilor Teleajen ºi Tãrlung. Alt. max.:1 954 m (vf. Ciucaº). Este alcãtuit dincon glomerate, gresii ºi calcare de vârstãalbianã (Cre tacicul inf.) care, în urmaeroziunii diferenþiale dau un reliefruiniform, spectaculos, cu numeroaseabrupturi (sectorul vf. Tigãile Mari ºiMici), turnuri, coloane, hornuri, cresteascuþite ºi stânci izolate de diferite forme(Sfinxul Bratocei, Porumbelul Bratocei,ciuperci uriaºe etc.). Alte vf.: Zãganu(1 883 m), Tigãile Mari (1 845 m) º.a.Obiectiv turistic de mare pitoresc ºiatractivitate, accesibil prin pasulBratocea. Rezervaþie naturalã complexã,cu relief ruiniform ºi cu o bogatã vege -taþie de pa jiºti, tufãriºuri (afin/Vaccinium
myrtillus, ienu pãr/Juni perus sibirica,smirdar/Rhododendron kotschyi, jneapãn/
Pinus mugo etc.) ºi plante de stâncãrie(rogozul verde/ Sesleria rigida sp. haynal -
diana, floarea-de-colþi/Leontopodium
alpinum etc.). În masivul C. trãiescnumeroase animale sãlbatice carealcãtuiesc un preþios ºi variat fondcinegetic: urºi, mistreþi, cerbi, râºi, vulpi,jderi, veveriþe, pisici sãlbatice, iar recenta fost colonizatã capra neagrã (declaratãmonument al naturii ºi ocrotitã de lege).Pãsãrile sunt reprezentate prin vulturi,acvile de munte, ulii, privighetori, cintezeetc., iar reptilele prin vipera comunã ºiºopârla de munte (Lacerta vivipara).
CIUCEA, com. în jud. Cluj, alcãtuitã din2 sate, situatã în mica depresiuneomonimã, la poalele M-þilor Plopiº,Meseº ºi Vlãdeasa, pe cursul su perior alCriºului Repede, în apropierea defileuluipe care acesta l-a format între M-þiiPlopiº, pe dr., ºi Culmea Scoruºeþ din NM-þilor Vlãdeasa, pe stg.; 1 622 loc. (1ian. 2011): 817 de sex masc. ºi 805 fem.Staþie de c.f. Expl. ºi prelucr. lemnului(che restea, mobilã). Þesãturi. Creºtereabovinelor ºi ovinelor. Muzeu etno grafic.Mu zeul memorial „Octavian Goga”,inaugurat în 1966, cu 14 310 pieseorganizate pe colecţii. Satul Ciucea estemenþionat documentar, prima oarã, în1384. În satul Ciucea, pe un domeniu de4 ha, cumpărat în 1920 de poetulOctavian Goga de la Boncza Berta(văduva poetului maghiar Ady Endre),se află un castel din sec. 19, modificat în

1921-1926 de Octavian Goga, Muzeulmemorial „Octavian Goga”, Mausoleullui Octavian Goga construit prin efortulsoţiei sale, Veturia, în perioada 1938-1958după planurile arhitectului G. M.Cantacuzino, precum şi o bisericã dinlemn, declaratã monument istoric, datânddin sec. 18, adusã aici din satul Gãlpâia,com. Bãlan, jud. Sãlaj, de cãtre VeturiaGoga, dupã moar tea soþului ei, poetulOctavian Goga, în 1938, pentru înte -meierea unei obºti monahale. La 28 oct.1959 mănãstirea a fost desfiinþatã de cãtreautoritãþile comuniste ºi reîn fiinþatã în1994, cu biserica având hramul „NaºtereaMaicii Domnului”. La această mănăstire,mãicuþele duc o viaþã de obºte. Înperioada 2006-2010, întreg patrimoniuldomeniului Goga a fost supus unor amplelucrări de restaurare. Până la 18 iul. 2002,com. C. a avut în com ponenţă sateleBucea, Negreni şi Prelucele, care la aceadată au format com. Negreni, jud. Cluj.
CIUCEVELECERNEIÕ Cerna(2).

CIUCHICI, com. în jud. Caraº-Severin,alcã tuitã din 4 sate, situatã în zona decontact a Câmpiei Caraºului cu DealurileOraviþei, pe râul Vicinic; 1 133 loc. (1 ian.2011): 528 de sex masc. ºi 605 fem. Expl.şi prelucr. primară a lemnului. Pomi -culturã (meri, peri, pruni). Satul Ciuchicieste menþionat documentar, prima oarã,în 1464.
CIUCIÕ Vârfurile.
CIUCSÂNGEORGIU, com. în jud. Harghita,alcãtuitã din 9 sate, situatã în SE Depr.Ciuc, la poalele M-þilor Ciuc, pe râulFirºag; 4 876 loc. (1 ian. 2011): 2 536 desex masc. ºi 2 340 fem. Izvoare cu apeminerale sulfuroase. Prelucr. lemnului.Culturi de cartofi. Creºterea ovinelor ºibovi nelor. Satul Ciucsângeorgiu estemenþionat documentar, prima oarã, în1567. În satul Armãºeni se aflã o bisericãromano-catolicã, fortificatã (sec. 16), înstil gotic târziu, cu picturi murale lainterior (datând din anul 1655), ºi casadin lemn „Emeric Adorjan” (1797), iar însatul Ciuc sângeorgiu există o bisericãortodoxã cu hramul „Sfântul Gheorghe”(sec. 18), o bisericã romano-catolicã (sec.14), cu zid de incintã ºi bastioane din1673, o casã de lemn, construitã în 1683ºi casa memorialã „Gál Sándor” (1822).Numeroase porþi secuieºti.
CIUCUROVA, com. în jud. Tulcea,alcãtuitã din 3 sate, situatã în Pod.Babadag, pe cursul su perior al râului
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Slava; 2 168 loc. (1 ian. 2011): 1 098 desex masc. ºi 1 070 fem. Expl. de granit(în satul Atmagea). Pomiculturã (meri,pruni, caiºi, cireºi). Apiculturã. Pãduride tei. În satul Fântâna Mare se află bise -rica „Înălţarea Domnului”, construită înanii 1916-1922, pictată în 1986-1989 şirepa rată în anul 2002, şi o rezervaţienaturală de liliac sălbatic extinsă pe 0,3 ha.
CIUDANOVIÞA, com. în jud. Caraº-Seve -rin, alcãtuitã din 2 sate, situatã la poalelede N ale M-þilor Anina; 650 loc. (1 ian.2011): 353 de sex masc. ºi 297 fem. Expl.de min. de uraniu (1950–1997). Produsealim. Pomiculturã (meri, peri, pruni).Satul Ciudanoviþa este menþionat docu -mentar, prima oarã, în 1538. Terit. com.
C. este traversat de linia de c.f. Reºiþa-Anina, care în aceeaºi zonã strãbate 13tunele ºi 5 viaducte.
CIUGUD, com. în jud. Alba, alcãtuitã din6 sate, situatã în Pod. Secaºelor, pe stg.vãii Mure ºului, vizavi de confl. cu râulAmpoi; 2 846 loc. (1 ian. 2011): 1 401 desex masc. ºi 1 445 fem. Expl. de bentonitla suprafaþã, în anii 1987–2000 (în satulªeuºa). Pe terit. satului Drâmbar au fostdes coperite urmele unei aºezãri forti -ficate (probabil Zidava), cu val ºi douãºanþuri, datând din Epoca fierului, iar înarealul satului Dumbrava (numit Limbadin 28 apr. 2004) au fost scoase la luminãvestigiile unei aºezãri neolitice. SatulCiugud este menþionat docu mentar,prima oarã, în 1335.
CIUHOI, com. în jud. Bihor, alcãtuitã din4 sate, situatã în Câmpia Barcãului, înzona de confl. a râului Almaº cu Barcãu;2 203 loc. (1 ian. 2011): 1 065 de sex masc.ºi 1 138 fem. Viticulturã; pomi culturã.Satul Ciuhoi este menþionat documentar,prima oarã, în perioada 1291–1294.Ruinele unei cetãþi din sec. 14.
CIULNIÞA, com. în jud. Ialomiþa, alcã -tuitã din 4 sate, situatã în Câmpia Bãrã -ganului, pe râul Ialomiþa; 2 532 loc. (1 ian.2011): 1 267 de sex masc. ºi 1 265 fem.Nod feroviar (staþia de c.f. inau guratã la17 nov. 1886). Ateliere de reparat mate -rial rulant feroviar ºi maºini agricole.Moarã de grâu. Producţie de agregatepentru irigat, de piese de schimb pentrutractoare ºi maºini agricole, de alcool,bere ºi de nu treþuri combinate. Creºtereabovinelor, porcinelor ºi a pãsãrilor.Culturi de cereale ºi plante tehnice;legumiculturã. În satul Poiana se aflãbiserica din lemn cu hramul „SfântulNicolae” (construitã în 1746 ºi reparatã

în 1804) ºi case vechi (1810 ºi 1850); bise -ricile cu hramurile „Sfân tul Gheorghe”(1874) ºi „Cuvioasa Parascheva” (1848,azi în ruină), în satele Ciulniþa ºi Ivãneºti.Satul Ciulniþa este atestat documentar în1632.
CIUMANI, com. în jud. Harghita, formatădintr-un sat, situatã în Depr. Giurgeu, pecursul superior al râului Mureº, în zonade confl. cu ªumuleu Mare; 4 418 loc.(1 ian. 2011): 2 191 de sex masc. ºi 2 227fem. Nod rutier. Expl. ºi prelucr. lemnului(cherestea). Satul Ciumani este menþionatdocumentar, prima oarã, în 1567. Muzeusãtesc. Iz voa re cu ape minerale. Conacul„Teleki József” (1799). Biserica romano-catolicã „Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel”,con struitã în anii 1875–1878, în stilneogotic, dupã planurile arhitectuluiMargittai Gábor. Agroturism.
CIUMATUMAREÕ Puciosu.
CIUMAŢIÕ Olari(2).

CIUMEGHIU, com. în jud. Bihor, alcã tui -tã din 3 sate, situatã în Câmpia Criºurilor,la graniþa cu Ungaria; 4 473 loc. (1 ian.2011): 2 245 de sex masc. ºi 2 228 fem.Nod de c. f. Expl. de petrol. Culturi decereale, plante uleioase ºi tehnice. SatulCiumeghiu este menþionat documentar,prima oarã, în 1216. Castelul „Miskolczy”(1779, cu transfor mãri din 1910), azidispensar, în satul Ciumeghiu; castel (sec.19), în satul Ghiorac.
CIUMEªTI1.Com. în jud. Satu Mare,alcãtuitã din 3 sate, situatã în CâmpiaCarei, la graniþa cu Ungaria; 1 457 loc.(1 ian. 2011): 695 de sex masc. ºi 762 fem.În arealul satului Ciumeºti, atestat docu -mentar în 1306, au fost descoperite (1961–1965), în dife rite puncte, urmele maimultor aºezãri (supra puse) datând dinPaleolitic, Neolitic, Epoca bron zului, dinperioada dacicã ºi din cea de trecere dela sclavagism la feudalism. Aºezãrileneolitice de aici (sfâr ºitul milen. 5 î.Hr.–începutul milen. 4 î.Hr.), caracte rizateprin frecvenþa uneltelor microlitice dinsilex, cu largã arie de rãspândire în NVRomâniei, au dat numele culturii materiale
Ciumeºti. În punctul „Bostã nãrie” au fostidentificate vestigiile mai multor aºezãrineolitice (apar þinând culturilor Ciumeºtiºi Tisa), apoi din perioada de trecere dela Neolitic la Epoca bronzului (culturaBaden-Pecel), un cimitir din Epocabronzului (sec. 19–13 î.Hr.) ºi un cimitirbiritual celtic (sec. 3–2 î.Hr.) cu inventaralcãtuit din ceramicã celticã, piese din

fier ºi bronz celtice, fapt ce atestãcontactele dintre localnicii geto-daci ºicelþi. În punctul numit „La silozuri” aufost scoase la ivealã urmele unei aºezãrineolitice din cultura ceramicii, cu decorliniar, ale unei aºezãri din culturaCiumeºti, ale alteia din cultura materialăTisa, pre cum ºi o necropolã celticã ºi uncimitir din sec. 10–11. Aici s-au gãsit vaseceramice ºi plasticã neolitice, apoi arme,vase cera mice ºi podoabe din metalceltice, inele cu sigiliu ºi alte podoabedin sec. 10–11 etc. În punctul „La graj -duri” au fost iden ti fi cate urmele uneiaºezãri aparþinând culturii materialeCoþo feni (2500–1800 î.Hr.), un cimitir dinEpoca bronzului, o aºezare ºi o necropolãbiritualã celtice (sec. 3–2 î.Hr.), cuelemente de culturã materialã dacicã, oaºezare dacicã din sec. 3 ºi o alta dinperioada de trecere de la sclavagism lafeudalsim. Pe terit. satului Berea au fostdescoperite (1965) urmele unei aºezãridacice (sec. 3–2 î.Hr.) în care s-au gãsitvase ceramice autoh tone lucrate cu mâna,precum ºi vase ceramice celtice lucratela roatã (vase mari cu gât înalt, castroaneº.a.). În satul Ciumeºti se aflã o bisericãdin sec. 15 (azi bisericã refor matã), în stilgotic, o bisericã ortodoxã cu hramul„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”(sec. 18), în stil baroc, ºi o bisericãromano-catolicã „Sfântul ªtefan” (1856).Com. Ciumeºti a fost înfiinþatã la 7 mai2004 prin desprinderea satelor Ciumeºti,Berea ºi Viiºoara din com. Sanislãu, jud.Satu Mare.
2. Õ Pieleşti.

CIUNGETÕ Lotru(1).

CIUNGI, masiv deluros în Pod. Suceveiîn care se aflã cea mai mare înãlþime dinîntregul podiº (692 m, vf. Ciungi).
CIUPELNIÞAÕ Liþa.

CIUPERCENI1. Com. în jud. Gorj, alcã -tuitã din 7 sate, situatã în SV Depr. TârguJiu-Cãrbuneºti, la poalele de NE aleDealului Bujorescu, pe dr. râului Tis -mana; 1 775 loc. (1 ian. 2011): 886 de sexmasc. ºi 889 fem. Prelucr. lemnului.Centru de olărit. Muzeul uneltelor (însatul Ciuper ceni). Biserica din lemn cuhramul „Cuvioasa Parascheva” (1736–1737), în satul Ciu perceni ºi biserica dezid cu hramul „Sfântul Va sile” (1819, cupicturi din 1824), în satul Strâmba-Vul -can. Agroturism. 
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2. Com. în jud. Teleorman, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în lunca ºi pe teraselede pe stg. Dunãrii; 1 633 loc. (1 ian. 2011):815 de sex masc. ºi 818 fem. Confecţiitextile. Legumicultură. Creºterea ovi -nelor. Vestigiile unui castru roman (225 x300 m) situat pe Limesul Transalutan,declarate monument istoric. Ruinele uneibiserici construită în 1880-1881. Rezer -vaþie paleonto logicã.
CIUPERCENIINOI, com. în jud. Dolj,alcã tuitã din 2 sate, situatã în SV CâmpieiDesnãþui, pe terasele ºi lunca de pe stg.Dunãrii; 5 572 loc. (1 ian. 2011): 2 759 desex masc. ºi 2 813 fem. Legumi culturã.Bisericã având hramul „Sfântul Gheorghe”(1852–1856). Rezervaþie ornito logicã (500ha) cu peste 140 de specii de pãsãri carecuibãresc aici, printre care: egreta micã(Egretta garzetta), stârcul roºu (Ardea
purpurea), stârcul galben (Ardea ralloides),barza neagrã (Ciconia nigra), corcodelulmare (Podiceps cristatus), raþa pestriþã(Anas strepera) º.a.
CIUREA, com. în jud. Iaºi, alcãtuitã din7 sate, situatã în zona de contact aCâmpiei Jijiei cu Pod. Central Moldo -venesc, pe râul Niculina; 12 128 loc. (1ian. 2011): 6 226 de sex masc. ºi 5 902 fem.Staþie de c.f. (inauguratã la 1 mai 1892),în satul Ciurea. Expl. de argilã. Producţiede cãrãmidã ºi cahle de teracotã, de var,cherestea, par chete, lãzi, traverse de c.f.Creºterea porci nelor. Satul Ciurea estemenþionat documentar, prima oarã, în1654. Pe terit. satului Hlincea au fostdescoperite (1952–1954) urmele uneiaºezãri de bordeie, cu mai multe faze delocuire, atribuitã unui grup de slavi dinRãsãrit (sf. sec. 7–sec. 9), în care s-au gãsitobiecte din ceramicã, modelate cu mâna

ºi la roatã, unelte ºi ustensile din os (strã -pungãtoare), din teracotã etc. Tot aici seaflã o mănãstire de cãlugãri, ctitoritã în1560–1587 de Domniþa Maria (fiica luiPetru ªchiopul) ºi soþul ei, spãtarul ZotuÞigara. Biserica, cu hramul „SfântulGheor ghe”, a fost renovatã din iniþiativadomnului Vasile Lupu ºi pictatã ulterior,în frescã (1659–1661), cu cheltuiala luiªtefãniþã Lupu, re marcabil fiind tabloulvotiv în care apare portretul lui VasileLupu. Restauratã în 1908, consolidatã ºirestauratã inte gral în 1980–1984. Pânã în1990 a fost metoc al mănãstirii Cetãþuiadin Iaºi. Hanul ªanta (sf. sec. 19), în satulCurãturi ºi bisericile cu acelaºi hram –„Sfântul Nicolae”, în satele Slobozia(1721) ºi Picioru Lu pului (1845). Din anul2004 com. C. face parte din zonametropolitanã Iaºi.
CIURILA, com. în jud. Cluj, alcãtuitã din8 sate, situatã pe Dealurile Feleacului, pecursul superior al râului Hãjdate; 1 512loc. (1 ian. 2011): 733 de sex masc. ºi 779fem. Pomi culturã. Satul Ciurila estemenþionat documentar, prima oarã, în1733. Bisericile din lemn cu hramul„Sfinþii Arhan gheli Mihail ºi Gavriil”, însatele Pãdureni (1750, cu picturiinterioare din 1793) ºi Sãliºte (1754).Rezer vaþia de pe pârâul Dumbrava Filei(0,5 ha) adãposteºte o specie de or hidee,ocrotitã, papucul-doamnei (Cy pri pedium
calceolus) º.a.
CIURULEASA, com. în jud. Alba, alcã -tuitã din 9 sate, situatã în S Depr. Abrud,pe râul Cerniþa; 1 184 loc. (1 ian. 2011):599 de sex masc. ºi 585 fem. Expl. ºiprelucr. lemnului (mobilă); articole deblană. Colectarea şi prelucr. laptelui.Fabricã de var. Creşterea bovinelor. Cul -turi de plante medicinale. În satul Ciuru -leasa, menþionat documentar, primaoarã, în 1850 se află o biserică zidită în

anii 1700-1777, iar în satul Buningineaexistă biserica „Sfântul Nicolae” (sec. 18).
CIUŞLEA, Lacul de acumulare ~Õ
Garoafa.

CIVITASDESEGUSVÁRÕ Sighiºoara.

CIVITASHELTAUÕ Cisnãdie.

CIVITASMEDIIMONTISÕ BaiaSprie.

CIVITASMEGYESÕ Mediaº.

CIVITASMILCOVIAEÕ Odobeºti(3).

CIVITASMOLDAVIAEÕ Baia(1).

CIVITASTORDENSISÕ Turda(3).

CIZER, com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã din 3sate, situatã în S Depr. ªimleu, la poaleleM-þilor Meseº; 2 331 loc. (1 ian. 2011):1 186 de sex masc. ºi 1 145 fem. Prelucr.lemnului. Muzeu sãtesc amenajat într-ocasã din lemn construitã în anul 1780,declaratã monument de arhitecturã înanul 2004 (în satul Cizer). În satul Cizer,menþionat documentar, prima oarã, în1219, o echipã de meºteri din ÞaraMoþilor, condusã de Vasile Ursu Nicola(cunoscut sub numele de Horea), aconstruit o bisericã din lemn (1773),monument istoric, care, din 1968, se aflãîn Parcul Etnografic Naţional dinCluj-Napoca. Pe una din grinzile bisericiieste inci zatã inscripþia „lucrat Ursu H”.În satul Cizer se aflã biserica „NaºtereaMaicii Domnului”, zidită în 1942–1948,ten cuitã la exterior în 1990–1992 ºi pictatãla interior în 2002–2003 de Marius Cioran(sfinþitã la 8 sept. 2003).
CLANIÞA, râu, afl. stg. al Teleormanuluipe terit. com. Mãgura (jud. Teleorman);73 km; supr. bazinului: 258  km2. Izv. dinCâmpia Gãvanu-Bur dea, din arealulcom. Izvoru (jud. Argeº). Are un cursfoarte meandrat.
CLEJA, com. în jud. Bacãu, alcãtuitã din3 sate, situatã la poalele de E ale CulmiiPietricica, pe râul Cleja; 7 060 loc. (1 ian.2011): 3 560 de sex masc. ºi 3 500fem.Producţie de rachiu. În satul Cleja,atestat documentar în 1696, se află obiserică ortodoxă (1847) şi bisericileromano-catolice „Sfântul Francisc deAssisi”, de mari dimensiuni (27 mlungime, 10 m lăţime şi 13 m înălţime lainterior), construită în 1906 pe locul uneiacare data din 1811, şi „Sfântul Marcu”(2006-sfinţită la 9 nov. 2008).
CLEJANI, com. în jud. Giurgiu, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în CâmpiaGãvanu-Burdea, pe râul Neajlov; 3 368loc. (1 ian. 2011): 1 672 de sex masc. ºi
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1 696 fem. Nod rutier. Expl. de petrol.
Morărit şi panificaţie. Cămin cultural.
Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981 com. C.
a fãcut parte din jud. Ilfov. În satul
Neajlovu, numit în trecut Babele, pe stg.
râului Neajlov, a existat mănãstirea „Ba -
bele”, cu biserica „Adormirea Maicii
Domnului”, înte meiatã în sec. 14 ºi
refãcutã din temelii, în anii 1492–1493,
de cãtre domnul Vlad Cãlugãrul ºi fiii
sãi Radu ºi Mircea ºi menþionatã docu -
mentar într-un hrisov din 16 aug. 1518,
semnat de domnul Neagoe Basarab, apoi
reamintitã într-un alt docu ment din 1623.
Aflatã în pragul ruinãrii, biserica ºi
mănãstirea au fost închinate ca metoc al
Mitropoliei Ungrovlahiei la 18 nov. 1678.
Biserica actualã, de mir, cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului”, a fost
reclãditã în anul 1799 prin strãdania
egume nului Nicodim Greceanu, restau -
ratã ºi zu grãvitã în 1868. În satul Clejani
existã bisericile cu hramurile „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil”, ctitorie din
1864 a lui Miºa Anasta sievici, pictatã de
Gheorghe Tattarescu, ºi „Adormirea
Maicii Dom nului” (1850); douã hanuri
din sec. 19.
CLINCENI, com. în jud. Ilfov, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în Câmpia Românã,
pe interfluviul dintre Argeº ºi Sabar;
5 205 loc. (1 ian. 2011): 2 477 de sex masc.
ºi 2 728 fem. Centru de antrenament
aviatic (aeroportul sportiv „Aurel Vlaicu”).
Producţie de ambalaje din hârtie şi carton,
de mobilă, de cărămidă şi ţiglă, de
brânzeturi şi produse de panificaţie.
Creşterea bovinelor. Culturi de cereale
ºi plante tehnice. Parc cu Teatru de vară.
Pădure de stejar (25 ha). În satul Clinceni
se află bisericile cu acelaşi hram –„Sfân -
tul Nicolae” – una zidită în 1680-1694,
restaurată după cutremurul din 1977,
repictată în 1982 şi restaurată pictura în
2002, şi alta ctitorită în 1820–1835 de
Gheorghe Bălteanu şi pictată în 1978,
precum şi biserica „Sfânta Treime” (1832,
afectată de un incendiu în ian. 2010). În
satul Olteni există biserica „Sfinţii
Arhangheli Mihai şi Gavriil”, 1999
(sfinţită la 8 nov. 2006, pictată de Elena
Vasilescu). Între 23 ian. 1981 ºi 2 dec. 1985
com. C. a fãcut parte din jud. Giurgiu,
iar între 2 dec. 1985 ºi 10 apr. 1997, din
Sectorul Agricol Ilfov. În anul 1986, satul
Ordo reanu din componenþa com. C. a
fost strãmu tat pe alt loc din cauza
construirii unui lac de acumulare.

CLOCOCIOV,Mănãstirea~Õ Slatina
(2).

CLOªANI, Peºtera ~, formaþiunecarsticã si tuatã în SV României, la poalelede NE ale M-þilor Mehedinþi, pe dr. vãiiMotru Sec, la 433 m alt. Lun gimea gale -riilor: 1 100 m. Sãpatã în calcare tithonice,peºtera este formatã din douã galerii(Galeria cu Apã, 400 m, ºi Galeria „MateiGhica”, 700 m), cu numeroase con cre -þiuni calcaroase, lacuri ºi o bogatã faunãca vernicolã (Centromerus europaeus, Tra -
chysphaera orghidani, Polydesmus oltenicus,
Ony chiurus clo ºa nicus etc.; resturi fosilede Ursus spelaeus). Este o peºterã caldã(11,3°C), foarte umedã ºi lip sitã decurenþi de aer. Declaratã mo nument alnaturii (re numitã pentru cantitatea foartemare ºi variatã de formaþiuni cristaline).Uºor accesibilã.
CLUJ1.DealurileClujului, zonã delu -roasã situatã în partea central-nord-vesticã a jud. Cluj, între vãile râurilorCãpuº (la V), Someºu Mic (S ºi SE) ºiLuna (N-NE), fiind parte componentã aPod. Someºan. Dealurile sunt alcãtuite,predominant, din conglo merate, gresii,marne, nisipuri, argile marnoase, sare ºitufuri în care râurile ºi-au tãiat vãi asime -trice, cu caracter subsecvent. Relieful secaracterizeazã prin prezenþa unui nivelsuperior, cu aspect de plat formã, men -þinut la 550–650 m alt., având caracterstructural ºi de eroziune, cât ºi prinexistenþa unui nivel general, de 500 malt., frecvent pe interfluviile secundare –rezultat al eroziunii normale. Bine dez -voltate sunt ºi nivelurile de terase dinlungul vãilor Someºu Mic, Borºa ºi Luna,precum ºi unele sectoare de defilee epi -genetice, sculptate în tufuri (defileeleVultureni–Ciumãfaia pe râul Borºa,Pâgliºa–Dãbâca pe râul Luna º.a.). O notãcarac teristicã a acestei zone deluroase oconsituie pro cesele de modelare, repre -zentate prin alunecãri de teren, prãbuºiri,cueste etc. Porniturile masive de teren,numite în aceastã reg. „glimei”, se pro -duc, aproape exclusiv, în zonele de apariþiesuperficialã a orizonturilor de tufuri.
2. Judeţ situat în NV Transilvaniei,în bazinul Someşului Mic, între 46°24'47''şi 47°28'44'' latitu dine N şi între 23°39'22''şi 24°13'46'' longitudine E, limitat de jud.Maramureş (la N), Bistriţa-Năsăud (NEşi E), Mureş (E şi SE), Alba (S), Bihor (Vşi SV) şi Sălaj (NV). Supr.: 6 674 km2

(2,80% din supr. ţării). Populaţia (1 ian.2011): 694 136 loc. (3,24% din populaţia

ţării), din care 333 420 de sex masc. (48,0%)şi 360 716 fem. (52,0%). Populaţia urbană:459 880 loc. (66,2%); rurală: 234 256 loc.(33,8%). Densitatea: 104 loc./km2. Struc -
tura populaţiei pe naţionalităţi (la recen să -mântul din 20-31 oct. 2011): 75,4% români,15% maghiari, 3,3% rromi şi restul germani,evrei, italieni, greci, turci ş.a. Reşed.: muni -cipiul Cluj-Napoca. Oraşe: Câmpia Turzii(mu ni cipiu), Dej (municipiu), Gherla(muni cipiu), Huedin, Turda (muni cipiu).
Comune: 75. Sate: 417. Localit. componente ale
municipiilor şi oraşelor: 6.
Relief accidentat, constituit în cea maimare parte (76%) din unităţi delu roaseaparţinând Pod. Someşan şi, în mai micămăsură (24%), din porţiuni muntoase cereprezintă partea de NE a M-ţilor Apu -seni. Câmpiile propriu-zise lipsesc peterit. jud. C., ele fiind suplinite, ca treaptăde relief, de terasele şi luncile binedezvoltate în sectoarele inf. ale Some -şului Mic şi Arieşului. Zona deluroasă,extinsă în partea central-nordică şi de Sa jud. C., include mai multe subunităţiale Pod. Someşan (Dealurile Clujului,Feleacului, Dejului, Gârbăului, Ciceuluiş.a.), între care se individualizează nume -roase depresiuni intradeluroase (Apahida,Bonţida, Gilău, Dej, Turda, CâmpiaTurzii ş.a.) sau la marginea cărora aparunele depresiuni de contact (Huedin, Iaraş.a.), la limita cu muntele. Sectorulmontan, situat în SV jud. C., aparţinegrupei M-ţilor Apuseni din CarpaţiiOccidentali, fiind repre zentat prinsectoare ale M-ţilor Vlădeasa (cu vf.Vlădeasa 1 836 m, alt. max. din judeţ),Gilău şi Muntele Mare, cât şi prinporţiuni restrânse din M-ţii Tras cău,Plopiş, Meseş şi Bihor. În extremitateade E a jud. C., la E de aliniamentulrâurilor Valea Florilor–Maraloiu–So meşuMic, se află o parte din Câmpia colinarăa Transilvaniei (cu subunităţile: CâmpiaFizeşului, Câmpia Sărmaşului, CâmpiaTurzii ş.a.), unitate aparte de relief, cucaracter monoton, suprapusă parţial pesteunele structuri de domuri gazeifere.Numele de câmpie, atribuit acestei regiuni,nu este legat de formele de relief specificecâmpiei în adevăratul sens al cuvântului,ci de funcţia ei pre dominant cerealieră;altfel, aceas tă zonă se încadrează încategoria unităţilor coli nare, cu pantedomoale şi alt. medii de 500 m.
Clima este temperat-continentală cuunele in fluenţe ale maselor de aer vestice,

309Cluj



nord-vestice şi sud-vestice. Temp. medieanuală variază între 7° şi 9°C în zoneledeluroase şi de podiş şi între 2° şi 6°C înreg. montane şi la periferia cadruluimuntos. Verile sunt răcoroase (medialunii iul. se încadrează între 10° şi 19°C)şi iernile friguroase (media termică a luniiian. prezintă valori cuprinse între –4° şi–8°C). Temp. max. absolută înre gistratăpână în prezent pe terit. jud. C. a fost de39°C (16 aug. 1931, Câmpia Turzii), iarminima absolută a coborât până la -35,2°C(18 ian. 1963, Dej). Cantităţile medii anua -le ale precipitaţiilor variază între 600 şi700 mm în reg. deluroase şi 1 400 şi 1 600mm pe crestele înalte ale munţilor.Vânturile dominante bat cu o frecvenţămai mare dinspre V şi NV, cu viteze me -dii cuprinse între 2,9 şi 4,3 m/s.
Reţeauahidrografică este repre zen -tată prin tr-o arteră principală – SomeşuMic (format prin uni rea, la Gilău, aSomeşului Cald cu Someşu Re ce), cudirecţie SV-NE, al cărui bazin de recepţieeste dezvoltat integral pe terit. jud. C.,colectând nu me roşi afl. (Căpuş, Nadăş,Borşa, Luna, Lujerdiu, Valea Mărului ş.a.,pe stg., şi Feneş, Maraloiu, Fi zeş, Bandăuş.a., pe dr.). În partea de NE a jud. C.,Someşu Mic se uneşte cu Someşu Mare,în amonte de municipiul Dej, formândun curs unic (cu nu mele Someş), careiese de pe terit. jud. în aval de com. Vad.Extremitatea de SE a jud. C. este drenatăde o parte a cursului inf. al Arieşului (cuafl. săi Iara, Hăjdate – care a sculptat încursul inf. celebrele Chei ale Turzii –,Valea Racilor, Valea Florilor, Va lea Largăş.a.), iar extremitatea de V este străbă -tută de cursul superior al CrişuluiRepede (cu afl. săi Călata, Henţ,  Drăganş.a.). Lacurile naturale sunt puţine (TăulŞtiucii – 68,7 ha şi 12,7 m ad. max. –format prin dizolvarea unui masiv desare şi prăbuşirea sterilului acoperitor;lacul de sub Fe leac, format în spateleunor valuri de alunecări), mai numeroasefiind lacurile antro pice cu scop hidro -energetic şi de alimentare cu apă a localit.(Fântâ nele, Tarniţa, Gilău) sau piscicol(iazurile Cătina, Ţaga, Tureni ş.a.) şilacurile antropo-saline, formate prininundarea cu apă a unor vechi ocnepărăsite ale căror tavane s-au prăbuşit(complexele lacustre de la Turda, OcnaDejului, Cojocna, Sic).
Vegetaţia este eterogenă şi etajată caurmare a predominării reliefului deluros

şi muntos, în arealul jud. C. întâlnindu-seo gamă variată de formaţiuni vegetale.Etajul subalpin, prezent în M-ţii Vlădeasaşi Muntele Mare, se caracterizează prinprezenţa pajiştilor cu ierburi, în carepredomină Agrostis rupestris, Nardus
stricta, Agrostis tenuis, Festuca supina,asociate cu tufişuri de ienupăr (Juniperus
sibirica). Etajul pădurilor de molid, extinspe pan tele munţilor între 1 000 şi 1 600m alt., este alcătuit, predo minant, dinmolid (Picea abies) în amestec cu brad(Abies alba), iar etajul pădurilor de foioasese dezvoltă pe toate formele de reliefcuprinse între 400 şi 1 000 m alt., fiindconstituit din păduri de gorun (Quercus
petraea) în amestec cu fag (Fagus silvatica),carpen (Carpinus betulus) sau ulm (Ul mus
montana). Pe versanţii cu expunerenordică ai văilor Luna, Lujerdiu, ValeaMărului din E Dealu rilor Dejului sedezvoltă pâlcuri compacte de păduri degorun (Quercus petraea), carpen (Carpinus
betulus), frasin (Fraxinus excelsior), ulm(Ulmus campestris). În Câmpia colinară aTransilvaniei apar insule de stepă, înalternanţă cu petice de pă duri decvercinee, şi, local, vegetaţie de sărătură.
Fauna, adaptată etajării vegetaţiei,dar mai pu ţin fidelă limitelor acesteiadin cauza marii sale mobi lităţi, estebogată şi variată în specii. În păduri suntprezente numeroase animale de interescine getic, printre care căprioara, cerbul,ursul, vulpea, râsul, mistreţul, veveriţaş.a., iar pe Valea Someşului a pătruns,pe cale naturală, bizamul (Ondatra zibe -

thica). În zona lacurilor antropice trăiesco serie de păsări de apă (raţele, lişiţele,berzele ş.a.), în reg. Pod. Someşan şi aCâmpiei colinare a Transilvaniei a fostcolonizat fazanul, iar în arealul CheilorTurzii există acvila de stâncă. Râurile demunte sunt populate cu păstrăvi, lipanişi scobari, iar cele din zonele mai joaseoferă condiţii favorabile dez voltăriimrenei, cleanului ş.a.
Resursenaturale: păduri (170 036ha, la începutul anului 2008), zăcămintede min. de fier (Căpuşu Mic – uniculzăcământ de origine sedimentară dinţară, Băişoara, Cacova Ierii, Vlaha,Săvădisla), de cărbune brun (Ticu), turbă(Călăţele), gaze naturale (Puini, Geaca),feldspat (Muntele Rece, Valea Iara), gips(Cheia, Leghia), sare (Cojocna, Sic, OcnaDejului); cuarţ (Muntele Mare), calcaredolomitice (Săndu leşti, Tureni, Iara,Buru), andezit (Gilău), dacit (Poieni,Morlaca, Bologa), gresii (Recea-Cristur),

tufuri vulcanice (Cuzdrioara, Apahida,Aluniş), nisipuri cuarţoase (Gârbău,Aghireşu, Făgetu Ierii, Mănăstireni),nisipuri caolinoase (Popeşti, Mera), argilă(Câmpia Turzii, Turda, Gherla), marne(Sănduleşti). O categorie aparte oreprezintă izvoa rele cu ape mineralesulfatate (Băiţa), bicarbonatate (Leghia),clorurate, sodice (Cojocna, Turda, OcnaDejului), clorurate, bicarbonatate,sulfatate, sodice (Someşeni) etc.
Istoric. Săpăturile arheologiceefectuate pe terit. jud. C. au scos la ivealănumeroase vestigii care atestă o activitateumană pe aceste meleaguri din cele maivechi timpuri. Epoca Neolitică este binereprezentată prin des coperirile de laAiton, Apa hida ş.a., unde s-au identificataşezări de tip Tur daş, în care s-au găsitunelte din piatră, fragmen te ceramice etc.Epoca brozului (1700–700 î.Hr.) estemarcată prin descoperirea depozituluide bron zuri de la Fizeşu Gherlii, prinfragmentele de cera mică găsite la Aiton,aparţinând culturii Wieten berg, şi prinobiectele din bronz şi ceramică de laGherla, Apa hida ş.a. Vestigii alepopulaţiei autoh tone au fost descoperitela Gilău, Gherla, Aiton ş.a. Începând cuepoca romană, terit. pe care se extindeîn prezent jud. C. a cunoscut o mareînflorire prin dezvoltarea centrelorurbane Napoca (Cluj) şi Po taissa (Turda),ridicate ulterior la rang de municipii,alături de alte numeroase aşezări şi castreromane, ca cele de la Căşeiu, Gherla,Aiton, Gilău, Gârbău, Aghireşu ş.a. Dupăretragerea legiunilor şi a admi nistraţieiro mane din Dacia (în perioada 271–275)cele două importante centre urbane(Napoca şi Potaissa) au cunoscuto stagnare economică, politică şi ad-tivă,însă populaţia autohtonă daco-romanăa continuat să vieţuiască neîntrerupt peaceste meleaguri, urme de locuiregăsindu-se la Cluj-Napoca, Soporu deCâm  pie (sec. 2–3), Ţaga (sec. 4–8),Apahida (sec. 15), Iclod (sec. 7) ş.a. Spresf. milen. 1 populaţia din această zonăs-a organizat într-o puternică formaţiunesocial-politică (un voievodat condus deGelu) care s-a opus invaziei maghiare.Cetăţile de la Dăbâca (sec. 9–13), identi -ficată ipotetic ca reşed. a voievoduluiGelu, şi de la Moldoveneşti (sec. 10–13)sunt încă o dovadă clară a continuităţiişi per sistenţei populaţiei româneşti peaceste plaiuri. Începând cu sec. 11, localit.Cluj începe să se refacă, crescându-i dinnou rolul ad-tiv, ea devenind un puternic
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centru de convergenţă şi de influenţăpentru întreaga Transilvanie. Documen -tele sec. 12 atestă existenţa comitatuluiCluj ca o proprietate nobiliară cu reşed.la Cluj (menţionat şi el docu mentar,prima oară, în 1173 cu numele Clus şiridi cat în 1316 la rangul de oraş medieval– civitas). În sec. 15, comitatul Clujcuprindea 5 cetăţi, 10 oraşe şi 285 de sate,în sec. 18 acesta era alcătuit din 190 desate, grupate în două cercuri (superiorşi inf.) cu câte 6 plase fiecare, iar lamijlocul sec. 19 co mitatul Cluj avea înlimitele sale un oraş, 8 târguri şi 240 desate cu o populaţie totală de 186 885 loc.Prin reforma ad-tiv teritorială din 1925a fost creat jud. Cluj (din vechiul comitatCluj), fără plăşile Teaca şi Ormeniş, careincludea un municipiu şi 226 de sategrupate în 12 plăşi. În 1950, în urmaîmpărţirii ad-tiv teritoriale, efectuatădupă model sovietic, a luat naştereregiunea Cluj, formată din 8 raioane, carea suferit unele modificări în 1952, 1956şi 1961 când ajunsese să cuprindă 14oraşe, 200 de comune şi 1 427 de sate.Sub această formă a evoluat până în 1968,când în urma reformei ad-tiv teritorialedin 17 febr. 1968 a fost reînfiinţat jud.Cluj, ce cuprinde în prezent 6 oraşe(dintre care 5 sunt municipii), 75 decomune, 417 sate şi 6 localit. componenteale oraşelor şi municipiilor. Terit. actualal jud. C. a fost teatrul desfăşurării unorim portante evenimente social-politice de-a lungul istoriei sale. El a cunoscut dramanăvălirii mongole în 1241 şi a fostmartorul Răscoalei ţărăneşti din 1437, acărei flacără s-a aprins pe Dealul Bobâlna.În 1599–1600, localnicii au sprijinitacţiunea lui Mihai Viteazul de a uniîntr-un singur stat cele trei ţări române(Ţara Românească, Moldova şi Transil -vania), la Cluj stabilindu-şi sediul pentruo perioadă de timp; la 9 aug. 1601, înapropiere de Câmpia Turzii, marelevoievod Mihai Viteazul a fost ucismişeleşte de către mercenarii generaluluiGiorgio Basta. După constituirea princi -patului autonom al Transil vaniei (1541)sub suzera nitate turcească, oraşul Cluj adevenit cel mai important centrueconomic, politic şi cultural al acestuia,fiind, în anii 1790–1848 şi 1861–1867,capitala principatului, sediul Dietei şi alprincipelui Transilvaniei. Reprezentanţiai populaţiei jud. C. au participat atât laMarea Adunare Naţională de pe CâmpiaLibertăţii de la Blaj (3/15–5/17 mai 1848),votând pentru punerea în aplicare a

programului revolu ţionar, cât şi la MareaAdunare Naţională de la Alba Iulia dela 1 dec. 1918 care a proclamat unireanecondiţionată şi pentru totdeauna aTransilvaniei cu România. La 31 aug.1940 şi în zilele următoare, la Cluj şi înalte localit. de pe terit. jud. C. s-audesfăşurat puternice demonstraţii deprotest ale populaţiei româneşti împo -triva Dictatului de la Viena din 30 aug.1940. În oct. 1944, terit. jud. C. a fosteliberat de către trupele române de subdominaţia ungaro-horthystă. În timpulevenimentelor din dec. 1989, locuitoriijud. şi în special cei din municipiul Cluj-Napoca s-au pro nunţat pentru înlătu -rarea de la putere a regimului comunist,unii dintre participanţi căzând victime(26 de morţi şi nenumăraţi răniţi).
Economia actuală a jud. C. se carac -terizează printr-o industrie puternică şidiversificată, o agricultură intensivă, printransporturi de interes naţional, printr-oactivitate turistică intensă etc. Caracterulin dustrial pro nunţat al jud. C. esteevidenţiat de raportul (net superior)dintre producţia globală industrială şiproducţia globală agricolă.
Industria, pr. componentă economicăa activi tăţii jud. C., are un înalt grad decomplexitate, specializare şi diversificareşi o mare capacitate de producţie. Înansamblul economiei jud. C., locuriledominante sunt deţinute de ind. constr.de maşini şi prelucr. metalelor (utilajgreu, utilaje pentru tele comunicaţii,pentru metalurgie, pentru ind. textilă şiind. alim., maşini-unelte, cazane, pieseauto, cal culatoare electronice etc., la Cluj-Napoca, construc ţii metalice, la Gherla)şi de ind. metalurgiei feroase (fontă, oţel,laminate de diferite profile, sârmăzincată, conductori electrici, cabluri detracţiune etc., la Câmpia Turzii, Cluj-Napoca). În cadrul celorlalte între -prinderi industriale clujene se maiproduc: energie electrică şi termică(hidrocentralele de la Mărişel, 220 MWşi Tarniţa, 45 MW, termo centralele de laDej, Gherla şi Câmpia Turzii), materialeabrazive, bujii, aparatură pentru uzcasnic, instrumente medicale (Cluj-Napoca), mase plastice, medicamente,cosmetice, sodă caustică, antidăunători,oxigen (Cluj-Napoca, Turda, CâmpiaTurzii), telefoane celulare, marca „Nokia”(fabrica a funcţionat în perioada febr.2008-dec. 2011, în com. Jucu), mobilă,placaje, furnire, cherestea (Cluj-Napoca,Gherla, Dej, Valea Ierii, Călăţele, Beliş,

Măguri-Răcătău, Izvoru Crişului),ciment, var, cărămidă, produserefractare, prefabricate din beton, sticlă(Turda, Cluj-Napoca, Dej, Aghireşu,Câmpia Turzii), celuloză şi hârtie (Dej),sticlărie pentru menaj şi ceramică fină(Turda, Aghireşu, Cluj-Napoca, CâmpiaTurzii, Gherla), conf. şi tricotaje (Cluj-Napoca, Câmpia Turzii, Gherla, Dej,Huedin), încălţăminte (Cluj-Napoca),produse alim. (Cluj-Napoca, Turda, Dej,Gherla, Câmpia Turzii, Ocna Dejuluiş.a.). Ind. poligrafică.
Agricultura, cu caracter complex,ocupă un loc impor tant în economia jud.

C., condiţiile na turale pedo-climaticeoferind posibilitatea practicării uneiagriculturi intensive. La sf. anului 2007,jud. C. dispunea de o supr. agricolă careînsuma 427 943 ha, din care 182 541 haerau terenuri arabile, 154 844 ha păşuni,86 167 ha fâneţe, 4 073 ha livezi şi pepi -niere pomicole, 318 ha vii şi pepiniereviticole ş.a. În acelaşi an, în structuraculturilor de câmp, pe primul loc sesituau culturile de porumb (42 063 ha),urmate de plante de nutreţ (17 809 ha),de grâu şi secară (15 543 ha), cartofi (9 984ha), legume (8 885 ha), plante uleioaseetc. Pomicultura, cu o producţie totalăde fructe de 8 278 tone (în anul 2007), înspecial prune, mere şi pere, ocupă supr.întinse în zona Dealurilor Clujului,Dejului şi SV Câmpiei Tran silvaniei,formând bazine pomicole compacte înarealele localităţilor Dej, Bobâlna, Moldo -veneşti, Turda, Feleac, Cluj-Napoca,Cătina, Ceanu Mare, Unguraş ş.a.Sectorul zootehnic, dependent în maremăsură de baza furajeră a jud. C.,cuprindea, la începutul anului 2008,82 910 capete bovine (în special raselePinzgau şi Bălţata românească), 181 516capete porcine (mai ales rasele Bazna şiMarele Alb), 305 040 capete ovine, 11 077capete caprine, 22 134 capete cabaline;avicultură (1 927 113 capete păsări);apicultură (18 865 familii de albine). Încadrul zootehniei, sectorul privat deţinepeste 99% din numărul total alanimalelor.
Căile de comunicaţie cuprind o reţeaimportantă de dru muri şi căi ferate, lacare se adaugă trans porturile aeriene,realizate prin intermediul aero portului„Someşeni” din Cluj-Napoca. La sf.anului 2007, lungimea liniilor de c.f. depe terit. jud. C. totaliza 240 km (din care
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129 km electrificate), cu o densitate de36 km/1 000 km2 teritoriu, iar cea adrumurilor publice însuma 2 625 km (dincare 612 km şosele modernizate),revenind 39,3 km de drum la 100 km2 deteritoriu. Un rol primordial în tran spor -turile rutiere îl au sectoarele dru mu riloreuropene care traversează jud. C.,respectiv E60 (Borş–Oradea–Cluj-Napoca–Turda–Târgu Mureş– Sighişoara–Braşov–Bucureşti–Urzi  ceni–Slobozia–Hârşova–Constanţa, 885,1 km) şi E 576(Cluj-Napoca–Dej–Bistriţa–Vatra Dornei–Suceava, 315,2 km), adevărate magistralecare asigură o mare parte din circulaţiamăr furilor şi călătorilor. O importanţădeosebită în cadrul transpor turilor rutiereo va avea autostrada „Transil vania”,aflată în construcţie din sept. 2004, al căruiprim tronson între Gilău şi Câmpia Turzii(42 km) a fost inaugurat la 1 dec. 2009.Această autostradă se va continua cuautostrada A2 Bucureşti - Feteşti -Constanţa, numită şi Autostrada Soarelui,în lungime de 203 km, construită înperioada 1987-nov. 2012. Totodată, terit.

jud. C. este străbătut de sectoarele a douămagistrale de c.f. – una dinspre EpiscopiaBihorului–Oradea– Cluj-Napoca–Apahidaşi alta dinspre Satu Mare–Baia Mare–Dej(cu ramificaţie spre Vatra Dornei–Suceava şi spre Deda–Ciceu–Miercurea-Ciuc– Braşov)– Apahida şi de aici către AlbaIulia–Sibiu– Făgăraş–Braşov–Bucureşti.
Învăţământ,culturăşiartă. În anulşcolar 2007–2008, pe terit. jud. C. îşidesfăşurau activita tea 59 de grădiniţe decopii, cu 20 170 copii înscrişi şi 1 308personal didactic, 124 şcoli ge ne rale (ci -clurile primar şi gimnazial, clasele 1–4 şirespectiv 5–8), cu 47 813 elevi şi 4 316cadre di dactice, 67 de licee, cu 24 537elevi şi 2 272 pro fesori, 7 instituţii deînvăţământ superior de stat, cu 52 defacultăţi, 67 982 studenţi şi 3 561 profesorişi şase instituţii private de învăţământsuperior, cu şapte facultăţi, 4 116 studenţişi 341 cadre didactice. Învă ţământul sedesfă şoară atât în limba română, cât şiîn limba maghiară. În aceeaşi perioadăexistau 26 de institute de cerce tareştiinţifică (Institutele de Istorie, deLingvistică, de Speologie, Oncologie, deCercetări Socio-Uma ne etc.), o filială a

Academiei Române, patru teatre drama -tice (Cluj-Napoca şi Tur da), două opere(română şi maghiară, la Cluj-Na poca),filarmonica „Gheorghe Dima” (la Cluj-Napoca), 420 de biblio teci, cu 10 568 000volume, şase cinematografe, 18 case decultură, 223 cămine culturale, 12 muzee,cinci staţii locale de radio-emisie, unstudio local de televiziune (din 1990),numeroase redacţii ale unor edituri, ziareşi reviste, filiale ale Uniunilor Com -pozitorilor, Scrii to rilor şi ArtiştilorPlastici din România etc. Acti vitateasportivă are loc în cadrul celor 199 desecţii sportive în care sunt înscrişi 5 789sportivi legitimaţi, instruiţi de 283antrenori, şi aflaţi sub conducerea a 264arbitri (în anul 2007).
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului2007, reţeaua sanitară a jud. C. cuprindea24 de spitale, cu 7 195 paturi, revenindun pat de spital la 96 locuitori, şasedispensare, şase policlinici, un pre -ventoriu, 279 de farmacii şi punctefarmaceutice şi o policlinică particulară(In terservisan). Asistenţa medico-sanitarăeste asigu rată de către 3 158 medici (1medic la 219 locuitori), 645 de medici
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stomatologi (1 medic stomatolog la 1 073lo cuitori) şi 5 611 de cadre sanitare cupregătire medie.
Turism. Varietatea peisajului naturalşi „uma nizat”, cu reale valenţe turistice(Cheile Turzii, cascadele Moara Draculuişi Răchiţele, masivele muntoaseVlădeasa, Gilău, Muntele Mare ş.a.,lacurile de acumulare Fântânele, Tarniţa,Gilău, Ţaga ş.a.) la care se adaugănumeroasele obiective istorice, de artă şiarhitectură, cât şi zonele cu specificetnografic şi folcloric transilvănean, aufavorizat dezvoltarea şi intensificareaactivităţilor turistice. Cele mai multe şimai reprezentative obiective de interesturistic sunt concentrate în municipiileCluj-Napoca (Õ) şi Turda (Õ), cele laltefiind dispersate pe întreg terit. jud. C.,printre care: rezervaţia complexă CheileTurzii (175,7 ha), declarate monument al

naturii, cu o multitudine de fenomenecarstice (peşteri, stânci şi pereţi abrupţi)şi numeroase rarităţi floristice, causturoiul sălbatic, mărarul păsăresc,scoruşul, scaunul cucului ş.a.; rezervaţiilebotanice „Fânaţele Clujului” (80 ha) şiSuatu (19,2 ha), biocomplexele acvaticede la Geaca şi Fizeşu Gherlii (LaculŞtiucilor); rezervaţia de liliac sălbatic dela Izvoru Crişului; ruinele ce tăţilor de laDăbâca (sec. 9–13), Bologa (sec. 14) şi alecastrelor romane de la Căşeiu, Viişoara,Turda, Moldoveneşti, Mănăstirea ş.a.;monumentul de pe Dealul Bobâlna,ridicat în amintirea marii Răscoaleţărăneşti din 1437; bisericile din lemn dinAşchileu Mic, Ciucea, bisericile reformatedin Dej, Cluj-Napoca, Huedin, Turda ş.a.,castelele şi conacele din Bonţida, Gherla,Mănăstirea, Cuzdrioara ş.a.; locul istoricaflat în apropiere de municipiul Turda,

unde a fost asasinat mişeleşte Mihai
Viteazul în aug. 1601, unde există ridicată
o troiţă. O atracţie deosebită o prezintă
staţiunile balneoclimaterice Someşeni,
Băiţa, Cojocna, Ocna Dejului, Turda
indicate în tratarea bolilor reumatice şi
derma tologice, a afecţiunilor sistemului
nervos periferic, rahitismului etc. În
sprijinul dezvoltării turismului s-au
construit numeroase cabane, hoteluri,
moteluri, campinguri, drumuri şi căi de
acces, capacitatea actuală de cazare a jud.
C. (7 070 locuri) fiind asigurate de 50 de
hoteluri, un motel, un han, şapte cabane,
trei campinguri, 33 de vile, 16 pensiuni
turistice urbane şi 94 de pensiuni turistice
rurale şi nenumărate case particulare.
Indicativ auto: CJ.
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Localităţilejud.Cluj(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)

I. Municipii Localit. componente ale
municipiilor

1.CÂMPIATURZII(1219)
2.CLUJ-NAPOCA (1173)
3.DEJ (1061) 1. Pintic (1292)2. Şomcutu Mic (1356)
4.GHERLA (1291) 1. Băiţa (1214)2. Hăşdate (1339)3. Silivaş (1321)
5.TURDA (1075)

II. Oraşe Localit. componente ale
oraşelor

1.HUEDIN (1332) 1. Bicălatu (1249)
III. Comune Satele componente

(primul sat este reşed. com.)
1.AGHIREŞU 1. Aghireşu (1263)

2. Aghireşu-Fabrici (1913)
3. Arghişu (1470)
4. Băgara (1299)
5. Dâncu (1466)
6. Dorolţu (1427)
7. Inucu (1270)
8. Leghia (1343)
9. Macău (1299)

10. Ticu (1521)
11. Ticu-Colonie (1956)

2.AITON 1. Aiton (1320)2. Rediu (1292)
3.ALUNIŞ 1. Aluniş (1247)2. Corneni (1219)3. Ghirolt (1333)4. Pruneni (1275)5. Vale (1405)
4.APAHIDA 1. Apahida (1263)2. Bodrog (1954)3. Câmpeneşti (1913)4. Corpadea (1215)5. Dezmir (1315)6. Pata (1326)7. Sânnicoară (1363)

8. Sub Coastă



5.AŞCHILEU 1. AşchileuMare (1331)
2. Aşchileu Mic (1587–1589)
3. Cristorel (1479)
4. Dorna (1954)
5. Fodora (1214)

6.BACIU 1. Baciu (1263)
2. Coruşu (1332)
3. Mera (1299)
4. Popeşti (1332–1335)
5. Rădaia (1954)
6. Săliştea Nouă (1913)
7. Suceagu (1297)

7.BĂIŞOARA 1. Băişoara (1426)
2. Frăsinet (1956)
3. Moara de Pădure (1954)
4. Muntele Băişorii (1760–1762)
5. Muntele Bocului (1956)
6. Muntele Cacovei (1954)
7. Muntele Filii (1954)
8. Muntele Săcelului (1954)
9. Săcel (1456)

8.BELIŞ 1. Beliş (1737)
2. Bălceşti (1909)
3. Dealu Botii (1954)
4. Giurcuţa de Sus (1954)
5. Poiana Horea (1954)
6. Smida (1956)

9.BOBÂLNA 1. Bobâlna (1332)
2. Antăş (1437)
3. Băbdiu (1507)
4. Blidăreşti (1507)
5. Cremenea (1448)
6. Maia (1315)
7. Oşorhel (1378)
8. Pruni (1338)
9. Răzbuneni (1507)

10. Suarăş (1507)
11. Vâlcelele (1507)

10.BONŢIDA 1. Bonţida (1263)
2. Coasta (1318)
3. Răscruci (1325)
4. Tăuşeni (1318)

11.BORŞA 1. Borşa (1315)
2. Borşa-Cătun (1913)
3. Borşa-Crestaia (1913)
4. Ciumăfaia (1307)
5. Giula (1307)

12.BUZA 1. Buza (1220)
2. Rotunda (1956)

13.CĂIANU 1. Căianu (1326)
2. Bărăi (1279)
3. Căianu Mic (1913)

4. Căianu-Vamă (1913)
5. Vaida-Cămăraş (1213)
6. Văleni (1956)

14.CĂLĂRAŞI 1. Călăraşi (1291)
2. Bogata (1913)
3. Călăraşi-Gară (1956)

15.CĂLĂŢELE 1. Călăţele (1408)
2. Călata (1213)
3. Dealu Negru (1954)
4. Finciu (1459)
5. Văleni (1213)

16.CĂMĂRAŞU 1. Cămăraşu (1325)
2. Năoiu (1320)
3. Sâmboleni (1329)

17.CĂPUŞUMARE 1. CăpuşuMare (1282)
2. Agârbiciu (1448)
3. Bălceşti (1909)
4. Căpuşu Mic (1219)
5. Dângău Mare (1805)
6. Dângău Mic (1909)
7. Dumbrava (1288)
8. Păniceni (1219)
9. Straja (1219)

18.CĂŞEIU 1. Căşeiu (1261)
2. Comorâţa (1956)
3. Coplean (1348)
4. Custura (1956)
5. Gârbău Dejului (1315)
6. Guga (1590)
7. Leurda (1909)
8. Rugăşeşti (1325)
9. Sălătruc (1956)

10. Urişor (1405)
19.CĂTINA 1. Cătina (1327)

2. Copru (1329)
3. Feldioara (1327)
4. Hagău (1913)
5. Hodaie (1956)
6. Valea Caldă (1956)

20.CÂŢCĂU 1. Câţcău (1348)
2. Muncel (1553)
3. Sălişca (1405)

21.CEANUMARE 1. CeanuMare (1293)
2. Andici (1954)
3. Boian (1413)
4. Bolduţ (1954)
5. Ciurgău (1956)
6. Dosu Napului (1956)
7. Fânaţe (1956)
8. Hodăi-Boian (1956)
9. Iacobeni (1341)

10. Morţeşti (1956)
11. Stârcu (1956)
12. Strucut (1956)
13. Valea lui Cati (1956)
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22.CHINTENI 1. Chinteni (1263)
2. Deuşu (1283)
3. Feiurdeni (1326)
4. Măcicaşu (1283)
5. Pădureni (1326)
6. Satu Lung (1451)
7. Săliştea Veche (1956)
8. Sânmărtin (1440)
9. Vechea (1315)

23.CHIUIEŞTI 1. Chiuieşti (1467)
2. Dosu Bricii (1956)
3. Huta (1954)
4. Măgoaja (1588)
5. Strâmbu (1588)
6. Valea Căşeielului (1956)
7. Valea lui Opriş (1956)

24.CIUCEA 1. Ciucea (1384)
2. Vânători (1850)

25.CIURILA 1. Ciurila (1733)
2. Filea de Jos (1450)
3. Filea de Sus (1456)
4. Pădureni (1435)
5. Pruniş (1297)
6. Sălicea (1297)
7. Sălişte (1418)
8. Şutu (1456)

26.COJOCNA 1. Cojocna (1199)
2. Boj-Cătun (1913)
3. Boju (1214)
4. Cara (1339)
5. Huci (1956)
6. Iuriu de Câmpie (1320)
7. Morişti
8. Straja (1956)

27.CORNEŞTI 1. Corneşti (1306)
2. Bârlea (1317)
3. Igriţia (1290)
4. Lujerdiu (1279)
5. Morău (1295)
6. Stoiana (1306)
7. Tiocu de Jos (1392)
8. Tiocu de Sus (1280)
9. Tioltiur (1317)

28.CUZDRIOARA 1. Cuzdrioara (c. 1205–1235)
2. Mănăşturel (1315)
3. Valea Gârboului (1954)

29.DĂBÂCA 1. Dăbâca (1219)
2. Luna de Jos (1315)
3. Pâglişa (1306)

30.FELEACU 1. Feleacu (1366)
2. Casele Miceşti (1956)
3. Gheorghieni (1333)
4. Sărădiş (1954)
5. Vâlcele (1297)

31.FIZEŞUGHERLII 1. FizeşuGherlii (1230)
2. Bonţ (1318)
3. Nicula (1326)
4. Săcălaia (1379)

32.FLOREŞTI 1. Floreşti (1272)
2. Luna de Sus (1298)
3. Tăuţi (1448)

33.FRATA 1. Frata (1293)
2. Berchieşu (1332)
3. Oaş (1956)
4. Olariu (1954)
5. Pădurea Iacobeni (1956)
6. Poiana Frăţii (1956)
7. Răzoare (1954)
8. Soporu de Câmpie (1213)

34.GÂRBĂU 1. Gârbău (1336)
2. Corneşti (1263)
3. Nădăşelu (1299)
4. Turea (1299)
5. Viştea (1229)

35.GEACA 1. Geaca (1228)
2. Chiriş (1954)
3. Lacu (1329)
4. Legii (1296)
5. Puini (1265)
6. Sucutard (1320)

36.GILĂU 1. Gilău (1246)
2. Someşu Rece (1448)

37.IARA 1. Iara (1288)
2. Agriş (1358)
3. Borzeşti (1351)
4. Buru (1470)
5. Cacova Ierii (1426)
6. Făgetu Ierii (1449)
7. Lungeşti (1954)
8. Maşca (1909)
9. Măgura Ierii (1733)

10. Ocolişel (1449)
11. Surduc (1426)
12. Valea Agrişului (1913)
13. Valea Vadului (1909)

38.ICLOD 1. Iclod (1332)
2. Fundătura (1269)
3. Iclozel (1667)
4. Livada (1320)
5. Orman (1292)

39.IZVORUCRIŞULUI 1. IzvoruCrişului (1276)
2. Nadăşu (1263)
3. Nearşova (1391)
4. Şaula (1219)

40.JICHIŞUDEJOS 1. JichişudeJos (1292)
2. Codor (1292)
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3. Jichişu de Sus (1379)
4. Şigău (1379)
5. Tărpiu (1440)

41.JUCU 1. JucudeSus (1325)
2. Gădălin (1320)
3. Juc-Herghelie (1956)
4. Jucu de Mijloc (1314)
5. Vişea (1326)

42.LUNA 1. Luna (1270)
2. Gligoreşti (1332)
3. Luncani (1268)

43.MĂGURI-RĂCĂTĂU 1. Măguri-Răcătău (1956)
2. Măguri (1805)
3. Muntele Rece (1909)

44.MĂNĂSTIRENI 1. Mănăstireni (1275)
2. Ardeova (1375)
3. Bedeciu (1345)
4. Bica (1359)
5. Dretea (1214)
6. Mănăşturu Românesc (1376)

45.MĂRGĂU 1. Mărgău (1200)
2. Bociu (1408)
3. Buteni (1291–1294)
4. Ciuleni (1408)
5. Răchiţele (1805)
6. Scrind-Frăsinet (1954)

46.MĂRIŞEL 1. Mărişel (1805)
47.MICA 1. Mica (c. 1330)

2. Dâmbu Mare (1954)
3. Mănăstirea (1308)
4. Nireş (1330)
5. Sânmărghita (c. 1330)
6. Valea Cireşoii (1913)
7. Valea Luncii (1322)

48.MIHAIVITEAZU 1. MihaiViteazu (1170)
2. Cheia (1333)
3. Corneşti (1332)

49.MINTIUGHERLII 1. MintiuGherlii (1304)
2. Buneşti (1343)
3. Nima (1225)
4. Pădurenii (1424)
5. Petreşti (1383)
6. Salatiu (1308)

50.MOCIU 1. Mociu (1219)
2. Boteni (1349)
3. Chesău (1312)
4. Crişeni (1378)
5. Falca
6. Ghirişu Român (1377)
7. Roşieni (1956)
8. Turmaşi
9. Zorenii de Vale (1956)

51.MOLDOVENEŞTI 1. Moldoveneşti (1075)
2. Bădeni (1291)
3. Pietroasa (1291)
4. Plăieşti (1291)
5. Podeni (1291)
6. Stejeriş (1291)

52.NEGRENI 1. Negreni (1406)
2. Bucea (1828)
3. Prelucele (1956)

53.PANTICEU 1. Panticeu (1314)
2. Cătălina (1320)
3. Cubleşu Someşan (1306)
4. Dârja (1340)
5. Sărata (1320)

54.PĂLATCA 1. Pălatca (1296)
2. Băgaciu (1461)
3. Mureşenii de Câmpie (1230)
4. Petea (1294)
5. Sava (1318)

55.PETREŞTIIDEJOS 1. PetreştiideJos (1278)
2. Crăeşti (1310)
3. Deleni (1310)
4. Livada (1310)
5. Petreştii de Mijloc (1407)
6. Petreştii de Sus (1407)
7. Plaiuri (1381)

56.PLOSCOŞ 1. Ploscoş (1913)
2. Crairât (1913)
3. Lobodaş (1956)
4. Valea Florilor (1913)

57.POIENI 1. Poieni (1500)
2. Bologa (1319)
3. Cerbeşti (1956)
4. Hodişu (1496)
5. Lunca Vişagului (1909)
6. Morlaca (1493)
7. Tranişu (1850)
8. Valea Drăganului (1455)

58.RECEA-CRISTUR 1. Recea-Cristur (1320)
2. Căprioara (1461)
3. Ciubanca (1314)
4. Ciubăncuţa (1554)
5. Elciu (1230)
6. Escu (1378)
7. Jurca (1378)
8. Osoi (1314)
9. Pustuţa (1499)

59.RIŞCA 1. Rişca (1909)
2. Dealu Mare (1954)
3. Lăpuşteşti (1805)
4. Mărceşti (1956)

60.SĂCUIEU 1. Săcuieu (1461)
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2. Rogojel (1805)
3. Vişagu (1850)

61.SĂNDULEŞTI 1. Sănduleşti (1288)
2. Copăceni (1288)

62.SĂVĂDISLA 1. Săvădisla (1285)
2. Finişel (1456)
3. Hăşdate (1456)
4. Lita (1324)
5. Liteni (1322)
6. Stolna (1448)
7. Vălişoara (1456)
8. Vlaha (1332)

63.SÂNCRAIU 1. Sâncraiu (1334)
2. Alunişu (1437)
3. Brăişoru (1519)
4. Domoşu (1408)
5. Horlacea (1393)

64.SÂNMĂRTIN 1. Sânmărtin (1292)
2. Ceaba (1315)
3. Cutca (1357)
4. Diviciorii Mari (1173–1196)
5. Diviciorii Mici (1173–1196)
6. Măhal (1230)
7. Sâmboieni (1456)
8. Târguşor (1336)

65.SÂNPAUL 1. Sânpaul (1295)
2. Berindu (1372)
3. Mihăieşti (1283)
4. Sumurducu (1262–1270)
5. Şardu (1353)
6. Topa Mică (1324)

66.SIC 1. Sic (1291)
67.SUATU 1. Suatu (1213)

2. Aruncuta (1346)
3. Dâmburile (1956)

68. TRITENIIDEJOS 1. TriteniideJos (1332)
2. Clapa
3. Colonia (1954)

4. Pădurenii (1406)
5. Tritenii de Sus (1406)
6. Tritenii-Hotar (1956)

69.TURENI 1. Tureni (1276)
2. Ceanu Mic (1366)
3. Comşeşti (1355)
4. Mărtineşti (1332)
5. Miceşti (1297)

70.ŢAGA 1. Ţaga (1243)
2. Năsal (1215)
3. Sântejude (1173–1196)
4. Sântejude-Vale (1954)
5. Sântioana (1305)

71.UNGURAŞ 1. Unguraş (1269)
2. Batin (1405)
3. Daroţ (1956)
4. Sicfa (1956)
5. Valea Unguraşului (c. 1590)

72.VAD 1. Vad (1467)
2. Bogata de Jos (1325)
3. Bogata de Sus (1315)
4. Calna (1325)
5. Cetan (c. 1593)
6. Curtuiuşu Dejului (1325)
7. Valea Groşilor (1519)

73.VALEAIERII 1. ValeaIerii (1417)
2. Cerc (1909)
3. Plopi (1909)

74.VIIŞOARA 1. Viişoara (1318)
2. Urca (1289)

75.VULTURENI 1. Vultureni (1314)
2. Băbuţiu (1344)
3. Bădeşti (1332)
4. Chidea (1332)
5. Făureni (1396–1408)
6. Şoimeni (1332)
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CLUJ-NAPOCA, municipiu în parteacen tral-nord-vesticã a României, reºed.jud. Cluj, situat în centrul Transilvaniei,în NV Pod. Transilvaniei, la 345–360 malt., pe cursul mijlociu al Someºului Mic,înconjurat de Dealurile Clujului ºiFeleacului (Feleac 754 m, Peana 832 m,Dealul Lombului 673 m º.a.); 307 136 loc.(1 ian. 2011), locul 2 pe ţară ca număr delocuitori (după municipiul Bucureşti):143 238 de sex masc. ºi 163 898 fem.Supr.: 165,2 km2, din care 42 km2 înintravilan; densitatea: 7 313 loc./km2.

Aero port (Some ºeni), situat la 6 km de
oraº, modernizat în anul 2009. Staþie de
c.f., inauguratã în 1870. Nod rutier. Unul
dintre pr. centre industriale, bancar-fi -
nan ciare, cultural-ºtiin þifice, de învãþã -
mânt, turistice ºi artistice ale þãrii.
Turnãtorie de fontã. Constr. de utilaj
greu, de utilaje pentru telecomunicaþii,
meta lurgie, ind. textilã (rãz boaie
mecanice pentru þesut) ºi frigotehnice,
de calculatoare electronice, maºini-unel -
te, armãturi metalice, cazane ºi arzãtoare

mici, piese auto, bujii, aparaturã pentru
uz casnic, instru mente medicale º.a.
Producţie de televizoare, de medica -
mente, pro duse cosmetice, electrozi ºi
produse abrazive, mo bilã, carton on dulat
ºi ambalaje din carton, tricotaje ºi conf.,
þesãturi din lânã, pielărie, blãnãrie ºi
încãl þãminte, de plãci, tuburi şi folii din
material plastic, de prefabricate din
beton, sticlã pentru menaj, porþelan ºi
faianþã, ceramicã finã, obiecte sanitare
din cera micã, de pre parate din carne ºi



lapte, bãuturi, produse de panifi caþie etc.În C.-N. funcþioneazã o Filialã a Acade -miei Române (din 12 aug. 1948), şapteinstituþii de învãþãmânt superior de stat,cu 52 de facultãþi, 67 982 studenþi ºi 3 561cadre didactice în anul universitar 2007–2008 (Univer sitatea „Babeº-Bolyai”,inaugu ratã la 10 nov. 1872, UniversitateaPolitehnicã, f. la 1 febr. 1920, Universi -tatea de Medi cinã ºi Farmacie „IuliuHaþieganu”, f. 1875, Univer sitatea deªtiinþe Agricole şi Medicină Veterinară,f. 1869, Universitatea de Artã ºi Design,f. la 15 nov. 1925 cu numele Şcoala deArte Frumoase, numită în 1950 Institutulde Arte Plastice „Ion Andreescu”, apoiAcademia de Arte Vizuale „IonAndreescu” (în 1990), iar din 2001denumirea actuală, Aca demia de Muzicã„Gheorghe Dima”, f. 1919) şi şaseinstituţii private de învăţământ superior(Institutul Teologic Protestant, f. 15 sept.1895 şi acreditat ca institut privat la 31aug. 2009; Universitatea „Avram Iancu”,f. 1992 şi acreditată ca universitateprivată la 24 oct. 2008; Universitatea„Bogdan Vodă”, f. 1992 şi acreditată cauniversitate privată la 19 mai 2005;Universitatea Creştină „Dimitrie Cante -mir”, f. 1990 şi acreditată ca universitateprivată la 30 apr. 2002; Universitatea„Sapientia”, f. 2001 – cea mai mareuniversitate privată cu limba de predaremaghiară din România; Universitatea„Spiru Haret”, acreditată ca universitateprivată la 5 iul. 2002), cu şapte facultăţi,4 116 studenţi şi 341 cadre didactice,numeroase institute de cercetare(Institutul de Istorie „George Bariþiu”,Institutul de Lingvisticã ºi istorie literarã„Sextil Puºcariu”, Institutul de Speologie„Emil Racoviþã”, Institutul Oncologic,Institutul de Cercetãri So cio-U mane,Institutul de Cercetãri Chimico-Farma -

ceutice, Arhiva de folclor, Institutul de
Arheologie ºi Istoria Artei, Centrul de
studii transilvane, Insti tutul Geologic
º.a.), douã teatre dramatice, de stat (unul
în lb. românã, inaugurat la 1 dec. 1919,
numit în prezent „Lucian Blaga”, ºi altul
în lb. maghiarã, f. ca trupă de teatru
permanent la 11 nov. 1792, cu sediul
actual datând din 1912), douã teatre de
operã, de stat (în lb. ro mânã, f. la 18 sept.
1919, ºi în lb. maghiarã, f. la 17 dec. 1948),
o filarmonicã de stat – „Transilvania”
(înfiinþatã la 1 sept. 1955), douã teatre de
pãpuºi, c. 250 de biblioteci (Biblio teca
judeþeanã „Octavian Goga”, f. 1950, cu
peste 750 000 de vol.; Biblioteca Uni -
versitãþii de Medi cinã ºi Farmacie,
„Valeriu Bologa”, f. 1949, cu peste
300 000 de vol.; Biblioteca Centralã
Univer sitarã „Lucian Blaga”, f. 1872, cu
sediul actual din 1934, cu 3 553 596 de
vol., din care c. 500 000 periodice;
Biblioteca Universitãþii Politehnice, f.
1884, reorganizatã în 1948, cu c. 750 000
vol.; Biblioteca Academiei Române º.a.),

mai multe muzee ºi case memoriale:
Muzeul Naþional de Istorie a Tran -
silvaniei, înfiinţat în 1859 (cu piese ale
civilizaþiei dacice din M-þii Orãºtie, între
care se remarcã vasul cu inscripþia
„Decebalus per Scorilo”/Decebal fiul lui
Scorilo, lapidariu roman, gravuri ºi hãrþi
medie vale, stampe, arme, documente de
la Revoluþia din 1848–1849 etc.); Muzeul
Etnografic al Transilva niei, înfiinþat
(1922) de Romulus Vuia, completat ºi
reorganizat în 1929 şi 1958 (unelte
þãrãneºti, mobilier þãrã nesc, piese de port
popular, ceramicã, obiecte legate de
diverse obiceiuri populare etc.); Muzeul
Naþional de Artã, adãpostit (din 1951) în
Palatul Bánffy, cu colecþii de artã plas ti -
 cã româneascã (lu crãri semnate de
Nicolae Tonitza, Gheorghe Petraºcu,
Lucian Grigorescu, Ion Þuculescu, opere
sculptate de Dimitrie Paciurea, Corneliu
Medrea, Ion Irimescu, Ion Jalea º.a.,
icoane din sec. 18) ºi de artã decorativã
(mobilier de epocã, argintãrie etc.);
Muzeul de isto rie a farmaciei, înfiinţat
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în 1949 (cântare vechi, o biecte din faianþã,instrumente de laborator, însumândlaolaltã c. 3 000 de exponate); Secþiaetnograficã din Parcul Hoia, numit aziParcul Etnografic Naţional „RomulusVuia", cuprinde 82 de construcþii grupatepe tipuri de gos podãrii ºi monumentede arhitecturã popularã (biserica de lemndin Cizer Õ, adusă aici în 1968), instalaþiiteh nice þãrãneºti etc.; Muzeul memorial„Emil Isac”, creat în 1955 (co lecþii dedocumente, ma nuscrise, foto grafii,obiecte personale care au aparþinutpoetului), Mu zeul mineralogic, Muzeulzoologic al Universităţii „Babeş-Bolyai”º.a. La C.-N. îºi mai des fãºoarã activitateaCentrele culturale ame rican, francez,britanic, german, italian, japonez, precumºi un post de radio-emisie, intrat înfuncþiu ne la 15 mart. 1954 (întrerupt în1985 de autoritãþile comuniste; postul s-aredeschis dupã dec. 1989), un post localde televiziune (din 1990), Editura „Da -cia” ºi alte edi turi particulare, numeroaseredacþii ale unor reviste ºi ziare etc. La
C.-N. îºi au sediul Mitropolia Clu jului,Albei, Criºanei ºi Maramureºului, Episco -pia greco- catolicã Cluj–Gherla, EpiscopiaRefor matã a Transilvaniei, EpiscopiaUnitarianã ºi Episcopia Evanghelicã.Grãdinã Botanicã (înfiinþatã în 1872 ºireorganizatã în 1920–1923 de AlexandruBorza), extinsã pe o supr. de 14 ha, carecuprinde c. 11 000 de specii de plante depe toate continentele, cu o serã (2 000 m2)în care se dez voltã numeroase specii deplante exotice. Stadion modern, categoriaElite (30 000 de locuri), construit în anii2009–2011. În car tierul Someºeni almunici piului C.-N. existã izv. cu apeminerale clorurate, bicarbonatate,sulfatate, sodice cu efect curativ întratarea afecþiunilor reumatismale (spon -diloze, ten di noze, poliartroze), a celorposttraumatice (stãri dupã entorse ºi

luxaþii, dupã operaþii pe muºchi,tendoane, articulaþii), gineco logice(insuficienþã ovarianã, cervicite cro nice)etc. Istoric. Pe terit. oraºului au fostdesco perite vestigii arheologice dinNeolitic, din Epoca brozului (topoare dinbronz cu disc la un capãt ºi decorgeometric gravat pe lamã), din perioadastãpânirii romane (o necro polã tumu larã,c. 100 de inscripþii, cãrãmizi ºtampilate,monu mente sculp tate, între care un stâlpde poartã – postis – cu decor floral în reliefetc.), din perioada post-romanã (necro -polã de înhumaþie din sec. 5–6, unde s-agãsit o fibulã din argint aurit de 14,4 cmlungime, un tezaur funerar al uneiprinþese germa nice creºtine – ostrogotãsau gepidã – din sec. 5, compus dinpodoabe din aur cu granate, unpandantiv în formã de medalion circular,decorat cu o cruce înscrisã, catarame,coliere de mãrgele, un inel, frag mente debrãþarã etc.), precum ºi din epoca feudalãtimpurie (necropolã de incineraþie dinsec. 7–8 ºi o necropolã de înhumaþie dinsec. 11). Pe locul actualului oraº, înperioada geto-dacicã, a existat aºezareaautohtonã Napoca, aºezare care acunoscut o însemnatã dezvoltare întimpul stãpâ nirii romane. Situatã pedrumul roman ce ducea de la Apulum(azi Alba Iulia) la Porolissum (azi satulMoigrad-Porolissum din com. Mirºid,jud. Sãlaj), localit. Napoca a devenit câtvatimp reºed. procu rato rului prov. romaneDacia Poro lissen sis, peri oadã în care acunoscut o ascensiune ºi o prosperitatedeosebite. În anul 124, cu ocazia viziteifãcute de împãratul roman Hadrian înDacia, aşezarea Napoca a fost declarată
municipium, iar în vremea lui MarcusAurelius a fost ridicatã (dupã anul 180)la rangul de colonia (colonia Aurelia). Separe cã oraºul a fost înconjurat cuputernice ziduri de piatrã (650 x 500 m),

aici avân du-ºi reºed. mai multe legiuniromane (cohors I Alpinorum; cohors III
Campestris; vexilaþii din legiunile I Adiutrixºi a V-a Macedonica etc.). Dupã retragerealegiunilor ºi a administraþiei romane (înperioada 271–275) din Dacia, oraºul ºizona înconjurãtoare au continuat sã fielocuite neîntrerupt, aºa cum atestãvestigiile arheologice din cartierulMãnãºtur (aici exista în sec. 9 o aºezareîntãritã ºi o cetate). Prima menþiunedocumentarã  a localit. Cluj dateazã din1173, cu numele de Clus (în 1177 estemenþionat comitatul Clus), iar apoi apareîn docu mente cu numele de „Castrum
Clus” (1175) sau „Castrenses de Clus”(1213) – denumirea Clus derivã, se pare,de la cuvântul latin clivus (deal, colinã).În 1241, castrul Clus a fost distrus de in -vazia mongolă. Refãcut ulte rior, adevenit centrul militar ºi ad-tiv alcomitatului omonim, atunci fiind aduºicoloniºti germani din Rhenania ºiSaxonia. În 1316, Carol I Robert de Anjou,regele Ungariei, l-a ridicat la rangul de
civitas, cu dreptul de a avea peceteproprie ºi alte privilegii. În 1405 a căpãtatdreptul de a ridica fortificaþii, fapt ce i-apermis ca în 1407 sã se întãreascã cu ocenturã de ziduri ºi bastioane (cucontribuþia meºteºuga rilor). În perioadanov. 1437–ian. 1438, populaþia sãracã aoraºului, con dusã de Jacob Bulkescher,fiul magistratului sas din Cluj, aparticipat la Rãscoala de la Bobâlna, iarîn 1514 o parte a locuitorilor din Cluj auparticipat la Rãzboiul þãrãnesc condusde Gheorghe Doja. Dupã constituireaprincipatului autonom al Transilvaniei
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(1541) sub suzeranitate turceascã, Clujula devenit cel mai important centrueconomic, politic ºi cultu ral al acestuia,fiind, în anii 1790–1848 ºi 1861– 1867,capitala Principa tului, sediul Dietei ºi alprincipelui Transilvaniei (între 1599 ºi1600 aici ºi-a avut reºedinþa MihaiViteazul). Totodatã, în sec. 16, Clujul s-aafirmat ca un important centru culturalîn care funcþiona o tipo grafie (din 1550),o Academie franciscanã (din 1580), cutrei facultãþi (teologie, filosofie, ºtiinþejuridice), transformatã în 1776 în Colegiucu 4 fa cultãþi (filosofie, ºtiinþe naturale,drept, chirurgie). La acest Colegiu, undeunul dintre profesori a fost Ioan PiuariuMolnar, au studiat Gheorghe ªincai,Petru Maior, Gheorghe Lazãr, GeorgeBariþiu, Avram Iancu º.a. În 1798, oraºula fost distrus în mare parte de unincendiu pustiitor. Reprezentanþi aipopulaþiei din Cluj au participat la MareaAdu nare Naþionalã de pe Câm piaLibertãþii de la Blaj (3/15–5/17 mai 1848)vo tând pentru punerea în apli care aprogra mului revoluþionar. La 17/29 mai1848, Dieta din Cluj, constituitã din repre -zentanþi unguri, saºi ºi secui, fãrã a þineseama de cererea Adunãrii de la Blaj, avotat „uniunea” Principa tului Transil -vania cu Ungaria. În urma acorduluiaustro-ungar din 5/17 febr. 1867, privindcrearea statului dualist Aus tro-Un garia,Transilvaniei i s-a anulat autono mia,rãmâ nând încorporatã Unga riei. Înperioada 25 apr./7 mai–13/25 mai 1894,la Cluj a avut loc pro cesul politic, cu unecou interna þional deosebit, intentat decãtre guvernul maghiar „memoran -diºtilor”, în care 14 membri ai Comite -tului Central al Partidului Naþio nalRomân (între care Ioan Raþiu, GheorghePop de Bãseºti, Iuliu Coroianu, TeodorMihali, Vasile Lucaciu º.a.) au fostcondam naþi la închisoare, fapt ce a deter -minat puternice manifes taþii populare destradã. Dupã anul 1900, oraºul s-a afirmatca un important centru al lupteirevoluþio nare a românilor transilvãnenipentru uni rea Tran sil vaniei cu România.O mare parte din populaþia oraºului Cluja participat la Marea Adu nare Naþionalãde la Alba Iulia, la 1 dec. 1918, care apro clamat unirea necon diþionatã ºipentru tot deauna a Transilvaniei cuRomânia. La 31 aug. 1940 ºi în zileleurmãtoare, la Cluj s-au desfãºuratputernice demonstraþii de protest

împotriva Dicta tului de la Viena din 30aug. 1940. Oraºul C. a fost eliberat dearmatele române la 11 oct. 1944. Lo -cuitorii municipiului C.-N. au protestatcu vehemenþã ºi au luptat cu fermitateºi curaj în timpul evenimen telor din dec.1989 pentru înlãtu rarea de la putere aregimului comunist, condus de NicolaeCeau ºescu, pentru abolirea comu nis -mului ºi tiraniei, mulþi dintre participanþicãzând victime (26 de morþi ºi nenu -mãraþi rãniþi) sub gloanþele forþelor desecu ritate, fidele regimului comunist. La17 febr. 1968, oraºul Cluj a fost de claratmunicipiu, iar la 16 oct. 1974 i s-a atribuitnumele de Cluj-Na poca. Monumente:biserica mănãstirii bene dictine, construitãîn 1222–1263, refãcutã în stil gotic în sec.15, apoi în 1645–1647 ºi recon struitã însec. 19; catedrala romano-catolicã „Sfân -tul Mihail”, cu o lungime de 70 m, a fostconstruitã în douã etape (1348–1390 ºi1410–1487), în stil gotic, cu un turn de80 m înãlþime, ridicat în anii 1836–1862,în stil neogotic. Catedrala pãstreazã, îninterior, remarca bile picturi murale defacturã goticã (sec. 15), un portal (1528)sculptat în stilul Renaºterii germane ºiun amvon cu sculpturi baroce executatîn 1740 de cãtre Johannes Nachtigall ºiAnton Schuchbauer. Biserica a fostrestauratã în anii 1957–1963. În interiorexistă o orgă construită în 1752 desibianul Johannes Hahn. Biserica, înprezent declarată monument istoric, afost iniţial romano-catolică, preluată în1545 de cultul reformat-calvin, după carea intrat în posesia cultului unitarian (înperioada 1566-1616) şi apoi a revenitcultului romano-catolic; bise ricã refor -ma tã-calvinã, ctitoritã în 1486 de MatiaCorvin ºi terminatã în 1510, este oconstrucþie de tip salã, de mari dimen -siuni (34 m lungime ºi 15 m lãþime),refãcutã în 1643–1644 (pãstreazã un am -von datând din 1646). Biserica posedã oorgã instalatã în 1766; în faþa bise riciireformate se aflã statuia ecvestrã a Sfân -tului Gheorghe omorând balaurul, careeste o copie în bronz a operei origi naledin 1373 a sculp torilor Martin ºiGheorghe din Cluj (sculptura originalã,realizatã în 1373, se aflã în palatulHradčiany din Praga); catedrala evan -ghelicã sinodo-presbite rianã, de maridimensiuni (33,8 m lungime, 18 m lãþime,15 m înãlþime la interior), cu un turn înaltde 43 m, construitã în stilul baroculuitârziu, în anii 1816–1829, dupã planurilearhitectului Georg Winkler, cu un altar

din lemn, realizat de meº terul GottfriedSchneider ºi pictat de Johann Gentiluo -mo, ºi un amvon din lemn, con struit în1825–1826 de tâmplarul Lukas Hoch; areo orgã instalatã în 1913; bise ricaromano-catolicã „Sfânta Elisabeta” (1700)din carti erul Someºeni; biserica iezuiþilor,fostã a piariºtilor, cu hramul „SfântaTreime”, construitã în anii 1718–1724, înstil baroc. Biserica este strãjuitã la faþadãde douã turnuri cu o înãlþime de 45 mfiecare, în care sunt montate douãceasuri; Bastionul Croitorilor, atestatdocumentar în 1475, reconstruit în anii1627–1629 ºi restaurat în 1924 ºi 1959. Înfaþa bastionului se aflã statuia lui BabaNovac, operã din 1975 a sculp toruluiVirgil Fulicea, iar lipit de bastion existãun fragment din zidul de apãrare (sec.15–17); Cetãþuia (sec. 18) – fortificaþie detip Vauban; Palatul „Bánffy” con struit înanii 1773–1785, în stil baroc, dupãplanurile arhitectului J. E. Blaumann, cudecor sculptat, exe cutat de AntonSchuchbauer, gãzdu ieºte în prezentMuzeul Naþional de Artã. Palatul a fostrestaurat în anii 1990–1996; Palatul„Teleki” construit în peri oada 1790–1795,în stil neoclasic, dupã planurilearhitectului József Leder; Palatul„Tholdalagi” (1801–1807); PalatulSfatului (1843–1846); biserica reformatãconstruitã în 1821–1859 dupã planurilearhitectului Georg Winkler; bisericaromano-cato licã „Sfinþii Apostoli Petruºi Pavel” (sec. 14, reconstruitã în anii1844–1846 ºi renovatã în 1977); catedralaortodoxã, episcopală, cu hramul„Adormirea Maicii Domnului”, con -struitã în anii 1921–1933, în stilromano-bizantin modern, dupã planurilearhi tec þilor Constantin Pomponiu ºiGeorge Cristinel, cu fresce interioareexecutate de Anastasie Demian ºiBogdan Catul; casa lui Matia Corvin (sec.15, cu refaceri din sec. 18), cu elementede trecere de la stilul gotic la Renaºtere,azi gãzduieºte Universitatea de Artă şiDesign „Ion Andreescu”; casa principeluiTransilvaniei, ªtefan Bocskay (sec. 16, curefaceri din sec. 19); clãdirea Muzeuluietnografic al Transilvaniei – „Reduta” –construitã în 1810–1812 dupã planurilearhitec tului József Leder; clãdirea fosteimonetãrii (1608); clã direa Seminarului„Báthori Apor” (1721–1727); clãdireaTeatrului Naþional construitã în 1905–1907 dupã planurile arhitectului austriacFerdinand Fellner, în colaborare cuHermann Helmer; Cazar ma „Sfântul
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Gheorghe” (1834–1837); clãdirea Pri -mãriei vechi (1843–1846); clãdireaUniversitãþii „Babeº-Bolyai” (1893–1903);Palatul „Szeky” (1893) construit dupãplanurile arhitectului Pecz Samu; Turnulpompierilor (sec. 15); Turnul zida rilor(sec. 15), cu fragment din zidul deapãrare; Bastioanele postãvarilor, cizma -rilor º.a. (sec. 15); clãdirea fostului liceu„Marianum” (1872), azi Facul tatea deBiologie; clãdirea Tribunalului (1902);clãdirea Teatrului Maghiar de Stat,construită în anii 1906–1912 dupăplanurile arhitecţilor Géza Márkus şiFrigyes Spiegel, renovatã în anii 1960–1961; clãdirea Bibliotecii Centrale Uni -versitare (1906–1908); Vama veche (1748);bi serica Mãnãºtur-Calvaria, fortificatã(sec. 13, refã cu tã în sec. 19); bisericareformatã construitã (1912–1913) dupãplanurile arhitectului K. Kós; biserica„Sfânta Treime”–din Deal (1795–1796) aavut statut de catedralã a EpiscopieiVadului ºi Feleacului în perioada 1919–1932; biserica Bob, cu hra mul „ÎnviereaDomnului”, este prima bisericã greco-catolicã din Cluj construitã în anii 1801–1803 pe cheltuiala nobilului român –episcopul greco-catolic Ioan Bob; biserica„Naşterea Maicii Domnului” (1750), încartierul Someşeni; biserica „Schimbareala Faţă” (1775–1779, fostă bisericaminoriţilor); biserica cu cocoº, aparþi nândcultului reformat-calvin, construitã în stilSecession în anii 1913–1914 dupãplanurile arhi tectului Károly Kós; parculmunicipal (organizat în 1838); numeroasecase me moriale: János Bolyai, Carol Poppde Száthmary, Avram Iancu, GheorgheDima, Alexan dru Lape datu, Franz Liszt(str. Me morandumului nr. 4 – aici a locuitmarele com pozitor între 26 nov. ºi 6 dec.1846) º.a.; casa în care s-a judecat (la 7–25 mai 1894) procesul Me morandiºtilor;statuia lui Mihai Viteazul, realizatã în1976 de sculptorul Marius Butunoiu, cuun baso relief care înfãþiºeazã scene dinluptele marelui voievod; monumentul„Sfânta Maria Protectoare”, realizat în1744 de cãtre sculp torul Anton Schuch -bauer; obe liscul „Carolina” (10 m înăl -ţime), dezvelit la 4 oct. 1831, cubasoreliefuri realizate de sculptorul IosifKleiber; fântâna artezianã din parculmuni cipal, operã din 1897 a sculptoruluiMátray Lájos; statuia poetului MihaiEminescu, dezvelitã în 1930, operã asculptorului Oscar Han; statuia ecvestrãa lui Matia Corvin, realizatã în 1902 decãtre sculp torul János Fadrusz, este

amplasatã în faþa cate dralei „SfântulMihail”; grupul statuar „ªcoalaArdeleanã” – operã a sculp to ruluiRomulus Ladea, reprezentând pe SamuilMicu, Gheorghe ªincai ºi Petru Maior;statuia lui Avram Iancu, dezvelitã la 30nov. 1993, este ampla satã în spaþiuldintre catedrala ortodoxã ºi Teatrul Na -þional. Tot în acest perimetru, la 9 mai1996 a fost dezvelit Monu mentul eroilorromâni, operã a sculp torului RaduAftenie. La 4 km N de mu ni cipiul Cluj-Napoca, de o parte ºi alta a vãii Fâna -þelor, se aflã rezervaþia floristicã „FânaþeleClujului” (80 ha) alcãtuitã din variatespecii de plante stepice, carac teristicecâm piei ardelene, printre care Salvia nu -
tans, Salvia trans silvanica, Centaurea
trinervia, Crambe tata rica, Bulbocodium
vernum º.a.
COARNELECAPREI, com. în jud. Iaºi,alcã tuitã din 3 sate, situatã în CâmpiaJijiei; 3 013 loc. (1 ian. 2011): 1 507 de sexmasc. ºi 1 506 fem. Culturi de cereale ºiplante tehnice. Iazuri pentru pisci culturã.Pe terit. com. au fost descoperite vestigiidin Epoca brozului (fragmente ceramice,topoare confecþionate din rocã eruptivãetc.). Satul Coarnele Caprei s-a formatpe locul unei foste „odãi” (gospo dãrieþãrãneascã izolatã), numitã Odaia Urzicani,prin împroprietãrirea însu rãþeilor în 1879.
COASTA IAªILOR, regiune geograficãformatã dintr-un ºir de abrupturistructurale, extinsă pe o lungime de c.100 km, care separã Pod. CentralMoldovenesc de Câmpia Moldovei. Alt.:c. 200 m. Este o zonã de gresii ºi calcare.Structura mono clinalã a straturilor afavorizat dez voltarea unor largi fronturicuestice ºi a unor platforme structuralecu lãþimi de 4–5 km. A fost studiatãpentru prima oarã în 1941 de geografulMihai David.
COAª, com. în jud. Maramureº, alcãtuitãdin 2 sate, situatã într-o zonã colinarãdin partea de E a Depr. Maramureº, perâul Lãpuº; 1 409 loc. (1 ian. 2011): 707de sex masc. ºi 702 fem. Expl. ºi prelucr.primarã a lemnului; confecþii textile.Biserica din lemn cu hramul „SfinþiiApostoli Petru ºi Pavel” (sec. 18), în satulÎntrerâuri. În satul Coaº, atestatdocumentar în anul 1566, se aflã bisericade zid cu hramul „Sfinþii ArhangheliMihail ºi Gavriil” (1730). RezervaþiaCheile Lãpuºului. Com. C. a fostînfiinþatã la 7 apr. 2004 prin desprinderea

satelor Coaº ºi Întrerâuri din com.Sãcãlăºeni, jud. Maramureº.
COBADIN1.Podiºul~, subunitate aPod. Dobrogei de Sud situatã în parteacentral-sudicã a acestuia, în sudul jud.Constanþa. Pod. C.are aspect ta bular,format din platouri interfluviale întinse,uºor ondulate. Prezenþa calcarelor sar -ma þiene ºi creta cice au permis dezvol -tarea unui relief carstic spe cific (vãi seci,doline, chei, peºteri, polii) în arealelelocalit. Negru Vodã, Mereni, Amzacea,Dobromir, Lespezi º.a. Jumãtatea savesticã este mai înaltã (100–180 m alt.) ºisecþionatã median, pe direcþia V-E, devalea Urluia, care îl subdivide în Pod.
Cobadin propriu-zis (în N) ºi Pod. Negru
Vodã (în S). Partea esticã a Pod.C. estemai joasã (40–90 m alt.), formând Pod.
Topraisar, care se terminã printr-un þãrmînalt, cu faleze, întrerupt pe alocuri delimane fluvio-marine.
2. Com. în jud. Constanþa, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în zona centralã apodiºului omonim; 9 040 loc. (1 ian.2011): 4 575 de sex masc. ºi 4 465 fem.Staþie de c.f. Nod rutier. Mat de constr.,cherestea. Produse alim. Reparaþii demaºini agricole. Ferme de creºtere abovinelor ºi porcinelor. Culturi decereale. Rezervaţie paleontologică (punctfosilifer), extinsă pe 6 ha.

COBIA, com. în jud. Dâmboviþa, alcãtuitãdin 10 sate, situatã în zona de contact aCâmpiei Târgoviºtei cu Piem. Cândeºti,pe râul Cobia; 3 112 loc. (1 ian. 2011):1 537 de sex masc. ºi 1 575 fem. Expl. depetrol ºi gaze naturale. Expl. ºi prelucr.lemnului. Pomiculturã (meri, peri, pruni).Reºed. com. este satul Gherghiþeºti. Însatul Mãnãstirea se aflã biserica „SfântulNicolae” a fostei mănãstiri Cobia,construitã în 1571–1572 din iniþiativastolnicului Badea Boloşin, având faþadeleplacate în întregime cu cãrãmidãsmãlþuitã policromã (tonuri de galben,verde ºi albastru). Pereþii exteriori pre -zintã firide pe toatã înãlþimea lor,terminate cu arcuri de cerc. Biserica are4 turle (turla mare pla satã pe naos)prevãzute cu ferestre mici, dreptun -ghiulare, terminate, ca ºi firidele, cuarcuri de cerc. Catapeteasma este din zidgros de 60 cm. Pereþii interiori nu aupicturi. Biserica a fost supusã unorreparaþii în anii 1680, 1723–1724, dupãcutremurele din 14 oct. 1802, 11 ian. 1838ºi apoi 1883, 1938 ºi 1994–1995. Turn-clo -
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potniþã de 15 m înãl þime, de formãpãtratã, cu rol ºi de poartã, datând dinsec. 17. Mănãstirea Cobia a fost activãpânã în 1863 când au fost secularizateaverile mănãstireºti, cãlugãrii greci fiindnevoiþi s-o pãrã seascã, rãmâ nând doarbiserica de mir, Turnul-clo potniþã ºifragmente din zidul de incintã. Bisericile„Cuvioasa Parascheva” (1843), „SfinþiiVoievozi” (1838), „Sfinþii Arhan gheliMihail ºi Gavriil” (1850), în satele Cãlu -gãreni, Cãpºuna ºi Cobiuþa. În satulFrasin Deal existã bisericile „Copãcei”(1805) ºi „Sfinþii Arhangheli Mihail ºiGavriil”-ªer beºti (1828), în satul FrasinVale se află biserica din lemn cu hramul„Cuvioasa Parascheva” (1746, reparatãîn 1891, 1927 ºi 1969), iar în satul Mislea,biserica din lemn cu hramul „SfântulNicolae” (1873).
COCARGEAUAÕ Borcea(2).
COCARGEAUANOUĂÕ Ştefan cel
Mare(3).

COCHIRLEANCA, com. în jud. Buzãu,alcã tuitã din 5 sate, situatã în CâmpiaRâmnicului; 5 668 loc. (1 ian. 2011): 2 885de sex masc. ºi 2 783 fem. Expl. de gazenaturale (în satul Roºioru). Fa bricã deconf. din bumbac (Societate ro mâno-chi -nezã, din 1994), în satul Boboc. Viticul -turã. În satul Cochirleanca, atestatdocumentar, prima oarã, în 1820 cunumele Gãgeanul, se aflã bisericile cuhramurile „Sfinþii Împãraþi Constantin ºiElena”, construitã în 1856 prin strãdaniaboie rului Creþulescu (reparatã în 1911–1912), ºi „Înãl þarea Domnului” (1932).
COCIUBA MARE, com. în jud. Bihor,alcãtuitã din 4 sate, situatã în N CâmpieiCermei, pe râul Rãtãºel; 2 942 loc. (1 ian.2011): 1 498 de sex masc. ºi 1 444 fem.Morãrit. Lac de baraj antropic (20 ha) folositpentru irigaþii, în satul Cãrãsãu. În satulCociuba Mare, menþionat do cumentar,prima oarã, în 1374, se află biserica„Adormirea Maicii Domnului” (1898-1902).Pãdure de stejar ºi cer (1 272 ha).
COCORA, com. în jud. Ialomiþa, formatădintr-un sat, situatã în CâmpiaBãrãganului; 1 876 loc. (1 ian. 2011): 926de sex masc. ºi 950 fem. Nod rutier.Culturi de cereale, de floarea-soarelui,sfeclã de zahãr etc. Creºterea bovinelorºi ovinelor. Abator. Prelucr. laptelui.Biserica „Sfântul Ni colae” (1883,restaurată în 1943 şi repictată de GabrielDogărăscu în 1994). Până la 25 mart.2005, com. C. a avut în componenţă satul

Colelia, care la acea dată a devenitcomună de sine stătătoare.
COCORANOUÃÕ Munteni-Buzãu.

COCORÃªTII COLÞ, com. în jud.Prahova, formată din 8 sate, situatã înCâmpia Ploieºtiului, pe dr. râuluiPrahova; 3 218 loc. (1 ian. 2011): 1 628 desex masc. ºi 1 590 fem. Com. C.C. a fostînfiinþatã la 7 mai 2004 prin desprindereasatelor Cheşnoiu, Cocorãºtii Colþ,Cocorãºtii Grind, Colþu de Jos, Ghioldum,Perºunari, Piatra ºi Satu de Sus din com.Mãneºti, jud. Prahova. În satul CocorăştiiColţ, menţio nat documentar, prima oară,la 22 mai 1610, au fost descoperite vestigiidin Epoca bronzului (ceramică) şi tot aicise află o biserică din anul 1820.
COCORÃªTII MISLII, com. în jud.Prahova, alcãtuitã din 3 sate, situatã înSubcarpaþii Prahovei; 3 432 loc. (1 ian.2011): 1 679 de sex masc. ºi 1 753 fem.Prelucr. lemnului; produse de feronerie.Aviculturã. Muzeu sãtesc (în localit.Goruna). În satul Cocorãştii Mislii, atestatdocumentar la 23 apr. 1441, se află obiserică din 1838, iar în satul Gorunaexistă o biserică din 1851.
COCOª,Mănãstirea~Õ Niculiþel(2).

COCOŞUÕ Ovidiu.

COCOTAÕ Orţişoara.

COCU, com. în jud. Argeº, alcãtuitã din8 sate, situatã în Piem. Cotmeana, pecursul superior al râului Cotmeana; 2 264loc. (1 ian. 2011): 1 170 de sex masc. ºi1 094 fem. Expl. forestiere ºi de petrol.Pomiculturã (pruni, meri, peri). Reºed.com. este satul Rãchiþele de Jos. Bisericãcu hramul „Sfânta Vineri” (1827).
CODÃEªTI, com. în jud. Vaslui, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în Pod. CentralMoldovenesc, pe râul Rediu, în zona deconfl. cu râul Vaslui; 4 695 loc. (1 ian. 2011):2 357 de sex masc. ºi 2 338 fem. Nod rutier.Prelucr. lemnului (mobilã). Morãrit. Legu -mi culturã. Culturi de plan te uleioase.Centru de þesãturi populare. În satulPribeºti se aflã casa „Rosetti-Balº” (sec. 17–18), una dintre cele mai valoroase realizãriale arhitec turii civile moldove neºti alevremii, precum ºi biserica ortodoxã cudublu hram – „Sfântul Nicolae” ºi„Naºterea Maicii Domnului” (sec. 18).
CODLEA1.Õ MãguraCodlei.
2.Municipiu în jud. Braºov, situat înDepr. Braºov, la poalele de E ale MãguriiCodlei, la 560 m alt., pe râul Vulcãniþa,la 14 km NV de muni cipiul Braºov;

24 674 loc. (1 ian. 2011): 12 223 de sexmasc. ºi 12 451 fem. Supr.: 132,8 km2, dincare 10,1 km2 în intravilan; densitatea:2 443 loc./km2. Staþie de c.f. Nod rutier.Expl. de calcar. Producţie de motoarehidra ulice, de maşini-unelte, de lacuri,vopsele şi cerneluri tipografice, de tuburi,plăci şi folii din material plastic, dearticole din metal şi de produse alimen -tare (prelucr. cărnii de pasăre, brânzeturi,panificaţie-patiserie). Fabrică de nutreþuricombinate. Fermã de creºtere a por -cinelor; fermã avicolã. Abator de pãsãri.Sere de flori (55 ha), înfiinþate în 1886–1890. Istoric. În arealul oraºului au fostdescoperite vestigii din Epoca bronzului,aparþinând culturii materiale Schnecken -berg (2000–1500 î.Hr.). Cavalerii teutoni,colo nizaþi în Þara Bârsei (dupã 7 mai1211), au construit o cetate (1211–1225)pe versantul nordic al Mã gurii Codlei,numitã „Cetatea Neagrã”, cu scopul dea apãra graniþa de SE a Transilvaniei.Cetatea a fost prãdatã ºi incendiatãadeseori (1234, 1252, 1335, 1421, 1431) detãtari ºi de turci. Prima menþiune docu -mentarã a localit. dateazã din 1265. În1540 a fost înfiinþatã o ºcoalã sãseascã,iar în 1800, prima ºcoalã în limba românã.Localit. C. a fost distrusã în mare partede incendiile din 1628, 3 nov. 1685, 16iun. 1701, 24 aug. 1713, 28 aug. 1733, 3oct. 1749, 16 apr. 1818, 14 oct. 1852 º.a.La sfârºitul sec. 18, la C. au fost colonizaþiþigani care practicau fierãritul. Dupã anul1990 a avut loc un exod în masã al saºilordin C. Astfel, din cei 2 169 de saºi câtnumãrau la 1 ian. 1990, 1 081 de persoaneau pãrãsit oraºul, emigrarea continuândºi anii urmã tori. Declarat oraº la 8 sept.1950 ºi municipiu la 23 oct. 2000.
Monumente: cetatea, construitã în 1211–1225 de cavalerii teutoni, refãcutã în anul1432, cu o bisericã din sec. 13 (azi bisericăevanghelică), cu dublã in cintã forti ficatã(realizatã în 1432), edificiu, iniþial în stilromanic, refãcut în stil gotic dupã anul
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1500 ºi refãcut din nou dupã incendiiledin 1685 ºi 1701. Corul bisericii (lung de16,5 m ºi lat de 7 m) este separat de salã(care are 30,5 m lungime ºi 13 m lãþime)de un arc triumfal în stil romanic, cu olãþime de 80 cm. Biserica are tavanulcasetat (252 de casete) ºi pictat în 1702,un amvon din 1841 ºi strane din 1724 ºi1840. În bisericã existã o orgã cu 2claviaturi, 2 000 de tuburi ºi 28 deregistre, insta latã la 6 mai 1709 ºi reparatãîn anii 1980–1986 de Hermann Binder.Turnul clopotniþã, înalt de 65 m, are 4clopote, iar la 18 dec. 1977 a fost instalatun mecanism electric care bate clopoteleautomat; clãdirea Primãriei vechi (1724–1726); clã direa Judecãtoriei (1908); hanul„Zum Südpol”/Polul Sud, care data din1864, a fost demolat în 1987; case vechidin 1647, 1769 ºi 1857 (casa Moise Iacob);fosta casina românã (1800).
CODRIIVLÃSIEIÕ Vlãsia(2).

CODRULUI,M-þii~Õ Codru-Moma(1).

CODRU-MOMA1. Masiv muntos în VM-þilor Apuseni, delimitat de Depr. Beiuºla N-NE, M-þii Bihor la E-SE, Depr. Bradla SE, Criºu Alb la S ºi SV ºi DealurileCodru-Moma la NV. Alt. max.: 1 112 m(vf. Pleºu). Este alcãtuit din calcare jura -sice ºi triasice dure (în E), care aufavorizat dez voltarea unor fenomenecarstice (chei, doline, polii, platouri,mãguri), din ºisturi cristaline ºi riolite înV ºi roci vulcanice în S. Prezintã o creastãascuþitã, prelungã, cu direcþie NV-SE, cuo ramificaþie spre N-NV, din care sedetaºeazã vf. Pleºu ºi Bãlãteasa (927 m)ºi alta spre S-SE, cu aspect de platou,denumitã Moma (vf. Momuþa, 930 m).Expl. de marmurã ºi calcare compacteornamentale (Vaºcãu, Moneasa). Bineîmpãdurit. Cunoscut ºi sub de numireade M-þii Codrului.
2.Dealurile ~, subunitate deluroasãaparþinând Dealurilor Vestice, extinsãde-a lungul ramei vesti ce a masivuluiCodru-Moma, fãcând trecerea cãtreCâmpia Cermei. Dealurile C.-M. suntputernic fragmentate de râuri, avândculmi secundare de 200–400 m alt., întrecare se dezvoltã mici bazinete ºi culoaredepresionare.

COGEALAC, com. în jud. Constanþa,alcãtuitã din 5 sate, situatã în E Pod.Casimcea, pe râul Nuntaºi; 5 485 loc. (1ian. 2011): 2 814 de sex masc. ºi 2 671fem. Staþie de c.f. Nod rutier. Produsealim. Creºterea bovinelor ºi ovinelor.Culturi de cereale ºi plante tehnice.

Centru de þesãturi ºi piese de portpopular dobrogean. În zona com. C.vântul bate cu putere c. 2 700 de ore pean, fapt care a determinat ca firma cehăCEZ să proiecteze instalarea pe terit.acestei comune, în anii 2011–2012, 101generatoare electrice eoliene (Mori devânt) de câte 2,5 MW fiecare, cu o puteretotală de 252,5 MW (Õ şi Fântânele3).În arealul satului Gura Dobro gei, înpeºtera Adam, a fost descoperit (1958)un sanctuar mithraic, iar pe terit. satuluiTariverde a fost identificatã o aºezaregeticã datând din prima epocă a fierului(Hallstatt – 1200–450/300 î.Hr.) ºi locuitãpânã în epoca romanã. Localitatea a fostîntemeiatã în perioada 1890–1900 cunumele tur cesc Hogeainlik (Poºta Mare),ca loc de popas pentru schimbarea cailorde poºtalioane care strã bãteau Dobrogea.Până la 25 mart. 2005, com. C. a avut încomponenţă satul Fântânele, care la aceadată a devenit comună de sine stătătoare.
COGEALIAÕ Lumina(2).

COHALMÕ Rupea.

COIANIÕ Gostinari.

COIBAMARE, peºterã în V României,situatã pe Valea Gârdiºoara, în S M-þilorBihor, la 1 000 m alt., la 12 km N de com.Gârda de Sus, jud. Alba. Lungimeagaleriilor: 4 447 m. Prima explorare aavut loc în 1953, iar în 1955 ºi 1972 s-aufãcut alte cercetãri. Peºterã activã, subforma unei pâlnii, sãpatã în calcaretithonice, strãbãtutã de un râu perma -nent. Prezintã o galerie pr. (mult lãrgitãla intrare, care dupã c. 100 m se îngus -teazã) cu mai multe lacuri ºi sifoane, ocascadã ºi o singurã salã (Sala de con -fluenþã). Galeria este lipsitã de formeconcreþionare, prezentând forme variatede coroziune ºi eroziune. Greu accesibilã.
COJASCA, com. în jud. Dâmboviþa,alcãtuitã din 3 sate, situatã în CâmpiaTitu, pe râul Ialomiþa; 7 871 loc. (1 ian.2011): 3 886 de sex masc. ºi 3 985 fem.Expl. de petrol, de nisip, pietriş şi argilă.Culturi de cereale ºi plante tehnice.Creşterea bovinelor. Biserica „SfântulNicolae” (1820), în satul Cojasca.
COJOCNA, com. în jud. Cluj, alcãtuitãdin 8 sate, situatã într-o zonã deluroasãdin SV Câmpiei Fizeºului (CâmpiaTransilvaniei), la 335 m alt., pe râulMaraloiu, la 20 km E-SE de Cluj-Napoca;4 367 loc. (1 ian. 2011): 2 192 de sex masc.ºi 2 175 fem. Staþie de c.f. Zãcãminte desare gemã, exploa tate în anii 1780–1852

ºi câtva timp dupã 1873. Ulterior minelede sare s-au prãbuºit, transfor mân du-seîn lacuri cu apă sãrată, unul de 91,2 madân cime ºi altul de 53,2 m adâncime.Pomiculturã. Staþiune balneocli ma tericãsezonierã, de interes local, cu veri rã -coroase (media termicã a lunii iul. 19°C)ºi ierni friguroase (media lunii ian. -4,5°C)ºi cu ape minerale clorurate, sodice, demare con centraþie (133,8 g/l), extrase dinlacurile saline din staþiune (Lacul Toroc,Lacul Mare). Apele sãrate au efect curativîn tratamentul afecþiunilor reumatis male(spon diloze, artroze, poliartroze, ten di -noze), a celor ginecologice (insuficienþãovarianã, sindrom ova rian de menopa -uzã, cervicite cronice) ºi endo crine (stãriprepuberale la copiii supraponderali ºicu tempe rament hiperreactiv). Pe terit.com. a fost descoperit un tezaur dacic,cu piese din argint (lanþ, brãþarã spiralatãterminatã cu capete de ºarpe ºi trei fibulecu noduli pe arc), datând din sec. 1 î.Hr.În timpul stãpânirii romane ºi în EvulMediu a fost pr. centru de expl. a sãrii.În satul Cojocna, atestat documentar înanul 1199, se aflã o bisericã din lemn cuhramul „Intrarea în Bisericã a MaiciiDomnului” (1796) ºi o bisericãreformatã-calvinã (1822–1825).
COLCEAG, com. în jud. Prahova, alcã -tuitã din 4 sate, situatã în Câmpia Sãratei,pe râul Bãlana; 5 135 loc. (1 ian. 2011):2 506 de sex masc. ºi 2 629 fem. Staþie dec.f. (în satul Inoteºti) inauguratã la 13sept. 1872. Siloz de cereale. Prelucr. lem -nului ºi a marmurei. Morãrit ºi panifi -caþie. Bisericã având dublu hram –„Schim barea la Faþã” ºi „Sfântul Du mitru”(începutul sec. 18), în satul Parepa-Ruºani. Satul Colceag este atestat docu -mentar în 1469, Parepa-Ruºani în 1469,cu numele Ruºi, Vâlcelele în 1560, cutoponimul Degeraþi, iar Inoteşti în 1571.
COLELIA, com. în jud. Ialomiþa, formatădintr-un sat, situatã în Câmpia Bãrãganului;1 433 loc. (1 ian. 2011): 684 de sex masc.ºi 749 fem. Moară de cereale. Cul turi decereale, de floarea-soarelui, plante teh -nice º.a. Com. C. a fost înfiinþatã la 25 mart.2005 prin desprinderea satului Colelia dincom. Cocora, jud. Ialomiþa. Biserica„Adormirea Maicii Domnului” (1919).
COLENTINA 1. Râu, afl. stg. alDâmboviþei; 98 km; supr. bazinului: 636km2. Izv. din Dealurile Târgoviºtei ºitrece prin Buftea ºi prin partea de N a
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municipiului Bucureºti. Între 1930 ºi1935, când s-a amenajat cursul Colentineiîn aval de Buftea, s-a sãpat, în amontede Buftea, un canal (canalul Bil ciureºti–Colacu, jud. Dâmboviþa) între Ialomiþaºi Colentina. Pe cursul inf. al râuluiColentina au fost create numeroase lacuriantropice, folosite pentru agrement:Ciocãneºti (90 ha), Buftea (200 ha),Buciumeni (65 ha), Mogoºoaia (96 ha),Chitila (75 ha), Strãuleºti, Bãneasa (36 ha),Herãstrãu (77 ha), Floreasca (56 ha), Tei(65 ha), Plumbuita (55 ha), Fundeni (123ha), Pantelimon I (33 ha) ºi II (313 ha),Cernica (360 ha).
2. Cartier în partea de NE amunicipiului Bucureºti.

COLIBAªI1.Denumirea pânã la 20 mai1996 a oraºului Mioveni.
2. Com. în jud. Giurgiu, alcãtuitã din2 sate, situatã în Câmpia Burnas, pe râulArgeº; 3 461 loc. (1 ian. 2011): 1 725 desex masc. ºi 1 736 fem. Expl. de petrol ºigaze. Culturi de cereale, plante tehniceºi uleioase º.a. Legumiculturã în solarii(400 ha) ºi în câmp (200 ha). Între 17 febr.1968 ºi 23 ian. 1981 com. C. a fost în jud.Ilfov. Bisericile cu acelaºi hram –„Cuvioasa Parascheva”, în satele Colibaºi(1880–1889) ºi Câmpurelu (sec. 19).

COLONEªTI 1. Com. în jud. Bacãu,alcãtuitã din 6 sate, situatã în ColineleTutovei, pe cursul superior al râuluiZeletin; 2 214 loc. (1 ian. 2011): 1 173 desex masc. ºi 1 041 fem. Viticulturã. Bi -sericile din lemn cu hramurile „SfântulNicolae” (1630) ºi „Sfântul Dumitru”(1809, refãcutã în 1832-1835 şi reparatăîn anii 1897 şi 1957), în satul Coloneºti.
2. Com. în jud. Olt, alcãtuitã din 9sate, situatã în Piem. Cotmeana; 2 110loc. (1 ian. 2011): 1 010 de sex masc. ºi1 100 fem. Ateliere de prelucrare aaluminiului. Culturi de cereale, plantetehnice ºi le gume. Pomiculturã (pruni,meri, peri, cireºi, viºini). Viticulturã.Aviculturã; apiculturã. Morãrit ºi pani -ficaþie. Pe terit com C. au fost descoperitevestigii ale unor aşezãri dacice din sec.3. Satul Colo neºti este menþionat docu -mentar, prima oarã, la 22 iul. 1570.Bisericile cu hramurile „Cuvioasa Paras -cheva” (1831–1832), „Sfântul Ni colae”(1842) ºi „Cuvioasa Parascheva” (1860,restaurată în anul 2009), în sateleBãtãreni, Vlaici ºi Gueºti.

COLONIABRÃTIANUÕ Petrila.

COLONIADACICAÕ Sarmizegetusa.

COLONIAILIEPINTILIEÕ Plopeni.

COLONIALONEAÕ Petrila.

COLONIAUCEAÕ Victoria(1).

COLONIAULPIATRAIANAAUGUSTA
DACICA SARMIZEGETUSA Õ
Sarmizegetusa.

COLTÃU, com. în jud. Maramureº,alcãtuitã din 2 sate, situatã în partea deE a Depr. Baia Mare; 2 397 loc. (1 ian.2011): 1 190 de sex masc. ºi 1 207 fem. Însatul Coltãu, atestat documentar în anul1405, se aflã colecþia muzealã „PetöfiSándor” (inaugurată în 1960), castelul„Teleki” (1740–1760), construit în stilbaroc şi renovat în 1821, şi o bisericărefor mată (1819-1828). În castelul „Teleki”a locuit câtva timp poetul Petöfi Sándor,perioadă în care a scris 33 de poezii.Com. C. a fost reînfi inþatã la 7 apr. 2004prin desprinderea satelor Coltãu ºiCãtãlina din com. Sãcãlãºeni, jud. Mara -mureº (înainte de 17 febr. 1968, Coltãu aavut statut de comunã).
COLŢ,Mănăstirea~Õ Ribiţa.

COLÞI, com. în jud. Buzãu, alcãtuitã din4 sate, situatã în Depr. Sibiciu (Subcar -paþii Buzãului), la poalele DealuluiBlidiºel, pe râul Sibiciu; 1 129 loc. (1 ian.2011): 553 de sex masc. ºi 576 fem. Expl.de chihlimbar. Pomiculturã (meri, pruni,nuci). Mu zeul chihlimbarului (în satulColþi), inaugurat în 1973, în care suntexpuse roci cu chihlimbar, chih limbarprelucrat sau brut (între care existã obucatã de 1 785 grame), unelte folositepentru exploatarea chihlim barului º.a.Satul Colþi este menþionat do cumentar,prima oarã, în 1277. Pânã la 17 febr. 1968com. ºi satul Colþi s-au numit Între Sibicii.În satul Aluniº se aflã biserica fostuluischit Aluniº, având hramul „TãiereaCapului Sfântului Ioan Botezãtorul”,sãpatã în stâncă de doi ciobani în anii1274–1277 ºi atestatã documentar în 1351ºi înzes tratã în 1578 de domnul MihneaTurcitul şi soţia sa, Neaga. Schitul aîncetat sã mai existe în anul 1871; chiliisãpate în stâncã. Rezervaţia naturală„Chihlimbarul de Buzău” (8,5 ha).
COMANA 1. Lac de luncã situat înCâmpia Burnas, pe terit. jud. Giurgiu, pecursul inf. al râului Neaj lov, în apropierede confl. cu Argeºul. Supr. variazã între700 ha, la nivelurile obiºnuite aleNeajlovului, ºi 1 000 ha, în perioadaapelor mari. Din cauza cantitãþilor mari

de aluviuni aduse ºi depuse de Neajlov,lacul are adâncime micã ºi este aproapeîn întregime acoperit cu vegetaþie (doar25 ha sunt libere de vegetaþie), fapt ce-iconferã înfãþiºarea unei mlaºtini. Prezintãinteres cinegetic (raþe sãl batice) ºipiscicol.
2. Com. în jud. Braºov, alcãtuitã din4 sate, situatã în Depr. Fãgãraº, în zonade confl. a râului Comana cu Oltul; 2 763loc. (1 ian. 2011): 1 404 de sex masc. ºi1 359 fem. Nod rutier. Expl. forestiere ºide bazalt (în satul Comana de Sus).Culturi de cereale ºi car tofi. Reºed. com.este satul Comana de Jos. Moarã de apã ºijoagãr (Comana de Sus). În satul Comanade Jos, atestat documentar în 1469, se aflãun punct muzeal cu piese de ar heologieºi documente referitoare la istoria localãºi cu colecþie de etnografie (þesãturi,ceramicã, port popular, piese de cult etc.)ºi o bisericã greco-catolicã (1512), cupicturi originare. Bisericile ortodoxe cuhramurile „Sfântul Nicolae” ºi „CuvioasaParas cheva” (sec. 18), în satul Comanade Jos ºi „Ador mirea Maicii Domnului”(sec. 18), în satul Comana de Sus.Rezervaþie geologicã (coloanele de bazalt„Piatra cioplitã”), extinsă pe 1 ha.
3. Com. în jud. Constanþa, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în Pod. Negru Vodã;1 853 loc. (1 ian. 2011): 967 de sex masc.ºi 886 fem. Fermã de creºtere a bovinelor.Culturi de cereale. În sec. 19, satulComana era o micã localitate de turci pecare aceºtia o numeau Mustafa Aci (întraducere: Mustafa de lângã pom), iarromânii veniþi aici dupã anul 1877 i-auspus Mustafaci. Satul Tãtaru a fostîntemeiat de tãtarii veniþi din Crimeea laînceputul sec. 19 pe care aceºtia l-aunumit Azaplar (Apa Adâncã), iar satulPelinu este, de asemenea, o aºezare vechede turci, numitã iniþial Carachioi (întraducere: Satul Negru). La sfârºitul sec.19, în satul Comana s-a stabilit un grupmare de români veniþi din satele Albeºtiºi Urluiasca, jud. Olt, împroprietãriþi cupãmânt în aceastã zonã, iar în satul
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Pelinu au venit mocani români din zonaSibiului care au primit pãmânt aici.
4. Com. în jud. Giurgiu, alcãtuitã din5 sate, situatã în Câmpia Burnas, pemalul lacului omonim, la 35 km S deBucureºti: 7 343 loc. (1 ian. 2011): 3 573de sex masc. ºi 3 770 fem. Staþie de c.f.(inau guratã la 1 nov. 1869). Culturi decereale, de plante tehnice ºi uleioase etc.Legu miculturã. Secþie de industrializarea laptelui. Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian.1981 com. C. a fãcut parte din jud. Ilfov.În locul numit „Valea Foii” s-a descoperito aºezare neoliticã (cultura materialăGumelniþa). Pe terit. com. se aflã trupulOloaga-Grãdinari (248 ha) al pãduriiComana, care con servã numeroase speciivegetale ºi animale de ori gine sudicã.Este o pãdure de tip „ºleau”, în care sedezvoltã arbori ca gârniþa (Quercus

frainetto), mojdreanul (Fraxinus ornus),stejarul brumãriu (Quercus pedunculiflora),stejarul pufos (Quercus pubescens), cerul(Quercus cerris), teiul (Tilia tomentosa),ulmul (Ulmus procera), jugastrul (Acer
campestre) etc. ºi plante rare ca laleauapestriþã (Fritillaria tenella), leurda (Allium
ursinum), bujo rul românesc (Paeonia
peregrina) – declarat mo nument al naturii,rodul pãmântului (Arum orien tale), guralupului (Scutellaria altissima) – elementpontic mediteranean º.a. În cadrul subar -boretului se remarcã ghimpele (Ruscus
aculeatus), aclimatizat în pãdureaOloaga-Grã dinari, declarat monument alnaturii. Rezervaþia Comana, declaratã (în1954) rezervaþie forestierã ºi cinegeticã,se extin de pe 630,5 ha în perimetrele atrei comune: trupul de pã dure
Oloaga-Grã  dinari se aflã pe terit. com. Co -mana, trupul Fântânele (152,5 ha) este înarealul com. Cãlu gãreni, iar trupul Padina
Tãtarului (230 ha) se aflã în raza com.Mihai Bravu. În satul Comana se aflã unvechi complex mănãstiresc (mănãstireaComana) – ctitorie atri buitã domnuluiVlad Þepeº din anii 1456–1462, faptconfirmat de descoperirile arheo logicecare au scos în evidenþã fundaþiile pri -me lor construcþii din lemn. Biserica„Sfântul Nicolae” a fost reclãditã dininiþiativa domnului Radu ªerban, în1588–1609, refãcutã de ªerban Cantacuzino,în 1699–1703 ºi reconstruitã din temelieîn 1854. Aici se aflã mormintele dom nilorRadu ªerban, Nicolae Pãtraºcu (fiul luiMihai Viteazul) ºi a membrilor familieiCantacuzinilor. Întreg ansamblul mona -hal a fost restaurat în anii 1908, 1970–1977 ºi 1996–2000, iar biserica pictatã în

1968–1970, în frescã, de cãtre pictorul IonTaflan; bisericile cu acelaºi hram –„Adormirea Maicii Domnului”,  în sateleBudeni (1882) ºi Grãdiºtea (1657).
COMANDÃU, com. în jud. Covasna,formată dintr-un sat, situatã la poalelede SV ale M-þilor Vrancea, pe cursulsupe rior al râului Bâsca Mare; 976 loc.(1 ian. 2011): 487 de sex masc. ºi 489 fem.Expl. ºi prelucr. lemnului (fabrica decherestea a fucţionat din 1889 până la 17oct. 1999, când a fost desfiinţată).Turbãrie situatã pe plan înclinat,declaratã rezervaþie. Pârtie de schi.Tabãrã de varã pentru co pii ºi tineret.Biserica ortodoxă cu hramul „NaştereaSfântului Ioan Botezătorul” (1999-2000).
COMARNA, com. în jud. Iaºi, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în zona de contact aPod. Central Moldovenesc cu terasele ºiluncile Jijiei ºi Prutului; 4 758 loc. (1 ian.2011): 2 369 de sex masc. ºi 2 389 fem.Viticulturã. Pomiculturã (cireşi). Reºed.com. este satul Osoi. În satul Comarna,menþionat docu mentar, prima oarã, în1431, se aflã biserica din lemn cu hramul„Sfinþii Voievozi” (1804).
COMARNIC1. Peºterã în SV României,situatã pe versantul stâng al râuluiomonim (afl. al Caraºului), în NE M-þilorAnina, la 440 m alt. Lun gimea galeriilor:4 040 m. Cunoscutã din 1912, dar studiatãamãnunþit în 1933–1939, 1961, 1965–1969.Peºterã descendentã, strãpunsã de ogaºulPonicova, cu douã intrãri (în N ºi în SV),

foarte ramificatã, alcã tuitã dintr-un etajsuperior (fosil) ºi altul inferior (sub fosil),cu o vastã succesiune de galerii mari ºifoarte mari care asigurã legãtura întrenumeroasele sãli de dimensiuni gran -dioase. Prezintã bogate for maþiuniconcreþionare, variate tipuri de stalactiteºi stalag mite, divers colorate, domuriuria ºe, perle de peºterã, „orgi”, balda -chine, vãluri ºi draperii, lame transpa -rente, cristale de calcitã, lapiezuri etc.Temp. aerului din interior este de 9,5°C,iar umiditatea de 85–100%. Faunã bogatã(pãianjeni, muºte de guano etc.). Rezer -vaþie speologicã (din 1946).
2.Oraº în jud. Prahova, situat în zonade contact a Subcarpaþilor Prahovei cuprelungirile sudice ale M-þilor Baiu,extins în lunca ºi pe terasele de pe stg.râului Prahova, la 500–580 m alt., la 52km NV de municipiul Ploieºti; 12 966 loc.(1 ian. 2011): 6 357 de sex masc. ºi 6 609fem. Supr. 90 km2, din care 5 km2 înintravilan; densi tatea: 2 593 loc./km2.Staþie de c.f. (inauguratã la 1 dec. 1879).Expl. de balast, de gresie, calcar ºi marne(pentru ciment). Producţie de ciment (din1884), ipsos ºi var, de pro duse refractarepentru siderurgie, de mobilã ºi che restea,ambalaje din lemn, de băuturi răco -ritoare, de articole de îmbrăcăminte, decovoare. Pomiculturã (meri, peri, pruni).Centru de cusãturi populare. Muzeucinegetic. Istoric. Prima menþiune
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documentarã a localit. da teazã din 27 mai1510, iar apoi este amintitã în 1694 ºiîntr-un hrisov domnesc emis de MihaiSuþu la 21 oct. 1791. Staþie de poºtã (1854).Lângã C. s-au dat lupte grele (oct. 1916)între trupele române ºi cele germa -no-austro-ungare care încercau sã strã -pun gã (fãrã succes) frontul pe ValeaPrahovei. Declarat oraº la 17 febr. 1968.În prezent, oraºul C. are în subordinead-tivã 4 localit. componente: Ghioºeºti,Podu Lung, Poiana, Posada. Monumente:biserica „Sfântul Nicolae” (1901), cu pic -turi murale origi nare, între care figureazãºi regele Carol I cu regina Elisabeta;Conac de facturã romanticã (1878); în lo -calit. componentã Posada se aflã schitul„Lespezi” (1601), cu biserica „SfântaTreime” (1661–1675), pictatã de renu -mitul zugrav Pârvu Mutu în 1694.
COMÃNEªTI 1. Depresiunea ~ Õ
Dãrmãneºti(1).
2. Oraº în jud. Bacãu situat în Depr.Dãr mãneºti, la 350–400 m alt., pe râulTrotuº, la 58 km SV de municipiul Bacãu;23 354 loc. (1 ian. 2011): 11 556 de sexmasc. ºi 11 798 fem. Supr.: 63,9 km2, dincare 11 km2 în intravilan; densitatea:2 123 loc./km2. Staþie de c.f., inauguratãîn 1892. Nod rutier. Expl. de cãrbunebrun (în localit. compo nentã Ver meºti),efec tuate în perioada 1836–2005. Centralãelectricã ºi de termo ficare (intratã înfuncþiune în 1954), cu o putere de 25 MW,după 1990 lucrând doar ca furnizoare deenergie termică. Producţie de uşi şiferestre metalice, de ulei comestibil, demobilã curbatã, placaj, plãci fibrolem -noase, che restea. Morãrit. Parcul „Ghica”(7,4 ha). Istoric.Localit., menþionatã caaºezare ruralã, prima oarã, la 28 ian. 1409,a fost declarată comună în 1864, iar oraºîn 1952. În prezent, oraºul C. are însubordine ad-tivã 2 localit. componente:Podei ºi Vermeºti. Monumente: bisericilecu hra murile „Sfântul Nicolae” (în cartie -rul Leurda), con struitã din lemn în 1751ºi mãritã în 1901, „Sfântul Spiridon”,ctitorie din anii 1810–1815 a fam. Ghica,„Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel”, ctitoriedin 1802–1807 a lui Nãstase Donici, ºi„Naºterea Maicii Dom nului” (1908–1928), în cartierul Lãloaia; biserica roma -no-catolică „Sfântul Anton de Padova”(1925); palatul „Ghica-Comã neºti” con -struit în perioada 1880–1890 dupãplanurile arhitectului francez AlbertGalleron, în stil baroc. Din 1990, palatul

gãzduieºte o expoziþie etnograficã ºi deartã mo dernã ºi contemporanã; Gara C.F.R.(1890), construită de Anghel Saligny.
3. Com. în jud. Suceava, alcãtuitã din2 sate, situatã în Pod. Sucevei; 2 222 loc.(1 ian. 2011): 1 149 de sex masc. ºi 1 073fem. Morărit şi panificaţie. Expl. şi prelucr.primară a lemnului. Culturi de cartofi.În satul Comăneşti, atestat docu mentar,prima oară, la 5 iun. 1601, se află biserica„Adormirea Maicii Domnului” (1772). Însatul Humoreni se aflã biserica din lemncu hramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºiGavriil” (sec. 18), mutatã aici în anul 1837din satul Pârteºtii de Jos. Com. C. a fostînfiinþatã la 18 iul. 2002 prin desprindereasatelor Comãneºti ºi Humoreni din com.Botoºana, jud. Suceava.

COMÂNDĂREŞTIÕ Răuseni.

COMIªANI, com. în jud. Dâmboviþa,alcãtuitã din 2 sate, situatã în CâmpiaTârgoviºtei, în zona de confl. a râuluiSlãnic cu Ialomiþa; 5 303 loc. (1 ian. 2011):2 597 de sex masc. ºi 2 706 fem. Morăritşi panificaţie. Producţie de nutreţuriconcentrate, de băuturi alcoolice, de uşişi ferestre metalice. Iazuri ºi heleºteie.Bisericile cu hramurile „Sfinþii ÎmpãraþiConstantin ºi Elena” (1842–1849) ºi„Sfinþii Arhan gheli Mihail ºi Gavriil”(1821–1831), în satele Comiºani ºi Lazuri.
COMLOD 1. Colinele Comlodului,subuni tate a Câmpiei colinare a Sãrma -ºului, situatã la N de Valea Mureºului,între râurile Lechinþa (la E) ºi Pârâu deCâmpie (la V), alcãtuitã din argile mar -noase, tufuri, nisipuri ºi pietriºuri.Relieful, cu alt. de 400–500 m, este formatdintr-o succesiune de interfluvii prelungi,domoale, fragmentate de vãi largi cuversanþi asimetrici, afectaþi de ravene ºialunecãri, ºi cu lunci extinse, uneoriînmlãºtinite. Zãcãminte de gaze naturalecantonate în structurile de domuri.
2.Õ Lechinþa(2).

COMLOªUMARE, com. în jud. Timiº,alcã tuitã din 3 sate, situatã în CâmpiaMureºului (Câm pia de Vest), la graniþacu Serbia; 5 172 loc. (1 ian. 2011): 2 531de sex masc. ºi 2 641 fem. Staþie de c.f.Nod rutier. Culturi de cereale, de floa -rea-soa relui ºi sfeclã de zahãr etc. Înarealul comunei au fost descoperitevestigii neolitice. În anul 1734, aici s-austabilit mai multe familii de olteni, iar în1781 au fost colonizate numeroase familiide germani. În satul Comloºu Mare,menþionat documentar, prima oarã, în1446, se aflã biserica ortodoxã cu hramul

„Adormirea Maicii Domnului” (1794–1796, refã cutã ºi pictatã în 1891 ºirepictatã în 1925), biserica romano-cato -licã (1867–1868), în stil gotic, cu aco -periºul refãcut în anul 2002, bisericagreco-catolicã (1889–1891, reparatã în1926), conacul „San Marco” (1843) ºi unhan (sec. 18). În satul Lunga, atestat docu -mentar în 1743, existã biserica „ÎnãlþareaDom nului”, construitã în perioada 24sept. 1933–10 febr. 1936, iar în satulComloºu Mic, o bisericã din anul 1806.
CONCEªTI, com. în jud. Botoºani, alcã -tuitã din 2 sate, situatã în N Câmpiei JijieiSuperioare; 1 923 loc. (1 ian. 2011): 960de sex masc. ºi 963 fem. Cămin cultural;bibliotecă publică (8 000 vol.). Culturi decereale, plante tehnice, cartofi etc. Pe terit.com. a fost descoperit un mormânt prin -ciar hunic, cu inventar alcãtuit din obiec -te din aur ºi argint (sec. 5 d.Hr.). În satulConceşti, atestat documentar în 1637, seaflă biserica din lemn cu hramul „NaºtereaDomnului” (sec. 18, refãcutã în 1885).
CONOP, com. în jud. Arad, alcãtuitã din5 sate, situatã la poalele de S ale M-þilorZarand, pe râul Mureº; 2 431 loc. (1 ian.2011): 1 212 de sex masc. ºi 1 219 fem.Staþie de c.f. Balastierã. Expl. de gresii(în satul Milova). Prelucr. lemnului.Pomiculturã. Satul Conop este menþionatdocumen tar, prima oarã, în 1506. În satulChelmac, atestat documentar în 1133, seaflã ruinele unei cetãþi din sec. 15–16, însatul Milova existã ruinele exploatãriiminiere „Zidurile de la Tãu” (1800), însatul Conop este conacul „ªtefanCicio-Pop” (sf. sec. 18), azi ºcoalã gene -ralã, iar în satul Odvoº se aflã castelul„Konopi”, în stil neo clasic (sec. 18),transformat dupã 1800.
CONSTANTIAÕ Constanþa(1).

CONSTANTIN DAICOVICIU, com. înjud. Caraº-Severin, alcãtuitã din 6 sate,situatã la poalele de SV ale M-þilor PoianaRuscãi, pe râul Timiº; 3 036 loc. (1 ian.2011): 1 508 de sex masc. ºi 1 528 fem.Staþie de c.f. Expl. de calcar. Fabricã devar care a funcþionat în timpul sec. 20,în prezent dezafectatã, ºi de produseceramice. Pomiculturã (meri, peri, pruni).Reºed. com. este satul Cãvãran. Pânã la26 aug. 1973, com. C. D. s-a numit Cãvãran.Satul Cãvãran este menþionat docu -mentar, prima oarã, în 1376. Ruinele unuicastru roman (sec. 2). Conacul „Juhasz”(1896), azi orfelinat, în satul Zãgujeni. Însatul Cãvãran s-a nãscut istoricul ºiarheologul Constatin Daicoviciu (1898–1973).
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CONSTANÞA 1. Municipiu în extre -mitatea de SE a României, reºed. jud. cuacelaºi nume, situat pe þãrmul de V alMãrii Negre, la 0–60 m alt.; 300 385 loc.(1 ian. 2011): 140 676 de sex masc. ºi159 709 fem. Supr.: 167 km2, din care 57,4km2 în intravilan; densitatea: 5 233loc./km2. Aeroport internaþional, situatla 27 km NV de oraº, în com. MihailKogãlniceanu. Nod feroviar (staþia de c.f.inauguratã la 4 oct. 1860) ºi rutier. Celmai mare port maritim al României ºi alMãrii Negre, cu un trafic de c. 80 de mil.tone mãrfuri anual. În 1878, portul C.dispunea de 200 m diguri ºi 4 ha incintãportuarã. La 16 oct. 1896 a început con -strucþia portului modern C. sub con -ducerea ing. Anghel Saligny, iar la 27sept. 1909 a avut loc inaugurarea aces -tuia, în prezenþa regelui Carol I. Înaceastã perioadã au fost realizate un digde larg, de 1 377 m lungime, digul deSud (1 497 m), cu farul roºu, danele deîncãrcare, mii de metri de cheiuri, silo -zuri, calea feratã º.a. Supr. platformeiportuare era de 137 ha , din care 60 haacvatoriu. În prezent, datoritã lucrãrilorde extin dere în zona Constanþa Sud–Agigea, supr. plat formei portuare estede 3 222 ha (din care 1 518 ha acvatoriu),iar lungimea digurilor de adã postireînsumeazã 18 km. Portul de astãzi maidispune de 224 dane operative, 65 kmfronturi de acostare, 280 km drumuri,324 km linii de c.f. etc., la C. putândopera nave de maxim 250 000 tdw şi unpescaj de 17 m. În partea de Sud aportului Constanţa se află zona liberă,extinsă pe o supr. de 134,60 ha, inau -gurată în 1993 şi completată în 1997 cu

zona liberă Basarabi cu o supr. de 11,40ha. La NV de cazinou se află Portul turis -tic „Tomis”, inaugurat în 1958 şi moder -nizat în anii 2004-2006. Centrala electricãºi de termoficare „Palas” (intratã înfuncþiune în 1970). ªantierul naval (1899),astãzi dezvoltat ºi moder nizat, produceºlepuri, car gouri ºi nave maritime demare tonaj (mineraliere de 55 000 tdw ºipetroliere de 150 000 tdw); repa raþiinavale. Producţie de pompe ºi compre -soare, de celu lozã ºi hârtie, mobilã (1967),mat. de constr. (1973, plãci de betoncelular autoclavi zat/BCA, prefabricatedin beton), produse electro nice ºi aparatede uz casnic cu folosinþã înde lungatã, deþesãturi din lânã (1965), din in ºi cânepã,ambalaje metalice, marmurã compozitã(în colab. cu Italia, din 22 sept. 1995) ºialim. (ulei comestibil, conserve delegume, preparate din carne ºi lapte,bere, produse de panificaþie, îmbuteliatCoca-Cola etc.). Întreprindere poligraficã.Antre pozite fri gorifice. Întreprinderepiscicolã. Complex avicol. Sere legu -micole. În municipiul C. funcţioneazăpatru instituţii de învăţă mânt superiorde stat (Universităţile „Ovidius”, „SpiruHaret”, Universitatea Maritimă şiAcademia navală „Mircea cel Bătrân”)cu 30 de facultăţi, 38 915 studenţi şi 1 021cadre didactice şi două instituţii deînvăţământ superior private (Univer -sităţile „Andrei Şaguna” şi „DimitrieCantemir”) cu 9 facultăţi, 17 303 studenţişi 144 profesori, în anul universitar 2007–2008, cinci teatre (dramatic, de pãpuºi,de operetã, de balet clasic ºi contemporanºi de estradã), filarmonica „MareaNeagrã” şi 11 mu zee: Muzeul de Istorie

Naþionalã ºi Arheologie (colecþii dearheologie preistoricã, greacã, romanã,bizantinã, medievalã; unelte din silex,ceramicã, arme, statui – între care seremarcã statuetele zeiþei Fortuna, protec -toarea vechiului Tomis, a ªarpelui fan -tastic sau „Glicon” º.a. –, vase de sticlã,biju terii, monede din aur, argint, bronzetc.); Muzeul de Artã (picturã, sculpturãºi graficã româneascã, semnate deTheodor Aman, Nicolae Grigorescu,Theodor Pallady, Corneliu Baba, IonÞuculescu, Dimitrie Paciurea, Ion Jalea,Corneliu Medrea, Vida Gheza, MarcelChirnoagã º.a.); Edificiul Roman cumozaic expune pavi mentul cu mozaic alAgorei de secol 4 din oraºul antic Tomis,ancore, amfore, lingouri, mãrfuri de pecorãbii, statuete, mozaic policrom etc.;Muzeul de Artã Popularã (colecþii de artãpopularã dobro geanã: port popular,þesãturi, ceramicã, scoarþe etc.); MuzeulMãrii, cu o bogatã colecþie de faunãacvaticã provenitã din apele planetei;Muzeul Ma rinei (istoria marinei ro -mâneºti ºi a flotei comer ciale, amforegreceºti, armament, documente etc.);Muzeul de Istorie Mi litarã (arme, unifor -me, me dalii, documente, foto grafii);Muzeul de sculpturã „Ion Jalea” (108lucrãri – statui, busturi, desene, schiþe,relie furi º.a. do nate de Ion Jalea); Com -plexul Muzeal de ªtiinþele Naturii(cuprinde Aquarium, Planetarium, Ob -ser vatorul Astronomic ºi Delfina rium)etc.; 104 biblio teci, între care se remarcãBiblioteca judeþeanã C., f. 1931, cu529 688 vol., cinematografe etc. Post local
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de radio-emisie ºi de TV (din 1990).Impor tant centru turistic ºi staþiunebalneocli ma tericã estivalã, cu climatmari tim, excitant-solici tant, cu veri cãldu -roase (media termicã a lunii iul. > 22°C)ºi ierni blânde (în ian. temp. medii de0°-1°C). În lunile de varã, cerul este maimult senin, Soarele strãlucind, în medie,10–12 ore pe zi. Factorii natu rali de curãsunt apa Mãrii Negre, cloruratã, sul fatatã,sodicã, magnezianã (mineralizare 15,5‰)ºi climatul maritim, bogat în aerosolisalini ºi radiaþii solare. Dispune de o plajãîntinsã, cu nisip fin, ame najatã pentruhelioterapie ºi talazoterapie. Sta þiuneaeste indicatã, deopotrivã, pentru odihnãîn perioada vacanþelor de varã, cât ºipentru tratarea unor boli ca: hipoti -roidism, lim fatism, anemii secundare, ra -hi tism, decalcifieri, unele dermatoze,afecþiuni reu matismale º.a. Sub admi -nistrarea sa se aflã ºi staþiu nea balneocli -ma tericã Mamaia (Õ). Istoric. Oraºul deastãzi este situat pe terit. anticei coloniigreceºti Tomis, înte meiatã de coloniºtiidin Milet la sf. sec. 7–începutul sec. 6 î.Hr.(sãpãturile arheologice au scos la ivealãamfore din perioada elenisticã, opaiþe,vase din sticlã, bijuterii, obiecte de toiletã,o trusã chirur gicalã etc.). Cea mai vecheatestare documentarã a oraºului grecesc
Tomis dateazã din sec. 3 î.Hr., când aconstituit obiectul unui conflict întreBizantion (azi Istanbul) ºi Callatis (aliatãcu Histria) pentru stãpânirea localit.

Tomis. Dupã anul 260 î.Hr., oraºul capãtãdreptul sã batã monedã (emisiuni dinbronz, cele mai multe având pe averscapul lui Zeus în cununã de iederã, iarpe revers înscrisul TOMI); în timpul luiMithridates VI Eu pator, regele ele nistical Pontului (112–63 î.Hr.), au fost emiºiºi stateri din aur. Dupã anii 72–71 î.Hr.,în urma expediþiei lui Terentius VarroLucullus (pro con sulul Macedoniei),
Tomis a intrat sub influenþa romanã timpde un deceniu (în iarna anului 62–61 î.Hr.romanii au fost alungaþi), dupã care afost luat în stãpânire de geþii conduºi deBurebista. În anul 29–28 î.Hr., Dobrogea,inclusiv oraºele pontice Histria, Tomis,Callatis, au fost cucerite de romani,cetãþile rãmânând direct în subordineaRomei (în fruntea lor fiind numiþiproconsuli) pânã în anul 46 d.Hr. Înaceastã perioadã, din porunca împãra -tului Augustus, a fost exilat la Tomis(între anii 9 ºi 17) ºi a murit aici, marelepoet latin Ovidiu (Publius Ovidius Naso,43 î.Hr.–17 d.Hr.). În sec. 1–3, pe cândera reºed. guverna torului roman al prov.Moesia Inferior, oraºul Tomis a cunoscuto dez voltare economicã ºi politicãmaximă, devenind cel mai mare port depe þãrmul Pontului Euxin (Ma reaNeagrã) ºi sediul Federaþiei cetãþilor gre -ceºti-pon  tice. Din perioada stãpâniriiromane (sec. 2–3) au fost scoase la ivealãcoloane cu efigii (Dioscurii ºi Hercule)pe console, statui ºi reliefuri de cult, cuimaginile mai multor divinitãþi (Fortunacu Pontus, Asclepios, ªarpele Glicon, Isis,

Cava lerul trac, Dionyssos, Mercur,Iunona etc.), mo nede, cera micã, bijuteriietc. În anul 269, în timpul puter niceiinvazii a goþilor, veniþi pe mare, oraºul
Tomis a rezistat datoritã zidurilor groasede apãrare construite de romani. Dinansamblul in cintei fortificate fãcea parteºi portul Tomis, cu mai multe complexearhitecturale între care se re marca un
emporiu (edificiu amenajat pentru ope -raþii ºi tran zacþii comerciale) cu douãniveluri (unul infe rior, destinat depo -zitelor de mãrfuri ºi altul superior cu omare salã acoperitã, pentru tran zacþiicomer ciale). Aici a fost descoperit unsplendid pavaj de mozaic policrom, detipul unui covor oriental, cu motivegeometrice (cercuri, pãtrate, dreptun -ghiuri) ºi ele mente vegetale (viþã de vie)în culorile roºu, bej, cãrãmiziu, verdeînchis, alb, pãstrat nealterat, dedimensiuni mari (2 000 m2; 100 x 20 m).În inte riorul cetãþii au mai fost identi -ficate mai multe bazilici din sec. 4–5 ºiunele inscripþii greceºti ºi latine din sec.5–6. În sec. 4 localit. a luat numele de
Constantia (dupã numele împãratuluiConstantin cel Mare, care a construit aici,printre altele, cartierul Constanti niana),nume adoptat ºi de turcii otomani, învremea stãpânirii lor asupra Dobrogei,sub forma de Küstenge. În perioada 680–971 oraºul a fãcut faþã din ce în ce maigreu atacurilor repetate ale slavilor,bulgarilor ºi avarilor. Din sec. 10, intrãdin nou în stãpânirea Bizanþului, fiindmenþionat pe hãrþile de navigaþiemaritimã bizantine ºi genoveze. La sf.sec. 13, genovezii au întemeiat aici ocolonie, au construit o schelã nouã ºi unfar (1300) ºi au atribuit loca lităţii numelede Constanza. Ulterior, localit. a apãrutconsemnatã cu numele Constantia pemapa mondul lui Fra Mauro (1457),
Constantza pe por tulanul spaniol al luiDomingo, Tomi în Geographia luiMercator (mijlocul sec. 16), Küstenge (înperioada stăpânirii otomane a Dobrogei,respectiv între anii 1417 şi 1878) ºiConstanþa după 1878. În timpul domnieilui Mircea cel Bãtrân (1386–1418), C.împreunã cu întreaga Dobroge s-a aflatsub autoritatea voievodului, iar în anul1417 Do brogea a fost cuceritã de turci,care au menþinut-o sub stãpânirea lortimp de peste 400 de ani. Deºi în EvulMediu localit. nu a mai avut o importanþãdeosebitã, prin portul sãu se exportau,totuºi, majo ritatea pro duselor româneºtidestinate oraºului Istanbul. Dupã o
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perioadã de declin, C. a cunoscut odezvoltare deosebitã dupã Rãzboiul deIndepen denþã (1877–1878), când adevenit principala „poartã” maritimã aRomâniei. Declarat municipiu la 17 febr.1968, C. are în subordine ad-tivã 2 lo -calit. componente: Mamaia ºi PalazuMare. Monumente: ruinele ce tãþii Tomis;Edificiul (emporiu) roman cu mozaic(sec. 4), în cadrul cãruia este conservat,ne alterat, un mozaic de 2 000 m2, com -pus din elemen te florale ºi motivegeometrice în culorile roºu, bej, maron,verde închis ºi alb; fân tâna cu apãpotabilã (28 m ad.) din epoca romanã;Marea moschee, zi ditã în anii 1910–1912,în stil maur, dupã proiectul savan tuluiGogu Constanti nescu, fiind o copie fidelãa moscheii Konya din Anatolia (Turcia),cu un minaret de 50 m înãlþime.Moscheea posedã un covor oriental demari di mensiuni (9 x 16 m), cu o greutatede 490 kg ºi o vechime de peste 200 deani; geamia „Hunchiar” (1867–1868), înstil maur, cu un minaret de 24 mînãlþime; biserica greacã, cu hramul„Schimbarea la Faþã”, construitã în 1863–1865 dupã planurile lui I. Teoharidi,declaratã monument istoric. Biserica nuare turle din cauza restricþiilor impuseîn acea vreme de autoritãþile otomanecare stãpâneau Do brogea, condiþieobligatorie pentru orice edificiu ca sã nu

depãºeascã înãlþimea minaretuluigeamiei; catedrala ortodoxã arhiepis -copalã cu hra mul „Sfinþii Apostoli Petruºi Pavel”, con struitã în anii 1883–1893dupã planurile lui Ion Mincu, cu turn de35 m înãlþime ºi cu picturi muraleinterioare executate de D. Mirea. Distrusãparþial de bombar damente în 1941, bise -rica a fost supusã unor reparaþii capitaleîn 1946–1951 ºi a fost repictatã, în stilbizantin, în 1959–1965 de Gheor ghePopescu ºi Niculina Dona. Aici se aflãmoaºtele Sf. Pante limon, aduse dinGrecia în 1931; catedrala romano-catolicã(1885); biserica arme neascã, cti torie din1880 a lui N. Torosian; biserica bulgarã(1890); biserica roma no-catolicã con -struitã în 1937–1938 dupã planurilearhitectului Romano de Simon; bisericileortodoxe cu hramurile „Sfântul Gheor -ghe” (1915–1923, cu picturi muralerealizate de pictorul Nicolae Tonitza),„Adormirea Maicii Domnului” (1909–1911), „Sfântul Apostol Andrei” (1925),„Sfinţii Îngeri” (1938–1939) ºi „SfinþiiÎmpãraþi Con stantin ºi Elena” ridicatã înanii 1934–1937 dupã planurile arhitec -tului C. Io nescu-Bere chet; Cazi noul –emblema turisticã a oraºului C. –construit în 1907–1910 dupã planu rilearhitec tului Daniel Renard ºi restauratîn anii ’80 ai sec. 20, în prezent aflat înstare de degradare; clãdirea fostei

Primãrii (1896), azi sediul Muzeului deArtã Popularã; clãdirea fostei Prefecturi,con struitã în 1908–1912 dupã planurilearhitectului E. Lescovar, azi sediul CaseiArmatei; clãdirea Tri bunalului, ridicatãîn 1908–1912 dupã planurile arhitectuluiE. Lescovar; clãdirile ªcolii de Marinã(1908–1909), azi Muzeul Marinei, Bursei(1900–1905), Bibliotecii judeþene (1924–1931), gãrii ma ritime (1930–1935) º.a.;Ho telul „Carol I”, construit în 1882 dupãplanurile arhitectului Alexandru Orãscu;Farul genovez (8 m înãlþime), datând dinanul 1300, restaurat în anii 1858–1860 decătre o companie engleză sub îndru -marea inginerului francez de originearmeanã Artin Aslan, în amintireanegustorilor genovezi; Farul vechi (1860–1861); statuia poetu lui latin PubliusOvidius Naso, având o înãlþime de 2,60m, aºezatã pe un soclu înalt de 2,68 m,dez velitã în 1884, este opera sculptoruluiitalian Ettore Ferrari (1849–1930) – celcare a realizat ºi statuile lui Garibaldi (laRo vigo), ale lui Giuseppe Mazzini ºiGiordano Bruno (la Roma), AbrahamLincoln (la Washington) ºi Ion HeliadeRãdulescu (amplasatã în PiaþaUniversitãþii din Bucureºti); busturilepoetului Mihai Eminescu (operã înbronz, din 1930, a lui Oscar Han) am -plasat pe falezã, istoricului Vasile Pârvan(operã din 1957 a lui Ion Irimescu) ºinaturalistului Grigore Antipa (operã din1958 a Miliþei Petraºcu); statuia luiAnghel Saligny (creatã în 1957 de cãtreOscar Han), amplasatã pe falezã, în faþaportului; basorelieful de pe pereteleMuzeu lui Arheologic din parcul central,realizat în 1964 de cãtre Ion Jalea; statuia„Arcaºul” (operã din 1961 a lui Ion Jalea),amplasatã pe falezã; statuia „Arun cãtorulcu discul” (operã din 1958 a lui BorisCaragea), ampla satã pe falezã; grupulstatuar „Faun ºi Nimfa”, autorConstantin Baraschi (1963); gru pulstatuar realizat în 1959 de cãtre CorneliuMe drea ºi amplasat pe falezã.
2. Judeţ situat în extremitatea sud-estică a României, în partea central-sudică a Dobrogei, între jud. Tulcea (laN), Marea Neagră (la E), graniţa cuBulgaria (la S) şi cursul inf. al Dunării(la V), care îl separă de jud. Călăraşi,Ialomiţa şi Brăila. Este intersectat deparalela de 44° latitudine N şi demeridianul de 28° longitudine E. Supr.:7 071 km2 (2,97% din supr. ţării). Populaţia
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(1 ian. 2011): 724 671 loc. (3,38 % dinpopulaţia ţării – al treilea jud. al Ro -mâniei ca număr de locuitori, dupăjudetele Iaşi şi Prahova), din care 351 810loc. de sex masc. (48,5%) şi 372 861 loc.de sex fem. (51,5%). Populaţia urbană:503 758 loc. (69,5%); rurală: 220 913 loc.(30,5%). Den sitatea: 102 loc./km2. Struc -
tura populaţiei pe naţionalităţi (recen -sământul din 20-31 oct. 2011): 83,4%români, 3% turci, 2,9% tătări, 1,3% rromi,0,5% ruşi-lipoveni, apoi maghiari,macedoneni, armeni, greci ş.a. Reşed.:municipiul Constanţa. Oraşe: Băneasa,Cerna vodă, Eforie, Hârşo va, Mangalia(municipiu), Medgidia (muni cipiu),Murfatlar, Năvodari, Negru Vodă,Ovidiu, Techirghiol. Comune: 58. Sate: 183(din care 5 aparţin oraşelor); Localit.
componente ale municipiilor şi oraşelor: 19.
Relieful jud. C. este format, predo -minant, dintr-o zonă extinsă de podiştabular, cu alt. de 100–200 m, care, subraport morfostructural, apar ţine celordouă mari unităţi de podiş – Pod. Dobro -gei de Sud şi Pod. Dobrogei Centrale (sauPod. Casimcei). Pod. Dobrogei de Sud,cu subdiviziunile sale (Pod. Carasu, Pod.Oltinei şi Pod. Cobadin), are aspectulunei câmpii înalte, acoperită cu depozitegroase de loess, care îi conferă un caracterstructural cvasitabular. Aceste depozitesunt susţinute de roci calcaroase şi gresiide vârstă cretacică şi terţiară, care, larândul lor, stau peste un fundamentrigid, de platformă, alcătuit din şisturiverzi. În cadrul acestei zone, apele desuprafaţă şi-au săpat văi adânci îndepozitele de loess, mărginite de versanţiabrupţi, creând adevărate culoare depre -sionare, cu aspect de canion. Între acestevăi se desfăşoară interfluviile largi, uşorondulate, cu aspect de poduri suspen -date. Specific acestei reg. este şi reliefulcarstic, dezvoltat pe calcare barremieneşi sarmaţiene, evidenţiat prin văi oarbe,polii, doline, depresiuni endoreice, chei,sorburi şi peşteri mici. Pod. Dobrogei

Centrale (sau Pod. Casimcei), situat la Nde linia tectonică Capi dava–Ovidiu,ocupă partea de N a jud. C., având unrelief variat, dezvoltat pe calcare, şisturiverzi şi loess. Relieful calcaros esteevidenţiat prin martori de eroziune(resturi ale unei vechi bariere de coralidin Marea jurasică), pe aliniamentulHârşova–Crucea–Gura Dobrogei, princhei (Mireasa, Şirto man, Valea Seacă),

peşteri (Gura Dobrogei), doline, polii,lapiezuri şi depresiuni de baraj carstic(Stu pina, Crucea, Gălbiori, Mireasa,Târguşor). O caracteristică a acestei zoneo constituie faptul că şisturile verzi dinfundament apar frecvent la zi, ele jucândun rol important în formarea reliefuluidin această parte a jud. C. (dealuri şidepresiuni de eroziune dezvoltate peaceste şisturi). În extremi tatea vestică ajud. C., limitrofă Dunării, apar teraseleşi lunca Dunării, iar în cea estică seextinde o fâşie îngustă a câmpiei litorale,reprezentată prin terase de abraziune, cuzone de faleză înaltă ce alternează cuplaje şi cu reg. joase ocupate de cu vetelacustre.
Clima aparţine în proporţie de c. 80%sectoru lui temperat-continental, fiindspecifică zonei de câm pie şi, în micămăsură, celei de deal, iar aproxi mativ20% din terit. jud. C. se află sub influenţaclimatu lui maritim. Regimul climatic secaracteri zează prin veri călduroase,uneori toride, şi secetoa se şi ierni puţinfriguroase, marcate adeseori de viscoleputer nice în arealul continental al jud.

C. şi prin veri mai puţin fierbinţi (datorităbrizei marine) şi ierni blân de în zonalitoralului Mării Negre. In fluenţa MăriiNegre asupra regimului termic se ma -nifestă în se zonul cald al anului prinscăderea uşoară a mediilor termicelunare, iar în anotimpul rece prin acţiu -nea ei moderatoare care determinătemperaturi mai pu ţin coborâte. Aceastaface ca Mangalia să fie printre puţinelezone din ţară unde pe timpul iernii temp.medie lunară să rămână pozitivă (mediilelunii ian. coborând rareori sub 0°C).Temp. medie anuală oscilează în jurulvalorii de 11°C. Temp. max. absolută(42,2°C) s-a înre gistrat la Cernavodă, la20 aug. 1945, iar minima absolută(-33,1°C) la Murfatlar, la 25 ian. 1942. Laaceeaşi dată a iernii din 1942, când s-aînregistrat şi cea mai scăzută temp. depe terit. României (–38,5°C, la staţiuneameteorologică Bod din jud. Braşov), peţărmul Mă rii Negre temp. aerului era cupeste 13°C mai ridi cată la Constanţa(-25,0°C) şi Mangalia (–25,2°C), tocmaidatorită influenţei moderatoare a MăriiNegre. Precipitaţiile medii anuale suntrepartizate neuniform pe terit. jud. C.,totalizând sub 500 mm, respectiv, 377,8mm la Mangalia, 427,0 mm la Cernavodăşi 469,7 mm la Oltina. Cea mai mare partea precipitaţiilor cade în sezonul cald, maiales sub formă de averse. În perioada

estivală, nebulo zitatea este redusă, ceeace face ca durata de strălu cire a Soareluisă depăşească 10–12 ore pe zi, asigu rândplajelor litoralului româ nesc o expuneresolară cu mult mai îndelungată decât înalte părţi. Vântu rile predominante batdinspre N şi NE în zona litoralului MăriiNegre (la Constanţa 21,5% dinspre N; laMangalia 17,3% dinspre NE) şi dinspreNV, în zona continentală (la Cernavodă,21,8% din vânturile înregistrate batdinspre NV). Vitezele medii anuale alevânturilor sunt mai mari în zona litorală(peste 4 m/s) şi mai scăzute în rest (sub3,6 m/s). În timpul verii, pe li toral semanifestă o circulaţie locală a aerului,sub forma brizei de mare (ziua) şi brizeide uscat (noaptea), care se resimte la odistanţă de 10–15 km spre interioruluscatului.
Reţeauahidrografică este formatăîn general din râuri scurte (tributareDunării sau lacurilor lito ra le) care seacăfrecvent în anotimpul cald, cu ex cep ţiarâurilor Casimcea, Topolog şi Carasu. Onotă carac teristică a reţelei hidrograficede pe terit. jud. C. este densitatea foartescăzută a acesteia, 0,1 km/km2 – repre -zentând cea mai redusă valoare de peîntreg terit. ţării. Valea Carasu a fostsupusă în cea mai mare parte lucrărilorde canalizare, pe ea axându-se traseulcanalului Dunăre–Marea Neagră (Õ). Înarealul jud. C. se găsesc numeroaselacuri, de dimensiuni şi origini diferite:limane fluviatile (Bu geac sau Gârliţa13,86 km2, Oltina 19 km2, Mâr leanu 7,7km2, Vederoasa 6, 08 km2, Baciu 3, 4 km2,Cochirleni ş.a.) situate pe dr. văii Dunării;limane fluvio-marine, formate prinanastomozarea gurilor de vărsare alerâurilor de către cordoanele marine(Corbu sau Cargalâc 5,39 km2, Taşaul22,8 km2, Techirghiol 10,68 km2,Tatlageac 1,41 km2, Man galia 2,61 km2,Agigea 0,55 km2); lagune marine, carereprezintă fostele golfuri marine (Sinoie165,6 km2 cu anexele sale Istria şiNuntaşi – parte componentă a com -plexului lagunar Razim, Siut ghiol 19,56km2 cu anexa sa – lacul Tăbăcăriei de 0,96km2, separate printr-un grind nisipos);iazuri, amenajate în special în bazinulVăii Carasu. Unele dintre aceste lacuri(Techirghiol, Mangalia, Agigea) prezintăo importanţă deosebită pentru nămolullor cu calităţi terapeutice, altele (Siutghiol,Taşaul, Tatlageac) pentru practicareasporturilor nautice şi pentru turism, iaraltele (Sinoie, Oltina, Bugeac ş.a.) pentru
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piscicultură. Marea Neagră, care scaldăţăr mul jud. C. pe aproximativ jumătatedin lungimea sa totală (234 km), repre -zintă un complex acvatic ce a generatatât dezvoltarea unor activităţi portuaremaritime, cât mai ales apariţia mai mul -tor staţiuni balneoclimaterice şi dez -voltarea unui intens flux turistic estival.
Vegetaţia de pe terit. jud. C. esteputernic mo dificată de activitatea antro -pică. Vegetaţia naturală a stepei dobro -gene, înlocuită în mare parte de culturileagricole, include pajişti stepice cu păiuş(Festuca vallesiaca), pir crestat (Agropyron

crista tum), colilie (Stipa capillata), firuţăcu bulbi (Poa bulbosa), peliniţă (Artemisia
austriaca), alior (Euphorbia stepposa) ş.a.De-a lungul văilor se dez voltă uneletufişuri de tip submediteraneean, alcă -tuite din păliur (Paliurus spina christi),vişin turcesc (Prunus mahaleb), iasomia(Jasminum fruticans) ş.a. Silvostepa ocupăzone restrânse în SV jud. C. undevegetează păduri de stejar brumăriu(Quercus pedunculiflora) şi stejar pufos(Quercus pubescens) în alternanţă cupăduri de tei (Tilia tomentosa) şi cutufişuri de arbuşti submediteraneeni,com puse din cărpiniţă (Carpinus orien -
talis), mojdrean (Fraxinus ornus), scumpie(Cotinus coggygria) ş.a. În zona litorală,până nu demult, se dezvolta o vegetaţiehalofilă şi psamofilă cu numeroase rari -tăţi floristice (ciucuşoara de nisip/Alys -
sum borzeanum ş.a.) şi plante ocrotite(cârcelul/Ephedra distachya, varza de ni -sip/Crambe maritima, volbura de nisip/
Con volvulus persicus ş.a.), adaptate lauscăciune. În prezent, cea mai mare partea vegetaţiei din peri metrul zonei litoralea dispărut din cauza amenajării falezelorşi a plajelor, şi a extinderii construcţiilor.
Fauna cuprinde elemente caracte -ristice stepei, adaptate agrobiocenozelor,în cadrul cărora pre domină rozătoareleşi păsările: popândăul (cel mai maredăunător), şoarecele, orbetele mic, şobo -lanul de câmp, dihorul de stepă, iepureleş.a., prepeliţa, potârnichea, dropia şispârcaciul (ocrotite de lege), graurul,coţofana, uliul porumbar, uliul şerparş.a. Speciile submediteraneene suntfrecvent întâlnite (broasca ţestoasădobrogeană de uscat, şarpele rău), iarelementele endemice sunt tot mai rare(guşterul vărgat, grivanul dobrogean).Fauna pădurilor este alcătuită dincăpriori, veveriţe, vulpi, mistreţi, pisicisălbatice, jderi de scorbură şi de piatră,mufloni şi fazani (colonizaţi), bufniţe,

şoimul dunărean, pajura ţipătoare,turturele, porumbei guleraţi, arici, viperacu corn (rară), şopârla de frunzar etc. Înapele Mării Negre, ale Dunării şi alelacurilor există o bogată şi variatăihtiofaună cu mare valoare economică(stu rioni, scrumbii, plătică, somn, crap,ştiucă etc.).
Resurse naturale: zăcăminte depetrol (în plat forma continentală a MăriiNegre, exploatate înce pând cu anul 1987)şi de min. de fier (Palazu Mare); fosforite(Ivrinezu, Peştera), diatomit (Adamclisi,Abrud, Haţeg, Urluia, Rasova, Văleni,Şipotele), cretă (Murfatlar, Medgidia,Nazarcea), bentonit (Adamclisi), dolomit(Dorobanţu, Ovidiu), calcar (Corbu,Piatra, Luminiţa, Mircea Vodă, Saligny,Hârşova, Topalu, Lespezi, Deleni,Medgidia ş.a.), argilă caolinoasă (MirceaVodă, Ţibrinu, Cuza Vodă, Murfatlar,Tortoman, Haţeg, Abrud), şisturi verzişi cuarţite (Istria, Pantelimon, Fântânele,Mihai Viteazu), nisipuri glauconitice şicuarţoase (Remus Opreanu, Cuza Vodă,Medgidia, Ciobăniţa, Plopeni), apeminerale mezotermale, sulfuroase(Mangalia, Topalu).
Istoric. Cele mai vechi urme aleactivităţii umane în arealul jud. C.,datând din Paleolitic, au fost descoperiteîn peştera de lângă satul Gura Dobrogei(com. Cogealac). Epoca Neolitică estebogat ilustrată atât prin vestigiile de laCernavodă, aparţinând culturii Hamangia(milen. 4–2 î.Hr.), între care se remarcăcelebrele figurine feminine „Gânditorulşi perechea lui”, specifice acestei culturi,vasele ceramice, fusaiole de lut ars etc.,cât şi prin obiectele descoperite laHârşova (pahare şi cupe cu picior, vasemari de provizii, castroane, platouri cudecor excizat şi pictat etc.), datând dinperioada 3500–2800 î.Hr. Din Epocabrozului (1300–1150 î.Hr.) au fost scoasela iveală o serie de depozite la Medgidia,Nicolae Bălcescu, Poarta Albă, Techirghiol,iar din cea a fierului au fost identificateaşezări geto-dacice la Istria, Tariverde şimai ales la Cernavodă, unde s-adescoperit o aşezare fortificată care a datnumele unei culturi din epoca La Tène.Spre sf. sec. 7 şi începutul sec. 6 î.Hr.,grecii din Milet au întemeiat pe ţărmulvestic al Pontului Euxin mai multecolonii, printre care se numără vestiteleaşezări cu caracter urban Histros (aziIstria), Tomis (Constanţa) şi Callatis(Man galia) – socotite a fi cele mai vechioraşe de pe terit. actual al României. Prin

intermediul acestor colonii înfloritoareşi prin schimburile comerciale care seefectuau, grecii antici au stabilit strânselegături cu geto-dacii de pe aceste melea -guri, ce aveau numeroase şi puterniceaşezări (printre care se remarca puter -nicul Carsium – azi Hârşova), lăsând înurma lor numeroase vestigii şi mai alesinteresante infor maţii despre populaţiageto-dacă, despre ocupaţiile, obice iurileşi modul de viaţă al acesteia. Între anii62 şi 44 î.Hr., împreună cu întreagaDobroge, actualul terit. al jud. C. a făcutparte din marele stat centralizat al geto-dacilor condus de Burebista, care seîntindea din M-ţii Slovaciei şi de laDunărea mijlocie până la M-ţii Haemus(azi Bal cani) şi Pontus Euxinus (MareaNeagră). Spre sf. sec. 1 î.Hr. (în anii 29–27) s-a instaurat stăpânirea romanăasupra Dobrogei (Scythia Minor), care adurat peste şapte secole, determinând oputernică romanizare a populaţiei autoh -tone. Aceştia au întemeiat, alături deaşezările daco-getice existente, o serie decastre şi aşezări civile romane, printrecare Axiopolis (Cernavodă), Ulmetum(Pantelimon), Altina (Oltina), Capidavaş.a. Un moment deosebit de importantşi cu o sem nificaţie aparte pentru acestemeleaguri îl constituie procesul decreştinare a populaţiei autohtone, care aînceput în a doua jumătate a sec. 1 d.Hr.,când, pe pământul românesc al Dobrogei,a fost aruncată, pentru prima dată,„sămânţa evanghelică” prin inter mediulpredicilor ţinute de Sfântul ApostolAndrei – unul dintre cei 12 Apostoli,fratele Sfântului Petru. În timpul (sec. 4–7) şi după marile migraţii ale popoarelor,creştinismul în acest colţ de ţară, ca dealtfel în toate zonele ţării, s-a manifestatprintr-o puternică viaţă bisericească, culăcaşuri de rugăciune şi obiecte de cult,cu episcopi, preoţi, călugări şi numeroşicredincioşi. În sprijinul acestor afirmaţiipledează existenţa unuia dintre cele maivechi ansambluri rupestre, datând dinsec. 9–10, compus din 6 bisericuţe şicavouri săpate în stâncă, descoperit înDealul Tibişirul de la Murfatlar. Cetăţilepontice, aşezările daco-romane şipopulaţia acestor meleaguri au suferitde pe urma valurilor migra toare (goţi,huni, slavi şi mai ales avari). Regiunea acunoscut o remarcabilă înflorire învremea stăpâ nirii bizantine (sec. 10–11),când au fost refăcute numeroase aşezări
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distruse de migraţiile popoa relor şi au
fost ridicate noi şi puternice cetăţi,
precum cele de la Păcuiu lui Soare şi
Hârşova. Urmele civili zaţiilor greco-
romane şi bizantine sunt evidente şi pe
întreg spaţiul constănţean, dar la fel de
evidente şi de numeroase sunt şi mărtu -
riile privind existenţa populaţiei autoh -
to ne care a supravieţuit tuturor
vici  situ dinilor istoriei şi a continuat să
existe ne întrerupt pe meleagurile sale –
a se vedea desco peririle arheologice, între
care se numără cele de la Ostrov (sec. 8–
9), Castelu şi Satu Nou (sec. 9–10),
Pantelimon (sec.10), Capidava (sec.10–
11) etc. Remarcabilă este descoperirea
unui urcior ne smăl ţuit la Capidava (sec.
10) pe care se păstrea ză, încrustat,
numele Petre – ce constituie prima men -
ţiune scrisă despre românii dintre Dunăre

şi Marea Neagră. La sf. sec. 14, mai exactîn 1388, terit. actual al jud. C., ca partecomponentă a Do brogei (numele Dobrogeiderivă de la cel al conducă torului militarDobrotici, întrucât pro vincia condusă deel în perioada 1348–1386 a fost numită
Dobrugiilli ), a intrat în stăpânirea luiMircea cel Bătrân. În 1417 aceste ţinuturiau fost cucerite de turci şi stăpânite pânăîn 1878, când, după Războiul de Indepen -denţă, au revenit din nou României.
Economia jud. C. se evidenţiazăprintr-un po tenţial industrial relativ ridicat(în care construcţiile şi reparaţiile navale,ind. chimică, a mat. de constr., alim. ş.a.au o pondere însemnată), o agri cul turăintensivă, transporturi maritime şi fluvio-maritime de interes na ţional, şi printr-oactivitate turistică şi balneară deosebit deintensă (în special în sezonul estival).
Industria, deşi este bine dezvoltată,nu se poate spune că este preponderentăîn cadrul economiei jud. C., deoarece

specificul agrar şi turistic fac ca industriasă nu cuprindă decât c. 20% din popu -laţia ocupată. Pr. produse indus trialerealizate în întreprinderile jud. C. sunt:energia electrică şi termică (termo -centralele Ovidiu, Constanţa, Năvodarişi centrala atomo electrică de la Cernavodă
Õ), nave maritime de mare capaci tate şitancuri petroliere de 55 000 şi 150 000tdw (Constanţa, Mangalia), utilaje tehno -logice pentru ind. chimică şi siderurgică,maşini şi utilaje agri cole, maşini şi utilajepentru recoltatul stufului, remorciautobasculante (toate la Medgi dia), şuru -buri (Saligny), îngrăşăminte chimicefosfa tice, acid sulfuric şi produse rezul -tate prin rafinarea petrolului (Năvodari),celuloză şi hârtie, mobilă, ţesături dinlână, in şi cânepă, electroteh nice (toateîn Constanţa), ciment (Medgidia, Cerna -vodă), prefabricate din beton (Constanţa,Cerna vodă), conf. şi tricotaje (Manga lia),produse alim. (pre parate din carne şi
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lapte, conserve de legume, uleiurivegetale, dulciuri, paste făinoase, bere,vin etc.) la Con stanţa, Medgidia, Hârşova,Ostrov, Murfatlar, Năvodari, Ovidiu ş.a.
Agricultura, cu vechi tradiţii, înzes -trată cu un fond agricol mare (564 403ha, la sf. anului 2007, locul 3 pe ţară dupăjud. Timiş şi Dolj), cu un grad înalt demecanizare, irigare (peste 431 000 haamenajate pentru irigat, locul 1 pe ţară)şi chimi zare, are ca trăsătură principalăîmbinarea pro ducţiei cerealiere cucreşterea animalelor, alături de care sedezvoltă viticultura şi pomicultura. Larealizarea producţiei globale agricole,sectorul ve ge tal contribuie în proporţiede 61%, iar cel ani mal 34,8%. La sf. anului2007, structura fondului funciar eraformată din 485 802 ha terenuri arabile(locul 3 pe ţară după jud. Timiş şi Dolj),61 779 ha păşuni naturale, 12 753 ha viişi pepiniere viticole, 4 069 ha livezi şipepiniere pomicole, constituind laolaltăo supr. totală agricolă de 564 403 ha. În2007, cele mai mari supr. ale terenurilorarabile erau cultivate cu plante uleioase(140 365 ha, locul 1 pe ţară), grâu şi secară(129 318 ha, locul 4 pe ţară), floarea-soarelui (96 489 ha, locul 1 pe ţară),porumb (67 485 ha), orz şi orzoaică(47 907 ha, locul 1 pe ţară), plante furajere(24 781 ha), ovăz (8 176 ha), leguminoasepentru boabe (6 884 ha, locul 1 pe ţară),legume, sfeclă de zahăr, tutun, pepenietc. Viticultura are condiţii naturaleoptime de dezvoltare (soluri calcaroasecare influenţează calitatea vinurilor şiclimă secetoasă care crează condiţiifavorabile pentru creşterea conţinutuluide zahăr în struguri), vestite fiindpodgoriile Murfatlar (specializată învinuri pentru desert), Medgidia (în carepredomină soiurile de struguri pentrumasă, Afuz Ali, Muscat Hamburg,Perlette, Cardinal şi cele pentru stafide– Sultanine, Kiş-Kiş), Nazarcea (vinuridemiseci), Ostrov, Oltina, Cochirleni,Istria, Aliman, Hârşova ş.a. Plantaţiile depomi fructiferi formează bazine pomicolecompacte în arealele localit. Medgidia,Mangalia şi Murfatlar, speciali zate înproducţia de piersici, Nazarcea (caişi),Cuza Vodă, Ostrov, Lipniţa ş.a. cuproducţii diversificate de fructe (prune,mere, pere, cireşe şi vişine ş.a.). Sectorulzootehnic, profilat în mare măsură pepro ducţiile de carne, lapte şi lână (jud.

C. ocupă locul 2 pe ţară la producţia delână, după jud. Sibiu, cu 1 125 tone înanul 2007), s-a dezvoltat con tinuu prin

creşterea numărului de ovine (predomi -nant din rasa Merinos de Palas), bovine,porcine, păsări ş.a., aparţinând atât secto -rului privat, cât şi celui de stat. La înce -putul anului 2008, efectivele de animalede pe cu prin sul jud. C. cuprindeau 41 330capete bovine, 174 520 capete porcine,299 058 capete ovine, 71 911 capetecaprine (locul 1 pe ţară), 23 738 capetecabaline; avicultură (1 109 308 capetepăsări); apicultură (32 687 fa milii dealbine, locul 3 pe ţară după jud. Mureşşi Bihor); piscicultură.
Căile de comunicaţie feroviare, rutiere,fluviale, maritime şi aeriene se îmbinăarmonios în arealul jud. C., el fiind,alături de jud. Tulcea, singurele judeţepe terit. cărora există întreaga gamă atransporturilor. La sf. anului 2007,lungimea reţelei feroviare era de 776 km,locul 2 pe ţară, după jud. Timiş (din care85 km electrificate) cu o densitate de109,7 km de c.f. la 1 000 km2 de teritoriu(locul 3 pe ţară după municipiulBucureşti şi jud. Ilfov), iar cea a dru mu -rilor publice de 2 325 km (din care 524km modernizate), re venind 32,9 km/100km2 teritoriu. Legăturile fero viare ale jud.

C. cu jud. învecinate şi implicit cu restulţării se face prin intermediul magistraleifero viare Bucureşti–Constanţa, caretraversează braţul Borcea şi Dunăreapeste complexul podurilor dintre Feteştişi Cernavodă (unul mai vechi, conceputşi construit de ing. Anghel Saligny şi datîn folosinţă în 1895, şi altul mai nou,intrat în circuitul feroviar în 1987), cuderivaţie, la Medgidia, spre Tulcea şi spreNegru Vodă. Sunt mai multe locuri peunde se poate traversa Dunărea pentrua intra în jud. C. pe căile rutiere. Acestlucru se face peste podul de la Giurgeni–Vadu Oii (dat în folosinţă în dec. 1970),peste complexul de poduri rutiere dintreFeteşti şi Cernavodă care însoţesc, înparalel, pe cele fero viare, dat în folo sinţăîn 1987 şi care, de altfel, reprezintă unsector al autostrăzii Bucureşti–Constanţa(dat în folosinţă în 1990) sau prin traver -sarea Dunării cu bacul în zona Călăraşi–Ostrov. O importanţă deosebită întransportul rutier constăn ţean o aredrumul euro pean E 87, Tulcea–Constan -ţa–Vama Veche, în lungime totală de188 km. Transporturile fluviale seefectuează pe Dunăre şi pe canalulDunăre–Marea Neagră, cu ramificaţiaPoarta Albă–Năvo dari–Midia, fiindservite de porturile Ostrov, Cernavodăşi Hârşova, pe Dunăre, şi Cernavodă,

Medgidia, Murfatlar, Poarta Albă,Năvodari pe canalul Dunăre–MareaNeagră. În cadrul trans porturilor jud. C.,cel mai important loc îl ocupă transpor -turile maritime servite de porturile Con -stanţa, Mangalia şi Midia. Transporturileaeriene de mărfuri şi călători se reali -zează prin intermediul aeroportuluiinterna ţional Mihail Kogălniceanu, aflatla 27 km NV de municipiul Constanţa.
Învăţământ, culturăşi artă. Dupăluna dec. 1989, reţea ua unităţilor deînvăţământ de pe terit. jud. C. func -ţionează atât în sistem de stat, cât şi însistem particular. În anul şcolar 2007–2008, în jud. C. îşi desfăşurau activitatea104 de grădiniţe de copii, cu 20 720 copiiînscrişi şi 1 188 cadre didactice, 131 deşcoli generale (învăţământ primar şigimnazial), cu 58 607 elevi şi 4 284 cadredidactice, 54 de licee, cu 30 547 elevi şi2 290 profesori, o şcoală profesională, cu7 466 elevi şi 86 profesori, patru instituţiide învăţământ superior de stat (Univer -sităţile „Ovidius”, „Spiru Haret”, Univer -sitatea de Marină, Academia navală„Mircea cel Bătrân”) cu 30 de facultăţi,38 915 studenţi şi 1 021 cadre didactice,două universităţi particulare („DimitrieCantemir” şi „Andrei Şaguna”) cu nouăfacultăţi, 17 303 studenţi şi 144 profe sori.La sf. anului 2007, reţeaua aşezămintelorculturale şi de artă cuprindea cinci teatre(dramatic, de păpuşi, de operetă, de baletclasic şi contemporan, de estradă), 17muzee, 12 case de cultură, 109 cămineculturale, 329 de biblioteci, cu 4 074 000volume, opt cine matografe, un studiolocal de radio şi unul de tele viziune, unpost estival (iun.-sept.) de radio careemite zilnic, de la Mamaia, programe demuzică, ştiri, divertisment etc. simultanîn limbile română, engleză, franceză,germană şi rusă pentru turiştii aflaţi laodihnă sau tratament în staţiunile de pelitoralul românesc al Mării Negre.Activitatea spor tivă se desfăşoară încadrul celor 178 de secţii sportive în careactivează 6 027 sportivi legitimaţi, 254antrenori şi 171 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului2007, reţeaua sanitară a jud. C. cuprindea13 spitale, cu 4 200 de paturi, revenindun pat de spital la 171 loc., două sanatoriibalneare, şase dispensare medi cale, optpoliclinici, 259 de farmacii şi punctefarmaceutice ş.a. În acelaşi an, asistenţame dicală era asigurată de 1 762 medici
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(revenind un medic la 407 locuitori), 570
de medici stomatologi (1 me dic stoma -
tolog la 1 260 locuitori) şi 4 182 cadre
sani tare cu pregătire medie.
Turism. Jud. C. are un potenţial

turistic ridicat şi variat, datorat prezenţei,
pe terit. său, a litoralului Mării Negre, a
părţii de S a complexului lagunar Razim–
Sinoie, a cursului inf. al Dunării, a cana -
lului Dunăre–Marea Neagră, a unor
importante obiective istorice (vestigiile
cetăţilor Histria, To mis, Callatis, Axiopolis,
Păcuiu lui Soare, Capidava ş.a., urmele
aşezărilor geto-dace de la Sacidava,
Topalu ş.a., nenumărate vestigii mate -
riale aparţi nând culturii neolitice
Hamangia, descoperite la Cernavodă,
Limanu, Dunăreni, Hârşova ş.a., stră -
vechea vatră de civilizaţie românească
de la Adamclisi, complexul rupestru de

la Murfatlar, edificiul roman cu mozaicde la Constanţa etc.), social-culturale şide artă (muzeele din Constanţa şiMangalia, bisericile, mos cheia, cazinoul,farul geno vez ş.a. din Constanţa etc.),rezervaţiile paleonto logice de la Aliman,Seimeni, Topalu, Hârşova, botanice dela Agigea, Neptun, Fântâniţa-Murfatlar,speologice de la Gura Dobrogei şiLimanu, cinegetice de la Negru Vodă,ornitologice de la Grindu Lupilor,podgoria Murfatlar etc. Peş tera „LaMovile”, recent descoperită în apro pierede Mangalia, a stârnit un interes înrândurile biolo gilor, datorită ecosiste -mului extrem de original, care s-adezvoltat în condiţii de izolare faţă demediul exterior. Dintre toate zoneleturistice ale României, litoralul românescal Mării Negre, extins în cea mai mareparte pe terit. jud. C., cu plaje întinse şinisip fin, orientate spre E şi cu timpîndelungat de expunere la Soare (10–12

ore pe zi, în sezonul estival), concen -
trează c. 60% din afluxul turistic interna -
ţional al ţării şi c. 43% din capacitatea de
cazare turistică a ţării. De-a lungul zonei
litorale din E jud. C. sunt situate cele 15
staţiuni balneo climaterice (Năvodari,
Mamaia, Constanţa, Eforie Nord, Eforie
Sud, Costineşti, Techirghiol, Olimp,
Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus,
Saturn, Man galia, 2 Mai), cu numeroase
hoteluri moderne, vile, campinguri,
moteluri, sate de vacanţă etc., putând să
găzduiască peste 100 000 de turişti într-
o serie (de 12 zile). În anul 2007, în arealul
jud. C. funcţionau 334 de hoteluri, 513
vile turistice, 47 campinguri, 13 tabere
pentru elevi şi preşcolari, 44 de pensiuni
turistice urbane şi 33 de pensiuni turistice
rurale ş.a., cu o capacitate totală de cazare
de 121 717 locuri (locul 2 pe ţară după
jud. Braşov). Indicativ auto: CT.
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Localităţilejud.Constanţa(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)
I. Municipii Localit. componente ale

municipiilor

1.CONSTANŢA(sec. 3 î.Hr.) 1. Mamaia2. Palazu Mare
2.MANGALIA(sec. 6 î.Hr.) 1. Cap Aurora2. Jupiter3. Neptun4. Olimp5. Saturn6. Venus
3.MEDGIDIA(1840) 1. Remus Opreanu2. Valea Dacilor
II. Oraşe Localit. componente ale oraşelor Satele care aparţin oraşelor

1.BĂNEASA(1750) 1. Făurei (1800)2. Negureni (1780)3. Tudor Vladimirescu (1800)
2.CERNAVODĂ(1417)
3.EFORIE 1. Eforie Nord (1894)2. Eforie Sud (1899)
4.HÂRŞOVA(sec. 10) 1. Vadu Oii
5.MURFATLAR(1855) 1. Siminoc
6.NĂVODARI(1412) 1. Mamaia-Sat
7.NEGRUVODĂ(f. 1715) 1. Grăniceru 1. Darabani2. Vâlcelele
8.OVIDIU(1650) 1. Poiana
9.TECHIRGHIOL(1560) 1. Sanatoriul Agigea2. Staţiunea Zoologică Marină
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III. Comune Satele componente
(primul sat este reşed. com.)

1.ADAMCLISI 1. Adamclisi
2. Abrud
3. Haţeg
4. Urluia
5. Zorile

2.AGIGEA 1. Agigea(f. 1870)
2. Lazu

3.ALBEŞTI 1. Albeşti(1856)
2. Arsa
3. Coroana
4. Cotu Văii
5. Vârtop

4.ALIMAN 1. Aliman
2. Dunăreni
3. Floriile
4. Vlahii

5.AMZACEA 1. Amzacea(1887)
2. Casicea
3. General Scărişoreanu

6.23AUGUST 1. 23August
2. Dulceşti
3. Moşneni

7.BĂRĂGANU 1. Bărăganu(1877)
2. Lanurile (1915)

8.CASTELU 1. Castelu(1850)
2. Nisipari

9.CERCHEZU 1. Cerchezu
2. Căscioarele
3. Măgura
4. Viroaga

10.CHIRNOGENI 1. Chirnogeni
2. Credinţa
3. Plopeni

11.CIOBANU 1. Ciobanu(1828)
2. Mioriţa

12.CIOCÂRLIA 1. Ciocârlia
2. Ciocârlia de Sus

13.COBADIN 1. Cobadin
2. Conacu
3. Curcani
4. Negreşti
5. Viişoara

14.COGEALAC 1. Cogealac(f. 1890)
2. Gura Dobrogei
3. Râmnicu de Jos
4. Râmnicu de Sus
5. Tariverde

15.COMANA 1. Comana
2. Pelinu
3. Tătaru

16.CORBU 1. Corbu2. Luminiţa3. Vadu
17.COSTINEŞTI 1. Costineşti

2. Schitu
18.CRUCEA 1. Crucea

2. Băltăgeşti
3. Crişan
4. Gălbiori
5. Stupina
6. Şiriu

19.CUMPĂNA 1. Cumpăna
2. Straja

20.CUZAVODĂ 1. CuzaVodă(1816)
21.DELENI 1. Deleni

2. Petroşani
3. Pietreni
4. Şipotele

22.DOBROMIR 1. Dobromir
2. Cetatea
3. Dobromiru din Deal
4. Lespezi
5. Pădureni
6. Văleni

23.DUMBRĂVENI 1. Dumbrăveni
2. Furnica

24.FÂNTÂNELE 1. Fântânele
25.GÂRLICIU 1. Gârliciu(1843)
26.GHINDĂREŞTI 1. Ghindăreşti(1837)
27.GRĂDINA 1. Grădina

2. Casian
3. Cheia

28.HORIA 1. Horia
2. Cloşca
3. Tichileşti

29.INDEPENDENŢA 1. Independenţa
2. Fântâna Mare
3. Movila Verde
4. Olteni
5. Tufani

30.IONCORVIN 1. IonCorvin
2. Brebeni
3. Crângu
4. Rariştea
5. Viile

31.ISTRIA 1. Istria
2. Nuntaşi

32.LIMANU 1. Limanu(f. 1863)
2. Hagieni
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3. 2 Mai
4. Vama Veche

33.LIPNIŢA 1. Lipniţa
2. Canlia
3. Carvăn
4. Coslugea
5. Cuiugiuc
6. Goruni
7. Izvoarele

34.LUMINA 1. Lumina(1650)
2. Oituz
3. Sibioara

35.MERENI 1. Mereni
2. Ciobăniţa
3. Miriştea
4. Osmancea

36.MIHAILKOGĂLNICEANU 1. MihailKogălniceanu
2. Palazu Mic
3. Piatra

37.MIHAIVITEAZU 1. MihaiViteazu
2. Sinoie

38.MIRCEAVODĂ 1. MirceaVodă
2. Gherghina
3. Satu Nou
4. Ţibrinu

39.NICOLAEBĂLCESCU 1. NicolaeBălcescu(1912)
2. Dorobanţu

40.OLTINA 1. Oltina
2. Răzoarele
3. Satu Nou
4. Strunga

41.OSTROV 1. Ostrov
2. Almălău
3. Bugeac
4. Esechioi
5. Galiţa
6. Gârliţa

42.PANTELIMON 1. Pantelimon
2. Călugăreni
3. Nistoreşti

4. Pantelimon de Jos
5. Runcu

43.PECINEAGA 1. Pecineaga
2. Vânători

44.PEŞTERA 1. Peştera
2. Ivrinezu Mare
3. Ivrinezu Mic
4. Izvoru Mare
5. Veteranu

45.POARTAALBĂ 1. PoartaAlbă
2. Nazarcea

46.RASOVA 1. Rasova
2. Cochirleni

47.SALIGNY 1. Saligny
2. Făclia
3. Ştefan cel Mare

48.SARAIU 1. Saraiu(1877)
2. Dulgheru
3. Stejaru

49.SĂCELE 1. Săcele
2. Traian

50.SEIMENI 1. Seimeni(1600)
2. Dunărea
3. Seimenii Mici

51.SILIŞTEA 1. Siliştea
2. Ţepeş Vodă

52.TÂRGUŞOR 1. Târguşor
2. Mireasa

53.TOPALU 1. Topalu(1499)
2. Capidava

54.TOPRAISAR 1. Topraisar
2. Biruinţa
3. Moviliţa
4. Potârnichea

55.TORTOMAN 1. Tortoman(1642)
2. Dropia

56.TUZLA 1. Tuzla
57.VALULUITRAIAN 1. ValuluiTraian
58.VULTURU 1. Vulturu* (1854)
* Până în 1990, satul V. a fost în com. Pantelimon.
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CONSTANZAÕ Constanþa(1).

CONÞÃªTIÕ Vidra(4).

CONÞEªTI1. Com. în jud. Dâmboviþa,
alcã tuitã din 8 sate, situatã în Câmpia
Titu, pe râul Dâmboviþa; 5 389 loc. (1 ian.
2011): 2 650 de sex masc. ºi 2 739 fem.
Aeroport militar (Boteni). Haltã de c.f.
(inauguratã la 13 sept. 1872). Expl. de

balast. În satul Conþeºti se aflã un conac(sec. 19), azi sediul ºcolii ºi bisericile cuhramuri duble – „Sfântul Nicolae” ºi„Sfânta Treime” (1847–1848) ºi „SfântulMucenic Pantelimon” ºi „Sfântul ªtefan”(1814–1815); în satul Boteni existã bisericacu triplu hram – „Sfântul Nicolae”,„Adormirea Maicii Dom nu lui” ºi „SfinþiiVoievozi” (1833–1834, cu picturi din

1910–1911), iar în satul Bãlteni, conacul„Olga Greceanu” (1905) ºi biserica avânddublu hram – „Sfântul Nicolae” ºi„Înãlþarea Domnului” (1876, reparatã în1901 ºi pictatã în 1945–1946 de Olga N.Greceanu, picturã reînnoitã în 1972).
2. Com. în jud. Teleorman, formatădintr-un sat, situatã în Câmpia Burnas,pe stg. Vãii Vedea; 3 542 loc. (1 ian. 2011):



1 772 de sex masc. ºi 1 770 fem. Produse
textile; presă de ulei comestibil. Legu -
micultură. Culturi de cereale, plante
tehnice ºi uleioase etc. Viticulturã. Centru
etnografic (ţesături din lână şi borangic;
cobze). Ruinele bisericii „Sfântul
Nicolae” (construită în 1802).
3.Õ ValeaSeacã(2).

COPALNIC, depresiune tectono-erozivã,
si tuatã în NV Carpaþilor Orientali, pe
terit. jud. Ma ramureº, mãrginitã de
Culmea Preluca, la S, M-þii Lãpuº, la E,
ºi M-þii Gutâi, la NE, drenatã de râurile
Cavnic ºi Chechiº. Relief predominant
de culmi deluroase, cu orientare NE-SV,
de 400–500 m alt. Pomiculturã.
COPALNIC-MÃNÃªTUR, com. în jud.
Mara mureº, alcãtuitã din 12 sate, situatã
în Depr. Copal nic, la poalele de N ale
Culmii Preluca, la confl. râului Bloaja cu
Cavnic; 5 793 loc. (1 ian. 2011): 2 862 de
sex masc. ºi 2 931 fem. Expl. ºi prelucr.
lemnului. Centru pomicol. Satul Copal -
nic-Mãnãºtur este menþionat documen -
tar, prima oarã, în 1424. Bisericile cu
hramurile „Sfân tul Nicolae” (sf. sec. 18),
„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”
(1735), „Sfântul Nicolae” (1750) ºi „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (sec. 19),
în satele Berinþa, Copalnic, Preluca Veche
ºi Copal nic-Mã nãºtur. În satul Cãrpiniº
se aflã biserica din lemn cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1757),
iar în satul Berinþa existã ruinele bisericii
„Cuvioasa Parascheva” (1807).
COPÃCEL, com. în jud. Bihor, alcãtuitã
din 6 sate, situatã în zona de contact a
Dealurilor Hidi ºelului cu M-þii Pãdurea
Craiului, pe râul Chijic; 2 236 loc. (1 ian.
2011): 1 141 de sex masc. ºi 1 095 fem.
Prelucr. primară a lemnului; produse
lactate. Creşterea bovinelor. Satul Copãcel
este menþionat docu mentar, prima oarã,
în 1508. Biserica din lemn cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1754, cu
picturi interioare din sec. 18), în satul
Bucuroaia.
COPÃCELE, com. în jud. Caraº-Severin,
al cãtuitã din 4 sate, situatã în zona
Dealurilor Pogãniºului, pe cursul supe -
rior al râului Valea Secãneasca; 1 149 loc.
(1 ian. 2011): 578 de sex masc. ºi 571 fem.
Carierã de piatrã. Produse de panificaţie
şi de patiserie. Pomiculturã. În satul
Copã cele, menþionat documentar, prima
oarã, în 1503 se aflã o bisericã din lemn
(1906).

COPÃCENI1.Com. în jud. Ilfov, formatădin-un sat, situatã în Câmpia Românã,pe stg. râului Argeº, la 15 km S de Bucureºti;3 222 loc. (1 ian. 2011): 1 560 de sex masc.ºi 1 662 fem. Legumi culturã. Biserica„Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena”(1827–1830). Com. C. a fost înfiinþatã la25 mart. 2005 prin desprin derea satuluiCopãceni din com. 1 Decembrie, jud. Ilfov.
2. Com. în jud. Vâlcea, alcãtuitã din6 sate, situatã în Piem. Olteþului, pe râulCerna; 2 923 loc. (1 ian. 2011): 1 517 desex masc. ºi 1 406 fem. Apiculturã. Centrupomicol. Reºed. com. este satul Ulmetu.În satul Copãceni se aflã o bisericã dinlemn, cu hra mul „Cuvioasa Parascheva”(1775–1779), ºi alta de zid, cu hramul„Buna Vestire” (1804), iar în satul Ulmetu,atestat documentar în 1591, existã bi -serica din lemn cu hramul „SfântulNicolae” (1747).

COPÃLÃU, com. în jud. Botoºani, alcã -tuitã din 3 sate, situatã în Câmpia JijieiSuperioare, pe râul Miletin; 4 158 loc.(1 ian. 2011): 2 099 de sex masc. ºi 2 059fem. Prelucr. artisticã a lemnului. Morăritşi panificaţie. Re zervaþie botanicã (însatul Cerbu). Până la 21 iul. 2003, com.
C. a avut în componenţă satele Coşula,Buda, Pădureni şi Şupitca, sate care laacea dată s-au desprins din com. C. şi auformat com. Coşula, jud. Botoşani.
COPÃLÃU-COZANCEA,Dealurile~,uni tate deluroasã în partea centralã aCâmpiei Mol dovei (în S Câmpiei JijieiSuperioare), cu înãlþimi ce de pãºescfrecvent 200 m alt., situatã între alinia -mentul Dealurilor Vorona ºi Dealu Marela V ºi valea supe rioarã a Baºeului la E.Vãile superioare ale Sitnei ºi Jijiei împartaceastã unitate deluroasã în trei sub -unitãþi: Copãlãu (229 m alt.) în S-SV,
Cozancea în partea centralã ºi Guranda(227 m alt.) în E-NE. Alt. max.: 265 m(Dealul Cozancea). Pantele dealu rilorsunt acoperite cu pãduri de stejar, iar peînãlþi mile mai mari se extind pãduri degorun ºi fag. 
COPªAMICÃ, oraº în jud. Sibiu, situatîn Pod. Târnavelor, la 287 m alt., la confl.râului Vorumlac cu Târnava Mare, la 45km N de mu nicipiul Sibiu; 5 639 loc.(1 ian. 2011): 2 831 de sex masc. ºi 2 808fem. Supr.: 25,9 km2, din care 2,8 km2 înintravilan; densitatea: 2 014 loc./km2.Nod rutier ºi feroviar (staþie de c.f. din1872). Expl. de balast ºi de gaze naturale.La 13 iun. 1933, în apro pierea localit.
C.M., în zona câmpului gazeifer a luat

foc o sondã care a ars timp de 7 ani (pânãla 28 mart. 1940), producând o imensãpagubã. Turnătorie de fontă. Centru almetalurgiei zincului, cositorului ºi plum -bului ºi de prelucr. a gazului metan(negru de fum s-a fabricat pânã în 1993).Producţie de tricotaje, prefabricate dinbeton, conserve de carne şi de produsede panificaţie şi patiserie. Fabricã deplexiglas ºi sti plex. Este unul dintre celemai po luate oraºe ale þãrii. Istoric. Înarealul oraºului au fost descoperitevestigii din Epoca bronzului, din primaEpocã a fierului (vase de lut), precum ºiun mormânt de înhumaþie din sec. 3 încare s-au gãsit douã mãrgele din foiþã deaur, o fibulã, un inel de argint, o fusaiolãdin lut ars º.a. Prima menþiune docu -mentarã a localit. dateazã din 1402.Decla rat oraº în 1961. Monumente:bisericã din sec. 14, azi biserică evan -ghelică, fortificatã în sec. 16, cu unelerefaceri din sec. 18 ºi 19; bisericã romano-catolică (1415), fortificatã în sec. 16 ºirefãcutã în 1763-1779; bisericã ortodoxã(1901–1904).
CORABIA, oraº în jud. Olt, situat pe stg.Dunã rii, la 80 km S de municipiul Slatina;19 059 loc. (1 ian. 2011): 9 209 de sexmasc. ºi 9 850 fem. Supr.: 92,8 km2, dincare 19,7 km2 în intravilan; densitatea:967 loc./km2. Port fluvial. Staþie finalãde c.f. (inauguratã la 1 apr. 1887). Nodrutier. Expl. de balast ºi argilã. Producţiede calculatoare şi echipa mente periferice,de articole de voiaj şi de marochinărie.Produse alim. (preparate din carne ºilapte, zahãr, bãuturi alcoolice). Ferme decreºtere a bovinelor ºi porcinelor. Centrude creaþie a unor obiecte de artã popularã(scoarþe, piese de port popular); Muzeucu secþii de arheo logie, isto rie, ºtiinþele
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Corabia. Catedrala „Sfânta Treime”



naturii ºi etnografie. Parc. Istoric.Pe terit.fostului sat Celeiu (devenit în 1968 cartieral oraºului C.) s-au descoperit urmeleunei aºezãri din perioada de trecere dela Neolitic la Epoca bron zului, aparþi -nând culturii materiale Coþofeni (2500–1800 î.Hr.), în care s-au gãsit vestigii debordeie ºi cera micã cu decor incizat. Dina doua Epocã a fierului, când aºezareadacicã era cunos cutã cu numele Suci dava,s-au descoperit frag mente cera micetipice. În perioada Rãzboaielor daco-ro -mane, romanii au con struit aici un castrude pãmânt în care staþiona Cohors I
Lingonum, iar dupã cuce rirea Daciei(dupã anul 106), în jurul castrului s-auaºezat primii coloniºti romani, alcãtuindun vicus (sat). Ulterior, aºezarea a devenitun impor tant centru militar, economic ºiportuar (extins pe o supr. de c. 30 ha,înconjurat de ziduri din piatrã, cu turnuride apã rare), ajungând la stadiul de oraº,în anul 250. Dis trusã de huni, cetatea afost refãcutã în timpul împãratuluiConstantin cel Mare (306–337), care atransformat Sucidava într-o mare bazãmili tarã, construind cazãrmi, grajduri, obazilicã creº tinã ºi, mai ales, un pod depiatrã peste Dunãre (inaugurat în varaanului 328) ºi un fort. În anii 527–565,îm pãratul Iustinian a refãcut din noucetatea Sucidava, dar a fost distrusã înjurul anului 600 de atacurile avarilor ºislavilor. O datã cu distrugerea cetãþiiSucidava a încetat definitiv stãpânirearomanã la N de Dunãre. Peste ruineleaºezãrii romano-bizantine s-a instalat, însec. 14, o aºezare româneascã de bordeie.Prima atestare documentară a localit. C.datează din 1596. În 1862 s-a construitportul, numit iniþial Mircea, prin care setranzitau cereale, sare, vite, vin, cearãº.a., iar la 11 dec. 1871 localit. a fost decla -ratã oraº (prin contopirea cu sateleSiliºtioara, Daºova, Corabia Veche, ValeaSeacã), trasându-i-se o tramã stradalãgeometricã. Oraºul are în subordinead-tivã localit. componentã TudorVladimirescu ºi satul Vârtopu. Monu-
mente: ruinele cetãþii Sucidava; bisericilecu hramurile „Sfântul Spiridon” (1843)ºi „Sfântul Nicolae” (1844) ºi catedrala„Sfânta Treime (1895–1907, cu picturioriginare, reparatã în 1935, 1945, 1960,restaurată după cutremurul din 1977,sfinţită în 1985 şi declarată monumentistoric); clãdirea Vãmii (1870);Monumentul Inde pen denþei (1922);

bustul lui Popa ªapcã, realizat în 1973de sculptorul Peter Iacobi.
CORBASCA, com. în jud. Bacãu,alcãtuitã din 7 sate, situatã în zona decontact a Colinelor Tutovei cu terasele ºilunca de pe stg. Siretului; 5 693 loc. (1 ian.2011): 2 883 de sex masc. ºi 2 810 fem.Morãrit ºi panificaþie. Producţie de uleide floarea-soarelui. Cul turi de cereale ºiplante uleioase. Centru de con fec þionarea costumelor populare, covoarelor, cer -gilor, lãicerelor; þesãturi ºi cusãturi. SatulRogoaza este menþionat documentar,prima oarã, în 1437. În satul Pogleþ seaflã biserica din lemn de stejar cu hramul„Buna Vestire” a unui schit de cãlugãrinu mit iniþial Scumezeu, iar dupã anul1774 cunoscut cu numele Pogleþ. Bisericaa fost construitã în anul 1752 prinstrãdania paharnicului Constantin Balººi atestatã documentar în 1758 în hrisovuldomnesc al lui Scarlat Ghica. Schitul aîncetat sã funcþioneze dupã secularizareaaverilor mănãstireºti în 1863. În 1996 afost reînfiinþat ca mănãstire de maici.Bise rica „Buna Vestire” a mănãstiriiPogleþ, care nu are turle, este declaratãmonument istoric.
CORBEANCA, com. în jud. Ilfov,alcãtuitã din 4 sate, situatã în CâmpiaVlãsiei, pe cursul superior al râuluiCociovaliºtea; 4 891 loc. (1 ian. 2011):2 355 de sex masc. ºi 2 536 fem. Staþiunede cerce tare pentru creºterea taurinelor.Prefabricate din beton; brânzeturi.Creşterea bovinelor. Culturi de cerealeºi plante tehnice. Pomiculturã. Iazuri ºiheleºteie. Pãdure de foioase (rest dinvechii Codrii ai Vlãsiei). Între 23 ian. 1981ºi 10 apr. 1997, com. C. a fãcut parte dinSectorul Agricol Ilfov. În satul Corbeanca,se aflã o bisericã având triplu hram –„Buna Vestire”, „Sfântul Nicolae” ºi„Sfântul ªtefan”, ctitorie din 1819 astolnicului Ogrãdeanu, declaratămonument istoric.
CORBENI, com. în jud. Argeº, alcãtuitãdin 8 sate, situatã în Depr. Arefu–Corbenidin zona Muscelelor Argeºului, întreDealurile Tãmaºu (1 104 m), la V, ºiChiciura (1 218 m), la E, pe cursulsuperior al râului Argeº; 5 767 loc. (1 ian.2011): 2 844 de sex masc. ºi 2 923 fem.Hidro centralã, în satul Oeºtii Pãmânteni(15 MW), intratã în func þiune în 1967.Confecþionarea unor piese de mobilierdin lemn ºi din aluminiu. Creºtereaovinelor ºi bovinelor. Pomiculturã (meri,pruni, peri). Satul Corbeni este atestat

documentar, prima oarã, în 1456 într-undocument emis de domnul Vladislav II.În satul Corbeni se aflã biserica avândhramul „Sfântul Dumitru” (1743), casa„Petre Vãtãºescu” (1915) ºi vila„Bordenache” (c. 1930) a arhitectului R.Bordenache; în satul Bucºeneºti se aflãbiserica „Adormirea Maicii Domnului”(1746–1748), în satul Oeºtii Pãmântenieste biserica „Sfân tul Nico lae” (1840), iarîn satul Poienari, ruinele unei cetãþi dinsec. 14.
CORBI, com. în jud. Argeº, alcãtuitã din6 sate, situatã în bazinetul depresionaromonim din zona Muscelelor Argeºului,la poalele de E ale Dealului Chiciura(1 218 m), pe cursul superior al RâuluiDoamnei; 4 171 loc. (1 ian. 2011): 2 040de sex masc. ºi 2 131 fem. Expl. de gips(în satele Corbºori ºi Stãneºti). Producþiede cãrãmidã ºi de cahle de teracotã.Prelucr. lemnului ºi a laptelui. Creºtereabovinelor ºi ovinelor. Centru pomicol(meri, pruni, peri). În satul Jgheaburi seaflã un schit rupestru (sf. sec. 14–înce -putul sec. 15) cu biserica „AdormireaMaicii Domnului”, extins la începutulsec. 16 de maica Magdalina. Reame najatîn 1809 de episcopul Iosif de Argeº ºitransformat în bise ricã de mir. Dupãprãbuºirea unei stânci, în noaptea dePaºti a anului 1859, a fost restaurat ºiconsolidat. Bisericile cu hramurile „SfinþiiVoie vozi”-Pârâieºti (1816) ºi „SfântaTreime” (1829–1834, cu picturi originare),în satul Stãneºti. În satul Corbi, atestatdocumentar la 24 apr. 1495, se află douăbiserici cu acelaşi hram - „Sfânta Treime”,construite una lângă alta, una zidită înanii 1828-1830, cu picturi muraleinterioare originare, şi cealaltă ridicatăîn etape între 1941 şi 1963, ºi monu men -tul lui Naum Râmniceanu, dez velit la 24apr. 1995, operã a sculptorului TraianIvãnescu.
CORBIICIUNGIÕ VânãtoriiMici.

CORBIIMARI, com. în jud. Dâmboviþa,alcãtuitã din 9 sate, situatã în CâmpiaTitu, pe râul Neajlov, pe autostradaBucureºti–Piteºti; 8 506 loc. (1 ian. 2011):4 279 de sex masc. ºi 4 227 fem. Expl. depetrol. Culturi de cereale ºi plantetehnice. Bisericile cu hramurile „SfântaTreime”, ctitorie din 1693–1705 apaharnicului Dumitraºcu Corbeanu, cupicturi murale din 1761, ºi „SfântulNicolae” (1802–1803), în satele CorbiiMari ºi Ungureni; bi sericã având tripluhram – „Sfânta Treime”, „Adormi rea
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Maicii Domnului” ºi „Sfântul Nicolae”(1842), în satul Petreºti; biserica avândhramul „Sfânta Treime” (1837–1838), însatul Moara din Groapã.
CORBIÞA, com. în jud. Vrancea, alcãtuitãdin 9 sate, si tuatã în Colinele Tutovei, perâul Berheci; 1 895 loc. (1 ian. 2011): 945de sex masc. ºi 950 fem. Reºed. com. estesatul ªerbãneºti. În satul Lãrgãºeni,menþionat documentar în 1546, se aflãbiserica din lemn cu hramul „AdormireaMaicii Domnului”, ctitorie din 1760 a luiGavrilã Conachi. Satele Rãdãcineºti ºiªerbãneºti sunt menþionate docu mentarîn 1617.
CORBU1. Liman fluvio-marin, pe þãrmulMãrii Negre, la E de lacul Taºaul ºi la NEde oraºul Nãvodari. Supr.: 5,4 km2.Cunoscut ºi sub numele de Gargalâc.
2. Com. în jud. Constanþa, alcãtuitãdin 3 sate, situatã pe þãrmul Mãrii Negre;6 086 loc. (1 ian. 2011): 3 102 de sex masc.ºi 2 984 fem. Expl. de calcar. Producţiede var. În arealul com. C. a fost desco -peritã (1969) o necropolã cu 10 mormintede înhumaþie, datând din sec. 6–5 î.Hr.,în care s- au gãsit vase greceºti de lux,fragmente de amfore gre ceºti ºi ceramicãautohtonã, precum ºi vestigiile uneiaºezãri rurale romane din sec. 3–4. SatulCorbu s-a numit în trecut Gargalâc Mic.
3. Com. în jud. Harghita, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în E Depr. Borsec, lapoalele M-þilor Bistri þei, la confl. râuluiCorbu cu Bistricioara; 1 543 loc. (1 ian.2011): 757 de sex masc. ºi 786 fem. Expl.ºi prelucr. primarã a lemnului. Izvoarecu ape mine rale. Bisericã din lemn (1839).Satul Corbu este menþionat documentarîn 1808. Poianã cu narcise.
4. Com. în jud. Olt, alcãtuitã din 5sate, situatã în zona de contact a Piem.Cotmeana cu Câmpia Gãvanu-Burdea,pe cursul superior al râului Vedea; 2 511loc. (1 ian. 2011): 1 266 de sex masc. ºi1 245 fem. Staþie de c.f. (inauguratã la 5ian. 1875). Expl. de petrol (în satulCiureºti). Bisericile cu hramu rile „SfântulIoan Botezãtorul” (1812), „CuvioasaParascheva” (1831), „Adormirea MaiciiDomnu lui” (1802), „Sfântul IoanBotezãtorul” (1865) ºi „CuvioasaParascheva” (1837), în satele Ciureºti,Corbu, Milcoveni, Buzeºti ºi Burduleºti.Satul Corbu este atestat documentar la25 apr. 1531.

CORCOAIA, Cheile Corcoaiei, cheifoarte înguste, sãpate de râul Cerna încursul superior, pe o lungime de 200 m,

cu pereþi verticali, înalþi de peste 150 m.Deºi au fost afectate parþial de lucrãrilehidroenergetice executate în bazinulCernei, cheile Corcoaiei îºi mai pãstreazãaspectul spectaculos. În aceastã zonãexistã o bogatã florã ºi faunã, fapt ce adeterminat declararea lor ca rezervaþienaturalã (in clusã în cadrul Parculuinaþional Domogled-Valea Cernei).
CORCOVA, com. în jud. Mehedinþi,alcãtuitã din 13 sate, situatã în E Piem.Coºuºtei, în zona de confl. a râuluiCoºuºtea cu Motru; 5 997 loc. (1 ian.2011): 3 026 de sex masc. ºi 2 971 fem.Haltã de c.f. Expl. de nisip ºi argilã.Fabricã de cãrãmidã. Centru devinificaþie ºi de fabricare a bãuturiloralcoolice. Podgorie. Bisericã de zid cudublu hram – „Sfântul Nicolae” ºi„Pogorârea Duhului Sfânt” (1837), însatul Jirov ºi bisericile cu hramurile„Sfinþii Voie vozi” (1755, cu picturimurale interioare din 1889) ºi „SfântulNicolae” (1808–1835, cu picturi muraleinterioare din 1843), în satele Corcova ºiCernaia.
CORDÃRENI, com. în jud. Botoºani,alcãtuitã din 3 sate, situatã în CâmpiaJijiei Superioare, pe râul Ibãneasa; 1 965loc. (1 ian. 2011): 952 de sex masc. ºi 1 013fem. Muzeu sãtesc (în satul Slo bozia).Prelucr. pieilor de animale, a lemnuluiºi a laptelui. Creºterea bovinelor.Pomiculturã. Satul Cordãreni este atestatdocumentar în 1517, satul Griviþa a fostînfiinþat în 1878, iar satul Slobozia la 23iun. 2004. Pãdure cu rezervaþie de fazani.
CORDEªTIÕ Stejari.
CORDUN, com. în jud. Neamþ, alcãtuitãdin 3 sate, situatã pe cursul inferior alrâului Moldova; 7 700 loc. (1 ian. 2011):3 782 de sex masc. ºi 3 918 fem. Producţiede cherestea, cărămidă, articole de sport,de produse ceramice de uz gospodăresc,ornamental şi de panificaţie. Morărit.
CORHANUMARE,vârf în M-þii Locva,constituind alt. max. a acestora (735 m).
CORLÃTENI, com. în jud. Botoºani,alcãtuitã din 4 sate, situatã în CâmpiaJijiei Superioare, pe cursul superior alJijiei; 2 427 loc. (1 ian. 2011): 1 193 de sexmasc. ºi 1 234 fem. Cojocãrit (cojoace,cãciuli din piei de caracul). Creºtereabovinelor ºi ovinelor (rasa caracul).Apiculturã. În arealul sa tului Corlãteni,menþionat documentar, prima oarã, în1431, au fost descoperite fragmente deceramicã pictatã, de tip Cucuteni, ºi un

tezaur monetar (5 800 de piese din argint,din perioada feudalã, repre zentând groºimoldoveneºti) cu monede emise învremea domnului Petru Muºat. În satulVlãdeni, menþionat docu mentar, primaoarã, în 1581, se aflã biserica din lemncu hramul „Sfântul Gheorghe” (1785, cutransfor mãri ºi adãugiri din 1945) ºi casa„Haret”(1760), iar în satul Podeni existăbiserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”(1948-1959). Până la 17 iul. 2003, com. C.a avut în componenţă satele Dimăcheni,Mateieni şi Recia-Verbia, care la acea datăau format com. Dimăcheni, jud. Botoşani.
CORLÃÞEL, com. în jud. Mehedinþi,alcãtuitã din 2 sate, situatã în zona decontact a Piem. Bãlãciþei cu CâmpiaBlahniþei, pe cursul superior al râuluiDrincea; 1 462 loc. (1 ian. 2011): 711 desex masc. ºi 751 fem. Pomiculturã;legumiculturã. Bi se ricã de zid cu dubluhram – „Sfântul Nicolae” ºi „PogorâreaDuhului Sfânt” (1837, cu picturi muraleoriginare), în satul Cor lãþel.
CORLÃÞENI,Schitul~Õ Pojorâta.

CORNÃÞEL 1. Masiv deluros înSubcarpaþii Buzãului, între râurile BâscaChiojdului la V ºi Buzãu la E. Alt. max.:827 m (cea mai mare din SubcarpaþiiBuzãului). Expl. de diatomit (Pãtârlagele).
2.Õ Mânãstirea,comuna~.

CORNÃÞELU, com. în jud. Dâmboviþa,alcã tuitã din 5 sate, situatã în CâmpiaTitu, pe râul Baranga; 1 567 loc. (1 ian.2011): 748 de sex masc. ºi 819 fem. Culturide cereale ºi plante tehnice. Bisericile cuacelaºi hram – „Sfântul Nicolae”, în sateleCornãþelu (1596, cu refaceri în 1725 ºi1884) ºi Bolovani (1835) ºi cu triplu hram„Muceniþa Anasta sia”, „Sfântul Dimitrie”ºi „Adormirea Maicii Dom nului”, în satulAluniºu (1818, cu picturi murale din1904–1905 ºi refaceri din 1947) ºi „SfântulNi colae”, în satul Slobozia (1810,reclãditã în 1848–1850). PădureaBolovani, declarată rezervaţie forestierăşi cinegetică.
CORNEA, com. în jud. Caraº-Severin,alcã tuitã din 4 sate, situatã în culoarulTimiº–Cerna, pe cursul superior al râuluiCerna; 1 904 loc. (1 ian. 2011): 909 de sexmasc. ºi 995 fem. Staþie de c.f., inauguratãîn 1878. Pomiculturã. Muzeu etnografic.Satul Cornea este menþionat docu mentar,prima oarã, în 1539. Bise ri cile „Cuvioa -sa Paras cheva” (1805, pic tatã în 1824 ºi

339Cornea



restauratã în 1938), în satul Cru ºovãþ, ºi„Înãl þarea Domnului” (1810, pictatã în1824 de Ion Zaicu), în satul Cuptoare.
CORNEDEI-CIUNGIIBÃLÃSANIÕMa-
ramureº(1).

CORNEREVA, com. în jud. Caraº-Seve -rin, alcã tuitã din 40 de sate (cea mai marecom. din România ca nr. de sate), situatãîn depresiunea omonimã, la poalele deNV ale M-þilor Cernei, pe cursul superioral râului Bela Reca; 2 991 loc. (1 ian. 2011):1 522 de sex masc. ºi 1 469 fem. Pomi -culturã (meri, pruni, peri). Creºtereabovinelor (rasele Bãlþata româneascã ºiPinzgau). Satul Cornereva este menþionatdocumentar, prima oarã, în 1518. În satulBogâltin se aflã mănãstirea Bogâltin,ctitorie din 1949 a monahiei NimfodoraGhergulescu ºi a familiilor Ion Rãdulescu,Gheorghe Sorescu ºi N. Cãnicean, cu obisericã construitã în 1959, având hramul„Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel”. Prin de -cretul 410 din 28 oct. 1959, emis deConsiliul de Stat comunist, mănãstirea afost desfiinţată, iar biserica a trecut însub ordinea parohiei Bogâltin, a cãreibisericã veche (con struitã în 1854)pãstreazã picturi murale executate în anii’20 ai sec. 20 de cãtre Gheorghe ºi Cor -neliu Baba. Mănãstirea a fost reînfiinþatãdupã 1989 (centrul eparhial a fãcutdemersurile necesare în aug. 1990). Înarealul com. C. se aflã peºtera Borzoni(ocrotitã de lege).
CORNEªTI1.Com. în jud. Cluj, alcãtuitãdin 9 sate, situatã la poalele sudice aleDealului Bobâl na (693 m alt.), pe râulLujerdiu; 1 573 loc. (1 ian. 2011): 769 desex masc. ºi 804 fem. Creşterea bovinelor.În satul Corneºti, menþionat documentar,prima oarã, în 1306, există o bisericăromano-catolică (1725) şi conacul„Schirling” (sec. 18, refăcut în sec. 19), înstil baroc, declarat monument istoric, iarîn satul Tiocu de Jos se află o bisericăreformată (1700). În satul Lujerdiu se aflãbiserica ortodoxã cu hramul „SfinþiiArhangheli Mihail ºi Gavriil”, ctitorie dinanul 1600 a lui Mihai Viteazul, cutransformãri din 1684 ºi din sec. 19; însatul Tioltiur existã o bisericã ortodoxãdin sec. 16 (cu trans formãri din sec. 18)ºi o bisericã din lemn cu hramul „SfinþiiArhangheli Mihail ºi Gavriil” (1800), iarîn satele Stoiana ºi Tiocu de Sus se aflãcâte o bisericã datând din sec. 15 ºi,

respectiv, sec. 13 (cu trans formãri dinsec. 15).
2. Com. în jud. Dâmboviþa, alcãtuitãdin 10 sate, situatã în Câmpia Cricovului,pe râul Crivãþ; 6 882 loc. (1 ian. 2011):3 303 de sex masc. ºi 3 579 fem. Nodrutier. Morãrit. Produse de panificaţie.Bisericile cu hramurile „Sfântul ªtefan”(1812–1817) ºi „Adormirea MaiciiDomnului” (1862–1864), în satele Cãtunuºi Hodãrãºti ºi bise ricile cu dublu hram– „Sfântul Evanghelist Ioan” ºi „SfântulGrigore” (ante 1810) ºi „Sfântul Hara -lambie” ºi „Adormirea Maicii Domnului”(1832), în satele Cristeasca ºi Frasinu; însatul Corneºti existã biserica „SfinþiiÎmpãraþi Constantin ºi Elena” (1829).

CORNETU1.Com. în jud. Ilfov, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în Câmpia Românã,pe râul Argeº; 5 177 loc. (1 ian. 2011):2 524 de sex masc. ºi 2 653 fem. Aeroportmilitar. Balastierã. Culturi de cereale,plante tehnice ºi de nutreþ etc. Legu -miculturã; viticulturã. Între 23 ian. 1981ºi 2 dec. 1985, com. C. a fãcut parte dinjud. Giurgiu, iar între 2 dec. 1985 ºi 10apr. 1997 din Sectorul Agricol Ilfov. Com.
C. a fost afectatã de lucrãrile canaluluiDunãre–Bucureºti (multe case au fostdemolate ºi strãmutate pe alt loc). În satulCornetu se află biserica „Sfânta CuvioasăParascheva” (28 m lungime, 11,50 mlăţime şi 22,40 m înălţimea turlei),construită în anii 1900-1905, pictată în1906 de Anton Serafim şi repictată în anul2000 de Nicolae Oană.
2.Mănãstirea~Õ Brezoi.

CORNI 1. Masiv deluros în ColineleBour-Vo rona, în zona de contact a Pod.Sucevei cu Câmpia Jijiei Superioare. Alt.max.: 367 m.
2.Com. în jud. Botoºani, alcãtuitã din4 sate, situatã la poalele dealului omo -nim, pe stg. vãii Siretului; 6 735 loc.(1 ian. 2011): 3 457 de sex masc. ºi 3 278fem. Prelucr. primară a lemnului. Creşte -rea bovinelor. În arealul com. C. au fostdescoperite vestigii neolitice (vârf desãgeatã din silex., fragment de topor dinºist negru neºlefuit, topor din piatrãºlefuitã, dãlþi din silex trei fusaiole dinlut º.a.), precum ºi trei monede imperialeromane din timpul împãratului Hadrianºi douã de bronz. În satul Corni, atestatdocumentar în 1772, se aflã biseri caavând hramul „Duminica Tuturor Sfin -þilor” (c. 1780, reparată în 1889).
3. Com. în jud. Galaþi, alcãtuitã din 3sate, si tuatã în zona de contact a Pod.

Covurlui cu Câmpia Covurlui; 2 217 loc.(1 ian. 2011): 1 162 de sex masc. ºi 1 055fem. Pomiculturã (meri, peri, pruni,caiºi); viticulturã; apiculturã.
CORNU, com. în jud. Prahova, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în zona de contact aSubcarpaþilor Prahovei cu prelungirilede S ale M-þilor Baiu, pe stg. VãiiPrahova; 4 482 loc. (1 ian. 2011): 2 163 desex masc. ºi 2 319 fem. Zăcăminte de saregemă. Izvoare cu apă sărată. Turnãtoriede fontã (din 1990); construcþii deechipamente pentru ind. bomboanelor(din 1996); producþie de capsule moi dingelatinã pentru ind. farmaceuticã ºi detricotaje (din anul 2000). Pomiculturã.Reºed. com. este satul Cornu de Jos. Însatul Cornu de Jos, atestat documentarla 23 iul. 1514, se află clădirea Primăriei(1914), un Cămin cultural cu clădire din1953, o bibliotecă publică cu peste 29 000vol., inaugurată în 1965, un muzeuîntemeiat în 1950 şi modernizat în 1986şi biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva”construită în 1907 pe locul uneia ce datadin 1771. În satul Cornu de Sus existăbiserica din lemn „Înălţarea Domnului”construită în 1911 pe locul unui schitmenţionat documentar la 19 iun. 1649 şideclarată monument de artă în anul 1914.
CORNULLUISASÕ Popricani.

CORNULUNCII, com. în jud. Suceava,alcã tuitã din 9 sate, situatã în S Pod.Sucevei, pe râul Moldova; 7 592 loc.(1 ian. 2011): 3 826 de sex masc. ºi 3 766fem. Nod rutier. Topitorie de in ºi cânepã(în satul Bãiºeºti), desfiinþatã în 1995.Prelucr. lemnului; preparate din carne.În satul Bãiºeºti se aflã biserica din lemncu hramul „Sfinþii Voievozi”, construitãîn 1778, cu adãugiri (pridvor, pronaos,turle, abside laterale) din sec. 19.
COROD, com. în jud. Galaþi, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în zona de contact aPod. Covurlui cu Câmpia Tecuci, pe râulCorozel; 7 376 loc. (1 ian. 2011): 3 668 desex masc. ºi 3 708 fem. Prelucr. primarãa lemnului. Morãrit; presã de ulei comes -tibil. Legumiculturã. Centru viticol. SatulCorod este atestat documentar în 1438.Situl arheo logic „Valul lui Athanaric”,pãstrat nealterat, declarat monumentistoric.
COROIENI, com. în jud. Maramureº,alcãtuitã din 5 sate, situatã în Pod. Boiu,la poalele de NV ale Culmii Breaza, laizv. râului Poiana; 2 323 loc. (1 ian. 2011):1 167 de sex masc. ºi 1 156 fem. Expl. ºi
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prelucr. pietrei de var. Prelucr. primarãa lemnului. Producþie de rachiuri natu -rale. Panificaþie. Pomi culturã. SatulCoroieni este menþionat docu men tar,prima oarã, în 1584. Biserica din lemn cuhramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºiGavriil” (1706), în satul Drãghia ºibiserica din zid cu hramul „Naº tereaMaicii Domnului” (1813), în sa tul ValeaLãpuºului. Mănãstirea Dealu Mare (decãlugãri) cu biserica „Sfântul Ilie” datânddin 1922. În arealul com. C. se aflã rezer -vaþia peisagisticã Cheile Babei (15 ha).
COROIEªTI, com. în jud. Vaslui, alcã -tuitã din 7 sate, situatã în S ColinelorTutovei, pe râul Dum brava; 2 230 loc.(1 ian. 2011): 1 135 de sex masc. ºi 1 095fem. Viti culturã. Satul Mireni estemenþionat documentar, prima oarã, în1529, iar Chilieni în 1629. În perimetrulcom. se aflã pãdurea Seaca-Mo vileni,alcãtuitã din stejar pufos (Quercus pubes -
cens), stejar brumãriu (Quercus pedunculi -
flora), gârniþã (Quercus frainetto), stejarpedunculat (Quercus robur) în amesteccu arþar tãtãresc (Acer tataricum),mojdrean (Fraxinus ornus) º.a. Pãdureaeste declaratã rezervaþie forestierã ºibotanicã ºi este ocrotitã de lege.
COROISÂNMÃRTIN, com. în jud.Mureº, alcã tuitã din 4 sate, situatã în Pod.Târnavelor, pe râul Târnava Micã; 1 460loc. (1 ian. 2011): 733 de sex masc. ºi 727fem. Haltã de c.f. Nod rutier. Expl. degaze naturale. Satul Coroisân mãrtin estemen þionat documentar, prima oarã, în1324. Bisericã ortodoxã (1832).
CORONAÕ Braºov(2).
CORONINI,com. în jud. Caraº-Severin,alcã tuitã din 2 sate, situatã la poalele SEale M-þilor Locva, pe malul stg. alDunãrii; 1 909 loc. (1 ian. 2011): 964 desex masc. ºi 945 fem. Producţie de mobilăpentru birouri; produse de panificaţie.Pomi culturã. Ruinele unei cetãþi feudale(sec. 11–15), de formã, aproximativ,circularã, cu ziduri groase ºi turnuri deapãrare. În dreptul com. C., în apeleDunãrii, se aflã o stâncã solitarã, numitãBabacai, care, atunci când este bãtutã devântul local Coºava, emite un sunet bizar,ce a dat naºtere unei legende interesante.Între 1 ian. 1965 ºi 20 mai 1996, satul ºicom. C. s-au numit Pescari.

CORUNCA, com. în jud. Mureº, formatădintr-un sat, situatã în zona DealurilorNirajului; 2 258 loc. (1 ian. 2011): 1 148de sex masc. ºi 1 110 fem. Producţie de

îmbrăcăminte din piele, de încălţăminte,de pesticide şi de mobilă; produse depanificaţie. Morărit. Satul Corunca esteatestat documentar în 1332. Castelul„Toldalagy” (1830). Com. C. a fost înfiin -þatã la 7 apr. 2004 prin desprindereasatului Corunca din com. Livezeni, jud.Mureº.
CORUND, com. în jud. Harghita, alcătuitădin 5 sate, situatã în SE Depr. Praid–Corund, la poale le Dealurilor ªiclod ºiale M-þilor Gurghiu, la 540–600 m alt.,pe cursul superior al râului Corund, la95 km V-NV de municipiul Miercurea-Ciuc; 6 371 loc. (1 ian. 2011): 3 157 de sexmasc. ºi 3 184 fem. Expl. de calcar,andezit, aragonit ºi argilã. Prelucr.primarã a lemnului. Fabrică de cãrãmizi.Moarã de apã pentru mãcinatul cerea -lelor. Strã vechi (atestat ca atare în 1333)ºi renumit centru de ce ramicã popularãsmãlþuitã, caracterizatã prin ele ganþa ºibogãþia ornamentaþiei (motive florale ºizoomorfe) ºi prin glazura albastrã, mairar gãlbuie. Vestit ºi vechi centru (din1910) de confecþionare a produselorartizanale din iascã. Staþiune balneocli -matericã sezo nierã, de interes local, cuclimat de depresiune, tonic-stimulant, ºicu izv. de ape mi nerale carbo gazoase,feruginoase, bicarbonatate, calcice, indi -cate în curã internã pentru tratareaafecþiunilor tubului digestiv ºi a celorhepato-bi liare. Muzeu sãtesc (în satulCorund). Bisericã din lemn (1723) ºibisericã unitarianã (sec. 16), în satulCorund. Rezervaþie geologicã (DealulMelcilor, 8 ha) ºi rezer vaþie mixtã (DealulFirtuº, 40 ha).
CORUªUÕ Baciu(1).

COSÂMBEªTI, com. în jud. Ialomiþa,alcãtuitã din 2 sate, situatã în CâmpiaBãrãganului, pe râul Ialomiþa; 1 676 loc.(1 ian. 2011): 855 de sex masc. ºi 821 fem.Staþie de c.f. (inauguratã la 1 iul. 1887).Culturi de cereale, plante tehnice ºi denutreþ, sfeclã de zahãr etc. Legumi -

culturã. În satul Cosâmbeşti se aflăbiserica „Sfântul Nicolae” (1859-1864),declarată monument istoric, şi ruineleconacului „Bolomey”, construit în anii1892-1898 de fam. Gheţu şi cumpărat deConstantin Bolomey în 1932. Naţionalizatîn 1948, a devenit sediul C.A.P., iar după1989 a căzut în ruină.
COSMEªTI 1. Com. în jud. Galaþi,alcãtuitã din 6 sate, situatã în lunca ºi peterasele Siretului; 6 691 loc. (1 ian. 2011):3 412 de sex masc. ºi 3 279 fem. Staþie dec.f. (inauguratã la 13 sept. 1872). Producţiede cherestea. Expl. de balast. Confecþiitextile. Legumiculturã. Fermã de creºterea porcinelor. Bi serica „Adormirea MaiciiDomnului” (1864). Com. C. a fost afectatăde inundaþiile din 12–14 iul. 2005.
2. Com. în jud. Teleorman, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în Câmpia Gãva nu-Burdea, pe râul Sericu; 2 733 loc. (1 ian.2011): 1 371 de sex masc. ºi 1 362 fem.Expl. de petrol. Iazuri pentru pescuit.Avicul turã. Culturi de cereale, plantetehnice ºi de nutreþ etc. Hanul grecilor(c. 1890), în satul Ciuperceni.

COSMINELE, com. în jud. Prahova,alcãtuitã din 4 sate, situatã în SubcarpaþiiTeleajenului; 1 116 loc. (1 ian. 2011): 547de sex masc. ºi 569 fem. Reºed. com. estesatul Cosmina de Jos. Prelucr. lemnului.Pomiculturã. Biserica „Înãlþarea Dom -nului” (sec. 19).
COSOBA, com. în jud. Giurgiu, formatădintr-un sat, situatã în Câmpia Vlãsiei,pe râurile Dâmboviþa ºi Ciorogârla, la 20km NV de Bucu reºti; 2 418 loc. (1 ian.2011): 1 160 de sex masc. ºi 1 258 fem.Producţie de carton ºi de preparate dinlapte. Biserica „Adormirea MaiciiDomnului” (sec. 19). Com. C. a fostînfiinþatã la 7 apr. 2004 prin desprindereasatului Cosoba din com. Joiþa, jud.Giurgiu.
COSTACHENEGRI, com. în jud. Galaþi,formată dintr-un sat, situatã în CâmpiaCovurlui, pe râul Gologan; 2 694 loc. (1ian. 2011): 1 386 de sex masc. ºi 1 308fem. Nod rutier. În sec. 19 s-a numit
Mânjina. La conacul cãrturaruluiCostache Negri (astãzi Muzeu memorial,inaugurat la 2 iun. 1968) se întâlneau,adeseori, în perioada 1840–1857,revoluþionarii din Þara Româneascã ºiMol dova în vederea stabilirii unuiprogram comun de luptã pentru libertate
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ºi independenþã. Conacul a fost construitla începutul sec. 19 în stilul caselorþãrãneºti, cu douã cerdace pe stâlpi dinlemn. În faþa casei se aflã bustul luiCostache Negri, operã a sculptoruluiBoris Leonovici, dezvelit la 19 mai 1973.
COSTEªTI1. Oraº în jud. Argeº, situatîn Câm pia Piteºtiului, la 200 m alt., pecursul superior al râului Teleorman, la24 km S de municipiul Piteºti; 10 601 loc.(1 ian. 2011): 5 229 de sex masc. ºi 5 372fem. Supr.: 10,9 km2, din care 2,7 km2 înintravilan; densitatea: 3 926 loc./km2.Staþie de c.f. (inauguratã la 5 ian. 1875).Nod rutier. Producţie de piese şi accesoriipentru autovehicule şi pentru motoarede autovehicule, de şuruburi, buloane,nituri şi şaibe, de produse de uz gos -podăresc şi sanitar din hârtie şi carton,de maºini-unelte, scule ºi dis pozitive deverifi care auto, de prelucr. a lemnului,textile, nutreþuri combi nate ºi alim. (pre -parate din lapte, produse de panifi caþieº.a.); reparaþii de maºini agricole. Fermăavicolă (în exploatare în perioada 1991–1999), modernizată, reutilată şi repro -filată (din anul 2000) pentru creştereaporcinelor. Abator. Bibliotecă (12 000vol.). Prima atestare documentarã alocalit. dateazã din 1452 ºi apoi menþionatîn iun. 1535. De clarat oraº la 17 febr. 1968.În prezent, oraºul C. are în subordinead-tivã 6 sate: Broºteni, Lãceni, PârvuRoºu, Podu Broº teni, Smei, Stârci.
Monumente: în Costeşti se află bisericiledin lemn cu hramurile „Înãl þa rea Dom -nului”-Teleºti (1773) ºi „CuvioasaParascheva” (1807) şi bisericile de zid cuhramul „Sfântul Nicolae” (1804) şi cudublu hram „Adormirea Maicii Dom -nului” ºi „Sfântul Ilie” (1930–1932),aceasta din urmă zidită pe locul bisericiide lemn mistuită de incendiul din 1930;

Clã direa fostei Judecãtorii (1890), azisediul Bãncii Naþionale; Casa Parohialã(Protoieria), construitã în 1933 dupãplanurile arhitectului D. I. Berechet;biserica având hramul „DuminicaTuturor Sfin þilor” (1788), în satul Broºteni.La 18 apr. 1930, în seara zilei de vineri,înainte de Paºte, în timpul denieiProhodul Domnului, mica bisericã delemn a fost mistuitã de un incendiu,provocat de la o lumânare nesuprave -gheatã, în care au murit 118 persoane.
2. Com. în jud. Buzãu, alcãtuitã din6 sate, si tuatã în Câmpia Buzãu-Cãl -mãþui, pe cursul superior al râuluiCãlmãþui; 4 782 loc. (1 ian. 2011): 2 352de sex masc. ºi 2 430 fem. Nod rutier. Înarealul com. au fost descoperite vestigiineolitice, precum ºi o necropolã deincineraþie din prima Epocã a fierului(Hallstatt) ºi urmele unei aºezãrigeto-dacice din sec. 3–4. Localit. Costeºtiapare menþionatã docu mentar, primaoarã, la 10 ian. 1559 într-un hrisov emisde domnul Mircea Ciobanul. În satulCosteºti se aflã biserica „Sfinþii ÎmpãraþiConstantin ºi Elena” construitã în 1937pe locul uneia din lemn care data din1842, iar în satul Pietrosu există biserica„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”ziditã în anii 1954–1955 pe locul uneibiserici din lemn care data din 1836 ºimistuitã de un incendiu în 1948. Pe terit.satului Spãtaru se aflã o pãdure (346 ha)alcãtuitã predominant din frasin pufos(Fraxinus pallisae), în amestec cu stejarpedunculat (Quercus robur) ºi stejarbrumãriu (Quercus pedunculiflora). Laparterul acestei pãduri se dezvoltã multeraritãþi de florã, printre care laleaua decrâng (Tulipa bie bersteniana), bibilica(Fritillaria tenella), garofiþa (Dianthus

guttatus) º.a. Declaratã rezervaþieforestierã (1975).
3. Com. în jud. Iaºi, alcãtuitã din 2sate, situatã în zona de contact a CâmpieiJijiei Inferioare cu Colinele Ruginoasa,pe cursul superior al râului BahlueþuRece; 1 907 loc. (1 ian. 2011): 971 de sexmasc. ºi 936 fem. Haltã de c.f. (în satulCosteºti). Viticulturã. În arealul com. C.au fost descoperite vestigii neolitice (vaseceramice, topoare din piatrã, sta -tuete/idoli, cuptoare). În satul Costeºti,atestat documentar în anul 1425, se aflãbiserica „Sfinþii Voievozi” (1777). Com.

C. a fost înfiinþatã la 7 mai 2004 prindesprinderea satelor Costeºti ºi Giurgeºtidin com. Ion Neculce (fostã TârguFrumos), jud. Iaºi.

4. Com. în jud. Vaslui, alcãtuitã din6 sate, situatã în E Colinelor Tutovei, perâul Ghilanoiu; 3 169 loc. (1 ian. 2011):1 559 de sex masc. ºi 1 610 fem. Producţiede mobilă pentru birouri şi de produsede panificaţie. Fermã de creºtere abovinelor. Viticulturã. Satul Costeºti estemenþionat documentar, prima oarã, în1495, satul Rãdeºti în 1509, iar sateleChiþcani ºi Puntiºeni în 1529. În satulChiþcani se aflã biserica „AdormireaMaicii Dom nului” (1817) ºi un pod vechi– „Podul Doamnei” (1841), iar în satulPârveºti se aflã biserica din lemn cuhramul „Sfântul Nicolae” a fostului schitCrucea, construitã în 1816–1820 pe loculuneia din 1666.
5. Com. în jud. Vâlcea, alcãtuitã din4 sate, situatã în zona de contact aSubcarpaþilor Olteniei cu prelungirile deS ale M-þilor Cãpãþânii, la 450 m alt., la54 km V-NV de Râmnicu Vâlcea; 3 311loc. (1 ian. 2011): 1 602 de sex masc. ºi1 709 fem. Expl. forestiere, de calcar ºinisip cuarþos. Prelucr. lemnului; mat. deconstr.; produse alim. Moarã ºi joagãr(sec. 19). Creºterea ovinelor ºi bovinelor.În satul Costeºti funcþioneazã Muzeul deartã „Gheorghe D. Anghel”, inauguratîn 1974, cu lucrări de sculpturã,aparţinând lui Gheorghe D. Anghel, ºipicturã modernă. Staþiune balneoclima -tericã sezonierã, de interes local, cuclimat de dealuri, sedativ-indiferent(temp. medie anualã este de c. 8°C) ºi cuizv. de ape mi nerale sulfuroase, clorurate,bicarbo natate, sodice, hipotone, indicate,în curã internã, pentru tratarea unortulburãri funcþionale ale intestinului gros(co lon iritabil, constipaþie) ºi a unorafecþiuni hepato-biliare (dischineziebiliarã), iar în curã externã pentru tra tareaunor afecþiuni reumatismale ºi gine -cologice (sindrom ovarian de menopauzã).Stabili ment pentru bãi (sec. 19). Pe terit.fostului sat Feri gile (azi înglobat în satulCosteºti) a fost descoperitã o necropolãtumularã de incineraþie datând din pri -ma Epocã a fierului (sec. 6–4 î.Hr.),aparþinând populaþiei traco-getice,  încare s-au gãsit vârfuri de lance, fibule,topoare ºi zãbale din fier, vase mari dinceramicã, cãni cu o toartã cu decorspiralat, ceºti cu una sau douã toarte cudecor spiralat, strãchini etc. Satul Costeºtieste atestat documentar la 11 oct. 1512,într-un hrisov semnat de domnul NeagoeBasarab. Monumente:mănãstirea Arnota(de călugăriţe), ctitorie din anii 1633–1636a domnului Matei Basarab, pe locul unui
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aºezãmânt monahal mai vechi (avariatde cutremurul din 1620), cu bisericaavând hramul „Sfinþii Arhangheli Mihailºi Gavriil”, care are faþadele împãrþite,printr-un brâu de cãrãmidã aparentã, îndouã re gistre, cel superior, cu ocniþeadânci, iar cel inferior, decorat cu arcaturi(succe siune de arcade). Picturile muraleinterioare, între care se remarcã tabloulvotiv cu portretul ctitorului, au fostexecutate în 1644 de Stroe Zugravul dinTârgoviºte. În 1694, pe latura vesticã abisericii, a fost construit un pridvordeschis, cu coloane de cã rãmidã. Bisericaa fost renovatã ºi repictatã, prima oarãîn 1705–1706 din iniþiativa lui ConstantinBrâncoveanu (fãrã a înlocui picturaoriginarã), iar apoi în 1852–1856 dedomnul Barbu ªtirbei, când au fostdãrâmate ºi chiliile vechi, fiind construitealtele noi, din cãrãmidã. Com plexulmonahal a mai fost renovat în 1907, 1935–1937, 1954–1958 şi 2003–2007. Înpronaosul bisericii se aflã în mormântaþiMatei Basarab ºi tatãl acestuia (Danciuvel Vornic). Muzeu de artã reli gioasã;
mănãstirea Bistriþa (de maici), situatã la 6km N de Costeºti, în satul Bistriþa, cubiserica „Adormirea Maicii Domnului”,este una dintre cele mai impor tanteaºezãri monastice ºi culturale din ÞaraRomâ neascã, ctitorie din anii 1492–1494a fraþilor Cra ioveºti (Barbu, devenitmonahul Pahomie, Pârvu, Danciu ºiRadu). În 1509 ansamblul monastic a fostdãrâmat în mare parte din poruncadomnului Mihnea cel Rãu, care intrase

în conflict cu boierii Craioveºti din cauzapoliticii sale autoritare. În 1515–1519,boierii Craioveºti au reconstruit bise ricaºi au refãcut chiliile, iar meºterul zugravDo bromir din Târgoviºte, ajutat deDumitru ºi Chirtop, au pictat biserica lainterior. În urma frec ventelor jafuribiserica a fost renovatã în 1683–1684 pringrija lui Constantin Brâncoveanu, iar în1820 a fost repictatã din iniþiativa mareluiban Grigore Brân coveanu. Avariată gravde cutremurul din 11 ian. 1838, bisericaa fost rezidită în 1846–1855, în stilneogotic, după planurile arhitecţilorJohann Schlatter şi Julius Freiwald, întimpul domnilor Gheorghe Bibescu ºiBarbu ªtirbei. Picturile mu rale interioareau fost executate în 1855 de Gheor gheTattarescu. În biserica mănãstirii Bistriþase aflã moaºtele Sfântului GrigorieDecapolitul, aduse de boierul BarbuCraiovescu în 1497. Bolniþa mănãs tiriiBistriþa, cu hramul „Schimbarea la Faþã”,a fost construitã în 1520–1521 ºi pictatãimediat dupã aceea, iar în 1710 i s-aadãugat un pridvor. În satul Bistriþa semai aflã bisericile cu hramul „SfântulGrigorie Decapolitul-Eleonul” (sec. 15–16, refãcutã în 1712, cu fresce originare)a fostului schit Pãpuºa, „Intrarea înBisericã a Maicii Domnului” (ante 1633),„Sfinþii Îngeri” (1637, cu picturi din 1782)ºi „Naºterea Maicii Domnului” (1689, cupicturi murale din 1788) a fostului schitÞigãnia. În satul Pietreni se aflã bisericadin lemn cu hramul „Ador mirea MaiciiDomnului”, ctitorie din 1664–1665 amitropolitului ªtefan ºi bisericile de zidcu hramu rile „Sfântul Nicolae” (1700, cupicturi mu ra le din 1779) a fostului schit„Sub Piatrã” ºi „In tra rea în Bisericã aMaicii Domnului” (1758, cu fresce origi -nare) a fostului schit „Pãr”.
6. Sat în com. Orãºtioara de Sus, jud.Hune doara, la 18 km S de Orãºtie, atestatdocumentar în 1444, unde se aflã ruinelecetãþii dacice Blidaru (sf. sec. 2 î.Hr.–106d.Hr.), con sideratã reºed. perma nentã aregelui Burebista ºi a unora dintresuccesorii sãi. Cetatea, situatã pe DealulCetãþuia, la 3 km SV de sat, este alcãtuitãdin douã incinte alãturate, cu ziduriconstruite suc cesiv din blocuri de calcar,strãjuite de 6 turnuri de apãrare ºiînconjuratã de un val de pãmânt cu douãrânduri de palisade. Cuceritã de romaniîn anul 102, a fost refãcutã ulterior deDecebal, dar distru sã definitiv de armataîmpã ratului Traian în anul 106. Ruinelecetãþii Blidaru au fost incluse în 1999 pe

lista patrimo niului cultural mondialUNESCO.
COSTEªTII DIN VALE, com. în jud.Dâm boviþa, alcãtuitã din 3 sate, situatãîn Câmpia Titu, pe râul Potopu; 3 563loc. (1 ian. 2011): 1 762 de sex masc. ºi1 801 fem. Culturi de cereale, plantetehnice ºi de nutreþ etc. Schit (sec. 18), însatul Mãrunþiºu; biserica „Sfântul Nico -lae” (1898), în satul Tomºani ºi cea avândtriplu hram – „Sfântul Nicolae”, „Sfântulªtefan” ºi „Sfântul Gheorghe” (1800), însatul Costeºtii din Vale. Conacul„Costescu” (sec. 19), în satul Costeºtiidin Vale.
COSTINEªTI, com. în jud. Constanþa,alcã tuitã din 2 sate, situatã pe þãrmulMãrii Negre; 2 672 loc. (1 ian. 2011): 1 303de sex masc. ºi 1 369 fem. Staþie de c.f.Popas turistic. Staþiune balneocli mate -ricã esti valã, de interes general, situatãîn extre mi tatea sud-esticã a României, peþãrmul Mãrii Negre, la 10 m altitudine,la 28 km S de municipiul Con stan þa.Climat de litoral maritim, cu vericãlduroase (în iul. temp. peste 22°C) ºiierni blânde (în ian. medii termice de0°C). Vara predominã zilele senine, iardurata de strã lucire a Soarelui este de10–12 ore pe zi. Factorii naturali de curãsunt cli matul maritim, excitant-solicitant,bogat în aerosoli salini, ºi apa MãriiNegre cloruratã, sulfatatã, so dicã, magne -zianã (mi neralizare 15,5‰). Plaje în tinse,cu nisip fin, ame najate pentru heliote -rapie ºi talazoterapie. Staþiunea esteindicatã atât pentru persoanele sãnã -toase, care pot folosi cura helio ma rinã învacanþele de varã, cât ºi pentru cele sufe -rinde, pentru tratarea unor afec þiunireumatismale, a unor stãri de debilitate,anemii secundare, rahitism, decalcefieri,hipotiroidism, a unor dermatoze scua -
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Gavriil” a mănăstirii Arnota

Costineşti. Vedere din staţiune



moase (psoriazis) etc. Mini hoteluri, vile,camping, restaurante, baruri de zi ºi denoapte, cinematografe etc. Staþiunea adebutat în anul 1949, o datã cudeschiderea primei tabere de vacanþãpentru elevi. În prezent existã un marecomplex turistic pentru tineret, construitîntr-o concepþie modernã, în carefuncþioneazã o tabãrã studenþeascãinternaþionalã de varã, fapt ce i-a con -ferit un binemeritat renume de staþiunepentru tine ret ºi studenþi. Anual, înperioada mai-sept. are loc la C. Salonulnaþional de graficã satiricã pentru tineret,în iul. se desfãºoarã Gala tinerilor actori,iar în aug. Festivalul naþional de jazz ºiSerbãrile Mãrii. Între 26 ºi 30 aug. 1996,a avut loc prima ediþie a Festivaluluinaþional „Mediafest”. Pânã la 5 mai 1999,satele Costineºti ºi Schitu au fãcut partedin com. Tuzla. Satul Costineºti s-adezvoltat pe vatra unei mici coloniigreceºti (emporion), numitã Parthenopolis.La mijlocul sec. 20 era un mic sat depescari denumit Libertatea. În apele MãriiNegre, nu departe de þãrm se aflã epavaunei nave greceºti care a eºuat aici în anii’60 ai sec. 20, devenind o atracþie turistică.
COSTIªA, com. în jud. Neamþ, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în SE Depr. Cracãu-Bis -triþa, pe râul Bistriþa; 3 656 loc. (1 ian.2011): 1 798 de sex masc. ºi 1 858 fem.Staþie de c.f. Hidrocentralã (14 MW) datãîn folosinþã în 1964. Producţie de băuturirăcoritoare. În satul Costiºa se aflãconacul „Cantacuzino-Paºcanu” (1870),cu parc ºi lacuri în cascadã. Pe terit. com.au fost descoperite (1958–1960) urmeleunei aºezãri neolitice, precu cutenianã, cuce ramicã ºi plasticã specifice culturiimateriale Precucute niene ºi o aºezare,fortificatã cu ºanþuri de apãrare, datânddin Epoca brozului (sec. 19–14 î.Hr.), încare s-au gãsit amfore, vase de provizii,castroane, toporaºe de luptã, o amforetãºi ceºti cu douã toarte, cu decor geometricincizat adânc, creând cultura epo nimã.Satul Dorneºti este atestat documentarla 1 sept. 1627.
COSTULENI, com. în jud. Iaºi, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în zona de contact aPod. Central- Moldovenesc cu terasele ºilunca Jijiei; 4 720 loc. (1 ian. 2011): 2 348de sex masc. ºi 2 372 fem. Expl. de gresiiºi nisipuri. Morãrit ºi panificaþie. Creº -terea bovinelor, ovinelor ºi porci nelor.Iazuri piscicole. Pomiculturã. Centru

viticol ºi de vinificaþie. Satul Costulenieste menþionat documentar în 1605, 1661ºi 1772. Pe terit. satului Cozia au fostdescoperite urmele unei aºezãri debordeie cu vatrã ºi acoperiº de lemn,datând din prima Epocã a fierului,respectiv Hallstatt (sec. 10–9 î.Hr.), încare s-au gãsit unelte din os, strã chini,oale cu decor geome tric, pumnale de tipscitic, un cazan º.a., care au dat numeleculturii Hallstattiene eponime, rãspân -ditã în N Moldovei. Satul Covasna esteatestat documentar la 1 ian. 1454, satulHiliþa la 28 febr. 1586, iar satul Cozia în1421. În satul Costuleni se aflã bisericaavând hramul „Sfântul Nicolae” (1858,construitã pe locul uneia din 1795), iarîn satul Covasna, biserica din lemn cuhramul „Sfântul Nicolae” (1739), decla -rate monumente istorice.
COªBUC, com. în jud. Bistriþa-Nãsãud,formatã dintr-un sat, situatã în zonaDealurilor Nãsãudului, la poalele de SVale Dealului Mãgura (1 194 m), la confl.râului Bichigiu cu Sãlãuþa; 1 954 loc.(1 ian. 2011): 954 de sex masc. ºi 1 000fem. Staþie de c.f. pe linia Nãsãud–Salva–Viºeu de Jos construitã în 1948 pe valeaSãlãuþei, prin pasul ªetref (817 m alt.),scurtând drumul dintre Mara mureº ºizona centralã a Transilvaniei. Prelucr.lemnului. Confecþii textile. Pod din lemn(grãnice resc, sec. 19), refãcut în 1930, însatul Coºbuc. Satul Coºbuc apare men -þionat docu mentar, prima oarã, în 1523cu numele Hordo, iar în 1750 Hordou. Aicis-a nãscut poetul George Coºbuc în casacãruia, construitã de tatãl poetului,Sebastian Coºbuc, în sec. 19, s-a organizatun muzeu me morial care cu prindeobiecte ce au aparþinut poe tului (leagã -nul, scaunul, pupitrul, pelerina, trusa devoiaj º.a.). În curtea muzeului se aflãbustul poe tului, realizat de sculptorulOscar Han. Pânã la 6 mai 2004, com. C.a avut în componenþã satul Bichigiu, carela acea datã a fost transferat în com -ponenþa com. Telciu.
COªEIU, com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã din3 sate, situatã în zona Dealurilor Sãlajului;1 231 loc. (1 ian. 2011): 615 de sex masc.ºi 616 fem. Producţie de articole dinplută, din paie şi din alte materiale vege -tale împletite. Pomi culturã. În satul Coºeiu,menþionat documentar, prima oarã, în1299, se aflã o bisericã din sec. 15 ºi oclopotniþã din lemn (1865). Agroturism.
COªERENI, com. în jud. Ialomiþa, for -mată dintr-un sat, situatã în Câmpia

Vlãsiei, pe dr. râului Ialo miþa; 4 103 loc.(1 ian. 2011): 2 086 de sex masc. ºi 2 017fem. Nod rutier. Producţie de var şiipsos. Legumiculturã. Culturi de cereale,orez, floarea-soarelui, plante tehnice ºide nutreþ. Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian.1981, com. C. a fãcut parte din jud. Ilfov.Pânã la 7 apr. 2004, com. C. a avut încomponenþã satele Borãneºti ºi Sineºti,care la acea datã au format com.Borãneºti.
COªEªTI, com. în jud. Argeº, alcãtuitãdin 7 sate, situatã în zona de contact aPiem. Cândeºti cu Dealurile Argeºului,pe cursul inf. al Râului Doam nei; 5 454loc. (1 ian. 2011): 2 749 de sex masc. ºi2 705 fem. Producţie de mobilă pentrubirouri, de ambalaje din lemn, de maşini-unelte, de plăci şi dale din ceramică şide produse lactate. Creşterea bovinelorşi ovinelor. Pomiculturã (meri, pruni,peri). Centru de olãrit, în satul Petreºti.Bisericile cu hra murile „Sfinþii Voievozi”(1775), „Sfântul Nicolae” (1775, cu picturioriginare) ºi „Sfântul Ioan Bote zãtorul”(1839), în satele Lãpuºani, Petreºti ºiJupâneºti; biserica din lemn cu hramul„Înãlþarea Domnului” (1742, cu picturioriginare), în satul Jupâneºti, declaratãmonument istoric.
COªNA, com. în jud. Suceava, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în Depr. Dornelor, perâurile Dorna, Coºna ºi Teºna; 1 505 loc.(1 ian. 2011): 748 de sex masc. ºi 757 fem.Produse lactate. Creşterea bovinelor şiovinelor. Important centru de confec -þionare a cojoacelor, bundiþelor ºichimirelor (în satul Coºna). În arealulsatului Coºna existã mănãstirea cu acelaºinume (de cãlugãri), cu biserica „SfinþiiApostoli Petru ºi Pavel”, datând din anul1929, precum ºi o mlaºtinã de turbã încare vegeteazã pinul (Pinus silvestris) ºicâteva relicte glaciare, între care mestea -cãnul pitic (Betula humilis), muºchiulfrunzos (Sphagnum wulfianum) º.a. Com.
C. a fost înfiinþatã la 6 oct. 2003 prindesprinderea satelor Coºna, Podu Coºnei,Româneºti, Teºna ºi Valea Bancului dincom. Dorna Candrenilor, jud. Suceava.
COªOVENI, com. în jud. Dolj, formatădintr-un sat, situatã în Câmpia Romanaþi;3 123 loc. (1 ian. 2011): 1 535 de sex masc.ºi 1 588 fem. Nod rutier. Expl. de petrolºi gaze naturale. Producţie de articole deuz gospodăresc şi sanitar din hârtie şicarton, de articole de galanterie şi deciorapi. Culturi de cereale, sfeclã dezahãr, floarea-soarelui etc. Com plex

344 Costişa



avicol. Pe terit. com. au fost descoperitedouã tezaure de argint, unul datând dinperioada de trecere de la sclavagism lafeudalism (douã fibule mari din argint,atribuite gepizilor, sec. 6–7, catarame etc.)ºi altul din sec. 17 (fibulã umanã cumascã, cercei de argint º.a.). SatulCoºoveni apare consemnat documentar,prima oarã, la 7 nov. 1587, într-un actsemnat de domnul Mihnea Turcitul.Conacul „Nicolau” (1797–1798) ºibisericile cu hramurile „Sfinþii Voievozi”(ante 1794) ºi „Sfântul Nicolae” (1889, cufresce originare), în satul Coºoveni. Pânăla 7 apr. 2004, com. C. a avut încomponenţă satul Cârcea, care la aceadată a devenit comună de sine stătătoare.
COªTEIU, com. în jud. Timiº, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în Câmpia Lugojului,pe râul Timiº; 3 782 loc. (1 ian. 2011):1 784 de sex masc. ºi 1 998 fem. Staþie dec.f. Nod rutier. Expl. de balast, de argilăşi de caolin. Producţie de încălţăminte,de biscuiţi, pişcoturi şi de produse depatiserie. Satul Coºteiu este menþionatdocumentar, prima oarã, în 1597. În satulHezeriº se aflã o mănãstire cu o bisericãdin lemn având hramul „AdormireaMaicii Domnului” (1743, cu picturi din1770–1779, reparată în 1960), declaratămonument istoric, ºi cabana „Cãpriorul”.Rezervaþie forestierã (pãdurea Cãtãlina).
COªTILA, vârf pe versantul prahoveanal ma sivului Bucegi, la NV de Buºteni,alcãtuit din conglomerate calcaroase. Alt.:2 498 m. Releu de televiziune.
COªTIUIÕ RonadeSus.

COªULA, com. în jud. Botoºani, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în Pod. Moldovei, lapoalele Dealu rilor Cozancea ºi Todireni,pe râul Miletin; 2 983 loc. (1 ian. 2011):1 507 de sex masc. ºi 1 476 fem. În arealulsatului Coºula, atestat documentar în1535, se aflã mănãstirea cu acelaºi nume,cu bise rica „Sfântul Nicolae” construitãîn anii 1533–1535, în timpul domniei lui

Petru Rareº, prin strã dania mareluilogofãt Mateiaº Coºorvei, sfetnic al luiPetru Rareº, cu picturi murale exterioareºi inte rioare executate în 1535–1538, încare predominã culoarea galbenã.Biserica a fost supusă unor transformãriîn 1858, când vechile picturi murale aufost acoperite parþial cu alte picturiexecutate în ulei. Biserica a mai fostrestauratã în anii 1976–1980. În interiorulansamblului monahal, înconjurat de unzid de in cintã ridicat în sec. 17, se maiaflã casa egume neascã (sec. 17), trapeza(sec. 17), cuhnia (sec. 17) ºi turnul-clo -potniþã (sec. 18). Înainte de seculari zareaaverilor mănãstireºti (1863), în aceastãmănãstire vieþuiau 1 500 de cãlugãriromâni, greci ºi de alte naþionalitãþi, fiindla acea vreme a treia ca mãrime înEuropa. Mănãstirea a funcþionat pânã înanul 1903 ºi reînfiinþatã în 1990. În centrulsatului Coºula se aflã un pod de piatrãpeste râul Miletin, datând din 1503,precum ºi o bisericã nouã, cu hramul„Izvorul Tãmãduirii”, construitã în anii2003– 2008. În satul Buda existã biserica„Adormirea Maicii Domnului” (1704).Com. C. a fost înfiinþatã la 21 iul. 2003prin desprinderea satelor Coºula, Buda,Pãdureni ºi ªupitca din com. Copãlãu,jud. Botoºani.
COªUªTEA 1. Piemontul Coºuºtei,unitate de relief pie montanã, situatã înSV României, pe terit. jud. Mehe dinþi,parte componentã a dealurilor piemon -tane ale Motrului, limitat de Pod.Mehedinþi la NV ºi Piem. Bãlãciþei la SE.Alt.: 360–400 m. Fragmentat de Coºuºteacu afl. sãu Coºuºtea Micã ºi de cursulsuperior al Huºniþei.
2. Râu, afl. dr. al Motrului pe terit.com. Cor cova; 68 km; supr. bazinului:453 km2. Izv. din N M-þilor Mehedinþi,de la 580 m alt., de pe terit. com. Isverna(jud. Mehedinþi), dintr-un izvor carsticbogat ºi traverseazã zonele calcaroase aleM-þilor ºi Pod. Mehedinþi, formând maimulte cheiuri pitoreºti.

COªUªTEA-CRIVELNIC,Mănãstirea~
Õ Ilovãþ.

COTEANA, com. în jud. Olt, formatădintr-un sat, situatã în Câmpia Boian, peinterfluviul Olt-Miloveanu, pe stg. râuluiCoteana; 2 898 loc. (1 ian. 2011): 1 464 desex masc. ºi 1 434 fem. Nod rutier.Culturi irigate de cereale, floarea-soa -relui, in, cânepã º.a. Pomiculturã (pruni,meri, peri, cireºi, nuci). Satul Coteanaapare menþionat documentar, prima

oarã, la 8 aug. 1438, într-un hrisov aldom nului Vlad Dracul. Bisericile avândhramurile „Ador mirea Maicii Dom -nului” (ante 1845, reconstruită în 1868de Alexandru Brebeneanu) şi „SfântulNicolae” (ante 1824).
COTEªTI, com. în jud. Vrancea, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în Subcarpaþii Vrancei,în zona de contact a Dealului Deleanucu glacisul Râmnicului; 5 093 loc. (1 ian.2011): 2 448 de sex masc. ºi 2 645 fem.Nod rutier. Staþie de c.f. (inauguratã la13 iun. 1881). Muzeu sãtesc. Expl.lemnului; confecþii textile. Importantcentru viticol ºi pomicol. Com binat devinificaþie. În satul Coteºti, menþionatdocumentar în 1470, se aflã mănãstireaCoteºti (de maici) cu biserica „SfântaTreime”, construitã în 1720–1757 de cãtreepiscopul Buzãului, ªtefan II. Bisericapãstreazã picturi murale interioare origi -nare, în stil bizantin. Biserica a fostrenovatã în 1947 ºi consolidatã ºirestauratã în anii 2007–2008, iar picturilemurale restaurate ulterior.
COTMĂNEŞTIÕ Pogana.

COTMEANA 1. Platforma sau Pie-
montul ~, unitate piemontanã de reliefîn S României, parte componentã a Pod.Getic, situatã între Muscelele Argeºului,la N, Valea Argeºului, la E, câmpiilePiteºtiului, Gãvanu-Burdea ºi Boian, laSE ºi S ºi Valea Oltului, la V. Are aspectulunor platouri largi, ce coboarã de la c.400 m alt., în N, la c. 200 m, în S, drenatede numeroase vãi, cu desfãºurare diver -gentã (Cotmeana, Vedea, Plapcea,Iminog º.a.), care au creat mari conuride dejecþie aluvio-pro luviale.
2. Râu, afl. stg. al Vedei în CâmpiaBoian, în aval de com. Icoana, jud. Olt;82 km; supr. ba zinului: 504 km2. Izv. dinpiemontul omonim, din arealul com.Cotmeana.
3. Com. în jud. Argeº, alcãtuitã din14 sate, situatã în piemontul cu acelaºinume, în zona de izvor a râului omonim;2 029 loc. (1 ian. 2011): 981 de sex masc.ºi 1 048 fem. Nod rutier. Expl. lemnului.Fabricã de cherestea. Creºterea bovinelorºi a ovi nelor. Pomiculturã. Apiculturã.În satul Cotmeana se aflã o mănãstire decãlugãri, cu biserica având dublu hram– „Buna Vestire” ºi „Tãierea CapuluiSfântului Ioan Botezã torul”, ziditã înmare parte în anii 1377–1384 prin grijadomnului Radu I ºi continuatã de fiii sãi,
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Dan I ºi Mircea cel Bãtrân, fiind terminatãîn jurul anului 1389, dar atestatãdocumentar la 20 mai 1388. Bi se rica nuare turle, iar faþadele sunt din cãrãmidãapa rentã, decorate cu firide lungi, pânãsub corniºã, marcate prin discuri deceramicã smãlþuitã. Pronaosul a fostadãugat de domnul Constantin Brânco -veanu la sf. sec. 17, având deasupra unturn-clopotniþã, iar pridvorul a fostconstruit în 1777 de domnul Ale xandruIpsilanti. Chiliile ºi zidul de incintãdateazã din 1781. Biserica a fost supusãla numeroase resta urãri (1711, 1781, 1875,1924, 1959, 1972, 1990). În satul Bascoveleexistã mănãstirea cu acelaºi nume (demaici), cu biserica având hramul „Ador -mirea Maicii Domnului”, datând din anul1695, cti torie a lui ªerban Cantacuzino,reconstruitã în 1843 prin grija lui ªtefanNicolau, sprijinit de is prav nicul „Partenieot Cotmeana” ºi pictatã în 1869; bi sericaavând hramul „Intrarea în Bisericã aMaicii Domnului” (1843), în satulUrsoaia.
COTNARI, com. în jud. Iaºi, alcãtuitã din11 sate, situatã în zona de contact aDealului Mare (SE Pod. Sucevei) cuCâmpia Jijiei Inferioare, pe cursulsuperior al râului Valea Oii; 7 766 loc.(1 ian. 2011): 4 024 de sex masc. ºi 3 742fem. Staþie de c.f. Expl. de gresii.Producţie de mobilă pentru bucătărie;produse de panificaţie. Creştereabovinelor. Pomiculturã (meri, peri, pruni,cireºi, viºini). Veche (sec. 15) ºi renumitãpodgorie în care predominã soiurileindigene: Grasa de Cotnari, Feteascã,Tãmâioasã româneascã, Frân cuºa.Combinat de vinificaþie. Pe terit. com.,pe Dea lul Cãtãlina, au fost descoperiteurmele unei cetãþi traco-getice (sec. 5–3

î.Hr.), parþial conser vatã, fiind reºed.unui con du cãtor tribal, precum ºi odiademã din argint aurit din sec. 13 º.a.Satul Cotnari este menþionat documentar,ca târg, la 5 oct. 1448. Monumente: podulde piatrã din satul Câr joaia (sec. 15,reparat în 1847) ºi be ciurile caselordomneºti (1491) atribuite lui ªtefan celMare; biserica romano-catolicã ridicatãîn stil gotic de domnul Despot Vodã înanii 1561–1563 (pe lângã care a fiinþatColegiul latin, f. 1562, sub conducerealui Johannes Sommer) distrusã de un in -cendiu în 1873 (azi în ruinã); bisericilecu hramurile „Cuvioasa Parascheva”(ctitorie din c. 1493 a lui ªtefan cel Mare)ºi „Sfântul Nicolae” (ante 1617) ºi ruinelecaselor domneºti de la sf. sec. 15, în satulCotnari.
COTROCENI, cartier în parteacentral-vesticã a municipiului Bucureºti.
COTUEPUREÕ MihailKogãlniceanu
(2).

COTULBRADULUIÕ Bivolari(1).

COTUL PISICII, meandru (cotiturã,sinuozitate) puternic al Dunãriiinferioare, în aval de Galaþi, în zona com.Grindu (jud. Tulcea), cu o arcuire depeste 200 de grade, determinatã destructura rezistentã a rocilor dinfundament. În aceastã zonã, undeDunãrea atinge adâncimi de 20–30 m,din cauza puternicei mean drãri a albiei,în perioada dezghe þului de primãvarã seformeazã frecvente zãpoare (baraje degheaþã) care îngreuneazã navigaþia.Denumit Cotul Pisicii dupã vechiul numeal com. Grindu (Pisica).
COTUMBA,Mănãstirea~Õ Agãº(2).

COÞOFÃNEªTI, com. în jud. Bacãu,alcãtuitã din 5 sate, situatã în NESubcarpaþilor Vrancei, la poalele DealuluiOuºoru, pe dr. vãii Trotuºului; 3 440 loc.

(1 ian. 2011): 1 680 de sex masc. ºi 1 760fem. Haltã de c.f. (în satul Bâlca)inauguratã la 22 iun. 1884. Pomiculturã.Biserica „Sfântul Gheor ghe” (1834).
COÞOFENEªTIÕ Vãrbilãu.
COÞOFENIIDINDOS, com. în jud. Dolj,al cãtuitã din 3 sate, situatã în zona decontact a Piem. Bãlãciþei cu terasele ºilunca de pe dr. Jiului; 2 413 loc. (1 ian.2011): 1 185 de sex masc. ºi 1 228 fem.Staþie de c.f. (inauguratã la 5 ian. 1875).Morărit şi panificaţie. Viticulturã. Pe terit.com., pe terasa superioarã a Jiului, aufost descoperite urmele unei aºezãri, cuinventar bogat, tipic pentru perioada detrecere de la Neolitic la Epoca brozului(2500–1800 î.Hr.), cãreia i s-a atri buitnumele de cultura materială Coþofeni, cuarie largã de rãspândire în Oltenia,Criºana, Banat ºi Transil vania. Secaracterizeazã prin existenþa locuinþe -lor-bordei în care s-au gãsit ceºti cubazinul sferic ºi gura evazatã, cu toartãsupraînãlþatã, cu decor geo metric realizatprin împunsãturi succesive, to poare dinpiatrã ºi cupru, strãchini hemisferice etc.În satul Coþofenii din Dos, menþionatdocumentar în 1615, se aflã douã hanuridin sec. 19 ºi biserica având hramul„Adormirea Maicii Domnului” (1827, cupicturi din 1831; reparatã în 1860 ºi 1930),iar în satul Mihãiþa există biserica avândhramul „Cuvioasa Parascheva” (ante1872).
COÞOFENIIDINFAÞÃ, com. în jud. Dolj,alcãtuitã din 2 sate, situatã în CâmpiaRomanaþi, pe stg. vãii Jiului, la 19 km Nde municipiul Craiova; 2 018 loc. (1 ian.2011): 968 de sex masc. ºi 1 050 fem.Legumiculturã. În satul Coþofenii dinFaþã se aflã curtea Coþofenilor cu unconac construit în 1653 de spãtarul MihaiCoþofeanu ºi biserica „Ador mirea MaiciiDomnului” (1653, cu fresce originare,refãcutã în 1827). Com. Coþofenii din Faþãa fost înfiinþatã la 7 apr. 2004 prindesprinderea sa telor Coþofenii din Faþãºi  Beharca din com. Almãj, jud. Dolj.
COÞUªCA, com. în jud. Botoºani,alcãtuitã din 9 sate, situatã în CâmpiaJijiei Superioare, pe interfluviul Volovãþ–Ghireni; 4 859 loc. (1 ian. 2011): 2 420 desex masc. ºi 2 439 fem. Prelucr. laptelui;produse de panificaţie. Creştereabovinelor. Culturi de cereale, plantetehnice ºi uleioase etc.
COVASNA 1. Oraº în jud. Covasna,situat în E-SE Depr. Târgu Secuiesc, la
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poalele vestice ale M-þilor Vrancea, la550–600 m alt., pe cursul supe rior alrâului Covasna, la 35 km E de municipiulSfântu Gheorghe; 11 148 loc. (1 ian. 2011):5 453 de sex masc. ºi 5 695 fem. Supr.:155 km2, din care 7,8 km2 în intravilan;den sitatea: 1 429 loc./km2. Nod rutier.Expl. de gresii ºi forestiere. Producţie demobilã ºi cherestea, de saltele şi somiere,de ţesături, de produse chimice, dearticole din plută, de cãrãmidã ºi deproduse alim. Staþie de îmbuteliere aapelor minerale (din 1891). Sta þiunebalneoclima tericã de interes general, cufunc þionare perma nentã, cu climat tonic,veri rãcoroase (media termicã a lunii iul.este de 17°C) ºi ierni friguroase (temp.medie a lunii ian. este –5°C). Temp.medie anualã este de c. 7°C, iar preci -pitaþiile însumeazã, în me die, c. 600mm/anual. Numeroase izvoare (c. 1500)cu ape minerale carbogazoase, bicar -bonatate, cloru ro sodice, feruginoase,iodurate, bromurate, hipo tone ºi hiperto -ne, folosite din 1880 ºi indicate pentrutratarea afecþiunilor cardio vasculare(infarct mio cardic la minimum 3 lunidupã externarea din spital, car diopatieischemicã, insuficienþã mitralã ºi aorticãcompensatã, hiperten siune arterialã etc.),a celor hepato-biliare (dischinezie biliarã,colecistitã cro nicã necalculoasã, pan -creatitã cronicã etc.), digesti ve (gastritecronice hiperacide, ulcere gastrice ºiduodenale cronice) ºi a unor boli asociate(obezita te, complicatã cu afecþiuni cardio -vasculare, nevroze respiratorii, nevrozeastenice etc.). Buvete pentru curã internãcu ape minerale. O deosebitã valoareterapeuticã o au mofetele (ema naþii dedioxid de carbon), extinse pe o supr. de40 ha. Staþiunea dispune de instalaþiimoderne pentru mofete ºi pentru diverseproceduri, de un spital cu profil decardiologie (înfiinþat în 1952), de douã

sanatorii pentru copii (unul cu profil detratare a sechelelor de reuma tism cardio -articular ºi altul pentru tratarea sechelelordupã he patitã), de mai multe hotelurimoderne etc. Istoric. În arealul oraºului,pe Dealul Zânelor (938 m alt.), a fostidentificatã o cetate dacicã (fortificatã cuziduri realizate din lespezi de piatrã unitecu pãmânt, late de 2 m, strãjuite deturnuri de apãrare), datând din sec. 1î.Hr.–1 d.Hr. În interiorul cetãþii au fostscoase la ivealã (în urma sãpã turilorarheo logice din 1942–1943, 1949, 1968)arme ºi unelte din fier, monede romane,cãrãmizi romane ºi o cantitate mare deceramicã dacicã lu cratã cu mâna sau laroatã. Dar, întâmplãtor, în peri metruloraºului C. au fost descoperite urme ºimai vechi de locuire, exem plificate printopoare din piatrã ºi cupru ºi fragmenteceramice din Neolitic, aparþinând cul -turii Boian, apoi un fragment de spadãºi o urnã din Epoca brozului, ceramicãdacicã din a doua Epocã a fierului – LaTène (sec. 5 î.Hr.–sec. 1 d.Hr.) etc.Continuitatea de locuire a popu laþieiautohtone este confirmatã ºi de uneledesco periri din cartierul Voineºti caredateazã din perioada mi graþiilor (sec. 4–6). O datã cu pãtrunderea maghia rilor înTransilvania, aici au fost colonizaþi secui.Prima menþiune docu mentarã a localit.dateazã din 1548, cu numele Kowazna. În1764, din ordinul împãrãtesei MariaTereza, au luat fiinþã forma þiu nile degrãniceri secui. În 1840, C. a primitdreptul de a organiza târguri anuale.Localit. a fost devas tatã de incendii înanii 1756, 1863, 1869, 1874, 1887. În 1881,
C. a fost trecutã în rândul staþiunilorbalneo climaterice. Declaratã oraº la 17febr. 1968. În prezent, oraºul C. are însubordine ad-tivã localit. componentãChiuruº (atestatã docu mentar în 1464).
Monumente: ruinele Cetãþii dacice depe Dealul Zânelor. În C. a existat obisericã re formatã-cal vinã, construitã înanii 1754–1764, dar dãrâmatã dupãgravele avarii cauzate de cutremurul din14 oct. 1802; biserică în stil romanic (sec.13–14, cu refaceri ulterioare, în stilurilegotic ºi baroc), în localit. componentãChiuruº; biserica ortodoxã cu hramul„Sfântul Nicolae” (1794–1800, cu picturimurale originare). În centrul oraºului C.se aflã rezervaþia geologicã „Baltadracului”, cu intense emanaþii de dioxidde carbon. Aceasta este sub forma unuimic vulcan noroios în care apa provenitădin adâncuri se află într-o bolboroseală

permanentă datorată emanaţiilor dedioxid de carbon, iar când activitatea seintensifică au loc erupţii de noroi şi gaze(cele mai puternice erupţii s-aumanifestat în anii 1837, 1857, 1864, 1885).
2. Judeţ situat în partea central-esticăa Româ niei, în concavitatea Carpaţilorde Curbură, pe cursul superior al Oltuluişi în bazinul Râului Negru, la intersecţiameridianului de 26° longitudi ne E cuparalela de 46° latitudine N, între jud.Harghita (N-NV), Bacău (NE), Vrancea(E), Buzău (S-SE) şi Braşov (V-SV). Supr.:3 710 km2 (1,55% din  supr. ţării).

Populaţia (1 ian. 2011): 222 065 loc. (1, 03%din populaţia ţării), din care 109 103 loc.de sex masc. (49,1%) şi 112 962 loc. desex fem. (50,9%). Populaţia urbană: 110 798(49,9%); ru rală: 111 267 (50,1%). Den -
sitatea: 59,9 loc./km2. Structura populaţiei
pe naţionalităţi (recensământul din 20-31 oct.2011): 21,4% români, 71,6% maghiari şisecui, 3,9% rromi ş.a. Reşed.: muni cipiulSfântu Gheorghe. Oraşe: Bara olt, Co -vasna, Întorsura Buzăului, TârguSecuiesc (municipiu). Comu ne: 40. Sate:122 (din care 11 aparţin muni cipiilor şioraşelor). Localit. com ponente ale ora şelor: 1.
Relief predominant muntos (60% dinsupr. jud. C.), cu alt. medie de 800–1 200m, care se asea mănă cu zidurile uneiputernice cetăţi, mărginind câteva arealedepre sionare şi culoare tectoniceintramontane. Zona montană cuprindeîn întregime unităţile M-ţilor Bodoc şiBaraolt, în partea central-nordică şi în Vjud. C., precum şi prelungirile M-ţilorHarghita în NV, cu vf. Cucu (1 558 malt.) situat la graniţa cu jud. Harghita, aleM-ţilor Nemira (vf. Şandru Mare 1 649m alt.) în NE, ale M-ţilor Vrancea (vf.Lăcăuţ 1 777 m – alt. max. a jud. C.) în Eşi ale M-ţilor Buzăului (masivelePenteleu, Podu Calului şi Siriu) şiClăbucetele Întor surii în S şi SE. Ariiledepresionare intra montane, bine indivi -dualizate, includ sectorul de NE al Depr.Braşov, reprezentat prin două sub -diviziuni – Depr. Târgu Secuiesc (sauBreţcu) şi Depr. Sfântu Gheorghe –, apoiDepr. Baraolt, Depr. Întorsura Buzăului,Depr. Comandău, Depr. Aita, Depr.Ozunca ş.a. În partea de V a jud. C. seaflă culoarul Rotbav–Căpeni, denumitde unii geo  grafi şi cu loarul Măieruş, cuo lungime de 30 km şi o lăţime de c. 3km (drenat de râul Olt, care în aceastăzonă meandrează foarte puternic) ce se
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indivi dua lizează ca o zonă de legătură,feroviară şi rutieră, între Depr. Bârsei, laS, şi Depr. Baraolt, la N. O notă aparteîn relief o formează culoarul sau „Poar -ta” de la Reci, cu o lăţime de c. 8 km,care asigură co municarea între Depr.Târgu Secuiesc şi Depr. Sfântu Gheorghe.Râu Negru îl împarte în două unităţimorfologice distincte: una pe malul dr.(Piem. de la Reci, 540 m alt.) şi alta pemalul stg. (transformată într-o reg. dedune – Dunele de la Reci), extinse pec. 8 km2, acoperite în trecut cu păduricompacte de mesteacăn (Betula verrucosa),fapt ce i-a atras şi numele de „Meste -cănişul de la Reci”, înlocuite în mareparte de plantaţii de arin negru (Alnus
glutinosa) şi de pin (Pinus silvestris).
Climă temperat-continentală, cu unsector predo minant (60%) aparţinândclimatului de munte şi altul cu climăcontinental-moderată, caracteristic ţinu -turilor de dealuri şi depresiuni. Între celedouă sectoare există diferenţieri marcanteanotimpuale, cât şi din punct de vedereal valorilor medii ale temp. aerului. Înţinutul cu climă de dealuri şi depresiuni,verile sunt calde şi cu precipitaţii bogateşi iernile friguroase, iar temp. medieanuală variază între 5 şi 7,6°C, în timpce în sectorul cu climă de munte verilesunt răcoroase, cu precipitaţii abun dente,iernile aspre, cu viscole frecvente şi stratde zăpadă gros şi stabil o perioadăîndelungată, iar valorile medii anuale aletemp. aerului oscilează în jur de 1°C.Temp. max. absolută (39,3°C) s-a în -registrat la Păpăuţi (15 iul. 1952), iartemp. minimă absolută (–35,2°C) laÎntorsura Buzăului (1 febr. 1947). Înzonele depresionare se produc, mai alesiarna, frecvente inversii de temp. (cuurmări nefavorabile pentru agricultură,transporturi etc.) care determină scădereaaccentuată a temp. aerului, formarea ceţiietc. Astfel, la 9 ian. 1964, un ase meneafenomen de inversie termică s-a produsîn Depr. Târgu Secuiesc, când pe funduldepresiunii s-a instalat un aer foarte receprovocând scăderea temp. pânăla -24,8°C, în timp ce pe vf. masivuluiLăcăuţ, ce domină depresiunea dinspreE, s-a înregistrat doar –4,5°C. Cantităţilemedii anuale ale precipitaţiilor sunt maireduse (600 mm) în ariile depresionare,mai adăpostite, şi mai abundente (1 200mm) pe crestele înalte ale munţilor,expuse advecţiilor de aer oceanic şi umed

dinspre V. Vân turile predominante batcu o frecvenţă mai mare dinspre N şi NE(16–17,2%) în reg. depresionară TârguSecuiesc şi dinspre V, NV şi SV (peste55%) pe culmile înalte ale munţilor.Vitezele medii anu ale ale vânturilor deV şi NV depăşesc 10 m/s, în timp cevitezele celor din zonele depresionare auvalori de 3–4 m/s. Prezenţa celor douăforme majore de relief (munţii şidepresiunile) favorizează apa riţia (pefondul general al circulaţiei aerului), dincauza diferenţei de presiune şi de temp.dintre ele, a unor brize locale cu mişcareascendentă ziua (dinspre depresiune spreculmile montane încon jurătoare) şidescendentă noaptea. În partea de NE ajud. C. bate un vânt local, numit Nemira,cu o frecvenţă mai mare iarna, cândprovoacă viscole, fiind considerat ocontinuare a Crivăţului.
Reţeauahidrografică ce brăzdeazăterit. jud. C. include în pr. un sector dincursul superior al râului Olt, caredrenează partea central-vestică şi vesticăa judeţului, pe o distanţă de 129 km, maiîntâi pe direcţia N-S, iar în aval de confl.cu Râu Negru şi până la confl. cu râulVârghiş pe direcţia S-N, formând marelecot în interiorul căruia se află M-ţiiBaraolt. Pe acest ultim sector, careformează, în mare parte, limita dintrejud. Covasna şi jud. Braşov, râul Oltprezintă o puternică meandrare dincauza pantei reduse de scurgere (0,5m/km). Râu Negru, afl. cel mai impor -tant al Oltului pe partea stângă, străbatejumătatea de E a jud. C., pe direcţia NE-SV, respectiv Depr. Târgu Secuiesc,colectând numeroşi afl., printre careEstelnic, Caşin (cu afl. Turia), Mărcuşaş.a. (pe dr.) şi Ghelinţa, Zăbala, Covasna,Săciova, Tărlung ş.a. (pe stg.). În zona deV a jud. C., Oltul mai primeşte pe parteadr. o serie de afl. mai mici, cum suntArcuş, Vâlcele, Aita, Baraolt şi Vârghiş(cu afl. său Cormoş). Extre mităţile de NE,E şi SE ale jud. C. sunt drenate decursurile superioare ale râurilor Oituz,Bâsca Mare şi Buzău. Întreaga reţeahidrografică de pe terit. jud. C. prezintăo densitate ce variază între 0,7 şi0,9 km/km2. O categorie aparte, cuimpor tanţă economică deosebită, o pre -zintă bogatele stra turi acvifere subterane,din care apar la zi numeroase izv. cu apeminerale, renumite pentru calităţile lorcurative (la Covasna, Malnaş, Bodoc,Bixad, Vârghiş, Vâlcele, Turia ş.a.).

Vegetaţia prezintă o zonalitate peverticală, de terminată de configuraţiareliefului şi de zonalitatea climei şi asolurilor. Cele două unităţi majore derelief – munţii şi depresiunile – includformaţiuni vegetale caracteristice fiecăreitrepte în parte. Astfel, pe crestele înalteale M-ţilor Vrancea, Penteleu, Nemira,Harghita, la peste 1 550 m alt., se extindpajiştile secundare, alcătuite din asociaţiide ţăpoşică (Nardus stricta) şi păiuş roşu(Festuca rubra) în alternanţă cu tufişuride afin (Vaccinium myrtillus), jneapăn(Pinus mugo) ş.a. Pantele M-ţilor Vrancea,Nemira, Har ghita şi Bodoc, între 1 200şi 1 500 m alt., sunt acoperite cu păduride molid (Picea abies), alături de care maiapar exem plare de paltin de munte (Acer
pseudoplatanus) şi de scoruş de munte(Sorbus aucuparia). Molidul coboară peunele văi până la 700 m alt. Spre parteainf. a pădurilor de molid încep să seivească exem plare răzleţe de fag (Fagus
silvatica) şi brad (Abies alba), iar pe măsurăce alt. scade, pantele munţilor mai micişi ale piemonturilor mai înalte suntîmbrăcate cu păduri de amestec, alcătuitedin ulm de munte (Ulmus montana),frasin (Fraxinus excel sior), carpen (Carpinus
betulus), gorun (Quercus petraea) ş.a.Pădurile de fag, carpen, gorun şi de stejaracoperă şi piemonturile înalte, marcândtre cerea de la vegetaţia de munte la ceade depresiune. Pădurile de gorun cucarpen tivesc aproape con tinuu părţilemarginale ale Depr. Târgu Secuiesc şiBaraolt. Şesurile depresiunilor suntocupate în cea mai mare parte deculturile agricole şi pe mici areale se dez -voltă o vegetaţie intrazonală şi azonală,reprezentată prin specii mezohigrofile(păduri de sălcii sau tufişuri de răchităşi arin negru) sau higrofile (rogoz,stânjenel de baltă, troscot ş.a.). În Depr.Târgu Secuiesc şi Sfântu Gheorghe se în -tâlnesc mai multe mlaştini eutrofe, cuvegetaţie specifică, formată din plantehigrofile, printre care bumbăcariţa(Eriophorum angustifolium), coada calului(Equisetum palustris), feriga de baltă(Dryopteris thelypteris). În aceste mlaştinişi-au găsit adăpost câteva relicte glaciare(Dryopteris cristata, Spiraea salicifolia,
Galium boreale, Ligu laria sibirica,
Lysimachia thyrsiflora, Stellaria longifolia,
Cnidium dubium ş.a.), dintre care unelese află la limita sudică a arealului lormondial. În bazinul inf. al Râului Negru,pe malul său stg., se află terenurinisipoase cu dune (Dunele de la Reci),
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care la începutul sec. 20, erau acoperitecu păduri compacte de mesteceni (Betula
verrucosa), ce for mau aşa-numitul„Mestecăniş de la Reci”, care au fostînlocuite în cea mai mare parte cuplantaţii de arin negru (Alnus glutinosa)şi de pin (Pinus silvestris).
Fauna este bogată şi variată, fiindadaptată la condiţiile de relief şi climă.Pădurile constituie do meniul vast şipropice pentru existenţa numeroa selorvieţuitoare, multe dintre ele de interescine getic. Cele mai frecvente vieţuitoareale domeniului forestier sunt ursul,lupul, vulpea, râsul (Lynx lynx), jderulde copac (Martes martes), veveriţa,căpriorul, cerbul, mistreţul, cocoşul demunte (Te trao urogallus), ciocănitoarea demunte (Picoides tridactylus alpinus),huhurezul (Strix aluco aluco), privi ghe -toarea, vipera de munte, şopârla demunte, tritonul de munte etc. Zoneledepresionare sunt populate de iepuri,vulpi, dihori, lupi, şobolani de câmp,şoareci de câmp, mierle, coţofene etc. Înapele râurilor de munte trăiesc păstrăvi,clean, mreană, zglăvoacă ş.a.
Resurselenaturale: zăcăminte delignit (Vâr ghiş, Baraolt, Căpeni, Racoşude Sus, Valea Cri şului) şi min. de fier

(Vârghiş, Doboşeni); expl. de andezit
(Bixad, Malnaş), gresie (Arcuş, Zagon,
Sita Buzăului, Breţcu, Ariuşd, Sfântu
Gheorghe, Covasna, Boroşneu Mare,
Măgheruş, Bodoc, Dobârlău, Întorsura
Buzăului ş.a.), calcare şi ser pentine
(Vârghiş), argilă (Breţcu, Bodoc), nisipuri
cuarţoase (Hăghig, Iarăş, Araci), balast
(Micfalău, Sfântu Gheorghe, Ilieni, Ozun,
Băţanii Mari, Întor sura Buzăului).
Bogăţiile aparte ale jud. C. sunt pădurile
(165 515 ha, la sf. anului 2007) şi nume -
roasele izv. cu ape minerale carbo -
gazoase, bi carbonatate, calcice, clorurate,
feruginoase etc. (Bibor ţeni, Covasna,
Bodoc, Malnaş, Vâlcele, Bixad, Vârghiş,
Zăbala, Şugaş, Herculian, Ozunca-Băi,
Bálványos, Turia ş.a.) şi bogatele ema -
naţii de dioxid de carbon, vapori de apă
şi hidrogen sulfurat (aşa-numitele solfa -
tare). Uneori, degajările de di oxid de
carbon şi hidrogen sulfurat, consi derate
fenomene postvulcanice, neîntâl nind
stratul acvifer pe care să-l tran sfor me în
izv. carbogazoase (borvi zuri), rămân în
stare gazoasă şi apar la suprafaţă sub
forma mofetelor (la Covasna acestea se
găsesc pe o supr. de 40 ha, apoi la
Bálványos, Malnaş-Băi, Şugaş ş.a.).

Istoric. Prezenţa omului pe terit.actual al jud. C. datează din cele maiîndepărtate timpuri, urmele activităţiisale fiind scoase la iveală de numeroasesăpături arheologice care au stabilit căacestea aparţin Neoliticului (milen. 5–4î.Hr.). Vestigiile materiale descoperite laSfântu Gheorghe, Bo roşneu Mare, Leţ,Reci şi mai ales la Ariuşd atestă existenţaomului pe aceste meleaguri în toatăEpoca neolitică. Reprezentativ pentruaceastă epocă este întinsa aşezareneolitică identificată în arealul localit.Ariuşd (cu mai multe niveluri de locuire),caracteristică fazei de început a culturiiCucuteni, care a şi dat numele culturiiAriuşd. Perioada de trecere de la Neoliticla Epoca brozului, aparţinând culturiiGlina III – Schneckenberg (sec. 18–16î.Hr.) este marcată prin descoperirile dela Zăbala, Ariuşd, Sfântu Gheorghe ş.a.,iar urme ale culturii Wieten berg (sec. 16–13 î.Hr.), specifice perioadei de mijloc aEpocii brozului, au fost scoase la ivealăîn arealul localit. Imeni, Bixad, SfântuGheorghe ş.a. Perioada de trecere de laEpoca brozului la prima vârstă a fierului– Hallstatt (1200–450/300 î.Hr.) este binereprezentată prin vestigiile descoperiteîn aşezările de la Ghidfalău, Peteni, Reci,Cernat, Sfântu Gheor ghe ş.a. Epoca LaTène dacică (sec. 5 î.Hr.-1 d.Hr.), careoglindeşte stadiul de dezvoltare alsocietăţii geto-dace din vremea regilorBurebista şi Decebal, caracterizată prindezvoltarea metalurgiei fierului, prinapariţia de noi forme ceramice datoratefolo sirii roţii olarului, prin dezvoltareameşteşugu rilor etc., este evidenţiată prindescoperirile de la Covasna, SfântuGheorghe, Olteni, Ghelinţa, Surcea ş.a.unde s-au găsit numeroase tezaure depodoabe dacice. La Covasna a fost iden -tificată, din această epocă, o puternicăcetate cu trei incinte de piatră, datânddin sec. 1 î.Hr.-1 d.Hr. În perioadastăpânirii romane au fost construite aicinumeroase fortificaţii şi castre care aveaumenirea să obstruc ţioneze văile şipasurile prin care puteau să pătrundăduşmanii. Printre acestea se numărăcastrele de la Olteni, Breţcu (Angustia),Reci ş.a. datând din sec. 2–3. Dupăretragerea armatei şi a administraţieiromane (în perioada 271–275) de peaceste meleaguri, populaţia autohtonă acontinuat să existe şi să-şi desfăşoareactivitatea neîntrerupt, organizându-se
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în obştii săteşti, agricole şi păstoreşti.Descoperirile arheo logice din arealelelocalit. Sfântu Gheorghe, Cernat, Olteni,Reci, Coşeni, Ghidfalău ş.a. atestă cupreg nanţă prezenţa populaţiei româneştipe aceste me leaguri înainte de pătrun -derea forţelor regatului feudal maghiar.În sec. 4, în această zonă erau multrăspândite produsele culturii Sântana deMu reş, desco perite în necropolele şiaşezările de la Reci, Cernat, SfântuGheorghe ş.a., care, pe lângă elementeleculturii materiale autohtone, cuprindeaşi componente ale triburilor goţilor. Însec. 6, încep să pătrundă în aceastăregiune triburile slave a căror convieţuirecu populaţia românească autohtonă estedovedită de vestigiile descoperite înaşezările de la Angheluş, Cernat, SfântuGheorghe, Coşeni, Poian, Târgu Secuiescş.a. În a doua jumătate a sec. 11, pestepopulaţia românească sedentară s-ainstaurat şi s-a extins treptat dominaţiaregatului feudal maghiar, însoţită şi decolonizarea secuilor (în jurul anului 1200)care au adoptat, ulterior, prin sec. 15,organizarea administrativă cunoscutăsub numele de „Scaune”. Se presupunecă această formă de or ga nizare admi -nistrativă a ţinut seama de organiza reavechilor „Scaune de judecată” ale populaţieiromâneşti autohtone. După stabilireasecuilor în această zonă, ţăranii români,apoi şi cei maghiari, au fost deposedaţide pământ de către auto rităţile feudaleşi transformaţi în iobagi, fapt ce i-a de -terminat ca, împreună, să lupte, veacuride-a rândul, împotriva asu pririi feudale.Pătrunderea şi stabi lirea ungurilor înaceastă regiune, în sec. 11–12, este do ve -dită de desco peririle din necropolele dela Zăbala şi Peteni în care s-au găsitobiecte de inventar tipic maghiare.Începând din această perioadă, populaţiaromânească a convieţuit paşnic cu secuiicolonizaţi aici pentru a apăra graniţa deE a Transilvaniei. La începutul sec. 16,mai precis în anul 1514, românii şi secuiiau luptat laolaltă împotriva nobilimiifeudale în timpul Războiului ţărănesccondus de Gheorghe Doja. La fel s-aîntâmplat şi în nov. 1848, când ţărănimearomână, împreună cu secui mea iobagăs-au răsculat împotriva nemeşilor,opunând o aprigă rezistenţă trupelorimperiale venite să înăbuşe revoluţia. Înbaza legii de împărţire pe judeţe din 1921şi apoi a reorganizării ad-tiv teritoriale

din 1925, a fost creat şi judeţul TreiScaune (corespunzător în mare parte cujud. Co vasna de azi), cu reşed. la SfântuGheorghe, care cuprin dea 5 plăşi, 2 oraşeşi 97 de comune. Această formă de orga -nizare s-a men ţinut până în sept. 1950când a avut loc o nouă împărţire ad-tivteritorială – pe regiuni şi raioane –, fostuljudeţ deve nind, în cea mai mare parte,raion în cuprinsul regiunii Braşov. PrinLegea nr. 2/17 febr. 1968 privind orga -nizarea ad-tiv teritorială a României, aluat fiinţă, printre altele, şi jud. C. încomponenţa căruia intră două municipii,3 oraşe, 40 de comune şi 122 de sate şi olocalit. componentă (Chiuruş) careaparţine oraşului Covasna.
Economia jud. C. are un caracteragrar-indus trial, evidenţiat de raportuldintre producţia globală agricolă şiproducţia glo bală industrială. 
Industria reprezintă una dintre pr.ramuri ale economiei jud. C. în cadrulcăreia se produc: ma şini şi agregateindus triale, subansamble auto, mo -toare electrice, echipament electric auto(Sfântu Gheorghe), organe de asamblare,izolatori electrici de joasă tensiune,şuruburi (Târgu Secuiesc), piese pentrutractoare şi maşini agricole (ÎntorsuraBuzăului), mase plastice (Sfântu Gheorghe),con fecţii (Sfântu Gheorghe, TârguSecuiesc), fire şi ţesături din bum bac şilână (Sfântu Gheorghe, Covasna),prelucr. inului (Reci), mobilă (SfântuGheorghe, Covasna, Târgu Secuiesc),che restea, lăzi, butoaie ş.a. (Breţcu,Covasna, Oituz, Coman dău, ÎntorsuraBuzăului, Târgu Secuiesc, Zăbrătău,Baraolt, Sita Buzăului), cărămizi (Bodoc,Malnaş, Covasna, Întorsura Buzăului),prefabricate din be ton (Sfântu Gheorghe),preparate din lapte şi carne (SfântuGheorghe, Târgu Secuiesc, Baraolt), bere(Sfântu Gheor ghe), spirt (Malnaş), amidonşi glu coză (Târgu Secuiesc) etc. Centrede îmbuteliere a apelor minerale la Bodoc,Covasna, Biborţeni, Vâlcele, Malnaş.
Agricultura beneficiază de condiţiinaturale favorabile culturii plantelor (înspecial a plantelor tehnice) şi creşteriianimalelor. În cadrul realizării producţieiglobale agricole, sectorul vegetal contri -buie în proporţie de 72,8%, iar cel animalde 27%, restul de 0,2% revin serviciiloragricole. La sf. anului 2007, jud. C. dis -punea de o supr. agricolă extinsă pe186 269 ha, din care 86 308 ha erau terenuriarabile, 58 863 ha ocupate cu păşuni na -turale, 40 092 ha cu fâneţe şi 1 006 ha de

livezi şi pepiniere pomicole. În acelaşian, terenurile arabile, răspândite în şesu -rile depresiunilor şi în luncile râurilor,erau cultivate cu cartofi (22 388 ha, locul2 pe ţară după jud. Suceava), grâu şisecară (18 855 ha), plante de nutreţ(17 789 ha), orz şi orzoaică (8 234 ha),porumb, ovăz, sfeclă de zahăr, legu -minoase pentru boabe, legume. Pomi cul -tura, restrânsă ca supr., include plan taţiimici de pruni, meri, peri, cireşi şi vişinicare ocupă, în general, terenurile înpantă. Sectorul zootehnic are condiţiibune de dezvoltare, ca urmare a exis -tenţei unei bogate şi variate baze furajere.La începutul anului 2008, efectivele deanimale de pe cuprinsul jud. C. eraualcătuite din 45 126 capete bovine (înspecial din rasa Bălţata româ nească),89 562 cape te porcine, 166 219 capeteovine (predominant din rasele Ţigaie şiSpancă), 10 588 capete caprine, 14 812capete cabaline (mai ales rasa Lipiţan,pro venită din herghelia de la Dalnic),nenumărate bubaline; avicultură (546 434capete păsări). Api cultură (5 139 familiide albine). În cadrul sectorului zootehnicse remarcă preponderenţa sec to rului pri -vat faţă de cel de stat, acesta fiind depeste 99% la creşterea bovinelor, por ci -nelor şi ovinelor, iar în domeniile api -culturii, creşterii capri nelor şi cabalinelorproprie tatea particulară este de 100%.
Căile de comunicaţie feroviare şi rutieresunt singurele mijloace ale jud. C. careasigură în tregul trafic de mărfuri şicălători. La începutul anului 2008,lungimea reţelei feroviare de pe terit. jud.

C. însuma 116 km (din care 44 km electri -ficată), cu o densitate de 31,3 km/1000km2 de te ritoriu, iar cea a drumurilorpublice era de 840 km (din care 296 kmmodernizate), cu o den sitate de 22,6km/100 km2 de teritoriu (sub media peţară, de 33,9 km/100 km2 de teritoriu).O importanţă de osebită pentru transpor -turile feroviare şi rutiere o au cele douătronsoane ale magis tralelor care traver -sează jud. C. – magistrala feroviarăBucureşti–Braşov–Sfântu Gheorghe–Ciceu–Deda–Baia Mare–Satu Mare şidrumul european E 572 care, pe terit. jud.
C., urmăreşte, în paralel, magistrala fero -viară. O importanţă remarcabilă pentrutrans porturile rutiere dintre Transilvaniaşi Moldova o are drumul naţionalmodernizat Braşov–Târgu Secuiesc–Breţcu–Oituz–Oneşti–Adjud–Ba cău–Suceava care traversează jud. C. prinpartea central-estică a sa.
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Învăţământ,culturăşiartă. În anulşcolar 2007–2008, reţeaua unităţilor şco -lare de pe terit. jud. C. cuprindea 11 gră -diniţe de copii, cu 8 668 copii înscrişi şi566 cadre didactice, 54 de şcoli generale(învăţământ primar – clasele 1–4 şigimnazial – clasele 5–8), cu 19 490 elevişi 1 736 cadre di dactice, 18 licee, cu 7 809elevi şi 745 profesori ş.a. Instrucţia şieducaţia copiilor şi elevilor se rea lizeazăatât în limba română, cât şi în limba ma -ghiară (pentru copiii care aparţin acesteiminorităţi naţionale). Activităţile cultu -ral-artistice se desfă şoară în cadrul celorşase case de cultură, 101 că mine cultu -ra le, un teatru de stat (la Sfântu Gheorghe),cu secţiile română şi maghiară, 199 debiblioteci, cu 1 711 000 volume, cincimuzee, numeroase formaţii artistice deama tori etc. Manifestările etno-folcloriceau loc la Întor sura Buzăului (Festivalulfolclorului ciobănesc „Ciobănaşul”),Covasna (Nedeea mocănească), BăţaniiMici şi Bálványos (Festivalul cânteculuişi portului popular) etc. 
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului2007, reţeaua unităţilor sanitarecuprindea şapte spitale, cu 2 013 paturi,revenind un pat de spital la 110 loc., douădispensare medicale, 36 de farmacii şipuncte farmaceutice, un sana toriu

cardiovas cular (la Covasna), un sanatoriupentru adulţi (la Turia) şi un sanatoriupentru copii (la Vâlcele). În acelaşi an,asistenţa medicală era asigurată de 346medici (1 medic la 645 locuitori), 75 demedici stomatologi (1 medic stomatologla 2 978 lo cuitori) şi 1 186 cadre sanitarecu pregătire medie.
Turism. Particularităţile peisajuluinatural, do minat de masivele muntoasece înconjură jud. C. ca o puternicăcentură şi care închid între ele nume roasedepresiuni cu un farmec aparte, speci -ficul şi frumuseţea obiectivelor istoriceşi arhitectonice, prezenţa numeroaselorstaţiuni balneoclimaterice, capacităţilesuficiente de cazare (16 hoteluri, 137 depensiuni turistice urbane şi 200 depensiuni turistice rurale ş.a., cu o capa -citate totală de 2 592 de locuri, la sf.anului 2007), varietatea şi bogăţiaelementelor etno-folclorice, multitudineacăilor de acces ş.a. favorizează, laolaltă,desfă şurarea unui intens trafic turistic.Printre atracţiile turistice ale peisajuluinatural, frecvent vizitate de turiştii aflaţila odihnă, la tratament balnear sau întranzit, sunt peştera cu emanaţii de sulfde la Turia, declarată rezervaţie naturală,defileul Oltului dintre Bixad şi Malnaş(c. 20 km lungime), dunele de nisip de

la Reci (6–10 m înălţime) pe care sedezvoltă plantaţii de anin, pin, plopcanadian şi mesteacăn, precum şi exem -plare de plante rare, ca de pildă laleauapestriţă, turbăria de la Comandău,declarată monu ment al naturii, vf. Lăcăuţ(1 777 m, cel mai înalt din jud. C.), mlaşti -nile de la Ozun, Apa Roşie şi FagulRotund (Estelnic), punctele fosilifere dela Aita Seacă ş.a. Obiectivele istorice şiarhitectonice de o irezistibilă atracţie suntcetă ţile medievale de la Bálványos,Cernat, Malnaş, Bixad, rezervaţia arheo -lo gică neolitică de la Ariuşd, bisericileforti ficate (sec. 15–16) de la Aita Mare,Arcuş, Belin, Ilieni, Sfântu Gheorghe,Sânzieni, Zăbala, Bodoc ş.a., castelele dela Arcuş, Ozun, Turia, Vârghiş, conacelede la Bicfalău, Cernat, Ilieni, Reci ş.a.Obiceiurile tradiţionale (claca, şezătoarea,colin dele etc.), bogăţia folclorului (hora,bătuta, sârba, csárdás), varietatea elemen -telor de port popular ca şi prezenţanenumăratelor staţiuni balneoclima tericecu ape minerale diferite (Bálványos, Co -vasna, Malnaş-Băi, Ozunca-Băi, Bibor ţeni,Vâl cele, Vârghiş, Turia ş.a.) sunt valori înplus care fac să crească potenţialul turistical jud. C. Indicativ auto: CV.
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Localităţilejud.Covasna(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)
I. Municipii Satele care aparţin municipiilor
1.SFÂNTUGHEORGHE (1332) 1. Chilieni (1334)2. Coşeni (1448)
2.TÂRGUSECUIESC (1407) 1. Lunga (1332)

II. Oraşe Localit. componente ale oraşelor Satele care aparţin oraşelor

1.BARAOLT (1224) 1. Biborţeni (1332)2. Bodoş (1459)3. Căpeni4. Micloşoara (1211)5. Racoşul de Sus (1417)
2.COVASNA (1548) 1. Chiuruş (1464)
3.ÎNTORSURABUZĂULUI(1553) 1. Brădet (1909)2. Floroaia (1954)3. Scrădoasa (1956)
III. Comune Satele componente

(primul sat este reşed. com.)
1.AITAMARE 1. AitaMare (1211)

2. Aita Medie (1332)

2.ARCUŞ 1. Arcuş (1332)
3.BARCANI 1. Barcani (1913)

2. Lădăuţi (1954)
3. Sărămaş (1956)



4.BĂŢANI 1. BăţaniiMari (1332)
2. Aita Seacă (1332)
3. Băţanii Mici (1567)
4. Herculian (1566)5. Ozunca-Băi (1956)

5.BELIN 1. Belin (1332)2. Belin-Vale (1956)
6.BIXAD 1. Bixad (1648)
7.BODOC 1. Bodoc (1332)2. Olteni (1332)3. Zălan (1319)
8.BOROŞNEUMARE 1. BoroşneuMare (1332)2. Boroşneu Mic (1567)3. Dobolii de Sus (1461)4. Leţ (1332)5. Ţufalău (1567)6. Valea Mică (1913)
9.BRATEŞ 1. Brateş (1415)2. Pachia (1567)3. Telechia (1567)
10.BRĂDUŢ 1. Brăduţ (1332)2. Doboşeni (1566)3. Filia (1569)4. Tălişoara (1332)
11.BREŢCU 1. Breţcu (1426)2. Mărtănuş (1567)3. Oituz (1533)
12.CATALINA 1. Catalina (1334)2. Hătuica (1332)3. Imeni (1561)4. Mărcuşa (1497)5. Mărtineni (1407)
13.CERNAT 1. Cernat (1332)2. Albiş (1539)3. Icafalău (1332)
14.CHICHIŞ 1. Chichiş (1461)2. Băcel (1909)
15.COMANDĂU 1. Comandău (1913)
16.DALNIC 1. Dalnic (1332)
17.DOBÂRLĂU 1. Dobârlău (1760–1762)2. Lunca Mărcuşului (1954)3. Mărcuş (1505)4. Valea Dobârlăului (1956)
18.ESTELNIC 1. Estelnic (1332)2. Cărpinenii3. Valea Scurtă (1760)
19.GHELINŢA 1. Ghelinţa (1567)2. Harale
20.GHIDFALĂU 1. Ghidfalău (1332)2. Angheluş (1332)3. Fotoş (1407)4. Zoltan (1359)

21.HĂGHIG 1. Hăghig (1252)2. Iarăş (1954)
22.ILIENI 1. Ilieni (1332)2. Dobolii de Jos (1461)3. Sâncraiu (1334)
23.LEMNIA 1. Lemnia (1332)
24.MALNAŞ 1. Malnaş (1366)2. Malnaş-Băi (1759)3. Valea Zălanului (1600)
25.MERENI 1. Mereni (1567)2. Lutoasa (1506)
26.MICFALĂU 1. Micfalău (1760)
27.MOACŞA 1. Moacşa (1332)2. Pădureni (1332)
28.OJDULA 1. Ojdula (1332)2. Hilib (1602)
29.OZUN 1. Ozun (1332)2. Bicfalău (1508)3. Lisnău (1332)4. Lisnău-Vale (1913)5. Lunca Ozunului (1956)6. Măgheruş (1512)7. Sântionlunca (1332)
30.POIAN 1. Poian (1332)2. Belani (1536)
31.RECI 1. Reci (1334)2. Aninoasa (1567)3. Bita (1332)4. Saciova (1567)
32.SÂNZIENI 1. Sânzieni (1332)2. Caşinu Mic (1567)3. Petriceni (1332)4. Valea Seacă (1311)
33.SITABUZĂULUI 1. SitaBuzăului (1533)2. Crasna (1909)3. Merişor4. Zăbrătău (1954)
34.TURIA 1. Turia (1307)2. Alungeni (1567)
35.VALEACRIŞULUI 1. ValeaCrişului (1332)2. Calnic (1332)
36.VALEAMARE 1. ValeaMare (1790)
37.VÂLCELE 1. Araci (1332)2. Ariuşd (1520)3. Hetea (1571)4. Vâlcele (1468)
38.VÂRGHIŞ 1. Vârghiş (1334)
39.ZAGON 1. Zagon (1567)2. Păpăuţi (1567)
40.ZĂBALA 1. Zăbala (1466)2. Peteni (1567)3. Surcea (1567)4. Tamaşfalău (1591)
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COVÃSINÞ,com. în jud. Arad, formatădin tr-un sat, situatã în zona de contact aprelungirilor vestice ale M-þilor Zarandcu Câmpia Aradului, pe canalul Matca;2 609 loc. (1 ian. 2011): 1 281 de sex masc.ºi 1 328 fem. Haltã de c.f. Produse depapetărie. Fermã de creºtere a bovinelor.Centru pomicol ºi viticol. Culturi decãpºuni. În satul Covãsinþ, atestat docu -men tar, prima oarã, în 1280, ca fiindcentru al unui cnezat românesc, se aflăbiserica „Pogorârea Duhului Sfânt”(1778-1779).
COVURLUI1.Podiºul ~, subunitate înS Colinelor Fãlciului, desfãºuratã subforma unui evantai de culmi ºi platouri,cu înclinare constantã spre S, cu alt. cescad de la 300 m în N la c. 200 m în S, lacontactul cu Câmpia Covurlui. Constituitpre dominant din prundiºuri cuaternareîn care vãile (Suhurlui, Covurlui, Slivnaº.a.) s-au adâncit pu ternic, prezentândversanþi abrupþi, afectaþi de alu necãri ºiravenãri.
2.Câmpia ~, câmpie situatã pe terit.jud. Galaþi, la S de Pod. Covur lui, întrevãile Geru, la V, ºi Prut, la E, ºi CâmpiaSiretului Inferior, la S, puternic fragmen -tatã de râuri (Geru, Gologan, Suhurlui,Lozova, Neagra, Chineja º.a.). Esteformatã dintr-o asociere de câmpuriinterfluviale ºi terase, cu alt. ce coboarãde la 214 m în N (în zona com. Bãleni) la60–70 m, în S (în area lul com. Smârdanºi Braniºtea). Culturi de cereale ºi plantetehnice.

COZANCEA1.Õ Copãlãu-Cozancea.
2.Mănãstirea~Õ Suliþa.

COZIA1. Masiv muntos în SV M-þilorFãgãraº, între râurile Olt, la V, Bãiaº, laN, Topolog, la E, ºi Sãlãtrucel, la S,alcãtuit din gnaisuri, ºisturi crista line,gresii ºi calcare, cu forme de relief de unpitoresc deosebit (abrupturi, crestezimþate, turnuri, mici escavaþii de peºteri,forme antropomorfe, ca de pildã „SfinxulCoziei”, „Ciobãnaºul”, „Haiducul”, „Ur sul”,„Faraonul” etc.). Munte cu mari perspec -tive de dezvoltare turisticã. Alt. max.:1 668 m (vf. Co zia). Rezervaþie naturalãcomplexã (c. 17 100 ha) înfiinþatã în 1966,declaratã Parc naþional (1990), cu abrup -turi stâncoase, forme bizare de relief ºi ovegetaþie diversã ºi abundentã. În cadrulrezervaþiei, c. 4 500 ha sunt aco perite cupãduri de fag, gorun ºi tufã ri ºuritermofile (scumpia/Cotinus coggygria,mojdreanul/Fraxinus ornus º.a.), iar c.600 ha o reprezintã stâncile. Covorul

vegetal cuprinde o ma re diver sitate deplante, între care se remarcã garo fiþa albã(Dianthus kitaibelii sp. spiculifolius), stân - je nelul de stâncã (Iris dacica), omagul(Aconi tum tauricum sp. hunyadense), guºaporumbelului (Sile ne dubia), pesma(Centaurea stoebe), mixan dra (Erysimum
saxosum), mãceºul de Cozia (Rosa villosassp. Coziae) º.a. Faunã bogatã ºi variatã:pisici sãlbatice, jderi de copaci, cerbi,cãprioare, râºi, mistreþi, capre negre,cinteze, coþofene, vipere cu corn, scor -pionul carpatic etc.
2. Pas (300 m alt.) ºi defileu situatepe cursul mijlociu al râului Olt, întreconfluenþa acestuia cu Lotru ºi oraºulCãlimãneºti; lungimea defileului: 14 km.În lungul defileului se desfãºoarã o ºoseamodernizatã (pe dr. Oltului) ºi o linie decale feratã (pe stg. Oltului) care asigurãlegãtura între Sibiu ºi Râmnicu Vâlcea.Pe malul drept al Oltului, la 1 km N demănãstirea Cozia, în punctul „CoziaVeche”, sãpãturile arheologice au scos laivealã (în 1966) o aºezare geto-dacicã cudouã niveluri de locuire (sec. 4 î.Hr.-1 d.Hr.).
3.Mănãstirea~Õ Cãlimãneºti(1).
4.Culturamaterialăhallstattiană~

Õ Costuleni.

COZIENI, com. în jud. Buzãu, alcãtuitãdin 20 de sate, situatã în depresiuneaomonimã din Sub carpaþii Buzãului,dominatã de Dealurile Blidiºel, în V, ºiDâlma, în E, pe râul Bãlãneasa; 2 119 loc.(1 ian. 2011): 1 033 de sex masc. ºi 1 086fem. Pomiculturã (meri, peri, pruni,nuci), în satul Bã lãneºti. Satul Cozienieste menþionat documentar în 1525.Bisericile din lemn cu hramurile „SfinþiiVoievozi” (1835) ºi „Sfântul Nicolae”(sec. 18), în satele Bălăneşti şi Cocârceni.
COZLAÕ Piatra-Neamþ(2).

COZMA, com. în jud. Mureº, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în Colinele Mãdãra -ºului, pe cursul superior al râului Agriº;588 loc. (1 ian. 2011): 301 de sex masc. ºi287 fem. Pomi culturã. În satul Cozma,menþionat documentar, prima oarã, în1231, se aflã biserica având hramul„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”(sec. 14, reparatã în sec. 19).
COZMENI, com. în jud. Harghita, alcã -tuitã din 2 sate, situatã în Depr. Ciuc, lapoalele SV ale M-þilor Ciuc; 2 145 loc.(1 ian. 2011): 1 097 de sex masc. ºi 1 048fem. Expl. şi prelucr. primară a lemnului.În satul Lãzãreºti, atestat docu mentar în1365, se aflã biserica „Sfântul Nicolae”

(sec. 17) ºi o bisericã romano-catolicã(1883), iar în satul Cozmeni, menþionatdocumentar în 1333, existã o bisericãromano-catolicã din sec. 14, cu zid deincintã din 1720. Com. C. a fost înfiinþatãla 18 mart. 2002 prin desprinderea satelorCozmeni ºi Lãzãreºti din com. Sânmartin,jud. Harghita.
COZMEªTI 1. Com. în jud. Iaºi, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în E-SE Pod. CentralMoldovenesc, pe cursul superior al râuluiMoºna; 2 927 loc. (1 ian. 2011): 1 510 desex masc. ºi 1 417 fem. Expl. de gresii,argile ºi nisipuri. Culturi de cereale. Viti -cul turã. Fanfarã. Satul Cozmeºti estemen þionat docu mentar, prima oarã, în1503.
2. Com. în jud. Vaslui, alcãtuitã din4 sate, situatã în Pod. Central Moldo -venesc, pe râul Buda, la NV de muni -cipiul Vaslui; 2 499 loc. (1 ian. 2011): 1 273de sex masc. ºi 1 226 fem. Bisericile dinlemn cu hramurile „Adormirea MaiciiDomnului” (sec. 17, cu unele trans -formãri din 1802) ºi „Sfântul Nicolae”(1732, reparată în 1931, ) în satele Bãleºtiºi Cozmeºti. În satul Fâstâci se aflãmănãstirea cu acelaºi nume (de cãlugãri),cu biserica „Sfântul Nicolae”, ctitorie dinsec. 17 a familiei Palade. Biserica mănãs -tirii Fâstâci a fost reziditã în 1721 dedomnul Mihai Raco viþã-Cehan, în stilbaroc, cu turle octogonale pe naos ºi pepronaos. Faþadele bisericii sunt împãrþiteîn douã registre, ornamentate cu panouri,arcaturi în acoladã ºi medalioane adân -cite în zidãrie. Biserica pãstreazã picturimurale interioare din 1851, între care seremarcã tabloul votiv care-l înfãþiºeazãpe domnul Mihai Racoviþã-Cehan. Dupãsecularizarea averilor mănãstireºti în1863, a funcþionat ca bise ricã de mir pânãîn anul 1992 când a fost reînfiinþatãmănãstirea. Biserica a fost afectatã decutremurele din 4 mart. 1977, 30 aug.1986 ºi 31 mai 1990, prezen tând fisuri labolþi, pe pereþi ºi turle. Zidul de incintãdateazã din 1851, iar Turnul-clopotniþãdin 1808. Com C. a fost înfiinþatã la 7mai 2004 prin desprin derea satelorCozmeºti, Bãleºti, Fâstâci ºi Hordileºtidin com. Deleºti, jud. Vaslui.

CRACÃU-BISTRIÞA, depresiune deeroziune în E României, desfãºuratã înlungul cursurilor inf. ale râurilor Cracãu(afl. al Bistriþei) ºi Bistriþa, în zona decontact dintre M-þii Stâniºoarei ºi Goºma -
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nu, la V, ºi Dealurile Corni, Holmu Mare,Runcu, ªerbeºti º.a. (Subcarpaþii Neam -þului), la E. Supr.: 515 km2. Alt. medie:400 m. Depresiunea are o formã depâlnie, ce se lãrgeºte de la 3–4 km, în N–NE, la peste 15 km, în S-SE, iar alt.coboarã de la 500 m, în NE, la 340 m, înSE. Relieful este format dintr-o câmpiealuvialã etajatã, din terasele ºi lun cileCracãului ºi Bistriþei. Climã rãcoroasã(temp. medie anualã 6–8°C) ºi precipitaþiimoderate (600–700 mm/anual). Solurivariate, predo minante fiind cele bruneluvice în partea de NV, cerno ziomurileºi solurile cenuºii în partea centralã ºi deE. Pãºuni ºi fâneþe naturale întrerupte depâlcuri de pãduri de stejar. Local se întâl -nesc ochiuri de vegetaþie de silvostepã.Culturi de cereale, plante tehnice ºi decartofi. Pomiculturã.
CRAIDOROLÞ, com. în jud. Satu Mare,
alcã tuitã din 5 sate, situatã în Câmpia
Ierului, pe râul Crasna; 2 077 loc. (1 ian.
2011): 1 023 de sex masc. ºi 1 054 fem.
Nod rutier. Apiculturã. Satul Crai dorolþ
este menþionat documentar, prima oarã,
în 1319. Bisericã din sec. 14, în satul
Eriu-Sâncrai ºi bisericã reformatã (sec.
17), în satul Craidorolþ; bi serici ortodoxe,
cu acelaºi hram – „Sfinþii Arhan gheli
Mihail ºi Ga vriil”, în satele Þeghea (1767)
ºi Craidorolþ (1770). În satul Þeghea,
atestat docu mentar în 1279, se aflã
mănãstirea de maici cu acelaºi nume, cu
biserica din lemn „Adormirea Maicii
Dom nului” construitã în stil mara -
mureºan, în anii 1995–1997, cu un altar
de varã, o casã paro hialã cu douã etaje
ºi un paraclis. Ateliere de picturã ºi de
croitorie.
CRAIOVA, municipiu în S României,reºed. jud. Dolj, situat în NV CâmpieiRomanaþi, pe terasele de pe stg. Jiului,la 100 m alt.; 298 751 loc. (1 ian. 2011):141 954 de sex masc. ºi 156 797 fem.Supr.: 81,4 km2, din care 39,2 km2 înintravilan; densitatea: 7 621 loc./km2.Aero port. Nod feroviar (staþia de c.f.inauguratã la 5 ian. 1873) ºi rutier. Staþiede triaj. Important centru industrial,comer cial, cultural, ºtiinþific, de învãþã -mânt, de transport ºi turistic al þãrii. Cen -tralã electricã ºi de termoficare (110 MW),intratã în funcþiune în 1987. Constr. deutilaj greu, utilaje energetice, petroliereºi miniere, de maºini ºi utilaje agricole ºiforestiere, de avioane, de automobile

pentru oraº (iniţial marca „Olcit”,construită în colab. cu firma francezãCitroën, a cărei producţie a avut loc înperioada 1982–1996, ultimul automobilfiind construit la 14 mai 1996, ºi apoimarca „Cielo”, din anul 1996, realizatăîn colab. cu firma sud-coreeanã „Daewoo”,care a pus bazele, la 30 nov. 1994, so -cietãþii mixte româno-coreene, „RODAEAUTO MOBILE”; în anul 2007 societatearomâno-coreeană a fost cumpãratã defirma americanã „Ford”, a cărei pro -ducţie a început în sept. 2009 cu asam -blare de auto mobile marca „Ford”, pebaza subansamblelor aduse de la aceeaşifirmă din Turcia, iar din 26 apr. 2010 cuo linie proprie de producţie şi asamblarea tuturor subansam blelor). La C. se maiproduc tractoare, locomotive Diesel ºiDie sel-electrice, motoare electrice pentrulocomotive, gene ratoare electrice sincro -ne, transformatoare de mare putere (pânãla 400 MVA), aparataj electric de înaltãtensiune, maºini-unelte (strunguri cu co -mandã numericã ce pot prelucra piesedin metal cu diametrul de 2,5–3 m),echipamente pentru ridicat ºi manipulatetc. Producţie de fire sintetice, de articoledin piele şi blană, de tricotaje ºi conf., deþesãturi din lânã, de cherestea, parchete,traverse º.a., de prefabricate din beton,panouri pentru construcþia de locuinþe,tuburi pre com pri mate, plãci de teracotã,de preparate din carne ºi lapte, zahãr,ulei, bere, produse de pani ficaþie etc.Tipografie. La C. îşi desfăşoară activitateatrei instituţii de învăţământ superior destat, cu 24 de facultăţi, 37 634 studenţi şi1 381 cadre didactice, un institut deînvăţământ superior privat, cu cincifacultăţi, 10 893 studenţi şi 29 cadredidactice (în anul universitar 2007–2008),un Teatru Naþio nal (f. 1854), numit„Marin Sorescu” (din iun. 2005), cu secþiide dramã, muzicalã ºi de pãpuºi (ultimulinaugurat în 1948), care dispune de oclãdire nouã, mo dernã, datã în folosinþãîn 1973, o filarmonică de stat „Oltenia”

(înfiinþatã la 17 apr. 1947), un ansamblulde cântece ºi dansuri „Nicolae Bãlcescu”,un studio teritorial de televiziune (din16 mai 1996), mai multe studiouri localede radio-emisie etc. Centru edi torial ºide presã cu îndelungatã tradiþie. Nume -roase biblioteci (Biblioteca judeþeanã„Alexandru ºi Aristia Aman”, f. 21 dec.1908, cu 445 469 volume. La 5 apr. 2006,la această bibliotecă a fost inaugurat„American Corner” cu scopul pro mo -vării cooperării între S.U.A. şi Româniaprin furnizarea de informaţii din diferitedomenii; Biblioteca universitarã; Biblio -teca francezã „Omnia”; Biblio teca brita -nicã º.a.), cinematografe, case de culturãºi muzee: Muzeul Olteniei (din 1914), cusecþii de istorie ºi arheologie, etno grafieºi ºtiinþele naturii, cuprinde peste 12 000de exponate; Muzeul de Artã (înfiinþatîn 1908), cu colecþii de picturã universalãºi româneascã, de gra ficã ºi sculpturãromâ neascã (7 sculpturi realizate deConstantin Brâncuºi), de icoane etc.,adãpostit (din 1954) în palatul lui DinuMihail (construit în 1896, în stilulacademismului francez, dupã planurilear hi tectului francez Paul Gottereau);Muzeul de Etnografie ºi Artã Popularã,înfiinţat în 1915, situat în Casa Bãniei –construcþie realizatã în 1699 din iniþiativalui Constantin Brân coveanu; Muzeul deArheo logie ºi Istorie; Mu zeul de Istoriea Medicinei ºi Farmaciei „Victor Gomoiu”,înfiinţat în 1974, cu colecþii de mobilier,instru mentar, documente, reviste, obiec -te care au aparþinut unor savanþi etc.;Muzeul Mi litar Dolj, cu exponate refe -ritoare la istoria mili tarã a jud. Dolj;Muzeul Tea trului Na þional; Muzeul deºtiinþele naturii (f. 1923), cu co lecþii demamifere cuater nare, de entomologie,ichtyologie. În C.existã Parcul „Romanescu”(numit pânã în 1992 „Par cul Poporului”),realizat în anii 1900–1903 dupã pla nurilearhitectului francez Émile Redont, extinspe 90 ha. Grãdinã botanicã (17 ha),amenajatã de botanistul Alexandru Buia
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în anul 1952. Târg anual inter naþional demaºini ºi uti laje agricole (din 1991) ºiFestival naþional de folclor „MariaTanase” (din 1969), o dată la doi ani, şiFestival naţional anual de ro manþe„Ioana Radu” (din oct. 1998). Istoric.Teritoriul actual al C. este locuitneîntrerupt din Neolitic ºi pânã astãzi,aºa cum dovedesc descoperirile arheolo -gice din peri me trul oraºului. În arealulmuni cipiului C. au fost identi ficatevestigii neolitice (ce ramicã pictatã poli -crom), ºi urmele unei aºezãri din perioadade trecere de la Neolitic la Epoca brozului,aparþinând culturii Coþofeni (2500–1800î.Hr.) şi urmele unei im portante aºezãridaco-getice, de mari dimensiuni (850 x400 m), datând din sec. 4 î.Hr., numitã
Pelendava, în care s-a gãsit un tezaur com -pus din 80 de piese de harnaºa ment,lucrate din ar gint, unele placate cu aur,aparþinând unei cãpetenii daco-ge tice. Înanul 102 d.Hr., cetatea Pelendava a fostcuceritã de romani. În zona actualã alocalit. componente Mofleni, pe terasaJiului, la marginea oraºului, au fostdescoperite urmele unei aºezãri civile ro -mane ºi ale unui castru roman din sec.2–3 plasate pe drumul roman care veneade la Drobeta la Ro mula. În cadrulcastrului roman au fost gãsite cãrãmizicu ºtampila unitãþii militare Numerus
Maurorum, monede romane, o statuie azeiþei Victoria, arme º.a. Aºezarea civilãromanã a fost menþionatã, pentru primaoarã, în anul 225 pe o hartã a ImperiuluiRoman. Dupã anul 275, când adminis -traþia ºi armatele romane s-au retras dinDacia, romanii au pãstrat, totuºi, subcontrol malul stg. al Dunãrii, inclusivPelendava, împãratul Constantin celMare construind în timpul domniei sale(306–337) un al doilea limes (val depãmânt) în Oltenia, numit popularBrazda lui Novac, care trecea prinextremitatea de N a Craiovei de azi. Înaceastã perioadã, cele douã aºezãri –Pelendava geto-dacicã ºi Pelendava

romanã – au fuzionat, majoritatea for -melor de culturã materialã (cera micã,arme, unelte, ustensile de tot felul º.a.)fiind de sorginte romanã, fapt cedemonstreazã o roma nizare accentuatãa acestei zone. Astfel, în arealul localit.componente Mofleni a fost descoperit unfurnal roman pentru topirea metalelor,datând din sec. 5–6, iar în zona centralãa municipiului Craiova a fost scos laivealã un tezaur alcãtuit din 5 000 demonede romane. În sec. 7–8 localit. apurtat numele latin Ponsiona (Pod pesteJiu), denumire gãsitã pe o inscripþie depe un fragment de stelã. Acest toponims-a perpetuat pânã în jurul anului 1377,denumirea Craiova apãrând întâia oarãpe inscripþia de pe mormântul domnuluiVladislav I (Vlaicu), mort în 1377, iar apoila 1 iun. 1475 într-un hrisov al dom nuluiBasarab cel Bãtrân (Laiotã). În primajumã tate a sec. 15 apare consemnatã,pentru prima datã, puternica familie aboierilor Craioveºti, care în sec. 15–16 ajucat un rol important în viaþa politicã ºiculturalã a Þãrii Româneºti. La sfârºitulsec. 15, familia boierilor Craioveºtiajunsese sã posede cel mai întinsdomeniu latifundiar din Oltenia, formatdin peste 100 de sate ºi 182 de bunurifunciare, fapt ce i-a creat acestei familiio largã autonomie politicã, astfel încâtdomnii Þãrii Româneºti, aflaþi în Scaun,nu se puteau menþine la domnie fãrãsprijinul familiei Craioveºti. Rolulfamiliei Craioveºtilor în viaþa politicã aÞãrii Româneºti s-a întãrit în timpuldomniei lui Vlad Cãlugãrul (1481–1495).În 1492, Vlad Cãlugãrul, domn al ÞãriiRomâneºti (sept.–nov. 1481; 1482–1495),a stabilit la C. reºedinþa banilor Olteniei(transfe rând-o de la Strehaia), unde s-amenþinut pânã în 1761, când reºedinþa afost mutatã la Bucu reºti. Timp de 269 deani, marea Bãnie de la Craiova a devenitcea de-a doua instituþie politicã a ÞãriiRomâneºti, ca importanþã. În perioadamedievalã, banul Craiovei era a doua

persoanã în stat, dupã domnul ÞãriiRomâneºti. Bãnia de la Craiova avea unlarg statut de independenþã ad-tivã,judecãto reascã ºi militarã. Dupã mutareareºedinþei la Bucu reºti în 1761, Bãnia afost desfiinþatã ca instituþie în anul 1831.În perioada 1735–1770, C. a devenitcentrul unei regiuni aflatã în anarhietotalã, în care haiducii fãceau legea, BãniaCraiovei nemaifiind eficace. În cursulRãzboaielor ruso-turce din 1768–1774 ºi1806–1812, C. a suferit de pe urmajafurilor turceºti care au provocat maripagube materiale; în 1795, ciuma adecimat populaþia, iar incendiul care i-aurmat la scurt timp a produs imensepagube materiale. În sec. 18–19, C. a fostun important centru de învăţământ şicultural, prin înfiinþarea unei ºcoli înlimba românã (1755) ºi a alteia în limbagreacã (1826) ºi a unei tipografii (1837).Locuitorii oraºului au participat la Revo -luþia lui Tudor Vladi mirescu din 1821, laRevoluþia din 1848, ca ºi la întreagamiºcare de renaº tere a României dinepoca modernã. La 5 nov. 1896 a fostinaugurat iluminatul electric al oraºului
C. La 8/20 nov. 1916, trupele germaneau ocupat oraºul. La 7 sept. 1940, la C.s-a semnat Tratatul româ no-bul gar princare partea de S a Dobrogei – Cadri -laterul (respectiv judeþele Durostor ºiCaliacra) – a intrat în componenþaBulgariei. Oraºul C. a fost declaratmunicipiu la 17 febr. 1968, având în sub -ordine ad-tivã 4 localit. componente(Fãcãi, Mofle ni, Popoveni ºi ªimnicu deJos) ºi 4 sate (Cernele, Cernelele de Sus,Izvorul Rece, Rovine). Monumente: laMofleni se aflã mănãstirea „Bucovãþ” (decãlugãri), cu biserica „Sfântul Ni colae”construitã în 1506–1512 ºi refãcutã în1571–1572 de marele ban ªtefan ºi fiulsãu Pârvu ºi pic tatã în 1574. Dupãcutremurul din 11 ian. 1838, biserica ºimănãstirea au cãzut în ruinã, fiindreconstruite în 1873 prin contribuþiaenoria ºilor. Biserica este din nou lãsatãîn pãrãsire în 1896 ºi restauratã dupãPrimul Rãzboi Mondial de Comi siuneaMonumen telor Istorice, ºi reînfiinþatã camănãstire (o perioadã a funcþionat cabisericã de parohie). În prezent, în in -cinta mănãstirii se aflã SeminarulTeologic al Arhiepiscopiei Cra iovei. Înmunicipiul C. se gãsesc numeroasebiserici ºi clãdiri cu valoare istoricã ºiarhitecturalã: Bise rica Domneascã, cu
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hramul „Sfân  tul Dumitru”, ctitorie din1651–1652 a lui Ma tei Basarab, ridicatãpe locul uneia mai vechi, construitã în1483 de boierii Craioveºti (refãcutã în1690 din iniþiativa lui Petre Obedeanu ºiapoi în 1724 de fiul sãu Constantin).Dupã cutremurul din 11 ian. 1838, carei-a provocat mari stricãciuni, a fostreconstruitã integral în 1885–1889 dupãpla nurile arhitectului francez ÉmileLecomte du Noüy ºi renovatã în 1906 ºi1933 (când au fost executate ºi picturilemurale interioare de pictorii franceziMenipot ºi Boriès). Biserica a fostconsolidată şi restaurată în anii 2006–2007. În 1940, biserica „Sfântul Dumitru”a devenit Cate drala Mitro politanã aOlteniei, în interior aflându-se moaºteleSfintei Muceniþe Tatiana; biserica„Sfântul Ilie”, ctitorie a vornicului IlieOteteleºanu, a fost construitã în 1720 ºipictatã în 1840–1841 de Con stantin Leccaºi refãcutã în 1893 dupã planurilearhitectului P. Springler, ºi repictatã deGheorghe Tattarescu ºi Gheorghe Ioanid;biserica având dublu hram – „SfântulGheorghe” ºi „Cuvioasa Pa ras cheva”(1730); biserica „Sfântul Mina” (1731, cupicturi murale originare); biserica fosteimănãstiri „Obe deanu”, cu hramul„Sfinþii Împãraþi Con stantin ºi Elena”, afost con struitã în anii 1748–1753, cumodificãri ulterioare; la cutre murul din4 mart. 1977 au căzut turlele şi au fostreconstruite ulterior; pe lângã bisericaacestei mănãstiri a funcþionat primaºcoalã în lb. română din Oltenia(înfiinþatã în 1755); bisericile cu hramurile„Sfântul Gheorghe”-Vechi (1730–1775),„Sfântul Gheor ghe”-Nou (1754–1755,refãcutã din temelii în 1913), „SfinþiiArhangheli Mihail ºi Gavriil” (sec. 16,reziditã de la nivelul ferestrelor în 1783–1791), „Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel”(sec. 15, refãcutã din temelii în 1783–1785), „Sfântul Ni colae”-Craioviþa (1730–1732); biserica Hagi Enusi, cu hramul„Toþi Sfinþii” (1792, cu picturi din 1895);biserica „Brânduºa” (1793), cu înfãþiºarerusticã; biserica „Madona Dudu”, cuhram dublu – „Ador mirea MaiciiDomnului” ºi „Sfântul Panteli mon”,ziditã în anii 1750–1758 prin strãdaniamarelui clucer Con stantin Fotescu ºi atãbãcarului Hagi Ion Gheorghe pe loculunei biserici din lemn ce data din anul1700, a fost refãcutã în 1842–1844, apoidãrâmatã complet în 1913 ºi reconstruitã

în 1929–1942 dupã planurile arhitecþilorIon Traja nescu ºi Sterie Becu. În pronaosse aflã mormântul poetului VasileCârlova. În anul 1992 a devenit catedralăepiscopală; biserica având hramul„Sfântul Nicolae”-Belivacã (1794–1800,cu picturi mu rale inte rioare, origi nare);biserica având dublu hram – „SfântulNicolae” ºi „Sfânta Parascheva” (1795);biserica „Sfân tul Nicolae”-Ungureni(1774–1780); biserica având triplu hram,„Sfântul Ioachim”, „Sfânta Ana” ºi„Sfântul Haralambie” (1802–1806);biserica „Sfinþii Trei Ierarhi” (1815);biserica „Sfântul Nicolae”-Doro banþu(1782–1783); biserica „ªtir bei” cu hramul„Sfânta Treime” a fost construită în anii1901–1906 (după planurile arhitectuluifrancez Émile Lecomte du Noüy) pe loculunei vechi biserici ridicate în anii 1765–1768 de Dumitrana Ştirbei, soţiastolnicului Constantin Ştirbei; bisericaromano-catolicã „Sfântul Anton” (1654,refãcutã în 1734–1738 ºi renovatã în 1841–1844); Casa Bãniei, construitã dininiþiativa domnului Constantin Brân -coveanu, în 1699, pe locul unui vechiedificiu din sec. 15 care aparþinea fam.Craiovescu. Casa Bãniei este cea maiveche construcþie civilã din Craiova,declaratã monument de arhitecturã. Casaare un elegant foiºor pe coloane de piatrã.În prezent, Casa Bãniei adãposteºteMuzeul de Etnografie ºi Artã Popularã;Casa „Glogoveanu” dateazã dinainte deanul 1783, restauratã în anii 1802 ºi 1840.Casa a aparþinut boierilor Glogoveanu.În perioada 1913–1949 aici a funcþionatPrimãria oraºului Craiova, iar în prezentesate sediul Tribunalului judeþean; Casa„Jianu”, cu douã niveluri (sec. 18,refãcutã în 1918 pe vechea fundaþie);clãdirea fostului Palat de Justiþie con -struitã în 1880–1890, în stil neoclasic,dupã planurile arhitectului Ion Soco -lescu, azi sediul Universitãþii; clãdireaPa latului Administrativ, construitã în1912–1913 dupã planurile arhitectuluiPetre Antonescu, azi sediul Prefecturii;clădirea Primăriei municipale  construitădupă planurile arhitectului Ion Mincu,inaugurată în 1916; palatul lui DinuMihail construit în 1896–1907 dupãplanu rile arhitectului francez PaulGottereau, azi adăposteşte Muzeul deArtã; fântânile „Popova” (1613), „Obe -deanu” (1774), „Jianu” (1800), „Purca -rului” (1816), Fân tâna Roºie (1850–1870),monumentul lui Barbu ªtirbei, realizatîn 1907 de Jean du Noüy; monu mentul

fraþilor Buzeºti (autor Boris Caragea);bustul lui Petrache Poenaru, operã din1935 a lui Anghel Chiciu etc.
CRAIVA, com. în jud. Arad, alcãtuitã din10 state, situatã în zona de contact aCâmpiei Cermei cu Dealurile Codru-Mo -ma, pe cursul superior al râului Sartiº;2 951 loc. (1 ian. 2011): 1 466 de sex masc.ºi 1 485 fem. Expl. ºi prelucr. lemnului.În satul Ciunteºti, menþionat docu mentarîn 1587, se aflã biserica din lemn cuhramul „Buna Vestire” (1725), cu picturiinterioare, în stil bizantin, reali zate pepânzã sau pe lemn de tei ºi lipit pe pereþiide scânduri. Satul Craiva este atestatdocumentar în 1344.
CRAPINA, lac de luncã, situat în marelecot al Dunãrii, în N Dobrogei, în amontede Isaccea; 29,4 km2. Separat de Dunãreprin grinduri flu viatile, dar legat defluviu prin privaluri. Pescuit.
CRASNA1.DealurileCrasnei, unitatedelu roasã de relief în NV României, partecomponentã a Dealurilor Vestice, limitatãde râurile Barcãu, la V-SV ºi Crasna, laE-SE, de Câmpia Tãºnadului, la N ºiDepr. ªimleului, la S. Au aspectul unorgla cisuri de eroziune, cu înclinare spreV-NV. Alt. max.: 327 m. Sunt constituitedin marne, nisipuri ºi pietriºuri ºi suntacoperite cu pãduri, pajiºti naturale ºipomi fructiferi.
2. Râu în NV României, afl. stg. alTisei pe terit. Ungariei; 140,4 km, din care121 km pe terit. României. Supr. bazi -nului: 2 140 km2. Izv. din zona de contactdintre M-þii Meseº ºi M-þii Plopiº, de subvf. Mãgura Priei, de la 565 m alt., ºistrãbate, pe direcþie S-N-NV, Depr.ªimleului (trece prin oraºul ªimleuSilvaniei, dupã care ocoleºte cristalinulin sular al Mãgurii ªimleului ºi tra -verseazã defileul epigenetic dintre Ceheiºi Uileacu ªimleului), Câm pia Tãºnadului,Câmpia Ierului ºi a Someºului. În aval desatul Moftinu Mic este îndiguit pe 70 kmlungime. În secolele trecute se vãrsa înSomeº. Afl. pr.: Valea Banului, Bicu,Carastelec, Zãnicel, ªolduliþa, Zalãu,Maja, Cerna, Maria.
3. Com. în jud. Gorj, alcãtuitã din 9sate, situatã în Depr. SubcarpaticãOlteanã, la poalele sudice ale M-þilorParâng, pe râul Turbaþi; 5 092 loc. (1 ian.2011): 2 546 de sex masc. ºi 2 546 fem.Creşterea bovinelor. În satul Crasna seaflã o mănăstire de călugări, cu biserica„Sfântul Nico lae”, ctitorie din 1636 amarelui pitar Dimitrie Filiºanu, cu picturi
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murale în frescã din 1757, între care seremarcã tabloul votiv cu portre tele luiMatei Basarab ºi mitropolitului ªtefan.Bise rica este declarată monument istoric.Chiliile au fost refãcute în 1808, iarbiserica restauratã în anii 1808, 1820,1936–1938 ºi în 1991–1993. Bisericile dinlemn, cu ace laºi hram – „CuvioasaParascheva”, în satele Aniniºu din Deal(1768), Aniniºu din Vale (1800, reparatãîn 1834 ºi refãcutã în 1904) ºi Drãgoieºti(1760); în satul Dumbrãveni se gãsescbisericile din lemn cu hramurile„Adormirea Maicii Dom nului” (1768),„Sfinþii Îngeri” (1810) ºi „Sfân tulGheorghe” (1824), iar în satul Cãrpiniºexistă biserica din lemn cu hramul„Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului”(1738), cu zid de incintã din sec. 19.
4. Com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã din 4sate, situatã în S Depr. ªimleului, lapoalele M-þilor Plopiº, în zona de confl.a Vãii Banului cu Crasna; 6 593 loc. (1 ian.2011): 3 172 de sex masc. ºi 3 421 fem.Nod rutier. Expl. ºi prelucr. lem nului.Producţie de mobilă, de cuptoare şiarzătoare, de articole de îmbrăcămintepentru lucru şi de articole din materialplastic pentru construcţii, de băuturirăcoritoare ş.a. Fermã de creºtere abovinelor. Pomiculturã. În arealul com.

C. au fost descoperite vestigii paleo litice(vârfuri de sãgeþi), neolitice (topoare dintuf vulcanic, urme de locuinþe), dinEpoca bronzului ºi din perioada dacicã.Devastatã de marea invazie mongolã din1241. În satul Crasna, menþionat docu -mentar, prima oarã, în 1213, se aflãruinele unei cetãþi din sec. 13–15 ºi obisericã în stil gotic (1380–1400), cu tavancasetat, pictat în 1736; turn din 1708;ample transformãri în 1909.
5. Õ SitaBuzãului.
6.Mănãstirea~ Õ Izvoarele(5).
7. Pãdure lângã satul Crasna (com.Albeºti, jud. Vaslui) unde, la 5–6 sept.1450, oastea lui Bogdan II, domn alMoldovei, a înfrânt armata polonã

invadatoare care urmã rea sã-l reînscã -uneze ca domn pe Alexãndrel, refugiatîn Polonia dupã înfrângerea de laTãmãºeni.
CRASNICOL, grind fluvio-maritim,situat în S Deltei Dunãrii, între braþulSfântu Gheorghe al Dunãrii ºi þãrmulMãrii Negre, la V de com. SfântuGheorghe. Supr.: c. 3 500 ha. Lungime:18 km. Strã bãtut de canalele Tãrâþa,Belciug, Crasnicol, Lejai º.a. Este unadintre cele mai importante zone aleDeltei Dunãrii în care poposesc pãsãrilemigratoare sau în pasaj.
CRÃCÃOANI, com. în jud. Neamþ,alcãtuitã din 5 sate, situatã în zona decontact a Subcarpaþilor Neamþului cuM-þii Stâniºoarei, pe cursul superior alrâului Cracãu; 4 562 loc. (1 ian. 2011):2 268 de sex masc. ºi 2 294 fem.Zãcãminte de sare gemã. Expl. forestiere.În satul Crãcãoani se aflã schitulHorãicioara (de cãlu gãri), situat la 900m alt., ctitorie cãlugãreascã din anul 1466,cu biserica din lemn „Buna Vestire” con -struitã în 1480 prin strãdania arhiman -dritului Chiriac la porunca domnuluiªtefan cel Mare. Locul Sfintei Mese dinaltarul fostei biserici din lemn este marcatde o lespede din piatrã aºezatã în 1937.Biserica actualã, cu hramul „IzvorulTãmãduirii”, a fost ziditã în 1868 prinosârdia arhiman dritului ErmoghenBuhuº, consolidatã ºi renovatã în anii1998–2006, resfinþitã la 17 iun. 2007.Declaratã mo nument istoric ºi dearhitecturã.
CRÃCIUNA,Cetatea~ÕOdobeºti(4).

CRÃCIUNELU DE JOS, com. în jud.Alba, formată dintr-un sat, situatã în Pod.Târnavelor, pe râul Târnava; 2 170 loc.(1 ian. 2011): 1 099 de sex masc. ºi 1 071fem. Staþie de c.f. Expl. de balast, deargilă şi de caolin. Produse lactate.Morărit şi panificaţie. Prelucr. lemnului.Creşterea bovinelor. Centru viticol.Pomiculturã. În satul Crãciunelu de Jos,atestat documentar în 1324, se află obiserică reformată (sec. 16, restaurată în1926).
CRÃCIUNEªTI1. Com. în jud. Mureº,alcãtui tã din 5 sate, situatã în parteacentralã a Pod. Tran sil vaniei, pe râulNiraj; 4 235 loc. (1 ian. 2011): 2 093 de sexmasc. ºi 2 142 fem. Haltã de c.f. (în satulCinta). Producţie de mobilier. Creştereabovinelor. Culturi de cartofi ºi sfeclã dezahãr. Legu miculturã. În satul Crãciuneºti,

menþionat do cu  men tar, prima oarã, în1444, se aflã o bisericã ziditã în 1622 ºidouã biserici din lemn, una cu hramul„Sfântul Nicolae”-Nico leºti (sec. 18, cutransfor mãri din sec. 20) ºi alta cu hramul„Sfinþii Arhan gheli Mihai ºi Gavriil”(sec. 19).
2. Sat în com. Bocicoiu Mare, jud.Maramureº, menþionat documentar,prima oarã, în 1385, situat în extremitateade N a României, la graniþa cu Ucraina,în Depr. Maramureº, la 300 m alt., pe stg.râului Tisa, la 7 km NE de municipiulSighetu Marmaþiei. Staþiune balneo -climatericã de interes local, sezonierã, cuizv. de ape minerale sulfuroase, clorurate,sodice, hipotone indicate în tratareaafecþiunilor reumatismale, a celorhepato-biliare (dischinezie biliarã) ºidigestive (colon iritabil). Buvete pentrucurã internã cu ape minerale.

CRÃIEªTI, com. în jud. Mureº, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în Colinele Mãdã -raºului, pe cursul superior al râuluiLechinþa; 935 loc. (1 ian. 2011): 458 de sexmasc. ºi 477 fem. Haltã de c.f. Nod rutier.Satul Crãieºti este menþionat docu -mentar, prima oarã, în 1549.
CRÂMPOAIA, com. în jud. Olt, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în Câmpia Boian, pedr. vãii Vedea; 3 660 loc. (1 ian. 2011):1 898 de sex masc. ºi 1 762 fem. Culturide plante uleioase, de cereale ºi de plantetehnice. Bisericã având hramul „Ador -mirea Maicii Dom nu lui” (1797, curefaceri din 1867) ºi conacul „Stember”(1900), în satele Buta ºi Crâmpoaia.
CRÂNG, cea mai mică unitate de aºezareruralã, cu caracter permanent, specificăzonelor montane, alcãtuitã din pâlcuride gospodãrii (de la 2–5 gospodării pânãla 20–30), dispersate pe mari suprafeþede teren ºi aflate, de obicei, la distanþemari de prin cipalele cãi de comunicaþie.Cea mai mare frecvenþã a acestor tipuride aºezãri rurale se întâlneºte în sectorulcentral ºi sudic al M-þilor Apuseni(Carpaþii Occidentali).
CRÂNGAªI, cartier în partea de V-NVa mu nicipiului Bucureºti.
CRÂNGENI, com. în jud. Teleorman,alcãtuitã din 4 sate, situatã în CâmpiaBoian, pe râul Cãl mãþui; 3 077 loc. (1 ian.2011): 1 534 de sex masc. ºi 1 543 fem.Viticulturã. Iaz piscicol.
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Gutâ iului, Þu rana Gutâiului ºi Piatra Mare.Pe acest vârf existã o rezervaþie mixtã (50ha), geologicã, botanicã ºi faunisticã(acvila de stâncã/Aquila chry saëtos, cor -bul/Corvus corax, uliul pãsãrelelor/Ac -
ci pi ter nisus, acvila þipãtoare/Aquila
pomarina, codobatura vâ nãtã/Motacilla
cinerea º.a.).
CREMENEA, braþ navigabil al Dunãriiinfe rioare care limiteazã la V Balta Brãilei.Braþul C. se desprinde de Dunãre la Nde Giurgeni ºi curge paralel cu braþulVâlciu. Lungime: 70 km. Prin acest braþse scurg 67% din apele fluviului, restulcanalizându-se prin braþele DunãreaVeche/Mãcin (20%) ºi Vâlciu (13%).
CREÞENI, com. în jud. Vâlcea, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în SE Piem. Olteþului,pe râul Pesceana; 2 428 loc. (1 ian. 2011):1 185 de sex masc. ºi 1 243 fem. Producţiede lacuri, vopsele, diluanţi, cerneluritipografice, cărămizi, ţigle şi produse depanificaţie. Ferme de creºtere a bovinelorºi pãsãrilor. Centru pomicol ºi viticol.Bisericile din lemn cu hramurile „SfinþiiVoievozi” (1750) ºi „Intrarea în Bisericãa Maicii Domnului” (1771), în sateleCreþeni ºi Mreneºti.
CREÞEªTI, com. în jud. Vaslui, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în N Colinelor Fãlciului,pe râul Lohan; 1 848 loc. (1 ian. 2011): 912de sex masc. ºi 936 fem. Staþie de c.f.(inauguratã la 25 iul. 1888). Moară. Viti -culturã. Bisericã având hramul „SfântulDu mitru” (1864), în satul Budeºti.
CREVEDIA, com. în jud. Dâmboviþa,alcãtuitã din 5 sate, situatã în CâmpiaTitu, pe râul Crevedia; 6 439 loc. (1 ian.2011): 3 067 de sex masc. ºi 3 372 fem.Pre fabricate din beton. Creºterea bovi -nelor. Fermă avicolă. În satul Crevediaa fost descoperit un tezaur dacic alcãtuitdin 250 de monede, iar în satul Cocaniau fost identificate urmele unei aºezãridin Epoca bron zului. Între 17 febr. 1968ºi 23 ian. 1981 com. C. a fost în jud. Ilfov.Bise ricile cu hramurile „Sfinþii Voievozi”(1833–1834, reparatã în 1895), „Dumi nicaTuturor Sfinþilor” (1800–1801, recon -struitã în 1848 ºi reparatã în 1897) ºi„Sfântul Nicolae” (1654–1699, reparatãîn 1899), în satele Cocani, Dârza ºiMãnãstirea.
CREVEDIAMARE, com. în jud. Giurgiu,al cã  tuitã din 6 sate, situatã în CâmpiaGãvanu-Bur dea, la confl. râului Chipi -canu cu Neajlov; 5 019 loc. (1 ian. 2011):2 514 de sex masc. ºi 2 505 fem. Nod

rutier. Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981com. C. a fost în jud. Ilfov. Bisericile cuhramurile „Sfântul Gheorghe” (1880) ºi„Sfinþii Împãraþi Con stantin ºi Elena”(1890), în satul Crevedia Mare. Înperioada 1912–1930, satul Crevedia Mares-a numit Regele Ferdinand, iar între 1948şi 31 dec. 1964 a purtat denumirea Dealu.
CREVENICU, com. în jud. Teleorman,alcã tuitã din 2 sate, situatã în CâmpiaGãvanu-Burdea, pe râul Glavacioc; 1 562loc. (1 ian. 2011): 788 de sex masc. ºi 774fem. Culturi de cereale ºi plante tehnice.Bisericile cu hramurile „Sfântul Nicolae”(1849–1853) ºi „Sfânta Treime” (1839), însatele Crevenciu ºi Rãduleºti.
CRICÃU, com. în jud. Alba, alcãtuitã din3 sate, situatã la poalele de SE ale M-þilorTrascãu, pe râul Cricãu; 2 197 loc. (1 ian.2011): 1 094 de sex masc. ºi 1 103 fem.Prelucr. lemnului; preparate din carne;produse de panificaþie. Satul Cricãu estemen þionat documentar, prima oarã, în1206. Pe înãlþimea Piatra Craivii (1 083m), de pe terit satului Craiva, s-audescoperit urmele unei cetãþi (extinsã pe2 412 m2), înconjuratã de ziduri groasede 2,5 m, precum ºi ale unei aºezãridacice (un sanctuar, cera micã dacicã,þigle, unelte, arme, lãnþiºoare, brãþãri dinbronz etc.) datând din sec. 2 î.Hr.–1 d.Hr.Bise ricã din sec. 13, aparþinând în prezentcultului reformat-calvin, transfor matã înstil gotic în sec. 15, cu fragmente depicturi murale din sec. 14–15.
CRICIOVA, com. în jud. Timiº, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în zona de contact aCâmpiei Lugojului cu Dealurile Lugo -jului, la confl. râului Nãdrag cu Timiº;1 724 loc. (1 ian. 2011): 871 de sex masc.ºi 853 fem. Pomiculturã (meri, peri,pruni). Satul Cri ciova apare menþionatdocu mentar, prima oarã, în 1223. În satulJdioara, atestat documentar în 1320, seaflã ruinele unei cetãþi din anul 1320, obisericã ziditã în anii 1907–1910, resta -uratã în 1937, cu picturi murale inte rioareexe cutate de Victor Jurca din Lugoj ºi uniconostas realizat din cãrãmidã arsã, cusculpturi în gips exe cutate de PavelPoker, precum ºi o rezervaþie fau nis ticã.În satul Criciova existã biserica „Ador -mirea Maicii Domnului” (1885–1892, cupicturi murale refãcute în 1991–1994).
CRICOV 1. Subunitate a CâmpieiRomâne, în N acesteia, la S de SubcarpaþiiIalomiþei, între râurile Prahova, la E, ºiIalomiþa, la V. Zonã cerealierã. 
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CRÂNGU, com. în jud. Teleorman,alcãtuitã din 2 sate, situatã în CâmpiaBoian, pe râul Cãlmã þui; 1 502 loc. (1 ian.2011): 709 de sex masc. ºi 793 fem. Moarãde cereale (1930) şi presă de ulei comes -tibil, în satul Crângu. Viticulturã. Înaintede 1 ian. 1965, satul ºi com. Crângu s-aunumit Ologi.
CRÂNGURILE, com. în jud. Dâmboviþa,alcã tuitã din 8 sate, situatã în zona decontact a Câmpiei Târgoviºtei cu CâmpiaTitu, pe râul Potopu; 3 507 loc. (1 ian.2011): 1 635 de sex masc. ºi 1 872 fem.Expl. de balast. Producţie de lacuri ºivopsele. Culturi de cereale ºi plantetehnice. Reºed. com. este satul Bãduleºti.În satul Bãduleºti se aflã bisericile cudublu hram – „Naºterea Maicii Dom -nului” ºi „Sfân tul Nicolae” (1796–1806 ºipictatã în 1849) ºi „Ador  mirea MaiciiDomnului” ºi „Sfântul Ioan Bote zã torul”(1856, reparatã în 1902) precum ºi bisericadin lemn cu hramul „Adormirea MaiciiDomnului” (sec. 18); în satul Crângurilede Sus se aflã biserica având hramul„Cuvioasa Parascheva” (1800, repa ratãîn 1902), iar în satul Rãþeºti există biserica„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”(1826).
CREACA, com. în jud. Sãlaj, alcãtuitãdin 9 sate, situatã în Depr. Almaº-Agrij,la poalele de NE ale Mãgurii Stânii, pecursul inf. al râului Agrij; 2 856 loc. (1 ian.2011): 1 396 de sex masc. ºi 1 460 fem.Nod rutier. Expl. de calcar (în satulProdã neºti). Centru de prelucr. artisticãa lemnului (în satul Brebi). În satulCreaca, menþionat docu men tar, primaoarã, în 1385, se aflã biserica din lemncu hramul „Sfântul Nicolae” (1710,restauratã în 1972 ºi 1998), declaratãmonument istoric. Câte o bise ricã dinlemn, cu hramul „Sfinþii ArhangheliMihail ºi Gavriil”, existã în satele Borza(1758, strãmutatã din satul PoartaSãlajului, com. Româ naºi), Brebi (1759,amplificatã în 1853 ºi pictatã în a douajumãtate a sec. 19), Brusturi (1701) ºi Jac(1756). În satul Prodãneºti se aflã bisericadin lemn cu hramul „Sfântul Gheorghe”(1650).
CREASTACOCOªULUI, vârf în M-þiiGutâi, alcãtuit din andezite bazaltice,piroclastite, aglome rãri vulcanice ºirevãrsãri de lavã, reprezen tând un vechicon vulcanic. Alt.: 1 428 m. Cunoscut ºisub numele de Pana Cocoºului, Tifãria



2.Schitul„SfântaMaria”-CricovÕ
Urlaþi.

CRICOVU DULCE, râu, afl. stg. alIalomiþei pe terit. com. Corneºti, jud.Dâmboviþa; 69 km; supr. bazinului: 577km2. Izv. din Subcarpaþii Ialo miþei, de la665 m alt. ºi trece prin Moreni. Cândvase vãrsa în Prahova, prin albiile pãrãsiteViroaga ºi Poienari, iar apoi, din cauzamiºcãrilor neotec tonice, ºi-a schimbatcursul spre V, cãtre Ialomiþa. Afl. pr.:Proviþa. Cunoscut ºi sub numele de
Cricov.

CRICOVU SÃRAT, râu, afl. stg. alPrahovei în Câmpia Gherghiþei, pe terit.com. Adâncata, jud. Ialomiþa; 82 km;supr. bazinului: 660 km2. Izv. dinSubcarpaþii Buzãului, din DealulFântânei, de la 640 m alt., traverseazãglacisul Istriþei ºi trece prin Urlaþi. Afl.pr.: Lapoº, Chiojdeanca, Matiþa.
CRISIUSÕ Huedin(2).

CRISTEªTI 1. Com. în jud. Botoºani,alcãtuitã din 4 sate, situatã în SV CâmpieiJijiei Superioare, pe cursul superior alrâului Miletin; 4 873 loc. (1 ian. 2011):2 496 de sex masc. ºi 2 367 fem. Prelucr.lem nului. Morãrit. Pomi culturã. Bisericidin lemn cu hramurile „Sfinþii Vo ievozi”ºi „Schimbarea la Faþã”, în satele Cristeºti(1771) ºi Schit-Orãºeni (1762).
2. Com. în jud. Iaºi, alcãtuitã din 2sate, situatã în SE Pod. Sucevei, pe stg.Vãii Moldova; 4 267 loc. (1 ian. 2011):2 171 de sex masc. ºi 2 096 fem. Nodrutier. Expl. de marne, gresii ºi argile.Fermã de creºtere a bovinelor. În satulCristeºti, menþionat documentar în 1427,se aflã o bisericã având hramul „SfinþiiVoie vozi” (1657) cu catapeteasmã din1909 ºi turn de poartã din 1834–1849, iarîn satul Homiþa existã biserica din lemncu hramul „Sfinþii Apostoli Petru ºiPavel” (1853).
3. Com. în jud. Mureº, alcãtuitã din2 sate, situatã în Pod. Transilvaniei, pestg. Mureºului; 5 892 loc. (1 ian. 2011):2 892 de sex masc. ºi 3 000 fem. Staþie dec.f. Producţie de mobilă pentru birouri,de aparate, dispozitive şi instrumentemedicale şi de laborator, de articole deferonerie şi de produse din mase plastice.Creşterea bovinelor. Culturi de sfeclã dezahãr ºi cartofi. Pe terit. satului Cristeºti(menþionat documentar, prima oarã, în1332) s-au descoperit vestigiile uneiaºezãri de la sf. Neoliticului, aparþinândculturii materiale Coþofeni (2500–1800î.Hr.), în care s-au gãsit psalii (piese duble

de zãbale) din bronz, aplice din bronz,lame din fier, ceramicã etc., ºi vestigiidin perioada daco-romanã (sec. 2–3) aleunei aºezãri cu caracter urban (vicus),constând în mari cantitãþi de vaseceramice de tip provincial roman(amfore, urcioare), opaiþe, podoabe, figu -rine de teracotã, lei funerari, lupa
capitolina etc.
CRISTIAN1. Com. în jud. Braºov, for -mată dintr-un sat, situatã în SV Depr.Braºov, la poalele masivului Postãvaru,pe râul Ghimbãºel; 4 669 loc. (1 ian. 2011):2 285 de sex masc. ºi 2 348 fem. Staþie dec.f. Nod rutier. Zãcãminte lenticulare decãrbune. Expl. forestiere, de cãrbunebrun, de calcar ºi de argilã. Producţie demaşini-unelte, de produse chimice, demobilã ºi cherestea, de prefabri cate dinbeton, de cãrãmidã ºi þiglã, de suban -sam bluri auto, de ulei mineral ºi sintetic.Preparate din carne. Creºterea bovinelor.Sere floricole. Satul Cristian a fostîntemeiat în prima jumãtate a sec. 13 decoloniºtii germani ºi menþionat docu -mentar, prima oarã, în 1362 cu numele
Krestyenfalu ºi apoi în 1367 cu denumirea
Villa Cristiani. Totodată, în sec. 13,cavalerii teutoni, care au staţionat în ŢaraBârsei în perioada 1211–1225, au instituitîn această zonă cinci centurii (o centuriecuprindea o sută de gospodării), împăr -ţite la rândul lor în decurii (fiecare decurieavea zece gospodării). Una dintre celecinci centurii este atestată documentarpe râul Ghimbăşel şi cuprindea decuriileCristian, Ghimbav şi Râşnov. Bisericã,iniþial în stil romanic (1270), cu elementesculp turale de facturã goticã, reconstruitãîn prima jumãtate a sec. 19 în stil neocla -sic.În prezent, biserica aparţine cultuluievanghelic. For tificaþia din jurul bisericiidateazã din prima jumã tate a sec. 15având forma de incintã ovalã cu douãrânduri de ziduri, întãrite cu 8 turnuride apãrare ºi un bastion de poartã (trans -format în sec. 19 în casã parohialã).Cetatea a fost restau ratã în 1961; bise ricaortodoxã cu hramul „Adormirea MaiciiDom nului” (1795), cu picturi murale lainterior din 1821 executate de StoicaPopovici. Pãdure de stejari mul ti seculari,declaratã monument al naturii.
2. Com. în jud. Sibiu, formatădintr-un sat, situatã în Depr. Sibiu, lapoalele M-þilor Cindrel, pe râul Cibin;4 112 loc. (1 ian. 2011): 2 030 de sex masc.ºi 2 082 fem. Staþie de c.f. Expl. de calcar.Producţie de echipamente pentruradiologie şi electroterapie, de maşini şi

utilaje pentru exploatări forestiere şipentru agricultură, de produse lactate,de băuturi răcoritoare, prefabricate dinbeton ş.a. Creşterea bovinelor. Pomi cul -turã. Institut de monta nologie. Muzeusãsesc ame najat într-o casã din sec. 18.Agroturism. Satul Cristian este menþionatdocumentar, prima oarã, în 1223. Bise -ricã evanghelicã, iniþial romanicã, recon -struitã în stil gotic în 1486–1498 de oechipã con dusã de meºterul Andreas dinSibiu, fortificatã în sec. 16 cu douãrânduri de ziduri, întãrite cu turnuri deapã rare; biserica ortodoxã cu hramul„Buna Vestire”, construitã în 1790, în stilbaroc, cu picturi murale din 1805.
CRISTIANUMAREÕ Postãvaru.

CRISTINEªTI, com. în jud. Botoºani,alcãtuitã din 6 sate, situatã în NDealurilor Ibãneºti, în zona izv. Baºeului,la graniþa cu Ucraina; 3 801 loc. (1 ian.2011): 1 860 de sex masc. ºi 1 941 fem.Nod rutier. Culturi de plante uleioase.Douã biserici din lemn (1770 ºi 1897).Biserica de zid având hramul „SfinþiiVoievozi” (1857). Din 23 iun. 2004, com.
C. are în componenþã satul Dămileni, satreînfiinţat la acea dată după ce la 17 febr.1968 fusese desfiinţat şi unificat cu satulCristineşti.
CRISTOLÞ, com. în jud. Sãlaj, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în Dealurile Gârboului,pe râul Cristol þel; 1 359 loc. (1 ian. 2011):678 de sex masc. ºi 681 fem. Expl. debalast ºi de lemn. Producþie de pa lincã;panificaþie. Pomiculturã. Satul Cristolþeste menþionat documentar, prima oarã,în 1554. Bise rica din lemn cu hramul„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”(sec. 18), în satul Muncel, declaratã mo -nument istoric.
CRISTURUSECUIESC, oraº în jud. Har -ghita, situat în E Pod. Târnavelor, la 393m alt., pe dr. râului Târnava Mare, la 82km V de municipiul Miercurea-Ciuc;10 259 loc. (1 ian. 2011): 5 036 de sex masc.ºi 5 223 fem. Supr.: 54 km2, din care 6,2km2 în intravilan; densitatea: 1 655loc./km2. Staþie de c.f. Nod rutier. Expl.de gaz metan ºi de balast. Întreprinderede oþeluri speciale. Producţie deîncălţăminte, de prefabricate din beton,de mobilã ºi conf. Produse de panificaþie;preparate din carne ºi lapte. Complexavicol. Fermã de creº tere a porcilor. Serelegu micole. Muzeu de istorie, ºtiin þele
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naturii ºi etnografie (f. 1946 ºi reorganizatîn 1960); Muzeul tehnicii populare. Liceu(din 1712). Staþiune balneoclimatericãsezonierã, de interes local, cu climat decoline, sedativ, ºi cu iz voare cu apeminerale clorurate, sodice, de mareconcentraþie (mine ralizare 140 g/litru)indicate pentru tratarea afec þiunilorreumatismale ºi a celor posttraumatice.
Istoric. Localit. apare menþionatãdocumentar, pri ma oarã, în 1332, cunumele Sacerdos de Sancta Croce. În 1459figura ca oraº (oppidum), iar în sec. 17este amintit ca târg. Ulte rior a existat caaºezare ruralã, fiind declaratã oraº în1956. În pre zent, oraºul Cristuru Secuiescare în subordine localit. componentãFiliaº ºi satul Beteºti (sat preluat la 7 mai2004 de la com. Mugeni, jud. Harghita).În perioada 1934–1940, C.S. s-a numit
I. G. Duca. Monumente: biserică dinsec. 11, cu refaceri din sec. 15, azi bisericăunitariană; biserica reformatã, construitãîn 1822–1834 pe fundaþiile unei bisericidin 1644, cu un turn din 1866; bise ricaromano-ca tolicã (sec. 14); conacele„Ugron” (sec. 17) ºi „Gyárfás” (sec. 18,în stil baroc); fostul Cazinou (sec. 19), aziMuzeul de Istorie; statuia lui NicolaeBãlcescu operã a sculptorului MirceaSpãtaru; statuia lui Petöfi Sándor,realizatã în 1971 de sculptorul MarkoAndrás. În localit. componentã Filiaºexistã o bisericã unitarianã construitã în1803 pe fundaþile uneia din sec. 17,precum ºi o rezer vaþie naturalã geologicã(vulcani noroioºi), iar în satul Beteºti unconac de la începutul sec. 19.
CRIª1.CâmpiaCriºurilor, subunitatea Câm piei de Vest, situatã în parteacentralã a acesteia, la graniþa cu Ungaria,între Criºu Repede, la N, câmpiileMiersigului ºi Cermei, la E, ºi CâmpiaAradului, la S, drenatã de Criºu Negru,Teuz, ca nalul Criºurilor º.a. Soluri pre -do minant cernozio mice, propice cultu -rilor agricole.
2. Râu, afl. stg. al Tisei pe terit.Ungariei, format prin unirea CriºuluiRepede cu Criºu Alb. Criºu Repede (148km; supr. bazinului: 2 425 km2) izv. dinmarginea de E a Depr. Huedin, de la 710m alt., de pe raza com. Izvoru Criºului(jud. Cluj), strãbate defileul de la Poieni,sãpat în rocile eruptive din N M-þilorVlãdeasa, trece apoi prin Depr.Ciucea-Negre ni, unde primeºte pe stg.afl. Drãganu, în continuare strãpunge

ºisturile cristaline ale M-þilor Plopiº ºiale Culmii Scoruºeþ, formând defileul dela Bratca (zonã în care confl. cu ValeaIadei), iar dupã cheile de la VaduCriºului intrã în Câmpia de Vest, trecândprin Oradea, în aval de care este îndiguit.Debitul mediu multianual variazã între13 ºi 24 m3/s. Pe terit. com. Giriºu deCriº, din malul stg. al Criºului Repedeporneºte cãtre S canalul Criºurilor (Õ).
Criºu Alb (238 km; supr. bazinului: 4 155km2) izv. din masivul Pietrele Albe (SVM-þilor Bihor), de sub vf. Certezu (1 184m alt.), de la 980 m alt. În cursul superior,pânã în com. Criº cior (jud. Hunedoara),are aspect sãlbatic, vijelios, cu pantemedii în jur de 25 m/km, strãbate apoidepresiunile Brad, Hãlmagiu, Gurahonþºi Zarand, iar în aval de oraºul Sebiºdreneazã Câmpia Cermei ºi CâmpiaCriºurilor, trecând prin Ineu ºiChiºineu-Criº, ºi confl. cu Criºu Repedepe terit. Ungariei. Debitul mediumultianual variazã între 10 ºi 24 m3/s.Afl. pr.: Râbiþa, Cigher, Chiºindia, CriºuNegru. În arealul com. Buteni, jud. Arad,din malul stg. al Criºului Alb se des -prinde canalul Morilor (Õ) care, dupã ceparcurge un traseu paralel cu cel alCriºului Alb pe o distanþã de 83,5 km seunificã din nou în aval de com. Pilu. Înaval de Chiºineu-Criº, cursul CriºuluiAlb este îndiguit. Criºu Negru (139 km;supr. bazinului: 4 476 km2) izv. de pever santul N al vf. Curcubãta Mare, de la1 460 m alt., strãbate Depr. Beiuº, trecândprin oraºele Vaºcãu, ªtei ºi Beiuº, ºi, dupãce traverseazã defileul dintre Borz ºiªoimi din NV M-þilor Codru-Moma, dre -neazã Câmpia Cermei ºi CâmpiaCriºurilor, unde este îndiguit în mareparte (52,5 km pe malul dr. ºi 37,5 kmpe malul stg.). Afl. pr.: Criºtior, CriºuBãiþa, Criºu Vãratecului, Criºu Pietros,Valea Roºie, Holod. 
3.Õ CanalulCriºurilor.

CRIªAN 1. Com. în jud. Tulcea, alcătuitădin 3 sate, situatã în partea centralã aDeltei Dunãrii, pe canalul Sulina; 1 305loc. (1 ian. 2011): 674 de sex masc. ºi 631fem. Cherhana. Centru internaþional deinformare ºi cercetare a Rezer vaþieiBiosferei „Delta Dunãrii”, inaugurat la 2oct. 1994. Monu ment ridicat (1896) înamintirea inaugurãrii cana lului Sulina.Popas turistic ºi punct de plecare înexcursii pe canalele ºi lacurile DelteiDunãrii. Turism. Satul Crişan a fostîntemeiat în anul 1912 cu numele Carmen
Sylva, iar din 1948 are denumirea actuală.

În satul Mila 23 s-a născut IvanPatzaichin (1949)
2.Mănãstirea~Õ Ribiþa.

CRIªCIOR, com. în jud. Hunedoara,alcãtuitã din 4 sate, situatã în E Depr.Brad, la poalele M-þilor Metaliferi, laconfl. râului Bucureşci cu Criºu Alb;4 114 loc. (1 ian. 2011): 2 011 de sex masc.ºi 2 103 fem. Staţie de c.f. pe linia democăniţă Brad-Crişcior. Expl. forestiere,auro-ar gentifere (în satul Barza,întrerupte în anul 2006) ºi de andezit.Reparaţii de utilaj minier. Producţie deechipamente electrice şi electronicepentru autovehicule, de mobilă, dearticole de lenjerie pentru corp, deprefabricate din beton  şi de confecþiitextile. Centru de cojo cãrit. Muzeu sãtesc.În satul Criºcior, menþionat documentarprima oarã, în 1439, se aflã biserica dezid, cu hra mul „Adormirea Maicii Dom -nului”, ctitorie de la sf. sec. 14 a cneazuluiBãlea ºi a soþiei sale, jupâniþa Viºe, cufragmente de picturi murale originare(remarcabil este tabloul votiv înfã þiºândfamilia ctitorului). Peretele nordic albisericii pãstreazã fragmente de picturãdin scena „Judecata de Apoi” (sec. 15).
CRIªENI, com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã din3 sa te, situatã în zona de contact aDealurilor Sãlajului cu prelungirile de Nale M-þilor Meseº, la izv. râului Sãlaj;2 795 loc. (1 ian. 2011): 1 392 de sex masc.ºi 1 403 fem. Expl. şi prelucr. lemnului(mobilă de bucătărie, parchete, furnire,panouri din lemn, ambalaje din lemn).Producţie de maşini-unelte, de articoledin material plastic pentru construcţii,de sucuri din fructe şi legume. Turnătoriede fontă. Pomicultură. Centru deîmpletituri din rãchitã ºi paie (în satulCristur-Criºeni). Satul Criºeni este men -þionat documentar în 1387. În satulCristur-Criºeni existã o bisericã reformatãdin sec. 16 (cu transformãri de laînceputul sec. 19), cu turn din 1765.
CRIªTIOR, pas în V M-þilor Apuseni,între M-þii Bihor ºi M-þii Codru-Moma,pe cumpãna de ape dintre râurile Criºtiorºi Valea de la Lazuri, la 700 m alt.Strãbãtut de o ºosea modernizatã careasigurã legãtura între Oradea ºi Deva,trecând prin Depr. Beiuº ºi Depr.Brad-Hãlmagiu.
CRIªTIORUDEJOS, com. în jud. Bihor,alcã tuitã din 5 sate, situatã la poalele deSE ale M-þilor Codru-Moma, în apropierede pasul Criºtior, pe râul Criºtior; 1 404loc. (1 ian. 2011): 690 de sex masc. ºi 714
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fem. Expl. de calcar ºi de lemn. Centrude cera micã roºie ºi albã (în satul Sãliºtede Vaºcãu).
CRIŞUALBÕ Criş(2).

CRIŞUNEGRUÕ Criş(2).

CRIŞUREPEDEÕ Criş(2).

CRIVADIAÕ Vulcan(1).

CRIVAIA, staþiune climatericã ºi deodihnã de interes general, cu funcþionarepermanentã, situatã în extremitateasud-vesticã a României (jud. Ca -raº-Severin), la poalele M-þilor Semenic(Carpaþii Occidentali), la 650 m alt., la 31km SE de muni cipiul Reºiþa. Staþiunease aflã într-o poianã cu multã verdeaþã,înconjuratã de dealuri împãdurite cufoiase ºi conifere, dispunând de un climatde adã post, sedativ-indiferent, cu temp.medii anuale în jur de 7,5°C (în iul. temp.medii de 18°C, iar în ian. de –3°C) ºipreci pitaþii medii care însumeazã c. 800mm anual. Staþiunea este indicatã pentrutra tarea nevrozelor astenice, a afec -þiunilor endo crine ºi a celor respiratorii.Numeroase posibilitãþi de drumeþii spremasivul Semenic, peºtera Comar nic, laculBuhui etc. ºi de practicare a sporturilorde iarnã.
CRIVÃÞ, com. în jud. Cãlãraºi, formatădin tr-un sat, situatã în Câmpia BãrãganulMostiºtei, pe râul Argeº; 2 246 loc. (1 ian.2011): 1 080 de sex masc. ºi 1 166 fem.Legumiculturã. Com. C. a fost înfi in þatãla 16 iun. 2006 prin desprinderea satuluiCrivãþ din subordinea oraºului Budeºti,jud. Cãlãraºi.
CRIZBAV, com. în jud. Braºov, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în Depr. Braºov, la 25km N-NV de municipiul Braºov; 2 414loc. (1 ian. 2011): 1 217 de sex. masc. ºi1 197 fem. Expl. ºi prelucr. primarã alemnului. Producţie de mobilă de bucă -tărie şi de produse lactate. Creştereabovinelor. Cul turi de cereale, cartofi º.a.În satul Crizbav, atestat docu mentar înanul 1235, se aflã ruinele cetãþii „Heldem -burg”, datând din anul 1080 (restauratãîn anul 1200), din care se mai pãstreazãdoar un donjon. Com. C. a fost înfiinþatãla 11 nov. 2002 prin desprinderea satelorCrizbav ºi Cutuº din com. Hãlchiu, jud.Braºov.
CRUCEA 1. Com. în jud. Constanþa,alcãtuitã din 6 sate, situatã în Pod.Casimcea, în zona de izv. a pârâuluiDunã rea; 3 227 loc. (1 ian. 2011): 1 708de sex masc. ºi 1 519 fem. Nod rutier.

Prelucr. lemnului (mobilă de bucătărie);produse alim. Pomiculturã (piersici, caiºi,meri). Dealul Alah-Bair (205 m alt.), caredominã satul Bãltãgeºti, este un intere -sant martor de ero ziune, cu relief ruini -form. Peste ºisturile verzi din bazadea lului sunt dispuse discordant calcarejura sice ºi cretacice. Datoritã unor orizon -turi bogate în fosile, Dealul Alah-Bair afost declarat rezervaþie (10 ha).
2. Com. în jud. Suceava, alcãtuitã din4 sate, situatã la poalele de N ale ma -sivului Bârnaru (M-þii Bistriþei), în zonacheilor Bistriþei de la Zugreni, la confl.râului Bârnãrel cu Bistriþa; 2 046 loc.(1 ian. 2011): 1 029 de sex masc. ºi 1 017fem. Expl. de min. complexe ºi de uraniu(mina de uraniu se află în prezent înconservare). Cuptor pentru ars var(1928), în satul Chiril. Satul Crucea aparecon semnat în documentele anului 1803cu 70 de loc. Rezervaþia naturalã DealulToancelor (în raza satului Chiril).
3.Õ Vâlcelele(2).
4.Õ Panciu.
5.Õ BecicherecuMic.

CRUCEAGIURCAÕ Vâlcelele(2).

CRUCIªOR, com. în jud. Satu Mare,alcãtuitã din 3 sate, situatã în zona decon tact a Câmpiei Ardudului cu Dea -lurile Codrului, pe râul Valea Vinului;2 500 loc. (1 ian. 2011): 1 235 de sex masc.ºi 1 265 fem. Expl. forestiere ºi de argilecolorate. Producţie de sticlã ºi de geamuri(în satul Poiana Codrului). Prelucr.lemnului. Confecþii textile. Po miculturã(meri, pruni, peri, cireºi). Satul Cruciºoreste menþionat documentar, prima oarã,în 1231.
CRUJANA,Rezervaþia~Õ Pãtrãuþi.

CRUªEÞ, com. în jud. Gorj, alcãtuitã din10 sate, situatã în S Dealurilor Amaradiei,pe râul Amaradia; 3 498 loc. (1 ian. 2011):1 694 de sex masc. ºi 1 804 fem. Expl. depetrol; materiale de construcþie (betoncelular autoclavizat / B.C.A., bolþari º.a.);tâmplãrie; panifi caþie. Viticulturã. În satulMãiag se aflã biserica „Sfântul Nicolae”(1818), iar în satul Slãvuþa existã obisericã de zid cu hramul „Ador mireaMaicii Domnului” (1813) ºi una din lemncu hramul „Intrarea în Bisericã a MaiciiDomnului” (1684), declaratã monumentistoric.
CUCA1. Com. în jud. Argeº, alcãtuitãdin 14 sate, situatã în Piem. Cotmeana,pe cursul superior al râului Vedea; 2 145loc. (1 ian. 2011): 1 088 de sex masc. ºi

1 057 fem. Pomicultură (pruni, meri).Satul Cuca este atestat docu mentar în1537. Bisericile din lemn cu hramurile„Ador mirea Maicii Domnului” (1790),„Sfinþii Voievozi” (1828) ºi „Intrarea înBisericã a Maicii Domnului” (1806), însatele Bãrbãlani, Cârceºti ºi Valea Cucii.În satul Cârceşti se află biserica avândhramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şiGavriil” (2004-2010, sfinţită la 14 nov.2010).
2. Com. în jud. Galaþi, formatădintr-un sat, situatã în Câmpia Covurlui,în zona de izvor a râului Lozova; 2 348loc. (1 ian. 2011): 1 171 de sex masc. ºi1 177 fem. Nod rutier. În satul Cuca,atestat documentar la 15 iul. 1448, au fostdescoperite vestigii din Epoca bronzuluişi urmele unei aşezări cu necropolădatând din sec. 4 d.Hr. Biserica „SfinţiiVoievozi” (1914-1922).

CUCERDEA, com. în jud. Mureº, alcã -tuitã din 3 sate, situatã în Pod. Târnãveni;1 522 loc. (1 ian. 2011): 735 de sex masc.ºi 787 fem. Satul Cucerdea este menþionatdocumentar, prima oarã, în 1278. Biserica„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”(1931-1932).
CUCI, com. în jud. Mureº, alcãtuitã din5 sate, situatã în lunca ºi pe teraseleMureºului, în zona de contact cu prelun -girile de S ale colinelor Comlo dului; 2 040loc. (1 ian. 2011): 1 008 de sex masc. ºi1 032 fem. Staþie de c.f. Centralã electricãºi de termo ficare (800 MW), intratã înfuncþiune în 1963. Producţie de mobilierşi de produse din material plastic. Fermãde creºtere a porcilor. Culturi de cereale,sfeclã de zahãr, tutun, legume. Pomi -culturã (nuci, meri). În satul Cuci, men -þio nat documentar, prima oarã, în 1410,se aflã castelul „Degenfeld”, cu parc (sec.17, reconstruit în sec. 19), o bisericã dinsec. 15, cu turn din 1835, o bisericã orto -doxã, din lemn, cu hramul „Sfinþii Ar -hangheli Mihail ºi Gavriil” (1835) ºi obisericã ortodoxã de zid (1992–1998);bisericã reformatã (1782–1786), în satulPetrilaca.
CUCIULAT,Peştera~Õ Letca.

CUCU,vârf în M-þii Harghita (1 558 malt.).
CUCUTENI, com. în jud. Iaºi, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în zona de contact aColinelor Rugi noasa cu Câmpia JijieiInferioare, pe Valea Oii; 1 305 loc. (1 ian.
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2011): 696 de sex masc. ºi 609 fem.Viticulturã. Izvoare minerale cu apesulfu roase, unele carbogazoase (în satulBãiceni). Tabãrã anualã de creaþie(sculpturã în lemn) din anul 2002. SatulCucuteni este menþionat docu men tar în1454. Sãpãturile arheologice efec tuate peterit. satului Bãiceni, în perioada 1885–1910, au scos la ivealã importante vestigiineolitice, datând din mileniul 4–3 î.Hr.,cunoscute sub numele de cultura materială
Cu cuteni, rãspânditã pe întreg terit.României (Mol dova, NE Munteniei, SETransil vaniei, Basarabia). Are mai multefaze de dezvol tare (A, A-B, B, C) carac -terizate printr-o diversitate de vaseceramice de foarte bunã calitate, bogatºi variat pictate, în care predominã deco -rul în spiralã. Plastica este reprezentatã

de figu rine feminine cu torsul plat,decorate cu motive geometrice (romburi,spirale, haºuri în triunghiuri) incizate.Pe terit. Transilva niei, cultura materială
Cucuteni este cunoscutã sub numele de
Ariuºd. În 1962, tot în arealul satuluiBãiceni, a fost descoperit un mor mânt încare s-a gãsit un tezaur de aur, traco-getic(sec. 4 î.Hr.), compus dintr-un coif cufalsã vizierã, douã brãþãri spiralateterminate cu capete de þapi de munte,mai multe aplice º.a. În satul Cucutenise aflã casele familiei Cantacuzino (sec.17–18) ºi bise ricile cu hramurile „Schim -barea la Faþã” (1777) ºi „Sfinþii Voievozi”(1804), iar în satul Bãiceni, biserica dinlemn cu hramul „Sfânta Treime” (1808).
CUDALBI, com. în jud. Galaþi, formatădin tr-un sat, situatã în zona de contact aPod. Covurlui cu câmpiile Tecuciului ºiCovurluiului, pe râul Geru; 7 716 loc.(1 ian. 2011): 3 878 de sex masc. ºi 3 838fem. Nod rutier. Produse alim. şi deartizanat. Moară de cereale. Creştereabovinelor şi porci nelor. Pomiculturã. Viti -culturã. În area lul com. C. a fost desco -perit (în 1931) un tezaur alcãtuit din 28de monede bizantine, din bronz, datânddin sec. 6. Pe terit. com. C.se aflã mănãs -tirea Golo ganu (de maici), cu biserica„Naºterea Maicii Domnului”, ctitorie dinanii 1925–1933 a Euge niei Panã-Golo -ganu. Des fiinþatã la 28 oct. 1959, deautorităţile comuniste, mănãstirea a fostreînfiinþatã în 1990, iar biserica restauratãîn 1991. În 1998, vechiul nume al mănãs -tirii Gologanu a fost schimbat în „MaicaDomnului” – Cudalbi. În perioada 1990–2008 a fost construit un nou ansamblumonahal compus dintr-o biserică, chilii,casa stăreţiei, clopotniţă, casă de oaspeţi.
CUGIR1. Râu, afl. stg. al Mureºului peterit. com. ªibot (jud. Alba); 54 km; supr.bazinului: 354 km2. Izv. din M-þii ªureanu,de sub Vârful lui Pãtru (2 130 m), de la1 900 m alt., ºi trece prin oraºul Cugir.
2. Oraº în jud. Alba, situat la poalelede NV ale M-þilor ªureanu, la 304 m alt.,pe râul omonim, la 36 km SV demunicipiul Alba Iulia; 25 675 loc. (1 ian.2011): 12 600 de sex masc. ºi 13 075 fem.Supr.: 47 km2; densitatea: 546 loc./km2.Staþie fi nalã de c.f., inauguratã în 1906.Vechi centru side rurgic (1799). Producţiede maºini-unelte, de ma ºini ºi utilaje agri -cole, de maºini industriale de cusut, demaºini de spãlat rufe, de motoare şiturbine, de armament şi muniţie, deaparate şi instrumente medicale şi de

laborator, de produse electrocasnice, deambalaje din material plastic, de otgoane,frânghii şi sfoară, de confecţii textile, desuban samble pentru automobile Merce -des ºi de produse alim. Istoric. La mar -ginea de V a oraºului, în punc tul nu mit„Cetãþuia”, au fost identificate (în 1977)ur mele unei aºezãri geto-dacice, forti -ficatã cu val de pã mânt ºi ziduri dinpiatrã ºi pãmânt, late de 3,5 m, datânddin sec. 3 î.Hr.–1 d.Hr., presupusã a fiantica Singidava (menþionatã ºi de cãtrePtolomeu). În area lul oraºului au maifost descoperite douã te zaure monetarede argint (unul cuprinzând 2 000 detetradrahme macedonene ºi altul denariromani), ºi un depozit alcãtuit din 24 deverigi din aur ºi 130 de obiecte frag -mentare din bronz (brãþãri, fibule etc.)datând din Hallstatt (1200–450/300 î.Hr.).Localit. apare menþionatã documentar,prima oarã, în 1330, iar apoi în 1493 cunumele Villa Kudzyr. Între 1765 ºi 1851,la C. a funcþionat Compania a IV-a degra niþã a Regimentului I de graniþã dela Orlat. Decla rat oraº în 1960, Cugirulare în subor dine ad-tivã 7 localit. com -po nente: Bocºitura, Bucuru, Cãlene,Feþeni, Goaºele, Mugeºti, Vinerea. Monu-
mente: bisericile orto doxe cu hramurile„Sfinþii Arhan gheli Mihail ºi Gavriil”(1808), „Sfânta Treime” (1806–1809),„Sfântul Gheorghe” (1980-2008) şicatedrala „Adormirea Maicii Domnului”(1983-2010, sfinţită la 11 sept. 2010);biserica reformată (1890) ºi biserica roma -no-catolicã „Sfinþii Apostoli Petru ºiPavel” (1824–1826). Punct de plecare sprerezervaþia Iezerul ªureanu.
CUHEAÕ BogdanVodã.

CUJMIR, com. în jud. Mehedinþi, alcã -tuitã din 3 sate, situatã în Câmpia Blahniþei,pe râul Drincea; 3 567 loc. (1 ian. 2011):1 718 de sex masc. ºi 1 849 fem. Producţiede mobilă. Fermã de creº tere a bovinelor.Viticulturã. Biserica „Sfinþii Voievozi”(1715, refãcutã în 1868), în satul Cujmir.
CULCIU, com. în jud. Satu Mare, alcã tuitãdin 6 sate, situatã în Câmpia Someºului,pe stg. vãii Someºului; 4 076 loc. (1 ian.2011): 1 997 de sex masc. ºi 2 079 fem.Prelucr. lemnului. Expl. de ba last ºi staþiede sortare a acestuia. Culturi de cerealeºi de sfeclã de zahãr. Reºed. com. estesatul Culciu Mare, men þionat documentar,prima oarã, în 1279. Muzeu etnografic(în satul Cãrãºeu). Bisericile cu acelaºihram – „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
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Gavriil”, în satele Cãrãºeu (sec. 19) ºiLipãu (1836).
CULMEAMARE, vârf în M-þii Dognecea,con sti tuind alt. max. a acestora (617 m).
CUMIDAVAÕ Râºnov.

CUMPÃNA, com. în jud. Constanþa,alcãtuitã din 2 sate, situatã în NE Pod.Cobadin; 12 140 loc. (1 ian. 2011): 6 022de sex masc. ºi 6 118 fem. Nod rutier.Producţie de motoare hidraulice, de ra -dia toare şi cazane pentru încălzire cen -trală, de săpun şi detergenţi. Apicultură;legumicultură. Complex avicol. Pe terit.com. a fost desco perit un cadran solarroman, din marmurã, plasat între coar -nele unui cap de taur (sec. 1–2), precumºi câteva inscripþii funerare greceºti dinsec. 2–3. Aici au fost identificate urmeleunei aºezãri rurale care fãcea parte din
territorium tomitan. În perioada 1870-1925,satul şi com. C.s-au numit Hasi-Dülüc.
CUMPÃNIÞA,Hidrocentrala~Õ Arefu.

CUNGREA, com. în jud. Olt, alcãtuitãdin 7 sate, situatã în Piem. Cotmeana;2 325 loc. (1 ian. 2011): 1 145 de sex masc.ºi 1 180 fem. Expl. de petrol ºi gazenaturale. Pomiculturã. Bisericile cu hra -murile „Adormirea Maicii Domnului”(1802–1810, cu pridvor adãugat în 1902ºi cu picturi originare), „Sfinþii ÎmpãraþiConstantin ºi Elena” (1834), „SfântulGheorghe” (1838, reparatã în 1902) ºi„Sfântul Nicolae” (1853), în sateleCepeºti, Oteºtii de Jos, Oteºtii de Sus ºiCungrea. În satul Ibãneºti se aflã o bise -ricã din lemn cu hramul „Cu vioasaParascheva” (1785–1786, reparatã ºipictatã în 1833).
CUPªENI, com. în jud. Maramureº,alcãtuitã din 4 sate, situatã în N Depr.Lãpuº, la poalele de V ale M-þilor Þibleº,pe râul Rotunda; 3 530 loc. (1 ian. 2011):1 769 de sex masc. ºi 1 761 fem.Panificaþie. Centru de port popular tradi -þional. În satul Cupºeni, menþionatdocumentar, prima oarã, în 1584, se aflãbisericile din lemn cu hramurile „SfântulIlie” (sec. 18) ºi „Sfinþii Arhangheli Mihailºi Gavriil” (sec. 18, strã mutatã în 1847din satul Peteritea, com. Vima Micã); însatul Costeni existã bisericile din lemn„Sfântul Nicolae” (1870) ºi „SfinþiiApostoli Petru ºi Pavel” (1885), iar însatele Libotin ºi Ungureni se aflã câte obise ricã din lemn cu acelaºi hram –„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil” –datând din 1671 ºi, respectiv, din sec. 18.

CURÃÞELE, com. în jud. Bihor, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în Depr. Beiuº, pe râulBeiuºele; 2 586 loc. (1 ian. 2011): 1 293 desex masc. ºi 1 293 fem. Moarã de apã. Însatul Curãþele, menþionat docu mentar,prima oarã, în 1692, se află biserica„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”(1861-1862), în satul Beiuşele existăbiserica „Sfântul Nicolae” (1865), iar însatul Cresuia, biserica „Sfinţii ArhangheliMihail şi Gavriil” (1740-1750).
CURCANI, com. în jud. Cãlãraºi, alcã -tuitã din 2 sate, situatã în Câmpia Bãrã -ganului, pe cursul inf. al râului Argeº;5 323 loc. (1 ian. 2011): 2 642 de sex masc.ºi 2 681 fem. Staþie de c.f., inauguratã în1910. Culturi de cereale, floarea-soarelui,plante tehnice ºi de nutreþ etc. Legumi -culturã. Pe terit. com. a fost descoperit(1954) un mormânt de înhu maþie (sec. 3–4) în care s-au gãsit ceramicã finã cenuºie,un pieptene din os, mãrgele din piatrã,o fibulã din argint. În 1975 a fost desco -perit un tezaur monetar alcã tuit din 36de monede din bronz, datând din sec. 2–1 î.Hr. Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantinşi Elena” (1912). Între 17 febr. 1968 ºi23 ian. 1981, com. C. a fost în jud. Ilfov.
CURCUBÃTAMARE, vârf în M-þii Bihor,cel mai înalt din M-þii Apuseni. Alt.: 1 849m. Alcãtuit din ºisturi cristaline, care augenerat un relief cu forme greoaie ºi largisupr. de nivelare. Partea superioarã esteacoperitã cu pãºuni alpine, iar sub 1 700m alt. cu pãduri de conifere. Zonã deatracþie turisticã.
CURMÃTURII,Munþii~Õ Hãºmaº(1).

CURTEA, com. în jud. Timiº, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în zona de contact aDealurilor Lugo jului cu M-þii PoianaRuscãi, pe cursul superior al râului Bega;1 211 loc. (1 ian. 2011): 588 de sex masc.ºi 623 fem. Expl. forestiere. Prelucr. pri -marã a lemnului. Satul Curtea estemenþionat docu mentar, prima oarã, înperioada 1517–1518. Han (sec. 18), însatul Coºava. Bisericile din lemn cu hra -murile „Adormirea Maicii Domnului”(1782– 1804) ºi „Cuvioasa Parascheva”(1794, pictatã în 1804–1806), de maridimen siuni (18,60 m lungime ºi 7,20 mlãþime), cu o turlã de formã pãtratã, înaltãde 9,50 m, declaratã monument istoric,în satele Homojdia ºi Curtea.
CURTEADEARGEª, municipiu situatîn jud. Argeº, în zona Dealurilor Argeºului,la 420 m alt., pe cursul superior al râuluiArgeº, la 38 km N-NV de municipiul

Piteºti; 32 510 loc. (1 ian. 2011): 15 531 desex masc. ºi 16 979 fem. Supr.: 76 km2,din care 16 km2 în intravilan; densitatea:2 032 loc./km2. Staþie de c.f. (inauguratãîn 1880). Nod rutier. Expl. forestiere, deargilã ºi de balast. Hidrocentralã (7,7MW), intratã în funcþiune în 1972. Înlocalit. compo nentã Noapteº se aflã o altãhidrocentralã (15,4 MW), datã în folosinþãîn 1973. Producţie de componenteelectronice, de apa rate electrice de uzcasnic (mixere, aspiratoare, föhn-uri), depiese auto, de mobilã, cherestea, plãciaglomerate din lemn, de ceramicã finã(obiecte din porþelan), de conf. ºi alim.(preparate din carne ºi lapte, alcool,drojdie furajerã, produse de panificaþieetc.). Fabricã de nutreþuri combinate.Centru pomicol. Seminar teo logic.Universitatea „Titu Maiorescu”; Univer -si tatea Ecologicã; Facultatea de RelaþiiEconomice ºi Internaþionale de pe lângãAcademia de Studii Eco nomice dinBucureºti. Festival anual internaþional defolclor „Carpaþi”; Festival anual inter -naþional de folclor pentru copii ºi tineret„Brâuleþul”. Târgul anual al meºterilorpopulari. Muzeu cu secþii de istorie ºi deartã popularã. Centru turistic. Vestitcentru de olãrit în secolele trecute,meºteºug dis pãrut în a doua jumãtate asec. 20. Istoric. În arealul municipiuluiau fost descoperite o necropalã tu mularãhallstattianã, aparþinând cul tu rii mate -riale Ferigile (1150–450 î.Hr.), ºi un tezauralcãtuit din inele de aur, datând dinEpoca bronzului, ºi un altul format dindenari romani republicani emiºi înperioada 148–64 î.Hr. Prima atestaredocumentarã a localit. dateazã din 1330când se pomeneºte existenþa aici a CetãþiiArgeº. Localit. a fost reºed. domneascãdin ultimii ani de domnie ai lui BasarabI (c. 1310–1352) ºi pânã în timpul domnieilui Dan II (1420–1431, cu întreruperi). În1369, Vladislav I (Vlaicu), domn al ÞãriiRomâneºti (1364–c. 1377), a mutat capi -tala Þãrii Româneºti de la Câmpulung laCurtea de Argeº, la can celaria domneascãde aici fiind emise primele acte domneºti,din câte se cunosc pânã în prezent(primul act este datat 25 nov. 1369), carepurtau menþiunea „din Argeº”. Aºeza -rea apare consemnatã cu numele actual,prima oarã, într-un act din 24 apr. 1510scris de grãmãticul Varnava. Totodatã,localit. a fost prima reºed. a MitropolieiÞãrii Româneºti, înfiinþatã în 1359 de
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domnul Nicolae Alexandru (fiul luiBasarab I), pe lângã care a funcþionat (din1359) o ºcoalã de grãmãtici. Oraºul C.de
A. a fost declarat municipiu la 18 ian.1995, având în subordine ad-tivã localit.componentã Noapteº. Monumente:vestigiile Curþii domneºti (datând de lasfârºitul sec. 13), alcãtuitã dintr-o incintãpatrulaterã neregulatã, mãrginitã deziduri din piatrã, în interiorul cãreia segãsesc pivniþele a douã case domneºti;ruinele bisericii „Sân Nicoarã” (sf. sec.13–înce putul sec. 14) – probabil cã a fostpara clisul Curþii domneºti – edificiu demici dimensiuni, cu specific arhitectonicbizantino-bal ca nic; Biserica Domneascãavând hramul „Sfântul Nicolae” – ctitoriea domnului Basarab I ºi a fiului sãuAlexandru, ridicatã pe locul unei bisericivechi (care data din sec. 13) ºi terminatãîn 1352. Este un edificiu de mari dimen -siuni având plastica faþadelor realizatãdin zidãrie cu cãrãmidã aparentã ºi piatrãde râu, cu rosturi largi de mortar sclivisit.Pronaosul este boltit în semicilindrutransversal având în mijloc o cupolãelipsoidalã. Naosul este pãtrat ºi foartemare, dominat deasupra de o turlã mo -nu mentalã. La interior pãstreazã picturimurale exe cutate în anii 1364–1366 înstilul epocii bizantin-paleologe. Reparatãîn sec. 18, când i s-au adãugat ancadra -mentele ferestrelor din piatrã sculptatã,biserica a fost folositã multã vreme canecropolã domneascã (aici se aflã ºimormântul lui Vlaicu Vodã). Tot aici seaflă moaºtele Sfintei Filofteia. În 1992, întimpul lucrãrilor de restaurare a bisericii,a fost descoperit un grafit în care seprecizeazã cã la anul 6860 (adicã 1352) amurit Basarab Voievod (Basarab I) laCâmpulung; biserica episcopalã saubiserica mănãstirii Curtea de Argeº, cuhramul „Ador mirea Maicii Dom nului”,este ctitoria domnului Neagoe Basarab,construitã în anii 1512–1517 (sfinþitã la15 aug. 1517) pe locul unui vechi lãcaºde cult (sec. 14) care a adãpostit primamitropolie a Ungrovlahiei (înte meiatã deNicolae Alexandru), recunoscutã de Pa -triarhia din Constantinopol în 1359.Tradiþia oralã popularã susþine cã atâtproiectantul, cât ºi condu cãtorul lucrã -rilor de con strucþie a bisericii a fostMeºterul Manole (se pare cã acesta estenumele sub care era cunoscut construc -torul Manolii din Ni cosia) adus deNeagoe Basarab pentru ridicarea

celebrului edificiu religios. Cercetãtoriide specia litate afirmã, însã, cã legendarulMeºter Manole ar fi fost doar condu -cãtorul lucrãrilor de împodobire afaþadelor bisericii cu ornamente dãltuiteîn piatrã, iar zidirea ar fi fost fãcutã demeºteri locali, îndru maþi de însuºiNeagoe Basarab. Legenda zidirii bisericii,transmisã de-a lungul veacurilor, prinintermediul baladelor populare, aratã cãpentru a înfãptui con strucþia cât mairepede, aºa cum îºi dorea voie vodul-cti -tor, Meºterul Manole ºi-a jertfit soþia,zidind-o la temelia bisericii. Locul acesteijertfe a fost consemnat de urmaºii voievo -dului în unghiul dintre douã ziduri depe faþada sudicã a bisericii. Dar totul serezumã doar la o legendã frumoasã!Arhitectural, biserica prezintã proporþiiarmo nioase, fiind construitã în întregimedin piatrã ºi având împãrþirea clasicã alãcaºurilor de cult orto dox: pronaos (careare ºi funcþie de necropolã), naos ºi altar.Soclul monumentului este relativ înalt,împodobit cu ciubuce ºi profile ciopliteîn piatrã fasonatã. Un brâu din piatrã,cioplit în forma unei frânghii rãsucite înpatru, prinde biserica de jur împrejur,împãrþind pereþii exteriori în douã re -gistre. Registrul inferior este decorat cupanouri dreptunghiulare înalte, încadratede rame cioplite în piatrã, în cadrul lui

fiind practicate ferestre înguste, iarregistrul superior are un ºir de arcade cudes chizãturi ample ce înlãnþuie biserica.Legãtura dintre arcade se face prinintermediul unor discuri cu motiveornamentale arabe ºi persane, în culoridominante de verde, auriu ºi albastru.Cele patru turle, fiecare cu câte optferestre înguste, decorate cu rame florale,au în vârf câte o cruce. Turlele micicreazã o impresie deosebitã prin faptulcã întreaga lor arhitecturã este rãsucitãîn jurul axului vertical. Biserica „s-azugrãvit (pictat) la anul 7035 (1526),septembrie 10, cu mâna lui DobromirZugravul”, în timpul domniei lui Radude la Afumaþi (ginerele lui NeagoeBasarab). Biserica a suferit numeroasestricãciuni în urma jafurilor ºi acalamitãþilor natu rale, dar a fost refãcutãde fiecare datã. Primul jaf l-a suferit îniarna anului 1610–1611, când oºtile luiGabriel Báthory „au sfârmat Mitropoliade la Argeº cea foarte scumpã”, iar înperioada 1769–1774 a fost prãdatã deturci. Distrusã parþial de cutremurele din14 oct. 1802 ºi 11 ian. 1838 ºi de incendiiledin 1814, ian. 1866 ºi din 23 apr. ºi 2 dec.1867. Bise rica a fost reparatã, consolidatãºi i s-au refãcut zugrãvelile în 1640, dininiþiativa lui Matei Basarab, în 1682, întimpul domniei lui ªerban Cantacuzino,
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la sf. sec. 18 ºi începutul sec. 19 de cãtreepiscopul Iosif Sevastis º.a. Dar, cea maiimportantã restau rare a fost efectuatã în1875–1885, dupã pro iectul ºi subconducerea arhitectului francez ÉmileLe comte du Noüy. Din pãcate, vecheapictu rã a fost înlocuitã cu una nouã,executatã de pictorii francezi F. Nicolleºi Ch. Renouard, ajutaþi de românul N.Constantinescu, picturã mult inferioarã,ca valoare, celei vechi, o parte din picturaoriginarã pãstrân du-se, fragmentar, laMuzeul de Artã al României ºi la MuzeulNaþional de Istorie a României dinBucureºti. În pronaosul bisericii se aflãmormintele voievozilor Neagoe Basarab(† 15 sept. 1521) ºi Radu de la Afumaþi(† 4 ian. 1529), precum ºi ale membrilorfamiliei regale (regii Carol I ºi Ferdi nandºi soþiile lor, reginele Elisabeta ºi Maria;în febr. 2003 au fost aduse, dinPortugalia, osemintele regelui Carol alII-lea şi depuse în paraclisul cu hramul„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, iarosemintele Elenei Lupescu au fostînhumate în cimitirul mănăstirii). Bisericamănãstirii Curtea de Argeº a redevenit,în 1990, scaun episcopal al EparhieiArgeºului; Palatul Episcopal a fostconstruit în anii 1886–1890; bise ricaBrad-Botuºari, cu dublu hram - „Intrareaîn Biserică a Maicii Domnului” şi „SfinţiiApostoli Petru şi Pavel” este o ctitoriedin 1583–1585 a lui Petru Cercel, curefaceri din 1819 şi 1884-1888 şi restauratăîn 1994. În 1996 au fost efectuate picturile

murale în pronaos şi au fost restauratecele din altar şi naos; bisericile avândhramurile „Adormirea MaiciiDomnului”–Olari (ante 1687, restau ratăşi zugrăvită în 1869), „Adormirea MaiciiDom nu lui”-Drujeºti (1793–1795), „SfinþiiÎngeri” (1717), „Intrarea în Bisericã aMaicii Dom nului” (1583), „Sfinþii Voie -vozi”-Flãmânzeºti (1796), „SfântulGheorghe” (1934–1936); pro to ie ria Curteade Argeº (1430); clãdirea Muzeului mu -ni cipal (1897); clãdirea fostei Primãrii(1900–1902); vila Rozelor, construitã în1930 dupã planurile arhitec tului R.Bordenache, azi sediul Casei Armatei;clãdirea Gãrii feroviare (1880); fântânalui Manole – construcþie de zidãrierealizatã în stilul ciºme lelor din reg. demunte a jud. Argeº, plasatã pe locul undelegenda spune cã s-ar fi prãbuºitMeºterul Manole.
CURTEAVECHEÕ ªuþeºti.

CURTEªTI, com. în jud. Botoºani,alcãtuitã din 7 sate, situatã în zona decontact a Dealului Bour cu Câmpia JijieiSuperioare, pe râul Drãcºani; 4 761 loc.(1 ian. 2011): 2 364 de sex masc. ºi 2 397fem. Centru de prelucr. artisticã alemnului (în satul Orãºeni-Vale). Moripentru mãcinat grâul ºi po rumbul. Însatul Agafton, atestat documentar în1648, se aflã mănãstirea cu acelaºi nume(de maici), întemeiatã de sihastrulAgafton în sec. 16. În 1740 a fostconstruitã biserica din lemn cu hramul„Sfinþii Voievozi”, iar la 1 iul. 1838 a

început zidirea Bisericii Mari, cu hramul„Pogorârea Du hului Sfânt”, terminatã în1843, cu picturi murale interioareexecutate în 1929 de P. Livescu dinBotoºani. La aceastã mănãstire, în sec.19, a fost stareþã Olimpiada, una din tremãtuºile poetului Mihai Eminescu.Mănãstirea Agafton a fost desfi inþatã la28 oct. 1959 de auto ri tãþile comuniste ºireînfiin þatã în martie 1991. În satulMãnãstirea Doamnei existã o bisericã dezid cu hramul „Sfântul Pantelimon”(1914) şi o biserică din lemn din anul1552, ctitorie a Doamnei Elena, soþiadomnului Petru Rareº. În satul Orăşeni-Vale se află biserica „Sfânta CuvioasăParascheva” (1943), iar în satul Orăşeni-Deal există biserica de zid „SfântulMucenic Mina” (1872) şi o bisericã dinlemn din 1762.
CURTICI, oraº situat în extremitateavesticã a României (jud. Arad), înCâmpia Aradului, la 107 m alt., la 17 kmN de municipiul Arad ºi la 8 km degraniþa cu Ungaria; 8 142 loc. (1 ian.2011): 3 913 de sex masc. ºi 4 229 fem.Supr.: 78,4 km2, din care 4,5 km2 înintravilan; densi tatea: 1 809 loc./km2.Important punct de vamã (din 1921) pec.f. ce merge spre þãrile Europei Centraleºi Occidentale. Nod rutier. Ateliere dereparaþii feroviare ºi de utilaje agricole.Producţie de maşini-unelte portabileacţionate electric, de mobilă, de confecţiitextile, de articole ceramice pentru uzcasnic şi ornamental şi de produsealimentare. Sere legumicole. Vestigiineolitice, din epoca daco-romanã ºi dinperioada feudalismului tim puriu. Tezaurmonetar de argint, descoperit în 1862,alcătuit din monede greceşti şi denariromani republicani. Atestat documentarîn 1332 cu numele Kürtegyhaz, apoi în1437 cu denumirea Kütos, iar din 1519 cutoponimul actual. În perioada interbelicăs-a numit Decebal. Stăpânit de turci între1582 şi 1685. Declarat oraº la 17 febr.1968. Bisericile „Naşterea Sfântului IoanBotezatorul” (1777) şi „Sfântul DumitruIzvorâtorul de Mir” (în construcţie din2008); biserică romano-catolică (1772).Castel (1769), în arhitectura cãruiapredominã elemente ale barocului târziu.Parc dendrologic. Zonă liberă (90 ha).
CURTIªOARA 1. Com. în jud. Olt,alcãtuitã din 6 sate, situatã în zona decontact a teraselor de pe stg. Oltului cu
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Curtea de Argeş. Biserica Domnească „Sfântul Nicolae”



Piem. Cotmeana; 4 568 loc. (1 ian. 2011):2 282 de sex masc. ºi 2 286 fem. Prelucr.lemnului (ambalaje din lemn).Aviculturã. Legumiculturã. Culturi decereale, de plante tehnice ºi de nutreþ etc.Muzeul satului. Bisericile cu hramurile„Adormirea Maicii Domnului” (1632–1647), „Sfântul Dumitru” (1831) ºi„Sfânta Treime” (sf. sec. 18–începutul sec.19), în satele Dobrotinet, Curtiºoara şiLinia din Vale. Conacele „I. Marian” ºi„Zoe Vlãdoianu” (sf. sec. 19).
2.Õ Bumbeºti-Jiu.

CURTUIªENI, com. în jud. Bihor,alcãtuitã din 2 sate, situatã în CâmpiaCarei; 3 830 loc. (1 ian. 2011): 1 877 desex masc. ºi 1 953 fem. Staþie de c.f.Pomiculturã. Viti culturã. Lacuri piscicolela Curtui ºeni (1,3 ha) ºi la Vãºad (33 ha).Pe terit. com. au fost descoperite (1968)vestigii din Epoca bronzului (topoare,seceri, brãþãri) ºi urmele unei cetãþigeto-dacice din sec. 2–1 î.Hr., în care s-augãsit arme de fier, obiecte de podoabã,ustensile din bronz, ceramicã etc. În satulCurtuiºeni, menþionat documentar,prima oarã, în 1342, se află biserica„Adormirea Maicii Domnului” (1832),ruinele unei biserici (probabil) romanice,o bisericã romano-cato licã (1938) ºi unagreco-catolicã (1844).
CUSICI, Mănãstirea~Õ Socol.

CUSTURAMARE, lac glaciar în M-þiiRetezat, situat la cea mai mare altitudineabsolută din ţară, respectiv, la 2 270 m.Supr.: 2,8 ha; ad. max.: 9 m.

CUT, com. în jud. Alba, formată dintr-un
sat, situatã în Pod. Secaºelor; 1 272 loc.
(1 ian. 2011): 635 de sex masc. ºi 637 fem.
Izvoare cu ape sãrate. Conacul „Bethlen”
(sec. 18). Com. C. a fost înfi inþatã la 7
apr. 2004 prin desprinderea satului Cut
din com. Câlnic, jud. Alba.
CUZAVODÃ1. Com. în jud. Cãlãraºi,
alcãtui tã din 3 sate, situatã în Câmpia
Bãrãganului; 4 147 loc. (1 ian. 2011): 2 016
de sex masc. ºi 2 131 fem. Staþie de c.f.
(în satul Cãlãraºii Vechi). Produse alim.
Culturi de cereale, de plante tehnice ºi
de nutreþ, floarea-soarelui etc. Reºed.
com. este satul Ceacu. Între 17 febr. 1968
ºi 23 ian. 1981 com. C.V. a fãcut parte din
jud. Ilfov. În satul Ceacu, atestat docu -
mentar în 1812, se află biserica având
dublu hram - „Sfântul Nicolae” şi „Sfinţii
Apostoli Petru şi Pavel” construită în anii
1989-1991 pe locul uneia din 1861, pictată
în 1991-1992, iar în satul Cuza Vodă
există biserica „Sfântul Ioan” (1907-1914).
2.Õ AlexandruI.Cuza.
3. Com. în jud. Constanþa, formată

dintr-un sat, situatã în Pod. Carasu, pe
stg. canalului Dunã re–Ma rea Neagrã;
3 889 loc. (1 ian. 2011): 1 930 de sex masc.
ºi 1 959 fem. Morărit şi panificaţie.
Viticultură. În satul Cuza Vodă, men -
ţionat documentar în 1816 cu numele
Docuzol (nume păstrat până în 1931), se
află biserica „Sfântul Gheorghe” (1891,
pictată în 1898 de Nicu Stoienescu din
Râmnicu Sărat şi restaurată în 1920).
Com. C.V. a fost înfiinþatã la 7 apr. 2004
prin desprinderea satului Cuza Vodã din
com. Castelu, jud. Constanþa.

4. Com. în jud. Galaþi, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia Covurlui;
3 248 loc. (1 ian. 2011): 1 662 de sex masc.
ºi 1 586 fem. Producţie de mobilier. Satul
Cuza Vodã a fost întemeiat în 1879 prin
împroprietãrirea însurãþeilor. Com. C.V.
a fost înfiinþatã la 25 mart. 2005 prin
desprinderea satului Cuza Vodã din
com. Slobozia Conachi, jud. Galaþi.
CUZÃPLAC, com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã
din 8 sate, situatã în Depr. Almaº-Agrij,
pe cursul supe rior al râului Almaº; 1 786
loc. (1 ian. 2011): 855 de sex masc. ºi 931
fem. Expl. de cãrbune brun (în satul
Tãmaºa) ºi de turbã (în satul Stoboru) cu
un ridicat conþinut de sulf (7,15%). În
satul Cuzãplac, menþionat documentar,
prima oarã, în 1219, se află o biserică
ortodoxă din 1906, în satul Petrindu
există o bisericã datând din sec. 14 (cu
trans formãri din sec. 18), iar în satul
Cubleºu este o bisericã din lemn cu hramul
„Învierea Domnului” (sec. 18), declarată
monument de arhitectură. Turbãrie (2 ha),
declaratã rezervaþie natu ralã.
CUZDRIOARA, com. în jud. Cluj,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în S Dealurilor
Ciceului, pe dr. Someºului Mare, în zona
de confl. cu Someºu Mic; 2 984 loc. (1 ian.
2011): 1 433 de sex masc. ºi 1 551 fem.
Producţie de mobilier şi de ambalaje din
material plastic. Pomiculturã. În satul
Cuzdrioara, menþionat documentar,
prima oarã, în perioada 1205–1235, se
aflã conacul „Teleki” (sec. 18), declarat
monument istoric în anul 2004, ºi o
bisericã din sec. 15.
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DADILOV Õ Mihai Bravu (1).

DAGÂÞA, com. în jud. Iaºi, alcãtuitã din9 sate, situatã în Pod. Central Moldo -venesc, pe râul Mã nãsti rea; 4 840 loc.(1 ian. 2011): 2 557 de sex masc. ºi 2 283fem. Staþie de c.f. Culturi de cereale ºiplante tehnice. Creºterea ovinelor. Însatul Dagâþa, menþionat documentar în1469 cu numele Brudureºti, se aflã conacul„V. Tãutu” (ju mã tatea sec. 19), iar în satulMãnãstirea existã biserica din lemn cuhramul „Sfântul Ioan Bote zãtorul” (1723).
DAIA, com. în jud. Giurgiu, alcãtuitã din2 sate, situatã în Câmpia Burnas; 2 732loc. (1 ian. 2011): 1 334 de sex masc. ºi1 398 fem. Haltã de c.f. Nod rutier.Culturi de cereale, plante tehnice ºi denutreþ, floarea-soarelui etc. Legumi -culturã; viticulturã. Între 17 febr. 1968 ºi23 ian. 1981 com. D. a fost în jud. Ilfov.
DAIA ROMÂNÃ, com. în jud. Alba, for -mată dintr-un sat, situatã în Pod. Seca -ºelor; 3 120 loc. (1 ian. 2011): 1 568 de sexmasc. ºi 1 552 fem. Izvoare cu ape sãrate.Pe terit. satului Daia Românã, menþionatdocumentar, prima oarã, în 1293, au fostdescoperite (în punctul „Pãrãuþ”) urmeleunei aºezãri neolitice aparþinând culturiimateriale Petreºti (sf. milen. 3 î.Hr.) ºivestigiile unor aºezãri suprapuse (înpunctul „Turnul”) din Epocile bronzului(cul tura materială Wietenberg, sec. 16–13î.Hr.), fierului (Hallstatt, 1200–450/300î.Hr. ºi La Tène, sec. 5 î.Hr.–1 d.Hr.),dacicã (sec. 1 î.Hr.–1 d.Hr.) ºi romanã.Bisericã având hramul „Sfânta Treime”(1664, pictatã în sec. 18).
DALBOªEÞ, com. în jud. Caraº-Severin,alcã tuitã din 7 sate, situatã în Depr.Almãj, la poalele de NV ale M-þilorAlmãj, pe stg. râului Nera; 1 700 loc.(1 ian. 2011): 815 de sex masc. ºi 885 fem.Expl. de lignit. Prelucr. lemnului. Pomi -cul turã (meri, peri, pruni). În satulDalboºeþ, menþionat documentar, primaoarã, în 1603, se află biserica „Naşterea

Maicii Domnului” (1828, cu picturi
murale interioare din 1910), iar în satul
Şopotu Vechi, atestat documentar în
1607, există o biserică ortodoxă din 1810.
DALNIC, com. în jud. Covasna, formatã
dintr-un sat, situatã în Depr. Târgu
Secuiesc, la 25 km E de municipiul Sfântu
Gheorghe; 961 loc. (1 ian. 2011): 480 de
sex masc. ºi 481 fem. Prelucr. lemnului
şi a cãrnii. Creºterea bovinelor. Herghelie
specializatã în creºterea cailor de rasã
Lipiþan. Vestigii neolitice şi din Epocile
bronzului şi fierului. Tezaur monetar
datând din sec. 1 î.Hr. şi din sec. 3 d.Hr.
În satul Dalnic, atestat documentar în
1332, se aflã o bisericã forti ficatã datând
din 1230, cu transformări din 1526, care
în pre zent aparþine cultului reformat.
Conacele „Gál” (sec. 19), „Hadnagy”
(1850) ºi „Becszásy” (1885) acesta din
urmă aflat în mijlocul parcului dendro -
logic cu acelaşi nume. Com. D. a fost
înfiinþatã la 9 apr. 2004 prin desprinderea
satului Dalnic din com. Moacºa, jud.
Covasna.

DANEª, com. în jud. Mureº, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în Pod. Târnavelor, laconfl. râului Seleuº cu Târnava Mare;5 090 loc. (1 ian. 2011): 2 545 de sex masc.ºi 2 545 fem. Staþie de c.f. Centru viticol.Satul Daneº este menþionat docu men tar,prima oarã, în 1343, cu numele Danus.Pustiit de tãtari în 1661. În satul Criº,atestat documentar în 1305, se aflã uncastel construit în anii 1559–1589, în stilulRenaºterii transilvã nene, prevãzut cuturnuri circulare de apãrare la fie care colþ(Turnul arcaºilor are încãperi de locuit).Corpul rezidenþial este dotat cu frumoaseancadra mente din piatrã, în stil renas -centist, ºi vitralii ori ginare. Castelul esteacoperit cu þigle smãlþuite. În curtea cas -telului au fost descoperite (sept. 1997)6 000 de monede din argint din sec. 16. Însatul Seleuº, atestat documentar în 1392,existã o cetate þãrãneascã (1503–1504), cubisericã de incintã (1476), în stil gotic, aziaparţinând cultului evanghelic, iar în satulDaneº se aflã o bisericã din sec. 15–16, cuturn din 1927, azi apar ţinând cultuluievanghelic, ºi o bisericã ortodoxã cuhramul „Sfântul Nicolae” (1796).
DANEÞI, com. în jud. Dolj, alcãtuitã din4 sate, situatã în Câmpia Romanaþi; 6 364loc. (1 ian. 2011): 3 160 de sex masc. ºi3 204 fem. Produse alim. Fermã decreºtere a bovinelor. Creºterea viermilorde mãtase. Viticulturã. Pe terit. com. D.au fost descoperite vestigiile uneinecropole daco-ro  mane (sec. 2–3).Bisericile având hramurile „CuvioasaParascheva” (1842), „Sfântul Nicolae”(1825) ºi „Adormirea Maicii Domnului”(1774, reparatã în 1891–1895 ºi 1906, cupicturi murale interioare din 1895), însatele Brabeþi, Braniºte ºi Locusteni.
DANIIL SIHASTRU, Mănãstirea ~ Õ
Putna (2).

DANUBIUS, denumire de origine celticãatri buitã Dunãrii. A fost preluatã degeografii ºi isto ricii romani, iniþial pentrucursul superior ºi mijlo ciu al fluviului,
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Daneş. Castelul din satul Criş



în amonte de defileul carpatic. Mai târzius-a generalizat pentru întregul curs (Õ
Dunãrea).
DANUS Õ Daneş.

DARA, vârf în partea central-esticã aM-þilor Fãgãraº, la E de vf. Moldoveanu,între obârºiile râurilor Zârna, la E, ºi RâuDoamnei, la V. Alt.: 2 500 m. Alcãtuit dinºisturi cristaline. Acoperit cu pãºunialpine.
DARABANI, oraº în jud. Botoºani, situatîn Câmpia Jijiei Superioare, la 260 m alt.,la 70 km N de Botoºani ºi la 2 km degraniþa cu Rep. Moldova; 11 606 loc. (1 ian.2011): 5 775 de sex masc. ºi 5 831 fem.Supr.: 99,9 km2, din care 3,2 km2 în intra -vilan; densitatea: 3 627 loc./km2. Expl. denisip cuarþos ºi de calcar. Pre lucr. lem -nului, a cărnii ºi a laptelui; produseceramice, textile ºi alim. Pro ducţie deîncãlþãminte, de articole din materialplastic pentru construcţii, de ciorapi, decovoare ş.a. Morãrit. Centru pomicol.Muzeu. Isto ric. Men þionat documentar,prima oarã, în 1546 cu numele Cãbi ceni,denumire care s-a pãstrat pânã în 1874când a fost schim batã în Darabani.Numele actual derivã de la corpul deostaºi pedeºtri, numiþi în Evul Mediu
darabani. În 1835, localit. a primit dreptulde a organiza târguri, ulterior fãcându-seun intens comerþ cu vite ºi cereale.Declaratã oraº în 1926. În 1950, aºezareaa fost trecutã în rândul localit. rurale, iarla 17 febr. 1968 decla ratã din nou oraº.Oraºul D. are în subordine ad-tivã 3 sate:Bajura, Eºanca, Liºmãniþa. În perimetruloraºului se aflã pãdurea Teioasa alcãtuitãdin stejari multi seculari. Monumente:bisericile cu hramurile „Sfân tul Ni colae”(1837–1840), construitã din ini þia tiva boie -rului Teodor Balº, „Sfinþii ArhangheliMihail ºi Gavriil” (1834); Casa „Balº”(1837). În sa tul Baju ra se află biserica„Sfântul Nicolae” (1907–1911).
DAROVA, com. în jud. Timiº, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în Câmpia Lugojului;3 002 loc. (1 ian. 2011): 1 537 de sex masc.ºi 1 465 fem. Expl de lignit. Produse textile.Pe terit. satului Sacoºu Mare, atestatdocumentar în 1369, au fost desco periteurmele unei aºezãri dacice, datând din adoua Epocã a fierului, în care s-a gãsit untezaur de aur format din 11 brãþãri ºi uninel. În satul Darova, înte meiat în 1786,se află o biserică romano-catolică (1880).

DASCÃLU, com. în jud. Ilfov, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în Câmpia Vlãsiei;2 576 loc. (1 ian. 2011): 1 297 de sex masc.ºi 1 279 fem. Culturi de cereale, de plantetehnice ºi de nutreþ etc. Morãrit ºi pani -ficaþie. Între 23 ian. 1981 ºi 10 apr. 1997com. D. a fãcut parte din Sec torul AgricolIlfov. Bise ri cile „Cuvioasa Pa ras cheva”(sec. 17) ºi „Adormirea Maicii Dom nului”(sf. sec. 19), în sa tele Dascãlu ºi Runcu;bisericã din lemn, cu hramul „SfântulDumitru” (1800–1801), şi o biserică decărămidă (1870), în satul Gagu.
DAVIDEªTI, com. în jud. Argeº, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în Piem. Cândeºti, perâul Argeºel; 3 044 loc. (1 ian. 2011): 1 524de sex masc. ºi 1 520 fem. Fermã decreºtere a bovi nelor. Pomiculturã (meri,pruni, peri). Centru de dogãrit. Bisericãavând hramul „Înãlþarea Domnului”(1794), în satul Davideºti; biserica dinlemn cu hramul „Adormirea MaiciiDomnului” (începutul sec. 19, reparată în1847 şi 1969), în satul Voroveni; cona cul„Perieþeanu” (sec. 19) şi biserica „SfântulIoan Botezătorul” (1839), în satul Conþeºti.
DÃBÂCA, com. în jud. Cluj, alcãtuitã din3 sate, situatã în NE Dealurilor Clujului,pe râul Lonea; 1 543 loc. (1 ian. 2011): 763de sex masc. ºi 780 fem. Pomiculturã. Înarealul com. au fost des cope rite urmeleunui castru roman, precum ºi ale uneicetãþi inelare cu diametrul de 600 m,fortificatã cu ºanþ, val de pãmânt ºipalisadã, datând din sec. 9, identificatãca reºedinþã a voie vodului Gelu. Distrusãde invazia mongolă în 1241, cetatea a fostreclã ditã ulterior. În satul Dãbâca,menþionat docu mentar, prima oarã, în1219 cu numele Villa Castri Doboka, seaflã o bisericã reformatã (1743) ºi co nacul„Rhedy” (sec. 18), declarat monumentistoric în anul 2004; în satul Luna de Josexistã o bisericã reformatã (1727) ºiTurnul (înalt de 35 m) fostului castel„Teleki”, castel construit în anii 1650–1700 ºi de molat în sec. 18 din ordinulCurþii imperiale de la Viena.
DÃBULENI, oraº în jud. Dolj, situat înzona de contact a Câmpiei Romanaþi cuterasele de pe stg. Dunãrii; 12 586 loc. (1ian. 2011): 6 146 de sex masc. ºi 6 440fem. Supr.: 182,9 km2, din care 9,5 km2
în intravilan; densitatea: 1 325 loc./km2.Nod rutier. Producţie de cărămizi şi ţigle.În arealul oraºului D. se gãsesc întinsezone acoperite cu dune de nisip, în mareparte fixate de vegetaþie, extinse pe 8 ha,declarate rezervaţie naturală. Staþiune de

cercetãri pentru amelio rarea solurilornisipoase ºi pentru aclimatizarea plan -telor pe nisi puri. Fermã de creºtere abovinelor. Centru de creºtere a viermilorde mã tase ºi de valo rificare a gogoºiloracestora. Pomiculturã. Viticul turã; centrude vinificaþie ºi de cojocãrit. Renumitpentru culturile de pepeni (lubeniþe).Localitatea Dãbuleni apare men þionatădocu mentar, prima oarã, la 5 iun. 1494,într-un act emis de Vlad Cãlugãrul.Declarat oraº la 7 apr. 2004 are în sub -ordine ad-tivã satul Chiaºu; bisericile cuhramurile „Sfântul Gheor ghe” (1813–1817) ºi „Sfântul Nico lae” (1842).
DÃBULENI-BECHET, sector al câmpieide te rase ale Dunãrii, aflat în S CâmpieiRomanaþi, care nu a fost afectat de am -plele lucrãri de irigare ºi de amenajare aterenurilor din aceastã zonã, pentru apãstra un fragment de peisaj naturalnealterat. Aceastã regiune cuprinde dunede nisip ºi ochiuri de apã alimentate deizvoare. În apele acestor mici lacuri sedezvoltã o bogatã faunã de nevertebrate,de mare interes ºtiinþific ºi, totodatã,oferã condiþii propice de viaþã pentrumulte pãsãri de apã (stârci, gâºte sãlba -tice, raþe pitice, berze, nagâþi, cor co -dei etc.).
DÃENI, com. în jud. Tulcea, formatãdintr-un sat, situatã pe dr. braþului DunãreaVeche; 2 135 loc. (1 ian. 2011): 1 095 de sexmasc. ºi 1 040 fem. Pro duse alim. Fermãde creºtere a bovinelor. Pes cuit.
DÃEªTI 1. Lac antropic, de retenþie, pecursul inf. al Oltului, construit în scophidroenergetic (1971–1975). Supr.: 209ha; vol.: 11,2 mil. m3.

2. Com. în jud. Vâlcea, alcãtuitã din4 sate, situatã în Subcarpaþii Olteniei, pestg. vãii Oltului ºi a lacului de acumulareDãeºti; 3 053 loc. (1 ian. 2011): 1 494 desex masc. ºi 1 559 fem. Staþie de c.f.Hidrocentralã (37 MW) intratã înfuncþiune în 1976. În arealul com. D. aufost descoperite (1931) ves tigiile unuicastru roman în care s-au gãsit mo nederomane emise în perioada 33–223. Însatul Fedeleºoiu se aflã o micã bisericã,cu hramul „Sfinþii Apostoli Petru ºiPavel”, a fostului schit, ctitoritã în 1673de domnul Grigore Gheorghe Ghica ºiterminatã în anul 1700, cu remarcabilepic turi murale interioare executate în1702 de o echipã de zugravi formatã dinSima, Ranite, Gheorghe ºi ªtefan. În satulSânbotin existã o bisericã ortodoxã cudublu hram – „Intrarea în Bisericã a
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Maicii Domnului” ºi „Sfântul GrigoreDecapolitul” (1774–1782, cu fresce ori -ginare), iar în satul Dãeºti se aflã bisericaavând hramul „Sfântul Nicolae” (1814).
DÃLHÃUÞI, Mănãstirea ~ Õ Cârligele.

DÃMÃROAIA, cartier în partea de N-NVa municipiului Bucureºti.
DÃMIENEªTI, com. în jud. Bacãu, alcã -tuitã din 4 sate, situatã în zona de contacta Pod. Central Moldovenesc cu teraselede pe stg. Siretului; 1 859 loc. (1 ian.2011): 934 de sex masc. ºi 925 fem. Bise -ri cile din lemn cu hramurile „SfinþiiVoievozi” (1773) ºi „Sfântul Nicolae”(1779), în satele Drã geºti ºi Dãmieneºti.
DÃMUC, com. în jud. Neamþ, alcãtuitãdin 3 sate, situatã la poalele M-þilorTarcãu, pe râul Dãmuc, în zona CheilorBicazului; 3 069 loc. (1 ian. 2011): 1 581 desex masc. ºi 1 488 fem.
DÃNCIULEªTI, com. în jud. Gorj, alcã -tuitã din 7 sate, situatã în Piem. Olteþului,pe râul Plosca; 2 621 loc. (1 ian. 2011):1 313 de sex masc. ºi 1 308 fem. Muzeuetnografic cu colecþii de costume popu lareºi obiecte de uz casnic (în satul Rãdineºti).Bisericile cu hramurile „Sfântul Gheor ghe”(1833–1836) ºi „Sfântul Dumitru” (1837),în satele Hã lãngeºti ºi Zãicoiu.
DÃNEASA, com. în jud. Olt, alcãtuitã din5 sate, situatã în zona de contact aCâmpiei Boian cu terasele de pe stg.Oltului; 3 590 loc. (1 ian. 2011): 1 801 desex masc. ºi 1 789 fem. Haltã de c.f. Nodrutier. Orezãrii. Bisericile cu hramurile„Adormirea Maicii Domnului” (1657) ºi„Sfinþii Împãraþi Con stantin ºi Elena”(1861, reparatã în 1874 ºi 1888), în satelePestra ºi Dãneasa; conacul „Comãneanu”(înce putul sec. 20), în satul Berindei. Însatul Zãnoaga existã o bisericã ortodoxădin anul 1766 cu hramul „Intrarea înBiserică a Maicii Domnului”.
DÃNEªTI 1. Com. în jud. Gorj, alcãtuitãdin 11 sate, situatã în E Depr. Târgu Jiu,la poalele de NV ale Dealului Bran; 3 715loc. (1 ian. 2011): 1 822 de sex masc. ºi1 893 fem. Producţie de băuturi răcori -toare. Pomiculturã (meri, peri, pruni).Conacul „Vasile Brãtu ianu” (sec. 19), însatul Trocani ºi biserica din lemn cuhramul „Sfinþii Voievozi” (sec. 19), însatul Brãtuia. În arealul satului Botorogi,la 185 m alt., se aflã pãdurea Botorogi,declaratã rezervaþie naturalã forestierã.Este un ºleau de luncã în care predominãstejarul (Quercus robur) ºi frasinul deluncã (Fraxinus angustifolia), alãturi de

care se mai dezvoltã ulmul, jugastrul ºiplopul. Subarboretul este alcãtuit dinarþar tãtãresc, pãducel, alun, mãceº,sânger º.a. Pãtura ierbacee este abun -dentã ºi variatã: laleaua pestriþã (Fritillaria
meleagris), mãrãgãritarul (Con va llaria
majalis), leurda (Allium ursinum).

2. Com. în jud. Harghita, formatădintr-un sat, situatã în N Depr. Ciuc, pecursul superior al Oltului; 2 369 loc.(1 ian. 2011): 1 118 de sex masc. ºi 1 251fem. Haltã de c.f. Expl. de balast. Centrude olãrit (ceramicã neagrã). Izvoare cuape minerale car bogazoase, bicarbo -natate, slab sulfuroase, calcice, magne -ziene, hipotermale (21°C), valorificatelocal. Muzeu sãtesc (Dãneºti). Expl. şiprelucr. lemnului (ambalaje din lemn).Tăbăcirea pieilor de animale. Produsecera mice (cãrãmidã, þiglã), þesãturi, co -voa re de lânã. Creºterea ovinelor, bovi - nelor ºi cabalinelor. Culturi de cereale,plante furajere, cartofi º.a. Agro turism.Pânã la 18 mart. 2002, com. D. a avut încomponenþă satul Mãdãraº care la aceadatã a devenit comunã de sine stãtãtoare.
3. Staþiune balneoclimatericã sezo -nierã, de in teres local, în raza com. ªiºeºti,jud. Maramureº, situatã în NE Depr. BaiaMare, la 350 m alt., la poalele M-þilorGutâi, într-o reg. de dealuri ºi co line, la20 km E de municipiul Baia Mare. Facto -rii naturali de curã constau în climatulde adãpost, sedativ-indiferent (temp.medie anualã c. 8°C; în iul. medii termicede 19°C, iar în ian. –3°C) ºi izv. cu apeminerale sulfuroase, bicarbonatate, cloru -rate, sulfatate, sodice indicate în tratareaafecþiu nilor tubului digestiv (gastritecronice hipoacide), a celor ginecologice(insufi cienþã ovarianã, cervicite cronice),endocrine (stãri pre puberale la copiiihiperreactivi) ºi reumatismale. Buvetepentru curã internã cu ape minerale.
4. Com. în jud. Vaslui, alcãtuitã din6 sate, situatã în Pod. Central Moldove -nesc, pe Valea Fe reºtilor; 2 176 loc. (1 ian.2011): 1 096 de sex masc. ºi 1 080 fem.Mu zeu de arheologie ºi etnografie„Eugenia ºi Costache Burada”; casamemorialã „Emil Racoviþã” (în satul EmilRacoviþã); biserica din lemn cu hramul„Sfântul Nicolae” (1739, re construitã în1834 ºi refãcutã în 1933), în satul Dãneºti;biserica având hramul „Sfântul Nicolae”(ante 1809), în satul Boþoaia.

DÃNICEI, com. în jud. Vâlcea, alcãtuitãdin 13 sate, situatã în Piem. Cotmeana,pe stg. râului Topolog; 2 267 loc. (1 ian.2011): 1 121 de sex masc. ºi 1 146 fem.

Reºed. com. este satul Dealu Lãunele.Bisericile din lemn cu hramurile „Înãlþa -rea Domnului” (1767), „Sfântul Nicolae”(1828) ºi „Sfinþii Împãraþi Constantin ºiElena” (1844), în satele Valea Scheiului,Drãguleºti ºi Bãdeni; bise rica de zid cuhramul „Sfinþii Trei Ierarhi” (sec. 18,refãcutã în 1853), în satul Linia pe Vale.
DÃRÃªTI-ILFOV, com. în jud. Ilfov,formată dintr-un sat, situatã în CâmpiaRomânã, pe râul Argeº; 2 654 loc. (1 ian.2011): 1 300 de sex masc. ºi 1 354 fem.Centru viticol. Legumicultură. Între 23ian. 1981 ºi 2 dec. 1985 a fãcut parte dinjud. Giurgiu, iar între 2 dec. 1985 ºi 10 apr.1997, din Sectorul Agricol Ilfov. Biserica„Sfântul Nicolae", construită în anii 2003-2011 pe locul uneia din 1880 care a fostgrav avariată de cutremurul din 4 mart.1977 şi demolată la 20 apr. 1977.
DÃRMÃNEªTI 1. Depresiune intra -monta nã, tectono-ero zivã, în E CarpaþilorOrientali, între M-þii Berzunþ la E-NE ºiNemira la V-SV, de-a lungul vãii Trotuº.Supr.: c. 300 km2. Lungime: c. 25 km;lãþime: c. 13 km. Trotuºul ºi afl. sãi (Uz,Dofteana, Slãnic) au creat un relief delunci, terase ºi conuri de dejecþie (înge -mãnate uneori în largi câmpii piemon -tane), care, morfometric, variazã de la320 m alt. în zona de luncã pânã la c.650 m alt. în colinele de la contactul curama montanã. Climat cu veri rãcoroase(17–18°C media termicã a lunii iul.) ºiierni friguroase (– 4°C media termicã alunii ian.). Zãcãminte de cãrbuni. Geologiiîi atribuie denu mirea de Depr. Comãneºti.

2. Oraº în jud. Bacãu, situat îndepresiunea omonimã, la 450 m alt., perâul Uz, la 75 km SV de municipiulBacãu; 14 385 loc. (1 ian. 2011): 7 147 desex masc. ºi 7 211 fem. Supr.: 50,5 km2,din care 8,3 km2 în intravilan; densi tatea:1 733 loc./km2. Staþie de c.f. Expl. depetrol ºi de cãrbune brun. Hidrocentrala„Poiana Uzului” (4,15 MW), intratã înfuncþiune în 1977. Termo centralã.Rafinãrie de þiþei (din 1949), cu instalaþiipentru produ cerea cocsului din pe trol,intrată în faliment în anul 2003, cumpă -rată de RAFO-Oneşti în 2007 şi închisăîn 2008. Producţie de dispozitive, aparateşi instrumente medicale şi de laborator,de furnire şi panouri din lemn, de mobilãºi che restea, de con fecþii metalice, deblocuri de beton celular autocla -vizat/BCA, cãrãmizi, tuburi din beton,
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agre gate de balastierã; tãbãcãrie; produsealim. Muzeu etnografic. Atestat docu -mentar, ca sat, la 25 mart. 1590 ºi de cla -rat oraº la 18 apr. 1989. Satele care aparþinora ºului: Dãrmã neasca, Lapoº, Pãgubeni,Plopu, Sãlã truc. Monumente: bisericadin lemn cu hramul „Sfântul Nicolae”(1808, pictatã în 1873 de cãtre AlexandruZugravul, cu adãugiri din 1884 ºi repa -ratã în 1932); în cartierul Boiºtea se gãsescinstalaþii tehnice populare (dârstã de lasf. sec. 19; piuã ºi vâltoare de la începutulsec. 20; moarã de apã, începutul sec. 20);la 4 km N de Dãrmãneºti se aflã palatul„ªtirbei”, construit în anii 1906-1908,naţionalizat în 1948 şi folosit ca sanatoriuT.B.C. până în 1977 după care a fost utilizatca centru de tabără pentru elevi până înprezent; bisericile din lemn cu hramurile„Ador mirea Maicii Domnului” (1795,refãcutã în 1886) ºi „Sfinþii Voievozi”(1813), în satele Plopu ºi Lapoº. Turism.
3. Com. în jud. Dâmboviþa, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în Câmpia Cricovului,pe râul Proviþa; 4 403 loc. (1 ian. 2011):2 202 de sex masc. ºi 2 201 fem. Produseelectronice de larg consum (din 2011);morărit şi panificaţie. Centru de ceramicãpopularã. Biserica „Sfinþii Apos toli Petruºi Pavel” (1861–1862), în satul Mãrgineniide Sus. Până la 8 mai 2003, com. D. a avutîn componenţă satul Vlădeni, care la aceadată a devenit comună de sine stătătoare.
4. Com. în jud. Suceava, alcãtuitã din6 sate, situatã în Pod. Sucevei, în zona deconfl. a râului Hãtnuþa cu Suceava; 5 868loc. (1 ian. 2011): 2 903 de sex masc. ºi2 965 fem. Staþie de c.f. Nod rutier. Expl.şi prelucr. lemnului (mobilă). Reºed. com.este satul Mãriþei. Bisericile din lemn cuhramurile „Înãlþarea Domnului” (sf. sec.18) ºi „Sfântul Dumitru” (1794), în sateleDãrmãneºti ºi Cãlineºti.

DÂLMA, masiv deluros în SubcarpaþiiBuzãu lui, între râurile Bãlãneasa la V ºiSãrãþel la E. Alt. max.: 801 m. Cunoscutºi sub numele de Botanu.

DÂMBOVICIOARA 1. Peºterã situatã înSE M-þilor Piatra Craiului, pe stg. râuluiDâmbovi cioara, la 861 m alt., la 1 km Nde satul Dâmbo vicioara, în amonte deCheile Dâmbovicioarei, în apropiereaculoarului depresionar Rucãr-Bran. Lun -gimea galeriilor: 244 m. Peºtera, sculptatãîn calcare jurasice de cãtre Pârâul Peºterii,are forma unei galerii orientate SV-NE,ce se îngusteazã treptat de la intrare cãtre

partea posterioarã, fãrã ramificaþii late -rale importante, în care concreþiunile suntslab dezvoltate. Este o peºterã caldã (10–12°C), cu umi ditate moderatã ºi faunãsãracã. Importanþã tu risticã. Uºor accesibilã. 
2. Cheile Dâmbovicioarei, cheisãpate de râul Dâmbovicioara în pereþiicalcaroºi din SE M-þilor Piatra Craiului,în aval de satul Dâmbovicioara. Lungime:c. 1 km. Interes turistic.
3. Com. în jud. Argeº, alcãtuitã din 3sate, situatã în mica Depr. Podu Dâm -boviþei, la poalele SE ale M-þilor PiatraCraiului, pe râul Dâmbo vicioara; 902 loc.(1 ian. 2011): 448 de sex masc. ºi 454 fem.Expl. de calcar. Prelucr. pieilor de ani -male. Turism. În satul Dâmbovicioaraexistă o biserică din 1903, iar în satulPodu Dâmboviþei se aflã podul luiBrâncoveanu (1711) ºi biserica avândhramul „Sfinþii Împãraþi Constantin ºiElena”, construitã în 1940 dupã planurilearhitectului D.I. Berechet.

DÂMBOVIÞA 1. Râu în S României, afl.stg. al Argeºului la Budeºti (jud. Cãlãraºi);268 km; supr. bazinului: 2 759 km2. Izv.de pe versantul N al M-þilor Iezer, de la2 240 m alt., curge mai întâi pe direcþiaSV-NE, pânã în dreptul vf. Pãpuºa, undebrusc îºi schimbã direcþia cãtre S-SE,traverseazã extremitatea sudicã a M-þilorPiatra Craiului prin impresionantele cheiale Dâmboviþei, trece prin zonele depre -sionare Rucãr-Dragoslavele, desparteapoi Subcarpaþii Ialomiþei de MusceleleArgeºului ºi Piem. Cândeºti, strãbateCâmpia Românã ºi trece prin Bucureºti,unde are cursul canalizat. Având învedere constituþia geologicã a CarpaþilorRomâ neºti, geologii considerã cursul

superior al D. ca linie de demarcaþie întreCarpaþii Orientali ºi cei Meridionali, întimp ce geografii, luând în consi derareaspectele fizico-geografice ale acestora(înãl þime, masivitate, fragmentare hidro -graficã etc.), stabilesc valea râuluiPrahova ca limitã între Carpaþii Orientaliºi Carpaþii Meridionali. Începând dinanul 1983, pe cursul superior al D., înzona Rucãr-Dragoslavele, s-a construitun sistem de micro  hidrocentrale (laculde acumulare de la Pecineagu cu hidro -centrala Clãbucet, 64 MW, lacul deacumulare Sãtic cu hidrocentrala Rucãr,46 MW, ºi de aici, printr-o galerie de fugãde 8 km lungime, apele D. pun în miºcaremicrohidrocentrala Drago slavele, 7,6MW). Afl. pr.: Dâmbovicioara, Râu Alb,Ilfov, Colentina, Pasãrea, Câlnãu. D.alimen teazã parþial Bucureºtiul cu apãpotabilã prin inter mediul staþiei defiltrare de la Arcuda.
2. Judeţ situat în partea central-sudicăa României, în bazinele superioare alerâurilor Ialo miţa şi Dâmboviţa, între44°25' şi 45°27' latitudine N şi între 25°10'şi 25°54' longitudine E, străjuit, la N, de„meterezele” M-ţilor Bucegi şi Leaota,măr ginit de jud. Braşov (la N), Prahova(NE şi E), Ilfov (SE), Giurgiu (S-SE),Teleorman (S-SV) şi Argeş (la V). Supr.:4 054 km2 (1,70% din supr. ţării). Populaţia(1 ian. 2011): 529 650 loc. (2,47% dinpopulaţia ţării), din care 258 356 loc. desex masc. (48,8%) şi 271 294 loc. de sexfem. (51,2%). Populaţia urbană: 162 448loc. (30,7%); rurală: 367 202 loc. (69,3%).

Den sitatea: 131 loc./km2. Structura popu -
laţiei pe naţionalităţi (la recensă mântul din20-31 oct. 2011): 90,6% români, 5,3%rromi, 0,3% bulgari, apoi sârbi, maghiariş.a. Reşed.: muni cipiul Târgovişte. Oraşe:Fieni, Găeşti, Moreni (municipiu),Pucioasa, Răcari, Titu. Comune: 82. Sate:347 (din care 5 aparţin ora şelor). Localit.
compo nente ale oraşelor şi muni cipiilor: 16.

Relief variat, dispus etajat în treitrepte majore ce se succed de la N la Spe o diferenţă de nivel de 2 375 m, de la2 505 m, în vf. Omu (alt. max. a jud. D.),la 130 m alt. în arealul com. Poiana,situată în câmpia joasă de divagare, laSE de Titu. În cadrul jud. D., formapredominantă de relief o constituiecâmpiile, care se extind pe 50% din supr.sa, fiind reprezentate prin segmente, maimari sau mai mici, ce aparţin CâmpieiRomâne, şi anume câmpiile Găvanu-Burdea, Titu, Piteştiului, Târgoviştei, Cri -covului şi Vlăsiei. Unităţile de deal şi
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podiş, care constituie treapta colinarăînaltă, ocupă 41% din supr. jud. D. Elesunt pla sate în partea central-nor dică ajudeţului şi sunt repre zentate prinSubcarpaţii Ialomiţei, alcătuiţi din nume -roase dealuri (Dealu Mare, Micloşani,Plaiu Sirnei ş.a.) şi depresiuni (Moroeni-Pietroşiţa, Bărbuleţu-Râu Alb, Bez dead,Vulcana, Voineşti, Pucioasa, Ocniţa ş.a.),cât şi prin extremitatea SE a Piem.Cândeşti. Munţii, cu un procent de 9%din supr. jud. D., domină extre mitateanordică a acestuia, în perimetrul săuaflân du-se cea mai mare parte a masi -vului Leaota (cu vf. Leaota, 2 133 m alt.)şi o parte din masivul Bucegi, marcat deabrupturile sale marginale şi de înălţimilece depăşesc frecvent 2 000 m alt. (vf. Omu,2 505 m, situat la limita cu jud. Prahova– cel mai înalt din Bucegi, vf. Doamnele2 402 m, vf. Bătrâna 2 181 m ş.a.).
Climă temperat-continentală, cudiferenţieri mai mari între unităţilemontane şi cele de câmpie, evidenţiateşi prin amplitudinea termică max. de78,4°C rezultată din cumularea valorilortermice extreme (–38,0°C pe vf. Omu şi+40,4°C la Găeşti, în zona de câmpie).Regimul climatic general se caracte -rizează prin veri foarte calde şi ierni nuprea friguroase în zonele de câmpie şiprin veri răcoroase şi ierni foarte reci,marcate de viscole frecvente, în reg.montane. Ţinuturile deluroase şi piemon -tane sunt dominate de caracteristiciclimatice interme diare faţă de cele douăareale învecinate. Valorile termice mediianuale variază între 10,5°C în câmpie (laCorbii Mari), 9°C în Subcarpaţi şi –2,6°Cpe vf. Omu. Temp. max. absolută(40,4°C) s-a înre gistrat la Găeşti (la 20aug. 1946), iar temp. minimă abso lută(-38,0°C) la staţia meteorologică de pevf. Omu (la 10 febr. 1929). Precipitaţiilecăzute anual în registrează valori mediicuprinse între 512,1 mm (la Potlogi) încâmpie şi 1 400 mm pe culmile montaneînalte. Vânturile predominante bat cu ofrecvenţă mai mare dinspre NE (15%) şiSV (14%), în zona de contact a câmpieicu Subcarpaţii (la Târgovişte), şi dinspreNV (25%), V (21%) şi SV (17%) pe cresteleînalte ale munţilor. Vitezele medii anualeale vânturilor variază între 1,1 şi 3,0 m/sla Târgovişte şi Titu şi între 4,5 şi 8,0 m/spe culmile montane.
Reţeaua hidrografică de pe terit.jud. D., cu o den sitate medie relativ mare(0,5 km⁄km2), aparţine, în general, celordouă sisteme hidrografice dis tincte:Ialomiţa, care drenează partea central-

nor dică şi sud-estică a jud. D., pe o lungi -me de 132 km, şi Argeş, care străbate SVjudeţului, pe o distanţă de 47 km.Dâmboviţa, cel mai important afluent alArgeşului (cu care confluează în afaralimitelor jud. D.), ce brăzdează medianjud. D. pe direcţia NV-SE, pe o distanţăde 67 km, este râul de la care şi-a luatnumele şi judeţul. Alte râuri, care îşi auizvoarele pe terit. jud. D. sau îl traver sează,sunt: Cricovu Dulce, Pârscov, Crevedia,Colentina, Ilfov, Şuţa, Sabar, Potopu,Cobia, Neajlov, Dâm bovnic, Glavacioc ş.a.Lacurile existente pe terit. jud. D. sunt înmajoritate de origine antropică, realizatepentru irigaţii şi piscicultură (Dragodana,Nucet, Priseaca, Bungetu, Colanu, Băleni,Ghergheşti, Co mişani ş.a.) sau pentruproducerea energiei electrice (lacul deacumulare Scropoasa, construit în 1929 pecursul superior al Ialomiţei, cu un vol. de37 500 m3, folosit pentru uzinele hidroelec -trice de la Dobreşti şi Moroeni; lacul deacu mu lare de la Pucioasa, cu un vol. de 8mil. m3, intrat în circuitul hidroener geticîn 1974).
Vegetaţia prezintă o evidentă etajare,asemenea formelor de relief. Etajele alpinşi subalpin, pre zente pe crestele înalteale M-ţilor Bucegi şi Leaota, suntdominate de asociaţiile vegetale alcătuitedin pajişti cu ţăpoşică (Nardus stricta),păruşcă (Festuca supina), iarba stâncilor(Agrostis rupestris), rogoz (Carex curvula)ş.a. ce alternează cu tufişuri scunde dearbuşti, formate din smirdar (Rhododen -

dron kotschyi), jneapăn (Pinus mugo),ienupăr (Junipe rus communis ssp. nana),afin (Vaccinium myr tillus) ş.a. Specificzonei alpine a M-ţilor Bucegi este largadezvoltare a vegetaţiei de stâncărie, cumulte elemente floristice rare, ocrotite delege, între care se remarcă floarea-de-colţi (Leontopodium alpinum), ghinţura(Gentiana lutea), clopoţelul de munte(Campanula alpina) etc. Etajul pădurilorde răşinoase, cu molid (Picea abies) şi brad(Abies alba), acoperă pantele munţilorîntre 1 200 şi 1 900 m alt. Pădurile defoioase, constituite din fag (Fagus
silvatica), în amestec cu carpen (Carpinus
betulus), gorun (Quercus petraea) ş.a., suntrăspân dite în Subcarpaţi şi în Piem.Cândeşti. În câmpie se dezvoltă, insular,păduri de cer (Quercus cerris) şi gârniţă(Quercus frainetto), iar în luncile râurilorse întâlnesc zăvoaie de anin negru, plopşi salcie.

Fauna este bogată în specii şi diversă,ele mentele predominante fiind cele depădure, repre zentate prin urşi, cerbi,

mistreţi, jderi, râşi (ocrotiţi de lege),căpriori (colonizaţi în subcarpaţi şi înPiem. Cândeşti), fazani colonizaţi, cocoşide munte (ocrotiţi de lege), veveriţe etc.Fauna alpină are ca element dominant şicaracteristic capra neagră (Ru picapra
rupicapra), declarată monument al naturiişi ocrotită de lege. În zona de câmpie trăiescdiverse rozătoare (popândău, hârciog,şoarece de câmp, ie purele ş.a.), păsări(ciocârlia, prepeliţa, potârnichea, uliul etc.),reptile (şopârla, guşterul, şarpele), in secteetc. Apele râurilor de munte, de deal şi decâmpie sunt bogate în păstrăv, scobar,clean, mreană, crap, ştiucă etc.

Resurse naturale: zăcăminte depetrol (Mo reni, Gura Ocniţei, Ochiuri,Răzvad, Şotânga, Cor bii Mari, Teiş, ValeaMare, Aninoasa, Cobia, Lu deşti, Hulubeşti,Vişina, Cojasca, Poiana ş.a.), gaze na -turale (Gura Şuţii, Bilciureşti, Finta,Nucet, Bră teştii de Jos, Gheboaia), lignit(Şotânga, Mărgi neanca), sare gemă(Ocniţa, Gura Ocniţei, Ochiuri), gips(Lăculeţe, Pucioasa, Fieni) şi sulf(Pucioasa). Din categoria rocilor utile şia materialelor de construcţii mai impor -tante sunt gresiile (Buciu meni, Moroeni),marnele (Sima, Fieni, Pucheni), calcarele(Lespezi), argilele comune (Crângurile,Doiceşti, Pucioasa, Şotânga), balastul(Viişoara, Mătăsaru, Ioneşti, Crângurile,Crovu ş.a.). O im portanţă aparte o aupădurile (121 036 ha, 2008) şi izv. cu apeminerale sulfuroase, clorurosodice,sulfatate, bicarbo natate de la Pucioasa,iodurate, bromurate şi sărate la Vulcana-Băi, sau cu alte com poziţii chimice, maiales sărate, la Bezdead, Gura Ocniţei,Glodeni, Lăculeţe, Vârfuri, Urseiu ş.a.
Istoric. Urmele materiale aparţinândculturii materiale de Prund (în specialunelte din silex), descoperite în arealelelocalit. Petreşti, Potlogeni-Deal, Ioneştişi Greci, dovedesc că terit. actual al jud.

D. a fost locuit încă din Paleoliticulinferior (1 000 000–100 000 î.Hr.). EpocaNeolitică (5500–2500 î.Hr.) este sugestivmaterializată în aşezările identi ficate peterit. localit. Mătăsaru, Geangoeşti,Moara din Groapă, Ioneşti, Pădureni,Vadu Stanchii, Morteni, Corneşti, Mogo -şani, Şelaru, Vişina ş.a. Perioada detrecere de la Neolitic la Epoca bron zului(2500–1800 î.Hr.) este marcată de oaşezare de tip Coţo feni, scoasă la ivealăîn vatra satului Bungetu, unde s-a găsitceramică specifică acestei culturi, precum
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şi de descoperirea (în luna mai 2011) a
unui schelet uman, în raza com. Ariceştii
Rahtivani, presupus că datând de acum
c. 4500 de ani. Epoca bronzului (1800–
800 î.Hr.) este bine reprezentată prin
vestigiile descoperite în aşezările de la
Perşi nari, Viforâta, Nucet, Morteni, Vâr -
furi, Mătăsaru, Corneşti, Colacu, Hăbeni
ş.a., iar cea a fierului (800 î.Hr.-sec. 1–3
d.Hr.) prin aşezările descoperite în
arealele localit. Mătăsaru, Valea Voie -

vozilor, Că tunu, Căprioru, Bucşani,
Ocniţa, Finta ş.a. Vesti giile arheologice
din aşezările geto-dace de la Teţcoiu,
Cătunu, Costeştii din Vale, Corneşti ş.a.,
datând din sec. 2 î.Hr.-1 d.Hr., precum
şi tezaurele monetare (greceşti, macedo -
nene, romane, celtice şi tipuri hibride de
monede daco-getice) descoperite în
localit. Căprioru, Cojasca, Gheboieni,
Adânca, Potlogi, Valea Voievozilor,
Brâncoveanu, Răcari, Cătunu, Răzvad
ş.a. atestă intensele legături econo mice
şi culturale pe care le întreţinea populaţia

autohtonă cu lumea exterioară şi înspecial cu cea romană. Continuitatealocuirii neîntrerupte a acestui teritoriude către populaţia autohtonă, între sec. 2şi 14, este atestată de numeroase aşezăriome neşti şi necropole descoperite înlocalit. Mătăsaru (sec. 2–3), Voineşti(sec. 2 şi 8), Mogoşani (sec. 4), Ilfoveni,Târgovişte, Cătunu, Corneşti, Brăteştiide Jos, Băleni, Cazaci (sec. 2–14). Popu -laţia româ nească sedentară, permanentprezentă pe aceste locuri, întreţinealegături strânse şi cu Imperiul Roman deRăsărit, fapt dovedit de monedele bizan -tine descoperite la Târgovişte (monedebătute în anii 969–976, în timpul domnieilui Ioan I Tzimiskes). Se pare că o zonădin terit. actual al jud. D. a făcut partedin voievodatul lui Seneslau, care seextindea în V Munteniei, la E de râul Olt,voievodat amintit în Diploma Ioaniţilordin 1247. Primele mărturii documentarereferitoare la unele aşezări mai impor -tante din perimetrul geografic al jud. D.provin din sec. 14, de la cronicarul JohannesSchiltberger care, într-o notă de călătorie,descrie cum Mircea cel Bătrân a tran -sferat, în 1396, capitala Ţării Româneştide la Curtea de Argeş la Târgovişte undea construit Curtea domnească şi un para -clis. Stabilirea capitalei Ţării Româneştila Târgovişte şi menţinerea acesteia înfuncţie (cu unele întreruperi) până spremijlocul sec. 17, când capitala domneascăa fost mutată definitiv la Bucureşti, afăcut ca oraşul să devină, pentru timpde aproape trei secole, cel mai însemnatcentru economic, politic şi cultural alŢării Româneşti. Jud. D., sau „ŢaraDâmboviţei” cum era numit de VasileAlecsandri, este o unitate ad-tiv terito -rială tradiţională, menţionată docu -mentar ca atare, prima oară, în 1512, cândadministrarea lui era asigurată de cătreun vornic de Târgovişte. În Târgovişteşi-au stabilit reşedinţa domnească Mirceacel Bătrân şi con tinuând cu Dan II, VladDracul, Vlad Ţepeş, Radu de la Afumaţi,Mihai Viteazul, Radu Şerban, RaduMihnea, Matei Basarab ş.a. În limiteleactuale ale jud. D., stabilite prin Legeanr. 2 din 17 febr. 1968, există două muni -cipii, 5 oraşe, 82 de comune şi 347 de sate.
Economia jud. D. se caracterizeazăprintr-o struc tură industrial-agrară. După1989 s-a trecut, treptat, la o etapă nouă,aceea a eco nomiei de piaţă. 
Industria se caracterizează prin pre -pon derenţa ramu rilor constructoare demaşini, metalurgică, mat. de constr., tex -tilă şi alim. care realizează laolaltă 82,8%
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din producţia industrială a jud. D., urmatede ind. extractivă (10,9%), ind. energieielectrice şi termice (6,3%) ş.a. Pr. produsefinite create de industria dâm bo viţeanăsunt: energia electrică (termo centralaDoiceşti şi hidrocentralele de la Moroeni,Dobreşti şi Pucioasa), oţeluri spe ciale(aliate şi înalt aliate), strunguri automate,instalaţii de foraj petrolier (toate laTârgovişte), utilaj chimic (Târgo vişte,Găeşti, Moreni), frigidere cu com presor(Găeşti), aparataj electric (Titu), corpurielectrice pentru iluminat (Fieni,Târgovişte), produse ceramice, prefabri -cate din beton, lianţi, azbo ciment (Târgo -vişte, Fieni, Doiceşti), mobilă (Târgovişte,Pucioasa, I. L. Caragiale), cherestea (Târgo -vişte, Titu, Răcari, Brăneşti), fire şi ţesăturidin bumbac, in, cânepă şi confecţii-textile(Pu cioasa, Brăneşti, Târgovişte, Moreni,Tătărani, Voineşti), preparate din carne şilapte, spirt, băuturi alcoolice, conserve defructe şi legume, produse de fermentarea tutunului, de panificaţie etc. (Târgo vişte,Pucioasa, Titu ş.a.). Abator de păsări (Titu).O contri buţie importantă la diversificareaprodu selor finite o au şi meşteşugurile tra -di ţionale, reprezentate prin prelucr. firelorşi fibrelor textile (ţesături de interior, piesede port popular, covoare manuale – laPietroşiţa, Pucheni, Runcu ş.a.), de prelucr.artistică a lemnului, a părului de capră şia răchitei (Băleni, Dărmăneşti, Cândeşti,Malu cu Flori, Pucheni, Pietroşiţa ş.a.), demodelare a lutului (ceramica ornamentalăşi de uz casnic de la Ghe boaia, Odobeşti,Dărmăneşti) etc.
Agricultura beneficiază de o supr.agricolă totală de 249 001 ha (ceea cereprezintă 61,4% din supr. jud. D., la sf.anului 2007), din care terenurile arabile aucea mai mare extindere (175 055 ha),urmate de terenurile ocupate cu păşuni(43 829 ha) şi cu fâneţe naturale (20 362ha), apoi livezi şi pepiniere pomicole (9 426ha) şi vii şi pepiniere viticole (329 ha). Înanul 2007, terenurile arabile erau cultivatecu porumb (66 923 ha), grâu şi secară(30 841 ha), plante de nutreţ (21 278 ha),legume (14 150 ha, locul 2 pe ţară, dupăjud. Dolj), cartofi (11 168 ha), ovăz, orz şior zoaică, plante uleioase, tutun, legu -minoase pen tru boabe ş.a. Pomicultura,specifică zonelor subcarpa tice şi pie -montane, este reprezentată, în principal,prin întinse plantaţii de meri şi peri, ceformează adevărate bazine pomicole înarealele localit. Voineşti, Malu cu Flori,Văleni-Dâmboviţa, Bărbu leţu, Cândeştiş.a., cât şi prin livezi de pruni, cireşi, caişi,

nuci ş.a. În anul 2007, producţia totală defructe realizată în jud. D. a fost de 187 000tone (locul 1 pe ţară), din care 96 572 tonede mere, în special din soiul ionatan(renumitul ionatan de Voineşti), locul 1pe ţară, 65 538 tone prune (locul 1 pe ţară),12 687 tone pere (locul 1 pe ţară), 5 086tone cireşe şi vişine, 1 633 tone nuci (locul3 pe ţară, după jud. Vâlcea şi Suceava) ş.a.Sectorul zootehnic, cu vechi tradiţii în acestjudeţ şi cu o contribuţie de 22,9% larealizarea producţiei globale agricole,cuprin dea (începutul anului 2008) 60 299capete bovine, 128 300 capete porcine,45 805 capete ovine, 13 827 capete caprine,18 878 capete cabaline; avicultură:2 676 726 capete păsări; apicultură (23 271familii de albine). Se remarcă faptul că,după 1989, sectorul privat a devenit,treptat, predominant în majoritatea ra mu -rilor zootehniei, în prezent depăşind 99%la bovine, porcine, ovine, iar în anu mitecazuri (la caprine, păsări şi albine) esteintegral privat.
Căile de comunicaţie de pe terit. jud.

D. au o repartiţie relativ uniformă, con -strui rea lor pe dife rite direcţii reali zându-seîn strânsă legătură cu configuraţia relie -fului şi cu necesităţile economice. La sf.anului 2007, lungimea totală a liniilor decale ferată era de 103 km (din care cincikm electrificate), cu o densitate de 25,4km/1000 km2 teritoriu, iar lungimeareţelei de drumuri publice însuma 1 873km (din care 492 km modernizate), cu odensitate de 46,2 km/100 km2 teritoriu –superioară celei pe ţară, care era de 33,9km/100 km2 teritoriu. O importanţă deo -se bită în transportul rutier o are seg -mentul din autostrada Bucureşti–Piteşticare traversează partea de SV a jud. D.pe o distanţă de 35 km, între comuneleCorbii Mari şi Morteni.
Învăţământ, cultură şi artă. În anulşcolar 2007–2008, pe terit. jud. D. îşidesfăşurau activitatea 20 de grădiniţe decopii, cu 14 796 copii înscrişi şi 808 cadredidactice, 149 de şcoli generale (învă -ţământ primar – clasele 1–4, şi gimnazial– clasele 5–8), cu 47 058 elevi şi 3 926cadre didactice, 30 de licee, cu 17 464elevi şi 1 423 profesori, o universitate –„Valahia” (la Târgovişte) –, cu nouăfacultăţi, 8 102 studenţi şi 329 profesori.În aceeaşi perioadă, reţeaua aşeză -mintelor culturale şi de artă cuprindeadouă teatre, 14 muzee, cinci case decultură, şapte cluburi, trei case de cultură(a sin dicatelor, a armatei şi a tineretului),156 de cămine culturale, un cinema -tograf, 369 biblioteci, cu 2 637 000 vol.,

nenumărate ansambluri folclorice, tara -furi de muzică populară, fanfare, formaţiico rale etc. În ansamblul şi în varietateaactivităţilor culturale dâmbo viţene, unloc de prestigiu îl ocupă Festivalulinternaţional de interpretare a roman -ţelor, şansonetelor şi canţonetelor „Cri -zan tema de aur”, care se desfăşoarăanual, toamna (din 1967), la Târgovişte.Activitatea sportivă se desfăşoară încadrul celor 58 de secţii spor tive în careactivează 1 698 sportivi legitimaţi,114 antrenori şi 52 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului2007, reţeaua sa nitară a jud. D. cuprindeaşapte spitale, cu 2 163 paturi, revenindun pat de spital la 246 loc., 12 policlinici,cinci di s  pen    sare medicale, 154 farmaciişi puncte farmaceutice, două sanatorii(Moroeni şi Aninoasa), un sanatoriubalnear (Pucioasa) ş.a. În acelaşi an,asistenţa medicală era asi gurată de 653medici (1 medic la 816 persoane), 190medici stoma tologi (1 medic stomatologla 2 807 persoane) şi 2 521 cadre sanitarecu pregătire medie.
Turismul. Peisajele de o rară fru -museţe şi obiec  tivele naturale oferite deM-ţii Leaota şi Bu cegi (piscuri semeţe,peştera Ialomiţei, cheile Ur şilor, Tăta -rului, Zănoagei, Orzei, apoi Sfinxul şiBabele din M-ţii Bucegi, aflate pe terit.jud. Praho va, dar uşor accesibile şi de peterit. jud. Dâmboviţa, rezervaţia naturală,complexă, Bucegi, pârtiile amenajatepentru sporturile de iarnă, numeroaselecabane şi hoteluri etc.), climatul nuanţat,cu parti cularităţi favorabile tratamentuluibalnear şi odihnei (staţiunile balneocli -materice Pucioasa şi Vulcana-Băi),valoroasele monumente istorice şiarhitec tu rale de la Târgovişte, Potlogi,Viforâta (mănăstirile Dealu şi Viforâta),Doiceşti, Răzvad ş.a., neasemuitelebogăţii etnografice şi folclorice (Pietroşiţa,Dărmă neşti, Finta, Cândeşti etc.) şi nu înulti mul rând va rietatea faunei cine getice,prezenţa unor rezervaţii (Poiana cunarcise de la Vişina, rezervaţia paleon -to  logică Plaiul Domnesc) etc. reprezintădoar câteva ele mente din multitudineaposibilităţilor de reală atracţie turisticădin perimetrul jud. D. În 2007, capacitateatotală de cazare a jud. D. (2 165 de locuri)era asigurată de 13 ho te luri, patrucabane, nouă pensiuni turistice urbaneşi 11 pensiuni turistice rurale, patru vileş.a. Indicativ auto: DB.
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Localităţile jud. Dâmboviţa(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)
I. Municipii Localit. componente

ale municipiilor

1. MORENI (1584)
2. TÂRGOVIŞTE (1396) 1. Priseaca

II. Oraşe Localit. componente
ale oraşelor

Satele care aparţin 
oraşelor

1. FIENI (1532) 1. Berevoeşti (1811)2. Costeşti (1831)
2. GĂEŞTI (1498)
3. PUCIOASA (1649) 1. Bela2. Diaconeşti3. Glodeni4. Malurile5. Miculeşti6. Pucioasa-Sat
4. RĂCARI (1725) 1. Bălăneşti2. Colacu3. Ghergani4. Ghimpaţi5. Mavrodin6. Săbieşti7. Stăneşti
5. TITU (1634) 1. Fusea2. Hagioaica3. Mereni4. Plopu5. Sălcuţa
III. Comune Satele componente

(primul sat este reşed. com.) 
1. ANINOASA 1. Aninoasa (1453)

2. Săteni (1604)
3. Viforâta (1479)

2. BĂLENI 1. Băleni-Români
2. Băleni-Sârbi

3. BĂRBULEŢU 1. Gura Bărbuleţului
2. Bărbuleţu
3. Cetăţuia
4. După Deal

4. BEZDEAD 1. Bezdead (1572)
2. Broşteni
3. Costişata
4. Măgura
5. Tunari
6. Valea Morii

5. BILCIUREŞTI 1. Bilciureşti
2. Suseni-Socetu

6. BRANIŞTEA 1. Braniştea2. Dâmbovicioara

3. Săveşti
7. BRĂNEŞTI 1. Brăneşti (1451)

2. Priboiu
8. BREZOAELE 1. Brezoaele

2. Brezoaia
9. BUCIUMENI 1. Buciumeni (1572)

2. Dealu Mare
3. Valea Leurzii

10. BUCŞANI 1. Bucşani
2. Hăbeni
3. Racoviţa
4. Răţoaia

11. BUTIMANU 1. Butimanu (f. 1790)
2. Bărbuceanu
3. Lucianca
4. Ungureni

12. CÂNDEŞTI 1. Cândeşti-Vale (1576)
2. Aninoşani
3. Cândeşti-Deal
4. Dragodăneşti
5. Valea Mare
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13. CIOCĂNEŞTI 1. Ciocăneşti
2. Creţu
3. Decindea
4. Urziceanca
5. Vizureşti

14. COBIA 1. Gherghiţeşti
2. Blidari
3. Călugăreni
4. Căpşuna
5. Cobiuţa
6. Crăciuneşti
7. Frasin-Deal
8. Frasin-Vale
9. Mănăstirea
10. Mislea

15. COJASCA 1. Cojasca
2. Fântânele
3. Iazu

16. COMIŞANI 1. Comişani
2. Lazuri

17. CONŢEŞTI 1. Conţeşti
2. Bălteni
3. Boteni
4. Călugăreni
5. Crângaşi
6. Gămăneşti
7. Heleşteu
8. Mereni

18. CORBII MARI 1. Corbii Mari
2. Bărăceni
3. Grozăveşti
4. Moara din Groapă
5. Petreşti
6. Podu Corbencii
7. Satu Nou
8. Ungureni
9. Vadu Stanchii

19. CORNĂŢELU 1. Cornăţelu
2. Alunişu
3. Bolovani
4. Corni
5. Slobozia

20. CORNEŞTI 1. Corneşti
2. Bujoreanca
3. Cătunu
4. Cristeasca
5. Crivăţu
6. Frasinu
7. Hodărăşti
8. Ibrianu
9. Postârnacu
10. Ungureni

21. COSTEŞTII DIN VALE 1. Costeştii din Vale
2. Mărunţişu
3. Tomşani

22. CRÂNGURILE 1. Băduleşti2. Crângurile de Jos3. Crângurile de Sus4. Pătroaia-Deal5. Pătroaia-Vale6. Potlogeni-Vale7. Răţeşti8. Voia
23. CREVEDIA 1. Crevedia (1618)2. Cocani (1628)3. Dârza (1580)4. Mânăstirea5. Samurcaşi
24. DĂRMĂNEŞTI 1. Dărmăneşti2. Mărginenii de Sus
25. DOBRA 1. Dobra2. Mărceşti
26. DOICEŞTI 1. Doiceşti

27. DRAGODANA 1. Dragodana2. Boboci3. Burduca4. Cuparu5. Pădureni6. Picior de Munte7. Străoşti
28. DRAGOMIREŞTI 1. Dragomireşti2. Decindeni3. Geangoeşti4. Mogoşeşti5. Râncăciov6. Ungureni
29. FINTA 1. Finta Mare2. Bechineşti3. Finta Veche (1453)4. Gheboaia
30. GLODENI 1. Glodeni2. Guşoiu3. Lăculeţe4. Livezile5. Malu Mierii6. Schela
31. GURA FOII 1. Gura Foii

2. Bumbuia
3. Catanele
4. Făgetu

32. GURA OCNIŢEI 1. Gura Ocniţei (1724)
2. Adânca (1790)
3. Ochiuri
4. Săcueni (1549)

33. GURA ŞUŢII 1. Gura Şuţii
2. Sperieţeni
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34. HULUBEŞTI 1. Hulubeşti (1587)
2. Butoiu de Jos
3. Butoiu de Sus
4. Măgura
5. Valea Dadei

35. IEDERA 1. Iedera de Jos
2. Colibaşi
3. Cricovu Dulce
4. Iedera de Sus

36. I. L. CARAGIALE 1. Ghirdoveni (1700)
2. I. L. Caragiale (1482)
3. Mija

37. LUCIENI 1. Lucieni
2. Olteni

38. LUDEŞTI 1. Ludeşti (1539)
2. Miloşari
3. Potocelu
4. Scheiu de Jos
5. Scheiu de Sus
6. Teleşti

39. LUNGULEŢU 1. Lunguleţu (1510)
2. Oreasca
3. Serdanu

40. MALU CU FLORI 1. Malu cu Flori
2. Capu Coastei
3. Copăceni
4. Micloşanii Mari
5. Micloşanii Mici

41. MĂNEŞTI 1. Măneşti
2. Drăgăeşti-Pământeni
3. Drăgăeşti-Ungureni

42. MĂTĂSARU 1. Teţcoiu
2. Creţuleşti
3. Mătăsaru
4. Odaia Turcului
5. Poroinica
6. Puţu cu Salcie
7. Sălcioara

43. MOGOŞANI 1. Mogoşani
2. Chirca
3. Cojocaru
4. Merii
5. Zăvoiu

44. MOROENI 1. Moroeni (1785)
2. Dobreşti
3. Glod
4. Lunca
5. Muşcel
6. Pucheni

45. MORTENI 1. Morteni
2. Neajlovu

46. MOŢĂIENI 1. Moţăieni2. Cucuteni
47. NICULEŞTI 1. Niculeşti

2. Ciocănari
3. Movila

48. NUCET 1. Nucet
2. Cazaci
3. Ilfoveni

49. OCNIŢA 1. Ocniţa

50. ODOBEŞTI 1. Odobeşti
2. Brâncoveanu
3. Crovu
4. Miuleşti
5. Zidurile

51. PERŞINARI 1. Perşinari (1774)
52. PETREŞTI 1. Petreşti

2. Coada Izvorului
3. Ghergheşti
4. Greci
5. Ioneşti
6. Potlogeni-Deal
7. Puntea de Greci

53. PIETRARI 1. Pietrari
2. Aluniş
3. Şipot
4. Valea

54. PIETROŞIŢA 1. Pietroşiţa (1592)
2. Dealu Frumos

55. POIANA 1. Poiana
2. Poieniţa

56. POTLOGI 1. Potlogi (1580)
2. Pitaru
3. Podu Cristinii
4. Româneşti
5. Vlăsceni

57. PRODULEŞTI 1. Produleşti
2. Broşteni
3. Costeştii din Deal

58. PUCHENI 1. Pucheni (1564)
2. Brădăţel
3. Meişoare
4. Valea Largă
5. Vârfureni

59. RACIU 1. Raciu
2. Siliştea
3. Şuţa Seacă

60. RĂSCĂEŢI 1. Răscăeţi
2. Vultureanca

61. RĂZVAD 1. Răzvad (1431)
2. Gorgota
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3. Valea Voievozilor
62. RÂU ALB 1. Râu Alb de Jos

2. Râu Alb de Sus
63. RUNCU 1. Runcu

2. Bădeni
3. Brebu
4. Ferestre
5. Piatra
6. Siliştea

64. SĂLCIOARA 1. Băneşti (1592)
2. Cătunu (sec. 19)
3. Cuza Vodă (f. 1902)
4. Ghineşti (1780)
5. Mircea Vodă
6. Moara Nouă
7. Movila
8. Podu Rizii
9. Sălcioara

65. SLOBOZIA MOARĂ 1. Slobozia Moară

66. ŞELARU 1. Şelaru
2. Fierbinţi
3. Glogoveanu

67. ŞOTÂNGA 1. Şotânga (1427)
2. Teiş

68. TĂRTĂŞEŞTI 1. Tărtăşeşti
2. Bâldana
3. Gulia

69. TĂTĂRANI 1. Tătărani
2. Căprioru
3. Gheboieni
4. Priboiu

70. ULIEŞTI 1. Ulieşti
2. Croitori
3. Hanu lui Pală
4. Jugureni
5. Mânăstioara
6. Olteni
7. Ragu
8. Stavropolia

71. ULMI 1. Ulmi
2. Colanu
3. Dimoiu
4. Dumbrava
5. Matraca
6. Nisipurile
7. Udreşti
8. Viişoara

72. VALEA LUNGĂ 1. Valea Lungă-Cricov
2. Băceşti
3. Izvoru

4. Moşia Mică
5. Şerbăneasa
6. Ştubeie Tisa
7. Valea lui Dan
8. Valea Lungă-Gorgota
9. Valea Lungă-Ogrea
10. Valea Mare

73. VALEA MARE 1. Valea Mare
2. Feţeni
3. Gârleni
4. Livezile
5. Saru
6. Stratoneşti
7. Valea Caselor

74. VĂCĂREŞTI 1. Văcăreşti (1535)
2. Brăteştii de Jos
3. Bungetu

75. VĂLENI-DÂMBOVIŢA 1. Văleni-Dâmboviţa
2. Mesteacăn

76. VÂRFURI 1. Vârfuri
2. Cârlăneşti
3. Cojoiu
4. Merişoru
5. Stăteşti
6. Şuviţa
7. Ulmetu

77. VIŞINA 1. Vişina (1440)
2. Broşteni
3. Izvoru (1780)

78. VIŞINEŞTI 1. Vişineşti
2. Dospineşti
3. Sultanu
4. Urseiu

79. VLĂDENI 1. Vlădeni

80. VOINEŞTI 1. Voineşti (1593)
2. Gemenea-Brătuleşti (1512)
3. Izvoarele (1713)
4. Lunca(1597)
5. Manga (1572)
6. Mânjina
7. Onceşti (1735)
8. Suduleni (sec. 15)

81. VULCANA-BĂI 1. Vulcana-Băi (1604)
2. Nicolaeşti
3. Vulcana de Sus

82. VULCANA-PANDELE 1. Vulcana-Pandele
2. Gura Vulcanei
3. Lăculeţe-Gară
4. Toculeşti

377Dâmboviţa

   
   
   
 
  

    
 
  
   

     
   
 

  
 

   
 
 
   
   
 

   
 
 

      
  
 
  
  

  
 
 

  
 
 
  
 
   
 

  
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

  
 

   
  

 
 

  
 
 

  
  

 
 
 
 

   

  
  
 
 
 
 
   

  
 
 
 

   
  

  
 

   
 
  
 
 

  
 
   

   
 
 
  
 

  
 
  

  
 

   
 

Cristian
Pencil



DÂRLOS, com. în jud. Sibiu, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în Pod. Târnavelor, perâul Târnava Mare; 3 385 loc. (1 ian.2011): 1 707 de sex masc. ºi 1 678 fem.Producţie de mobilă şi de ţesături. Centruviticol. În satul Dârlos, menþionatdocumentar, prima oarã, în 1317, se aflão bisericã de facturã goticã târzie (sec.15) având ancadramentele ferestrelorbogat dantelate. În in terior pãstreazãfragmente de picturã muralã cu sce nedin patimile mântuitorului nostru IisusHristos, executate înainte de anul 1544.În prezent, biserica aparţine cultuluievanghelic. Tot aici, a fost dez velit (12nov. 1995) un monument închinat eroilorcãzuþi în timpul celor douã rãzboaiemondiale. În satul Curciu existã o cetatecu bisericã evanghelicã de incintã (sec.15–16, cu transformari din 1810-1814).
DÂRMÃNEªTI, com. în jud. Argeº, alcã -tuitã din 5 sate, situatã în Piem. Cândeºti,pe Râu Doam nei; 3 666 loc. (1 ian. 2011):1 821 de sex masc. ºi 1 845 fem. Constr.de piese şi accesorii pentru autovehiculeşi pentru motoare de autovehicule.Pomiculturã (meri, pruni, peri). Bise ricileavând hramurile „Sfântul Nicolae” (1773,cu picturi din 1777) ºi „Sfinþii Voievozi”(1798), în satele Piscani ºi Negreni.
DÂRVARI, com. în jud. Mehedinþi, alcã -tuitã din 2 sate, situatã în SE CâmpieiBlahniþei; 2 711 loc. (1 ian. 2011): 1 380 desex masc. ºi 1 331 fem. Nod rutier. Creşte -rea porcinelor. Apiculturã. Culturi decereale, plante tehnice ºi uleioase. Muzeusãtesc. În satul Dârvari se află o bisericădin 1909.
DEALU 1. Com. în jud. Harghita, alcã -tuitã din 7 sate, situatã la poalele de SVale M-þilor Gurghiu; 3 966 loc. (1 ian.2011): 2 006 de sex masc. ºi 1 960 fem.Producţie de ambalaje din materialplastic. Expl. şi prelucr. lem nului. Agro -turism. Satul Dealu este atestat docu -mentar în 1334, iar Tibod în 1566. Centrude cioplit lemnul. În satul Dealu existãcase din lemn (sec. 18), porþi sculptate înlemn ºi pictate ºi o poianã cu narcise.

2. Mănãstirea ~ Õ Aninoasa (3) ºi
Târgo viºte (2).

3. Õ Crevedia Mare.

DEALU MARE 1. Mare unitate de reliefdelu ros, cu forme masive, situatã în SEPod. Sucevei (parte integrantã a Pod.Moldovei), desfãºuratã pe stg. VãiiSiretului, pe direcþia NV-SE, sub formaunor culmi prelungi, incluzând maimulte subunitãþi deluroase (Holm,

Lespezi, Tudora, Sângeap, Pietrãria º.a.)alcãtuite din gresii ºi calcare oolitice devârstã Sarmaþian inferior. Spre SE, D.M.se prelungeºte cu colinele Ruginoasa. Alt.max.: 587 m (în Dealul Tudora). Comple -xul deluros D.M. este acoperit cu întinsepãduri de fo ioase, în care predominãfagul, precum ºi cu o pãdure naturalã detisã (Taxus baccata), situatã pe terit. com.Tudora, jud. Botoºani, declaratã rezer -vaþie forestierã ºi ocrotitã de lege.
2. Masiv deluros în Subcarpaþii deCurburã, la S ºi E de râul Cricovu Sãrat,în prelungirea vesticã a Dealului Istriþa.Alt. max.: 442 m. Podgorii.
3. Õ Prisaca.

DEALUL MÃRII Õ Denistepe.

DEALUL MELCULUI Õ Corund.

DEALUL NEGRU, masiv deluros în NVPiem. Cotmeana, situat între vãilerâurilor Sâminic, la N, Topolog, la E ºiS, ºi Olt, la V, constituit pre dominant dinargile nisipoase, pietriºuri ºi nisipuri. Alt.max.: 584 m. Din cauza pantelor mari ºia frecventelor alunecãri de teren, repre -zintã porþiunea cea mai dificilã a ºoseleiRâmnicu Vâlcea–Piteºti.
DEALU MORII, com. în jud. Bacãu,alcãtuitã din 14 sate, situatã în ColineleTutovei, pe râul Berheci; 2 771 loc. (1 ian.2011): 1 400 de sex masc. ºi 1 371 fem.Expl. de gaze natu rale. Centru viticol.Satul Tãvãdãreºti este menþionatdocumentar în 1428, iar Grãdeºti în 1455.În satul Calapodeşti se află mănăstirea„Sfântul Cuvios Antipa” (de călugări),cu biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şiGavriil” construită în 1889, renovată în1993-1995 şi pictată în 1994-1995, în satulBlaga există biserica „Sfântul Nicolae”(1850-1861), în satul Căuia este bisericadin lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şiGavriil” (1926), iar în satul Neguleşti,biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şiGavriil” (1974-1984).
DEALURILE BÃNÃÞENE, denumireagene ricã sub care este cunoscutã unitateade relief de luros din cadrul DealurilorVestice, situatã la S de valea râului Mureº(Õ Dealurile Vestice).
DEALURILE CRIªENE, denumireagenericã sub care este cunoscutã unitateade relief deluros din cadrul DealurilorVestice, situatã la N de valea râuluiMureº (Õ Dealurile Vestice).
DEALURILE SILVANO-SOMEªENE Õ
Sil vano-Some ºene.

378 Dâmbovnic

DÂMBOVNIC, râu în S României, afl. dr.al Neajlovului în aval de com. Bucºani,jud. Giurgiu; 129 km; supr. bazinului:636 km2. Izv. din Piem. Cotmeana, dinarealul com. Albota, jud. Argeº ºi strãbatecâmpiile Piteºtiului ºi Gãvanu-Burdea.Afl. pr.: Mozacu, Gliganu, Jirnov.
DÂNGENI, com. în jud. Botoºani, alcã -tuitã din 4 sate, situatã în Câmpia JijieiSuperioare, pe râul Jijia; 3 058 loc. (1 ian.2011): 1 488 de sex masc. ºi 1 570 fem.Staþie de c.f. (inauguratã la 1 iun. 1896).Complex avicol. Pe terit. satului Iacobenia fost descoperit un cazan scitic din bronz(sec. 6–5 î.Hr.), cu bazin semisferic, avândpatru toarte zoomorfe (în formã de caprãde munte), susþinut de un picior central,evazat la bazã. În satul Dângeni, atestatdocumentar la 8 iul. 1633, se aflã unconac de la sf. sec. 19 şi biserica „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” (1902), iarîn satul Iacobeni există biserica „SfântulNicolae” (1889).
DÂRJIU, com. în jud. Harghita, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în Subcarpaþii Homo -roadelor, la poa lele de SE ale DealuluiPietriº; 1 057 loc. (1 ian. 2011): 511 de sexmasc. ºi 546 fem. Haltã de c.f. Prelucr.lemnului ºi a laptelui. Creºterea bovi -nelor. Culturi de cartofi. În satul Dârjiu,menþionat docu mentar, prima oarã, în1334, se aflã o bisericã, iniþial romanicã(sec. 14–15), transformatã ulterior în stilgotic, fortificatã în anul 1400 (incintãpoligo nalã cu ziduri înalte ºi turn depoartã), cu picturi murale interioare defacturã goticã (se remarcã „Legendaregelui Ladislau”, „Conver siunea Sfân -tului Pavel” º.a.), realizate în 1419 demeºterul Paul. Biserica aparţine cultuluiunitarian şi a fost declaratã monumentUNESCO în anul 1999. În satul Mujna,atestat documentar în 1520, existã obisericã din sec. 15 (azi aparţine cultuluiunitarian), de mari dimensiuni (28 mlungime, 7,25 m lãþime, 20 m înãlþime),acoperitã cu þiglã în 1760, cu zid deincintã, înalt de 5 m, ºi turn-clo potniþãcon struite în 1834–1837.
DÂRJOV, râu, afl. stg. al Oltului pe terit.com. Coteana, jud. Olt; 35 km; supr.bazinului: 167 km2. Izv. din S Piem.Cotmeana ºi dreneazã NV Câmpiei Boian.Pe cursul mijlociu al acestui râu s-au des -coperit vestigii aparþinând culturii materialede Prund (unel te, aºchii etc.) datând dinPaleoliticul inf. (600 000–480 000 î.Hr.).



DEALURILE SUPLAIULUI Õ Suplai.

DEALURILE VESTICE sau PIEMON TU -
RILE VESTICE, vastã reg. de dealuripiemontane în V României, strâns lipitãde masivele Carpaþilor Occi dentali,extinsã, discon tinuu, între râurile Nera,la S, ºi Someº, la N, reprezentând treaptainterme diarã de relief interpusã întrecâmpie ºi munþi. D.V. sunt alcãtuitepredominant din argile, pietriºuri ºi nisi -puri pliocene, acoperite de o cuverturãde depo zite aluviale neogene. În parteade N sunt caracte ristice ivirile de rocidure (andezite sau calcare) care apar înrelief sub formã de mãguri proeminente.Relieful colinar din zona DealurilorSãlajului ºi Crasnei este dominat demãguri cristaline ºi vulca nice proemi -nente (mãgurile cristaline ale ªimleu lui,Chilioarei º.a. ºi cele vulcanice Moigrad,Pomãt, Citera º.a.) care, intersectate deape, au per mis apariþia unor mici defilee.Relieful se carac terizeazã prin an sam -bluri de culmi prelungi, cu suprafeþenetede, mono clinale (fragmentate de vãiscurte, diver gente, semi permanente) cescad alti metric de la 400–600 m, la con -tac tul cu muntele, la 150–250 m, latrecerea spre câmpie. Marile artere hidro -gra fice, zonele subsi den te prin care trecaces tea ºi depre siunile cu largã extindereau creat dis con tinuitãþi marcante îndesfã ºurarea ariei colinare. Climã tem -perat-continentalã, cu valori de tranziþieîntre munte ºi câmpie ºi între N ºi S(temp. medie anualã este de 8–9°C în Nºi 10–11°C în S) ºi precipitaþii abundente(700–900 mm/anual) influ enþate de ma -sele de aer oceanic dinspre V. Vege taþiacare acoperã D.V. este alcã tuitã dinpãduri de cer ºi gârniþã, la care se adaugãgorunul ºi fagul, în N, ºi unele elementetermofile (mojdrean, scumpie, cãr piniþã,liliac sãlbatic etc.) în S. Importantã zonãpomi-viticolã ºi de creºtere a animalelor.În cadrul D.V. se deosebesc douã marisectoare distincte: Dealurile bãnãþene, la Sde râul Mureº (Dealurile sau Pod. Lipo -vei, Dealurile Lugojului, Pogã niºului,Dognecei ºi Oraviþei) ºi Dealurile criºene,la N de Mureº (Dea lurile Cigherului,Codru-Mo ma, Pãdurii Craiului, Oradei,Barcãului, Crasnei, Co dru lui, Asuajuluiºi Sãlajului). 
DECEBAL Õ Curtici.
1 DECEMBRIE, com. în jud. Ilfov,formatã dintr-un sat, situatã în CâmpiaRomânã, pe interflu viul Argeº–Sabar, la20 km S de Bucureºti; 6 829 loc. (1 ian.

2011): 3 218 de sex masc. ºi 3 611 fem.Expl. de balast. Port pe canalul Bucu -reºti–Du nãre, rãmas în fazã avansatã deconstrucþie la sf. anului 1989. Producţiede lacuri, vopsele şi cerneluri tipograficeşi de prefabricate din beton. Produsealim. (preprate din carne ºi lapte,conserve din legume ºi fructe, bãuturirãcoritoare – îm buteliere de Pepsi-Cola).Fabricã de nutreþuri com binate. Mari serelegumicole ºi floricole (c. 50 ha). Fermepomicole (cireºi, piersici, caiºi), avicole,de creºtere a bovinelor ºi taurinelor tinere(baby-beef) ºi de creºtere a animalelorpentru blanã. Legumi culturã în câmp.Culturi de cereale ºi de plante tehnice.Com. a fost declaratã oraº la 18 apr. 1989ºi trecutã din nou în categoria localit.rurale la 23 ian. 1990, în urma abrogãriiLegii nr. 2/1989. Între 23 ian. 1981 ºi 10apr. 1997, com. 1 Decembrie a fãcut partedin Sectorul Agricol Ilfov. Înainte de anul1912 satul era cunoscut cu numele Careda,după care a avut denumirea Regele
Ferdinand (1912–1948). Între 1948 şi 17febr. 1968 comuna s-a numit Copãceni,între 17 febr. 1968 ºi 20 mai 1996 s-a numit
30 Decembrie, iar din 20 mai 1996 poartănumele actual. Biserica „Adormirea MaiciiDomnului” (1827-1835, restaurată în1988). Până la 25 mart. 2005, com. 1Decembrie a avut în componenţă satulCopăceni, care la acea dată a devenitcomună de sine stătătoare.
30 DECEMBRIE Õ 1 Decembrie.

DED Õ Deta.

DEDA, com. în jud. Mureº, alcãtuitã din4 sate, situatã pe râul Mureº, la ieºireaacestuia din defileul Topliţa-Deda, lapoalele M-þilor Gurghiu; 4 477 loc. (1 ian.2011): 2 213 de sex masc. ºi 2 264 fem.Staþie de c.f., inaugurată în anul 1910.

Expl. ºi prelucr. lemnului (ambalaje dinlemn). Producţie de îmbrăcăminte pentrulucru. Centru de confecþionare a pie selorde port popular. Moarã modernã de ce -reale, datã în folosinþã la 22 oct. 1994. Însatul Deda, menþionat documentar,prima oarã, în 1393 se află un muzeu cuobiecte vechi, tradiţionale, şi o bibliotecă(10 500 vol.), iar în satul Pietriş existăbiserica din lemn „Sfinţii ArhangheliMihail şi Gavriil” (1879-1881, renovatăîn 2009). Rezervaţia naturală defileulTopliţa-Deda (6 000 ha). Agro turism.
DEDU MIC Õ Deta.

DEÉS Õ Dej (2).

DEGERAŢI, vechea denumire (până la1 ian. 1965) a satului Vâlcelele din com.Colceag, jud Prahova.
DEJ 1. Dealurile Dejului, complex demasive deluroase în NV Pod. Transilva -niei, aparþinând Pod. Someºan, situatîntre vãile Olpret, la N, So meº, la NE,Someºu Mic, la E, ºi Lonea, la S ºi V. Alt.max.: 693 m (Dealul Bobâlna). Dea lurilesunt alcãtuite din argile marnoase, gresii,tufuri ºi sunt acoperite cu pãduri de stejarîn amestec cu carpen, arþar ºi gorun.Zãcãminte de sare gemã. Frag mentateintens de râuri. Cunoscute ºi sub denu -mirea de Dealurile Bobâlnei.

2. Municipiu în jud. Cluj, situat pestg. râului Someº, în aval de confl.Someºului Mare cu So meºu Mic, în zonade contact a teraselor Someºului cuDealurile Dejului, la 250 m alt., la 60 kmN-NE de municipiul Cluj-Napoca; 38 075loc. (1 ian. 2011): 18 535 de sex masc. ºi19 540 fem. Supr.: 79,3 km2, din care 17,5km2 în intravilan; densitatea: 2 176
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loc./km2. Nod feroviar (staþia de c.f. afost inauguratã în 1881) ºi rutier. Expl.de sare gemã (în cartierul Ocna Dejului),de tufuri dacitice ºi de balast. Termo -centralã. Metalurgie. Constr. de utilajepentru ind. alim.; producþie de cablajepentru ind. constr. de automobile, demobilã, de celulozã ºi hârtie, de încãlþã -minte, de conf., de trico taje, de produseceramice refractare, de conserve de carne,de legume ºi fructe, preparate din carneºi lapte, sucuri naturale concentrate,produse de panificaþie º.a. Ferme decreºtere a bovinelor ºi ovinelor. Centrupomicol. Muzeu municipal de istorie ºiartã plasticã, înfiinţat în 1925 (cu peste20 000 de exponate). Bibliotecã muni -cipalã (cu peste 100 000 de volume),fundatã în 1891. Muzeu militar (inau guratîn 1996). Galerie de artã (inaugu ratã la4 mart. 1972). Staþiune balneoclimatericã,sezo nierã, cu ape sãrate, în fosta localit.componentã Ocna Dejului (Õ), devenitã(1991) cartier al muni cipiului Dej. Istoric.Sãpãturile arheologice efec tuate înperimetrul oraºului au scos la ivealãvestigii paleolitice ºi neolitice (vase ºifragmente de vase ceramice, topoare dinpiatrã, mãrgele de argilã arsã º.a.), dinEpocile bron zului ºi fierului (vase cera -mice), o conductã de aducþiune a apeidatând din perioada romanã, precum ºipilonii unui pod roman de peste râulSomeº. În perimetrul muni cipiului Dej afost descoperit un opaiþ din bronz (sec. 4),cu un mâner în formã de cruce (înscrisãîn romb), terminat cu o pasãre (asemã -nãtoare unui porumbel) în vârf (simbolal Duhului Sfânt). Prima menþiune scrisãa localit. dateazã din anul 1061. Înperioada 1166–1197 a fost reºed. uneiunitãþi ad-tive cu numele Solnoc, ai cãrorcomiþi deþineau, în anumite perioade detimp, ºi calitatea de voievozi ai Transilva -niei. Menþionatã apoi, în 1214, cu numele
Deés, în 1284 cu denumirea de Villa
Deéswaar, iar din 1854 cu toponimulactual. Denumirea aºezãrii se pare cãderivã de la cuvântul slav desa (loc mlãº -tinos), fapt confirmat de pre zenþa, peterit. localit., pânã în sec. 19, a mai multorbãlþi ºi mlaºtini. Localit. a fost devastatãde invazia mongolă din 1241 ºi de ceaotomanã din 1556. Ulte rior, dezvoltareasa a fost strâns legatã de expl. ºi comerþulsãrii. Locui torii din Dej au participat laRãscoala þãrãneascã de la Bobâlna din1437–1438 ºi la cea din 1514, condusã deGheorghe Doja. În 1668, localit. a fost

ridicatã la rangul de „Oraº nobil”, iar lasf. sec. 19 a cãpãtat aspectul unui oraºmodern datoritã con struirii mai multoredificii importante, a inaugurãrii staþieide c.f. (1881), a înfiinþãrii unor instituþiiban care ºi culturale, a unor tipografii,fabrici, licee etc. În perioada interbelicãviaþa culturalã a cunoscut o dezvoltarefãrã precedent, mai ales prin activitateadesfãºuratã în cadrul DepartamentuluiSocietãþii ASTRA, a instituþiei CasinaRomânã, care a grupat în jurul ei întreagaintelectualitate din Dej etc. La 8 sept.1940, la D. s-au instalat armata ºiadminis traþia maghiare, care au instituitun regim de dicta turã militarã timp de 4ani acþionând prin aplicarea unortratamente de teroare antiromâneascã ºianti evreiascã, declanºând operaþiuni deîntemniþare în penitenciare ºi ghetourisau prin deportare în lagã rele naziste dela Dachau, Auschwitz ºi Mauthausen. Înghetoul improvizat în pãdurea Bungãrau fost închise peste 7 600 de persoane,în majoritate evrei. La 15 oct. 1944, oraºulDej a fost eliberat de cãtre trupeleromâne. Oraºul Dej a fost declarat muni -cipiu la 17 febr. 1968, având în subordinead-tivã douã localit. componente: Pinticºi ªomcutu Mic. Localit. componentãOcna Dejului a devenit cartier almunicipiului Dej în 1991, iar localit.componentã Peºtera s-a autodes fiinþatprin depopulare la sf. ani lor ’80 ai sec. 20.
Monumente: biserica „Sfântul ªtefan”construitã în stil gotic târziu, în perioada1453–1536, de dimensiuni mari, cuamvon sculptat (cu motive florale înrelief) realizat în 1752 de Da vid ªipoº.Are un turn-clo potniþã de 72 m înãlþimeconstruit în anul 1500; biserica „Sfân  tulAnton din Padova” a fostei mănãs tirifranciscane, construită în stil baroc, înperioada 1718–1736 dupã planurilearhitectului Konrad Hammer; bisericileortodoxe cu hramurile „Sfântul Gheorghe”(1776), „Adormirea Maicii Domnului”(1883–1896) ºi „Sfinþii Arhangheli Mihailºi Gavriil” (1900–1905, extinsã în anii1990–1993 ºi repictatã în 1994); biserica„Sfânta Varvara” con struitã în anul 2000în mina de sare „Tran silvania”, prinsãparea acesteia în masivul de sare, la 80m adâncime; sina goga (1907); clãdireaTribunalului (sf. sec. 19–în ce putul sec.20); monumentul închinat Rãscoalei din1437; Monumentul Marii Uniri din 1918,grup statuar realizat în bronz desculptorul clujean Alexandru Lupu,dezvelit la 30 nov. 1995; biserica din lemncu hramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi

Gavriil” (1822–1825, cu picturi interioaredin 1827), în localit. compo nentã Pintic.Centru turistic. 
DEJANI, Mănãstirea ~ Õ Recea (2).

DELEANU, masiv deluros în E Subcar -paþilor Vrancei, situat între râurile Milcov,la N, ºi Râmna, la S. Alt. max.: 694 m.Alcãtuit din pietriºuri, nisipuri ºi argileloessoide cuaternare. Acoperit în bunãparte cu pãduri de gorun (Quercus petraea).
DELENI 1. Com. în jud. Constanþa, alcã -tuitã din 4 sate, situatã în Pod. Cobadin;2 404 loc. (1 ian. 2011): 1 216 de sex masc.ºi 1 188 fem. Nod rutier. Expl. de calcar.Pe terit. com. a fost identificatã, de cãtreGrigore Tocilescu, în 1883–1898, carieradin care au fost extrase blocurile de calcarpentru paramentul monu mentului„Tropaeum Traiani” de la Adamclisi.Pânã în 1940, satul Deleni s-a numit
Ienidja. Schitul Deleni (de călugări), cubise rica din lemn „Naşterea MaiciiDomnului” (2004-2008).

2. Com. în jud. Iaºi, alcãtuitã din 6sate, situatã în zona de contact a DealuluiMare cu Câmpia Jijiei Inferioare, pecursul superior al râului Bahlui; 10 327loc. (1 ian. 2011): 5 339 de sex masc. ºi4 988 fem. Expl. de calcare compacte ºide gresii micro conglo meratice, foartedure, care din sec. 15 sunt folosite la con -fecþionarea pietrelor de moarã. Olãrit.Prelucr. lemnului ºi a pieilor de animale.Mo rãrit. Culturi de cererale, defloarea-soa relui, sfeclã de zahãr, soia,legume º.a. Viticulturã. Cen tru po micol.
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Creºterea bovinelor ºi ovinelor (rasa me -rinos); sericiculturã; api culturã; pisci -culturã în iazurile Gurguiata, Strâmbu,Leahu. Rezervaþie forestierã (pãdureaHumosu, 73,3 ha, pe Dealu Ma re) cuarbori seculari în care, alãturi de fag
(Fagus sylvatica), se întâlnesc carpenul
(Carpinus betulus), paltinul (Acer plata -
noides), teiul argintiu (Tilia to mentosa),frasinul (Fraxinus excelsior) º.a. Sanato riuT.B.C. Parc den dro logic. În satul Deleni,atestat documentar la 7 iul. 1430, se aflãmănãstirea Lacuri (de cãlugãri), cubiserica „Sfân tul Nicolae”, ctitorie din1724 a marelui vistier Ior dache Cantacuzino,desfiinþatã la 28 oct. 1959 de cătreautorităţile comuniste ºi apoi re deschisãºi renovatã în 1990; biserica „AdormireaMaicii Domnului”, ctitorie din anii 1668–1669 a marelui vornic Todiraºcu Conta(cu transformãri din 1722), cu picturimurale interioare executate de Ioasaf dela Vatopedia; palatul „Ghica” (1730). Însatul Feredeni se aflã casele curþiiboiereºti „Cru penschi” (cãzute în ruinãîn sec. 18 ºi refãcute în sec. 19) ºi bisericaavând hramul „Adormirea Mai ciiDomnului” (1791, cu catapeteasmã din1800 ºi zid de incintã din 1791), iar însatul Maxut există biserica „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” (1842).

3. Com. în jud. Vaslui, alcãtuitã din 4sate, situatã în E Colinelor Tutovei, la izv.râului Ghi lanoiu; 2 472 loc. (1 ian. 2011):1 244 de sex masc. ºi 1 228 fem. Expl. decalcar. Prelucr. lemnului. Þesãturipopulare. Viticulturã; apicul turã. În satulMoreni se aflã o mănãstire de maici, cubiserica „Adormirea Maicii Domnului”,con struitã în 1801 prin grija credincioºilorHordunã ºi Giuºcã. Des fiinþatã la 28 oct.1959 de către autorităţile comuniste,mănãstirea a fost reîn fiinþatã în 1990.
4. Õ Măgurele (1).

DELEªTI, com. în jud. Vaslui, alcãtuitãdin 6 sate, situatã în Pod. CentralMoldovenesc, pe râul Buda; 2 415 loc.(1 ian. 2011): 1 243 de sex masc. ºi 1 172fem. Morărit şi panificaţie. Pomicultură;viticultură. Biserica „Sfân tul Gheorghe”(1818), în satul Rãduieºti. În satul Mănãs -tirea se aflã biserica din lemn cu hramul„Adormirea Maicii Domnului” a fostuluischit „Sfântul Nicolae”-Hârşova, con -struitã în 1771 pe locul uneia din 1669.Până la 7 mai 2004, com. D. a avut încomponenţă satele Băleşti, Cozmeşti,Fâstâci şi Hordileşti, care la acea dată auformat com. Cozmeşti, jud. Vaslui.

DELTA DUNÃRII, întinsã unitate joasãde re lief (alt. medie: 31 cm), în mare parteaflatã sub ape, situatã în zona de vãrsarea fl. Dunãrea în Marea Neagrã. Supr.:5 050 km2 (din care 4 340 km2 pe terit.României ºi 710 km2 pe terit. Ucrainei),împreunã cu zonele inundabile, grin -durile, ostroa vele, japºele ºi cu complexullagunar Razim-Sinoie. Din punct devedere geologic, spaþiul deltaic este ceamai nouã formã de relief din Româniacare a luat naºtere în perioada Cuater -narã, în strânsã legãturã cu variaþiile denivel ale Mãrii Negre ºi cu aportul bogatîn aluviuni al Dunãrii. Delta Dunării areaspectul unui uriaº triunghi echilateral,cu laturile de c. 80 km fiecare. La ceatalulIsmail, Dunãrea se desparte în braþeleChilia ºi Tulcea, iar dupã c. 17 km spreaval, braþul Tulcea se ramificã (la ceatalulSfântu Gheorghe) în braþele Sulina ºiSfântu Gheorghe. Între aceste trei braþe

mari ale Dunãrii se desfã ºoarã, în ceamai mare parte, terit. mirific al DelteiDunãrii care este format din nu meroasegrinduri (grindurile fluviale Chilia, Cara -orman, Pardina, Stipoc, grindurilefluvio-ma ritime Letea, Sãrãturile, Crasnicolº.a.), canale (Dunavãþ, Litcov, Dranov,Caraorman, Crasnicol º.a.), gârle (ªontea,Pãpãdia, Litcov, Lopatna º.a.), lacuri(Merhei, Matiþa, Fur tuna, Gorgova, TreiIzere, Roºu, Roºuleþ, Puiu º.a.), mlaºtini,ghioluri etc. Delta Dunãrii a înregistratde-a lungul timpului o uºoarã înaintareîn largul Mãrii Negre, în zona gurilor devãrsare ale Dunãrii, fenomen evidenþiatºi de faptul cã farul vechi din com. SfântuGheorghe se aflã, în prezent, la peste2 km de þãrmul actual al Mãrii Negre,iar cel de la Sulina este astãzi în centruloraºului. În evoluþia Deltei Dunãrii se
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remarcã, de curând, ºi unele feno menede retragere a þãrmului pe unele porþiuni,fapt ce a impus mu tarea stâlpilor detelegraf din calea apelor mãrii care auinundat þãrmul. Clima Deltei Dunãrii esteconti nentalã ºi secetoasã (precipitaþiilemedii multi anuale însumeazã, la Sulina,c. 360 mm), în aceastã zonã înregis -trându-se cea mai scã zutã nebulozitatedin þarã. Vegetaþia este abundentã, for -matã din stufãriºuri ºi rogozuri, dinplante acvatice (în special nuferi). Pegrinduri se dezvoltã zãvoaie de pãduride esenþã moale (salcie ºi plop). Pegrindu rile mai mari (fluvio-maritime) sedez voltã o vege taþie de nisipuri ºi sãrã -turi, precum ºi pãduri de stejar, înamestec cu frasin pufos, ulm, plop º.a.Aici sunt abundente plantele agã þãtoare,între care se remarcã Periploca graeca ºiviþa sãlba ticã (Vitis silvestris), care atingedimensiuni foarte mari. Delta Dunãriireprezintã un obiectiv de mare atracþieprin prezenþa în cadrul ei a unei variatefaune piscicole ºi ornitologice (autohtonãºi de pa saj). Aici se întâl nesc peste 300de specii de pãsãri (berze, raþe ºi gâºtesãlbatice, sitari, cormo rani, egrete, liºiþe,stârci, cãlifari albi ºi roºii, fla mingo,lebede, peli canul alb ºi pelicanul creþ,acvile, vulturi albi etc.), unele dintre eledeclarate monumente ale naturii ºi ocro -tite de lege (pelicanul, gâsca cu gâtulroºu/Branta ruficollis, care ierneazã înDelta Dunãrii, lopãtarul, egreta, picio -rongul, cãlifarul º.a.). În arealul DelteiDunãrii se intersecteazã ºase lungidrumuri ale pãsãrilor migratoare. Dintremamifere se remarcã her minele, nurcile,pisicile sãlbatice, vulpile, mistreþii.Câinele enot ºi bizamul sunt spe ciipãtrunse de curând aici prin migraþie.Ihtiofauna cuprinde peste 100 de specii

de peºti (scrumbie, biban, ºtiucã, ºalãu,crap, caracudã, somn, caras etc.), multedintre ele cu o valoare eco no micã remar -cabilã (morunul, nisetrul, pãstruga, cega– purtãtori ai icrelor negre). Din cauzaspecificului morfohidrografic al DelteiDunãrii, populaþia este destul de rarã,existând câteva localit. cu numãr redusde locuitori (Sulina, Sfântu Gheor ghe,Criºan, Maliuc, Pardina, Chilia Vecheº.a.). Funcþiile specifice Deltei Dunãriisunt cele pisci cole, stufi cole (aici aflân -du-se mari supr. stuficole, extinse pe c.240 000 ha), cinegetice ºi mai ales turisticeºi de navigaþie. Turismul deltaic estefavo rizat de faptul cã fiecare anotimpprezintã atracþii originale, dar se pare cãcel mai frumos sezon este toamna –anotimpul preferat al vânãtorilor ºi pes -carilor ºi deopotrivã al iubitorilor deculori paste late. Pentru carac teristicilesale morfohidrografice specifice, cât ºipentru varietatea ºi originalitatea floreiºi faunei, în arealul Deltei Dunãrii au fostdelimitate (înce pând din anul 1938) maimulte rezervaþii naturale (pãdurile Leteaºi Caraorman, zona Roºca–Buha iova–Merhei, perimetrele Sfântu Gheor ghe–Pe riºor–Zãtoane ºi Periteasca–Lea ho va–Gura Por tiþei º.a.) cu scopul declarat dea fi con servat procesul natural deevoluþie ºi de ocrotire a florei ºi faunei.Din cauza extinderii (în perioada 1960–1989) unor activitãþi economice în cadrulDeltei Dunãrii (exploatãri stuficole,forestiere ºi piscicole, intensificarea unorlucrãri cu caracter agricol etc.) s-auprodus anumite dezechilibre pe uneleporþiuni ale acesteia, fapt ce a determinatca, în aug. 1990, UNESCO sã includãDelta Dunãrii în cadrul rezervaþiilorbiosferei. La 2 febr. 1999, Rezervaţiabiosferei Delta Dunării din România,împreună cu Rezervaţia biosfereiDunărea din Ucraina au fost incluse de

către UNESCO în reţeaua internaţionalăa rezervaţiilor biosferei ca Rezer vaţietransfrontalieră România-Ucraina. Decla -rarea Deltei Dunãrii ca rezervaþie a bio -sferei s-a datorat ºi im portanþei saleºtiinþifice ºi peisagis tice, fapt ce a permis,printre altele, crearea unui corp de pazã,înfiinþarea unui Institut de cer cetãri ºi aunei insti tuþii de suprave ghere a calitãþiimediului, precum ºi stabilirea unuiregulament de desfã ºurare a activitã þiloreconomice ºi de turism în cadrul DelteiDunãrii ºi delimi tarea unor perimetrestrict pro tejate. Dupã ce oceanologulfrancez Jacques Yves Cousteau a între -prins cerce tãri ºtiin þifice complexe înDelta Dunãrii, în anul 1991 s-a stabilitînfiinþarea, la Uzlina, a unui Cen tru inter -naþional de educaþie, instruire ºi dezba -teri ºtiinþifice pe probleme de pro tecþiea mediului ºi de ecologie a deltelor. DeltaDunãrii, ca unitate aparte de relief, seremarcã prin câteva caracteristici pro priiarea lului sãu:– cea mai tânãrã unitate de relief dinRomânia;– cea mai compactã supr. stuficolã (c.240 000 ha);– cele mai întinse suprafeþe cu dune denisip de pe terit. României (c. 20 000 ha);– cea mai întinsã plajã de pe litoralulromânesc al Mãrii Negre (c. 30 kmlungime; 1–2 km lãþime);– cel mai mare lac din þarã (Razim –415 km2);– cel mai mare grind fluvio-maritim(Letea – 17 000 ha);– cea mai joasã altitudine dinRomânia (Sulina – 3,5 m);– cel mai estic oraº al României(Sulina – 29°41'24'' longitudine E);– cea mai bogatã ºi mai variatã faunãornitologicã din Europa (peste 300 de specii).
DEMNITZIKOS Õ Zimnicea.

DEMSUª Õ Densuº.
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DENISTEPE (denumirea turceascãpentru Dea lul Mãrii; deniz = Mare; tepe =Deal), masiv deluros izolat, situat în NDobrogei, în S Dealurilor Tulcei (din careface parte), reprezentând alt. max. aacestora (270 m). Este alcãtuit din gresiijurasice. Conform legendei, de inelul dinfier, prins cândva de vârful stâncii, a fostancoratã corabia argonau þilor plecaþi spreColhida în cãutarea „lânii de aur”.
DENSUª, com. în jud. Hunedoara,alcãtuitã din 7 sate, situatã în V Depr.Haþeg-Pui, la poalele de SE ale M-þilorPoiana Ruscãi; 1 575 loc. (1 ian. 2011):779 de sex masc. ºi 796 fem. Expl. de min.de fier (în satul Poieni). Expl. ºi prelucr.lemnului. Pomiculturã. Agroturism. Însatul Densuº, men þionat documentar,prima oarã, în 1247, se aflã una dintrecele mai vechi biserici din România. Peruinele unui edificiu din sec. 4 a fostconstruitã, în sec. 13, biserica actualã, dinpietre brute scoase din ruinele oraºuluiroman Ulpia Traiana Sarmizege tusa,aflate în apropiere. Biserica avândhramul „Sfântul Nicolae”, de plan pãtrat(c. 6 x 6 m), ctitorie din sec. 13 a familieicneziale Muºana, are o înfãþiºare ciudatã(o masã cubicã cu acoperiº de piatrãpeste care se înalþã o turlã deasupranaosului, cu baza tot cubicã, dar cucorpul prismatic, terminat cu patrufrontoane triunghiulare) care nu ascunde,însã, amprentele stilistice ale romaniculuitârziu. În interior pãstreazã fragmentede picturi murale da tând din 1443,executate de meºterul ªtefan cu echipalui. Biserica a fost restauratã în 1961–1963ºi de cla ratã monument de arhitecturã,

iar în anii 2004-2006 a fost consolidată şirestaurată. În satul Peºteana, atestatdocumentar în 1404, existã biserica orto -doxã cu hramul „Sfântul Prooroc Ilie”(sec. 19), o bisericã reformatã (sec. 16–17) ºi casa „Breasovay Alexe” (sec. 18).Pânã la 17 febr. 1968, com. D. s-a numit
Demsuº.
DENTA, com. în jud. Timiº, alcãtuitã din4 sate, situatã în Câmpia Bârzavei, perâul Bârzava; 3 209 loc. (1 ian. 2011): 1 586de sex masc. ºi 1 623 fem. Haltã de c.f.Satul Denta este menþionat docu mentar,prima oarã, în 1322. În anul 1720 aici aufost colonizate mai multe familii degermani, iar la 18 iun. 1951 numeroşilocuitori din com. D. au fost deportaţi înBãrăgan. În satul Denta se află o bisericăortodoxă din 1884 şi o biserică romano-catolică din 1890, iar în satul Breşteaexistă o biserică ortodoxă din 1904.
DEPRESIUNEA SUBCARPATICÃ OL -
TEANÃ, mare uluc depresionar, situatîntre mar ginea sudicã a Carpaþilor Meri -dionali dintre Olt ºi Motru ºi dealurilesubcarpatice, format dintr-o succesiunede depresiuni strâns legate între ele(Horezu, Polo vragi, Novaci, Târgu Cãr -bu neºti, Câmpu Mare, Târgu Jiu). Cli -matul moderat din aceastã zonã per mitedezvoltarea în condiþii optime a casta -nului cu fructe comestibile ºi a nucului.
DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI Õ
Transil vania (1).
DERNA, com. în jud. Bihor, alcãtuitã din5 sate, situatã în zona de contact aDealurilor Barcãului cu M-þii Plopiº;2 695 loc. (1 ian. 2011): 1 352 de sex masc.ºi 1 343 fem. Expl. de petrol ºi de nisipbituminos. Producþie de încãlþãminte, decleiuri, de uleiuri esenţiale ºi de produsetextile. Pomi culturã. Satul Derna estemen þionat docu mentar, prima oarã, în1406. Biserica din lemn cu hramul„Sfântul Nicolae” (1721, restaurată în1962, declarată monument istoric), dinsatul Sacalasău, a fost mutată la mănăs -tirea Voivozi din satul cu acelaşi nume,com. Popeşti, jud. Bihor, care a fostreînfiinţată în 1994. În satul Derna se aflăbiserica „Sfântul Nicolae” (1902), în satulTria există biserica „Sfinţii ArhangheliMihail şi Gavriil”, iar în satul Sacalasău,biserica „Pogorârea Duhului Sfânt”(1990-2000, pictată în 1997-1999).
DERSCA, com. în jud. Botoºani, formatădintr-un sat, situatã în Dealurile Ibãneºti,pe râul Buhai, la graniþa cu Ucraina; 3 110

loc. (1 ian. 2011): 1 548 de sex masc. ºi1 562 fem. Expl. de turbã. Prelucr.lemnului ºi a laptelui. Creº terea bo vi -nelor. În satul Dersca, atestat documentarla 25 aug. 1470, au fost scoase la ivealã(în 1973) urmele unei cetãþi dacice, încare s-a desco perit un tezaur alcãtuit din51 dinari de argint, republicani ºi impe -riali, ºi o brãþarã din argint de 165,5 g.Rateº construit în anul 1700, folosit cahan pentru diligenþele de poºtã. Conac(sf. sec. 19), în stilul Renaºterii. Biserica„Sfinţii Voievozi” (1929), în satul Dersca.Rezervaþie botanicã (10 ha), cu plante deturbãrie, în care au fost identificate 204specii de ferigi şi plante cu flori. Până la17 iul. 2003, com. D. a avut în compo -nenţă satele Lozna şi Străteni, care la aceadată au format com. Lozna, jud. Botoşani.
DERVENT, Mănãstirea ~ Õ Ostrov (1).

DESA, com. în jud. Dolj, formată dintr-unsat, situatã în Câmpia Desnãþui, în luncaºi pe terasele de pe stg. Dunãrii; 4 820loc. (1 ian. 2011): 2 400 de sex masc. ºi2 420 fem. Produse zaharoase (iclusivciocolată). În arealul com. D. se gãsescîntinse ºiruri de dune de nisip, parþialfixate de vegetaþie. Viticulturã. Aici s-audescoperit urmele unei aºezãri civile ºiale unui castru roman din piatrã (sec. 2î.Hr.–4 d.Hr.) Tot aici s-a gãsit un cazandin bronz, cu picior evazat ºi cupãcilindricã terminatã cu 2 toarte trilobate,de tip hunic (sec. 5). Bisericã avândhramul „Sfântul Nicolae” construitã în1860 (pe locul uneia ce data dinainte deanul 1845) ºi reparatã în 1906.
DESEªTI, com. în jud. Maramureº,alcãtuitã din 3 sate, situatã în V Depr.Maramureº, la poalele de N ale M-þilorGutâi, pe râul Mara; 2 442 loc. (1 ian.2011): 1 202 de sex masc. ºi 1 240 fem.Cen tru de prelucr. artisticã a lemnului(porþi, obiecte din lemn pentru uz casnicetc.) ºi de confecþionare a pieselor de portpopular tradiþional. În satul Deseºti, men -þionat documentar, prima oarã, în 1360,se aflã biserica din lemn cu hramul„Cuvioasa Parascheva” (1717, pictatã în1780 de cãtre Radu Munteanu), inclusãpe lista Patrimoniului cultural mondialUNESCO în 1999, iar în satul Hãrniceºti,atestat documentar în 1360, existã obisericã din lemn cu hramul „NaºtereaMaicii Domnului” (1770), cu pereþiiinteriori aco periþi de picturi cu scenebiblice care alterneazã cu motive
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decorative florale dato rate zugravuluiRadu Muntea nu. Colecþie de icoane pelemn. Punct de plecare spre rezervaþiileCreasta Cocoºului  (50 ha) ºi Che ileTãtarului (15 ha).
DESNÃÞUI 1. Câmpia ~, unitate decâmpie în S-SV Olteniei, parte com -ponentã a Câmpiei Ro mâne, situatã întrePiem. Bãlãciþei, la N, râul Jiu, la E, ºiDunãrea, la S ºi V. Este formatã, aproapeîn întregime, din terasele Dunãrii, aco -perite cu nume roase câmpuri de dune.Alt. descresc de la 200 m, în N, la 15–20m, în S. Drenatã de râurile Desnãþui ºiSãrãceaua. Zonã cerealierã. Cunoscutã ºisub numele de Câmpia Bãileºti.

2. Râu în S-SV Olteniei, cu caractertipic de câmpie (panta generalã descurgere este de 2,2‰); 95 km; supr.bazinului: 1 764 km2. Izv. din Piem.Bãlãciþei, de la 260 m alt., din arealulcom. Bãlãciþa, jud. Mehedinþi ºi se varsãîn lacul Bistreþ. Afl. pr.: Terpeziþa, Baboia.
DETA, oraº în extremitatea de SV aRomâniei, în jud. Timiº, situat în CâmpiaBârzavei, la 80 m alt., pe râul Birda, la43 km S de Timiºoara ºi 14 km de graniþacu Serbia; 6 575 loc. (1 ian. 2011): 3 118de sex masc. ºi 3 457 fem. Supr.: 33,8 km2,din care 5,2 km2 în intravilan; den sitatea:1 264 loc./km2. Staþie de c.f., inauguratãîn 1858. Nod rutier. Expl. de argilã.Prelucr. lemnului (mobilă), a laptelui ºia tulpinelor de cânepã; producþie devolane pentru autoturisme ºi de tapi seriiinterioare din piele pentru automobile,de articole tehnice şi industriale din

materiale textile şi de băuturi răcoritoare.Com plex avicol. Apiculturã. Muzeu deisto rie. Muzeul pompierilor. ªtrand cuapã termalã. Istoric. Localit. aparemenþionatã docu mentar, prima oarã, în1360, ca posesiune a nobilului Petrus deDeed, de la care derivã numele actual.În anii 1411 ºi 1427, localit. a fost con -semnatã cu denumi rile Ded ºi, respectiv,
Dedu Mic, iar din 1724 poar tã numeleDeta. În anul 1552, aºezarea a fost cuce -ritã de turci ºi stãpânitã pânã în 1718,când a trecut în posesie austriacã. În 1867a intrat în componenþa Ungariei, ca ur -mare a reorganizãrii Imperiului Habsburgic,iar în 1918 a trecut la Regatul României.În perioada 1720–1794 s-au fãcut colo -nizãri cu germani ºi cu câteva familii deita lieni. Declarată oraº în 1810, localitateaa decãzut în prima parte a sec. 20, fiindtrecută în rândul aºezãrilor rurale. La 17febr. 1968 a fost, din nou, încadrată încategoria oraşelor, având în subordinead-tivã satul Opatiþa. Bisericã roma no-ca -tolicã (1898–1900) în stil neogotic. În satulOpatiţa există o biserică din 1875.
DETUNATELE, denumirea a douãvârfuri din NV M-þilor Trascãu (Detunata
Goalã, 1 169 m alt., lipsitã de vegetaþie,de unde derivã ºi numele, ºi Detunata
Flocoasã, 1 205 m alt., denumitã astfeldatoritã vegetaþiei care o acoperã) situateîn arealul com. Bucium, la 12 km E deAbrud. Reprezintã resturile unor vulcanineogeni ºi sunt alcãtuite din curgeri delavã bazal ticã, solidificatã. Detunateleapar în relief ca niºte pereþi uriaºi destâncã în cadrul cãrora se eviden þiazãnenumãrate coloane hexago nale aºezateuna lângã alta, ca celulele fagurilor dealbine, alcãtuind o giganticã „orgã depiatrã”, care dã peisajului o notã de origi -nalitate. Din când în când, bucãþi maride bazalt se desprind din ro ca-ma mã,rostogolin du-se cu un vuiet înspãi mân -tãtor. Zgomotul pro vocat de rosto golireastâncii, amplificat de ecou, rãzbate pânãîn depãrtãri, ca o detunãturã, justifi cânddenumirea atribuitã Detuna telor. Decla -rate rezervaţii naturale (24 ha şi 5 ha).Obiectiv turistic.
DEVA, municipiu în partea central-ves -ticã a României, reºed. jud. Hunedoara,situat pe stg. vãii Mureºului, în comparti -mentul nordic al Depr. Hunedoara,numit Depr. Simeria-Deva, la poalele NEale M-þilor Poiana Ruscãi, la 180–220 malt., strãjuit de Dealul Cetãþii; 66 128 loc.(1 ian. 2011): 31 075 de sex masc. ºi 35 053fem. Supr.: 42,6 km2, din care 14,6 km2

în intravilan; densitatea: 4 529 loc./km2.Staþie de c.f., inauguratã în 1868. Expl.de pirite cuprifere ºi de andezit. Centralãelectricã ºi de termo ficare (860 MW)situatã în satul Mintia (din com. Veþel),aflat în apropiere, intratã în funcþiune în1969. Metalurgie neferoasã (preparareamin. de cupru). Constr. de utilaje ºi piesede schimb pentru ind. minierã, pentruconstrucþii ºi pentru cariere; reparaþii deutilaje mi niere. Producţie de materialepentru construcþii (produse ceramicerefractare, prefabri cate din beton, cahlede teracotã, cãrãmizi, lianþi), de mobilã,sticlã, porþe lanuri ºi faianþã ºi produsealim. (pre parate din carne ºi lapte,conserve de carne, bãuturi, produse depanifi caþie etc.). Þesã torie de mãtase.Moarã ultra mo der nã de cereale, intratãîn funcþiune în 1994. Complex avicol.Sere legumicole (16 ha). Centru pomicol.Universitatea „Spiru Haret” (de stat) ºiUniversitatea Ecologicã „Traian”(privată); Colegiu de Institutori; ColegiulNaţional Sportiv „Cetate”, inaugurat în1978 – renumită şcoală de gimnasticăfeminină, conti nuatoarea şcolii degimnastică de la Oneşti, în cadrul căreias-au format de-a lun gul anilor numeroasecampioane olim pice, mondiale şieuropene, printre care: Nadia Comăneci(venită de la Oneşti), Ecaterina Szabo,Lavinia Agache, Lavinia Miloşovici,Maria Olaru ş.a.; Teatru de estradã,cinematografe ºi bi blio teci (cea maiimpor tantã este biblio teca judeþeanã„Ovid Densusianu”, f. în 1949, cuc. 275 000 de volume). Muzeul CivilizaþieiDacice ºi Romane (1882), cu secþii deistorie ºi arheologie, ºtiinþele naturii,etno grafie, adãpostit în castelul „MagnaCuria”, în care sunt expuse relie furi dela Ulpia Traiana Sarmize getusa ºi de laMicia, unelte de minerit, instru mentemedicale, piese din bronz, costume deport popular, unelte gospo dãreºti,
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ceramicã popularã, icoane pe sticlã etc.;Muzeul „Cetatea Devei”. Staþie seismicãame najatã la baza Dealului Cetãþii.Staþiune balneo climatericã (Sãrata-Deva),sezonierã, de interes local, cu izvoare cuape minerale clorurate, sodice,bicarbonatate, hipertone, sãrate(mineralizare 38,7– 40,4 g/litru). Istoric.Pe terit. oraºului au fost desco peritevestigii paleolitice (vase din lut ars,incizate, topoare de piatrã, lame de silex,instrumente din os, figurine, vetre defoc), urmele unei aºezãri neolitice debordeie, în care s-au gãsit vase ceramice,cu decor geometric incizat, aparþinândculturii materiale Coþo feni, precum ºivestigii din Epoca bronzului (vase cera -mice ornamentate cu spirale ºi meandre,to poare, bare din cupru, seceri, arme,obiecte de po doabã), din prima ºi a douaEpocã a fierului (vase ceramice, monede,unelte de uz casnic, cuptoare pentru arsceramicã º.a.). Pe Dealul Cetãþii (un convulcanic alcãtuit din andezite), ce dominãvatra oraºului de la 184 m alt., a existato aºezare dacicã, de tip oppidum, pestecare, la mijlocul sec. 13, s-a construit oputernicã cetate, menþionatã docu men -tar, prima oarã, la 22 febr. 1269, cunumele Cas trum Deva, care funcþiona cafortãreaþã militarã. Din perioada cuceririiromane (sec. 2) s-au gãsit sculpturi,monu mente funerare, monede, vaseceramice, apeducte, urme ale unoredificii º.a. În perioada migraþiilor, D. afost jefuitã ºi incendiatã de cumani însec. 11, de mongoli în 1241 º.a. În sec. 14,
D. apare menþionatã ca district militarvalah, iar în 1371, cetatea Devei avea înjurisdicþie 4 districte româneºti conduse

de cneji ºi de nobili. La mijlocul sec. 15,Iancu de Hunedoara a primit din partearegelui ungur Ladislau Postumul undomeniu format din 53 de sate, maimulte mine de aur ºi cetatea Deva pecare a transformat-o în cetate nobi liarã.În sec. 16–18, cetatea D. a fost ampli ficatãºi întãritã, devenind una dintre cele maiputernice cetãþi din Transilvania. Prinpoziþia sa geograficã, cetatea a avut unimportant rol de apã rare în timpulincursiunilor oto mane din sec. 15–16.Dupã anul 1607, cetatea ºi domeniulDeva s-au aflat în pro prietatea principilorTransilva niei, iar în 1686 a fost ocupatãde austrieci. În nov. 1784, þãranii rãsculaþiau încercat sã ase dieze, fãrã succes,cetatea. La 13 aug. 1849, cetatea a fostdistrusã ca urmare a exploziei depo -zitului de muniþii care se afla aici, dupãcare a cãzut în ruinã. În anii 1888–1892ºi 1910–1917, la D. au fost colonizate maimulte familii de ceangãi venite din Buco -vina. Oraºul D. a fost declarat municipiula 17 febr. 1968, având în subordinead-tivã localit. componentã Sântuhalmºi 3 sate care îi aparþin: Archia, BârceaMicã, Cristur. Monumente: castelul„Magna Cu ria”, ulterior „Bethlen”,construit în 1582, în stil renascentist (asuferit transfor mãri baroce în 1621, cânda fost în posesia prin cipelui GabrielBethlen, ºi în sec. 18, când i s-a adãugato scarã monu mentalã ºi un balconpolilob); Catedrala ortodoxã episcopalăcu hramul „Sfântul Nicolae” (1861-1873,restaurată în anii 1927-1930 şi pictată în1929-1931 de Alexandru Pop din Cluj);mănãstirea franciscanã, cu bisericã în stilbaroc (sec. 18); biserica evanghelicã (sec.19); bisericile „Buna Vestire” (iniţial cuhramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şiGavriil”), construită în anii 1936–1939,în stilul Renaşterii italiene, repictată înanii 1972–1974, şi „Adormirea MaiciiDomnului” (1994–2008); ruinele cetãþiiDeva; clădirea fostei cazarme, construităîn 1880 pe locul uneia din 1785, în careastăzi funcţionează Colegiul NaţionalSportiv „Cetate”; clãdirea fostei Pre -fecturi (1890), azi Palatul ad-tiv; clãdireaPrimãriei vechi (1886); Palatul Justiþiei(1899); biserica ro mano-catolicã, con strui -tã de ceangãi în 1938; clã direa Teatrului(1911); sinagogã (1896); statuia pedestrăa regelui dac Decebal, operã a sculpto -rului Radu Moga, dezvelită în 1937, şistatuia ecvestră a lui Decebal, realizatăde Ion Jalea, dezvelită în 1978. Monu -mentul lui Horea, Cloºca ºi Criºan. PeDealul Bejan, din SV oraºului, se aflã o

rezervaþie fores tierã (103 ha), care se re -marcã prin faptul cã aici, pe o supr.relativ restrânsã, existã aproape toatespe ciile de stejar prezente în România:stejarul pedun culat (Quercus robur),gorunul (Quercus dalechampii ºi Quercus
polycar pa), cerul (Quercus cerris), gâr niþa(Quercus frai netto) ºi stejarul pufos(Quercus pubescens ºi Quercus virgiliana).Coexistenþa lor a favorizat apariþia unuinumãr mare de hibrizi care dau acesteirezervaþii valoarea unui adevãrat labo ratornatural. Dealul cetãþii, pe lângã valoareade monument istoric a ruinelor cetãþii, seevidenþiazã ºi prin existenþa, în arealul sãu,a vegetaþiei ºi faunei cu caracterexerotermofile, dezvoltată pe 30 ha.
DEVESEL, com. în jud. Mehedinþi,alcãtuitã din 6 sate, situatã în CâmpiaBlahniþei, pe terasele ºi în lunca de pestg. Dunãrii; 3 124 loc. (1 ian. 2011): 1 516de sex masc. ºi 1 608 fem. Morãrit. Presãde ulei. Aviculturã. Fermã de creºtere abo vinelor. Viticulturã. În satul Devesel,atestat documentar în 1637, se află obiserică din 1865, în satul Batoţi există obiserică ortodoxă din 1870, iar în satulDunărea Mică este biserica „SfântulGheorghe” (sec. 19).
DEVESELU, com. în jud. Olt, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în Câmpia Romanaþi,pe Valea Pârliþi; 3 167 loc. (1 ian. 2011):1 565 de sex masc. ºi 1 602 fem. Staþie dec.f. Produse chimice.Morărit şi pani fica -ţie. Fermã de creºtere a bovi nelor. Culturide cereale ºi plante tehnice. Aici au fostdes coperite urmele unui castru roman (sec.2–3). Bisericile cu acelaşi hram - „SfântulNicolae”, în satele Deveselu (1905-1912)şi Comanca (1786-1798, refăcută în 1824).Conac (sec. 19), în satul Deveselu. Bazămilitară NATO (din 2011), cu 24 derachete balistice destinate sistemuluidefensiv antirachetă.
DEZNA, com. în jud. Arad, alcãtuitã din5 sate, situatã în depresiunea omonimã,în zona de contact dintre DealurileCodru-Moma ºi M-þii Codru-Moma, laconfl. râului Moneasa cu Sebiº; 1 303 loc.(1 ian. 2011): 645 de sex masc. ºi 658 fem.Producţie de maşini şi utilaje de folosinţăgenerală. Prelucr. mar murei, a lemnuluiºi a laptelui de bivoliþã. Creºterea buba -linelor. Pomiculturã. Douã heleºteie.Sanatoriu pentru recuperarea bolnavilorcu afecþiuni neuro mo torii. Urmele uneicetãþi de piatrã (sec. 13–16) pe dealul
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Ozoiu (390 m alt.); în satul Dezna,menþionat documentar, prima oarã, în1318, se aflã o bisericã ortodoxã cuhramul „Pogorârea Duhului Sfânt”(sec.16) ºi un castel în stil neoclasic (sec. 19).
DICHISENI, com. în jud. Cãlãraºi, alcã -tuitã din 4 sate, situatã în E CâmpieiBãrãganului, pe terasele ºi în lunca depe stg. braþului Borcea al Dunãrii; 1 643loc. (1 ian. 2011): 818 de sex masc. ºi 825fem. Producţie de furnire şi panouri dinlemn. Cherhana. Legumiculturã; viticul -turã. Fond cine getic. Între 17 febr. 1968ºi 23 ian. 1981, com. D. a fãcut parte dinjud. Ilfov. Pe grãdiºtea Coslo geni, de peterit. satului Coslogeni, a fost descoperitão sta þiune arheologicã cu douã niveluride locuire: o aºe zare neoliticã, aparþinândculturii materiale Hamangia ºi o aºezarede la sf. Epocii bronzului ºi începutulEpocii fierului (bordeie, ceramicã cudecor simplu). Biserica din lemn cuhramul „Sfântul Nicolae” (sec. 19), însatul Coslogeni; biserica având hramul„Sfântul Nicolae” (1875–1886), în satulDichi seni. Com. D. are în componenţăsatul Libertatea care s-a depopulat la sf.sec. 20 şi îneputul sec. 21, existând dinpunct de vedere ad-tiv, dar fără locuitori.
DICIOSÂNMARTIN Õ Târnãveni.

DICULEªTI, com. în jud. Vâlcea, alcã -tuitã din 4 sate, situatã în Piem. Olteþului,pe stg. râului Olteþ; 2 065 loc. (1 ian.2011): 1 053 de sex masc. ºi 1 012 fem. Însatul Diculeşti, atestat documentar în1625, se află biserica „Sfântul Nicolae”(1913), în satul Băbeni-Olteţu, menţionatdocumentar la 9 mart. 1602, există bise -rica „Sfântul Nicolae” (1779, pictată în1812 şi renovată în 1940 şi 1989), decla -rată monument istoric, iar în satulBudeşti, atestat documentar la 25 iun.1536, este biserica „Adormirea MaiciiDomnului” (1825). Com. D. a fostînfiinþatã la 7 mai 2004 prin desprindereasatelor Dicu leºti, Bãbeni-Olteþu, Budeºtiºi Colelia din com. Fãureºti, jud Vâlcea.
DIDEªTI, com. în jud. Teleorman, alcã -tuitã din 3 sate, situatã în CâmpiaGãvanu-Burdea, la confl. râului Tecucicu Vedea; 1 302 loc (1 ian. 2011): 670 desex masc. ºi 632 fem. Producţie de ami -don şi produse din amidon. Prelucr.lemnului (mobilã). Culturi de cereale, deplante tehnice ºi de nutreþ etc. Legu mi -culturã. În satul Dideºti se aflã biserica

având hramul „Ador mirea Maicii Dom -nului” (1705) a fostului schit, construitãde logofãtul ªerban ªtirbei şi pictată în1936. În satul Dideºti s-a nãscut scriitorulGala Galaction.
DIECI, com. în jud. Arad, alcãtuitã din 5sate, situatã în Depr. Gurahonþ, în zonaDealurilor Co dru-Moma, pe dr. CriºuluiAlb; 1 569 loc. (1 ian. 2011): 789 de sexmasc. ºi 780 fem. Expl. de balast şi an -dezit. Expl. ºi prelucr. lemnului. Prelucr.laptelui. Creºterea bovinelor. Pomi -culturã (meri, peri, pruni, piersici). SatulDieci este menþionat documentar, primaoarã, în 1613. În satul Roºia, atestat docu -mentar în 1553, se aflã biserica „BunaVestire” ziditã în anii 1846–1850 pe loculunei biserici din lemn care data din 1692.Muzeu etnografic, în satul Revetiº.Agroturism.
DIERNA Õ Orºova.

DIMACI Õ Suraia.

DIMÃCHENI, com. în jud. Botoºani, alcã -tuitã din 3 sate, situatã în Câmpia JijieiSuperioare; 1 403 loc. (1 ian. 2011): 699de sex masc. ºi 704 fem. Staþie de c.f. Mo -rã rit. Pe terit. satului Verbia (aziRecia-Ver bia), menþionat documentar,prima oarã, în 1437, au avut loc douãbãtãlii: în zilele de 17 ºi 18 nov. 1561,oastea domnului Alexandru Lãpuº neanu(trãdat de o mare parte a boierilor) a fostînfrântã, dupã o luptã înverºunatã, dearmata lui Ioan Iacob Heraclid (DespotVodã), sprijinitã de Habsburgi ºi nobili -mea protestantã polonã în frunte cu no -bilul Albert Laski. Dupã ocupareaSucevei, Despot Vodã a fost uns domn,obþinând recunoaº terea Porþii Otomaneîn mart. 1562; la 6/16 mai 1600, armataÞãrii Româneºti, comandatã de MihaiViteazul, a înfrânt, la Verbia, resturileforþelor polo no-moldoveneºti, alungân -du-l de pe tron pe Ieremia Movilã ºipunând stãpânire pe Moldova. În acestfel, Mihai Viteazul a realizat pentru pri -ma datã uni rea politicã a celor trei ŢãriRomâne, inti tu lându-se „domn al ÞãriiRomâneºti ºi Ardealului ºi a toatã þaraMoldovei”. În satul Dimãcheni se aflãbise rica „Adormirea Maicii Domnului”(1612), de claratã monument istoric. Com.
D. a fost înfiin þatã la 17 iul. 2003 prindes prinderea satelor Dimã cheni, Ma -teieni ºi Recia-Verbia din com. Corlãteni,jud. Botoºani.
DIMITRIE CANTEMIR, com. în jud.Vaslui, al cã tuitã din 5 sate, situatã în NE

Colinelor Fãlciu lui, pe cursul superior alrâului Elan; 2 813 loc. (1 ian. 2011): 1 427de sex masc. ºi 1 386 fem. Mo rãrit. Pro -ducţie de ulei comestibil. Fer mã de creº -tere a bovinelor. Muzeu etnografic (însatul Grume zoaia), inaugurat în 1968.Pãdure de stejari seculari, în satul Gru -me zoaia, declaratã rezervaþie forestierã.Înainte de 23 mart. 1974, com. D.C. s-anumit Hurdugi. Reºed. com. este satul
Hurdugi. În satul Grume zoaia se aflãmănãstirea „Dimitrie Can temir” (demaici) cu biserica din lemn având hramul„Vovidenia”, ctitorie din anul 1692 adomnului Dimitrie Cantemir, construitãpe locul unei biserici ce data din sec. 15.Pânã în 1802 a funcþionat ca mănãstirede cãlugãri, datã dupã care a devenitmănãstire de maici. Desfiinþatã de auto -ri tãþile comuniste la 28 oct. 1959, mănãs -tirea a fost reînfiinþatã în 1997. În bisericãsunt pãstrate valoroase icoane pictate înulei pe lemn, pe piei de animale ºi pepânzã, datând din sec. 17–18.
DINOGETIA Õ Jijila (2).

DINTR-UN LEMN, Mănãstirea ~ Õ
Frânceºti.

DIOSIG, com. în jud. Bihor, alcãtuitã din2 sate, situatã în Câmpia Ierului, pe râulIer; 6 944 loc. (1 ian. 2011): 3 484 de sexmasc. ºi 3 460 fem. Staþie de c.f. Viticul -turã. Producþie de ulei comestibil, deconfecþii tex tile ºi de încãlþãminte. Pro -duse alim. Culturi de cereale, de plantetehnice ºi de nutreþ etc. În peri metrulcom. D. a fost scos la ivealã un tezaur demonede romane, republicane. În satulDiosig, menþionat documentar, primaoarã, în 1278, se aflã castelul „Zichy”(1701) şi o biserică din 1928. Pânã la 23apr. 2003, com. D. a avut în componenþãsatele Roºiori, Mihai Bravu ºi Vaida carela acea datã au format com. Roºiori, jud.Bihor.
DIOªTI, com. în jud. Dolj, alcãtuitã din3 sate, situatã în Câmpia Romanaþi, înzona de izv. a râului Gologan; 3 088 loc.(1 ian. 2011): 1 547 de sex masc. ºi 1 541fem. Culturi de cereale, de plante tehniceºi de nutreþ etc. Complex avicol. În satulDioºti se aflã bisericile cu hramurile„Sfântul Ni colae” (1866–1868, refãcutãîn 1925) ºi „Sfinþii Voie vozi” (1834,reclãditã în 1871); în satul Rado mir seaflã biserica „Sfântul Gheorghe”,construitã în 1815 prin strã dania lui HagiMaciu ºi reparatã în 1897–1898 ºi în 1937,iar în satul Ciocãneºti existã un han din
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sec. 19 ºi biserica având hramul „Sfinþii40 de Mucenici” (1910).
DITRÃU 1. Pas în Carpaþii Orientali, întreM-þii Giurgeu, la V, ºi M-þii Suhard, laE, la 1 036 m alt., în zona de izv. a râuluiPutna (afl. al Bistricioarei). Asigurãlegãtura rutierã (drum parþial nemoder -ni zat) între Moldova ºi Transilvania(varianta Bicaz–Ceahlãu–Grinþieº–Tulgheº–Ditrãu–Gheorgheni).

2. Com. în jud. Harghita, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în Depr. Gheorgheni,la poalele de SV ale M-þilor Giurgeu, perâul Ditrãu; 5 754 loc. (1 ian. 2011): 2 854de sex masc. ºi 2 900 fem. Staþie de c.f.Nod rutier. Zãcãminte de minereuri ºisulfuri poli metalice. Expl. de roci pentruconstr. Producţie de încălţămine, debăuturi răcoritoare şi de cherestea.Morãrit. Culturi de cartofi. În satul Ditrãu,menþionat documentar, prima oarã, în1567, se aflã biserica ortodoxã cu hramul„Sfânta Ecaterina” (sec. 17) ºi o bisericãromano-catolicã de mari di men siuni(56 m lungime ºi 23 m lãþime) construitãîn anii 1908–1913, dupã planul arhitec -tului Kiadek ªtefan din Subotica (Serbia),pe locul unei biserici care data dinaintede anul 1500 ºi care fusese reconstruitãîn 1747 şi înconjuratã de un zid de incintãconstruit în 1771. Biserica actualã estestrãjuitã de douã turnuri gemene de 75m înãlþime fiecare. Ferestre cu frumoasevitralii. 
DOBA, com. în jud. Satu Mare, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în Câmpia Someºului,la graniþa cu Ungaria; 2 847 loc. (1 ian.2011): 1 371 de sex masc. ºi 1 476 fem.Producþie de palincã. Creºterea bovi -nelor, ovinelor, porcinelor. Culturi decereale. Poieni cu narcise ºi cu lalelepestriþe. Bibliotecã publicã (c. 10 000 vol.).În satul Doba, men þionat do cu mentar,prima oarã, în 1323, se aflã bisericaortodoxã cu hramul „Sfinþii ArhangheliMihail ºi Gavriil”, construitã în 1946 pelocul unei biserici din anul 1804, ºi obisericã greco-catolicã, ctitorie din 1854a grofului Károlyi. Bisericile cu acelaºihram – „Sfinþii Arhangheli Mihail ºiGavriil”, în satele Boghiº (1858) ºi Traian(1931). În satul Dacia existã biserica„Sfiinþii Apostoli Petru ºi Pavel” (1951).
DOBÂRCENI, com. în jud. Botoºani,alcãtuitã din 6 sate, situatã în CâmpiaJijiei Superioare, la izv. râului Corogea;2 765 loc. (1 ian. 2011): 1 383 de sex masc.ºi 1 382 fem. Nod rutier. Confecţii

metalice. Satul Dobârceni este menþionatdocumentar, prima oarã, în 1427.
DOBÂRLÃU, com. în jud. Covasna,alcãtuitã din 4 sate, situatã în SE Depr.Sfântu Gheorghe; 2 128 loc. (1 ian. 2011):1 085 de sex masc. ºi 1 043 fem. În satulDobârlãu, men þionat documentar, primaoarã, în jurul anului 1760, se aflã obisericã ortodoxã cu hramul „AdormireaMaicii Domnului”, construitã în 1795,restauratã în 1883, 1920, 1964 ºi pictatãîn 1965, iar în satul Mãrcuº, atestat docu -mentar în 1505, existã mănãstirea Mãrcuº(de maici) cu biserica având dublu hram– „Sfinþii Români” ºi „Acoperã mântulMaicii Domnului”, ctitorie din anii 1992–1995 a stareþei Serafima Comºa, înte -meiatã pe locul unei biserici, a unuiparaclis ºi a mai multor chilii construitede mãtuºa ei, Suzana Comºa, în anii 1950–1952 ºi demolate de autoritãþile comunisteîn 1973. În sec. 17–18 pe acest loc a existatun schit orto dox, care a fost distrus dinordinul generalului Adolph von Buccowla 13 iun. 1761. Pe lângã mănãstireaMãrcuº funcþioneazã, din anul 2001, orfe -linatul „Sfânta Iustina” care adoptã fetiþeorfane sau abandonate de pãrinþi.
DOBRA 1. Com. în jud. Dâmboviþa,alcãtuitã din 2 sate, situatã în CâmpiaCricovului, la confl. râului Pârscov cuIalomiþa; 3 753 loc. (1 ian. 2011): 1 843 desex masc. ºi 1 910 fem. Nod rutier.Producţie de ambalaje din carton. Legu -micultură (roşii, ardei, morcovi ş.a.).Pădure (150 ha) în care se află o rezer -vaţie de zimbri. Fond cinegetic (mistreţi,iepuri ş.a.). În satul Dobra se află biserica„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”(1810, renovatã în 1860).

2. Com. în jud. Hunedoara, alcãtuitãdin 13 sate, situatã în depresiuneaomonimã, în zona de contact a teraselorde pe stg. Mureºului cu prelungirile deNV ale M-þilor Poiana Ruscãi, la confl.râului Dobra cu Mureºul; 3 348 loc. (1ian. 2011): 1 671 de sex masc. ºi 1 677 fem.Staþie de c.f. Expl. de calcar (în satulRoºcani). Prelucr. lemnului. Balastierã.Pomiculturã. Satul Abucea este menþio -nat docu mentar, prima oarã, în 1491 cunumele Habwcha (sau Habucha), iar în1750 cu topo nimul Abucsa. Satul Dobraeste atestat docu mentar în 1387. În satulRoºcani se aflã biserica având hramul„Buna Vestire” (sec. 15) cu anca dramentegotice ºi picturi murale interioare din1766. Biserici din lemn, cu acelaşi hram– „Cuvioasa Parascheva”, în satele

Abucea (sec. 18) ºi Stânceºti (sec. 19) ºibiserici din zid, cu acelaºi hram – „Cuvi -oa sa Parascheva”, în satele Lãpuºnic (sec.17) ºi Rãduleºti (sec. 17).
DOBRENI, com. în jud. Neamþ, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în N Depr. Cracãu-Bistriþa,la confl. râului Almaº cu Horaiþa; 1 738loc. (1 ian. 2011): 858 de sex masc. ºi 880fem. Nod rutier. Prelucr. lemnului.Agroturism. Pãdure de mesteceni (rezer -vaþie forestierã). În satul Dobreni se aflãmănãstirea Horaiþa (de cãlugãri),înfiinþatã în anul 1822 prin hrisov dom -nesc semnat de Ioan (Ioniþã) Sandu Sturdzaºi prin osârdia arhimandritului Irinarh,pe locul unei biserici care data din primajumãtate a sec. 15 ºi men þionatã docu -mentar la 11 iul. 1428 într-un hri sovsemnat de domnul Alexandru cel Bun.Biserica actualã a mănãs tirii Horaiþa, cuhramul „Botezul Domnului”, de maridimensiuni (30 m lungime, 17 m lãþime,20 m înãlþime), a fost construitã în anii1848–1867 prin strãdania arhiman drituluiErmo ghen Buhuº. Biserica este unicã înfelul ei deoarece prezintã elemente dearhitecturã romano-bizan tinã, precum ºiinfluenþe inspirate din configuraþia bise -ricilor ruseºti, respectiv numãrul mare deturle (opt). Picturile murale interioare aufost executate în stil neobizantin, pe unfond cãrãmiziu, în anii 1988–1993, de uncolectiv condus de Mihai Chiuaru. Înbisericã este pãstratã icoana MaiciiDomnului, fãcãtoare de minuni, datânddin prima jumãtate a sec. 18. Pe laturade N a com plexului monahal se aflãparaclisul „Sfântului Nicolae” construitîn anii 1850–1852 în timpul stãrãþieiarhiman dritului Ermo ghen Buhuº.Turnul-clopotniþã, în care se aflã ºiparaclisul „Pogorârea Duhului Sfânt”, afost ridicat în anii 1853–1855, iar celelalte
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anexe din cadrul ansam blului monasticau fost construite dupã 1920. La aceastămănăstire a fost surghiunit, pentru 75 dezile (începând cu sept. 1918), principeleCarol (fiul regelui Ferdinand şi al regineiMaria), ca urmare a căsătoriei în ascunscu Zizi Lambrino precum şi a faptuluică principele Carol trecuse graniţa înRusia cu un paşaport fals. Bisericile dinlemn cu hramurile „Sfinþii Voievozi”(1832) ºi „Sfân tul Dumitru” (1752, cupridvor adãugat în 1933), în sateleCãºãria ºi Sãrata. Până la 25 mart. 2005,com. D. a avut în componenţă sateleNegreşti şi Poiana, care la acea dată auformat com. Negreşti, jud. Neamţ.
DOBREªTI 1. Com. în jud. Argeº, alcã -tuitã din 2 sate, situatã în Piem. Cândeºti;1 812 loc. (1 ian. 2011): 906 de sex masc.ºi 906 fem. Expl. ºi prelucr. lemnului.Pomiculturã. În satul Dobreşti se aflăbiserica „Înălţarea Domnului” (1865,restaurată în anul 2010).

2. Com. în jud. Bihor, alcãtuitã din 8sate, si tuatã în depr. omonimã, în zonaDealurilor Pãdurea Craiului, la poalelevestice ale M-þilor Pãdurea Craiului, pecursul superior al râului Holod; 5 476loc. (1 ian. 2011); 2 763 de sex masc. ºi2 713 fem. Expl. de bauxitã (în satulLunca sprie). Instalaþie de preparare abauxitei. Expl. si prelucr. lemnului(mobilă pentru birouri); producţie dearticole de voiaj, de marochinărie şi deîncãlþãminte. Satul Dobreºti estemenþionat documentar, prima oarã, în1508. Bisericile din lemn cu hramurile„Adormirea Maicii Dom nului” (1756) ºi„Sfinþii Arhan gheli Mihail ºi Gavriil”(1725, pictatã în 1769), în satele Topa deJos ºi Luncasprie.
3. Com. în jud. Dolj, alcãtuitã din 5sate, situatã în Câmpia Romanaþi; 2 544loc. (1 ian. 2011): 1 320 de sex masc. ºi1 224 fem. Nod rutier. Morãrit. Fermã decreºtere a porcinelor. Legumiculturã. Însatul Murta se aflã biserica având hramul„Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului”(1839–1845, refãcutã în 1894), iar în satulCãciulãteºti existã schitul Zdrelea(Jdrelea)-Roaba, ctitorie de la sf. sec. 15,pro babil, a boierilor Craioveºti, refãcutîn sec. 17 ºi apoi reconstruit în alt loc, ºibiserica „Sfântul Dumitru” (1854–1855).
4. Mănãstirea ~ Õ Bara.

DOBREÞU, com. în jud. Olt, alcãtuitã din3 sate, situatã în SE Piem. Olteþului, pe

râul Horezu; 1 272 loc. (1 ian. 2011): 619de sex masc. ºi 653 fem. Pomiculturã (meri,pruni). Biserica din lemn cu hramul „SfinþiiVoie vozi” (1789), în satul Curtiºoara.
DOBRII, Vârful ~, vf. în M-þii Cernei,consti tuind alt. max. a acestora (1 928 m).
DOBRIN, com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã din6 sate, situatã în Dealurile Sãlajului, perâul Sãlaj; 1 735 loc. (1 ian. 2011): 847 desex masc. ºi 888 fem. Pomicultură;viticultură. Satul Dobrin este menþionatdocumentar, prima oarã, în 1423.Bisericile din lemn cu acelaºi hram,„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”, însatele Dobrin (1720) ºi Doba (sec. 17).
DOBROEªTI, com. în jud. Ilfov, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în Câmpia Vlãsiei, pestg. râului Colentina, la marginea de E amunici piului Bucu reºti; 7 479 loc. (1 ian.2011): 3 654 de sex masc. ºi 3 825 fem.Creºterea bovinelor. Culturi de cereale,de plante tehnice ºi de nutreþ etc. Legu -miculturã. Între 23 ian. 1981 ºi 10 apr.1997 com. D. a fãcut parte din SectorulAgricol Ilfov. În satul Fundeni se aflãbiserica având hramul „Sfântul Eftimie”(1699; Õ Fundeni 1), iar în satul Dobroeºtiexistă biserica „Adormirea MaiciiDomnului” (1861, reparată în 1896 şirestaurată în 1999), cu picturi muraleinterioare executate în anii 1932-1933 deConstantin Vasilescu şi catapeteasmă dinlemn de stejar montată în anul 2006.
DOBROGEA 1. Podiºul Dobrogei, mare
uni tate de podiº în SE României, între
Dunãre, la V ºi N, Delta Dunãrii, la NE,
þãrmul Mãrii Negre, la E, ºi graniþa cu
Bulgaria, la S, suprapusã peste trei
subunitãþi structurale, diferite atât prin
fundament, cât ºi prin cuvertura sedi -
mentarã de suprafaþã. Pod. Dobrogei
de Nord, situat între Valea Dunãrii, la V
ºi N, Delta Dunãrii, la NE, complexul
Razim-Si noie, la E, ºi aliniamentul vãilor
Peceneaga–Slava, la S, cu înãlþimi de 150–
400 m, reprezintã o aso ciere de trei
subunitãþi morfostructurale, bine dife -
renþiate între ele: Pod. Niculiþel, Dealurile
Tulcei ºi Pod. Babadag. Fundamentul este
constituit din forma þiuni paleozoice,
strãbãtute de mase granitice, peste care
existã depozite calcaroase, grezoase, ar -
gi loase, triasice ºi cretacice. Importante
zãcãminte de pirite cuprifere (Altân
Tepe) ºi baritinã (So mova); roci de constr.
(granit, porfir, calcar). Pãduri de stejar
în amestec cu gorun, tei alb, jugastru etc.
Pomiculturã; viticulturã (podgoria

Niculiþel). Pod. Dobrogei Centrale sau
Pod. Casimcea, situat între alinia mentul
vãilor Peceneaga–Slava, la N, þãrmul
Mãrii Negre, la E, Pod. Carasu, la S, ºi
Dunãre, la V, este constituit predominant
din ºisturi verzi în funda ment (care
adeseori apar la supr.), peste ele aflân -
du-se formaþiuni jurasice ºi cretacice. Este
un podiº de eroziune, cu înãlþimi de 150–
320 m, fragmentat pe direcþia NV-SE de
râul Casimcea. Masivele calcaroase,
resturi ale unei bariere de corali din
Jurasic, rãmase la supr. sub forma unor
martori de eroziune pe aliniamentul
Hârºova–Cru cea–Gura Dobrogei, cheile,
dolinele ºi peºterile din aceastã zonã dau
o notã de diversitate în peisaj. Pod.
Dobro gei Centrale cuprinde mai multe
subunitãþi: Pod. Casimcei, Pod. Hârºovei ºi
Pod. Istriei. Pod. Do bro  gei de Sud,
cuprins între Dunãre, la V, Pod. Do brogei
Centrale, la N, þãrmul Mãrii Negre, la E,
ºi graniþa cu Bulgaria, la S, corespunde
în funda ment soclului rigid de platformã,
for mat din ºisturi crista line mezo meta -
morfice peste care sunt extinse depo zite
de gresii ºi calcare mezozoice ºi neogene,
acoperite de o cuverturã de loess. Circa
2/3 din supr. acestui podiº este drenatã
de bazine hidrografice care sunt tributare
Dunãrii. Unele diferenþieri geo morfo -
logice permit împãrþirea Pod. Dobrogei
de Sud în trei subunitãþi: Pod. Carasu sau
Pod. Doro banþului, Pod. Oltinei ºi Pod.
Cobadin (cu Pod. Negru Vodã). Vegetaþie
de stepã cu procent ridicat de plante
termofile. Viticulturã (podgoriile Mur -
fatlar şi Ostrov).

2. M-þii Dobrogei Õ Mãcin (1).

DOBROMIR, com. în jud. Constanþa, al -
cã tuitã din 6 sate, situatã în Pod.  Oltinei,
pe râul Valea Mare; 2 991 loc. (1 ian. 2011):
1 563 de sex masc. ºi 1 428 fem. Expl. de
calcar (în satul Lespezi). Creşte rea ovinelor
şi caprinelor. Culturi de cereale, de plante
uleioase ºi de nutreþ etc. Pomiculturã
(piersici, cireºi, caiºi). Înainte de 17 febr.
1968 s-a numit Dobromiru din Vale.
DOBROMIRU DIN VALE Õ Dobromir.

DOBROSLOVENI, com. în jud. Olt, alcã -
tuitã din 5 sate, situatã în Câmpia
Romanaþi, la confl. râului Frãsinet cu
Teslui; 3 883 loc. (1 ian. 2011): 1 879 de
sex masc. ºi 2 004 fem. Nod rutier.
Morãrit ºi panificaþie. Apiculturã. Legu -
miculturã. Muzeu de istorie. Pe terit.
satului Reºca au fost descoperite vestigii
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neolitice, aparþinând culturilor materiale
Sãlcuþa ºi Vãdastra (milen. 4 î.Hr.), din
Epocile bronzului (cultura materială
Verbi cioara, sec. 16–13 î.Hr.) ºi fierului
(cultura materială Basarabi, sec. 9–6
î.Hr.). Tot aici, au fost identifi cate ruinele
oraºului roman Romula (sec. 2–3),
dezvoltat pe locul unei vechi aºezãri
dacice, cunos cutã sub numele de Malva.
Oraºul Romula, devenit capitala prov.
Dacia Malvensis, era format din 2 castre,
construite la începutul sec. 2 (unul dintre
ele de dimensiuni mari, 60 x 80 m),
incluse în sistemul defensiv al limesului
alutan, ºi din oraºul pro priu-zis, încon -
jurat cu douã centuri de apãrare: prima
consta dintr-un zid de cãrãmidã, gros de
1,95 m, cu laturile de 182 x 216 m, iar a
doua, exterioarã, era formatã dintr-un
val de pãmânt (300 x 200 m), dublat de
ºanþ, construitã în anul 248 pe vremea
lui Filip Arabul. În timpul domniei îm -
pãratului Hadrian, oraºul Romula a fost
ridicat la rangul de municipium, iar în
timpul lui Septimius Severus la cel de
colonia. În interiorul ariei urbane au fost
descoperite, în anii 1965–1977, urmele
unor temple, terme, ateliere, canale de
scurgere, cuptoare pentru ars cãrãmida,
precum ºi inscripþii, opaiþe, capul unei
statui din marmurã reprezentând o
divinitate (probabil Fortuna), capul unei
statuete înfãþiºând pe Liber Pater, o placã
din bronz a Cavalerilor danubieni etc.
Oraºul Romula a fost locuit pânã în sec. 6.
Bisericã cu dublu hram - „Sfântul Nicolae”
şi „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” (1781–
1786, reparată în 1927), cu fresce originare,
declaratã monument istoric, în satul
Reºca. Bisericile cu acelasi hram -
„Sfântul Nicolae”, în satele Dobro sloveni
(1847, reparată în anii 1929-1931) şi
Frăsinetu (1853).
DOBROTEASA, com. în jud. Olt, alcã -
tuitã din 4 sate, situatã în Piem. Cotmeana,
pe stg. vãii Oltului; 1 871 loc. (1 ian. 2011):
885 de sex masc. ºi 986 fem. Nod rutier.
Producţie de ţigle şi cărămizi. Bisericã
având hramul „Cuvioasa Parascheva”
(1843–1845) ºi cula „Ga liþa” (1790–1800),
în satul Câmpu Mare.
DOBROTEªTI 1. Com. în jud. Dolj, alcã -
tuitã din 2 sate, situatã în Câmpia
Romanaþi; 1 916 loc. (1 ian. 2011): 940 de
sex masc. ºi 976 fem. În satul Dobroteºti
se aflã bisericile din lemn cu hramurile
„Sfântul Nicolae” (1818, refãcutã în 1848

sau 1858) ºi „Intrarea în Bisericã a Maicii
Domnului” (1790). Com. D. a fost înfiin -
þatã la 7 apr. 2004 prin desprinderea
satelor Dobroteºti ºi Nisipuri din com.
Amãrãºtii de Sus, jud. Dolj.

2. Com. în jud. Teleorman, alcã tuitã
din 2 sate, situatã în Câmpia Gãva -
nu-Bur dea, pe râul Tecuci; 4 695 loc.
(1 ian. 2011): 2 312 de sex masc. ºi 2 483
fem. Produse lactate. Creşterea bovinelor.
Culturi de cereale ºi plante tehnice. Bise -
rica având hramul „Sfinþii Voievozi” (1753,
refãcutã în 1870 ºi pictatã în 1913) ºi clãdirea
Primãriei (1935), în satul Dobroteºti.
DOBROVÃÞ, com. în jud. Iaºi, formată
dintr-un sat, situatã în E Pod. Central
Moldovenesc, la poalele Dealului Colo -
neasa, pe pârâul Dobrovăţ, afl. al râului
Vasluieţ; 2 473 loc. (1 ian. 2011): 1 242 de
sex masc. ºi 1 231 fem. Expl. lemnului.
Creºterea ovi nelor ºi bovinelor. În satul
Dobrovãþ, menþionat documen tar, prima
oarã, în 1499, se aflã mănãstirea cu acelaºi
nume (de cãlugãri), cu biserica „Pogo -
rârea Duhului Sfânt”, ctitoritã de ªtefan
cel Mare; construcþia bisericii a început
la 27 apr. 1503 ºi s-a terminat în 1504.
Este un edificiu monumental (restaurat
în 1975–1977) cu o lun gime de 32 m ºi o
lãþime de 8 m, ce con servã la interior un
valoros ansamblu de picturi mu rale
executate între anii 1527 ºi 1531, repre -
zentând teme icono grafice cu orientare
monasticã („Scara lui Ioan Climax”,
„Minunea Sfântului Sava” º.a.). O valoare
deosebitã prezintã tabloul votiv care îl
înfã þiºeazã pe domnitorul ctitor, cu
macheta bise ricii în mâini, alãturi de fiii
sãi, Bogdan III ºi Petru Rareº. Turn de
poartã cu decoraþii de facturã ba roc-mol -
do veneascã (sec. 18). Dupã secularizarea
averilor mănãstireºti în 1863, mănãstirea
Dobrovãþ a sãrãcit complet, fapt ce a de -
ter minat transfor marea ei în penitenciar
(1865–1900), apoi în orfe linat de fete
(1900–1903) ºi ªcoalã de agriculturã
(1903–1930). Între 1930 ºi 1948 a funcþio -
nat din nou ca mănãstire de cãlugãri,
apoi ca ºcoalã, pânã în 1970, ca bisericã
de mir pânã în 1990 ºi reîn fiinþatã ca
mănãstire de maici în 1990. Din 1992 a
devenit mănãstire de cãlugãri. În satul
Dobrovãþ mai existã o bisericã paraclis,
cu hramul „Sfântul Gheorghe” (1743) ºi
o bisericã din lemn cu hramul „Sfântul
Pantelimon” (1797).

DOBRUN, com. în jud. Olt, alcãtuitã din
5 sate, situatã în Câmpia Romanaþi, pe
râul Olteþ; 1 397 loc. (1 ian. 2011): 711 de
sex masc. ºi 686 fem. Bisericile cu acelaşi
hram - „Sfântul Nicolae", în satele Dobrun
(1846, reparată în 1924; picturile murale
originare au fost spălate în 1937) şi
Roşienii Mari (1843, reconstruită în 1901).
Pânã la 7 mai 2004, com. D. a avut în com -
ponenþã satele Osica de Jos ºi Bobu, care
la acea datã au format com. Osica de Jos.
DOBRUªA, Mănãstirea ~ Õ ªtefãneºti
(3).

DOCHIA, com. în jud. Neamþ, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Depr. Cracãu-Bistriţa
din Subcar paþii Neamþului, pe cursul
inferior al râului Cracãu, la 20 km NE de
municipiul Piatra-Neamþ; 2 785 loc.
(1 ian. 2011): 1 363 de sex masc. ºi 1 422
fem. Producţie de ambalaje din lemn.
Satul Dochia a fost întemeiat în anul 1880,
iar satul Bãluºeºti apare consemnat în
documente în anul 1864. Com. D. a fost
înfiinþatã la 19 iun. 2003 prin desprin -
derea satelor Dochia ºi Bãluºeºti din com.
Girov, jud. Neamþ.
DOCLIN, com. în jud. Caraº-Severin,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în zona de
contact a Dealurilor Dognecei cu M-þii
Dognecei; 2 009 loc. (1 ian. 2011): 1 029
de sex masc. ºi 980 fem. Staþie de c.f. Expl.
de nisip. Centru viticol (satul Tirol) ºi de
ceramicã popularã (satul Biniº). În satul
Doclin, menþionat documentar, prima
oarã, în 1597, se află biserica „Adormirea
Maicii Domnului” (sec. 19, pictată în 1911
şi reparată în 1999).
DODEªTI, com. în jud. Vaslui, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în zona Colinelor
Fãlciului, pe inter fluviul Bârlad-Urdeºti;
1 858 loc. (1 ian. 2011): 909 de sex masc.
ºi 949 fem. Haltã de c.f. (în satul Dodeºti).
Sãpãturile arheologice efectuate în anii
1967–1975 au scos la ivealã fragmente de
vase ceramice datând din Neolitic ºi
vestigii materiale din sec. 4–11. Satul
Dodeºti apare consemnat în documente,
prima oarã, la 3 febr. 1495, iar satul
Urdeºti în 1467. Biserica „Adormirea
Maicii Domnului” (1825), în satul
Dodeºti. Com. D. a fost înfiinþatã la 7 mai
2004 prin desprinderea satelor Dodeºti
ºi Urdeºti din com. Viiºoara, jud. Vaslui.
DODU Õ Rarãu (1).
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DOFTEANA, com. în jud. Bacãu,
alcãtuitã din 7 sate, situatã în Depr.
Dãrmãneºti, la confl. râului Dofteana cu
Trotuº; 11 256 loc. (1 ian. 2011): 5 647 de
sex masc. ºi 5 609 fem. Staþie de c.f. Expl.
de petrol ºi nisip. Producţie de mobilă şi
de cherestea. Muzeu etno grafic. În satul
Dofteana, atestat documentar la 8 sept.
1436, se află o biserică ortodoxă cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului”
(1885-1888, pictată în 1906-1907), o
biserică romano-catolică (1997) şi un
conac din sec. 19, iar în satul Larga există
biserica „Sfinţii Voievozi” (1804-1812).
Parc dendrologic (25,7 ha), cu specii exoti -
ce: pin oriental (Pinus armandii), molid
american (Picea rubra, Picea omorika), pin
(Pinus nigra var. carma nica), ienupãr de
Virginia (Juniperus virgi niana) etc.
DOGNECEA 1. Munþii Dognecei, masiv
mun  tos în NV M-þilor Banatului, între
vãile Pogãniº, la N, ºi Caraº, la S. Alt.
max.: 617 m (vf. Culmea Mare). Alcãtuit
din forma þiuni de fliº grezos, argilo-bitu -
minoase, ºisturi sericito-clo ritoase etc.
Acoperit cu pãduri de gorun în amestec
cu carpen. Zãcãminte de min. de fier,
min. complexe º.a.

2. Dealurile Dognecei, zonã colinarã
aparþi nând Dealurilor Vestice, situatã între
M-þii Dog necei, la E, Câmpia Bârzavei, la
V, ºi Dealurile Pogãniºului, la N, ºi râul
Caraº, la S. Prezintã culmi prelungi,
domoale (200–300 m alt.), separate de vãi
largi, cu lunci ºi terase con stituite din
depozite aluvionare ºi loessoide.

3. Com. în jud. Caraº-Severin, alcã -
tuitã din 2 sate, situatã la poalele de S
ale M-þilor Dognecei, pe râul Dognecea;
2 050 loc. (1 ian. 2011): 1 010 de sex masc.
ºi 1 040 fem. Expl. de min. de fier, de
plumb ºi de sulfuri polimetalice. Pro -
ducţie de articole din material plastic
pentru construcţii şi de echipamente de
ventilaţie şi frigorifice. Prelucr. lemnului.
Staþie de îmbuteliere a apei plate ºi a
sucurilor naturale (în satul Calina).
Pomiculturã. În satul Dog ne cea, men -
þionat documentar în 1722, se află o
biserică romano-catolică (1736-1741), iar
în satul Calina există o biserică din lemn
cu hramul „Mântuirea Maicii Domnului”
(1780), declarată monument istoric.
Agroturism.

DOICEªTI 1. Com. în jud. Dâmboviþa,
formată dintr-un sat, situatã în Subcar paþii
Ialomiþei, pe râul Ialomiþa; 4 995 loc. (1 ian.
2011): 2 411 de sex masc. ºi 2 584 fem. Staþie
de c.f. (inauguratã la 1 ian. 1890). Termo -
centralã (120 MW), datã în folosinþã în
1954. Produse chimice (pig menþi ºi
coloranþi) ºi ceramice (cãrãmizi, þigle,
blocuri ceramice). Mo rãrit. Pomi culturã.
Bisericã având hramul „Naºterea Maicii
Domnului” (1701–1706), cu picturi murale
de epocã, parþial refãcute, ºi coloane, în
pridvor, cu caneluri în torsadã. Ruinele
caselor domneºti ale lui Constantin
Brâncoveanu (case construite în anul 1706).

2. Mănãstirea ~ Õ Glodeni (1).

DOLHASCA, oraº în jud. Suceava, situat
în zona de contact a Pod. Sucevei cu
terasele de pe dr. Siretului, la confl. râului
ªomuzu Mare cu Siretul; 11 386 loc.
(1 ian. 2011): 5 647 de sex masc. ºi 5 739
fem. Supr.: 110 km2, din care 13 km2 în
intravilan; densitatea: 876 loc./km2. Nod
feroviar (sta þia de c.f. a fost inauguratã
la 15 dec. 1869) ºi rutier. Expl. de balast.
Producţie de alcool ºi de cherestea.
Centru de olãrit. Com D. a fost trecutã
în categoria oraºelor la 7 apr. 2004, având
în subordine ad-tivã satele Budeni, Gulia,
Poiana, Poienari, Probota, Siliºtea Nouã
ºi Valea Poienei. În satul Probota se aflã
mănãstirea Probota (de maici) alcătuită
din bisericã, din casele domneºti, restau -
rate de curând, din clopotniþă (1550), din
casa stăreţiei ºi dintr-o incintã patrulaterã
cu laturile de 90 x 90 m, ocrotită de ziduri
înalte de 6 m, strãjuite de turnuri de
apãrare la colþuri ºi de un turn de poartã
(1550). Biserica mănãstirii, având hramul
„Sfântul Nicolae”, este prima ctitorie a
dom nului Petru Rareº, de mari dimen -
siuni (36,20 m lungime, 9,50 m lãþime ºi
27,70 m înãlþimea turlei), construitã în
1530 (sfinţită la 16 oct. 1530) pe locul unei
biserici din lemn ctitoritã de Petru I
Muºat în 1398 ºi a unei alte biserici ce
data din anul 1440. Biserica are un
pridvor închis, o turlã octogo nalã, des -
chisã pe naos, luminatã de 4 ferestre,
abside poligonale, marcate de arcade
oarbe ºi ocniþe, ºi ferestre încadrate de
chenare gotice din piatrã cioplitã. Faþa -
dele sunt acoperite de firide, sub corniºã,
care mai pãstreazã picturi originare.
Picturile murale interioare şi exterioare
au fost executate în frescã în anii 1531–
1532, unele refăcute în 1550 şi restaurate

în totalitate în 1844. Pe peretele dinspre
Vest al bisericii se află tabloul votiv care
îl înfăţişează pe domnul Petru Rareş cu
familia. Picturile murale exte rioare au
rezistat parţial la intem periile vremii,
păstrându-se doar câteva frag mente din
frescele originare. În gropniþa bisericii se
aflã mormintele doamnei Oltea (mama
lui ªtefan cel Mare), doamnei Elena (a
doua soþie a lui Petru Rareº), domnului
Moldovei, Petru Rareº († 1546) ºi al fiului
sãu ªtefãniþã († 1552), precum ºi alte
pietre de mormânt cu epigrafe, realizate
din marmură albă în perioada 1464–1640,
cu elemente deco rative geometrice ºi
vegetale, repre zen tative pentru sculp -
turile acelor vremuri. Atât biserica
mănãstirii Probota, cât ºi picturile ei
murale au fost restaurate în anii 1996–
2001 de cãtre UNESCO, în colaborare cu
Ministerul Culturii, cu Arhiepiscopia
Sucevei ºi Rãdãuþilor ºi cu sprijinul
financiar al Fondului Japonez pentru
încredere. Biserica „Sfântul Nicolae” a
mănãstirii Probota a fost declaratã monu -
ment UNESCO (1993) şi monument
istoric (2004). Mănãstirea Probota a fost
desfiinþatã de către auto rităţile comuniste
prin decretul nr. 410 din 28 oct. 1959 ºi
reînfiinþatã în 1991 ca mănãstire de
cãlugãri dupã care, în 1993, a fost
transformatã în mănãstire de maici. În
satul Poiana existã biserica având hramul
„Naºterea Maicii Dom nu lui”-Rahti vani
(1896) ºi rateºul „Rahtivanu” (începutul
sec. 19), azi în ruine.
DOLHEªTI 1. Com. în jud. Iaºi, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în E Pod. CentralMoldovenesc, pe cursul superior al râuluiCrasna; 2 868 loc. (1 ian. 2011): 1 461 desex masc. ºi 1 407 fem. Expl. de argilã,de nisip ºi de gresii. Iazul Crãºniþa (2,5ha). În arealul satului Dolheºti, menþionatdocumentar, prima oarã, în 1406, a fostdescoperit un tezaur compus din mo -
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nede de aur ºi un lanþ de aur datând dinsec. 11. În satul Brãdiceºti se aflãmănãstirea cu acelaºi nume (de cãlugãri),întemeiatã ca schit în anul 1691 de cãtreVarlaam, episcop de Huºi, pe moºiaMariei Racoviþã. În 1740, schitul a fostjefuit de tãtari, iar monahii luaþi ca robi.Schitul a fost refãcut abia în 1756 prinstrãdania episcopului Inochentie cusprijinul dom nului Matei Ghica. Bisericadin lemn, cu hramul „Buna Vestire”, afost construitã în anii 1692–1694, are unpridvor din 1768 ºi picturi pe pereþiiinteriori datând din 1853. Biserica(declaratã monument istoric) este domi -natã de o turlã centralã, mai mare,încadratã de o parte ºi de alta de douãturle mai mici, toate având aspec tulturlelor bisericilor ruseºti. Deasuprapridvorului existã o altã turlã, asemã -nãtoare cu celelalte trei. Biserica a fostrestauratã în anii 1853, 1883, 1903. Înperioada 1940–1945 a fost con struitãbiserica de zid cu hramul „Sfântul Ilie”,aflatã în prezent într-o fazã avansatã dedegradare. Mănãstirea a fost desfiinþatãde autoritãþile comu niste prin decretul410 din 28 oct. 1959 ºi reînfi inþatã în 1992.Agroturism.
2. Com. în jud. Suceava, alcãtuitã din3 sate, situatã în Pod. Sucevei, pe râulªomuzu Mare; 3 901 loc. (1 ian. 2011):1 911 de sex masc. ºi 1 990 fem. Haltã dec.f. Reºed. com. este satul Dolheºtii Mari.Prelucr. lemnului. Produse lactate.Creşterea bovinelor. Centru de olãrit. Înperimetrul com. D. au fost descoperitevestigiile unei aºezãri aparþinând culturiimateriale Horo diºtea-Fol teºti (milen. 3–2 î.Hr.) în care s-au gãsit ceºti, pahare,amfore cu decor inci zat, topoare din silexetc., precum ºi o necropolã datând dinperioada de tre cere de la Neolitic laEpoca bronzului. În satul Dolheştii Marise aflã biserica având hramul „SfântaCuvioasă Paras cheva”, ctitorie dinaintede anul 1481 a hatmanului ªendrea, cupicturi murale originare (între care seremarcã tabloul votiv cu chipul ctito -rului) ºi cu pridvor adãugat în 1854, iarîn satul Dolheştii Mici există biserica„Sfântul Nicolae” (1925).

DOLJ, judeţ situat în S-SV României, înbazinul inf. al Jiului, pe stg. Dunării, lagraniţa cu Bulgaria, între 43°43' şi 44°42'latitudine N şi între 22°50' şi 24°16' longi -tudine E, mărginit de jud. Mehedinţi (Vşi NV), Gorj (N), Vâlcea (NE) şi Olt (E)şi de Bulgaria (S), de care este separat

prin apele fluviului Dunărea pe odistanţă de 150 km. Supr.: 7 414 km2
(3,11% din supr. ţării). Populaţia (1 ian.2011): 700 431 loc. (3,27% din populaţiaţării), din care 339 534 loc. de sex masc.(48,5%) şi 360 897 de sex fem. (51,5%).
Populaţia urbană: 378 733 loc. (54,0%);
rurală: 321 698 loc. (46,0%). Densita tea: 94loc./km2. Structura populaţiei pe naţiona -
lităţi (la recensământul din 20-31 oct.2011): 90% români, 4,5% rromi, apoimacedoneni, sârbi, bulgari, greci, evreiş.a. Reşed.: municipiul Craiova. Oraşe:Băileşti (municipiu), Bechet, Calafat(municipiu), Dăbuleni, Filiaşi, Şegarcea.
Comune: 104. Sate: 378 (din care 14 aparţinmuni cipiilor şi oraşelor). Localit. com -
ponente ale muni cipiilor şi oraşelor: 5.

Relief predominant de câmpie (43%din supr. jud. D.), aparţinând sectoruluivestic al Câmpiei Române, reprezentatprin subunităţile sale (Câmpia Desnăţui,Câmpia Romanaţi şi extremitatea de E aCâmpiei Blah niţei), ce ocupă parteacentral-sudică a jud. D. Regiunea decâmpie, cunoscută şi sub nu mele deCâmpia Olteniei, este formată, în cea maimare parte, din terasele Dunării, expri -mate în relief prin câmpuri netede, cuuşoară înclinare spre S. În partea de NVşi de NE a jud. D. se desfăşoară zone maiînalte, cu aspect colinar şi de platouri pie -montane, care aparţin extremităţii sudicea Piem. Getic, ce se prelungeşte în aceastăparte prin sub unităţile sale – Piem.Bălăciţei şi Dealurile Amara diei – careating valori altitudinale de 200–300 m. Înextremitatea sudică a jud. D. se extindelunca Dunării, cea mai joasă treaptă derelief (28–40 m alt.), care este, de fapt, unîntins şes aluvial, deni velat pe alocuri deşirurile de dune de nisip la Maglavit,Ciupercenii Noi, Desa, Dăbuleni ş.a.
Climă temperat-continentală, cu verifoarte calde şi ierni moderate şi cu valoritermice anuale ce variază între 10°C (înN) şi 11,5°C (în S). Temp. max. absolută(44,3°C) s-a înregistrat la staţia me -teorologică din Calafat (24 iul. 2007), cudoar două zecimi de grad mai mică faţăde temp. max. absolută a ţării (44,5° C),înregistrată la 10 aug. 1951 la staţiameteorologică Ion Sion din jud. Brăila,iar minima absolută (–35,5°C) la Craiova(25 ian. 1963). Cantităţile medii anualede precipitaţii însumează 486 mm, în S(la Bechet) şi c. 600 mm, în N (laBrădeşti). Vânturile predominante bat cuo frecvenţă mai mare dinspre E (24,6%)

şi V (18,7%) în partea central-nordică ajud. D. şi dinspre SE (20,1%) şi V (14,1%)în jumătatea sudică a acestuia. Vitezelemedii anuale ale vânturilor variază între1,2 şi 4,3 m/s. În sezonul cald al anului,în partea de S a jud D., intensitatea maimare a vânturilor care bat dinspre Vdetermină mobilitatea accentuată adunelor de nisip din sectorul Calafat–Bistreţ–Dăbuleni.
Reţeaua hidrografică, cu o densitatece varia ză între 0,1 şi 0,4 km/km2, estereprezentată, în principal, prin cursul inf.al Dunării (care îşi desfăşoară albia pe150 km, între gura de vărsare a râuluiDrincea, în V şi ostrovul Păpădia, în E)care for mează graniţa jud. D. (şi implicita României) cu Bulgaria şi prin sectorulinf. al văii Jiului care străbate partea deE a jud. D., de la N la S, colectând o seriede afl. (Amaradia, Argetoaia, Rasnic ş.a.).Panta redusă de scurgere a apei şilărgirea albiei Dunării în sectorul aferentjud. D. au favorizat aluvionarea, desple -tirile şi formarea mai multor ostroave(Calafatu Mare, Pietrişu, Nebuna, Gitanu,Copaniţa, Păpădia ş.a.) care constituiezone peri culoase de navigaţie întrucâtaici se formează zăpoare. Reţeaua de apecurgătoare este com pletată cu unele râurimai mici, printre care Desnăţui (cu afl.săi: Terpeziţa, Băldal, Baboia sau Erugaş.a.), Balasan (sau Sărăceaua), Jieţ, Teslui,Geamărtălău, Horezu ş.a. Majoritatealacurilor naturale se află în lunca Dunării(Bistreţ, Călugăreni, Rast, Arcear, Golenţi,Maglavit, Fântâna Banului ş.a.), în mareparte desecate, şi în lunca Jiului (LaculMare şi Lacul Mic din satul Prunet, com.Bratovoeşti), iar lacurile antropice suntamplasate în bazinele râurilor Desnăţui(Fântâ nele), Baboia (lacurile Vârtop,Cornu, Caraula) şi Jiu (Işalniţa).
Vegetaţia naturală a suferit, înultimele două secole, mari modificări, caurmare a intervenţiei pe scară largă aomului care a defrişat pădurile de pesupr. întinse, determinând despădurireacâmpiei şi a Piem. Getic şi transformarealor în vaste zone de stepă antropică.Astfel, în jumătatea de S a jud. D., vege -taţia naturală a fost înlocuită în proporţiede peste 90% de culturi agricole, doar pealocuri întâlnindu-se pâlcuri de pădurialcătuite din stejar pufos (Quercus

pubescens) sau din stejar brumăriu
(Quercus pedunculiflora). Pajiştile secun -dare din această zonă sunt puternic ste -
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pizate, compuse din asociaţii de ierburi
xerofite, în cadrul cărora, alături de păiuş
(Festuca valesiaca), se dezvoltă bărboasa
(Botriochloa ischaemum) ş.a. În zonele mai
înalte, piemontane şi deluroase, se
dezvoltă, pe arii re strânse, păduri de cer
(Quercus cerris) şi gârniţă (Quercus
frainetto) sau păduri de gorun (Quercus
petraea), defrişate în prezent în proporţie
de 85%, ce alternează cu pajişti stepizate
şi cu terenuri cultivate. Despădurirea
completă a câmpiei a avut ca efect negativ
apariţia şi dezvoltarea, sub acţiu nea
vântului, a câmpurilor de dune de nisip.
Amploarea acestui fenomen a determinat
reînceperea plantării sal câmilor pe
terenurile nisipoase pentru stăvi lirea
extinderii dunelor. Astfel, de la mijlocul
secolului trecut şi până în prezent au
apărut nenumărate păduri de salcâm care

acoperă dunele de nisip din arealele
localit. Maglavit, Ciupercenii Noi, Poiana
Mare, Desa, Piscu Vechi, Băileşti, Rojişte,
Apele Vii, Celaru, Amărăştii de Sus, Piscu
Sadovei, Bechet ş.a. Luncile largi ale
Dunării şi Jiului sunt ocupate de păduri
de sălcii şi plopi, precum şi de smocuri
de trestie, papură, rogoz, pipirig etc.

Fauna, corespunzătoare condiţiilor
de silvo stepă, cuprinde numeroase
rozătoare (şoareci de câmp, şobo lanul
cenuşiu, dihorul de stepă, popân dăul,
nevăstuica, iepurele ş.a.), păsări de uscat
(pre peliţa, potârnichea, prigoria, graurul,
privighetoa rea, piţigoiul, presura, lăstu -
nul ş.a.), păsări de baltă (raţa, stârcul,
barza, corcodelul, becaţina, cufun dacul,
bâtlanul, fluierarul etc.), insecte, reptile
etc. Din cauza modificării radicale a
mediului natural de viaţă, dropia (Otis
tarda), una dintre cele mai mari păsări
de uscat, declarată monument al naturii,

cândva prezentă pe câmpurile dintre
Seaca de Câmp şi Băileşti, Bistreţ şi
Urzicuţa, Giubega şi Vârtop, Bârca şi
Valea Stanciului etc., a dispărut de pe
terit. jud. D. Condiţiile ecologice permit
existenţa în jud. D. a unor elemente de
origine mediteraneană, cu răspândire
limitată în partea de SV a ţării, printre
care se remarcă următoarele insecte:
cârcâiacul sau scolopendra (Scolopendra
cingulata), scarabeul (Scarabeus affinis),
cicoarea (Cicada orni), lăcusta marocană
(Dociostaurus maroccanus) ş.a. Fauna
domeniului forestier, re strânsă ca arie de
răspândire şi săracă în specii tipice de
pădure, este reprezentată prin lupi, vulpi,
jderi, viezuri, căpriori, fazani (colonizaţi)
etc. Ihtiofauna, care populează apele
Dunării şi lacurilor, este bogată şi variată
în specii: crap, ştiucă, plătică, babuşcă,
somn, şalău, caras, caracudă, lin, roşioară,
văduviţă etc.
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Resursele naturale: zăcăminte deţiţei (Meli neşti, Brădeşti, Almăj, Şimnicude Sus, Mischii, Gherceşti, Pieleşti,Coşoveni, Malu Mare, Cârcea) şi de gazenaturale (Işalniţa, Şimnicu de Sus, Gher -ceşti, Pieleşti, Coşoveni), argile şi luturiargiloase, balast (Calafat, Filiaşi, Bârca,Cernele, Lipovu, Işalniţa ş.a.), apeminerale (Gighera, Urzicuţa), valorificatelocal, păduri (85 083 ha, 2007).
Istoric. Teritoriul actual al jud. D.

reprezintă un te zaur arheologic întrucât
în arealul său au fost scoase la iveală
urmele a nenumărate aşezări omeneşti
care atestă locuirea acestor meleaguri din
cele mai înde părtate timpuri. Neoliticul
(milen. 4–3 î.Hr.) este bine reprezentat
prin vestigiile descoperite în area lele
localit. Şimnicu de Jos, Cârcea, Rast,
Sălcuţa ş.a., aceasta din urmă fiind şi
aşezarea eponimă a unei culturi specifice
de la sf. milen. 4 şi începutul milen. 3
î.Hr. Tranziţia de la Neolitic la Epoca
bronzului (2500–1800 î.Hr.) este sugestiv
ilustrată de cultura materială Coţofeni
ale cărei urme au fost descoperite în raza
com. Coţofenii din Dos. Din Epoca
mijlocie a bronzului au fost scoase la
lumina zilei bogate vestigii (ceramică
decorată, figurine feminine cu rochii
clopot etc.) din marea necropolă de la
Cârna – fostul sat Dunăreni (jumătatea
milen. 2 î.Hr.), precum şi din aşezarea
eponimă descoperită pe terit. satului
Verbicioara, com. Verbiţa, datând din
sec. 16–13 î.Hr. Din prima Epocă a
fierului – Hallstatt (sec. 9–6 î.Hr.) au fost
identificate urme puternice în arealul
satului Basa rabi (aparţinând munici -
piului Calafat) care a şi dat nu mele
culturii materiale Basarabi răspândită pe
cea mai mare parte a terit. României. În
a doua Epocă a fierului – La Tène (sec. 5
î.Hr.-1 d.Hr.) numărul aşezărilor geto-
dace din perimetrul actual al jud. D. era
foarte mare, urme materiale din această
pe rioadă fiind identificate în localit.
Şimnicu de Jos, Făcăi, Cra iova (Pelen -
dava), Balta Verde, Işalniţa, Mofleni ş.a.
După cucerirea Daciei de către romani
(105–106), de-a lungul drumurilor stra -
tegice care se îndreptau spre Sarmizegetusa,
a luat naştere un număr impre sionant de
castre (Bistreţ, Desa, Căciulăteşti, Răcarii
de Jos ş.a.) şi aşezări civile (Bârca,
Viişoara, Leu, Galicea Mare, Moţăţei ş.a.).
Din rândul nume roaselor aşezări,
Craiova s-a dez voltat în mod deosebit,

devenind, în 1492, reşed. banilor Olteniei
(funcţie pe care a menţinut-o până în
1761, când reşed. a fost mutată la
Bucureşti) şi cel mai impor tant oraş din
această zonă, ajungând în sec. 17–18 al
doilea oraş ca importanţă al Ţării
Româneşti (după Bucureşti). În sec. 15,
printre ju de ţele Olteniei apare consemnat
docu mentar Jude ţul de Baltă, care înglo -
ba în cea mai mare parte „fâşia de câmpie
din lungul Dunării, cu lunca cea largă şi
plină de mari şi nenumărate lacuri din
jos de Calafat” – deci o mare supr. din
terit. actual al jud. D. La începutul sec.
16, în locul Judeţului de Baltă apare o
altă uni tate admi nistrativă, numită Jiul
de Jos – devenită mai târziu Dolj. După
unii spe cialişti, originea denumirii Dolj,
derivă din combi narea cuvântului slav
dolji sau dolje (care înseamnă jos, de jos)
cu numele râului Jiu care străbate aceste
ţinuturi, rezultând, astfel, denumirea de
Jiul de Jos. În anul 1700, acest judeţ apare
consemnat carto grafic, pentru prima
oară, pe o hartă întocmită de Stolnicul
Constantin Cantacuzino, cu numele Jiul
inferior, alături de celelalte patru judeţe
din Oltenia (Mehedinţi, Vâlcea, Romanaţi
şi Jiul superior sau jud. Gorj de astăzi).
Cu acest nume – Jiul inferior – judeţul
respectiv a fost preluat şi introdus de
către cartograful austriac Fr. Schwantz
pe o hartă întocmită de el în 1723, pe care
sunt consemnate nu numai numele
judeţelor, ci şi stemele acestora (Doljul
de azi, sau Jiul inferior de atunci, având
ca emblemă un peşte) şi plăşile din care
erau alcătuite (patru la număr). Ulterior,
dimensiunile şi forma jud. au fluctuat
ajungând să cuprindă 10 plăşi în 1815, 7
plăşi în 1872, 10 plăşi în 1892, iar sub
forma stabilită de reorganizarea ad-tiv-
teritorială din 1925 (8 plăşi şi o supr. de
6 540 km2) a evoluat până în sept. 1950,
când, în urma restructurării ad-tive,
fostul jud. Dolj a fost inclus, alături de
porţiuni ale altor judeţe limitrofe, în
regiunea Olte nia, cu 13 raioane şi o supr.
totală de 20 300 km2. Prin Legea nr. 2 din
17 febr. 1968, referitoare la reorganizarea
ad-tiv-teritorială a României, a fost
reînfiinţat jud. Dolj, constituit în prezent
din 7 oraşe (din care trei sunt municipii
– Craiova, Băileşti şi Calafat), 104 comu -
ne, 378 de sate (din care 14 sate aparţin
oraşelor şi municipiilor) şi cinci localit.
componente ale municipiilor.

Economia jud. D. este bazată pe o
indus trie variată şi pe o agricultură
diversificată. Particula rităţile reliefului
şi condiţiile pedo-climatice au imprimat
economiei jud. D. un puternic carac ter
agricol, alături de cel industrial, care este
predomi nant. 

Industria este ramura principală a
economiei jud. D. Ponderea cea mai mare
în sectorul industrial o deţine municipiul
Craiova, unde sunt concentrate majo -
ritatea unităţilor industriale. Pr. produse
industriale realizate de către întreprin -
derile doljene sunt: energie electrică şi
termică (termocentralele de la Işalniţa,
Craiova şi Podari), utilaje grele, utilaje
energetice, petroliere, forestiere şi mini -
ere, maşini şi utilaje agricole, avioane,
automobile de oraş (iniţial marca
„Oltcit”, construite în perioada 1982-
1996, în colaborare cu firma franceză
Citroën, apoi din 1996, marca „Cielo”, în
colaborare cu firma sud-coreană
„Daewoo”, acestea două nu se mai
fabrică deoarece din anul 2007 a început
producţia de automobile „Ford”, în
colaborare cu firma americană cu acelaşi
nume), trac toare, locomotive Diesel şi
Diesel-elec trice, motoare electrice pentru
loco motive, transforma toare de mare
putere (până la 400 MVA), aparataj
electric de înaltă tensiune, genera toare
electrice sincrone destinate echipării
grupurilor elec trogene navale, echipa -
mente pentru ridicat şi manipulat (toate
acestea la Craiova), piese turnate şi
produse electro tehnice (Calafat, Băileşti),
produse chimice (ace tilenă, îngrăşăminte
azotoase, amoniac etc.), la Işalniţa,
prefabri cate din beton (Craiova, Băileşti,
Pleniţa, Filiaşi, Calafat), cărămizi şi plăci
de tera cotă (Mofleni, Şimnicu de Jos,
Calafat, Lipovu), mobilă, cherestea,
ambalaje, traverse, par  chete, doage ş.a.
(Craiova, Filiaşi, Băileşti, Calafat, Ple niţa,
Poiana Mare, Şegarcea), ţesături din lână
şi bum bac, conf. şi trico taje, covoare
(Craiova, Cala fat, Băileşti, Bechet, Cetate,
Pieleşti), piele şi talpă (Bucovăţ), produse
alim. (ulei, zahăr, preparate din carne şi
lapte, conserve de legu me şi fructe, lapte
praf, vin, alcooluri, bere, spirt, ţiga rete,
produse de pani ficaţie etc.), la Craiova,
Şegarcea, Băileşti, Cala fat, Podari, Bechet,
Poiana Mare, Dăbuleni etc.
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Agricultura este a doua ramură a
economiei jud. D. (după industrie), cu
vechi tradiţii, în cadrul căreia, după 1991,
s-a dezvoltat cu precădere sectorul pri vat
prin tre cerea terenurilor din pro prietatea
statului în proprietatea foştilor proprietari.
La sf. anului 2007, supr. agricolă a jud. D.
era de 585 223 ha (locul 2 pe ţară după
jud. Timiş), din care 488 866 ha terenuri
arabile (locul 2 pe ţară), 69 275 ha păşuni
naturale, 2 952 ha fâneţe naturale, 16 841
ha vii şi pepiniere viticole (locul 3 pe ţară
după jud. Vrancea şi Galaţi) şi 7 289 ha
livezi şi pepiniere pomicole. În acelaşi an,
parcul de trac toare şi maşini agricole
cuprindea 7 532 tractoare (locul 2 pe ţară
după jud. Timiş), 6 588 pluguri pentru
tractoare, 1 797 cultivatoare mecanice,
4 513 semă nători mecanice, 1 885 combine
ş.a., iar supr. amenajată pentru irigat
depăşea 314 000 ha. În anul 2007, terenurile
arabile erau ocupate, în special, cu culturi
de grâu şi secară (186 504 ha, locul 1 pe
ţară), porumb (117 898 ha, locul 1 pe ţară),
plante uleioase (46 612 ha), floarea-soarelui
(31 291 ha), plante de nutreţ (20 763 ha),
legume (14 897 ha, locul 1 pe ţară), orz şi
orzoaică (7 274 ha), pepeni verzi şi galbeni
(4 785 ha, locul 1 pe ţară), ovăz, sfeclă de
zahăr, cartofi, legumi noase pentru boabe,
tutun etc. O importantă can titate de
legume (to mate, ardei, castraveţi ş.a.) se
obţine în serele de la Işalniţa. Cultura viţei
de vie, cunoscută din vechime şi practicată
mai ales pe fruntea teraselor sau pe
terenurile nisipoase, formează renumitele
podgorii Şegarcea–Lipovu, specializate în
pro ducţia de struguri pentru vinificaţie
(soiurile Rieseling italian, Fetească albă,
Pinot gris, Aligoté, Muscat Ottonel, Muscat
Hamburg, Sauvignon etc.), Ostroveni–
Bechet–Dăbuleni, cu soiuri de struguri de
masă (Afuz Ali, Cardinal etc.), Coşoveni–
Castranova–Tâmbureşti–Sadova, Calafat–
Ciuperceni–Poiana Mare, Pleniţa–
Iz  voa re–Băileşti ş.a. Pomicultura,
practicată în zona Piem. Bălăciţei, for -
mează bazine pomicole în arealele localit.
Argetoaia, Brabova, Fărcaş, Pre deşti ş.a.
În anul 2007, producţia totală de fructe a
fost de 20 315 tone, din care 9 117 tone
prune, 5 034 to ne mere, apoi pere, piersici
etc. Sectorul zoo tehnic, dispunând de o
bază furajeră adecvată şi de ferme mo -
derne, înregistra, la începutul anului 2008,

55 704 capete bovine, 220 223 capete
porcine, 223 835 capete ovine, 65 913
capete caprine (locul 2 pe ţară, după jud.
Con stanţa), 35 458 capete cabaline (locul
4 pe ţară, după jud. Botoşani, Iaşi şi
Suceava); avicultură (2 344 637 capete
păsări); apicultură (31 066 familii de al -
bine); sericicultură (Maglavit, Leu);
piscicultură. În cadrul sectorului zoo tehnic
ponderea cea mai mare este deţinută de
sectorul privat.

Căile de comunicaţie corespund com -
plexităţii economiei jud. D., tran spor -
turile desfăşurându-se pe căile feroviare,
rutiere, fluviale şi aeriene. În anul 2008,
reţeaua feroviară de pe cuprinsul jud. D.
în suma 225 km (din care 84 km
electrificate), cu o densitate de 30,3
km/1 000 km2 teritoriu. Impor tanţa
transportului feroviar este marcată de
prezenţa pe terit. jud. D. a unui segment
al magistralei fero viare Bucureşti–
Craiova–Timişoara, cât şi de existenţa
nodurilor feroviare Craiova şi Filiaşi, din
care se ramifică alte linii de c.f. cu
importanţă locală (Craiova–Calafat;
Craiova–Balş) sau naţională (Filiaşi–
Târgu Jiu–Petroşani). În acelaşi an, lun -
gimea totală a drumurilor publice era de
2 211 km (din care 547 km modernizate),
revenind 29,8 km la 100 km2 de teritoriu,
municipiul Craiova fiind centrul polari -
za tor al tuturor drumurilor doljene şi,
totodată, unul dintre cele mai mari
noduri rutiere ale ţării. Alături de
D(rumurile) N(aţionale) cu impor tanţă
locală, terit. jud. D. este străbătut şi de
tron soanele a două artere rutiere de
interes naţional (Bucureşti–Piteşti–
Craiova–Timişoara; Bucu reşti–Roşiori de
Vede–Craiova–Timişoara) şi a două
magistrale rutiere de interes european
(E 70: Moraviţa–Timişoara–Caransebeş–
Drobeta-Turnu Severin–Craiova–Slatina–
Piteşti–Bu cu reşti–Giurgiu–Ruse şi E 79:
Oradea– Beiuş–Deva–Petroşani–Târgu
Jiu–Craiova–Calafat şi de aici la Vidin,
în Bulgaria, peste podul rutier şi feroviar
construit între 14 mai 2007 şi 14 iun. 2013.
Tran sportul fluvial se efectuează pe
Dunăre, prin intermediul porturilor
Cetate, Calafat şi Bechet, iar transportul
aerian de mărfuri şi călători este asigurat
de avioanele com paniei TAROM care
efectuează zboruri directe de pe

aeroportul din Craiova către Bucureşti,
pe o durată de circa 30 de minute.

Învăţământ, cultură şi artă. În anul
şcolar 2007–2008, activitatea de instruire
şi educare a copiilor şi tineretului se
desfăşura în cadrul a 39 de grădiniţe de
copii (cu 20 391 copii înscrişi şi 1 128 de
cadre didactice), 158 de şcoli generale
(învăţământ primar – clasele 1–4 şi
gimnazial – clasele 5–8) cu 58 606 elevi
şi 4 780 cadre didactice, 46 de licee (cu
25 304 elevi şi 2 322 profesori), trei
instituţii de învăţământ superior de stat,
cu 24 facultăţi, 37 634 studenţi şi 1 381
cadre didactice, şi un institut de
învăţământ superior privat, cu cinci
facultăţi, 10 983 studenţi şi 29 profesori.
În acelaşi an, reţeaua aşezămintelor
culturale şi de artă cuprindea un Teatru
Naţional, numit „Marin Sorescu” din iun.
2005, la Craiova (f. în 1854), cu secţii de
dramă, muzicală şi de păpuşi, filarmonica
„Olte nia” (înfiinţată la 17 apr. 1947, la
Craiova), un an samblu de cântece şi
dansuri „Nicolae Bălcescu”, un studio
local de radio-emisie şi unul de TV, 12
ca se de cultură, 152 de cămine culturale,
două cine ma tografe, 379 biblioteci cu
5 172 000 vol., 15 in sti tute de cercetare-
dezvoltare şi proiectare, 18 mu  zee, mai
multe case editoriale de stat şi parti -
culare, formaţii corale şi de dansuri
populare, ansambluri folclorice, tarafuri şi
orchestre de mu zică populară, fanfare ş.a.
La Craiova are loc o dată la doi ani
Festivalul naţional de folclor „Maria Tăna -
se” (din 1969), Festivalul naţional de
romanţe „Ioana Radu” , anual (din oct.
1998) şi Târgul anual internaţional de
maşini agricole (din 1991). Activi tatea
sportivă se desfăşoară în cadrul celor 104
secţii sportive în care activează 3 603 sportivi
legitimaţi, 192 antrenori şi 123 arbitri.

Ocrotirea sănătăţii. În anul 2007,
reţeaua unităţilor sanitare din jud. D.
cuprindea 14 spitale cu 4 568 de paturi,
reve nind un pat de spital la 155 de loc.,
un sanatoriu T.B.C. (în satul Leamna de
Jos, com. Bucovăţ), opt dispensare, 19
poli clinici, 249 de farmacii şi puncte
farmaceutice. În acelaşi an, asistenţa
medicală era asigurată de 2 091 medici
(1 medic la 340 de locuitori), 329 medici
stomatologi (1 medic sto matolog la 2 164
locuitori) şi 4 620 personal sanitar cu
pregătire medie.
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Turism. Absenţa peisajelor naturale
spectacu lare şi puternicele transformări
antropice intervenite de-a lungul
timpului situează jud. D. între unităţile
ad-tive cu potenţial turistic redus, dar
abundenţa obiectivelor istorice şi
arhitectonice din Craiova şi din alte
localităţi (castrele romane de la Brădeşti
şi Răcarii de Jos, urmele de cultură ma -
terială din aşezările arheologice de la

Coţofenii din Dos, Cârna, Coşoveni,
Podari ş.a., culele din Almăj, Cernăteşti
şi Brabova, conacul din Coţofenii din
Faţă, 1653, mănăstirea Bucovăţ, 1571–
1572, bise ricile vechi din Argetoaia,
Sadova, Ciutura ş.a.), rezervaţia
ornitologică de la Ciupercenii Noi,
punctul fosilifer de la Bucovăţ, pădurea
Pleniţa (cu bujori), pădurea de stejar
brumăriu de la Bra nişte, zona protejată

Dăbuleni-Bechet etc., înlesnesc practi -
carea unui turism local şi de tranzit.
Capaci tatea totală de cazare este de 1 450
locuri, asigurată prin reţeaua hotelieră
formată din 12 hoteluri, 3 vile, patru
pensiuni turistice urbane şi o pensiune
turistică rurală. Indicativ auto: DJ.
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Localităţile jud. Dolj(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)
I. Municipii Localit. componente Satele care aparţin municipiilor

ale municipiilor

1. CRAIOVA (1377) 1. Făcăi 1. Cernele2. Mofleni 2. Cernelele de Sus3. Popoveni 3. Izvorul Rece4. Şimnicu de Jos 4. Rovine
2. BĂILEŞTI (1536) 1. Balasan
3. CALAFAT(sec. 14) 1. Basarabi2. Ciupercenii Vechi3. Golenţi

II. Oraşe Sate care aparţin oraşelor

1. BECHET

2. DĂBULENI (1494) 1. Chiaşu
3. FILIAŞI (1573) 1. Almăjel2. Bâlta3. Branişte4. Fratoştiţa5. Răcarii de Sus6. Uscăci
4. ŞEGARCEA (1416)
III. Comune Satele componente

(primul sat este reşed. com.) 
1. AFUMAŢI 1. Afumaţi

2. Boureni
3. Covei

2. ALMĂJ 1. Almăj (1566)
2. Bogea
3. Moşneni
4. Şitoaia

3. AMĂRĂŞTII DE JOS 1. Amărăştii de Jos
2. Ocolna
3. Prapor

4. AMĂRĂŞTII DE SUS 1. Amărăştii de Sus
2. Zvorsca

5. APELE VII 1. Apele Vii (1572)
6. ARGETOAIA 1. Argetoaia

2. Băranu
3. Berbeşu
4. Iordăcheşti
5. Leordoasa
6. Malumnic
7. Novac
8. Piria
9. Poiana Fântânii
10. Salcia
11. Teascu din Deal
12. Ursoaia

7. BÂRCA 1. Bârca

8. BISTREŢ 1. Bistreţ
2. Bistreţu Nou
3. Brânduşa
4. Plosca

9. BOTOŞEŞTI-PAIA 1. Botoşeşti-Paia



10. BRABOVA 1. Brabova
2. Caraiman
3. Mosna
4. Răchita de Jos
5. Urdiniţa
6. Voiţa

11. BRALOŞTIŢA 1. Braloştiţa
2. Ciocanele
3. Racoviţa
4. Schitu
5. Sfircea
6. Valea Fântânilor

12. BRATOVOEŞTI 1. Bratovoeşti
2. Bădoşi
3. Georocu Mare
4. Prunet

13. BRĂDEŞTI 1. Brădeşti
2. Brădeştii Bătrâni
3. Meteu
4. Piscani
5. Răcarii de Jos
6. Tatomireşti

14. BREASTA 1. Breasta
2. Cotu
3. Crovna
4. Făget
5. Obedin
6. Roşieni
7. Valea Lungului

15. BUCOVĂŢ 1. Bucovăţ
2. Cârligei
3. Italieni
4. Leamna de Jos
5. Leamna de Sus
6. Palilula
7. Sărbătoarea

16. BULZEŞTI 1. Prejoi
2. Bulzeşti
3. Frăţila
4. Gura Racului
5. Înfrăţirea
6. Piscu Lung
7. Poienile
8. Sălişte
9. Seculeşti
10. Stoiceşti

17. CALOPĂR 1. Calopăr
2. Bâzdâna
3. Belcinu
4. Panaghia
5. Sălcuţa

18. CARAULA 1. Caraula

19. CARPEN 1. Carpen2. Cleanov3. Gebleşti
20. CASTRANOVA 1. Castranova2. Puţuri
21. CATANE 1. Catane2. Catanele Noi
22. CĂLĂRAŞI 1. Călăraşi2. Sărata
23. CÂRCEA 1. Cârcea

24. CÂRNA 1. Cârna*

25. CELARU 1. Celaru2. Ghizdăveşti3. Marotinu de Jos4. Marotinu de Sus5. Soreni
26. CERĂT 1. Cerăt2. Malaica
27. CERNĂTEŞTI 1. Cernăteşti2. Corniţa3. Rasnicu Bătrân4. Rasnicu Oghian5. Ţiu
28. CETATE 1. Cetate2. Moreni
29. CIOROIAŞI 1. Cioroiaşi2. Cetăţuia3. Cioroiu Nou
30. CIUPERCENII NOI 1. Ciupercenii Noi2. Smârdan
31. COŞOVENI 1. Coşoveni (1587)
32. COŢOFENII DIN DOS 1. Coţofenii din Dos (1615)2. Mihăiţa3. Potmelţu
33. COŢOFENII DIN FAŢĂ 1. Coţofenii din Faţă2. Beharca
34. DANEŢI 1. Daneţi2. Brabeţi3. Branişte4. Locusteni
35. DESA 1. Desa

36. DIOŞTI 1. Dioşti2. Ciocăneşti3. Radomir
37. DOBREŞTI 1. Dobreşti2. Căciulăteşti3. Georocel4. Murta5. Toceni
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38. DOBROTEŞTI 1. Dobroteşti
2. Nisipuri

39. DRĂGOTEŞTI 1. Drăgoteşti
2. Beneşti
3. Bobeanu
4. Buzduc
5. Popânzăleşti
6. Viişoara

40. DRĂNIC 1. Drănic
2. Booveni
3. Foişor
4. Padea

41. FĂRCAŞ 1. Fărcaş
2. Amărăşti
3. Golumbelu
4. Golumbu
5. Plopu-Amărăşti

42. GALICEA MARE 1. Galicea Mare

43. GALICIUICA 1. Galiciuica

44. GÂNGIOVA 1. Gângiova
2. Comoşteni

45. GHERCEŞTI 1. Gherceşti (1864)
2. Gârleşti
3. Luncşoru
4. Ungureni
5. Ungurenii Mici

46. GHIDICI 1. Ghidici

47. GHINDENI 1. Ghindeni

48. GIGHERA 1. Gighera (f. 1830)
2. Nedeia (1530)
3. Zăval (1530)

49. GIUBEGA 1. Giubega

50. GIURGIŢA 1. Giurgiţa (1577)
2. Curmătura
3. Filaret

51. GOGOŞU 1. Gogoşu
2. Gogoşiţa
3. Ştefănel

52. GOICEA 1. Goicea (1575)
53. GOIEŞTI 1. Goieşti

2. Adâncata
3. Fântâni
4. Gruiţa
5. Mălăeşti
6. Mogoşeşti
7. Muereni
8. Pioreşti
9. Pometeşti
10. Popeasa
11. Ţandăra
12. Vladimir
13. Zlătari*

54. GRECEŞTI 1. Greceşti (1716)
2. Bărboi
3. Busu
4. Busuleţu
5. Grădiştea
6. Gropanele

55. IŞALNIŢA 1. Işalniţa (1577)
56. IZVOARE 1. Izvoare

2. Corlate
3. Domnu Tudor

57. ÎNTORSURA 1. Întorsura

58. LEU 1. Leu
2. Zănoaga (1300)

59. LIPOVU 1. Lipovu (1569)
2. Lipovu de Sus

60. MAGLAVIT 1. Maglavit (1581)
2. Hunia (1623)

61. MALU MARE 1. Malu Mare
2. Preajba

62. MĂCEŞU DE JOS 1. Măceşu de Jos
2. Săpata

63. MĂCEŞU DE SUS 1. Măceşu de Sus

64. MÂRŞANI 1. Mârşani

65. MELINEŞTI 1. Melineşti
2. Bodăieşti
3. Bodăieştii de Sus
4. Godeni
5. Muieruşu
6. Negoieşti
7. Odoleni
8. Ohaba
9. Ploştina
10. Popeşti
11. Spineni
12. Valea Mare
13. Valea Muierii de Jos

66. MISCHII 1. Mischii (1864)
2. Călineşti
3. Gogoşeşti
4. Mlecăneşti (1598)
5. Motoci (1713)
6. Urecheşti (1619)

67. MOŢĂŢEI 1. Moţăţei
2. Dobridor
3. Moţăţei-Gară

68. MURGAŞI 1. Balota de Jos
2. Balota de Sus
3. Buşteni
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4. Gaia
5. Murgaşi
6. Picăturile
7. Rupturile
8. Veleşti

69. NEGOI 1. Negoi

70. ORODEL 1. Orodel
2. Bechet
3. Călugărei
4. Cornu
5. Teiu

71. OSTROVENI 1. Ostroveni
2. Lişteava

72. PERIŞOR 1. Perişor (1573)
2. Mărăcinele

73. PIELEŞTI 1. Pieleşti (1580)
2. Câmpeni
3. Lânga

74. PISCU VECHI 1. Piscu Vechi
2. Pisculeţ

75. PLENIŢA 1. Pleniţa (1383)
2. Castrele Traiane

76. PLEŞOI 1. Pleşoi (1568)
2. Cârstovani
3. Frasin
4. Milovan

77. PODARI 1. Podari
2. Balta Verde
3. Branişte
4. Gura Văii
5. Livezi

78. POIANA MARE 1. Poiana Mare
2. Tunarii Noi
3. Tunarii Vechi

79. PREDEŞTI 1. Predeşti (1532)
2. Bucicani
3. Predeştii Mici

80. RADOVAN 1. Radovan (1532)
2. Fântânele
3. Târnava

81. RAST 1. Rast (1535)
82. ROBĂNEŞTI 1. Robăneştii de Jos

2. Bojoiu
3. Golfin
4. Lăcriţa Mare
5. Lăcriţa Mică
6. Robăneştii de Sus

83. ROJIŞTE 1. Rojişte
2. Tâmbureşti

84. SADOVA 1. Sadova

2. Piscu Sadovei
85. SĂLCUŢA 1. Sălcuţa (1540)

2. Mârza
3. Plopşor
4. Tencănău

86. SCĂEŞTI 1. Scăeşti
2. Valea lui Pătru

87. SEACA DE CÂMP 1. Seaca de Câmp
2. Piscu Nou

88. SEACA DE PĂDURE 1. Seaca de Pădure (1535)
2. Răchita de Sus
3. Veleni

89. SECU 1. Secu
2. Comănicea
3. Smadovicioara de Secu
4. Şumandra

90. SILIŞTEA CRUCII 1. Siliştea Crucii

91. SOPOT 1. Sopot
2. Başcov
3. Beloţ
4. Cernat
5. Pereni
6. Pietroaia
7. Sârsca

92. ŞIMNICU DE SUS 1. Şimnicu de Sus
2. Albeşti (1597)
3. Cornetu (1603)
4. Deleni (1644)
5. Dudoviceşti
6. Duţuleşti (1546)
7. Floreşti
8. Izvor
9. Jieni
10. Leşile
11. Mileşti (1546)
12. Româneşti

93. TĂLPAŞ 1. Tălpaş
2. Mofleşti
3. Nistoi
4. Puţinei
5. Soceni

94. TEASC 1. Teasc
2. Secui (1494)

95. TERPEZIŢA 1. Terpeziţa
2. Căciulatu
3. Căruia
4. Floran
5. Lazu

96. TESLUI 1. Teslui (f. 1700)
2. Coşereni
3. Fântânele
4. Preajba de Jos
5. Preajba de Pădure (1848)
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6. Ţărţăl
7. Urieni
8. Viişoara-Moşneni

97. ŢUGLUI 1. Ţuglui
2. Jiul

98. UNIREA 1. Unirea

99. URZICUŢA 1. Urzicuţa (1718)
2. Urzica Mare

100. VALEA STANCIULUI 1. Valea Stanciului
2. Horezu-Poenari

101. VÂRTOP 1. Vârtop (f. 1700)
102. VÂRVORU DE JOS 1. Vârvoru de Jos  (1864)

2. Bujor
3. Ciutura
4. Criva

5. Dobromira
6. Drăgoaia
7. Gabru
8. Vârvor

103. VELA 1. Vela
2. Bucovicior (1535)
3. Cetăţuia
4. Desnăţui
5. Gubaucea (1568)
6. Segleţ
7. Suharu
8. Ştiubei

104. VERBIŢA 1. Verbiţa
2. Verbicioara

în 1881), declaratã monu ment istoric înanul 1932.
DOMENII, cartier în partea central-nord–ves ticã a municipiului Bucureºti.
DOMNEªTI 1. Com. în jud. Argeº, for -mată dintr-un sat, situatã în zona decontact a Dealurilor Argeºului cu Mus -celele Argeºului, pe Râu Doam nei; 3 265loc. (1 ian. 2011): 1 633 de sex masc. ºi1 632 fem. Producţie de echipamentepentru comunicaţii, de produse din ma -terial plastic, de mobilă pentru birouri,de cherestea, de produse cera mice (plăcişi dale din ceramică, articole ceramicepentru uz casnic şi ornamental, produserefractare, cahle de teracotã) ºi de sucurinatu rale. Cen tru pomicol (meri, pruni,peri). Muzeu etnografic ºi de artã feu -dalã. În satul Domneºti, atestat docu -mentar în 1523, se aflã biserica avândhramul „In trarea în Bisericã a MaiciiDomnului” (1828–1831), biserica „BunaVestire” (1863-1864) şi casa „Miricã Ion”(1802). Agroturism.

2. Com. în jud. Ilfov, alcãtuitã din 2sate, situatã în Câmpia Românã, pe râulSabar; 6 719 loc. (1 ian. 2011): 3 326 desex masc. ºi 3 393 fem. Producţie demobilă, de articole din sticlă, prefabricatedin beton şi de produse zaharoase(inclusiv ciocolată). Culturi de cereale,de plante tehnice ºi de nutreþ etc. Legu -miculturã. Între 23 ian. 1981 ºi 2 dec. 1985com. D. a fãcut parte din jud. Giurgiu,iar între 2 dec. 1985 ºi 10 apr. 1997, dinSectorul Agricol Ilfov. Bisericile cu hra -murile „Cuvioasa Parascheva” (1791, cti -

torie a lui Petcu Cioroglideanu ºi a fiului
sãu Matei) ºi „Adormirea Maicii Domnului”
(1817), „Izvorul Tămăduirii” (1817,
pictată în 1967) şi „Sfântul Spiridon”
(1926-1936, cu picturi originare restaurate
în 1994), în satul Domneºti.
DOMOGLED, culme muntoasã în M-þii
Mehe dinþi, predo minant calcaroasã, cu
abrupturi ºi þan curi ce dominã Valea
Cernei la Bãile Herculane. Alt. max.:
1 105 m. Acoperitã cu vegetaþie de stân -
cãrie, reprezentatã prin arborete de pin
negru de Banat, de alun turcesc, tufã -
riºuri de liliac, cât ºi de pãduri de stejar
pufos, cer ºi gorun. Rezervaþie complexã
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DOLJEªTI, com. în jud. Neamþ, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în Colinele Birei, pe
stg. vãii Sire tului; 7 485 loc. (1 ian. 2011):
3 806 de sex masc. ºi 3 679 fem. Prelucr.
lemnului. În satul Doljeºti se aflã biserica
având hramul „Sfânta Treime” a fostei
mănãstiri Doljeºti, ctitorie din 1774 a
hatmanului Vasile Ruset, cu turn adãu -
gat în 1884 ºi pridvor din 1929, în satul
Buhonca există o biserică romano-cato -
lică (1937), iar în satul Buruieneşti, bise -
rica romano-catolică „Sfântul Iosif”
construită în 1937 pe locul alteia din 1864.
DOMAªNEA 1. Õ Poarta Orientalã a
Transilvaniei.

2. Com. în jud. Caraº-Severin, al cã -
 tui tã din 2 sate, situatã în Culoarul
Timiº-Cerna, pe cumpãna de ape dintre
râurile Timiº ºi Cerna, în zona pasului
Poarta Orientalã a Transilvaniei; 1 356
loc. (1 ian. 2011): 633 de sex masc. ºi 723
fem. Staþie de c.f. Pomiculturã. În arealul
com. D. au fost descoperite (1928) urmele
unui ºanþ roman (40 x 34 m) în care s-a
gãsit o tãbliþã din bronz cu dimensiunile
de 95 mm lãþime, 60 mm înãlþime ºi 0,5
mm grosime, emisã din porunca împã -
ratului Hadrianus (sec. 2, cu inscripþia
„Tabula honestae missionis”) pe numele
legionarului veteran Ivor necus, de
origine celticã. În prezent, aceastã tãbliþã
se aflã la Muzeul din Viena. În satul
Domaºnea, menþionat docu mentar,
pentru prima oarã, în 1436, se aflã bise -
rica având hramul „Sfântul Atanasie”
(1807–1808, pic tatã în 1830 ºi restauratã Culmea Domogled



în cadrul Parcului Naþional Domo -gled-Valea Cernei.
DOMOGLED–VALEA CERNEI, unuldintre cele mai mari (61 211 ha) ºi maiimpor tante Parcuri Naþionale dinRomânia, declarat ca atare în 1982, extinspe ambii versanþi ai râului Cerna, a cãruivale urmeazã un culoar tectonic, lung de82 km, strã bãtând M-þii Godeanu,Mehedinþi ºi Cernei. În cadrul acestuiparc sunt delimitate mai multe rezer vaþiinaturale (Domogled–Þesna–Vârful luiStan, Coronini–Bedina, Geanþurile Cernei,Ciucevele Cernei, Piatra Cloºa nilor, CheileCorcoaiei º.a.) cu numeroase fenomenecarstice, cu vegetaþie de stân cãrie calca -roasã, între care se remarcã tufiºurile deliliac sãlbatic (Syringa vulgaris), arbo retelede pin negru (Pinus nigra ssp. banatica),de alun turcesc (Corylus colurna), cu supr.compacte aco perite cu stânjenel de stâncã
(Iris reichenbachi), pãduri de cvercineesubmediteraneene, cu o variatã entomo -faunã º.a.
DONARIS Õ Dunãrea.

DORGOª, vechea denumire (pânã la 3mart. 2005) a com. Ususãu, jud. Arad.
DOR MÃRUNT, com. în jud. Cãlãraºi,alcã tuitã din 6 sate, situatã în CâmpiaBãrãganului, pe râul Cucuveanu; 6 969loc. (1 ian. 2011): 3 407 de sex masc. ºi3 562 fem. Staþie de c.f. (în satul Dâlga-Garã). Morãrit ºi panificaþie. Culturi decereale, plante tehnice ºi de nutreþ etc.Herghelie. Sanatoriu T.B.C. Între 17 febr.1968 ºi 23 ian. 1981 com. D.M. a fãcut partedin jud. Ilfov. Satul Dor Mãrunt este atestatdocumentar în anul 1876. În satul Dâlgase aflã biserica având hramul „SfinþiiÎmpãraþi Constantin ºi Elena” (1819), însatul Dor Mãrunt există o biserică zidităîn 1877-1879, iar în satul Pelinu estebiserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şiElena” (1813, restaurată în 1875).
DORNA 1. Depresiunea Dornelor sau
Þara Dor nelor, depresiune tectono-ero -zivã în N Carpa þilor Orientali, încadratãde M-þii Suhard (N), Giu malãu (NE),Bistriþei (E-SE), Cãliman (S) ºi Bârgãu(V), drenatã de râul Bistriþa cu afl. eiDorna ºi Neagra ªarului. Supr.: 450 km2.Relieful, sculptat în forma þiuni sedi -mentare paleogene ºi vulcanice, prezintão treaptã mai înaltã, colinarã, cu alt. între800 ºi 1 000 m, situatã la contactul cuzona mon tanã, îm pã duritã cu fag ºi

molid, ºi una mai joasã, formatã dinterasele ºi luncile râurilor pe care segãsesc mlaºtini de turbã (Panaci, PoianaStampei, Coºna º.a.). Cli mat rãcoros(temp. medie anualã 5°C) ºi precipitaþiimoderate (600–750 mm/anual). Expl.forestiere, de min. de mangan ºi de turbã.Izv. cu ape minerale carbogazoase, feru -ginoase, calcice, magneziene pe bazacãrora s-au dezvoltat staþiunile balneocli -ma terice Vatra Dornei, Dorna Candre nilor,ªaru Dor nei, Poiana Negrii. Comunicã cuzonele învecinate prin pasurile Tihuþa(spre Transilvania), Mestecãniº (spreBucovina de N ºi Maramureº), Drãgoiasa(spre Tran silvania) ºi pe Valea Bistriþei cuMoldova centralã.
2. Õ Dorna-Arini.

DORNA-ARINI, com. în jud. Suceava,alcã tuitã din 6 sate, situatã în Depr.Dornelor, la confl. râului Neagra ªaruluicu Bistriþa; 2 934 loc. (1 ian. 2011): 1 451de sex masc. ºi 1 483 fem. Reşed. com.este satul Cozăneşti. Expl. forestiere şi demangan. Recoltarea fructelor de pãdureºi a ciu percilor comestibile din floraspontanã. Preparate din lapte (în satulOrtoaia). Creºterea bovinelor şi ovinelor.Centru de încondeiere a ouălor. Până la17 febr. 1968, satul şi com D.-A. s-aunumit Dorna. În satul Dorna-Arini, atestatdocumentar în 1595, se află biserica„Adormirea Maicii Domnului” (1934), însatul Ortoaia există biserica „PogorâreaDuhului Sfânt” (1866), în satul Gheor -ghiţeni există biserica „Înălţarea Dom -nului” (1940) şi o biserică din lemn dinsec. 18, iar în satul Cozăneşti este biserica„Aco peră mântul Maicii Domnului”(1994–2003). Agroturism.
DORNA CANDRENILOR, com. în jud.Sucea va, alcãtuitã din 3 sate, situatã înDepr. Dornelor, la 829 m alt., pe râulDorna, la poalele de S ale vf. Ouºoru(1 639 m) din M-þii Suhard; 3 014 loc.(1 ian. 2011): 1 522 de sex masc. ºi 1 492fem. Haltã de c.f. Expl. forestiere, deandezit ºi de turbã. Prelucr. lemnu lui(cherestea) ºi a laptelui. Creºterea bovi -nelor. Staþiune balneoclimatericã, în satulPoiana Negrii (Õ). Nãmol de turbã. Staþiede îmbu teliere a apelor minerale ºi a apeiplate. Cămin cultural (1956). Bibliotecă(f. 2005). Agroturism. În satul DornaCandrenilor, atestat documentar în 1772,se află biserica „Adormirea MaiciiDomnului” (1863), în satul Dealu Floreniexistă biserica „Sfinţii Apostoli Petru şiPavel” (1959), iar în satul Poiana Negrii,

biserica „Sfântul Dumitru” (2002). Pânãla 6 oct. 2003, com. D.C. a avut în compo -nenþã satele Coºna, Podu Coºnei,Româneºti, Teºna ºi Valea Bancului, carela acea datã au format com. Coºna, jud.Suceava. Punct de plecare spre rezer vaþia12 Apostoli din M-þii Cãliman (200 ha).
DORNEªTI, com. în jud. Suceava, alcã -tuitã din 2 sate, situatã în N Pod. Sucevei,la confl. râului Ruda cu Suceava; 4 447loc. (1 ian. 2011): 2 226 de sex masc. ºi2 221 fem. Nod feroviar (staţia de c.f.inaugurată la 17 oct. 1889) ºi rutier. Mat.de constr. Morãrit ºi panificaþie. Pro duc -þie de mobiă de bucătarie, de bãuturialcooli ce ºi de sucuri naturale. Topitoriede in ºi cânepã, desfiinţată în 1990.Culturi de cartofi, sfeclã de zahãr, de inºi cânepã. În satul Dorneşti, atestatdocumentar, prima oară în 1490 şi apoiîn mart. 1498, se află o biserică romano-catolică din 1796.
DOROBANÞI, com. în jud. Arad, formatădintr-un sat, situatã în Câmpia Aradului,la 25 km N de municipiul Arad; 1 605loc. (1 ian. 2011): 811 de sex masc. ºi 794fem. Izvoare cu ape termale (55° C).Pepiniere pomicolã ºi viticolã. Bisericãro mano-catolicã (1803). Satul Dorobanþieste atestat documentar în 1454. Com. D.a fost înfiinþatã la 7 apr. 2004 prin des -prin derea satului Dorobanþi din com -ponenþa oraºului Curtici, jud. Arad.
DOROBANÞU 1. Podiºul ~ Õ Carasu
(2).

2. Com. în jud. Cãlãraºi, alcãtuitã din3 sate, situatã în Câmpia BãrãganuMostiºtei, pe malul SE al lacului Mostiº -tea; 2 882 loc. (1 ian. 2011): 1 469 de sex
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Dorohoi. Biserica „Sfântul Nicolae”-Domnească



masc. ºi 1 413 fem. Nod rutier. Culturide cereale ºi plante tehnice. Pescuit. Însatul Vãrãºti se aflã o pãdure de stejariseculari (Quercus robur), iar pe o înălţimenumită Grădiştea Ulmilor din arealulaceluiaºi sat, au fost des coperite vestigiimateriale din Neoliticul mijlociu (milen.5–4 î.Hr.) ale cãror caracteristici au deter -minat atribuirea numelui de cultura Boianpentru întreaga arie de rãspândire a ei.Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981 com. D.a fãcut parte din jud. Ialomiþa. Bisericile„Sfântul Nicolae” (1854), în satul Boºneaguºi „Sfânta Treime” (1838), în satul Vãrãºti.
3. Com. în jud. Tulcea, alcãtuitã din5 sate, situatã în NV Pod. Babadag; 1 464loc. (1 ian. 2011): 749 de sex masc. ºi 715fem. Expl. de calcar (în satul Cârjelari).Până în anii ’90 ai sec. 20, com. D. a avutîn componenţă satul Ardealu, care în aceiîn prezent existând fizic, dar fără locuitori.

DOROGUNEA Õ Dorohoi.

DOROHOI, municipiu în jud. Botoºani,situat în zona de contact a Câmpiei JijieiSuperioare cu Dealurile Bour–Ibãneºti,la 150–200 m alt., la confl. râului Buhaicu Jijia, la 35 km NV de Botoºani; 29 546loc. (1 ian. 2011): 14 245 de sex masc. ºi15 301 fem. Supr.: 9,3 km2; densitatea:3 177 loc./km2. Nod feroviar (staþia dec.f. a fost inauguratã la 15 dec. 1888) ºirutier. Expl. de argilã ºi de balast. Constr.de ma ºini-unelte grele pentru deformareplasticã. Producţie de conf., tricotaje,încãlþãminte, corpuri pentru iluminatelectric, sticlãrie pentru menaj, deporþelan, cãrãmi dã, prelucr. a lemnuluiºi produse alim. (preparate din carne ºilapte, produse de panificaþie etc.). Re pa -raþii de maºini ºi utilaje agricole. Centrupomicol. Seminar Teologic liceal. Muzeude istorie (inaugurat în 1968) ºi deºtiinþele naturii, inaugurat în 1953, cu ointeresantã colecþie de fluturi da toratãlui Al. Nemeº; Muzeul memo rial „GeorgeEnescu” (1957). Grãdinã pu blicã. La D.s-au nãscut scriitorul Pãstorel Teodoreanu,mineralogul Vasile Buþureanu º.a. Istoric.Localit. apare menþionatã documentar,prima oarã, ca târg, într-un act încheiatla Lvov, la 6 oct. 1407, între boieriimoldoveni ºi regele Poloniei, WładisławII Jagiełło. Într-un docu ment din 8 oct.1408, localit. este consemnatã ca oraº ºipunct de vamã. În sec. 13–14, aºezareas-a numit Dorogunea, nume de la care aderivat cel actual (în slavã, dorogaînseamnã drum). În sec. 15 a fost centrulad-tiv al Moldovei de Nord. În 1509 a

fost prãdat de poloni, iar în 1510 ºi 1513de tãtari. În pe rioada 1560–1778, D. a fostreºed. Vorniciei Þãrii de Sus, iar apoi afost, pe rând, reºed. de þinut, de isprãv -nicie, de district, de ocol, de plasã ºi dejudeþ (pânã în 1950). Oraºul D. a fostdeclarat mu nicipiu la 24 nov. 1994, avândîn subordine ad-tivã trei localit. com -ponente: Dealu Mare, Loturi Enescu,Progre sul. Monumente: biserica avândhramul „Sfântul Nicolae”-Domneascã,de mari dimensiuni (23,75 m lungime ºi9,55 m lãþime) – ctitorie din 18 oct. 1495a domnului ªtefan cel Mare – este unmonument de arhitecturã în stil moldo -venesc, cu elemente bizantine, avândfaþadele decorate cu o combinaþie dearcade oarbe, de firide ºi de ocniþe, încare s-a folosit ceramica smãlþuitã dediferite cu lori, ºi ancadra mente de facturãgoticã. Sub corniºa bisericii se aflã unbrâu de discuri smãlþuite care alterneazãcu cãrãmidã roºie. În interior, bise ricapãs treazã picturi murale executate în1522–1525, între care se remarcã untablou votiv înfãþiºându-l pe ªtefan celMare ºi pe soþia sa, Maria-Voichiþa. Bise -rica are o catapeteasmã din 1795 ºi uncafas (balcon în care cântã corul) din1883. Biserica a fost restau ratã în 1896,1908 ºi 1921. Clopotniþã din 1868; bisericadin lemn „Vârgolici”, iniţial cu hramul„Adormi rea Maicii Domnului” (sfinþitãla 12 apr. 1779), ulterior schimbat în„Naşterea Maicii Domnului”, are unvaloros decor sculptat ºi pictat. Bisericaa fost restaurată în anii 1895, 1904, 1919,iar în perioada 1970-1995 a fost închisă;casa cneazului Moruz (1850), azi ºcoalã;casa-muzeu „George Enescu” (1860); casãparticularã din 1828; clãdirea ColegiulNaţional „Grigore Ghica” con struitã în1880 dupã planurile arhitec tului LeonidaNegrescu; clã direa vechii Prefecturi,construitã în stil baroc în anii 1887–1899,azi sediul Muzeului de ºtiinþele naturii;clãdirea Primãriei municipale (1905). Înraza municipiului D. se aflã rezer vaþiaEzer-Doro hoi (600 ha). Municipiul D. afost afectat de inundaţiile catastrofaleprovocate de ploile torenţiale din 28–29iun. 2010 (peste 1 000 de gospodăriiinundate şi câteva victime luate de torenţi).
DOROLÞ, com. în jud. Satu Mare,alcãtuitã din 4 sate, situatã în CâmpiaSomeºului, la graniþa cu Ungaria; 3 622loc. (1 ian. 2011): 1 850 de sex masc. ºi1 772 fem. Creºterea bovinelor. Culturide ce reale, de plante tehnice ºi de nutreþetc. În satul Dorolþ, menþionat

documentar, prima oarã, în 1245, se aflăo biserică romano-catolică din 1936, în satulPetea, atestat documentar în 1215, existăbiserica ortodoxă cu hramul „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” (1825), iar însatul Dara este biserica romano-catolică„Adormirea Maicii Domnului” (1739-1769).
DOROªANU, masiv deluros în ColineleTuto vei, reprezentând alt. max. a acestora(561 m).
DOSUL LÃCªORULUI, aven în SVRomâniei, dezvoltat în calcarele jurasicedin SV M-þilor ªureanu (Carpaþii Meri -dionali), la 700 m alt., la c. 1 km NE desatul Ohaba-Ponor, com. Pui, jud.Hunedoara. Ad.: 262 m. Descoperit în1973. Ave nul este alcãtuit dintr-osuccesiune de puþuri, sepa rate uneoriprin diafragme. Are o formã circularã cupereþii degradaþi. Din baza avenului sedesprind douã galerii divergente.
DOªTAT, com. în jud. Alba, alcãtuitã din3 sate, situatã în Pod. Secaºelor; 985 loc.(1 ian. 2011): 498 de sex masc. ºi 487 fem.În satul Doºtat, menþionat documentar,prima oarã, în 1320, se află bisericaortodoxă cu hramul „Sfântul Nicolae”(1866), iar în satul Boz există o bisericăfortificată din 1523 (azi biserică evan -ghelică), declaratã monument istoric, şivulcani noroioºi.
DRACEA, com. în jud. Teleorman, alcã -tuitã din 3 sate, situatã în Câmpia Boian,pe râul Cãlmãþui; 1 840 loc. (1 ian. 2011):885 de sex masc. ºi 955 fem. Morãrit ºipanificaþie. Biserica „Sfântul Dumitru”(1845), în satul Zlata. Com. D. a fostînfiinþată la 7 mai 2004 prin desprindereasatelor Dracea, Florica ºi Zlata din com.Crângu, jud. Teleorman.
DRAGA-COZLA, Mănãstirea ~ Õ Pia -
tra-Neamþ (2).

DRAGALINA 1. Com. în jud. Cãlãraºi,alcã tuitã din 3 sate, situatã în CâmpiaBãrãganului; 8 651 loc. (1 ian. 2011): 4 412de sex masc. ºi 4 239 fem. Nod feroviar.Reparaþii de maºini ºi utilaje agricole.Prelucr. lemnului (mobilă); produselactate. Morãrit ºi panificaþie. Creºtereabovinelor. Culturi de cereale, de plantetehnice, uleioase ºi de nutreþ etc. Între 17febr. 1968 ºi 23 ian. 1981 com. D. a fãcutparte din jud. Ialomiþa. În satul Dragalinase află o biserică din 1948. Satul Dropiaa fost desfiinţat la 29 oct. 1977.
2. Õ Tutova (3).
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DRAGODANA, com. în jud. Dâmboviþa,alcã tuitã din 7 sate, situatã în zona decontact a Câmpiei Târgoviºtei cu CâmpiaTitu, pe râul Potopu; 6 936 loc. (1 ian.2011): 3 439 de sex masc. ºi 3 498 fem.Producţie de aparate electrocasnice, demobilă pentru birouri şi de articole deîmbrăcăminte pentru lucru. Fermã decreºtere a bovinelor, în satul Picior deMunte. Clãdirea Primãriei (1916); capelã(1896); conac (sec. 19) şi biserică din 1912,în satul Dragodana.
DRAGOMIREªTI 1. Oraº în jud. Mara -mureº, situat în SE Depr. Maramureº, lapoalele de NE ale M-þilor Þibleº, pe râulIza; 3 166 loc. (1 ian. 2011): 1 569 de sexmasc. ºi 1 597 fem. Supr.: 101 km2, dincare 6 km2 în intravilan; densitatea: 528loc./km2. Expl. de gresii şi balast. Expl.ºi prelucr. lemnului (mobi lier). Topitoriede in ºi cânepã; produse de panifi caþie.Obiecte de artizanat. Pomicultură. Izvoa -re cu ape sulfuroase. Muzeul þãrãnciiromâne. Biserica veche, din lemn, cuhramul „Sfân tul Prooroc Ilie”, construitãîn anul 1722, a fost demontatã din satulDragomireºti (în 1936) ºi insta latã înincinta Muzeului satului ºi de artãpopularã „Dimitrie Gusti” din parculHerãstrãu din Bucureºti. Aceastã bise -ricã, cu un turn-clopotniþã zvelt, pãstrea -zã picturi pe pereþii interiori ºi piese demobilier din sec. 18. În oraºul Drago -mireºti, menþionat documentar, ca sat,în 1385, se aflã mănãstirea Dragomireºti(de cãlugãri), ctitorie din anul 1926 amonahului Pimen Mol dovan. Bisericadin lemn, cu dublu hram – „Sfân tulProoroc Ilie” ºi „Naºterea Maicii Dom -nului”, construitã în anii 1926–1927, a fostmistuitã de un incendiu în 1949 (împreu -nã cu chiliile), din cenuºa cãreia a fostscoasã nevãtãmatã Icoana Maicii Dom -nului cu Pruncul în braþe, pictatã pe lemnîn sec. 17. În anii 1951–1954 a fost con -struitã o altã bisericã din lemn, cu acelaºihram dublu, dar pe un alt amplasament,respectiv în vatra localitãþii, în loculnumit „Arinii Runcului”, prin strãdaniapreotului Codrea Nuþu cu sprijinulenoriaºilor. În jurul acestei biserici, carea funcþionat ca bisericã de mir în pe rioa -da 1959–1990 (deoarece mănăstirea a fostdesfiinţată de autorităţile comuniste la28 oct. 1959), s-a constituit o nouã obºtemonahalã în 1991. Casa cu paraclis, con -struitã în 1993, adãposteºte Icoana Maicii

Dom nului cu Pruncul în braþe, pictatãpe lemn în sec. 17, ºi scoasã nevãtãmatãdin cenuºa bisericii mistuitã de incendiuîn 1949. Com. D. a fost trecutã în cate -goria oraºelor la 22 iul. 2004.
2. Com. în jud. Dâmboviþa, alcãtuitãdin 6 sate, situatã în zona de contact aCâmpiei Târgoviºtei cu Piem. Cândeºtiºi Sub carpaþii Ialomiþei, pe râulDâmboviþa; 8 672 loc. (1 ian. 2011): 4 406de sex masc. ºi 4 266 fem. Nod rutier.Expl. de petrol. Produse lactate. Creştereabovinelor. Pomiculturã. În satul Drago -mireºti se aflã biserica având hramul„Sfântul Nicolae” (1462, refãcutã în 1701ºi 1836) ºi casele familiei Greceanu(sec. 17, refãcute în 1733–1734); în satulDecindeni existã paraclisul „Radu Vodã”(sec. 16, refãcut în sec. 18), în satulUngureni se aflã biserica având hramul„Cuvioasa Parascheva” (1818), iar însatul Mogo ºeºti, biserica având hramul„Adormirea Maicii Domnului” (1807,refacută în 1942).
3. Com. în jud. Neamþ, alcãtuitã din6 sate, situatã în Subcarpaþii Neamþului;2 395 loc. (1 ian. 2011): 1 190 de sex masc.ºi 1 205 fem. În satul Dragomireºti, atestatdocu mentar în sec. 14, se aflã un muzeuetnografic ºi biserica având dublu hram– „Izvorul Tãmãduirii” ºi „Intrarea înBisericã a Maicii Domnului”, construitãîn douã etape, 1902–1916 ºi 1921–1934,renovatã în anii 1997–1999. Bisericaavând hramul „Sfinþii Voievozi” (1824),în satul Unghi. Satele componente alecom. D. au atestãri docu mentare foartevechi: Borniº (sec. 9), Hlãpeºti (1 sept.1444), Mastacãn (23 aug. 1455), Unghi(sec. 9), Vad (7 mart.1528).
4. Com. în jud. Vaslui, alcãtuitã din12 sate, situatã în Colinele Tutovei, laconfl. râului Lipova cu Tutova; 5 047 loc.(1 ian. 2011): 2 644 de sex masc. ºi 2 403fem. Nod rutier. Moarã de cereale. SatulDragomireºti este menþionat docu -mentar, prima oarã, în 1439, iar sateleTuleºti ºi Rãdeni în 1443 ºi, respectiv,1498. În satul Dragomireºti se aflã bisericadin lemn cu hramul „Vovidenia” (1774, cusoclu din piatrã ºi unele adãugiri din 1874)şibiserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva”zidită în perioada 1936-1956, cu întreruperi).

DRAGOMIREªTI-VALE, com. în jud.Ilfov, alcãtuitã din 3 sate, situatã înCâmpia Vlãsiei, pe râul Dâmboviþa; 4 539loc. (1 ian. 2011): 2 177 de sex masc. ºi2 362 fem. Culturi de cereale, de plantetehnice ºi de nutreþ etc. Între 23 ian. 1981ºi 2 dec. 1985 com. D.-V. a fãcut parte din

jud. Giurgiu, iar între 2 dec. 1985 ºi 10apr. 1997, din Sectorul Agri col Ilfov.Bisericã având dublu hram – „Ador mi -rea Maicii Domnului” ºi „Sfânta Vineri”(1760–1761), ctitorie a stolnicului MihaiFãlcãianu ºi a soþiei sale Safta, în satulDragomireºti-Deal. În satul Dragomi -reşti-Vale, atestat documentar la 21 apr.1453, se află biserica „Adormirea MaiciiDomnului” (1866, restaurată în 1974).
DRAGOMIRNA 1. Podiºul Drago -
mirnei, sub unitate a Pod. Sucevei, situatãîn N acestuia, între graniþa cu Ucraina,la N, râul Siret, la E, Pod. Fãl ticeni, la S,ºi Obcina Mare, la V. P.D. se prezintã subforma unor platouri structurale largi, cupante domoale, alcãtuite din gresiisarmatice, care alterneazã cu nisipuri ºiargile. P.D. este frag mentat de valea râuluiSuceava ºi de afl. acestuia, Suceviþa,Horaiþ, Hãtnuþa º.a. Este acoperit cupãduri de foioase (în special gorun ºi fag).Alt. max.: 528 m (vf. Teiºoara).

2. Mănãstirea ~ Õ Mitocu
Dragomirnei.

DRAGOSLAVELE, com. în jud. Argeº,alcã tuitã din 2 sate, situatã în depr.omonimã, la poalele de V ale M-þilorLeaota, pe cursul superior al Dâmboviþei;2 588 loc. (1 ian. 2011): 1 311 de sex masc.ºi 1 277 fem. Expl. de calcar. Microhidro -centralã (7,6 MW). Produse chimice.Fabricã de cherestea. Centru de þesãturipopulare. În Evul Mediu a fost unimportant punct de vamã al ÞãriiRomâneºti, pe drumul comercial dintreÞara Româneascã ºi Transilvania prinpasul Giuvala, din culoarul Rucãr-Bran.În oct. 1916 aici s-au desfãºurat lupteviolente între trupele române ºi celegermane. În satul Dra goslavele se aflãbiserica având hramul „AdormireaMaicii Domnului”, ctitorie din 1661 adomnului Grigore Gheorghe Ghica, şibiserica din lemn cu hra mul „SfântulGheorghe” (1660), adusã aici în 1949, dinsatul Borza (jud. Sãlaj), de PatriarhulIustinian Marina, an în care a fostînfiinþat ºi un schit de cãlugãri. Aºe -zãmântul monahal este, totodată, ºireºed. patriarhalã de odihnã, având oclãdire construitã în 1930 după proiectularhitec tului D. Ionescu Berechet; crucidin piatrã cu in scripþii din 1642, 1664 etc.;biserica având hramul „ÎnãlþareaDomnului” (1745).
DRAGOª VODÃ, com. în jud. Cãlãraºi,alcã tuitã din 3 sate, situatã în CâmpiaBãrãganului; 2 932 loc. (1 ian. 2011): 1 443
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de sex masc. ºi 1 489 fem. Staþie de c.f.Complex avicol. Culturi de ce reale, deplante tehnice ºi de nutreþ etc. Iri ga þii.Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981 com.
D.V. a fãcut parte din jud. Ialomiþa. SatulDragoº Vodã a fost înfiinþat în anul 1896,cu numele Satul Nou, prin împro -prietãrirea a 474 de þãrani cu pãmânt,satul Socoalele a fost întemeiat în 1883,iar satul Bogdana în 1899 cu denumirea
Gara Bogdana (numele actual datează din1944). Clădirea Primăriei (1932-1934).
DRAGU, com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã din5 sate, situatã în N Dealurilor Clujului,pe râul Voivodeni; 1 303 loc. (1 ian. 2011):652 de sex masc. ºi 651 fem. Aici a fostdescoperitã o spadã din bronz da tând dela începutul Epocii fierului. Satul Dragueste menþionat documentar, prima oarã,în 1332. Bi sericile din lemn cu hramurile„Sfântul Vasile cel Mare” (1806–1809),declaratã monu ment is toric, ºi „SfinþiiArhangheli Mihail ºi Gavriil” (1820, cupic turi interioare din 1831), în sateleDragu ºi Voi vo deni; castelul „Bethlen”(sec. 18–19), în satul Dragu, aflat în starede degradare.
DRAJNA, com. în jud. Prahova, alcãtuitãdin 11 sate, situatã în depresiuneaomonimã din Sub carpaþii Buzãului, perâul Drajna; 5 529 loc. (1 ian. 2011): 2 696de sex masc. ºi 2 833 fem. Producţie demobilier, de şuruburi, buloane, şaibe şinituri. Moarã de apã (începutul sec. 19),în satul Drajna de Jos. Po mi culturã (meri,peri, pruni, nuci). Reºed. com. este satul
Drajna de Sus, menþionat documentar la10 iul. 1517 într-un hrisov semnat dedomnul Neagoe Basarab. Pe terit. satuluiDrajna de Jos, atestat do cumentar în1250, a fost descoperit un mare depozitde bronzuri (240 de obiecte: 199 seceri,arme de luptã, podoabe etc.) datând dinsec. 13 î.Hr., iar în arealul satului Drajnade Sus, pe Dealul Grãdiºtea, au fost iden -tificate urmele unui castru roman depiatrã (176 x 200 m), iniþial de pãmânt,care a re zistat din anul 101 pânã în anul117. În apro pierea castrului a existat oaºezare civilã dacicã (cu numele
Ramidava), apoi romanã, ale cãror vestigii(arme de fier, mo nede, ceramicã, fibule,garnituri vestimentare din bronz,fragmente de terra sigilata, o cãþuie dacicã,un vas ceramic tronconic º.a.) au fostscoase la ivealã de sãpãturile arheologice.În satul Drajna de Jos se aflã biserica„Sfântul Nicolae” (1896) şi  conacul„Filipescu” (sf. sec. 19), iar în satul

Ogretin existã ruinele bisericii cu dubluhram – „Sfântul Dumitru” ºi „SfântaParascheva” datând din 1817.
DRANOV 1. Ostrov în S Deltei Dunãrii,între braþul Sfântu Gheorghe, la NE ºi E,Marea Neagrã, la S, lacul Razim, la V, ºiCanalul Lipovenilor, la N. Supr.: 870 km2.Acoperit cu numeroase mlaºtini, bãlþi,lacuri, dune de nisip ºi drenat de o reþeadensã de canale (Dranov, Lipovãþ,Dunavãþ, Crasnicol, Belciug, Periºor,Mustacal º.a.). Ornitofaunã bogatã ºivariatã (cocori, cormorani, lebede,pelicani, picio  rongi, þigãnuºi etc.).Domeniu piscicol. Cherhanale.

2. Grind maritim în SV ostrovuluiomonim, la S de lacul Dranov, strãbãtutde nenumãrate canale.
3. Lac cu apã dulce în S DelteiDunãrii, în V-SV ostrovului omonim.Supr.: 21,70 km2; vol.: 21,7 mil. m3. Legatprin mai multe canale cu lacul Razim ºicu braþul Sfântu Gheorghe. Importanþãpiscicolã.
4. Canal navigabil (pentru vase mici)care uneºte braþul Sfântu Gheorghe culacul Razim prin intermediul laculuiomonim; 25 km.

DRÃCENI Õ Slatina (3).

DRÃCªANI, cel mai iaz de mari dimen -siuni din jud. Botoºani (440 ha), situat înCâmpia Jijiei Supe rioare, pe cursul inf.al râului Sitna, în aval de confl. cu râulDrãcºani, în arealele comunelor Bãluºeniºi Suliþa. Importanþã piscicolã ºi pentruirigaþii.
DRÃCªENEI, com. în jud. Teleorman,alcãtuitã din 4 sate, situatã în CâmpiaGãvanu-Burdea, pe râul Burdea; 1 846loc. (1 ian. 2011): 886 de sex masc. ºi 960fem. Culturi de cereale, de plante tehniceºi de nutreþ etc. În satul Drãcºani se aflãun muzeu de istorie ºi etnografie, biserica„Sfân tul Nicolae” (1871), casa „AntonPopescu” (1895) ºi o ºcoalã din 1894.Până la 7 mai 2004, com. D. a avut încomponenţă satele Beuca şi Plopi, carela acea dată au format com. Beuca, jud.Teleorman.
DRÃGANU, com. în jud. Argeº, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în Piem. Cotmeana;1 925 loc. (1 ian. 2011): 929 de sex masc.ºi 996 fem. Expl. de petrol ºi forestiere.Pomiculturã (meri, pruni). Reºed. com.este satul Drãganu-Olteni, în care se aflăbiserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva”(1892, reparată în 1925). În satul Prislopu

Mare există biserica „Adormirea MaiciiDomnului” (1836, reparată în 1889).
DRÃGÃNEªTI 1. Com. în jud. Bihor,alcãtuitã din 10 sate, situatã în SE Depr.Beiuº, la confl. Cri ºului Pietros cu CriºuNegru; 2 933 loc. (1 ian. 2011): 1 409 desex masc. ºi 1 524 fem. Producţie de bere,de sucuri naturale, de bãuturi alcooliceºi de produse alim. Apiculturã. Viticul -tură. Satul Drã gãneºti este men þionatdocumentar, prima oarã, în 1552. Bise -ricile din lemn cu hramurile „AdormireaMaicii Domnului” (1731), „SfinþiiArhangheli Mihail şi Gavriil” (construităîn 1755-1764 pe locul alteia din 1724,pictatã în 1764 de David Zugravul) ºi„Bu na Vestire” (1686), în satele Talpe,ªebiº ºi Belejeni. Satul Păcăleşti, carefusese desfiinţat de autorităţile comunisteşi înglobat în satul Ţigăneştii de Beiuş, afost reînfiinţat la 20 oct. 2008.

2. Com. în jud. Galaþi, alcãtuitã din 2sate, situatã în Câmpia Tecuciului, pecursul inf. al râului Bârlad; 6 044 loc. (1ian. 2011): 3 113 de sex masc. ºi 2 931fem. Haltã de c.f. (în satul Malu Alb).Producţie de mobilă pentru birouri şi deulei comestibil. Viticulturã. Culturi decereale, de plante tehnice ºi de nutreþ, delegume etc. Bisericile „Sfântul Dumitru”(1938-1947) şi „Sfinţii Arhangheli Mihailşi Gavriil” (1939-1953), în sateleDrăgăneşti şi Malu Alb.
3. Com. în jud. Neamþ, alcãtuitã din4 sate, situatã în Subcarpaþii Neamþului,la 15 km NE de oraºul Târgu-Neamþ;1 921 loc. (1 ian. 2011): 986 de sex masc.ºi 935 fem. În satul Şoimăreşti, atestatdocumentar la 6 mart. 1533, se aflăbiserica din lemn „Sfinţii Voievozi”(1911). Satul Drăgăneşti este atestatdocumentar în 1592. Com. D. a fostînfiinþatã la 7 mai 2004 prin desprindereasatelor Drãgãneºti, Orþãºti, Râºca ºiªoimãreºti din com. Brusturi-Drãgãneºti,jud. Neamþ.
4. Com. în jud. Prahova, alcãtuitã din7 sate, situatã în Câmpia Gherghiþei, pestg. Vãii Prahova; 5 083 loc. (1 ian. 2011):2 501 de sex masc. ºi 2 582 fem. Staþie dec.f. Culturi de cereale, plante tehnice,leguminoase pentru boabe º.a. În satulDrãgãneºti, atestat documentar în 1451,se aflã conacul lui ªerban Cantacuzino(prima jumãtate a sec. 17) şi biserica„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”(1667, reparată în 1889).
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DRÃGÃNEªTI DE VEDE, com. în jud.
Teleor man, alcãtuitã din 3 sate, situatã
în Câmpia Gãvanu-Burdea, pe râul
Burdea; 2 135 loc. (1 ian. 2011): 1 053 de
sex masc. ºi 1 082 fem. Staþie de c.f. (în
satul Mãgura cu Liliac). Culturi de
cereale ºi plante tehnice.
DRÃGÃNEªTI-OLT, oraº în jud. Olt,situat în zona de contact a Câmpiei Boiancu terasele de pe stg. râului Olt, la 68–143 m alt., la 36 km S-SE de municipiulSlatina; 12 055 loc. (1 ian. 2011): 5 957 desex masc. ºi 6 098 fem. Supr.: 78,9 km2,din care 8,8 km2 în intravilan; densitatea:1 370 loc./km2. Staþie de c.f. Nod rutier.Expl. de argilã. Hidrocen tralã (53 MW)in tratã parþial în funcþiune în 1987 ºi cutoatã capa citatea în iun. 1989. Producţiede mobilă, de trico taje, conf., cãrãmidã,produse chimice (detergenþi) ºi produsealim. (preparate din lapte, zahãr, bãuturialcoolice şi răcoritoare, panificaþie etc.).Filaturã de bumbac. Re paraþii de maºiniºi utilaje agricole. Morãrit. Spital (1905).Muzeul Câmpiei Boianului cu colecþii deistorie ºi etnografie. Casã de culturã.Biblioteca publicã „Dumitru Popovici”(peste 30 000 vol.). Centru viticol. Fermãde creºtere a bovine lor. Istoric. În arealuloraºului au fost descoperite (1993)vestigiile unei aºezãri neolitice, aparþi -nând culturii materiale Gumelniþa(milen. 4–3 î.Hr.), ºi o necro polã. DinEpoca bronzului au fost identificate urmeale purtãtorilor culturii materiale GlinaIII – Schneckenberg (sec. 18–16 î.Hr.), iardin perioada daco-romanã au fost scoasela ivealã numeroase fragmente cera mice.Localit. apare menþionatã documentar,prima oarã, la 1 iun. 1526, într-un actemis de domnul Radu de la Afumaþi.Declarat oraº la 17 febr. 1968. În prezent,oraºul are în subordine ad-tivã satulComani (atestat documentar în 1593).
Monumente: biserica ortodoxã cu hramdublu – „Sfântul Nicolae” ºi „CuvioasaParascheva” (1775); bisericile cu hra -murile „Sfinþii Arhangheli Mihail ºiGavriil” (1830) ºi „Adormirea MaiciiDom nului” (1864); clãdirea Primãriei(1890); clã direa fostei Bãnci franco-ro -mâne (1936). În satul Comani se aflãruinele bisericii fostului schit (da tând din1770), bisericile cu hramurile „Cu vioasaParascheva” (1832) ºi „Sfinþii ÎmpãraþiConstantin ºi Elena” (1856) ºi conacul„Leontopol” (1900).

DRÃGÃNEªTI-VLAªCA, com. în jud.Teleor  man, alcãtuitã din 3 sate, situatãîn Câmpia Burnas, la confl. râului ValeaAlbã cu Câlniºtea; 4 224 loc. (1 ian. 2011):2 033 de sex masc. ºi 2 191 fem. Staþie dec.f. Nod rutier. Reparaþii de maºini ºiutilaje agri cole. Mobilã; conf.; produsealim. (ulei, amidon şi produse dinamidon). Ferme de creº tere a pãsãrilorºi a bovinelor. Culturi de cereale, plantetehnice ºi nutreþ etc. Staþiune de cercetãriagricole. Bisericã având hramul „SfântulNicolae” (1853) ºi monu ment închinateroilor Primului Rãzboi Mondial, în satulDrãgãneºti-Vlaºca. Mănăstirea Dră -găneşti-Vlaşca (de maici), înfiinţată în1998, cu biserica „Sfânta Treime” (aflatăîn construcţie). Pãdure (rest al CodrilorVlãsiei).
DRÃGÃªANI 1. Lac de acumulare creatpe cursul inf. al Oltului (dat în folosinþãîn 1980), în arealul municipiuluiDrãgãºani, ale cãrui ape sunt utilizatepentru punerea în miºcare a turbinelorhidro centralei Drãgãºani, cât ºi pentrualimen tarea cu apã a municipiului. Supr.:828 ha; vol.: 48 mil. m3.

2. Municipiu în jud. Vâlcea, situat înzona de contact a Piem. Olteþului cuterasele de pe dr. Oltului, la 140 m alt.,la 54 km S de municipiul RâmnicuVâlcea; 20 016 loc. (1 ian. 2011): 9 539 desex masc. ºi 10 477 fem. Supr.: 44,6 km2,din care 6,2 km2 în intravilan; den sitatea:3 228 loc./km2. Staþie de c.f. (inauguratãla 13 dec. 1886). Nod ru tier. Expl. debalast. Hidro centralã (53 MW) in tratãparþial în funcþiune în 1981 ºi cu toatãcapaci tatea în 1989. Constr. de remorci

pentru autoturisme, jenþi pentruautomobile, piese ºi accesorii pentruautovehicule. Producţie de vopsele,lacuri şi cerneluri tipografice, de mobilier,de confecţii şi de produse alim. (pre -parate din carne ºi lapte, bãuturialcoolice, panificaþie etc.). Staþiune decercetãri viticole în fiinþatã în 1936 pe bazapepinierei viticole care exista din 1897.Muzeu al viei ºi vinului (inaugurat în1983); Bibliotecã publicã (inauguratã în1840); Casă de culturã (1952); casa memo -rialã „Gib Mihãescu”. Vechi centru viticol(sec. 18) ºi de vinificaþie. Ferme decreºtere a bovinelor ºi a pãsãrilor.Apiculturã. Istoric. În perimetrulmunicipiului D., în cartierul Momoteºti,atestat documentar, ca sat, la 12 iul. 1527,au fost identificate urmele unei aºezãricivile dacice ºi ale castrului roman numit
Rusidava, si tuate pe drumul antic ceducea de la oraºul Ro mula (azi satulReºca, com. Dobrosloveni, jud. Olt) laApulum (azi Alba Iulia). Prima menþiunedo cu mentarã a localit. Drãgãºani dateazãdin 7 iun. 1535. În sec. 18 apareconsemnatã ca târg, iar în catagrafia din1833 figureazã ca oraº. La 7/19 iun. 1821,lângã D., trupele eteriste, comandate degene ralul Alexandru Ipsilanti (fiuldomnului Constantin Ipsilanti), alãturide care au luptat ºi detaºamente depanduri, au fost învinse de oºtileotomane. Ale xandru Ipsilanti a fugit depe câmpul de luptã, trecând înTransilvania ºi apoi la Viena unde a fostprins de habsburgi ºi închis (1821–1827).Oraºul D. a fost declarat municipiu la 6iul. 1995, având în subordine ad-tivã 3
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localit. compo nente: Valea Caselor,Zãrneni, Zlãtãrei. Mo nu mente: catedralacu hramul „Adormirea Maicii Dom -nului” construită în anii 1930-1936 dupăplanurile arhitectului Alfred Mihăescu,pictată în 1946-1947 de Iosif Keber dinTârgu Jiu şi sfinţită la 11 iun. 1952;bisericile cu hramurile „Adormirea Mai -cii Domnului”- Capu Dealului (1793-1798, reparatã în 1870 ºi 1881 şi restauratăîn anul 2006), „Sfântul Ilie” (1834, cufresce originare, reparată în 2008–2009)ºi „Sfân tul Nicolae” (1826–1835, cupicturi murale origi nare, reparată în anul2007); Monumentul eteriºtilor (dezvelitîn 1881);  statuia lui Tudor Vladimirescu;Monu mentul eroilor din Primul RãzboiMondial.
DRÃGEªTI, com. în jud. Bihor, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în Dealurile Hidi -ºelului, în zona de izv. a râurilor Hidiºelºi Tãºad, pe cursul superior al râuluiCârpeºtii Mici; 2 535 loc. (1 ian. 2011):1 267 de sex masc. ºi 1 268 fem. Staþie dec.f. Expl. de calcar (în satul Tãºad). SatulDrãgeºti este men þionat documentar,prima oarã, în 1508. Punct fosi lifer(calcarele tortoniene din satul Tãºad).
DRÃGHICENI, com. în jud. Olt, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în Câmpia Romanaþi,pe râul Golo gan; 1 871 loc. (1 ian. 2011):975 de sex masc. ºi 896 fem. Muzeuetnografic. În satul Drăghiceni se aflăbiserica „Sfântul Nicolae” (1937-1960), însatul Grozăveşti există biserica „SfântulGheorghe” (1795), iar în satul Liiceni seaflă biserica „Adormirea MaiciiDomnului” (sec. 18, cu modi ficãri din1872) ºi un conac (sec. 19).
DRÃGOEªTI 1. Com. în jud. Ialomiþa,alcã tuitã din 5 sate, situatã în CâmpiaBãrãganului, pe râul Colceag; 870 loc. (1ian. 2011): 441 de sex masc. ºi 429 fem.Culturi de cereale ºi plante teh nice. Între17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981 com. D. a fostîn jud. Ilfov. În satul Drăgoeşti, atestatdocumentar în 1511, se află biserica„Naºterea Maicii Domnului” (1818).

2. Com. în jud. Vâlcea, alcãtuitã din3 sate, situatã în lunca ºi pe terasele depe stg. Oltului; 2 181 loc. (1 ian. 2011):1 063 de sex masc. ºi 1 118 fem. În satulDrãgoeºti se aflã un spital de psihi atrie(din 1889), conacul „Suþu” (1880) ºibisericile cu hramurile „Sfinþii TreiIerarhi” (1530, cu adãu giri din 1769 ºidin sec. 19 ºi cu fragmente de picturimurale din sec. 18) ºi „Sfântul IoanBotezãtorul” (1852–1853), iar în satul

Geamãna existã biserica din lemn cuhramul „Sfântul Nicolae” (1874).
DRÃGOIASA, micã depresiune intra -montanã, tecto no-vul ca nicã, situatã înCarpaþii Orientali, între M-þii Cãliman,la V, ºi M-þii Bistriþei, la E, pe cursulsuperior al râului Neagra (afl. al Bistriþei),la N de Depr. Bilbor; face parte din ºirulde depr. for mate la contactul dintrezonele vulcanicã ºi crista li no-mezozoicã.Denumitã, frecvent, ºi Depr. Glod.

DRÃGOIEªTI, com. în jud. Suceava,alcãtuitã din 3 sate, situatã în Pod.Sucevei, pe râul Moldova; 2 481 loc. (1ian. 2011): 1 252 de sex masc. ºi 1 229fem. Reºed. com. este satul Mãzãnãeºti.Biserica având hramul „Naºterea MaiciiDomnului” (1818), în satul Drãgoieºti.Până la 25 mart. 2005, com. D. a avut încomponenţă satele Berchişeşti şi Corlata,care la acea dată au format com.Berchişeşti, jud. Suceava.
DRÃGOTEªTI 1. Com. în jud. Dolj,alcãtuitã din 6 sate, situatã în CâmpiaRomanaþi, pe râul Teslui; 2 285 loc.(1 ian. 2011): 1 130 de sex masc. ºi 1 155fem. Culturi de cereale, de plante tehniceºi de nutreþ etc. În satul Drãgoteºti se aflãbiserica ortodoxã cu hramul „Intrarea înBisericã a Maicii Domnului”, construitãîn 1840 prin grija postel nicului IoniþãPiciu, ºi biserica „Sfântul Nicolae” ziditãîn anii 1837–1845 pe locul uneia din lemncare data din 1780, iar în satul Viiºoaraexistă biserica având hramul „Sfân tulNicolae” (1865). Pe terit. satului Popân -zăleşti se află mănăstirea cu acelaşi nume(de călugări), ctitorie călugărească dinsec. 17, iniţial cu o biserică din lemn,atestată documentar pentru prima oarăîn 1678. Biserica actuală, cu triplu hram– „Sfântul Calinic”, „Sfântul Nicolae” şi„Sfânta Cuvioasă Parascheva”, a fostzidită din cărămidă, în anii 1850–1853,pe locul unei biserici din lemn care fuseseridicată în 1799 prin osârdia arhiman -dritului Metodie pe plasamentul bisericiiiniţiale din sec. 17. După secularizareaaverilor mănăstireşti, în 1863, călugăriis-au risipit treptat, iar mănăstirea aîncetat să mai funcţioneze în anul 1870,rămânând biserica de mir. Mănăstirea afost reactivată la începutul anului 1992,dată după care s-au efectuat unele lucrăride restaurare. Tot în satul Popânzăleştise mai află bisericile „Sfântul Nicolae”(1799, refăcută în 1853) şi „IzvorulTămăduirii” (1837).

2. Com. în jud. Gorj, alcãtuitã din 3sate, situatã în zona Dealurilor Jiului, perâul Jilþu; 2 679 loc. (1 ian. 2011): 1 352de sex masc. ºi 1 327 fem. Staþie de c.f.Expl. de lignit. Bisericã având hramul„Sfântul Gheorghe” (1850–1855), în satulTrestioara.
DRÃGUª, com. în jud. Braºov, formatădintr-un sat, situatã în Depr. Fãgãraº, pecursul mijlociu al Oltului; 1 228 loc.(1 ian. 2011): 648 de sex masc. ºi 580 fem.Prelucr. lemnului ºi a maselor plastice.Produse zaharoase. Morãrit ºi panificaþie.Culturi de cereale, cartofi ºi de cãpºuni.Pomiculturã. Creºterea bovi nelor, buba -linelor, ovinelor ºi porcinelor. Centru decojocãrie ºi de port popular tradiþional.Muzeu etnografic. Agroturism. SatulDrãguº este atestat docu mentar în anul1486. În perioada 1762–1851, la D. afuncþionat Compania a VIII-a de graniþãa Regimentului I de graniþã de la Orlat.Biserica „Adormirea Maicii Domnului”(1894-1896, restaurată în anii 2000-2006).Com. D. a fost înfiinþatã la 7 apr. 2004prin desprinderea sa tului Drãguº dincom. Viºtea, jud. Braºov.
DRÃGUªENI 1. Com. în jud. Botoºani,alcã tuitã din 3 sate, situatã în CâmpiaJijiei Superioare, pe râul Podriga; 2 731loc. (1 ian. 2011): 1 393 de sex masc. ºi1 338 fem. Pe terit. com. au fost desco -perite urmele unei aºezãri neolitice detip Cucuteni, în care s-au gãsit topoare,dãlþi, împun gãtoare, rã zui toare etc. dinpiatrã ºi silex, un pumnal ºi o sulã dincupru, o mare diversitate de obiecte dincera micã (strãchini, fructiere, pahare etc.)cu decor pictat bogat, cu benzi incizate,adânci ºi late, în dife rite combinaþiigeometrice (spirale, meandre, arc de cerc,triunghiuri etc.) ºi numeroase figurineantro po morfe ºi zoomorfe (câine, taur,berbec etc.) din lut ars, decorategeometric. Printre acestea se re marcãstatueta „Venus”, înaltã de 23 cm, bogatde co ratã prin incizie cu motive spiraliceºi triun ghiuri. Tot aici s-a mai descoperito necropolã sarmaticã de înhumaþie (sec.2–3). Bisericã din lemn (1750) şi bisericãde zid cu hramul „Sfântul Nicolae”(1857), în satul Drăguşeni. În satulPodriga, atestat documentar în sec. 15 cunumele Podraga, se află biserica„Naşterea Maicii Domnului (1983-1989)şi  un castel din sec. 19.
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2. Com. în jud. Galaþi, alcãtuitã din 7sate, situatã în S Pod. Covurlui, la izv.râului Suhurlui; 5 703 loc. (1 ian. 2011):2 956 de sex masc. ºi 2 747 fem. Nodrutier. Viti culturã. În satul Adam se aflãmănãstirea Adam (de maici), cu biserica„Ador mirea Maicii Domnului”, ctitoriecãlugã reascã din 1559, iniþial ca schit cubisericã de lemn. În anii 1652–1653,serdarul Adam a construit pe moºia sao bisericã de zid care a fost distrusã decutremurul din 8 mai 1738. Bisericaactualã a fost ziditã în perioada 1802–1813, pe locul celei vechi, prin osârdiamonahilor Ioanichie Greceanu ºi MetodieGociu, dar ºi aceastã bisericã a suferitgrave stri cã ciuni cauzate de cutremureledin 11 ian. 1838, 1869, 10 nov. 1940 (s-auprãbuºit turla ºi clopotniþa), 4 mart. 1977,30 aug. 1986 ºi 31 mai 1990, fiind con -solidatã ºi reparatã de fiecare datã. Între1835 ºi 1959 a funcþionat ca mănãstire demaici (la 28 oct. 1959 mănãstirea Adama fost desfiinþatã, prin De cretul 410, decãtre autoritãþile comuniste), dupã carea slujit ca bisericã de parohie pânã în1991 când a fost reînfiinþatã ca mănãstirede cãlugãri. La 11 sept. 2001, mănãstireaAdam a fost transformatã în mănãstirede maici. Clopotul mănãstirii are im -primat pe el anul 1848. În satul Fundeanuexistă biserica „Sfântul Nicolae” (1887)şi o pădure (53,2 ha), declarată rezervaţieforestieră.
3. Com. în jud. Iaºi, alcãtuitã din 2sate, situatã în Pod. Central Moldovenesc;1 573 loc. (1 ian. 2011): 787 de sex masc.ºi 786 fem. În satul Drãguºeni, atestatdocumentar în 1432, se aflã biserica„Sfântul Gheorghe”, declarată monu -ment istoric, ziditã în anul 1815 prinstrãdania lui Alexandru Rãºcanu pe loculuneia din lemn ce data dinainte de anul1737, un rateº de plan dreptun ghiu lar(sec. 19) ºi casele boiereºti ale fam.Costachi (sec. 18), iar în satul Frenciugi,menþionat docu men tar în 1772, existãbiserica „Sfânta Treime” (ante 1783). Întrecut, satul Drãguºeni a purtat nu mele

Holmul. Com. D. a fost înfiinþatã la 7 apr.2004 prin desprinderea satelor Drãguºeniºi Frenciugi din com. ªcheia, jud. Iaºi.
4. Com. în jud. Suceava, alcãtuitã din3 sate, situatã în SE Pod. Suceava, pe râulMoldova; 2 583 loc. (1 ian. 2011): 1 314de sex masc. şi 1 269 fem. În satul Drãguºenise aflã un vechi han moldovenesc de tiprateº (sec. 18) ºi biserica din lemn cu

dublu hram – „Adormirea MaiciiDomnului” ºi „Sfântul Spiri don” (1780),cu decor sculptat la ancadra mente. Iaz.
DRÃGUÞEªTI, com. în jud. Gorj, alcã -tuitã din 6 sate, situatã în Depr. TârguJiu, la poalele de NV ale Dealului Bran;5 350 loc. (1 ian. 2011): 2 691 de sex masc.ºi 2 659 fem. Staþie de c.f. Expl. de balast,nisip ºi lemn. Prelucr. lem nului; încălţă -minte. Împle tituri din rãchitã. Centru deolãrit. Pomicul turã. Viticulturã. Muzeuetno grafic. Bisericã din lemn cu hramul„Sfinþii Voie vozi” (1780), în satulCârbeºti. Casa „Tătărescu” (sec. 19), azisediul Primăriei.
DRÃNIC, com. în jud. Dolj, alcãtuitã din4 sate, situatã în Câmpia Desnãþui, pedr. vãii Jiului; 2 694 loc. (1 ian. 2011):1 287 de sex masc. ºi 1 409 fem. Muzeucu colecþii de isto rie, etnografie ºi ºtiin -þele naturii (în satul Padea). Bisericile cuhramurile „Adormirea Maicii Dom -nului” (1838, reparatã în 1883 ºi 1927) ºi„Sfântul Nicolae” (ante 1845, re fãcutã în1931), în satele Drãnic ºi Foiºor; bisericadin lemn cu hramul „Sfântul Nicolae”(1857), în satul Padea.
DRÂNCENI, com. în jud. Vaslui, alcãtuitãdin 6 sate, situatã în zona de contact aPod. Central Moldovenesc cu terasele ºilunca de pe dr. Prutului, la graniþa cuRep. Moldova; 4 645 loc. (1 ian. 2011):2 383 de sex masc. ºi 2 262 fem. Expl. denisip (în satul Albiþa). Confecþii. Prelucr.laptelui ºi a cãrnii. Morărit. Centru viticolºi de vinificaþie. Creºterea ovinelor (însatul Râºeºti). Spital (în satul Gher -mãneºti). Staþiune balneoclimatericã însatul Bãile Drânceni (Õ). Reºed. com. estesatul Ghermãneºti. Punct de frontierã,rutier (vamã), cu Rep. Moldova, în satulAlbiþa. Bisericã având hramul „SfântulNi colae” (1864–1865), în satulGhermăneşti.
DRIDRIH Õ Dridu (2).

DRIDU 1. Lac de acumulare creat (1981–1987) pe terit. com. Dridu ºi în arealuloraºului Fier binþi-Târg. Supr.: 90 ha.
2. Com. în jud. Ialomiþa, alcãtuitã din2 sate, situatã în Câmpia Bãrãganului, laconfl. râului Prahova cu Ialomiþa; 3 293loc. (1 ian. 2011): 1 565 de sex masc. ºi1 728 fem. Staþie de c.f. Nod rutier.Producţie de ambalaje din materialplastic, de tricotaje ºi conf., de mobilă şide produse de panificaţie. Legu -micultură. Fermã de creºtere a ovinelor.Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981 com. D.a fãcut parte din jud. Ilfov. Pe terit.

satului Dridu au fost descoperite (1957–1962) urmele unei aºezãri rurale cu c. 300de bor deie, datând din sec. 8–11,aparþinând populaþiei autohtone, cu unbogat in ventar de ceramicã striatã ºiceramicã cenuºie (oale sferice, urcioareglobulare cu gura treflatã etc.),constituind o culturã carac teristicã,definitã cu nu mele de cultura materialăDridu, rãs pânditã pe o arie largã a terit.României. În arealul satuluiDridu-Snagov au fost identificate urmeleunei aºezãri omeneºti datând din Epocabronzului (milen. 3 î.Hr.), extinsã pe unha. Satul Dridu, atestat documentar,prima oarã, la 28 oct. 1464 cu numele
Dridrih, s-a mai numit Dridu-Sãrindarele(pânã în 1945). În peri metrul com. D. seaflã mănãstirea Dridu (de maici),înfiinþatã în anul 1991, iniþial cu o bisericãdin lemn care în prezent slujeºte caparaclis. Biserica de zid, cu triplu hram –„Acoperãmântul Maicii Dom nului”,„Sfiinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil” ºi„Sfân tul Dumitru, Izvorâtorul de Mir”,a fost construitã în perioada 1997–2002ºi pictatã imediat dupã zidire de DumitruMacovei din Bacãu. În cadrul mănãstiriiDridu funcþioneazã ateliere de picturã aicoa nelor pe sticlã, pe lemn ºi pe pânzã,ateliere de croitorie ºi de broderie.Mănãstirea are o importantã livadã cupomi fructiferi. În satul Dridu mai existãbiserica „Adormirea Maicii Domnului”,ctitorie din 1851 a lui AlexandruFilipescu-Vulpe, iar în satul Dridu-Snagov se aflã biserica din lemn cuhramul „Cuvioasa Parascheva” (1774–1782). Până la 25 mart. 2005, com. D. aavut în componenţă satul Moldoveni,care la acea dată a devenit comună desine stătătoare.
DRIDU-SÃRINDARELE Õ Dridu (2).
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DRINAGO Õ Brãila (2).

DRINCEA, râu în SV României, afl. stg.al Du nãrii pe terit. com. Cetate, jud. Dolj;72 km; supr. ba zinului: 632 km2. Izv. dinDealul Bucovãþu, din Piem. Bãlãciþei, dela 300 m alt., din arealul com. Livezile,jud. Mehedinþi, ºi strãbate Câmpia Blah -niþei. Are curs intermitent; în verile arideseacã parþial.
DROBETA-TURNU SEVERIN, muni -cipiu în SV României, reºed. jud.Mehedinþi, situat pe stg. fl. Dunãrea, laieºirea acestuia din defileul Porþile deFier, pe malul lacului de acumularePorþile de Fier I, la 65 m alt., la graniþacu Serbia; 106 007 loc. (1 ian. 2011): 51 005de sex masc. ºi 55 002 fem. Supr.: 68,2km2, din care 21 km2 în intravilan;densitatea: 5 048 loc./km2. Port fluvial.Staþie de c.f. (inauguratã la 5 ian. 1875).Nod rutier. Expl. de ba last, de calcar, degresii ºi marne (în localit. compo nentãGura Vãii) ºi de nisip cuarþos (în localit.com ponentã Schela Cladovei). Douãcentrale electrice ºi de termo ficare: unaintratã în funcþiune în 1967 (cea a Com -binatului de prelucr. a lemnului) ºi altaîn 1986. În zona Gura Vãii–Šip (Serbia),în peri oada 1964–1971 a fost construit,în colaborare cu Iugo slavia, complexulhidroenergetic ºi de navi gaþie „Porþile deFier I” (Õ) cu o mare hidrocentralã (ceamai mare de pe Dunãre), cu o putereinstalatã de 2 100 MW (din care centralade pe malul româ nesc are o putereinstalatã de 1 050 MW), alimen tatã deapele lacului de acumulare Porþile de FierI. Centru de metalurgie a pulberilor.Constr. de nave fluviale, de vagoane dec.f. pentru mãrfuri, de aparate de mãsurãºi control. Producþie de apã grea pentrucentrala atomo-nuclearã de la Cerna -vodã, de anvelope gigant (cu diametrulexterior variind între 1,6 ºi 2,7 m), decelulozã ºi hârtie, de trico taje, deconfecţii, de mobilã, placaj, fur nir, plãcifibro-lemnoase, cherestea, var (în localit.componentã Gura Vãii) ºi produse alim.(preparate din carne ºi lapte, bere, vin,spirt, dul ciuri, panifi caþie, drojdie,þigarete etc.). Pisciculturã. Muzeul„Porþile de Fier” (1881) are peste 50 000de exponate or ganizate pe secþii deistorie, ºtiinþele naturii, artã plas ticã ºietnografie; Muzeu de Artã (1976). Bi -blioteca ju deþeanã „I. G. Bibicescu” (1921)cu c. 270 000 vo lume. Teatru; numeroaseºcoli ºi licee. În oraş mai funcţionează unColegiu universitar cu grad de facultate

(f. în luna mai 1991) şi un Institut deînvăţământ superior (Centrul UniversitarDrobeta-Turnu Severin), înfiinţat la 1 oct.2004 prin absorbţia universităţii private„Gheorghe Anghel” de cătreUniversitatea din Craiova, în cadrulcăreia func ţionează în prezent. În anuluniversitar 2007–2008, CentrulUniversitar Drobeta-Turnu Severin avea6 facultăţi, 3 879 studenţi şi 45 profesori.Parcul Tran dafirilor. Vizavi de oraº, înmijlocul ape lor Du nãrii a existat, pânã în1971, ins. Ada-Kaleh (Õ), în prezentacoperitã de apele lacului de acu mularePorþile de Fier I. Istoric. Sãpãturile arheo -logice efectuate în arealul oraºului auscos la ivealã cele mai vechi urme delocuire, respectiv din Paleo litic ºi dinNeolitic. Din Epoca bron zului au fostrecuperate fragmente ceramice,aparþinând cul turii materiale Gârla Mare(sec. 15–13 î.Hr.). Au mai fost iden tificatevestigiile unui bordei din Epoca fierului(sec. 5–4 î.Hr.) ºi resturi de ceramicãdacicã. Pe locul actualului oraº a exis tatîn Anti chitate aºe za rea dacicã numitã
Drobeta, menþionatã de Ptolemeu înscrierile sale. În timpul Primului RãzboiDaco-Ro man (101–102), împã ratul romanTraian a înfiinþat la Drobeta un mare ºiimportant centru militar (rãmas subadmi nistraþie romanã pânã în sec. 3),folosit ulte rior ca bazã de pornire în celde-al Doilea Rãzboi Daco-Roman (105–106). În anii 103–105, aici a fost con struit(cu ajutorul le giunilor romane), dupãplanu rile arhitectului Apo  lodor dinDamasc, podul din piatrã peste Dunãre,care mãsura 1 134,90 m lun gi me ºi 14,55m lãþime ºi era susþinut de 20 de pi loni

hexagonali construiþi din piatrã brutã ºicãrã midã cu liant hidraulic. Podul erasuspendat deasupra apei la o înãlþimede 19 m ºi era prevãzut cu arcade de 33m lãrgime între stâlpii de susþinere.Castrul roman, de mari dimensiuni(137,50 x 123 m), situat în ime diataapropiere a podului, menit sã-i asigurepaza, a avut circa cinci faze constructiveîncepând cu anul 101 ºi terminând curefacerea lui la sf. sec. 5 (castrul a fostdistrus, probabil, de avari, la începutulsec. 7). Aºezarea civilã care a luat naºtereîn jurul castrului s-a con topit cu aºezareadacicã, ea înregistrând o dezvol tarerapidã dupã ridicarea sa la rang de
municipiu, în anul 121, din ordinulîmpãratului roman Publius AeliusHadrianus. Aºezarea apare men þionatãepi grafic în anul 145 cu numele Muni -
cipium Aelium Hadrianum Drobetensium.În anul 193, împãratul Septimius Severusa ridicat aceastã aºezare la rang de
Colonia. Dupã retragerea admi nistraþieiºi a ar matelor romane (în pe rioada 271–275), aºezarea civilã ºi castrul militar aucon tinuat sã existe neîn trerupt pânã cãtremijlocul sec. 5 (442–447), când au fostdistruse de nãvãlirea hunilor conduºi deAttila. Ulterior, Drobeta s-a refãcut ºi adevenit un mare centru comercial ºimeºteºugãresc, cu un ofi ciu vamal ºifiscal pentru mãrfurile care circulaupe aici, localit. fiind menþionatã ultimaoarã în vremea împãratului bizantinIustinian (527–565) cu numele Theodora,dupã numele soþiei sale. Tot odatã,
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Iustinian I cel Mare a dat dispoziþie sãse con stru iascã aici un puternic turn deapãrare, men þionat în documentelevremii cu denumirea de „TurnulTheodorei”. Pe ruinele castrului roman(distrus, pro babil, de avari la începutulsec. 7) s-a dezvoltat în sec. 10 o aºezarede bordeie, cu vetre deschise. Sãpã turilearheologice au scos la ivealã ruinele ter -melor romane, cãrãmizi cu ºtampila
Legiunii a V-a Macedonica º.a., precum ºifragmente de ceramicã striatã, de tipbalca no-dunãrean, apar þinând culturiimateriale Dridu (sec. 8–11), care atestã ointensã locuire a acestei zone. În sec. 13–16, aici a existat o puternicã cetate(Castrum Zeurini), men þio natã docu -mentar în Diploma Ioaniþilor, în anul 1247.În 1230, a fost înfiinţată o impor tantãunitate militar-ad ministrativã, cu centrulîn Cetatea Severinului, care avea roldefensiv antiotoman. Această unitate,numitã Banatul de Severin, cuprindeasudul Banatului, reg. Seve rinului ºi omicã parte din V Olteniei şi avea unconducãtor ce purta titlul de ban. Primulban de Severin a fost un oarecare Luca,menþionat documentar în anul 1233.Aceastã unitate este cea de-a patraformaþiune politicã feudalã româneascãdin Oltenia, menþionatã documentar cunumele Terra Zeurino (Þara Severinului)alãturi de Þãrile lui Farcaº, Ioan ºiLitovoi. În 1524, localit. a fost atacatãdevastator ºi ocupatã de cãtre oºtirile oto -mane (care au distrus cetatea), rãmânândsub domi naþia acestora c. 300 de ani.Reconstruit în urma unui decret din 22apr. 1833, emis de generalul Kiseleff,dupã planurile arhitectului catalanXavier Villacrosse, oraºul a devenitcapitalã de judeþ în 1841, funcþie pãstratãpânã în 1950 ºi apoi reluatã la 17 febr.1968, o datã cu reorganizarea ad-tivteritorialã a þãrii. La 17 febr. 1968, oraºul

a fost declarat mu nicipiu ºi a redevenitreºed. jud. Mehedinþi. Pânã la 15 mai1972, mu nicipiul s-a numit Turnu Severin.În prezent, municipiul are în subordinead-tivã 3 localit. com ponente: DudaºuSchelei, Gura Vãii ºi Schela Cladovei.
Monumente: ruinele castrului romanDrobeta, de mari dimensiuni (137,50 x123 m), da tând din sec. 2–5, în cadrulcãruia au fost identificate curþi, camerede locuit pentru ofiþeri, un Praetorium(reºed. comandantului), un altar, depo -zite de muni þii ºi de alimente, un mareedificiu al termelor etc. Zidurile deincintã ale castrului aveau 3 m înãlþime,1,50 m grosime ºi erau strãjuite de 4turnuri la colþuri; ruinele Turnului deapãrare, numit „Turnul Theodorei”, deformã circularã (sec. 6); ruinele unuiadintre picioarele podului lui Traian;ruinele ter melor romane (descoperite în1936); rui nele cetãþii medievale (sec. 13–16) în care se gãsesc ºi funda þiile a douãbazilici romanice paleocreºtine, datânddin perioada romanã târzie; mănãstireaVodiþa, aflatã în arealul fostei localităţicomponente Vârciorova, situatã la 17 kmV de municipiul Dro beta-Turnu Severin,este cea mai veche ctitorie voievodalã depe terit. actual al României, înfiinþatã înanii 1370–1372 prin strãdania cãlugãruluiNi codim de la o mănăstire de pe MunteleAthos (stabilit în Þara Româ neascã) cusprijinul material al domnului Vladislav I(Vlaicu). Ulterior, mănãs tirea Vodiþa aprimit nu meroase danii din parteadomnilor Dan I, Mircea cel Bãtrân, DanII, Vlad Dracul, Radu cel Frumos,precum ºi din partea lui ªtefan Lazarović,despotul Serbiei, care a dãruit acesteimănãstiri zece sate sârbeºti. Bisericamănãstirii Vodiþa a fost refãcutã în anul1500 din iniþiativa domnului Radu celMare, reziditã din temelie în 1689 de agaCornea Brãiloiu ºi restauratã în 1705 prinosârdia egumenului Athanasie de lamănãstirea Tismana. Dupã Rãzboiul

Ruso-Turc din anii 1716–1718, care s-adesfăºurat în mare parte pe terit. ÞãriiRomâneºti, mănãstirea Vodiþa a cunoscuto perioadã de decãdere, dupã care acãzut în ruinã (fapt consemnat la 5 sept.1891 cu prilejul vizitei canonice efectuatãîn aceastã zonã de episcopul Ghenadieal Râmnicului). În pre zent biserica ºiclãdirile anexe ale fostei mănãstiri Vodiþasunt în ruinã, dar în apropiere de acesteruine a fost reînfiinþatã o mănãstire decãlugãri în ian. 1991 cu acordul SfântuluiSinod al Bisericii Orto doxe Române.Corpul de chilii, casa stăreþiei, tra peza ºialte anexe au fost construite în perioada1991–1995, iar în anii 1995–2001 a fostconstruitã biserica din lemn, cu hramul„Naºterea Maicii Dom nului”, cuelemente aparþinând stilului mara mu -reºean, sfinþitã la 29 iul. 2001; biserica cuhra mul „Adormirea Maicii Dom -nului”-Maioreasa, ctitorie din anii 1842–1846 a maiorului Ion Ciu pagea ºi a soþieisale Dumitrana, cu adãugiri şi reparaţiidin anii 1881–1884, 1902–1906 şi 1921.Iniţial, biserica a fost pictată în stil bizan -tin de zugravul Alexie din Câmpulung,dar după restaurarea bisericii în anii1902–1906 picturile murale interioareoriginare au fost acoperite şi bisericarepictată în frescă de pictorul Iosif Keberdin Târgu Jiu. În 1974, biserica a fostrestaurată şi picturile murale recon -diţionate de Nicolae Glăvan din Novaci,iar în 1992 s-a efectuat ultima restaurarea pictu rilor murale interioare de cătrepictorii Florica şi Eugen Papici; bisericile„Sfântul Ioan Botezãtorul”-Gre cescu,ctitorie din perioada 1866–1873 a familieide boieri Ion ºi Ioana Grecescu, cu picturimurale interioare origi nare, în stil neo -clasic, realizate de Gheorghe Tattarescu,ºi „Sfântul Gheorghe”, con struitã în etapedin 1936 pânã în 1958, în stil bi zantin, cutrei turle ºi catapeteasmã din lemn de tei,ºi picturi murale interioare executate înfrescã de Emil Ivãnescu din Curtea deArgeş; catedrala ro mano-catolicã, con -struitã în stil neogotic în anii 1887–1903,cu un turn de 28 m înãlþime; sinagogãde rit sefard (sec. 19); caste lul de apã(1912–1914) construit dupã proiectulinginerului Elie Radu; Palatul Culturii,ridicat în 1909–1924, şi clădirea Teatrului,construită în 1912-1917, ambele dupăplanurile arhitectului Grigore Cerchez;Monu mentul împăratului roman Traian,realizat în 1906 de sculptorul D. Fra -nassovici; busturile compozitorului Ionªtefan Paulian (operã a sculptorului
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Gheorghe D. Anghel din 1932–1946) ºial lui Al. Burileanu (realizat de cãtresculptorul Fr. Storck în 1889).
DROCEA, vârf în partea central-esticã aM-þilor Zarand, constituind alt. max. aacestora (836 m).
DROPIAÕ Dragalina.

Dr. PETRU GROZA Õ ªtei.

DRUMUL TABEREI, cartier în partea deV a municipiului Bucureºti, ale cãruiblocuri de locuit, magazine, parc public,ºtrand ºi alte dotãri au fost construite înperioada 1960–1980.
DRUMUL TORPAN Õ Liþa.

DUBOVA, com. în jud. Mehedinþi, alcã -tuitã din 3 sate, situatã pe stg. fl. Dunãrea,în clisura Dunãrii, respectiv pe malullacului de acumulare Porþile de Fier I, lapoalele M-þilor Almãj, în bazi netuldepresionar omonim; 911 loc. (1 ian.2011): 441 de sex masc. ºi 470 fem.Zăcăminte de crom ºi huilã (în satul BaiaNouã), de antracit, azbest ºi serpen tinã(în satul Eibenthal); expl. de caolin ºiargilã caoli noasã. Satul Dubova estemenþionat documen tar, prima oarã, înperioada 1690–1700. Pânã la 29 oct. 1977,satul ºi com. D. s-au numit Plaviºe viþa.Pe terit. com. D. se aflã mănãstireaMraconia sau Mrăcunea (de cã lugãri),situatã pe malul stg. al Dunãrii, în zonaCazanelor, la 15 km V de Orºova, într-uncadru pitoresc fãrã asemãnare. Mănãs -tirea Mraconia a fost întemeiatã în anii1521–1523, cu biserica „Sfântul ProorocIlie”, ctitorie a banului Nicolae Gârliºteanupe locul unei vechi mănãstiri care datadin anul 1453. Mănãstirea a fost distrusãîn timpul Rãzbo iului Ruso-Turc din1787–1792, în ruinele ei fiind gãsitã (în1853) Icoana Maicii Domnului, ºi recon -struitã abia în perioada 1931–1947 prinosârdia monahului Alexe Udrea. Mănãs -ti rea a fost dezafec tatã ºi demolatã în anii1967–1971 din cauza con struirii în aceastãzonã a lacului de acumulare Porþile deFier I, dar a primit dreptul de a fi recon -struitã pe un alt amplasament. Ruineleacestei mănãstiri au fost acoperite deapele lacului de acu mulare, ruine care semai pot vedea în perioadele secetoasecând apa lacului scade. În 1993 s-a puspiatra de temelie a noii biserici, a noureînfiinþatei mănãstiri Mraconia, cuhramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºiGavriil”, bisericã finalizatã în 1995 prinstrãdania preotului Cristian Tartea.

Celelalte lucrãri s-au continuat pânã înanul 2000.
DUDA-EPURENI, com. în jud. Vaslui,alcã tuitã din 4 sate, situatã în zonaColinelor Crasnei; 4 758 loc. (1 ian. 2011):2 428 de sex masc. ºi 2 330 fem. Reºed.com. este satul Epureni. Producţie deîncălţăminte. În satul Valea Gre cului afost descoperitã (mai 1997) o necropolãdacicã (sec. 4–3 î.Hr.) Bisericã din lemncu hramul „Adormirea Maicii Dom -nului” (sf. sec. 18–înce putul sec. 19).
DUDEªTI 1. Com. în jud. Brãila, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în Câmpia Bãrãganului;3 742 loc. (1 ian. 2011): 1 932 de sex masc.ºi 1 810 fem. Staþie de c.f. (inauguratã în1896). Nod rutier. Confecþii textile.Morãrit. Creºterea bovinelor. Pânã la 1ian. 1965, satul ºi com. D. s-au numit
Niculeºti-Jianu. În satul Tãtaru, atestatdocumentar în anul 1457, se aflã obisericã din anul 1902. Satul Dudeºti afost înfiinþat în 1925.

2. Cartier în partea central-sud-esticãa muni cipiului Bucureºti.
DUDEªTII NOI, com. în jud. Timiº,formată dintr-un sat, situatã în CâmpiaTimiºului, la 13 km NV de municipiulTimiºoara; 2 858 loc. (1 ian. 2011): 1 427de sex masc. ºi 1 431 fem. Staþie de c.f.(inauguratã în 1895). Pe terit. satuluiDudeºtii Noi a fost descoperit un frag -ment dintr-un vas decorativ, numit dearheologi „Cerbul de la Dudeºtii Noi”,aparþinând culturii materiale Starčevo(Neoliticul inferior, 5000–3500 î.Hr.).Satul Dudeºtii Noi apare men þionatdocumentar, prima oarã, în anul 1331 cunu mele Bessenovo, iar în perioada 1748–1 ian. 1965 a purtat numele Beºenova
Nouã. În intervalul 1741–1748 aici s-austabilit peste 60 de familii de germani,italieni ºi de francezi, iar intre 1758 şi1760 s-au stabilit mai  multe familii demaghiari. În anul 1951, din acest sat aufost deportate în Bãrãgan 62 de familii,în majo ritate germani. Biserica roma -no-catolicã „Sfântul Vendelin” (1750–1751), declaratã monument is toric;bise rica ortodoxã cu hramul „Sfântul Du -mitru” (1971). Com. D. N. a fost înfiinţatăla 7 mai 2004 prin desprinderea satuluiDudeştii Noi din com. Becicherecu Mic,jud. Timiş.
DUDEªTII VECHI, com. în jud. Timiº,alcã tuitã din 3 sate, situatã în CâmpiaMureºului, pe râul Aranca, la graniþa cuSerbia; 4 300 loc. (1 ian. 2011): 2 120 desex masc. ºi 2 180 fem. Staþie de c.f. Nod

rutier. Expl. de petrol ºi gaze naturale.Produse chimice (carburanþi, pesticide);producţie de articole de voiaj şi demarochinărie; prelucr. lemnului. Fondcinegetic. Pânã la 1 ian. 1965 satul şi com.
D.V. s-au numit Beºenova Veche. În satulDudeºtii Vechi, menþionat documentar,prima oarã, în 1213 cu numele Terra castri
Boseneu, iar apoi (în 1808) cu acela de
Stara Beschenova, se aflã biserica roma -no-catolicã având hramul „Ador mireaMaicii Domnului”, de mari dimensiuni(45 m lungime ºi 15 m lãþime), con struitãde etnicii bulgari, în stil baroc, înperioada 20 apr. 1801–11 nov. 1804 pelocul unei biserici mai vechi ziditã în anii1764–1767 ºi dezafectatã în 1790. Bisericapãstreazã picturi murale interioareexecutate în 1883 de Gyöngyösi Rezsö ºio orgã instalatã în 1812, cu 20 de registreºi 980 de tuburi. Biserica a fost renovatãîn 1992. Până la 25 mart. 2005, com. D.
V. a avut în componenţă satul Vâlcani,care la acea dată a devenit comună desine stătătoare.
DULCEªTI, com. în jud. Neamþ, alcãtuitãdin 6 sate, situatã în Subcarpaþii Neam -þului, pe Valea Neagrã; 2 634 loc. (1 ian.2011): 1 300 de sex masc. ºi 1 334 fem.Centru de împletituri populare. Moarãde cereale (1928) cu utilaj german original(1928) ºi biserica „Pogorârea DuhuluiSfânt” (1605, cu transformãri din sec. 18ºi 19), în satul Dulceºti. Până la 17 iul.2003, com. D. a avut în com ponenţăsatele Bozienii de Sus şi Ruginoasa, carela acea dată au format com. Ruginoasa,jud. Neamţ.
DUMBRAVA 1. Com. în jud. Mehedinþi,alcã tuitã din 11 sate, situatã în Piem.Bãlãciþei, pe râul Argetoaia; 1 690 loc.(1 ian. 2011): 847 de sex masc. ºi de 843fem. Reºed. com. este satul Dum brava de
Jos. Bisericã din lemn cu hramul „SfântulNicolae” (1804), în satul Albuleºti; bise -ricile din zid cu hra murile „Intrarea înBisericã a Maicii Domnului” (1787,refãcutã în 1892) ºi „Sfântul Ioan Bote -zãtorul” (1820), în satele Rocºoreni ºiDumbrava de Sus.

2. Com. în jud. Prahova, alcãtuitã din6 sate, situatã în Câmpia Gherghiþei, pestg. râului Telea jen; 4 634 loc. (1 ian.2011): 2 346 de sex masc. ºi 2 288 fem.Producţie de băuturi răcoritoare. Culturide cereale, plante tehnice ºi de nu treþ etc.Bisericã având hramul „Sfinþii Împãraþi
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Con stantin ºi Elena” (1880), în satulZãnoaga.
3. Com. în jud. Timiº, alcãtuitã din 3sate, situatã în zona de contact a CâmpieiLugojului cu Dealurile Lugojului, pecursul superior al râului Bega; 2 655 loc.(1 ian. 2011): 1 336 de sex masc. ºi 1 319fem. Haltã de c.f. Prelucr. lemnului.Pomi culturã. Satul Dum brava estemenþionat docu mentar, prima oarã, în1453, satul Bucovãþ în 1440, iar satulRãchita în 1393.

DUMBRAVA HARGHITEI Õ Lueta.

DUMBRAVA ROªIE, com. în jud. Neamþ,alcã tuitã din 4 sate, situatã în NV Depr.Cra cãu-Bis triþa, pe stg. vãii Bistriþa; 8 074loc. (1 ian. 2011): 4 030 de sex masc. ºi4 044 fem. Confecþii metalice, mat. deconstrucþii, prelucr. lemnului (mobilă);producţie de articole de îmbrăcămintedin piele şi de articole de îmbrăcămintepentru lucru. Fermã de creº tere abovinelor. În arealul sãu se întâlneºte oplantã rarã, Seseli hippomarathrum. Peterit. com. au fost descoperite urmeleunei aºezãri neolitice cu cinci niveluri delocuire, aparþinând culturilor materialePre cucuteni ºi Cucuteni (vase ceramicecu bogat decor spiralic, incizat, figurinefeminine ºi zoo morfe schema tizate) ºi onecropolã de tip Sântana de Mureº (sec.3–4), în care s-au gãsit un pahar de sticlã,un pahar ceramic cu decor, piepteni dinos, mãrgele, fibule din argint º.a. În satulDumbrava Roşie se află biserica „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” (1903-1919).
DUMBRAVA TISMANEI Õ Tismana (2).

DUMBRAVA VADULUI Õ ªercaia.

DUMBRAVELE, Mănãstirea ~ Õ Bodeºti
(2).

DUMBRÃVENI 1. Oraº în jud. Sibiu,situat în Pod. Târnavelor, la 350 m alt.,pe dr. râului Târnava Mare, la 73 km NEde municipiul Sibiu; 8 275 loc. (1 ian.2011): 4 073 de sex masc. ºi 4 202 fem.Supr.: 55,7 km2, din care 4,2 km2 înintravilan; densitatea: 1 970 loc./km2.Staþie de c.f. inauguratã în 1871. Nodrutier. Expl. de argilã. Producţie demobilă, de aparate de control şidistribuţie a electri cităţii, de încălţăminte,de produse cosmetice şi parfumuri şi deproduse alim. (ulei, preparate din lapte,panificaţie ş.a.); topitorie de in şi filatură.Fermă de creştere a păsărilor. Sere

legumicole ºi floricole. Muzeul armenilortransilvăneni, inaugurat la 15 iul. 2010,amenajat în castelul Apáfi (restaurat în2009-2010). Gim naziu (din 1843). Isto ric.Pe terit. oraºului au fost descoperitevestigii paleolitice, din prima Epocã afierului (bordei hallstattian în care s-augãsit vase de lut cu caneluri), dinperioada dacicã (vase mari de provizii,fructiere, vase-bor can), romanã (mo nede)ºi a migraþiilor (tipar masiv din bronzfolosit pentru turnat aplici semicircularede centurã, de tip avar, sec. 7–8).Localitatea apare menþionatã docu -mentar, prima oarã, în 1332, cu numele
Sacerdos de Ebes, iar în perioada 1367–1368 sunt consemnate în documenteposesiunile feudalilor din Ibaºfalãu(„possessiones Ebesffalwa”). În 1374 esteamintit Ladislau, fiul lui Emeric din
Ibaºfalãu ca stapân al acestui sat. La 1 mai1399, localitatea apare con semnatã cunumele Ebesfalwa, iar în secolele 14–15cu grafia Ebesffalwa (satul lui Ebes). În1671, aici s-au stabilit mai mulþi co lo  niºtiarmeni veniþi din Moldova (ulteriormaghia rizaþi), care au dat un impulsdezvoltãrii comerciale a localit. pe careau numit-o, mai întâi, Elisabeto pole, apoi
Ibaºfalãu (pânã în anul 1918). Recunoscutca oraş privilegiat la 31 aug. 1758 de cătreCurtea Imperială de la Viena şi ca oraşliber regesc în 1789. Oraºul D. are însubordine ad-tivã douã localit. compo -nente: Ernea ºi ªaroº pe Târnave.
Monumente: castelul „Apáfi” (1552–1563) situat în mijlocul unui parc creatîn sec. 17 de cãtre Peter Haji; catedralaarme neascã (1766–1783), în stil baroc;biserica romano-catolicã (1795); bisericaevanghelicã (1771, cu unele transformãridin 1925); clãdirea fostului Tribunal

(1875), azi centru ºcolar. În localitateacompo nentã ªaroº pe Târnave existã obisericã  din sec. 13–14, fortificatã în 1500,cu unele trans formãri din sec. 15 ºi 19,azi biserică evanghelică.
2. Com. în jud. Constanþa, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în SV Pod. Cobadin,la graniþa cu Bulgaria; 597 loc. (1 ian.2011): 296 de sex masc. ºi 301 fem.Produse lactate. Creş terea bovinelor.Culturi de cereale, de plante tehnice ºide nutreþ etc. Pânã în 1992 satele Dum -brãveni ºi Furnica au fãcut parte din com.Inde pendenþa. Centru de þesãturipopulare. Apiculturã. Fond cinegetic.Rezervaþie forestierã (Pãdurea Dumbrã -veni, 345 ha).
3. Com. în jud. Suceava, alcãtuitã din2 sate, situatã în zona de contact a Pod.Sucevei cu terasele de pe dr. Siretului;9 117 loc. (1 ian. 2011): 4 603 de sex masc.ºi 4 514 fem. Nod rutier. Culturi de ce -reale, cartofi, sfeclã de zahãr º.a. În satulDum brãveni, menþionat documentar,prima oarã, în 1430, se află biserica„Adormirea Maicii Domnului” (1801,restaurată în 1987), ctitorie a mareluivistiernic Iordache Balş.
4. Com. în jud. Vrancea, alcãtuitã din4 sate, situatã în zona de contact aDealurilor Deleanu ºi Cãpãþânii (Sub -carpaþii Vrancei) cu Câmpia Râmni cului,pe râul Râmna; 4 384 loc. (1 ian. 2011):2 130 de sex masc. ºi 2 254 fem. Nodrutier. Viticulturã. Producţie de vin, debăuturi răcoritoare, de var şi ipsos. Între1949 ºi 1 ian. 1965, satul ºi com. D. s-aunumit Generalissimul Suvorov. În secoleletrecute a mai purtat numele Târgu Cucuºi Plagineºti (sau Plãi neºti). În satulCândeºti, atestat documentar în 1560, seaflã mănãstirea Recea (de maici), cubisericã având dublu hram – „Naº tereaMaicii Domnului” ºi „Sfântul Nicolae”con struitã în 1685–1692, repa ratã în 1710,ºi restauratã în 1802–1804. Biserica a fostconsolidată după cutremurul din 4 mart.1977 şi pictată în 1985-1990. Mănăstireaa fost desfiinţată în 1865 şi reînfiinţată în1990. În satul Dragosloveni, atestatdocumentar în 1602, există casamemorialã „Alexandru Vlahuþã” (1958).

DUMBRÃVEªTI, com. în jud. Prahova,alcã tuitã din 6 sate, situatã în SubcarpaþiiPrahovei, pe dr. Teleajenului; 3 756 loc.(1 ian. 2011): 1 865 de sex masc. ºi 1 891fem. Halte de c.f. în satele Plopeni,Găvănel şi Mălăeştii de Jos. Expl. depetrol ºi gaze natu rale. Balastierã. Expl.ºi prelucr. lemnului. Constr. de maºini
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Dumbrăveni (4). Casa memorială „Al. Vlahuţă”



(în satul Plopeni). Produse din materialeferoase forjate. În satul Sfârleanca, atestatdocumentar în 1693, au fost descoperitevestigii neolitice (fragmente de vaseceramice, statuete antropomorfe şizoomorfe din lut ars) şi urmele unuicastru roman (statueta din bronz a unuigladiator, cărămizi ştampilate). În satulMălăeştii de Jos, atestat documentar în1429, există mănăstirea „Sfântul Antoniecel Mare” (de călugări), înfiinţată în 1995,cu biserica zidită în 1996-2004, pictată înulei de A. şi Nicoleta Voicu.
DUMBRÃVIÞA 1. Com. în jud. Braºov,al cãtuitã din 2 sate, situatã în Depr.Braºov, la poalele SE ale M-þilor Perºani,pe râul Hãmãradia; 5 084 loc. (1 ian.2011): 2 612 de sex masc. ºi 2 472 fem.Staþie de c.f. Expl. ºi prelucr. lemnului.Tricotaje. Creºterea bovinelor, ovinelorºi porcinelor. Culturi de cereale, cartofiº.a. Muzeu sãtesc (în satul Vlãdeni). Pânãla 1 ian. 1965, satul ºi com. D. s-au numit
Þânþari, menþionat docu mentar, primaoarã, în 1377, apoi în 1462, 1474, 1507,1520. Biserică (1864-1868, pictată în 1984-1986). În perioada 1765–1851, aici afuncþionat Compania a XII-a de graniþãa Regi mentului I de graniþã de la Orlat.La E de com. D. se aflã o mlaº tinã eutrofã(0,5 ha), unde vegeteazã nume roasespecii de plante rare, printre care bul -bucii de munte (Trollius europaeus), ºaptedegete (Coma rum pa lustre), bumbãcariþa
(Eriopho rum latifo lium), odo leanul
(Valeriana simplicifolia) etc. Agroturism.

2. Com. în jud. Maramureº, alcãtuitãdin 6 sate, situatã în E Depr. Baia Mare,la poalele de NV ale Dealului Copalnic,pe râul Chechiº; 4 373 loc. (1 ian. 2011):2 127 de sex masc. ºi 2 246 fem. Expl. degips. Fabrică de com ponente pentruavioane, construită cu capital american,intrată în funcţiune în nov. 2009.Producţie de ţuică. Pomiculturã. Staþiunebalneoclimatericã, în satul Cãrbunari (Õ).Satul Dumbrã viþa este men þionat docu -mentar, prima oarã, în 1411. Bisericile cuhramurile „Sfinþii Arhangheli Mihail ºiGavriil” (1815) ºi „Naºterea MaiciiDomnului” (1888), în satele Rus ºiCãrbunari.
3. Com. în jud. Timiº, formatădintr-un sat, si tuatã în Câmpia Timiºului;5 058 loc. (1 ian. 2011): 2 413 de sex masc.ºi 2 645 fem. Prelucr. lem nului. Culturide cereale, plante tehnice ºi de nutreþ etc.Satul Dumbrãviþa a fost înfiinþat în 1891de colo niºtii maghiari, cu numele

Újszentes (Zentea Nouă), în timpul ocu -

paþiei Transilvaniei de cãtre ImperiulAustro-Un gar. Biserica romano-catolică(1976–1979) şi biserica ortodoxă „SfântulVasile” (1996–2005).
DUMEªTI 1. Com. în jud. Iaºi, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în Colinele Bahluiului(Câmpia Jijiei Inferioare), pe râul Bahlui;4 806 loc. (1 ian. 2011): 2 482 de sex masc.ºi 2 324 fem. Haltã de c.f. Expl. forestiere.Creºterea bovinelor. Viticulturã. În satulDumeºti, menþionat documentar în 1619,se aflã biserica din lemn cu hramul„Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena” (sf.sec. 18–începutul sec. 19), în stilul arhi -tecturii populare moldoveneºti, ºi bise -rica din zid cu hramul „Sfinþii ApostoliPetru ºi Pavel” (1802), iar în satulPãuºeºti existã o bisericã din lemn cuhramul „Sfântul Gheorghe” (1643) ºi unadin zid cu hramul „Sfinþii Arhan gheliMihail ºi Gavriil” (1805, cu catapeteasmãdin 1811).

2. Com. în jud. Vaslui, alcãtuitã din4 sate, situatã în Pod. Central Moldo -venesc, pe cursul superior al Bârla dului;3 681 loc. (1 ian. 2011): 1 921 de sex masc.ºi 1 760 fem. Haltã de c.f. Centru de olãrit.În satul Dumeºti se aflã biserica din lemncu hramul „Sfinþii Împãraþi Constantin ºiElena” (c. 1830), iar în satul Schinetea existãconacul ma re  ºalului Constantin Presan,datând de la începutul sec. 20, în care afost organizat un muzeu în anul 2002.
DUMITRA 1. Depresiune de eroziune înNV Dealurilor Bistriþei, cu aspect debazinet, situatã pe valea superioarã arâului Rosna. Supr.: c. 10 km2. Relief deluncã ºi de terase. Pomiculturã.

2. Com. în jud. Bistriþa-Nãsãud,alcãtuitã din 3 sate, situatã în depresiuneaomonimã; 4 941 loc. (1 ian. 2011): 2 487de sex masc. ºi 2 454 fem. Importantcentru pomicol (meri, din soiurile Iona -tan ºi Parmen auriu, pruni, peri). SatulDumitra este menþionat documentar,prima datã, în perioada 1317–1320 cunumele Villa Demetrii, iar apoi (1332) cuacela de Sacerdos de Villa Demetrii. În satulTãrpiu (în lb. germanã Treppen), atestatdocumentar în 1332 ºi locuit, pânã în1870, în exclusivitate numai de germani(din 1992 aici nu mai existã nici o familiede saºi), se aflã o bisericã în stil gotictârziu, datând din anul 1504, care aaparþinut cultului evanghelic, vândutãcultului orto dox care i-a atribuit hramul„Sfântul Gheorghe”. Biserica a fostrenovatã în anii 1991–2000. În satulDumitra existã o bisericã în stil gotic,

reconstruitã în 1895–1899, cu un turn depoartã, fortificat, da tând din anul 1488.Biserica ºi turnul, care au apar þinutcultului evanghelic ºi vândute cultuluiordodox, au fost renovate în perioada1998–2000. Monument închinat eroilorPrimului Rãzboi Mondial (în satulDumitra).
DUMITREªTI, com. în jud. Vrancea,alcãtuitã din 16 sate, situatã în depre -siunea omonimã din Subcarpaþii Vrancei,la confl. râului Motnãu cu Râmnic, lapoalele Dealurilor Roºu în NV ºiCãpãþânii în SE; 4 895 loc. (1 ian. 2011):2 414 de sex masc. ºi 2 481 fem. Expl. ºiprelucr. lemnului (cherestea); prelucr.primarã a fructelor. Centru pomicol(meri, pruni, peri). În satul Dumitreşti,atestat documentar în 1656, se află obiserică din 1898, iar în satul Biceştii deJos există biserica „Sfântul Nicolae”(1933-1944).
DUMITRIÞA, com. în jud. Bistriþa-Nã -sãud, alcãtuitã din 3 sate, situatã în zonaDealurilor Bistriþei; 3 019 loc. (1 ian.2011): 1 545 de sex masc. ºi 1 474 fem. Însatul Dumitriþa, atestat documentar în1333, se aflã o bisericã datând din sec. 15cu refaceri din sec. 17, care a aparþinutcultului evan ghelic, iar în prezent estefolositã de cultul ortodox. Com. D. a fostînfiinþatã la 27 sept. 2002 prin desprin -derea satelor Dumitriþa, Budacu de Susºi Ragla din com. Cetate, jud.Bistriþa-Nãsãud.
DUNAVÃÞ, canal antropic, navigabil, înS Deltei Dunãrii, care traverseazãostrovul Dranov, unind lacul Razim cu

411Dunavăţ

Dumitra(2). Fosta biserica evanghelica din satul Tărpiu



braþul Sfântu Gheorghe. Lungime: 25 km.Canalul a fost realizat la începutul sec. 20.
DUNÃREA, fluviu în Europa, al doileaca lungime ºi debit, dupã fl. Volga; 2 860km; supr. bazinului hidrografic: 817 miikm2, din care 221,7 mii km2 (respectiv27%) pe terit. României. Izv. din E M-þilorSchwarzwald (Pãdurea Neagrã), dinGermania, prin pâraiele Breg ºi Brigach,care con flueazã la Donaueschingen,strãbate partea de S a Germaniei(Bavaria) ºi NE Austriei, apoi formeazã,pe o porþiune, graniþa între Slovacia ºiAustria, par curge în continuare SVSlovaciei, reali zând graniþa cu Ungaria.În aceastã zonă a fost construită (1977–1997) hidrocentrala Gabčikovo–Nagyma -ros, realizare slovaco-ungară. Dupã cese parã M-þii Börzsöny de M-þii Pilis, prindefileul numit Porþile Višegrádului, dinN Ungariei, îºi schimbã brusc cursul cãtreS (la Vác), drenând apoi partea cen -tral-vesticã a Ungariei pe direcþie N-S.În aval de Mohács pãrãseºte terit.Ungariei, formând, în con tinuare, graniþaîntre Croaþia ºi Serbia, iar la SE deVukovar îºi schimbã din nou direcþia decurgere, cãtre E-SE, zonã unde se aflã ceamai mare „piaþã” de confluenþã a apelorDunãrii cu o serie de afl. importanþi(Drava, Sava, Tisa, Timiº º.a.). De aicispre aval, cu un debit mult sporit deaportul aflu enþilor primiþi, Dunãreadreneazã partea de N a Serbiei, intrã apoipe terit. României în arealul localit.Baziaº, face în con tinuare graniþa întreSerbia ºi România pânã la confl. cu râulTimok, iar de aici, spre aval, pânã îndreptul localit. Silistra, formeazã hotarulcu Bulgaria. De la Silistra ºi pânã la confl.cu Prutul, Dunãrea curge numai pe terit.Româ niei, iar de aici ºi pânã la gurabraþului Chilia, formeazã, mai întâi, peo micã porþiune, graniþa cu Rep. Moldovaºi apoi cu Ucraina. Sectorul superior alDunãrii (de la iz voare ºi pânã la Viena)este tipic montan, cu o vale îngustã ºiadâncã, cu pante abrupte ºi cu alimentarebogatã prin intermediul afluenþilorcoborâþi din Alpi. Lãþimea Dunãrii, dela izvor ºi pânã la Ulm (Germania),oscileazã între 20 ºi 100 m, de la Ulm ºipânã la Viena între 100 ºi 350 m, iarviteza de curgere pe acest sector este de1–2,8 m/s. În sectorul mijlociu (de laViena pânã la Baziaº), Dunãrea strãbatebazinele Vienei ºi Bratislavei (care alcãtu -

iesc un fel de „antecamerã” a mareluibazin Pano nic), în cadrul cãrora a fostsilitã sã strãpungã douã barieremuntoase, cro indu-ºi porþile (saudefileele) de la Bratislava (sau PoartaDevin), între prelun girile M-þilor Leitha,în S-SV, ºi Carpaþii Mici, în N-NE, ºi dela Višegrád (Poarta de la Dorog sauGran), între M-þii Pilis, în S, ºi Börzsöny,în N. Dupã ce scapã din chingile Porþiide la Višegrád, în dreptul localit. Vác,apele fluviului îºi schimbã brusc direcþiade curgere, cãtre S, curgând, pe c. 400km, pe direcþia meridia nului, drenândme dian câmpia slab accidentatã a Pa no -niei, unde valea este largã, cu albiameandratã ºi cu o luncã bine dezvoltatã.Viteza de curgere în sec torul mijlociueste de 0,3–1,1 m/s, cu excepþia zoneidefileului Porþile Višegrádului, undevalea se îngus teazã pânã la 0,6 km, iarviteza curentului apei creºte la 2,2–4,7m/s. Sectorul inferior, românesc (de laBaziaº ºi pânã la vãrsare), în lungime de1 075 km, începe cu un spectaculos ºiimpresionant defileu (Porþile de Fier),lung de 144 km, care strãbate SVCarpaþilor Meridionali, având, pe oporþiune de 9 km lungime, numitãCazane (Õ), caracter de vale transversalã,cu versanþi calcaroºi abrupþi. În aceastãzonã, România a construit (1964–1971),în colaborare cu Iugoslavia, nodulhidroenergetic ºi de navigaþie Por þile deFier I (Õ) care cuprinde lacul de acu -mulare Porþile de Fier I ºi o marehidrocentralã cu o putere instalatã de2 100 MW (din care 1 050 MW aparþinRomâniei). Între Drobeta-Turnu Severinºi Cãlãraºi, Dunãrea se lãr geºte, devineasimetricã, având malul dr. mai înalt(150–200 m) ºi cel stg. mai coborât, undese dez voltã o luncã largã (în care se aflãnumeroase lacuri, multe dintre eleasanate sau de secate) ºi c. 4–5 niveluride terase, bine conturate, ce alcãtuiesc obunã parte din câmpurile fertile alesudului Câmpiei Române. În cadrulalbiei Dunãrii existã mai multe ostroavevechi, neinundabile (Ostrovu Corbului,Ostrovu Mare, ins. ªimian şi ins.Ada-Kaleh, aceasta din urmă acoperitãde apele lacului de acumulare ÕAda-Kaleh). Între malul de V al ins.Ostrovu Mare ºi malul sârbesc al Dunãrii,în dreptul satului Ostrovu Mare (com.Gogoºu, jud. Mehe dinþi) ºi al localit.Mihai lovac (pe malul sârbesc) s-auconstruit lacul de acumulare (400 mil.m3) ºi hidrocentrala Porþile de Fier II (216

MW), rod al colab. între România ºiIugoslavia, datã în folosinþã în 1985. Înarealul com. Gogoºu, între malul de E alins. Ostrovu Mare ºi malul românesc alDunãrii s-a construit o hidro centralãadiþionalã (54 MW) care aparþine Româ -niei. În zona Calafat-Vidin s-a construit(2007-2013) podul rutier si feroviar (2 480m lungime) în colab. cu Bul garia. De laS de Cãlãraºi ºi pânã la N de Hârºova,între braþul Bor cea al Dunãrii, la V, ºiValea Dunãrii pro priu-zis, la E, se aflãBalta Ialomiþei, zonã în care existã uncomplex de poduri feroviare ºi rutie reîntre Feteºti (Õ) ºi Cernavodã (Õ). În avalde com. Giurgeni (jud. Ialomiþa) – înarealul cãreia a fost dat în folosinþã (la22 dec. 1970) un pod rutier ce asigurãlegãturile între litoralul Mãrii Negre ºirestul þãrii – Dunãrea se despleteºte îndouã braþe pr., Dunãrea, la V, ºi DunãreaVeche (sau braþul Mãcin), la E, careînchid între ele Balta Brãilei (Õ), precumºi în alte douã braþe secundare – Vâlciuºi Cremenea care curg paralel ºi înapropierea vãii pr. a Dunãrii (în parteade V a Bãlþii Brãilei). De la Brãila ºi pânãla prima despletire a Dunãrii, cunos cutãsub numele de primul ceatal (ceatalulChiliei sau ceatalul Ismail, unde Dunãrease ra mificã în braþele Chilia ºi Tulcea),Dunãrea curge pe o singu rã albie,prezentând coturi mari (Cotul PisiciiÕ)care favorizeazã formarea zãpoarelor degheaþã în timpul primãverii. AdâncimeaDunãrii atinge, în acest sector, 24 m,fundul ei coborând sub nivelul mãrii. Înaval de municipiul Tulcea, braþul Tulceaal Dunãrii se desparte din nou, la aldoilea ceatal (ceatalul Sfântu Gheorghe)formând braþele Sulina ºi SfântuGheorghe, astfel încât Dunãrea se varsãîn Marea Neagrã prin trei guri pr. (Chilia,Sulina ºi Sfântu Gheorghe) careformeazã, totodatã, Delta Dunãrii (Õ).Regimul hidrologic al Dunãrii estecomplex, ea aducând în Marea Neagrã,în medie, un debit de apã de 6,5 mii m3/sºi 79 mil. tone aluviuni anual. Pe anumiteporþiuni, Dunãrea îngheaþã în iernileaspre. Are peste 300 de afl. direcþi, dintrecare cei mai importanþi sunt: Iller, Lech,Isar, Inn, Morava, Váh, Raba, Hron,Drava, Sava, Morava, Tisa, Timiº, Timok,Jiu, Olt, Argeº, Ialomiþa, Siret, Prut º.a.Dunãrea este navigabilã de la Ulm ºipânã la vãrsare, iar canaleleMain-Dunãre (dat în folosinþã la 25 sept.1992) ºi Dunãre-Marea Neagrã (inau -gurat la 26 mai 1984) asigurã o legãturã
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navi gabilã între Marea Nordului (prin
intermediul fl. Rin) ºi Marea Neagrã pe
o distanþã de c. 3 500 km. Porturi pr.:
Ulm, Linz, Viena, Bratislava, Buda pesta,
Belgrad, Orºova, Drobeta-Turnu Se verin,
Calafat, Turnu Mãgurele, Giurgiu, Ruse,
Cãlãraºi, Cerna vodã, Brãila, Galaþi,
Tulcea, Sulina. În An tichi tate, Dunãrea
a fost nu mitã Danubius, Istros ºi Donaris.
DUNÃREA VECHE, braþ navigabil al
Dunãrii inferioare, între Giurgeni ºi
Brãila, limitând la E Balta Brãilei. Prin el
se scurge 20% din apele fl. Cunoscut ºi
sub numele de Braþul Mãcin.

DUNÃRENI, vechea denumire (pânã la
20 mai 1996) a satului Cârna din com.
Goicea, jud. Dolj, sat care s-a des prins
din com. Goicea la 7 apr. 2004 devenind
comunã de sine stãtãtoare.
DURÃU 1. Staþiune climatericã ºi de
odihnã, de interes general, cu funcþionare
permanentã, situatã în N-NE României,
în arealul com. Ceahlãu (jud. Neamþ),
într-o poianã însoritã, la poalele M-þilor
Ceahlãu (Carpaþii Orientali), la 780–800
m alt., la 60 km NV de municipiul
Piatra-Neamþ. Climatul tonic-stimulant,
aerul curat, lipsit de praf ºi aler geni, ºi
atmosfera bogatã în ozon sunt pr. factori
naturali de curã. Staþiunea este indicatã
atât pentru odihnã, cât ºi pentru tratarea
nevrozelor astenice, a stãrilor de
debilitate, de surmenaj fizic ºi intelec -
tual, de anemii secundare etc. Nume -
roase posibi litãþi de drumeþii montane
(vf. Ocolaºu Mare ºi Toaca din masivul
Ceahlãu de 1 907 m ºi respectiv 1 904 m
alt., cascada Duruitoarea, rezervaþia com -
plexã faunisticã ºi floristicã Ceahlãu etc.)
ºi de practicare a sporturilor de iarnã.

2. Mănãstirea ~ Õ Ceahlãu (2).

DURNEªTI, com. în jud. Botoºani,
alcãtuitã din 6 sate, situatã în SE Câmpiei
Jijiei Superioare; 4 019 loc. (1 ian. 2011):
2 007 de sex masc. ºi 2 012 fem. Satul
Durneºti este atestat documentar în anul
1480. În satul Guranda, atestat

documentar în 1835, se aflã mănãstirea
„Eroii Neamului” (de maici) întemeiatã
în 1945 prin strãdania maicii stareþe
Teodora Voloºincu, cu biserica având
dublu hram - „Sfinţii Arhangheli Mihail
şi Gavriil” şi „Sfânta Trei me”, construitã
prin colectã publicã ºi închinatã eroilor
români cãzuþi pe câmpurile de luptã.
Bise rica ºi chiliile au fost demolate în
1960, iar mănãstirea desfiinþatã de
autoritãþile comuniste. Dupã Revoluþia
din dec. 1989, aceeaºi maicã, Teodora, a
iniþiat o colectã pu blicã ºi a depus toate
eforturile pentru reînfiinþarea mănãstirii.
Prin osârdia ei au fost reconstruite
biserica ºi chiliile în perioada 1990–1991.
Conac (sec. 19), azi sanatoriu pentru
bolnavii T.B.C., ºi pãdure de gorun,
declaratã rezervaþie forestierã, în satul
Guranda.
DUROSTORUM Õ Ostrov (1).
DURUITOAREA, cascadã în douã trepte,
situatã pe versantul de NV al masivului
Ceahlãu, la 1 200 m alt. Prima treaptã
are înãlþimea de 20 m, cea totalã fiind de
30 m. Obiectiv turistic în apropiere de
staþiunea Durãu. 
DVORNICIANI Õ Vorniceni.

DZIMNICOS Õ Zimnicea.

DZIMNIKES Õ Zimnicea.
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EBENDORF Õ Ştiuca.

EBESFALWA sau EBESFFALWA Õ

Dumbrãveni (1).

EBIKIOI Õ Bãrãganu.

ECHELIN Õ Aþel.

EFORIE, oraº în extremitatea de SE aRomâniei, în jud. Constanþa, situat pefâºia litoralã dintre lacul Techirghiol ºiMarea Neagrã, la 6–20 m alt., la 14–19km S de municipiul Constanþa; 10 514loc. (1 ian. 2011): 4 929 de sex masc. ºi5 585 fem. Supr.: 9,2 km2, din care 8,6km2 în intravilan; densitatea: 1 222loc./km2. Staþie de c.f. Nod rutier. Centruseis mologic, inaugurat în anul 2008, înstaþiunea Eforie Nord. Renumit centrubalneocli materic ºi de odihnã, format dindouã localit. com ponente care sunt ºistaþiuni balneoclimaterice: Eforie Nord,cu funcþionare permanentã, mai in tensãîn perioada estivalã, la 14 km S deConstanþa, ºi Eforie Sud, cu funcþionareestivalã, la 19 km S de Constanþa. Ambelestaþiuni balneoclimaterice sunt de interes

general ºi au un climat de litoral maritim,cu veri cãlduroase (temp. medie a luniiiul. 22°C) ºi ierni blânde, cu zãpadãpuþinã (în ian. temp. medie 0°C).Precipitaþii reduse (c. 400 mm/anual).Vara, nebu lozitatea este scãzutã, iardurata de strãlucire a Soarelui este de10–12 ore pe zi. Factorii naturali de curãsunt climatul maritim, excitant-solicitant,apa Mãrii Negre cloruratã, sulfatatã,sodicã, magne zianã (mineralizare 15 g/l),apa sãratã a lacului Techirghiol (mine -ralizare 70–80 g/l), nãmolul sa pro pelicde pe fundul lacului ºi aerosolii salini.Pe þãrmul Mãrii Negre existã plaje cunisip fin, ame najate pentru helioterapieºi talazoterapie, iar pe malul de E allacului Techirghiol existã baze detratament în aer liber, unde se pot faceungeri cu nãmol de pe fundul lacului,urmate de bãi în lac. Staþiunile suntindicate atât pentru persoanele sãnã toase,care pot folosi curele aerohelioterme întimpul vacanþelor de varã, cât ºi pentrupersoanele suferinde care doresc sã setrateze de afecþiuni reumatismale, deneuro logii periferice, de unele boli

dermatologice, respiratorii, ginecologice,rahi tism, decalcifieri, anemii secundareetc. În staþiunea Eforie Nord existã douãbaze de tratament (una legatã de com -plexul hotelier „Meduza”, „Delfinul”,„Steaua de Mare” ºi alta de clinica„Grand”) cu func þionare permanentã(inclusiv în anotimpul rece al anului) careposedã instalaþii pentru bãi calde cu apãprovenitã din lacul Techirghiol, instalaþiipentru împachetãri calde cu nãmol,instalaþii pentru aero soli, pentrutratamente ginecologice etc., iar în EforieSud se aflã un sanatoriu pentru copii, cuprofil reumatologic (cu funcþionare per -ma nentã) ºi altul cu profil de debilitateºi rahitism (numai pe timpul verii).Numeroase hoteluri („Belona”, con struitîn 1930–1934 dupã planurile arhitectuluiG. M. Canta cuzino ºi renovat în anii1993–1995, „Euro pa”, „Meduza”, „Del -finul”, „Steaua de Ma re”, „Flamingo”,„Riviera”, „Astoria”, „Apollo”, „VrajaMãrii”, „Edmond”, „Flacãra” etc.),restau rante, cine ma  tografe, cofetãrii,baruri de zi ºi de noapte, bowling-uri,terenuri de sport, de minigolf, cam -
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pinguri etc. Staþiunea Eforie ºi-a începutactivitatea în 1894, când Eforia SpitalelorCivile din Bucureºti a construit aici unsanatoriu pentru tra tarea bolna vilor dereumatism. Acest stabiliment a constituitnucleul staþiunii Eforie care, pânã în 1933,a apar þinut oraºului Techirghiol. Înacelaºi an (1933), staþiunea Eforie aobþinut statutul de oraº. În sta þiuneaEforie Sud, primele amenajãri (primulhotel, stabilimente pentru bãi º.a.) au fostefectuate în 1899–1900, iar în 1945 a fostdeclaratã oraº. Pânã la 8 sept. 1950,staþiunea Eforie Sud s-a numit Carmen
Sylva, iar între 8 sept. 1950 ºi 29 mart.1962 a purtat numele Vasile Roaitã. Înstaþiunea Eforie Sud se aflã biserica„Schimbarea la Faþã” (sec. 20) ºi uncazinou, iar în staţiunea Eforie Nordexistă biserica „Adormirea MaiciiDomnului” (1996-2001) şi o geamieconstruită în anii 1997-2000.
EFTIMIE MURGU, com. în jud. Caraº-Se -verin, formată dintr-un sat, situatã în NEDepr. Almãj, la poalele de N ale M-þilorAlmãj, pe râul Rudãria; 1 700 loc. (1 ian.2011): 836 de sex masc. ºi 864 fem. Expl.de antracit, huilã ºi de azbest. Expl. ºiprelucr. lemnului. Centru de colectare alaptelui. Creºterea bovinelor. Pomi -culturã (meri, pruni, peri). Satul EftimieMurgu este menþionat documentar,prima oarã, la 16 iun. 1410, cu numele
Gerlissa, în 1484 cu cel de Gârliºtea(proprietatea lui Sebastian Gârliºteanu),în 1565 cu toponimul Rwdarya, iar între1588 ºi 19 mai 1970 cu acela de Rudãria.Casele memoriale „Eftimie Murgu” ºi„Ioan Sârbu”. În arealul com. E.M. aufost desco perite vestigii neolitice, apar -þinând culturii materiale Coþofeni, dinprima Epocã a fierului/Hallstatt (cera -micã roºie ºi neagrã) ºi din perioadaromanã (dinari imperiali din argint, dintim pul împãratului Vespasian). Bise rica„Înălţarea Domnului” (1822). Pe valeaRudãriei se mai pãs treazã 22 de mori deapã din cele 40 câte au existat, aºezatede-a lungul râului pe o distanþã de 3 km.Rezervaþia naturalã cheile Rudãriei (250ha), cu cele 22 de mori de apã.
EGHERHAT Õ Ariniº.

EISENSTEIN Õ Ocna de Fier.

ELAN 1. Râu, afl. dr. al Prutului pe terit.com. Cavadineºti (jud. Galaþi); 68 km;supr. bazinului: 608 km2. Izv. din DealulLohanu, de la 280 m alt., de pe terit. com.Creþeºti (jud. Vaslui), mãrgineºte la E

Dealurile Fãlciului ºi strãbate Depr. Elan.Are un bazin asimetric, dezvoltatexclusiv pe dr. (toþi afl. îi primeºte de pepartea dr.), iar versantul stg. al vãii areaspectul unei cueste înalte. Afl. pr.:Oþeleni, Bãrboºi, Vutcani, Urdeºti,Epureni.
2. Depresiunea Elanului, depresiunecu carac ter colinar în E României, în EPod. Bârla dului, la E de DealurileFãlciului, între râurile Elan, la V, ºi Prut,la E. Formatã din culmi deluroaseprelungi, ce coboarã uºor spre ValeaPrutului, separate de vãi largi, cu ºesuriextinse. Alt. max.: 234 m.

ELHOV Õ Ilfov (1).

ELISABETA DOAMNA Õ Horia (3).

ELISABETOPOLE Õ Dumbrãveni (1).

ELIZA-STOENEŞTI Õ Bărcăneşti (1).

EMIL BODNARAª, denumirea între 7sept. 1976 ºi 20 mai 1996 a com. Miliºãuþi,devenitã oraº la 7 apr. 2004.
ENGHEZ Õ Amzacea.

ENICHIOI Õ Mihail Kogălniceanu (3).

ENISALA Õ Sarichioi.

ENOªEªTI Õ Piatra Olt.

EPOTEªTI Õ Ipoteºti (2).

EPURAN Õ Peºtera lui Epuran.

EPURENI, com. în jud. Vaslui, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în Colinele Fãlciului,pe râul Epureni; 3 069 loc. (1 ian. 2011):1 591 de sex masc. ºi 1 478 fem. Staþie dec.f. Mobilã; produse de panificaþie.Apiculturã. Silviculturã. Agro turism.Biserica „Sfântul Dumitru” (1860), însatul Horga. Satul Epureni aparemenþionat documentar la 5 mart. 1493într-un act emis de ªtefan cel Mare.
ERBICENI, com. în jud. Iaºi, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în Colinele Bahluiului(Câmpia Jijiei Infe rioare), la confl. râuluiDuruşca cu Bahlui; 5 855 loc. (1 ian. 2011):2 921 de sex masc. ºi 2 934 fem. Haltã dec.f. Morãrit; presã de ulei; încălţăminte.Legumi culturã. Viticulturã. Pe terit.satului Spinoasa au fost descoperiteurmele mai multor aºezãri ºi mormintedatând din Paleoli ticul superior, din Epi -paleolitic, Neolitic, din perioada detrecere de la Epoca bron zului la cea afierului, din timpul migraþiilor popoa -relor ºi din perioada de trecere de lasclavagism la feudalism. În satulErbiceni, menþionat documentar în 1436,se aflã un han de tip rateº (sec. 18) ºi o

bisericã din lemn cu hramul „Sfinþii
Împãraþi Constantin ºi Elena” (1848,
refăcută în 1923).
ERDEZAT Õ Ardusat.

EREMITU, com. în jud. Mureº, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în depresiunea
omonimã din zona Dealurilor Mureºului,
la poalele de NV ale Dealului Becheci
(1 080 m alt.), pe râul Niraj; 4 106 loc.
(1 ian. 2011): 2 239 de sex masc. ºi 1 867
fem. Nod rutier. Expl. ºi prelucr. primarã
a lemnului. Produse de uz casnic. Culturi
de cartofi. Centru de olãrit (în satul
Cãlugãreni). Agroturism. În satul Eremitu,
men þionat documentar, prima oarã, în
1567, cu nu mele Remete, se aflã ruinele
cetãþii Vityal (sec. 14–16), o bisericã
romano-cato licã, zidită în anii 1804-1812
pe locul uneia din 1567, ºi o bisericã
ortodoxã din lemn (sec. 18), iar în satul
Cãlugãreni existã biserica unei foste
mănãstiri franciscane, con struitã în 1666–
1678, cu transformãri din sec. 20.
ERESTEGHIN Õ Moacºa.

ERIU Õ Ier (2).

ERNEI, com. în jud. Mureº, alcãtuitã din
6 sate, situatã în zona de contact a
Dealurilor Nirajului cu terasele de pe stg.
Mureºului, pe râul Terebici; 5 768 loc.
(1 ian. 2011): 2 900 de sex masc. ºi 2 868
fem. Staþie de c.f. (în satul Dumbrã -
vioara). Nod ru tier. Expl. de gaze
naturale (în satul Dumbrã vioara).
Producţie de echipamente frigorifice, de
aparate şi instrumente medicale şi de
laborator, de furnire şi panouri din lemn.
Creºterea bovinelor. Culturi de cereale,
cartofi, legume º.a. Satul Ernei este
menþionat do cu  men tar, prima oarã, în
1332. În satul Dum brãvioara, atestat
documentar, prima oarã, în 1319, se aflã
o bisericã refor matã (1785) ºi castelul
contelui Samuel Teleki, guverna torul
Transilva niei, construit în stil baroc în
1769, cu adăugiri din 1912, iar în satul
Cãluºeri, menþionat documen tar, prima
oarã, în 1332, existã o bisericã unitarianã
(1762) cu turn ridicat în 1783.
EROII NEAMULUI, Mănãstirea ~ Õ

Durneºti.

ERYTHIA Õ Ada-Kaleh.

ESCHIBABA Õ Stejaru (2).

ESKIL-KALÉ Õ Chilia Veche.
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ESTELNIC, com. în jud. Covasna,
alcãtuitã din 3 sate, situatã în Depr. Târgu
Secuiesc, pe râul Estelnic; 1 169 loc. (1
ian. 2011): 595 de sex masc. ºi 574 fem.
Expl. lemnului. Fabricã de confecþii. În
satul Estelnic, atestat documentar în 1332,
se aflã o cetate þãrãneascã din sec. 14, cu
bisericã romano-catolicã de incintã din
sec. 15, cu transformari din 1532, 1635 şi
1819, ºi o rezervaþie botanicã (tinovul
„Fagul Rotund”). Com. E. a fost înfiinþatã
la 20 dec. 2005 prin desprinderea satelor
Estelnic, Cãrpineni ºi Valea Scurtã din
com. Poian, jud. Covasna.

ESTEU Õ Mizil.

EªELNIÞA, com. în jud. Mehedinþi,
formată dintr-un sat, situatã pe stg.
Dunãrii, la confl. cu râul omonim, la
poalele M-þilor Almãj; 3 070 loc. (1 ian.
2011): 1 525 de sex masc. ºi 1 545 fem.
Expl. de crom, granit, calcar ºi balast.
Pescuit. Pomiculturã. Muzeu etnografic.
Satul E. este menþionat docu mentar,
prima oarã, la 25 febr. 1484. Pânã la 20
mai 1996, satul ºi com. E. au avut grafia
Ieºelniþa. Com. E. a fost afectatã, în mare
parte, de lucrãrile din cadrul com plexului
Porþile de Fier I, numeroase gospodãrii
fiind strãmutate pe versanþi. Agroturism.

EZERIª 1. Depresiune de eroziune,situatã în NV M-þilor Banatului (CarpaþiiOccidentali), între M-þii Dognecei ºiSemenic, la 200 m alt., drenatã de râulTãu. Supr.: c. 15 km2. Relief de luncã ºiterase. Pomiculturã.
2. Com. în jud. Caraº-Severin,alcãtuitã din 2 sate, situatã în depresiuneaomonimã, pe râul Tãu; 1 375 loc. (1 ian.2011): 684 de sex masc. ºi 691 fem. Haltãde c.f. Confecþii metalice. Producţie depompe şi compresoare. Pomiculturã(meri, pruni, peri). În satul Ezeriº,menþionat documentar, prima oarã, în1319, se află biserica „Adormirea MaiciiDomnului” (1801). Punct fosilifer ºi parcdendrologic, în satul Soceni.
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FAGYATH Õ Fãget (2).

FARAOANI, com. în jud. Bacãu, formatădintr-un sat, situatã la poalele de E aleCulmii Pie tricica, pe dr. vãii Siretului;5 395 loc. (1 ian. 2011): 2 641 de sex masc.ºi 2 754 fem. Staþie de c.f. (inauguratã la13 sept. 1872). Expl. de balast. Cen tru dedogãrit ºi rotãrit. Moarã de cereale.Bibliotecã (1950) cu peste 14 000 de volu -me. Muzeu sãtesc. Satul Faraoani aparemenþionat documentar, prima datã, în1420 cu numele Forrofalva ºi apoi la 5 apr.1474, cu toponimul Faraoani. Biserica dinlemn cu hramul „Sfântul Martin” (1641,reparatã în 1828) situatã pe terit. fostuluisat Valea Mare – sat uni ficat cu Faraoanila 17 febr. 1968; biserica roma no-catolicã„Sfântul Anton” construitã în stil gotic,dupã planul arhitectului Octav Bellet, înperioada 1930–1965 (cu întrerupere întimpul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial).
FARCAªA, com. în jud. Neamþ, alcãtuitãdin 5 sate, situatã pe râul Bistriþa, înamonte de lacul de acumulare IzvoruMuntelui, la poalele de V ale M-þilorStâniºoarei ºi cele de NE ale masivuluiGrinþieº (M-þii Bistriþei); 3 215 loc. (1 ian.2011): 1 595 de sex masc. ºi 1 620 fem.Expl. ºi prelucr. lemnului (furnire, pa -nouri din lemn). În satul Farcaºa, atestatdocumentar în 1437, se aflã bisericaavând hramul „Cuvioasa Parascheva”(1774, refăcută în 1951), cu colecþie deicoane, declaratã monument istoric.
FARCÃU, vârf în M-þii Maramureº, lagraniþa cu Ucraina, constituind alt. max.a acestora (1 957 m). Alcãtuit din porfire,calcare, gresii ºi ºisturi. Aco perit cupãºuni alpine.
FÃCÃENI, com. în jud. Ialomiþa, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în E Câmpiei Bãrãga -nului, pe stg. braþului Borcea al Dunãrii;5 614 loc. (1 ian. 2011): 2 769 de sex masc.ºi 2 845 fem. Nod rutier. Producţie demobilă şi ambalaje din lemn, de băuturialcoolice, de produse lactate şi de pani -

ficaţie. Morărit. Creşterea bovinelor.
Culturi de orez, sfeclă de zahăr, floarea-
soa relui, soia, de cereale, de plante teh -
nice ºi de nutreþ etc. Irigaþii. Pomi culturã.
Legumiculturã. Complex avicol. Apicul -
turã. Pisciculturã. Conacul „Aurel
Bentoiu” (1937) şi biserica din lemn
„Cuvioasa Parascheva” (1782), în satul
Fãcãeni. La 12 aug. 2002, în arealul com.
F. s-a declanºat o tornadã care a distrus
peste 30 de gospodãrii ºi o mare parte
din pãdurea aflată în apropiere.
FÃGÃRAª 1. Munþii ~, masiv muntos
în partea central-esticã a Carpaþilor
Meridionali, între râurile Olt, la V, ºi
Dâmboviþa, la E, care dominã, spre N,
Pod. Tran silvaniei cu 1 600–2 000 m. Con -
stituit în întregime din ºisturi cristaline
(paragnaisuri, mica ºisturi, cuarþite, gnai -
suri, calcare, dolomite cristaline º.a.). Alt.
max.: 2 544 m (vf. Moldoveanu, cel mai
înalt din þarã). Este format dintr-o creastã
pr., cu direcþie E-V, extinsã pe 70 km
lungime (din care se detaºeazã nume -
roase vârfuri piramidale, abrupturi ºi
stâncãrii), dublatã spre S de mai multe
culmi ºi masive montane cu înãlþimi mai
mici (Iezer-Pãpuºa, Ghiþu, Frunþi, Cozia).

M-þii F. sunt cei mai masivi ºi mai înalþidin Carpaþii româneºti (au ºase vârfuride peste 2 500 m, 30 de vârfuri peste2 400 m ºi c. 150 de vârfuri peste 2 300m), prezintã un caracter tipic alpin, cunumeroase urme ale glaciaþiei cuaternare(circuri, vãi ºi lacuri gla ciare, custuri,morene etc.). Climat alpin, cu precipi taþiiabundente (peste 1 400 mm/anual) ºivânturi predo minante dinspre V. Impor -tant nod oro-hidro grafic al CarpaþilorMeridionali (de pe versantul lor sudicizvorăsc râurile Argeº, Vâlsan, RâuTârgului, Râu Doamnei º.a., iar de peversantul nordic o puzderie de râuri maimici – Sebeº, Berivoiu, Sãvãstreni, Breaza,Sâmbãta, Viºtea, Ucea, Arpaº, Cârþiºoaraº.a. – care formeazã, aici, cea mai densãreþea hidrogra ficã din þarã, a cãrei valoareeste de 1,4 km/km2 faþã de 0,5 km/km2
cât este media pe þarã). În zona înaltã, lapeste 1 700 m alt., se extind pãºunilealpine, propice pãstoritului, ºi tufãriºurisubalpine (jneapãn, smirdar, afin), printrecare, din loc în loc, se dezvoltã exemplareizolate sau pâlcuri de zâmbru (Pinus
cembra), iar mai jos, pantele lor sunt aco -perite cu pãduri de conifere ºi de fag.Con stituie una dintre cele mai importante

Ff
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36,4 km2, din care 12,7 km2 în intravilan;densi tatea: 2 958 loc./km2. Staþie de c.f.Nod rutier. Expl. de argilã ºi balast.Hidrocentralã; termocentralã. Combinatchimic (în grã ºãminte, mase plastice,uleiuri industriale, ex plo zivi, vopsele).Constr. de utilaje pentru ind. chimicã ºialim. Producţie de folii din aluminiu, deambalaje din material plastic, de che -restea, de mobilã, textile, de produse dincauciuc, de marochinărie ºi de produsealim. (preparate din lapte ºi carne, bãu -turi, pani ficaþie etc.). Confecþii metalice.Tãbãcãrie. Sere legumicole. Muzeul ÞãriiFãgãra ºului „Valer Literat”, înfiinþat înanul 1923 pe baza colecþiei etnografice aprofesorului Valer Literat, cu colecþii dearheologie ºi istorie, de etnogra fie ºi artãpopularã localã (þesãturi de interior, cera -micã, icoane pe sticlã, piese de portpopular româ nesc ºi sãsesc – pieptare,cingãtori, unelte agricole etc.). Pânã în1981 s-a numit Muzeul „Cetatea Fãgãraº”,între 1981 ºi 2004 a purtat numele „Mu -zeul Þãrii Fãgãraºu lui”, iar din anul 2004se numeºte Muzeul Þãrii Fãgã raºului„Valer Literat”. Istoric. Men þionat docu -mentar, prima oarã, cu numele de Fogros,

la 11 mart. 1291 ºi apoi în 1393, iar caoraº în 1431. Între 1369 ºi 1462 s-a aflatîn stãpânirea domnilor Þãrii Româ neºti.În 1310, voievodul Transilva niei, LadislauKán, a construit o cetate de lemn, încon -juratã cu valuri de pãmânt, care a fostsupusã refacerilor ºi amplifi cãrilor în sec.15–17. În 1539, voievodul ªtefan Mailath(care a stãpânit cetatea între 1528 ºi 1541)a reclãdit o parte din cetate. Ulterior,cetatea a mai fost restauratã în anii 1589–1594, 1623–1629, 1631–1643 ºi s-a aflat înposesia lui Baltazar Báthori (1589–1594),apoi a lui Mihai Viteazul (1599–1600), alui ªtefan Csáki (1601– 1613), GabrielBethlen (1613–1629) º.a. În 1623–1629,principele Transilvaniei, Gabriel Bethlen,a creat un sistem de forti ficaþii, transfor -mând totul în cas tel-cetate, apropiat deforma actualã. În timpul dom niei luiGheorghe Rákóczi I (1630–1648), respec -tiv în anii 1631–1643, a fost dublatãfortificaþia caste lului ºi s-a lãrgit ºanþulcu apã din jurul acestuia. În 1650, castelula fost re ame najat ºi modernizat în stilrenas centist. În timpul lui Mihail Apáfi(1661–1690), în acest castel a funcþio natDieta Transilvaniei. Castelul, având
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zone turistice ale þãrii (nume roase traseemarcate, ca bane, refugii etc.), traversat, pela obârºiile Arge ºului, de ºoseaua de marealt. (2 034 m) – „Transfã gãrãºan” – ce leagãMuntenia de Tran silvania. Vârfuri pr.: Ne -goiu (2 535 m), Viºtea Mare (2 527 m),Lespezi (2 522 m), Vânãtarea lui Buteanu(2 506 m), Dara (2 500 m), Urlea (2 473 m),Gãlãºescu (2 471 m), Arpaºu Mare (2 468m), Arpaºu Mic (2 459 m), Ucea Mare(2 434 m), Capra (2 417 m).
2. Depresiunea ~, depresiune deeroziune în partea centralã a României,în zona de contact a M-þilor Fãgãraº, laS, Perºani, la E, ºi Pod. Hârti baciului, laN, drenatã median, de la E la V, de râulOlt ºi numeroºii sãi afl. Supr.: c. 1 000 km2.Alt. medie: 500 m. Este de fapt o câmpiealuvio-pro luvialã etajatã, formatã dintr-oîmbinare de glacisuri pie mon tane, dez -vol tate la contactul cu muntele, dinterasele ºi luncile extinse în lungul VãiiOltu lui ºi afl. sãi. Climã rãcoroasã (mediatermicã 6–8°C/anual), cu inversii detemperaturã în sezonul rece al anu lui ºicu precipitaþii bogate (700–850 mm/anual). Vegetaþie de pajiºti ºi pãºuni înalternanþã cu pâlcuri de pãduri de fag ºistejar. În Depr. F. se aflã ºi renu mita poianãcu narcise de la Dumbrava Vadului.Culturi de cartofi, sfeclã de zahãr, cereale,plante tehnice. Creºterea vitelor (bovine,bubaline). Cu nos cutã ºi sub denumirea de

Þara Fãgãraºului sau Þara Oltului.
3. Municipiu în jud. Braºov, situat îndepre siunea cu acelaºi nume, la 430 malt., pe stg. râului Olt, la confl. cuBerivoiu, la 67 km NV de muni cipiulBraºov; 37 567 loc. (1 ian. 2011): 17 959de sex masc. ºi 19 608 fem. Supr.:

Munţii Făgăraş. Masivele Arpaşu Mic şi Râiosu Munţii Făgăraş. Vârfurile Viştea Mare şi Moldoveanu

Făgăraş (3). Castelul-cetateMunţii Făgăraş. Vârful Lespezi (stânga)



forme arhi tec to nice ºi decorativeviguroase, speci fice Renaº terii transilvã -nene, cu turnuri poligonale la colþuri, afost înconjurat, în sec. 17–18, cu o centurãde ziduri din cãrãmidã, în sistem Vauban,mãrginitã la exterior de un ºanþ cu apã.Între 1948 ºi 1962, castelul a fost folosit capeni tenciar pentru deþinuþii politici, iar înanii 1965–1968 a fost renovat ºi ame najatca muzeu. Pânã în 1737, F. a fost reºed.epis copiei greco-catolice, an în careaceasta a fost mu tatã la Blaj de cãtre IoanIno chentie Micu (Clain). Declarat muni -cipiu la 27 iul. 1979. Monu mente: bise -rica ortodoxã cu hramul „SfântulNico lae” (1694–1698), ctitorie a domnuluiConstantin Brân co veanu, cu turn-clo -potniþã pe pronaos, pãs trea zã la interiorfrumoase picturi murale executate în1721 de Preda Zugravul din Câmpulung.Biserica a fost renovatã în 1921–1922 ºideclaratã monu ment de arhitecturã; bise -rica re for matã (1712–1715) cu un valorosam von decorat cu sculpturi; biserica orto -doxã cu hra mul „Sfânta Treime” (1782–1791), cu picturi murale din 1791–1797ºi reparatã în 1896; biserica din lemn cuhra mul „Sfân tul Gheorghe” (1991–1994);biserica evan ghelicã construitã în stilneoclasic, în anii 1842–1843; bisericaromano-catolicã a fostei mă nãs tiri fran -cis cane, reconstruitã în anii 1761–1782 înstil rococo pe locul unei biserici mai vechiridicatã în anii 1737–1742, distrusã deincendiul din 31 mai 1760 când a arsaproape tot oraºul. Biserica este declaratãmonument de arhitecturã ºi are o orgãcu 16 registre, instalatã în 1895; caste -lul-cetate; casa me mo rialã „Ioan Ino -chentie Micu (Clain)”, con struitã în 1727în stilul Renaºterii transilvãnene; bustulDoamnei Stanca (soþia voievodului MihaiVitea zul), operã a sculp torului SpiridonGeorgescu; bustul lui Badea Cârþan,realizat de sculptorul Vasile Blendea º.a.
FÃGET 1. Masiv deluros situat în parteade N a Dealurilor Mureºului (E-NE Pod.

Transilvaniei), pe dr. râului Luþ. Alt.max.: 684 m. Alcãtuit din argilemarnoase, nisipuri, tufuri vulcanice º.a.
2. Oraº în jud. Timiº, situat în zonade contact a Câm piei Lugojului cuDealurile Lugojului, pe cursul superioral râului Bega, la 98 km E de mu nicipiulTimiºoara; 7 270 loc. (1 ian. 2011): 3 568de sex masc. ºi 3 702 fem. Supr.: 145 km2,din care 9,2 km2 în intravilan; densi tatea:790 loc./km2. Staþie de c.f. Expl. de nisi -puri cuarþoase ºi de argilã. Prelucr.lemnului (cherestea, mobilã, ambalajedin lemn); producþie de piele pentruîncãlþãminte, de articole pentru voiaj ºide obiecte de maro chi nărie; produsetextile (pãturi) ºi alim. (preparate dinlapte, panificaþie). Moarã de cereale (din1720). Pomiculturã. Centru de olãrit (însatul Jupâneºti). Istoric. Localit. aparemenþionatã documentar, pri ma oarã, catârg cu o puternicã cetate, în 1548, cunumele Fagyath. În perioada 1594–1602,cetatea din F. s-a aflat în posesia Banuluide Lugoj, în 1602 a fost asediatã ºi dis -trusã de turci, iar în 1699 a fost de man -telatã. În 1607, localit. apare menþionatãca reºed. a dis trictului cu acelaºi nume.La sf. sec. 18, Johann Lehmann consemna:„Fãgetul este un oraº românesc cu peste200 de case, douã biserici, un han curatºi încãpãtor”. Într-o lucrare a cãlãtoruluiitalian Domenico Sestini, apãrutã laFlorenţa în anul 1815, se relateazã cã„Fãgetul este un târg frumos, cu circa200 de case româneºti, douã biserici,peste 30 de case germane ºi un han”. La16 aug. 1849, armata revoluþio narã ma -ghia rã, comandatã de generalul Bem, ºi-astabilit tabãra la poalele cetãþii. La 15 iul.1994, com. Fãget a fost declaratã oraº,având în sub ordine ad-tivã 10 sate:Bãteºti, Begheiu Mic, Bichigi, Brãneºti,Bunea Mare, Bunea Micã, Colonia Micã,Jupâneºti, Povâr gina, Temereºti. Monu -

mente: în oraşul Făget se află ruinelecetăţii Făget (sec. 16-17) şi biserica„Adormirea Maicii Domnului”, declaratămonument de arhitectură barocă târzie,sfinţită în 1889, pictată în 1908-1910 deVirgil Simionescu, renovată în 1989-1992şi repictată în 1991-1992 de Ioan Şulea-Gorj; bi serica din lemn cu hramul„Cuvio asa Parascheva” (sec. 16, cu re -faceri ºi picturi din 1783, executate deGheorghe Diaco novici-Loga), în satulBãteºti; bi serica din lemn de stejar, avândhramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºiGavriil” (1782–1783, cu pic turi inte rioarerealizate în 1785 de Gheorghe Diaco -
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novici-Loga), în satul Povârgina; bisericadin lemn, cu hramul „CuvioasaParascheva” (1782), în sa tul Jupâneºti.Poiană cu narcise (20 ha), declaratărezervaţie naturală, în satul Băteşti. 
FÃGEÞEL, Mănãstirea ~ Õ Frumoasa
(1).

FÃGEÞELU, com. în jud. Olt, alcãtuitãdin 6 sate, situatã în Piem. Cotmeana, perâul Vedea; 1 275 loc. (1 ian. 2011): 600de sex masc. ºi 675 fem. Nod rutier.Viticulturã; pomi culturã (meri, pruni,peri). Muzeu sãtesc (satul Chilia). Pe terit.satului Chilia a fost descoperitã onecropolã de incineraþie (sec. 3) aparþi -nând dacilor roma nizaþi. În satul Chiliase aflã o bisericã ortodoxã cu dublu hram– „Adormirea Maicii Dom nului” ºi „Sfân -tul Nicolae” (1830, cu picturi muraleinterioare din 1842), ºi o bisericã avândhramul „Cuvioasa Paras cheva” (1842), iarîn satul Fãge þelu, atestat docu mentar înanul 1475, existã douã biserici cu acelaºihram – „Adormirea Maicii Domnului” –,una datând din 1805 ºi cea laltã din 1822(cu picturi murale originare), precum ºio bisericã din lemn ºi zid având dubluhram – „Sfântul Nicolae” ºi „Cu vioasaParascheva” (1853).
FÃLCIU 1. Dealurile (Colinele) Fãlciului,com plex de dealuri în E României, partecompo nentã a Pod. Bârla dului, situateîntre râurile Bârlad, la V, ºi Elan, la E. Sepre zintã sub forma unor ºiruri deluroaseînalte (250–377 m alt.), cu direcþie N-S,extinse pe o lungime de c. 100 km, termi -nate prin versanþi abrupþi, cu caracter decueste, afectaþi de procese de alunecare ºiravenare. Sunt consti tuite din argile,nisipuri, marne argiloase, gresii ºi pie triºuri.Intens fragmentate de râuri. Acoperite înmare parte cu pãduri de stejar în amesteccu gorun ºi tei. Alt. max.: 377 m. 

2. Com. în jud. Vaslui, alcãtuitã din6 sate, situatã în lunca ºi pe terasele depe dr. Prutului; 5 683 loc. (1 ian. 2011):2 907 de sex masc. ºi 2 776 fem. Staþie dec.f. Nod rutier. Fermã de creºtere a porci -nelor. Viticulturã. Centru de vinificaþie.Ia zuri ºi heleºteie pentru pescuit ºiirigaþii. Pânã în 1950 a fãcut parte dincategoria comunelor urbane (oraº) ºi afost reºed. plasei Dimitrie Cantemir.
FÃLCOIU, com. în jud. Olt, alcãtuitã din3 sate, situatã în Câmpia Romanaþi, laconfl. Olteþului cu Oltul; 4 103 loc. (1 ian.
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colã. Muzeul de artă „Ion Irimescu”(inaugurat în 1974), cu secþii de istorie,etno grafie, artã (peste 300 de sculpturi ºi1 000 de desene realizate de Ion Irimescu,fiind cea mai mare colecþie de autor dinRomânia; lucrãri aparþinând picto rilorAurel Bãeºu, Dimitrie Loghin, ªtefanªoldã nescu º.a.); Mu zeul de ştiinţenaturale „Mihai Bãcescu” (inaugurat în1982); Muzeul „Galeria oamenilor deseamã”, inaugurat la 16 iun. 1972,gãzduit în casa donatã de Horia ºi VasileLovinescu, nepoþii lui Eugen Lovinescu;casele memoriale „Mihail Sadoveanu”(casa a fost construitã dupã planulîntocmit de Mihail Sadoveanu; aici alocuit scriitorul în perioada 1909–1918),„Nicu Gane”, „Ion Creangã”. La F. s-aunãscut numeroase perso nalitãþi, printrecare: actorii Jules Cazaban ºi Grigore Va -siliu-Birlic, prozatorul Ni colae Gane,folcloristul ºi etnograful Artur Gorovei,filologul Alexandru Lam brior, pictorulAurel Bãeºu, inginerul Dimitrie Leonida,criticul ºi istoricul literar Eugen Lovi -nescu º.a. Istoric. Prima menþiune docu -mentarã a localit. da teazã din anul 1435,apoi apare consemnată în documente la15 mart. 1490, când este amintitã într-unact domnesc ca „sat pe ªumuz, anumeFulticeanii”. Satul ªoldãneºti, în prezentlocalit. com ponentã a municipiuluiFãlticeni, este atestat în anul 1384. În1779, aici s-au refugiat nu meroºi locuitoridin Suceava ca urmare a ocupării (în1775) Bucovinei de cãtre austrieci, iar la8 aug. 1780, domnul Constantin Moruzia emis un hrisov domnesc prin careporuncea sã se înte meieze un târg nou,cu numele ªoldãneºti, în þinutul Sucevei,pe moºia stolnicului Ioniþã Baºotã. În1826, numele localit. a fost schimbat dinªoldãneºti în F. În sec. 19 ºi începutulsec. 20, la F. se þineau vestite iarmaroace,în ziua de Sfântul Ilie (20 iul.), care duraucâteva sãptãmâni, fiind unul dintre celemai însemnate târguri în epocă. Pânã în1950, F. a fost reºed. de judeþ. Declaratmunicipiu la 21 nov. 1994, F. are însubordine ad-tivã localit. compo nenteªoldãneºti ºi Þarna Mare. Monumente:bi serica din lemn cu hramul „SfântulGheorghe” (c. 1706, refãcutã în 1824);biserica „Sfântul Nico lae”, ctitorie din1798 a lui Andrei Baºotã; biserica „Ador -mirea Maicii Dom nului” (1827, cu adãu -giri din 1923); biserica „Sfân tul Ilie”,construitã în 1851 pe locul uneia din lemndin 1765; pod de piatrã (sec. 15); biserica„Sfinţii Voievozi”-Grădinile (1807, repa -rată în anii 1937, 1975, 2006) situată în

fostul sat Tâmpeşti, atestat documentarîn 1620, denumit de la 1 ian. 1965
Grădinile, azi cartier al municipiului); casa„Cantacu zino-Paºcanu” (1858), azi sediulBibliotecii muni ci pale; casa pictoruluiªtefan ªoldãnescu (1830); casa lui AlecuForãscu-Botez (1896), azi muzeu; casafamiliei Lovinescu (1850), azi „Galeriaoame nilor de seamã”; casã din lemn(1842) în care a func þionat ªcoala dom -neascã; Monumentul Eroilor neamului,realizat în 1998 dupã proiectul maes -trului Ion Irimescu.
FÃRÃGÃU, com. în jud. Mureº, alcãtuitãdin 6 sate, situatã în Colinele Mãdãra -ºului, pe cursul superior al râului ªar;1 739 loc. (1 ian. 2011): 870 de sex masc.ºi 869 fem. Nod rutier. Prelucr. lem nuluiºi a laptelui. Producţie de vopsele, lacurişi cerneluri tipografice. Satul Fãrãgãueste menþionat documentar, prima oarã,în 1357. În satul Poarta se află bisericaortodoxă, din lemn, cu hramul „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” (1882,renovată în 1965, cu picturi pe pereţiiinteriori de factură naivă), iar în satul Tonciuexistă o biserică refor matã (sec. 17), cu tavancasetat ºi pictat (în 1769). Rezervaþia naturalã„Lacul Fãrãgãu” (35 ha).
FÃRÃU, com. în jud. Alba, alcãtuitã din5 sate, situatã în Pod. Târnavelor, peValea Drumu Podului; 1 562 loc. (1 ian.2011): 806 de sex masc. ºi 756 fem.Viticulturã. Muzeu etnografic (în satulFãrãu). În satul Fãrãu, menþionat docu -mentar, prima oarã, în 1299, se aflãbiserica din lemn cu hramul „SfinþiiArhangheli Mihail ºi Gavriil” construitãîn 1762 în satul Sâniacob (Mureş) ºistrãmutatã aici în 1842, când i s-au fãcutunele adãugiri (declaratã monumentistoric), iar în satul Sânbenedic, atestatdocumentar în anul 1332, existã bisericadin lemn cu hramul „Sfântul Nicolae”datând de la începutul sec. 18 (refãcutãîn 1730 ºi 1773 ºi pictatã în 1798 ºi 1861);biserica unitarianã (sec. 15–18), în satulSânbenedic; în satul ªilea, atestat docu -mentar în anul 1319, sunt douã bisericidin lemn – una cu hramul „Sfinþii Arhan -gheli Mihail ºi Gavriil”, datând din 1664,cu picturi din 1745, executate de meşterulzugrav Iacov, ºi din 1843, realizate deIoan Jijiu, ºi alta cu hramul „SfântulNicolae” (1730, amplificată în 1773-1774,pictată de meşterul Iacov şi de fiul săuNico lae), declarată monument istoric. Însatul Fărău se află biserica „IzvorulTămăduirii” (2010) şi mănăstirea Fărău,înfiinţată în 1995, cu biserica din lemn

420 Fălticeni

2011): 2 033 de sex masc. ºi 2 070 fem.Haltã de c.f. Ţesături. Creşterea porcilor.Culturi de cereale, de plante tehnice ºide nutreþ etc.; legumiculturã. Conac (sec.19) ºi biserica „Sfântul Nicolae” (1596, re -fãcutã în 1710), în satul Fãlcoiu;  în satulCioroiu se află biserica „Sfinþii Voievozi”(1783–1796, cu fresce originare, reparată în1880, 1939), iar în satul Cioroiaşu existăbiserica având hramul „Intrarea în Bisericăa Maicii Domnului” (1856).
FÃLTICENI 1. Podiºul ~, subunitate aPod. Sucevei, situatã în S acestuia, întrePod. Drago mirnei (la N) ºi vãile Siretului(la E) ºi Moldovei (la V), drenatã derâurile ªomuzu Mare, ªomuzu Mic º.a.Se prezintã sub forma unor platouristructurale mãrginite de cueste, afectatede procese de alune care ºi ravenare. Pod.
F. este alcãtuit predominant din argilecu intercalaþii nisipoase, gresii calcaroaseºi calcare oolitice º.a. Alt. max.: 528 m(Dealul Teiºoara).

2. Municipiu în jud. Suceava, situatîn podiºul omonim, la 220–390 m alt., perâul ªomuzu Mare, la 25 km S de muni -cipiul Suceava; 29 645 loc. (1 ian. 2011):14 192 de sex masc. ºi 15 453 fem. Supr.:28,8 km2, din care 7,5 km2 în intravilan;densitatea: 3 980 loc./km2. Staþie de c.f.(inauguratã la 28 mai 1887). Nod rutier.Expl. de argilã. Constr. de maºini-unelte.Producţie de produse farma ceutice debază, de articole de lenjerie pentru corp,de de ter genþi, sulfat de amoniu, sã pu -nuri, plexiglas, de sticlãrie pentru menaj,de mo bilã, cherestea, lãzi, butoa ie, deîncãlþãminte, de confecþii, de produsetextile (filaturã ºi þesãtorie de in ºi cânepã,covoare) ºi alim. (conserve de legume ºifructe, preparate din carne ºi lapte, bău -turi, amidon, glu co zã, lapte praf, pani -ficaþie etc.). Centru pomicol (meri) culivezi care ocupă 466 ha. Sere floricole.Staþiu ne de cercetare ºi pro ducþie pomi -
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„Sfânta Treime” (1994-2003, pictată deFodor Marcel din satul Sântămărie).
FÃRCAª, com. în jud. Dolj, alcãtuitã din5 sate, situatã în zona DealurilorAmaradiei, pe râul Plosca; 1 929 loc.(1 ian. 2011): 980 de sex masc. ºi 949 fem.Expl. de gaze şi petrol. Pomiculturã(meri, pruni, peri, caiºi). Bise rica „SfântulNicolae” (1816), în satul Golumbelu.Până la 7 apr. 2004, com. F. a avut în com -ponenţă satele Mofleşti, Nistoi, Puţinei,Soceni şi Tălpaş, care la acea dată auformat com. Tălpaş, jud. Dolj.
FÃRCAªA, com. în jud. Maramureº,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în SV Depr. Baia
Mare, la confl. râului Borturc cu Someº;
4 066 loc. (1 ian. 2011): 1 965 de sex masc.
ºi 2 101 fem. Expl. de balast. Producţie de
obiecte din sticlã (pahare, vaze pentru flori
etc.). Materiale de construcþii (parchet). În
satul Fãrcaºa, menþionat docu mentar,
prima oarã, în 1424, se aflã biserica din
lemn cu hramul „Cuvioasa Parascheva”
(1774, restauratã în 1954) cu colecþii de
icoane ºi de piese etnografice, iar în satul
Buzeºti, atestat documentar în 1648, existã
biserica din lemn cu hramul „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (1610),
declaratã monument istoric.
FÃRCAªELE, com. în jud. Olt, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în Câmpia Romanaþi,la confl. râului Teslui cu Oltul; 4 700 loc.(1 ian. 2011): 2 375 de sex masc. ºi 2 325fem. Staþie de c.f. Expl. de balast. Fermãde creºtere a ovinelor. Culturi de cereale,de plante tehnice ºi de nutreþ etc.; legumi -culturã. Pe terit. satului Hotãrani au fostdescoperite urmele unei aºezãri rurale

romane (sec. 2–4), în ca drul cãreia s-augãsit monede, ceramicã, fragmente decuptoare din cãrãmidã, obiecte din bronzº.a., ºi ale unei aºezãri neolitice aparþi -nând culturii materiale Vã dastra (milen.4 î.Hr.). În satul Hotãrani se aflã biserica„Sfinţii Voievozi” a fostei mănãstiriHotãrani, ctitorie din 1588 a vor niculuiMitrea ºi a jupâniþei Neaga, care pãs -treazã unul dintre cele mai vechipridvoare de zid din Þara Româneascã,adãu gat în anii 1707–1708, o datã cu repa -rarea bisericii. Biserica are picturi muralein terioare din 1840. Turn-clopotniþã cuamenajãri defensive construit în 1707–1708, azi în ruinã.
FÃRCÃDINUL DE JOS Õ General
Berthelot.

FÃRCÃªEªTI, com. în jud. Gorj, alcã -tuitã din 7 sate, situatã în zona de contacta teraselor de pe dr. Jiului cu DealulBujorescu (Dealurile Jiului); 3 477 loc.(1 ian. 2011): 1 743 de sex masc. ºi 1 734fem. Expl. de lignit (în satul Roºia-Jiu).Termocentralã (în satul Rogojel) cu oputere instalatã de 1 720 MW. Producţiede utilaje pentru construcţii. În satulFãrcãºeºti se aflã bisericile din lemn cuhramurile „Sfântul Ioan Botezã torul”-Broº teniþa (1848) ºi „Sfântul Nicolae”(1847); în satul Peº teana de Jos existãbiserica „Sfântul Nicolae” a fos tului schit(ante 1720), declaratã monument istoric,iar în satele Timi ºeni ºi Valea cu Apãsunt bisericile din lemn cu hramurile„Sfântul Nicolae” (1773) ºi „Intrarea înBisericã a Maicii Domnului” (1705,refãcutã din temelie în 1948–1950).
FÃUREI 1. Oraº în jud. Brãila, situat înV Câmpiei Brãilei, la 42 m alt., la 64 kmSV de municipiul Brãila; 4 000 loc. (1 ian.2011): 1 944 de sex masc. ºi 2 056 fem.Supr.: 18,3 km2, din care 2,2 km2 în intra -vilan; densitatea: 1 819 loc./km2. Nodferoviar (staþia de c.f. a fost inauguratãla 13 sept. 1872) ºi rutier. Expl. de petrolºi de argilã. Prelucr. metalelor ºi a lem -nului. Producţie de aparataj pentru tele -co municaþii, de agregate pentru iri gaþii,de conf., de cãrãmizi ºi de produse alim.Morãrit. Centru viticol. Fermã pomicolã(150 ha) cu cireºi, viºini, caiºi, pruni. Api -cul turã. Localitatea apare men þionatãdocu mentar, ca aºezare ruralã, în anul1872. În perioada 1925–1948 a purtat nu -mele I.C. Brãtianu, în anii 1948–1952 s-anumit Filimon Sârbu, iar din 1952 arenumele actual. Declarat oraº la 17 febr.1968.
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2. Com. în jud. Neamþ, alcãtuitã din4 sate, situatã în Subcarpaþii Neamþului;2 170 loc. (1 ian. 2011): 1 114 de sex masc.ºi 1 056 fem. Nod rutier. Morãrit. În satulFãurei, atestat documentar la 3 sept. 1459,se aflã bisericile cu hramurile „SfântulIoan Botezãtorul” (1683) ºi „SfântulDumitru” (1977); în satul Climeºti, atestatdocumentar la 30 mart. 1558 cu numele
Ghirva, existã biserica „Sfinţii ÎmpăraţiConstantin şi Elena”, în stil armenesc, cuo turlã de 25 m înãlþime, datând din 1883,consolidată şi restaurată în 1999-2000,declaratã monument istoric, ºi un conacboieresc din sec. 19 (în prezent spitalpentru copii), iar în satul Budeºti, menþio -nat documentar în 1712, se aflã biserica„Naºterea Sfântului Ioan Botezã torul”,ctitorie din anul 1664 a vornicului TomaCantacuzino, restauratã în 1982, ºi unconac boie resc (sec. 19). În satul Micºu -neºti, atestat documentar la 11 sept. 1480,existã biserica din lemn cu hramul„Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului”,construitã în 1488 la Bãlþãteºti ºi mutatãulterior aici pe locul vechii biserici carea ars. Biserica a fost reparatã în 1961.
FÃUREªTI, com. în jud. Vâlcea, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în S Piem. Olteþului,pe stg. râului Olteþ; 1 559 loc. (1 ian.2011): 760 de sex masc. ºi 799 fem. Reºed.com. este satul Mileºti. Expl. de petrol ºigaze naturale. Creºterea bovi nelor ºi ovi -nelor. Biserica „Sfântul Ioan Botezãtorul”(1829, cu picturi murale interioare origi -nare), în satul Mileºti. Până la 7 mai 2004,com. F. a avut în componenţă sateleBăbeni-Olteţu, Budeşti, Colelia şi Diculeşti,care la acea dată au format com.Diculeşti, jud. Vâlcea.
FÂNAÞELE CLUJULUI Õ Cluj-Napoca.

FÂNAÞELE DE LA VALEA LUI DAVID
Õ Leþcani.

FÂNTÂNA MARE, com. în jud. Suceava,alcãtuitã din 4 sate, situatã în Pod.Fãlticeni, pe râul Moldova, la 5 km SE demunicipiul Fãlticeni; 2 766 loc. (1 ian. 2011):1 375 de sex masc. ºi 1 391 fem. Producţiede băuturi răcoritoare. Satul Fântâna Mareeste atestat documentar în anul 1455. Com.
F.M. a fost înfiinþatã la 18 iul. 2003 prindesprinderea satelor Fântâna Mare, CotuBãii, Praxia ºi Spãtãreºti din com. VaduMoldovei, jud. Suceava.
FÂNTÂNELE 1. Lac antropic construitîn pe rioada 1970–1974, cu scop hidroener -

Fărcaşele. Ruinele Turnului-clopotniţă al mănăstirii
Hotărani



c.f. Nod rutier. Centralã electricã ºi determoficare (250 MW) intratã înfuncþiune în 1954, aflată în prezent înconservare. Producţie de mobilă, de uleivegetal şi de produse de panificaţie. Creş -terea bovinelor. Culturi de cereale, deplante tehnice ºi de nutreþ, de cartofi ºilegume etc. Artizanat. În satul Fântânele,menþionat documentar, prima oarã, în1332, se aflã o bisericã din sec. 14-15 (azibiserică reformată), cu tavan casetat şipictat în 1625, cu refaceri ºi transformãridin sec. 18, declarată monument istoric;în satul Roua, atestat documentar în 1566,existã o bisericã unitarianã (sec. 18,refãcutã în sec. 19), iar în satul Bordoºiu,consemnat documen tar în 1566 cu nu -me le Bordoº, se aflã o bisericã roma -no-catolicã (sec. 15, cu transformãri din1857) ºi o casã parohialã romano-catolicã(1812).
6. Com. în jud. Prahova, alcãtuitã din2 sate, situatã în zona de contact a Câm -piei Sãrãtei cu Dea lul Istriþa (SubcarpaþiiBuzãului), pe râul Bãlana; 2 262 loc. (1 ian.2011): 1 128 de sex masc. ºi 1 134 fem.Viticulturã. În satul Fântânele se aflãbiserica „Ador mirea Maicii Domnului”(1735–1750). Până la 7 mai 2004, com. F.a avut în compo nenţă satele Ghinoaica,Ungureni şi Vadu Săpat, care la acea datăau format com. Vadu Săpat, jud. Prahova.
7. Com. în jud. Suceava, alcãtuitã din5 sate, situatã în luncile ºi pe teraseleinterfluviului Siret–Suceava; 4 873 loc.(1 ian. 2011): 2 489 de sex masc. ºi 2 384fem. Haltã de c.f. (în satul Bãneºti). Fermãde creºtere a bovinelor. Legumiculturã.În satul Fântânele, atestat documentar la22 mart. 1621 cu numele Stârceni, se aflãbiserica „Adormirea Maicii Dom nului”(1791), cu turlã de 20 m înãlþime, în satulBãneºti, menþionat documentar la 15 febr.1622, existã biserica din lemn „SfântulNicolae” (sfinţită la 20 apr. 1706, restau -ratã în 1826), în cimitirul cãreia se aflãmormântul Paraschivei Iuraºcu (bu nica,din partea mamei, a lui Mihai Eminescu),iar în satul Stamate, biserica „Sfântul IoanBotezătorul” (1861-1862, restaurată în1987-1988).
8. Com. în jud. Teleorman, formatădintr-un sat, situatã în partea de S aCâmpiei Boian; 1 873 loc. (1 ian. 2011):910 de sex masc. ºi 963 fem. Culturi decereale. Satul Fântânele apare menþionatdocumentar la 13 iun. 1588, iar com. F. afost în fiinþatã la 7 mai 2004 prin desprin -derea satului Fântânele din com. Suhaia,jud. Teleorman. Bise rica „AdormireaMaicii Domnului” (1858–1860).

9. Pădurea ~ Õ Comana (4).
10. Õ Matei.
11. Õ Mărişel.

FÂNTÂNIÞA-MURFATLAR, Rezervaþia
floristicã ~ Õ Murfatlar.

FÂRDEA, com. în jud. Timiº, alcãtuitãdin 7 sa te, situatã în zona de contact aDealurilor Lugoju lui cu M-þii PoianaRuscãi, pe cursul superior al râului Bega;1 767 loc. (1 ian. 2011): 870 de sex masc.ºi 897 fem. Nod rutier. Expl. de nisipcuarþos (în satul Gladna Montanã).Producţie de ambalaje din lemn. Pomi -culturã (meri, peri, pruni, piersici). SatulFârdea este menþionat docu mentar,prima oarã, în 1361. Bisericã din lemn,cu hramul „Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel”(sec. 18, pictatã în 1781), în satul Zolt. Înarealul com. F. se aflã o mănãstire demaici, cu biserica „Adormirea MaiciiDomnului” construitã în perioada 12aug. 2001–12 oct. 2003. Chiliile, paraclisul„Sfânta Cuvioasă Parascheva” ºi Tur -nul-clo potniþã au fost finalizate în anul2004.
FÂRLIUG, com. în jud. Caraº-Severin,alcãtuitã din 6 sate, situatã în zonaDealurilor Pogãniºului, pe râul Pogãniº;1 935 loc. (1 ian. 2011): 955 de sex masc.ºi 980 fem. Pomi culturã (meri, pruni,peri). Legumiculturã. Apicul turã. Localit.s-a dezvoltat pe vatra unei vechi aºezãridacice, numitã Azizis (sau Aizis), ºi a unuicastru roman (sec. 2) ºi a fost menþionatãdocu mentar, prima oarã, în perioada1690–1700. În satul Remetea-Pogãnici seaflã rui nele unei cetãþi din sec. 14.Bisericile cu hramurile „AdormireaMaicii Domnului” (1783) ºi „SfinþiiArhan gheli Mihail ºi Gavriil” (1800,restauratã în 1893), în satele Fârliug ºiValea Mare.
FÂRTÃÞEªTI, com. în jud. Vâlcea,alcãtuitã din 20 de sate, situatã în S Piem.Olteþului, pe râul Cerna; 4 247 loc. (1 ian.2011): 2 116 de sex masc. ºi 2 131 fem.Pomiculturã. Centru de fabricare arachiului. Bisericã din lemn (ante 1827),în satul Afânata. Bisericile de zid cuhramurile „Sfinþii Voievozi” (1713,refãcutã în 1858–1861), „Sfântul Nicolae”(sec. 18, refãcutã în 1832 ºi în 1873),„Sfinþii Voievozi” (1715, refãcutã în 1836–1840), „Sfântul Nicolae” (1816, refãcutãîn 1842–1850), „Sfântul Gheorghe” (1838,cu picturi originare), „Sfântul Nicolae”(1830), „Sfântul Ioan Botezã torul” (1864)ºi „Sfântul Nicolae” (1868), în sateleNisipi, Giuleºti, Dejoi, Becºani, Fârtãþeºti,
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getic, pe cursul superior al râului SomeºuCald, în arealul com. Beliº din jud. Cluj.Supr.: 8,15 km2; vol.: 225 mil. m3. Barajulhidrocentralei Mãriºel este amplasat laintrarea în defileul Mãriºel al SomeºuluiCald, iar uzina hidroelectricã ce se aflãîn aval foloseºte o cãdere de apã de peste450 m ºi are o putere in stalatã de 220 MW.
2. Com. în jud. Arad, alcãtuitã din2 sate, situatã în Câmpia Vingãi, pe stg.râului Mureº; 3 502 loc. (1 ian. 2011): 1 773de sex masc. ºi 1 729 fem. Producţie deechipamente frigorifice şi de ventilaţie şide mobilă. Expl de balast. Cul turi decereale, de plante tehnice ºi de nutreþ, detutun etc.; legumiculturã. Creºterea bovi -nelor. În satul Fântâ nele, menþionat docu -men tar, prima oarã, în 1457, se aflã bise ricaromano-catolicã „Îngerul Pãzi tor” (1780),biserica ortodoxã cu hramul „AdormireaMaicii Domnului”, con strui tă în perioada7 sept. 1989–7 sept. 1997, ºi castelul„Köver-Appel” (sec. 19). Până la 7 apr.2004, com. F. a avut în compo nenţă sateleAluniş şi Frumuşeni, care la acea dată auformat com. Frumuşeni, jud. Arad.
3. Com. în jud. Constanþa, formatădintr-un sat, situatã în Pod. Casimcea, la55 km N de municipiul Constanþa; 1 704loc. (1 ian. 2011): 864 de sex masc. ºi 840fem. Datorită vântului puternic care bateîn această zonă c. 2 700 de ore pe an,firma cehă CEZ a instalat pe terit. com.

F., în perioada 2008–2010, 139 de genera -toare electrice eoliene („Mori de vânt”)de câte 2,5 MW fiecare, care în total însu -mează 347,5 MW. Câmpul eolian de la
F., împreună cu cel de la Cogealac dinapropiere, extins pe 600 ha, vor avea,laolaltă, o putere instalată de 600 MW,fiind cel mai mare ansamblu eolian dinEuropa. Culturi de cereale. Com. F. a fostînfi inþatã la 25 mart. 2005 prin desprin -derea satului Fântânele din com. Cogealac,jud. Constanþa.

4. Com. în jud. Iaºi, formată dintr-un
sat, si tuatã în Câmpia Jijiei Inferioare;
2 239 loc. (1 ian. 2011): 1 174 de sex masc.
ºi 1 065 fem. Fermã de creºtere a bovi -
nelor. Culturi de cereale. Satul Fân tânele
a luat naºtere în 1879 prin împro prie tã ri -
rea însurãþeilor, iar com. F. a fost înfiin þa -
tã la 7 apr. 2004 prin desprinderea satului
Fântânele din com. Focuri, jud. Iaºi.

5. Com. în jud. Mureº, alcãtuitã din6 sate, situatã în Pod. Târnavelor, pe râulTârnava Micã; 4 920 loc. (1 ian. 2011):2 389 de sex masc. ºi 2 531 fem. Staþie de
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Tani slavi ºi Stãnculeºti. În satul Seciu seaflã biserica din lemn cu hramul „SfinþiiVoievozi” (1900).
FÂRÞÃNEªTI, com. în jud. Galaþi, alcã -tuitã din 2 sate, situatã în zona de contacta Câmpiei Co vurlui cu Pod. Covurlui, perâul Chineja; 5 232 loc. (1 ian. 2011): 2 657de sex masc. ºi 2 575 fem. Haltã de c.f.Viticulturã. Trei mori de porumb ºi omoarã pentru mãcinat grâul. În satulFârþãneºti, atestat docu mentar la 20 aug.1674 , se află bisericile „Adormirea MaiciiDomnului” (1892-1896) şi „Sfinţii Voie -vozi” (ante 1809), iar în satul Viile existăbiserica „Sfântul Gheorghe” (1882-1885).Pãdure secularã de stejari (90 ha), undevegeteazã bujorul românesc.
FÂSTÂCI, Mănãstirea ~ Õ Cozmeºti (2).

FECHETĂU Õ Negreni.

FELDIOARA, com. în jud. Braºov,alcãtuitã din 3 sate, situatã în Depr.Braºov, la confl. râurilor Bârsa, Hãmã -radia, Vulcãniþa ºi Crizbav cu Oltul; 7 078loc. (1 ian. 2011): 3 557 de sex masc. ºi3 521 fem. Staþie de c.f. Staþie hidro logicã.Expl. de nisip cuarþos. Uzinã de prelucr.a ura niului. Producţie de mobilã, decãrãmidã ºi þiglã. Morãrit ºi pani fi caþie.Fermã de creºtere a porcilor. Iazuripiscicole. Culturi de ce reale, cartofi, sfeclãde zahãr etc. La Feldioara a funcþionat oºcoalã agricolã în perioada 1872–1967. Peterit. com. au fost descoperite ur meleunei aºezãri neolitice cu un nivel delocuire aparþinând culturii materialeBoian (milen. 4 î.Hr.), unul caracteristicculturii materiale Cucuteni (milen. 4–3î.Hr.) ºi altul culturii materiale Ariuºd(milen. 4–3 î.Hr.), precum ºi vestigiileunui castru roman de piatrã (sec. 2 d.Hr.).Dupã 7 mai 1211, în Ţara Bârsei au fostcolonizaþi cavalerii teutoni, care ºi-austabilit reºed. la F. (1211–1225) cu scopul

de a apãra graniþa de SE a Transilvaniei.Pe un pinten de deal, care dominã ValeaOltului, ei au construit o cetate de planovoi dal, întãritã cu patru turnuri pãtrate.Transformatã în cetate þãrã neascã ºirefãcutã ultima oarã în 1457 (azi în ruinã);cetatea Feldioarei (Marienburg) a fostmartora victoriei oºtilor moldoveneºti,con duse de Grozav (vornicul lui PetruRareº), asupra partizanilor lui Ferdinand Ide Habsburg (22 iun. 1529). Dreptmulþumire, Ioan Zápolya a dãruit luiPetru Rareº cetatea Unguraº. Bisericãevanghelicã, iniþial roma nicã, transfor -matã apoi în stil gotic, cu incintã forti -ficatã din sec. 16–17. Tot în satul Feldioara,menþionat documentar, prima oarã, în1240, existã biserica ortodoxã cu hramul„Sfântul Ioan Botezã torul” (1788), iar însatul Rotbav, atestat docu men tar în 1413,se aflã o cetate þãrãneascã cu bisericãevanghelicã de incintã (sec. 13–16).
FELDRU, com. în jud. Bistriþa-Nãsãud,alcã tuitã din 2 sate, situatã în zona decontact a Dea lurilor Bistriþei cu Muscelele
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Nãsãudului, pe râul Someºu Mare; 7 622loc. (1 ian. 2011): 3 891 de sex masc. ºi3 731 fem. Haltã de c.f. Prelucr. maselorplastice, a lemnului ºi a laptelui. Produc -ţie de articole de sport. Muzeu etnograficşi de artă populară. Izvoare cu apeminerale sulfuroase ºi sãrate. Creºtereabovinelor. Pomiculturã (meri, pruni,peri). În satul Feldru, menþionat docu -mentar, prima oarã, 1245 şi apoi în 1440,se află biserica „Sfinţii Arhangheli Mihailşi Gavriil” (1783) şi biserica având dubluhram -„Sfânta Treime” şi „Sfinţii TreiIerarhi” (1995-2010, sfinţită la 25 iul.2010), iar în satul Nepos, atestat docu -mentar în 1717, existã un pod din lemn,acoperit, din sec. 19.
FELEACU 1. Dealurile Feleacului,subu nitate a Pod. Someºan cuprinsã întrerâul Someºu Mic, la N, câmpiile Fizeºuluiºi Sãrmaºului, la E (pe aliniamentul vãilorMaraloiu ºi Valea Florilor), râul Arieº, laS, ºi M-þii Gilãu–Muntele Mare, la V.Alcãtuite din depozite argilo-nisi poase,argilo-mar noase, gresii, tufuri, pietriºuriº.a. Pe latura de N sunt afectate dealunecãri. Fragmentate de râurile ValeaRacilor, Micuş, Hãjdate, Feneº º.a. Alt.max.: 832 m (vf. Peana).

2. Com. în jud. Cluj, alcãtuitã din 5sate, situatã în zona DealurilorFeleacului, la izv. Vãii Racilor; 3 682 loc.(1 ian. 2011): 1 771 de sex masc. ºi 1 911fem. Expl. de nisipuri cuarþoase.Producţie de calculatoare şi echipamenteperiferice, de articole ceramice pentru uzgospodăresc şi ornamental. Pomiculturã(meri, peri, pruni). Confecþio nareauneltelor din lemn ºi a unor instrumentemuzicale populare. În satul Fe leacu,menþionat documentar, prima oarã, în1366 (apoi la 28 febr. 1367, 1377, 13 ian.1415, 24 iul. 1509 etc.) se aflã biserica„Sfânta Parascheva” a fostei mănãstiriFeleacu, declarată monument istoric,construitã în perioada 1486–1488(terminată în 1516), pe locul uneia maivechi (probabil din lemn), cu spri jinuldomnului ªtefan cel Mare, ca reºed. aepis copilor de Feleac, fiind un monumentde arhitecturã goticã, de tip bisericã-salã,cu picturi murale interioare executate dezugravul Nistor din Feleacu, în peri oada1760–1765. Biserica a fost restauratã în1925 când a fost ridicat ºi turnul. La 9mai 1991, Sfântul Sinod al BisericiiOrtodoxe Române a aprobat reînfiinţareamănăstirii „Sfânta Treime” din Feleacu.Feldioara. Ruinele cetăţii Feldioara

Feleacu (2). Biserica „Sfânta Parascheva”
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a fost descoperit un mormânt din sec. 6–7 apar þinând primei peri oade a arteiavare (stil geometric) în care s-au gãsit29 de tipare din bronz pentru presataplici de cen turã, cu motive vegetale,stilizate geometric (rozete, împle tituri).În arealul com. F. au fost descoperitevestigii din Epoca bronzului (topor dinbronz cu disc, cuþit din bronz, fragmentede brãþãri din bronz), o necropolã deincineraþie din Epoca bron zului târziu încare s-au gãsit opt brãþãri, un pan dantiv,un pumnal, douã cãni orna mentate cucaneluri, o amforã º.a. Din perioadaromanã au fost scoase la ivealã fragmentede terra sigilata, cera micã finã romanã,o monedã din bronz º.a., iar din perioadadaco-romanã au fost identificate vesti -giile unei aºezãri din sec. 4 în care s-agãsit ceramicã dacicã lucratã la roatã saucu mâna. În satul Felnac, atestat docu -mentar, prima oarã, în 1308 cu numele
Fellak ºi apoi în 1330, a existat o cetateconstruitã în sec. 14, reconstruitã în anul1500 ºi demantelatã în 1699. Pânã la 7apr. 2004, com. F. a avut în compo nenþãsatele Bodrogu Nou ºi Zãdãreni care laacea datã s-au desprins din com. F. ºi auformat com. Zãdãreni.
FELTOT Õ Tauţ.

FENEªU SÃSESC Õ Floreºti (1).

FENIKAH Õ Sarichioi.

FERDINAND 1. Õ Oţelu Roşu.
2. Õ Movila.
3 Õ Rediu (1).

FERDINAND I 1. Õ Nicolae Bălcescu
(1).

2. Õ Nicolae Bălcescu (4).
3. Õ Mihail Kogãlniceanu (1).

FERDINANDSBERG Õ Oţelu Roşu.

FEREDEU 1. Obcina ~ Õ Obcinele
Bucovinei.

2. Mănãstirea ~ Õ ªiria.

FERENTARI, cartier al municipiuluiBucureºti, situat în partea de S-SV aacestuia.
FEREªTI, com. în jud. Vaslui, formatădintr-un sat, situatã în Pod. CentralMoldovenesc, pe pârâul Valea Fereºtilor,la 19 km N de muni cipiul Vaslui; 2 188loc. (1 ian. 2011): 1 129 de sex masc. ºi1 059 fem. În satul Fereºti, atestat docu -mentar in 1496, se aflã biserica „Ador -mirea Maicii Domnului” (1990-1992, cupicturi originare). Com. F. a fost înfiinþatãla 7 mai 2004 prin desprinderea satuluiFereºti din com. Vãleni, jud. Vaslui.
FERICELI, vârf în M-þii Metaliferi, consti -tuind alt. max. a acestora (1 170 m).
FETEªTI, municipiu în jud. Ialomiþa,situat în E Câmpiei Bãrãganului, pe stg.braþului Borcea (al Du nãrii), la 55 km SEde municipiul Slobozia; 34 128 loc. (1 ian.2011): 16 684 de sex masc. ºi 17 444 fem.Supr.: 101,2 km2, din care 14,4 km2 înintravilan; densitatea: 2 370 loc./km2.Nod feroviar (staþia de c.f. a fost inaugu -ratã la 1 iul. 1887) ºi rutier. Port fluvial.Aici se aflã podul feroviar peste braþulBorcea (920 m lungime) – parte compo -nentã a complexului de poduri fero viareconstruit între 1890 ºi 1895 de ing. AnghelSaligny, peste braþul Borcea, BaltaIalomiþei ºi Dunãre, în lungime totalã de4 088 m (între Feteºti ºi Cerna vo dã). La21 nov. 1987 a fost dat în folo sinþã noulansamblu de poduri feroviare ºi rutierede la Feteºti ºi Cerna vodã, în lungime de1 600 m. Amplasat paralel ºi înapropierea podului vechi, noul pod(feroviar ºi rutier) de la F., prevãzut cucâte douã linii de c.f., iar cel rutier cucâte ºase benzi de circulaþie (menit sãasigure circulaþia rutierã pe autostradaBucureºti–Feteºti–Cernavodă–Constanþa),reuºeºte sã elimine marile strangulãri aletraficului, produse în aceastã zonã, dincauza fap tului cã vechiul pod dispuneadoar de un singur fir de circulaþie. La F.funcþio neazã un atelier de repa raþiiferoviare ºi un depou de locomotive (din1888). Producţie de trico taje, de hanorace,tricouri, bluze, pijamale, lenjerie de corpºi de produse alim. (conserve de legumeºi fructe, caºcaval, sosuri şi sucuri detomate, produse de panificaþie º.a.).Topitorie de in. Centru de conservare aseminþelor (douã silozuri) ºi de vinifi -caþie. Trei mori de cereale (una datânddin 1904 ºi alte douã construite înperioada 1929–1934). Ferme de creºterea bovinelor, ovinelor şi porcinelor.
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Astfel, lângă vechea biserică s-a construit,în 1993-1995, paraclisul cu hramul„Sfântul Ştefan cel Mare”, iar în anii 1994-2004 s-au construit chiliile şi bisericamare a mănăstirii cu hramul „SfântaTreime”. În satul Gheorghieni, atestatdocumentar, prima oarã, în 1333, existão bisericã roma no-cato licã din sec. 15.Rezervaþiile botanice Valea Cãprioarelorºi Valea Morilor (1 ha).
FELICENI 1. Com. în jud. Harghita,alcãtuitã din 11 sate, situatã în Depr.Odorhei, pe râul Târnava Mare; 3 336 loc.(1 ian. 2011): 1 650 de sex masc. ºi 1 686fem. Haltã de c.f. (în satul Feliceni).Prelucr. lemnului. Producţie de echipa -mente frigorifice şi de ventilaţie, demături şi perii. Pomiculturã. În satul Feli -ceni, menþionat docu mentar, prima oarã,în 1333, se aflã o cetate þãrã neascã(construitã din piatrã în sec. 15 ºi refãcutãdupã incendiul din 1670) ºi o bisericã dinsec. 12–13, cu tavan casetat (pictat în 1670)ºi cu fru moase porþi secuieºti lu crate însec. 19 de meº terul popular Nagy Lajos.În satul Forþeni, atestat documentar în1333, existã o bisericã (sec. 14) cu tavancasetat (pictat în 1679) ºi un conac (1672);în satul Tãureni (menþionat docu mentarîn 1334) se aflã o bisericã din 1680 (re -novatã în 1814 ºi 1851), iar în satul Vãleni(atestat docu mentar în 1333) există obisericã datând din 1804. Agroturism.

2. Masiv deluros în SubcarpaţiiHomoroadelor. Alt.: 754 m.
FELLAK Õ Felnac.

FELNAC, com. în jud. Arad, alcãtuitã din2 sate, situatã în Câmpia Vingãi, pe stg.vãii Mureºului; 3 124 loc. (1 ian. 2011):1 564 de sex masc. ºi 1 560 fem. Haltã dec.f. Expl. de balast, de argilă şi caolin.Producţie de încălţăminte. Creştereabovinelor şi porcinelor. Pe terit. com. F.

Feteşti.
Vedere generală
dinspre pod



Muzeu cu colecþii de maºini, utilaje ºiunelte agricole tradi þionale. Teatru depăpuşi (din 1961); Galerie de artă,inaugurată în 1994; Casă de cultură(1952). Post local de radio-emisie (inau -gurat la 19 oct. 1999). Festival interna -ţional de folclor (din 1998). Parc. Istoric.Localit apare menþionatã documentar, casat, la 21 apr. 1528 într-un act emis dedomnul Radu de la Afumaþi, iar dupãanul 1864 s-a extins ca urmare a împro -pietãririi þãranilor cu pãmânt. În 1865 F.a fost trecut în rândul comunelor, ulteriordezvoltân du-se ca târg de cereale ºi deanimale în zona vadului de trecere pestebraþul Borcea. Declarat oraº la 17 iul. 1934ºi municipiu la 18 ian. 1995, F. are însubordine ad-tivã 3 localit. componente:Buliga, Feteºti-Garã, Vlaºca. Monu mente:bisericile cu hramurile  „Sfântul Nicolae”(1882–1884, pictată în anii 1888-1900) şi„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”(1937-1948, restaurată în anul 2010);biserica având dublu hram – „SfântaTreime” şi „Sfântul Nicolae”, de maridimensiuni (36 m lungime, 18 m lăţime,33 m înălţime), construită în anii 1996–2009 (sfinţită la 24 mai 2009); catedrala„Sfântul Ilie” (1991–1995); bisericaromano-catolică „Sfântul Anton dePadova” (2004–2005).
FIBIª, com. în jud. Timiº, formatădintr-un sat, situatã în zona de contact aCâmpiei Vingãi cu Pod. Lipovei, la 30 kmNE de municipiul Timi ºoara; 1 599 loc.(1 ian. 2011): 792 de sex masc. ºi 807 fem.Haltã de c.f. Fermã de creºtere a ovinelor.În satul Fibiº, menþionat documentar,prima oarã, în anul 1234, se află biserica„Sfântul Gheorghe” (1812) şi o bisericăromano-catolică (1908). Com. F. a fostînfiinþatã la 7 mai 2004 prin desprindereasatului Fibiº din com. Maºloc, jud. Timiº.
FIENI, oraº în jud Dâmboviþa, situat înzona de contact a Subcarpaþilor Ialomiþeicu prelungirile sudice ale M-þilor Bucegi,la 436 m alt., la confl. râului Ialomiþa cuIalo micioara, la 26 km N de municipiulTârgoviºte; 7 629 loc. (1 ian. 2011): 3 641de sex masc. ºi 3 988 fem. Supr.: 18,3 km2,din care 5,2 km2 în intravilan; densitatea:1 467 loc./km2. Staþie de c.f., inauguratăla 12 nov. 1912. Expl. de marne ºi gresii.Combinat de lianþi şi azbociment (ciment,var, ipsos). La 1 ian. 2007, fabrica deazbociment a fost închisă. Producţie debecuri ºi corpuri pentru iluminat şi decãrãmidã ºi þiglã. Produse alim. Pomi -culturã (meri, peri, pruni). Istoric.

Localit. este menþio natã documentar, casat, la 14 iul. 1532, într-un act emis dedomnul Vlad Înecatul, în care se specificãfaptul cã locuitorii acestei aºezãri erauplãieºi (pãzitori ai hotarelor de trecerepeste M-þii Bucegi). În perioada 1865–1923 a fost sat în componenþa com.Moþãieni, între 1923 şi 1950 a avut statutde comună urbană, iar între 1950 ºi 1968a fost comunã de sine stãtãtoare, dupăcare a fost declaratã oraº la 17 febr. 1968.
F. are în subordine ad-tivã localit. com -ponente Berevoeºti (atestată documentarca sat la 13 febr. 1811) ºi Costeºti (atestatdocumentar în 1831). Bisericã avândtriplu hram – „Sfântul Nicolae”, „CuvioasaParas cheva” ºi „Sfântul Dumitru” (1804,consolidată şi restaurată în 1999), decla -rată monument istoric; biserica „Intra reaîn Bisericã a Maicii Domnului” (1831,restauratã în 1856), în localit. componentăCosteşti.
FIERÃªTI Õ Herãºti.

FIERBINÞI-TÂRG, oraº în jud. Ialomiþa,situat în Câmpia Vlãsiei, pe râul Ialomiþa;4 606 loc. (1 ian. 2011): 2 251 de sex masc.ºi 2 355 fem. Supr.: 57,2 km2, din care 3,7km2 în intravilan; densitatea: 1 245loc./km2. Staþie de c.f. Prelucr. lemnului.Materiale de construcþii; producþie încăl -ţă minte, de ulei comestibil şi de alcool.Complex de creºtere a porcilor. Legumi -cul turã (tomate, ardei, varzã, vinete º.a.).Culturi de ce reale ºi plante tehnice.Localitatea apare men þionatã docu -mentar, prima oarã, în 1620. Declarat oraºla 7 apr. 2004; are în subordine ad-tivãsatele Fierbinþii de Jos, Fierbinþii de Susºi Grecii de Jos. Între 17 febr. 1968 ºi 23ian. 1981 a fãcut parte din jud. Il fov.Bisericile cu hramurile „SfântulGheorghe” (1863), „Sfântul Nicolae”(1854), „Adormirea Maicii Domnului”(1842–1843) ºi „Sfânta Maria” (1734), înoraºul Fierbinþi-Târg ºi în satele Fierbinþiide Jos, Fierbinþii de Sus ºi Grecii de Jos.
FILANTROPIA, cartier în partea centralãa municipiului Bucureºti.
FILDU Õ Almaº (1).

FILDU DE JOS, com. în jud. Sãlaj,alcãtuitã din 4 sate, situatã în Depr.Almaº-Agrij, pe cursul superior al râuluiAlmaº (numit local Fildu); 1 348 loc.(1 ian. 2011): 657 de sex masc. ºi 691 fem.Ciupercãrie. Centru de prelucr. artisticãa lemnului (sculpturi în lemn). În satulFildu de Jos, menþionat documentar,prima oarã, în 1249, a existat o bisericã
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din lemn, construitã în jurul anului 1630,care a funcþionat ca bisericã de parohiepânã în anul 1930, când pe locul ei a fostridicatã o bisericã de zid. În satul Fildude Sus, atestat documentar în 1415, seaflã o bisericã din lemn cu hramul „Pogo -rârea Duhului Sfânt” (1727, lãrgitã în sec.19), cu decor de crestãturi, picturi inte -rioare (sec. 19) ºi cu turla de 40 m înãl -þime. Este una dintre cele mai desã vârºiterealizãri ale arhitecturii populare dinlemn din România, declaratã monumentistoric. În satul Tetiºu existã o bisericãdin sec. 14, refãcutã în 1937.
FILIAªI, oraº în jud. Dolj, situat în zonade contact a Dealurilor Amaradiei cuterasele de pe stg. râului Jiu, la 110 malt., la 37 km NV de municipiul Craiova;18 553 loc. (1 ian. 2011): 9 219 de sexmasc. ºi 9 334 fem. Supr.: 99,7 km2, dincare 4,4 km2 în intravilan; densitatea:4 216 loc./km2. Nod feroviar (staþia dec.f. a fost inauguratã la 5 ian. 1875) ºirutier. Expl. de argilã ºi de balast.Producţie de transformatoare ºi motoareelectrice, utilaje ºi piese de schimb, depre lucr. a lemnului, prefabricate din

Fildu de Jos. Biserica din lemn din Fildu de Sus



1872. Nod rutier. Hidrocentralã (29,15MW), în satul Galbeni, datã în folosinþãîn 1983. Producţie de ţesături, de vopsele,lacuri şi cerneluri tipografice, de amidon,glucozã ºi dextrinã. Abator. Produse depanificaþie. Fermã de creºtere a bovinelor.Culturi de cartofi ºi legume. Biserica„Sfinþii Voievozi” (sec. 18). Co nacul„Zarifopol” (sec. 19), în satul Cârligi.
FILIPEªTII DE PÃDURE, com. în jud.
Prahova, alcãtuitã din 4 sate, situatã în
Subcarpaþii Prahovei, pe râul Proviþa;
10 428 loc. (1 ian. 2011): 5 105 de sex
masc. ºi 5 323 fem. Nod rutier. Expl. de
balast, de lignit ºi de petrol. Termocen -
tralã. Constr. ºi repa raþii de utilaj minier
(agre gate hidrauli ce de înaltã pre siune).
Pro duc ţie de aparate de control şi distri -
buţie a electricităţii, de instrumente şi
dispo zitive pentru măsurarea, verifi carea
şi controlul navigaţiei, de încălţăminte şi
de produse farmaceutice de bază. Prelucr.
primarã a fructelor. Pomiculturã (meri,
peri, pruni). Menþionat docu mentar, ca
sat, în sec. 16, cu denumirea Filipeºtii
Vechi. Pe terit com. au fost descoperite
urmele unui castru roman din sec. 2. În
satul Filipeºtii de Pãdure se aflã bise rica
„ Sfinţii Trei Ierarhi”, ctitorie din 1688 a
Doamnei Bãlaºa Canta cuzino, cu picturi
murale interioare din 1692, executate de
Pârvu Mutu. Re mar cabil tablou votiv
reprezen tând familia marelui agã Matei
Cantacu zino ºi a soþiei sate Bãlaºa.
Iconastas (1688) cu decor sculptat. Tot aici,
existã co nacul lui Matei ºi Toma
Cantacuzino (1680–1690).
FILIPEªTII DE TÂRG, com. în jud.
Prahova, alcãtuitã din 5 sate, situatã în
Subcarpaþii Prahovei, pe râul Prahova;
8 243 loc. (1 ian. 2011): 4 128 de sex masc.
ºi 4 115 fem. Nod rutier. Producţie de
acumulatori şi baterii, de robineţi, de
furnire şi panouri din lemn, de jucării şi
de băuturi răcoritoare. Pomiculturã
(meri, peri, pruni). În satul Filipeºtii de
Târg, menþionat documentar ca sat,
prima oarã, în 1510, iar ca târg în anul
1700, se aflã ruinele palatului postel -
nicului Constantin Canta cuzino (1633),
conacul lui Panã Filipescu (sec. 18), cu
zid de incintã, clãdirea poºtei (sec. 18) ºi
o moarã de apã de la sf. sec. 18. Tot în
satul Filipeºtii de Târg existã biserica
„Ador mirea Maicii Domnului”
construitã în 1890–1900, avariatã de

cutremurul din 10 nov. 1940 ºi refãcutã
în anii 1941–1945. În 1999 un incendiu a
distrus turla, refãcutã ulterior. În sat se
mai vãd ruinele unei biserici cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” ziditã în
anii 1614–1642 prin contribuþia lui Con -
stantin ºi Dumitraºcu Cantacuzino,
bisericã distrusã de cutremurul din 14
oct. 1802, refãcutã în 1803 ºi cãzutã în
ruinã după 1890. În satul Mãrginenii de
Jos existã biserica având hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1855). 
FILIPEªTII VECHI Õ Filipeºtii de
Pãdure.

FINIª, com. în jud. Bihor, alcãtuitã din 5
sate, situatã în Depr. Beiuº, la confl.
râului Finiº cu Criºu Negru; 3 683 loc. (1
ian. 2011): 1 809 de sex masc. ºi 1 874
fem. Haltã de c.f. Prelucr. lemnului (în
satul Ioaniº). Producþie de alcool.
Morãrit; produse de panificaþie. Pãstrã -
vãrie. Satul Finiº este menþionat docu -
mentar, prima oarã, în 1291. Ruinele unei
cetãþi medievale. Fond cinegetic.
FINTA, com. în jud. Dâmboviþa, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în Câmpia Cricovului,
pe râul Ialomiþa; 4 419 loc. (1 ian. 2011):
2 226 de sex masc. ºi 2 193 fem. Reºed.
com. este satul Finta Mare. Expl. de gaze
naturale. Moarã (sf. sec. 19). Fermã de
creºtere a bovinelor. Culturi de cereale
ºi plante tehnice. Centru de ceramicã
popularã. La 17 mai 1653, oastea Þãrii
Româneºti, condusã de Matei Basarab, a
înfrânt aici armata moldoveneascã,
comandatã de domnul Vasile Lupu ºi
sprijinitã de cazacii conduºi de ginerele
său, Timuº Hmelniþki. Era pentru a doua
oară când Vasile Lupu, domn al
Moldovei, a fost învins (după bătălia din
23 nov./3 dec. 1639 desfăşurată între
satele Nenişori şi Ojogeni) de Matei
Basarab în tentativa primului de a ocupa
tronul Ţării Româneşti. În satul Finta
Veche, atestat documentar în 1453, se aflã
biserica având hramul „Sfântul Nicolae”
(1721–1727, reparatã în 1851, 1880, 1914,
1930–1932), conacul „Hulea” (sf. sec. 19)
ºi clãdirea Primãriei (1910), iar în satul
Gheboaia existã biserica având dublu
hram – „Sfântul Dumitru” ºi „Cuvioasa
Parascheva” (1856) şi casele lui Ion
Dănilă (1900) şi Ion Marin (1910). Pădure
(c. 1 000 ha) cu rezervaţie de zimbri (42
de exemplare).
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beton ºi produse alim. Fer me de creºterea bovinelor ºi ovinelor. Centru viti col.Biblioteca „Anton Pann” (1935). Istoric.În arealul oraºului au fost descoperitevestigii neolitice (ceramicã aparþinândculturii materiale Coþofeni), din Epocabronzului ºi un tezaur monetar din sec.13. Localit. apare menþio natã docu -mentar, ca sat, într-un act emis de cãtredomnul Alexandru II Mircea la 1 ian.1573. Declarat oraº la 17 febr. 1968, F. areîn subordine ad-tivã ºase sate: Almãjel,Bâlta, Braniºte, Fra toºtiþa, Rãcarii de Susºi Uscãci. Monumente: biserica avândhramul „Sfântul Nicolae” (1630–1650,refãcutã în 1887–1900 ºi renovatã în 1921)atribuitã lui Dumitru Filiºanu; biserica„Sfântul Nicolae” (1750–1755, reparatãîn 1904, 1910, 1932), în satul Fratoºtiþa;mausoleul familiei Fili ºanu (1865–1868).
FILIMON SÂRBU 1. Õ Fãurei (1).

2. Õ Izvoarele (7).

FILIPENI, com. în jud. Bacãu, alcãtuitãdin 8 sate, situatã în Colinele Tutovei, perâul Prunteºti; 2 265 loc. (1 ian. 2011):1 161 de sex masc. ºi 1 104 fem. Morãrit.Creºterea bovi nelor ºi ovinelor. În satulFilipeni, menþionat documentar, primaoarã, în 1584, se aflã o bisericã din lemn(sec. 17), în satul Mãrãºti existã o bisericãdin lemn cu hramul „Adormirea MaiciiDomnului” (1801, cu pridvor adãugat în1921), iar în satul Frunteºti se aflã bisericade zid cu hramul „Cuvioasa Parascheva”(1929, restaurată în anii 2007–2008).
FILIPEªTI, com. în jud. Bacãu, alcãtuitãdin 8 sate, situatã în zona de contact aDealului Bahna (Subcarpaþii Neamþului)cu terasele de pe dr. Siretului, pe râulTurbata; 4 782 loc. (1 ian. 2011): 2 352 desex masc. ºi 2 430 fem. Staþie de c.f. (însatul Galbeni), inauguratã la 13 sept.

Filipeştii de Pădure. Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi”



FIRIZA, lac de acumulare, creat în 1961–
1963 pe cursul râului Firiza, în amonte
de municipiul Baia Mare. Supr.: 110 ha;
vol.: 17,6 mil. m3. Coro namentul barajului
are 165 m lungime ºi 52 m înãlþime, iar
hidrocentrala „Strâmtori” are o putere
instalatã de 4 MW ºi a fost datã în
folosinþã în 1967.
FIªICI, staþiune balneoclimatericã sezo -
nie rã, de interes local, situatã în E-SE
României, în raza com. Bozioru (jud.
Buzãu), în zona de contact a M-þilor
Buzãu cu Subcarpaþii de Curburã, la 650
m alt., la 49 km NV de municipiul Buzãu.
Climat continental de dealuri, sedativ-in -
di ferent, cu temp. medii anuale de 7°C,
cu veri rãcoroase (media termicã a lunii
iulie 17°C) ºi ierni friguroase (media
temp. în ian. în jur de –4°C). Precipitaþiile
anuale însumeazã c. 800 mm. Factorii
naturali de curã sunt climatul de cruþare
ºi izv. cu ape minerale sulfu roase, iodu -
rate, clo rurate, sodice, calcice, magne -
ziene, hiper tone ºi oligomi nerale indicate
pentru tratarea bolilor reu matismale
(spondiloze, artroze, poli ar tro ze, tendi -
noze), a celor ginecologice, renale (litiazã
urinarã recentã, necom plicatã, stãri dupã
infecþii urinare, tratate ºi vindecate),
respiratorii, digestive (colon iritabil),
cardiovasculare etc. Bu vete pentru curã
internã cu ape minerale.
FITIONEªTI, com. în jud. Vrancea,
alcãtuitã din 5 sate, situatã la poalele de
E ale Dealului Momâia (Subcarpaþii
Vrancei), pe râul ªuºiþa; 2 810 loc. (1 ian.
2011): 1 452 de sex masc. ºi 1 358 fem.
Viticulturã. Aici se aflã mănăstirea Muºu -
noaiele (de cãlugãri) cu o bisericã de zid
având hramul „Adormirea Maicii
Domnului”, construitã în 1940–1943 pe
locul uneia din lemn care data din 1839,
pictată în 1951. Desfiinþată la 28 oct. 1959
de către autorităţile comuniste, mănăs -
tirea a fost reînfiinþată în 1990. În satul
Mãnãsti oara existã biserica din lemn cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului”
(sf. sec. 18).
FIZEª, Câmpia Fizeºului, subunitate a
Câm piei Tran silvaniei, situatã între
Someºu Mare, la N, ali niamentul râurilor
Meleº ºi Pârâu de Câmpie, în E (care o
separã de Dealurile Lechinþei ºi cele ale
Comlodului), Câmpia Sãrmaºului, în S,
ºi Someºu Mic, la V. Este de fapt o reg.
colinarã, cu alt. medie de 500 m, ce
cuprinde Dealurile Sicului, la S de râul

Fizeº ºi Dealurile Jimborului, la N de
Fizeº. Alt. max.: 624 m (Dealul Unguraº
din Dealurile Jimbo rului). Constituite
predominant din argile marnoase, gresii,
sare, tufuri, argile nisipoase ºi pietriºuri. 
FIZEªU GHERLII, com. în jud. Cluj,
alcãtuitã din 4 sate, situatã în Câmpia
Fizeºului, pe râul Fizeº; 2 608 loc. (1 ian.
2011): 1 283 de sex masc. ºi 1 325 fem.
Producţie de explozivi şi de băuturi
răcoritoare. Pomiculturã. Muzeu sãtesc
(Fizeºu Gherlii). Satul Lunca Bonþului s-a
auto desfiinþat prin depopulare în anii
’80–’90 ai sec. 20. Pe terit. com. a fost
descoperit un depozit de bronzuri (sec.
9 î.Hr.) ce cuprinde fragmente de cãldã -
ruºe, cupe hemisferice, brãþãri, fibule,
vârfuri de suliþã etc. În satul Fizeºu
Gherlii, menþionat documentar, prima
oarã, în 1230, existã o bisericã reformatã,
calvinã, datând din anul 1675, cu tavan
casetat ºi pictat în 1752. În satul Nicula,
atestat documentar în 1326, se aflã
mănãstirea cu acelaºi nume (de cãlugãri),
întemeiatã la mijlocul sec. 16, cu o
bisericã din lemn construitã în 1552 (data
este incertã) ºi mis tuitã de un incendiu
în sec. 17. Dupã anul 1650, pust nicul
Nicolae a construit o altã bisericã din
lemn, cu hramul „Sfânta Treime”, în care
a fost aºezatã Icoana Maicii Domnului
cu Pruncul în braþe, pictatã în anul 1681
de preotul Luca din Iclod, icoanã care
s-a dovedit cã este fãcãtoare de minuni.
Chipul Maicii Domnului din aceastã
icoanã a lãcrimat în perioada 15 febr.–12
mart. 1694. Inte resul mereu crescând al
pelerinilor ºi credincioºilor faþã de
aceastã icoanã a fãcut ca biserica din
lemn sã devinã neîncãpãtoare, fapt
pentru care s-a hotãrât construirea unei
noi biserici, cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului”, a cãrei zidire s-a
realizat în anii 1875–1879 dupã planul
arhitectului Zottieh Lau renþiu. Biserica
este de mari dimensiuni (30,70 m
lungime ºi 11,35 m lãþime), în stil neoro -
manic, are formã de navã ºi este strãjuitã
la intrare de douã turnuri gemene (unul
în stânga ºi altul în dreapta) de formã
pãtratã, prevãzute cu câte 4 ferestre fie -
care. Picturile murale interioare au fost
executate în 1883 de Mihail ªerban, peste
care s-au aplicat alte picturi, în tempera,
în stil bizantin, în anul 1961, efectuate de
Vasile Pascu. Iconostasul a fost sculp tat
de S. Kersteºiu din Tãºnad, în mijlocul
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acestuia fiind aºezatã Icoana Fãcãtoare
de minuni a Maicii Domnului, transferatã
aici din biserica de lemn. La 24 apr. 1973,
biserica din lemn care data din anul 1701
a fost distrusã în mare parte de un
incendiu, fapt ce a determinat aducerea
ºi instalarea pe locul acesteia, prin
strãdania arhimandritului Cleopa Nan,
a unei biserici din lemn din localitatea
Fânaþe, jud. Bistriþa-Nãsãud. În incendiul
din 24 apr. 1973 s-a topit ºi clopotul pe
care era gravat anul 1696. În incinta
mănãstirii Nicula se mai aflã paraclisul
„Buna Vestire”, pictat de monahii
mănãstirii Ni cula, chiliile (zidite în anii
1913–1920), trapeza (sala de mese),
ornamentatã cu 60 de icoane pe sticlã,
casa stãreþiei (cu douã niveluri ºi trei
intrãri) ºi ºase chilii destinate pentru
gãzduirea oaspeþilor. La etajul casei
stãreþiei se aflã o parte din chilii,
biblioteca ºi muzeul mănãstirii, cu o
bogatã colecþie de icoane pe sticlã (pictate
la Nicula, Fãgãraº, Sãliºte, ªcheii
Braºovului º.a.) ºi pe lemn, de cãrþi vechi
bisericeºti (între care Cazania lui Varlaam
tipãritã în 1643, o Biblie din 1795 a lui
Ioan Rob, un Antologhion din 1773 º.a.).
În cadrul mănãstirii Nicula funcþioneazã
o veche ºi renumitã ºcoalã în care s-au
specializat, de-a lungul timpului, nu -
meroºi meºteri iconari în tehnica picturii
pe sticlã, icoane remarcabile prin com -
poziþia simplã, desenul naiv, de o mare
expresivitate, ºi prin coloritul viu, care
s-au rãspândit în toatã Transilvania;
biserica din lemn cu hramul „Sfinþii
Arhan gheli Mihail ºi Gavriil” (1829), în
satul Bonþ. Rezervaþia naturalã „Lacul
ºtiucilor” (26 ha), în satul Sãcãlaia.
FLÃMÂNDA 1. Õ Jiana.

2. Õ Moºteni.
3. Schitul ~ Õ Galicea.
4. Õ Liţa.

FLÃMÂNZI, oraº în jud. Botoºani, situat
în zona de contact a Dealului Mare cu
Câmpia Jijiei Inferioare; 11 909 loc. (1 ian.
2011): 5 947 de sex masc. ºi 5 962 fem.
Supr.: 112 km2, din care 18 km2 în
intravilan; densitatea: 662 loc./km2.
Filaturã de bumbac; confecþii textile.
Producţie de mobilã, de brânzeturi şi de
ulei comestibil; morãrit; abator. Produse
de artizanat (obiecte din paie şi ră chită).
Casă de cultură (ianugurată la 7 iul.



faþa invaziilor mongole, deman telatã în
1437. Pânã în anul 1925 satul ºi com. F.
s-au numit Feneºu Sãsesc. Floreşti este
comuna cu cel mai mare număr de
locuitori din România.

2. Com în jud. Mehedinþi, alcãtuitã
din 9 sate, situatã în E-NE Piem. Coºuºtea;
2 716 loc. (1 ian. 2011): 1 382 de sex masc.
ºi 1 334 fem. În satul Zegujani se aflã
biserica „Sfântul Nicolae” (1832–1835), iar
în satul Peºtenuþa existã o bisericã din
lemn cu hramul „Intrarea în Bisericã a
Maicii Dom nului” (1777, refãcutã în 1888).

3. Com. în jud. Prahova, alcãtuitã din
5 sate, situatã în Subcarpaþii Prahovei,
pe râul Prahova; 7 925 loc. (1 ian. 2011):
3 945 de sex masc. ºi 3 980 fem. Staþie de
c.f. Expl. de petrol. Termocentralã,
dezafectată în 1971. Pro ducţie de anvelope
şi camere de aer pentru autovehi cule, de
articole din cau ciuc, de echipa mente de
ridicat şi manipulat, de articole de voiaj
şi marochi nărie şi de detergenţi; reparaþii
de maºini ºi utilaje (în satul Cãlineºti).
În satul Cãlineºti se aflã un Sa natoriu
T.B.C., ruinele unei mori de apã din
sec. 19, aparþinând lui Constantin Aldea,
ruinele conacului „Mavros Cantacuzino”
(sec. 19) ºi bise rica „Ador mirea Maicii
Dom nului” (1640–1646, pictată de Pârvu
Mutu în anul 1700). În satul Floreºti
existã ruinele palatului „Micul Trianon”
(1910–1916) ºi biserica „Sfânta Treime”
(1748, pictată în 1887-1888 de Gheorghe
Tattarescu).

4. Õ Câmpineanca.
5. Mănãstirea ~ Õ Poieneºti.
6. Õ Pantelimon (2).

FLOREªTI-STOENEªTI, com. în jud.
Giurgiu, alcãtuitã din 3 sate, situatã în
Câmpia Gãvanu-Bur dea, pe râul Ilfovãþ;
8 789 loc. (1 ian. 2011): 4 329 de sex masc.
ºi 4 460 fem. Reºed. com. este satul
Stoeneºti. Expl. de petrol ºi gaze naturale.
Muzeu de artã popularã (în satul
Stoeneºti) cu obiecte de port popular,
scoarþe, þesãturi de inte rior, obiecte de
cojocãrit, de fierãrie, de pes cuit etc.,
amenajat într-un vechi conac al familiei
Drugãnescu, con struit în stilul arhitec -
turii brân coveneºti în anul 1701. Lângã
conac se aflã biserica „Buna Ves tire”-
Dru gãneºti, ctitoritã de Gavriil Drugãnescu
în 1723 ºi restauratã de arhitectul G. M.
Cantacuzino în 1939–1942. În satul
Stoeneºti mai existã biserica având
hramul „Cu vioasa Parascheva”, ctitorie

din 1838 a cãminarului Scarlat Stoenescu.
În satul Floreºti existã conacul „Djuvara”
(sec. 18, azi sanatoriu T.B.C.) ºi biserica
„Sfântul Nicolae”, începutã în 1679 de
comisul Stoian Florescu ºi terminatã în
1715 de cãtre Voichiþa Florescu; biserica
„Sfinþii Voievozi” (1800–1801), în satul
Palanca. Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981
com. F.-S. a fãcut parte din jud. Ilfov.
FLORICA, com. în jud. Buzãu, formatã
dintr-un sat, situatã în zona de contact a
Câmpiei Bãrãganului cu cea a Gherghiþei,
pe interfluviul Ialomiþa-Cãlmãþui; 1 607
loc. (1 ian. 2011): 793 de sex masc. ºi 814
fem. Legumiculturã. Com. F. a fost
înfiinþatã la 7 iun. 2004 prin desprinderea
satului Florica din com. Mihãileºti, jud.
Buzãu. Satul Florica a fost întemeiat în
anul 1879 prin împroprietãrirea însurãþeilor.
FLORII, Vârful ~, vârf în culmea
muntoasă Preluca, constituind alt. max.
a acesteia (810 m).
FOCªANI, municipiu în partea de E a
Româ niei, reºed. jud. Vrancea, situat în
Câmpia Siretului Inferior, la 55 m alt., pe
râul Milcov; 98 015 loc. (1 ian. 2011):
46 513 de sex masc. ºi 51 502 fem. Supr.:
48 km2, din care 12 km2 în intravilan;
den sitatea: 8 170 loc./km2. Staþie de c.f.
Nod rutier. Expl. de balast. Ind. metalur -
gicã (turnãtorie de fontã, laminoare de
sârmã ºi de profile mijlocii). Constr. de
utilaj greu, motoare electrice, utilaje ºi
piese de schimb pentru ind. chimicã,
maºini ºi utilaje agricole, unelte de mânã,
de aparataj electric de joasã tensiune
pentru insta laþii etc. Producţie de mobilã,
plãci fibro-lemnoase, de conf., trico taje,
de saci pentru îngrã ºãminte chimice, folii,
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1984). Menþionat documentar, prima oarã,
în 1605. La 8/21 febr. 1907, la F. a avut
loc un incident care a marcat în ce pu tul
marii rãscoale þãrãneºti. Monumente:
bise rica din lemn cu hramul „Sfântul
Nicolae” (1657), în satul Prisãcani; obelisc
închinat rãscoalei din 1907, ri dicat în
1977; la Flãmânzi a existat conacul dom -
nului Mihail Sturdza (sf. sec. 19, re fãcut
în 1923) şi mistuit de un incendiu în
1977). La 20 aug. 1977, com. F. a fost
unificatã cu com. Nicolae Bãlcescu sub
denumirea de F., iar satul Flãmânzi a
înglobat satul Cordun, formând satul
Flãmânzi. Com. F. a fost trecută în cate -
goria oraºelor la 1 apr. 2004; oraºul F. are
în subordine ad-tivã localit. componente
Nicolae Bãlcescu ºi Poiana ºi satele
Chiþoveni ºi Prisãcani.
FLOREASCA 1. Lac de origine antropicã
pe valea Colen tinei, în N municipiului
Bucureºti; 56 ha. Total asanat; constituie
un loc de agrement pentru locuitorii
Capitalei. Legat prin ecluze în amonte
cu lacul Herãstrãu ºi în aval cu lacul Tei.
Bazã nauticã.

2. Cartier în partea de N a muni -
cipiului Bucureºti.
FLORENTINA Õ Poieneşti.

FLOREªTI 1. Com. în jud. Cluj, alcãtuitã
din 3 sate, situatã la poalele nordice ale
Dealului Feleac, pe râul Someºu Mic;
16 287 loc. (1 ian. 2011): 7 866 de sex
masc. ºi 8 421 fem. Hidrocentralele
Floreºti I (6,9 MW, datã în folosinþã în
1986) ºi Floreºti II (1,5 MW, intratã în
funcþiune în 1987). Producţie de articole
de voiaj şi de marochinărie şi de folii,
plăci şi tuburi din material plastic. Fermă
avicolă. Abator de păsări. Pomiculturã
(meri, pruni, peri). Fermã de creºtere a
nurcilor. În satul Floreºti, menþionat
docu mentar, prima oarã, în 1272, se aflã
o bisericã romano-catolicã (sec. 14–15),
declarată monument istoric; în satul Luna
de Sus, atestat documentar în 1315, existã
o bisericã reformatã (sec. 18, cu amvon
din 1728 ºi tavan casetat, pictat în 1752),
iar în satul Tãuþi, atestat docu mentar în
1448, este o bisericã ortodoxã din lemn,
cu hramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil” (sec. 19). Pe terit. com. se aflã
ruinele unei cetãþi (cetatea Fetei)
construitã în 1241 cu rol de apãrare în Focşani. Monumentul Unirii



tuburi ºi plãci de plastic, prefabricate din
beton, vase emailate ºi produse alim.
(preparate din carne ºi lapte, vin, coniac,
vermut, panificaþie etc.). Fila turi de lânã
ºi de bumbac cardate. Morãrit. Com binat
de vinificaþie. Ferme de creºtere a
porcinelor, ovinelor ºi pãsãrilor. Centru
pomicol ºi viticol. Sta þiune de cercetare
ºi producþie pomicolã. Muzeul judeþean
Vrancea (1928) cu secþii de arheolo -
gie-istorie, etnografie, ºtiinþele naturii.
Bi blio teca judeþeanã „Duiliu Zam firescu”
(1910), cu 178 500 vol. Teatrul „Gheorghe
Pastia” (inaugurat în 1913) ºi Ateneul
Popular (din 1929). Societatea Filarmo -
nicã „Doina Vrancei” (1907). Grãdinã
publicã amenajatã în 1873. Festival anual,
inter naþional, al viei ºi vinului (din 1996).
Istoric. În arealul oraºului au fost
descoperite vestigii neolitice aparþinând
culturii materiale Criº, un tezaur dacic
din sec. 3–2 î.Hr., un tezaur de monede
imperiale romane º.a. Întemeierea localit.
dateazã din 1482, când mai multe aºezãri
s-au uni ficat într-un târg, atestat ca atare
într-un act comer cial din anul 1546.
Ulterior, târgul Focºani apare menþionat
foarte des în docu mentele anilor 1552,
1559 (16 apr.), 1572, 1574, 1575 (la 26 ian.
1575, localit. este amintitã în legã turã cu
lupta victorioasã a lui Ioan Vodã Viteazul
împotriva turcilor, luptã care a avut loc
la 24 apr. 1574 la Jiliºte, lângã Foc ºani),
1622 (poetul polonez Samuel Twardowski
numeºte localit. Foc ºani, în tr-o consem -
nare a sa, „orãºel munte nesc”), 1643,
1653, 1658, 1661 (cãlã torul turc Evlia
Celebi afir mã, într-o notã de cãlã torie, cã
„... la Focºani se produce cea mai bunã
silitrã”/azotat de potasiu) etc. Denu -
mirea localităţii Foc ºani provine, se pare,
de la familia Focºa, care în sec. 15 deþinea
proprietãþi de pãmânt în aceastã zonã.

Oraºul a suferit distru geri provo cate de
incendiile din 1636, 1716, 1758 ºi 1854,
de in vazia unor cete de tâlhari în 1685
sau a tãtarilor în 1735 ºi 1758, de cutre -
murele din 8 oct. 1620, 9 aug. 1679, 12
iun. 1701, 13 mai 1738, 6 apr. 1790, 14
oct. 1802, 11 ian. 1838, 25 mai 1925, 10
nov. 1940 (7,4 grade pe scara Richter), 4
mart. 1977 (7,2 grade pe scara Richter),
30 aug. 1986, 31 mai 1990 º.a., de
Rãzboiul Ruso-Turc din 1789 º.a. În 1718,
locuitorii oraºului au fost decimaþi de o
cumplitã epidemie de ciumã. La 6 iul.
1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza
a semnat un decret prin care con sfinþea
unifica rea oficialã într-o singurã localit.,
cu numele de Foc  ºani, a admi nistra þiei
celor douã oraºe (Foc ºa nii-Munteni ºi
Focºanii-Moldo veni) care pânã atunci erau
separate printr-o linie de demarcaþie sta -
bilitã pe râul Milcov, fiecare dintre ele
având câte o admi nistraþie proprie. În
centrul oraºului se pãstrea zã borna de
hotar aºezatã pe locul unde a funcþionat,
pânã în 1859, pichetul de graniþã de la
frontiera dintre Moldova ºi Þara
Româneascã. La Focºani, gu ver nul
României a semnat, la 26 nov./9 dec.
1917, armistiþiul cu Puterile Cen trale.
Oraºul Foc ºani a fost declarat municipiu
la 17 febr. 1968, având în subordine
ad-tivã 2 localit. componente: Mân -
dreºti-Moldova ºi Mândreºti-Munteni.
Monu mente: rui nele cetãþii Crãciuna
(sec. 15), fortificatã de cãtre ªtefan cel
Mare în 1482 cu scopul asigu rãrii unui
avanpost în calea incursiunilor turceºti;
biserica având hramul „Naºterea Maicii
Domnului” (fostã „Sfântul Ioan
Botezãtorul”), ctitorie din 1661–1664 a
domnului Grigore Ghica, refãcutã în 1735
ºi 1840, restauratã ºi zugrãvitã în 1899 ºi
în 1976–1977; biserica având hramul
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„Sfântul Dumi tru”, ctitorie a cãpitanului
Vicol din perioada 1696–1700; biserica
„Adormirea Maicii Domnului” a fostei
mănãstiri „Precista”, ctitorie a lui Nicolae
Mavrocordat din 1709–1716 (repa raþii
efectuate în 1924, 1950-1951 şi 1987-1988),
declarată monument istoric; biserica
„Sfântul Nicolae”-Vechi (1700–1720);
bise rica „Ador mirea Maicii Domnului”-
Donie, ziditã în anii 1708–1712 prin
strãdania stolnicului Damian Donie,
afectată de incendiul din 1854 şi reparată
în 1874 (alte reparaţii în anii 1894, 1926
şi 1948), declarată monument istoric;
biserica „Sfântul Nico lae”-Nou construitã
în 1732 (pe locul unei biserici din lemn
din 1680–1690) prin grija ºi pe cheltuiala
biv-vel paharnicului Constantin Nãsturel.
Biserica pãstreazã o cata pe teasmã din
1812 şi a fost restau ratã în 1976–1977;
biserica „Proorocul Samuil” a fostei
mănãstiri Roman este ctitoria din anii
1749–1752 a domnului Constantin Cehan
Racoviþã, rezidită în anii 1756–1757, cu
zid de incintã ridicat în 1789, restaurată
în 1977-1979; bi serica având hramul
„Sfinþii Voievozi” din Tãbã cari sau
biserica lui Curt (1744–1746, reparată în
1826 şi 1929); bi se rica având hramul
„Adormirea Maicii Dom nului”, ctitorie
din 1760–1770 a lui Ioniþã Jãlãboiu, zugrã -
vitã în 1898 şi restaurată în perioada
1994–1999; biserica „Naºterea Mai cii
Domnului”- Sãpunaru (1783, zugrãvitã
în 1815 şi repictată în 1940), monument
istoric; biserica „Sfânta Cuvioasă
Parascheva” – Domnească, zidită în 1785
de biv-vel spătarul Iancu Razu pe locul

Focşani. Mausoleul Eroilor Primului Război Mondial Focşani. Teatrul „Gheorghe Pastia”

Focşani. Biserica „Naşterea Maicii Domnului”
(fostă „Sfântul Ioan Botezătorul”)



dupã pla nu rile arhitecþilor Al. Clavel ºi
C. Bãicoianu; clã direa Teatrului
„Gheorghe Pastia” construitã în stil
baroc, cu elemente renascentiste, în anii
1909–1913 dupã pla nurile arhitecþilor G.
Ciogo lea ºi Simion Vasilescu, consolidatã
ºi renovatã în perioada 1991–1995;
clãdirea fostei Prefecturi, ridicatã în 1913
dupã planurile arhi tecþilor Daniel Renard
ºi Simion Vasilescu, azi sediul Primãriei;
clãdirea Bãncii Naþionale ziditã în 1926
dupã planurile arhitectului Ion Antonescu;
clãdirea Ateneului Popular, con struitã în
1927, dupã planurile arhitec þilor Simion
Vasilescu ºi Fr. Manuel; mausoleul
eroilor din Primul Rãzboi Mon dial,
ridicat în anii 1924–1926; Statuia Indepen -
denþei, realizatã în 1916 de sculptorul
Oscar Späthe; Monumentul eroi lor Regi -
mentului 10 Dorobanþi, ridicat în 1914;
bustul lui Nicolae Filipescu, operã din
1928 a sculp torului Oscar Späthe;
Monumentul Unirii, dezvelit la 24 ian.
1976, este un obe lisc înalt de 19,64 m, din
granit roºu, având la baza sa octogonalã
un basorelief din bronz ce înconjurã ca
un inel coloana de granit a obe liscului,
în care sunt redate 85 de personaje din
istoria României ºi a actului Unirii din
1859, rea lizat în anii 1974–1975 de un
colectiv condus de sculptorul Ion Jalea.
FOCUL VIU 1. Gheþarul de la ~, peºterã
în V României, în partea centralã a
M-þilor Bihor, situatã pe cumpãna de ape
dintre bazinul Vãii Galbena ºi Depr.
Groapa de la Barsa, la 1 120 m alt. Prima
descriere dateazã din 1934, iar observaþii
detaliate s-au făcut în 1948. Peºterã
descendentã, sãpatã în cal care tithonice,
formatã dintr-o salã mare (50 m lun gime
ºi 5 m lãþime) legatã printr-un coridor
de o salã mai micã. Sala Mare, în care se
pãtrunde pe o scarã din lemn de 20 m
lungime ºi înclinare de 30°, pãstreazã un
bloc uriaº de gheaþã, cu un volum de c.
25 000 m3 (al doilea dupã Gheþarul de la
Scã riºoara). Gheaþa reflectã razele
Soarelui, care se strecoarã printr-o
spãrturã elipticã (un horn uriaº) a
tavanului Sãlii Mari, dând impresia unor
limbi de foc (de la care derivã denu -
mirea). Numeroasele coloane ºi domuri
mari de gheaþã diferã ca numãr ºi mãri -
me de la un an la altul. Blocul de gheaþã
este perforat de mai multe puþuri sãpate
de apele care picurã din bolta peºterii.

2. Õ Andreiaºu de Jos.
3. Õ Lopãtari.

FOCURI, com. în jud. Iaºi, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia Jijiei
Inferioare, pe râul Gârla Morii; 3 738 loc.
(1 ian. 2011): 1 951 de sex masc. ºi 1 787
fem. Culturi de cereale, de plante tehnice
ºi de nutreþ etc. Biserica romano-catolică
„Adormirea Maicii Domnului” (1970-
1974). Satul Focuri, numit iniþial Odaia
Pra guri, a luat fiinþã la 12 dec. 1879 prin
împroprie tã rirea însurãþeilor cu pãmânt.
Până la 7 apr. 2004, com. F. a avut în
componenţă satul Fântânele, care la acea
dată a devenit comună de sine stătătoare.
FOENI, com. în jud. Timiº, alcãtuitã din
2 sate, situatã în Câmpia Timiºului, pe
cursul inf. al Ti mi ºului, la graniþa cu
Serbia; 1 787 loc. (1 ian. 2011): 881 de sex
masc. ºi 906 fem. Staþie de c.f. (în satul
Cruceni). Culturi de cereale, de plante
tehnice ºi de nutreþ etc. Pe terit. satului
Cruceni a fost des coperit un cimitir de
înhumaþie din Epoca bron zului, în care
s-au gãsit ceºti şi strãchini cu decor
geometric in cizat. În satul Foeni,
menþionat docu mentar, prima oarã, în
anul 1289, se aflã un pod de cãrãmidã
din anul 1749, declarat monument istoric,
biserica ro ma no-catolicã „Sfântul
Arhanghel Mihail” (1785) ºi biserica orto -
doxã cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului” ziditã în anii 1874–1875 dupã
planul arhitectului Iosif Brandeisz din
Ciacova, în stilul barocului vienez.
Picturile murale interioare au fost
executate în 1925 de ªtefan Lazãr ºi com -
pletate în anul 2003 cu scene în stil neobi -
zantin realizate de Adriana Motronea din
Sibiu. Tot în satul Foeni mai existã
biserica sârbã cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului” construitã în 1887 pe
locul uneia ridi catã în anii 1760–1770,
conacul familiei Mocioni (1750), azi
cãmin cultural, declarat monument isto -
ric, ºi casa lui Simion Ghiabur (1913). În
satul Cruceni există o biserică romano-
catolică din 1916.
FOGROS Õ Fãgãraº (3).

FOIENI, com. în jud. Satu Mare, formată
din tr-un sat, situatã în Câmpia Carei, pe
pârâul Valea Neagră, la graniþa, cu
Ungaria; 1 877 loc. (1 ian. 2011): 832 de
sex masc. ºi 1 045 fem. Moarã de cereale.
Brutãrie; prelucr. cărnii şi a produselor
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uneia din lemn ridicată de doamna
Dafina, soţia domnului Eustratie Dabija.
Biserica a fost demolată în nov. 1977 de
autorităţile comuniste; biserica arme -
neascã având hramul „Sfântul Gheorghe”
(1789); biserica „Vovidenia” din Armeni,
cu hramul „In trarea în Bisericã a Maicii
Domnului” (1789–1798, reparatã în 1898–
1899); biserica „Sfinþii Voie vozi”-Sta -
matineºti (1789–1798), ctitorie a banului
Toma Stamatin, cu picturi murale
interioare originare, restaurate în anul
2006. Biserica a fost închisă în perioada
1948-1989, fiind redată cultului în 1990;
biserica având hramul „Sfântul
Nicolae”-Tãbãcari (sf. sec. 18); biserica
având hramul „Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena” (fostã capelã
militarã) este ctitoria din anul 1815 a
serdarului Costache Ro bescu, cu pridvor
adãugat la sf. sec. 19; biserica având
hramul „Sfântul Gheorghe” din Ocol
(1819, reparatã în 1880–1888); biserica
„Sfântul Spiridon” (1820–1826, cu picturi
murale interioare din 1926); biserica
având hramul „Sfântul Nicolae”-Stroe
(1839); biserica având hramul „Sfinþii
Apostoli Petru ºi Pavel” (mijlocul sec. 19,
zugrãvitã în 1871); clãdirea fostei vãmi
ºi a fostului pichet de graniþã (sec. 18),
azi sediul Complexului muzeal Vrancea;
casa „Anghel Saligny” (sec. 19); clãdirea
Tribunalului judeþean, construitã în 1909

Gheţarul de la Focul Viu



agricole. Apicul turã. Culturi de cereale
ºi plante tehnice. Ferme de creºtere a
bovinelor şi a cabalinelor. Două cămine
culturale. Fanfară. Satul Foieni este
menþionat documentar în perioada 1410–
1518. Aºezarea a fost distrusã de invaziile
tãtare din 1658 ºi din 1687, iar dupã anul
1720 aici s-au stabilit numeroase familii
de germani. Bisericã romano-catolicã cu
hramul „Sfântul Arhanghel Mihail”
(1785), declarată monument de arhitec -
tură. Com. F. a fost afectată de inundaţiile
de la sf. lunii aprilie şi începutul lunii
mai din anul 2005. Rezervaþie fo res tierã
ºi rezervaþie naturalã de dune de nisip (10
ha). Fond cinegetic.
FOLTEªTI, com. în jud. Galaþi, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în E Câmpiei Covurlui,
pe dr. Prutului ºi pe râul Chineja; 3 443
loc. (1 ian. 2011): 1 744 de sex masc. ºi
1 699 fem. Staþie de c.f. Nod rutier. Pro -
duse alim. Fermã de creºtere a bovinelor.
Viti cul turã. Pescuit în regim natural. Pe
terit. satului Stoicani au fost descoperite
urmele unei aºezãri din perioada de
tranziþie de la Neolitic la Epoca bron -
zului (sf. milen. 3–începutul milen. 2
î.Hr.), în care s-au gãsit ceºti cu toartã
supraînãlþatã, castroa ne ºi fragmente ale
unei figurine feminine, toate cu mo tive
meandrice ºi spiralice. Tot aici au fost
identi ficate vestigiile unei aºezãri
neolitice aparþi nând culturii materiale
Gumelniþa (milen 4–3 î.Hr.). Biserica
„Sfinþii Voievozi” (1809, refăcută în 1837-
1841) şi biserica romano-catolică (1995),
în satul Folteşti, şi biserica „Sfânta
Cuvioasă Parascheva” (1912-1925), în
satul Stoicani.
FORÃªTI, com. în jud. Suceava, alcãtuitã
din 9 sate, situatã în Pod. Fãlticeni, pe
râul Moldova; 4 873 loc. (1 ian. 2011):
2 469 de sex masc. ºi 2 404 fem. Prelucr.
cãrnii ºi a laptelui. Creºterea bovi nelor.
În satul Forãºti, atestat documentar în
1595, se află biserica din lemn cu hramul
„Sfântul Nicolae” (1764–1766, cu ico -
nostas din 1772 ºi picturi executate de
cãtre Anastasie zu gra vul, reparată în
1920 şi 1959), declarată monument istoric
în anul 2004, bisericile „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (2005-2010) şi „Ador -
mirea Maicii Domnului” (sfinţită în 2010)
şi o fanfară (din 1928), iar în satul Oniceni
existã Curtea domneascã Moruzzi ºi o
bisericã ziditã în anii 1802–1818.

FOROTIC, com. în jud. Caraº-Severin,
alcã tuitã din 4 sate, situatã în zona de
contact a Dea lurilor Dognecei cu M-þii
Dognecei, pe râul Cior novãþ; 1 862 loc.
(1 ian. 2011): 942 de sex masc. ºi 920 fem.
Haltã de c.f. Expl. de granit (în satul Sur -
du cu Mare). Pomiculturã (meri, pruni,
peri). În satul Surducu Mare au fost
descoperite urmele unui castru roman
de piatrã (130 x 160 m) din sec. 2–3, în
care s-au identificat termele cu instalaþii
de hipo caust, ºi vestigiile unei aºezãri
civile cu carac ter minier. În satul Forotic,
menþionat docu mentar, prima oarã, în
1597, se află biserica „Învierea
Domnului” (1743), iar în satul Brezon o
biserică romano-catolică (1938).
FORROFALVA Õ Faraoani.

FORTUNA Õ Furtuna.

FORUM ROMANORUM Õ Roman.

FRAGULEA, deal în partea de E a
Dealurilor Lipovei, constituind alt. max.
a acestora (493 m).
FRASIN, oraº în jud. Suceava, situat în
Depr. Gura Humorului, la confl. râului
Suha cu Moldova; 6 513 loc. (1 ian. 2011):
3 265 de sex masc. ºi 3 248 fem. Supr.:
87,3 km2, din care 8 km2 în intravilan;
densitatea: 814 loc./km2. Staþie de c.f.
Nod rutier. Expl. de gaze naturale,
forestiere ºi de balast. Fabricã de mobilă,
de cherestea ºi ambalaje, distrusă de un
incendiu la 10 mai 2011. Confecþii meta -
lice. Agroturism. Prima atestare docu -
men tarã da teazã din 1785. În oraşul
Frasin se află biserica „Sfânta Treime"
(1999-2003) şi o biserică romano-catolică
1896–1898. Com. Frasin a fost declarată
oraº la 7 apr. 2004; are în subordine
ad-tivã localit. componentã Buc ºoaia ºi
satele Doroteia ºi Plutoniþa.
FRATA, com. în jud. Cluj, alcãtuitã din 8
sate, situatã în Câmpia Sãrmaºului, pe
Valea Morii; 4 119 loc. (1 ian. 2011): 2 149
de sex masc. ºi 1 970 fem. Prelucr. artis -
ticã a lemnului. Mobilã. Morãrit ºi pani -
ficaþie. Legumiculturã. Culturi de cereale,
plante textile ºi uleioase, sfeclã de zahãr,
cartofi º.a. În satul Soporu de Câmpie,
la poalele Dealului Cuntenit (sau Hodae)
a fost descoperitã o necropolã (sec. 2–3)
aparþinând populaþiei autohtone dacice,
în care s-au gãsit fructiere cu picior, ceºti
cu douã toarte, oenochoe etc. În satul
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Frata, menþionat docu mentar, prima
oarã, în 1293, se află biserica din lemn
cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt”
(1827) ºi o bise rică romano-catolicã din
sec. 15, preluatã de cultul unitarian în
1570 ºi apoi de cultul reformat-calvin în
anul 1600, iar în satul Berchieşu există
biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (1747).
FRÃSINEI, Mănãstirea ~ Õ Muereasca.

FRÃSINET 1. Lac antropic creat pe
cursul mij lociu al râului Mostiºtea, în
arealul comunelor Frã sinet ºi Valea
Argovei. Supr.: 1 460 ha. Folosit ca bazin
piscicol ºi pentru irigaþii. 

2. Com. în jud. Cãlãraºi, alcãtuitã din
6 sate, situatã în Câmpia Bãrãganului, pe
râul Mostiºtea; 1 733 loc. (1 ian. 2011):
849 de sex masc. ºi 884 fem. Culturi de
cereale, plante tehnice ºi uleioase etc.
Pepinierã piscicolã. Între 17 febr. 1968 ºi
23 ian. 1981 com. F. a fãcut parte din jud.
Ilfov. În satul Frăsinet se află o biserică
din anul 1753, iar în satul Tăriceni
biserica „Sfântul Nicolae” (1828-1834). 

3. Com. în jud. Teleorman, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Câmpia Gãvanu-
Bur dea; 2 909 loc. (1 ian. 2011): 1 453 de
sex masc. ºi 1 456 fem. Producţie de
echipamente de ridicat şi manipulat.
Prelucr. lem nului. Morãrit. În satul
Frãsinet, atestat docu mentar în anul 1600,
se aflã cula „Costea” (sec. 18, refăcută în
sec. 19, şi bise rica „Sfinţii Apostoli Petru
şi Pavel”(1835). Com. F. a luat naºtere la
7 mai 2004 prin desprin derea satelor
Frãsinet ºi Clãniþa din com. Bãbãiþa, jud.
Teleorman.
FRÃTÃUÞII NOI, com. în jud. Suceava,
alcã tuitã din 2 sate, situatã în N Pod.
Sucevei, pe râul Suceava, la graniþa cu
Ucraina; 5 730 loc. (1 ian. 2011): 2 766 de
sex masc. ºi 2 964 fem. Pomi culturã (meri,
peri). Centru de þesãturi ºi cusã turi
populare ºi de pielãrie ºi cojocãrie (în
satul Costiºa). Creşterea bovinelor şi
ovinelor. În satul Frătăuţii Noi, atestat
documentar în 1412, se află biserica din
lemn cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului” (1744 , reparată în 1932), o
biserică de zid din 1932 şi o poianã cu
lalele pes triþe, de cla ratã rezervaþie naturalã.



trunchiul unui stejar secular ºi cã în acel
moment a auzit o voce care l-a îndemnat
sã construiascã o bisericã din trunchiul
acelui stejar. O istorioarã asemãnãtoare
este consemnatã ºi de Neofit, mitropolitul
Ungrovlahiei (1840–1849), într-o scriere
din 29 iul. 1845, care aminteºte cã „un
cioban cu numele Radu, din timpul
domniei lui Alexandru II Mircea (1568–
1577), a visat Icoana Maicii Domnului
adãpostitã în trunchiul unui stejar uriaº
ºi ca urmare, tãind stejarul în care a gãsit
icoana, a construit o bisericuþã din lem -
nul acestuia pe care a numit-o „Dintr-un
lemn”. Alte surse men þioneazã cã biserica
a fost construitã la sf. sec. 16 din lemnul
unui stejar uriaº din iniþiativa Ancuþei,
fiica domnului Mircea Ciobanul ºi a
Doamnei Chiajna, dar a fost mistuitã de
un incendiu la sf. sec. 18. Pe locul acesteia
a fost construitã, în anii 1810–1814, o altã
bisericuþã, de 13 m lungime, 5,50 m
lãþime ºi 4 m înãlþime, lucratã din bârne
groase, încheiate în coadã de rân dunicã,
având formã dreptun ghiularã, cu prid -
vor deschis ºi cu absida altarului decro -
ºatã. Biserica din lemn nu are turle, iar
iconostasul, sculptat în lemn de tei, este
împo dobit cu multe icoane pictate pe
lemn ºi dateazã din anul 1814. Icoana
Maicii Domnului, fãcãtoare de minuni,
de mari dimensiuni (1,50 m înãlþime ºi
1,10 m lãþime), de care este legatã
legenda acestui sfânt lãcaº, este pãstratã
în biserica de zid a mănãstirii ºi se pare
cã a fost pictatã înainte de anul 1453 la o
mănăstire de pe Muntele Athos sau la
Constantinopol (capitala de atunci a Imp.

Bizantin). Profesorul André Grabar de la
Collège de France a cercetat aceastã
icoanã ºi a apreciat cã ea a fost pictatã în
sec. 4 la mănãstirea Theothokos din
Grecia dupã un model pictat de Sfântul
Apostol ºi Evanghelist Luca – cel care a
pictat-o pentru prima oarã pe Fecioara
Maria. Bise rica de zid a mănãstirii
Dintr-un lemn, cu hramul „Naºterea
Maicii Domnului”, a fost construitã în
anii 1634–1635, ºi menþionatã docu -
mentar la 20 apr. 1635, prin strãdania lui
Preda Brâncoveanu (bunicul lui
Constantin Brâncoveanu). În pisania
bisericii de zid, datând din anul 1715, stã
scris cã biserica a fost ziditã de domnul
Matei Basarab, aºa cum reiese, de altfel,
ºi dintr-o mãrturie scrisã din 27 nov. 1640
în care se spune cã domnul Matei
Basarab a zidit biserica „Naºterea Maicii
Dom nului” „de isnoavã de’ntemei.” Se
pare cã ipoteza ca cei doi ctitori (Matei
Basarab ºi Preda Brânco veanu) sã fi
contribuit împreunã la construirea bise -
ricii de zid este confirmatã de tabloul
votiv al celor doi, pictat în pronaosul
bisericii. În 1684 au fost refãcute feres -
trele, s-a adãugat un pridvor ºi s-au
executat picturile murale în pridvor prin
grija lui ªerban Cantacuzino. În anii
1714–1716, domnul ªtefan Cantacu zino
a iniþiat lucrãrile de construire a turlei
pe pronaos ºi a unui portal frumos la
intrare, precum ºi pictarea pereþilor
interiori ai bisericii. În anii 1938–1940 au
fost construite chilii noi ºi s-au executat
ample lucrãri de renovare a ansamblului
monahal. Complexul monastic a mai fost
restaurat la mijlocul sec. 19, în anii 1926–
1930, 1955, 1962–1963, 1969 şi după 1992.
Din picturile murale interioare originare,
executate în 1635, se mai pãstreazã doar
chipul Maicii Domnului în pronaos,
restul picturilor fiind cele realizate în anii
1714–1716 ºi spãlate în 1938–1940. Mu -
zeul mănãs tirii conþine o valoroasã colec -
þie de peste 700 de icoane vechi pictate
pe lemn, obiecte de cult din argint,
covoare vechi, o cruce din aur din 1749
º.a. În satul Surpa tele se aflã mănãstirea
cu acelaºi nume (de maici), ctitorie de la
începutul sec. 16 a fraþilor Tudor ºi
Stanciu Drãgoescu ºi refãcutã de boierii
Buzeºti în sec. 17. Biserica actualã, cu
dublu hram – „Sfinþii Arhangheli Mihail
ºi Gavriil” ºi „Sfânta Treime”, monument
istoric din 2004, a fost ziditã în 1703–1706,
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FRÃTÃUÞII VECHI, com. în jud. Suceava,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în N Pod.
Sucevei, pe râul Suceava; 4 865 loc. (1 ian.
2011): 2 421 de sex masc. ºi 2 444 fem. Nod
rutier. Pomiculturã (meri, peri). Centru de
confecþionare a scoarþelor, ºterga relor,
cojoacelor, bundiþelor ºi chimirelor. În satul
Frătăuţii Vechi se află biserica „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1881).
FRÃTEªTI, com. în jud. Giurgiu, alcã -
tuitã din 3 sate, situatã în Câmpia Burnas;
5 694 loc. (1 ian. 2011): 2 808 de sex masc.
ºi 2 886 fem. Staþie de c.f. (inauguratã la
1 nov. 1869). Culturi de cereale, de plante
tehnice ºi de nutreþ, de floarea-soarelui
etc. Muzeu (în satul Frãteºti) cu colecþii
de arheologie (unelte de silex, podoabe
ºi ceramicã din Epoca fierului) ºi de
etnografie (unelte agricole, piese de port
popular etc.). Bisericile cu hramurile
„Sfin þii Apostoli Petru ºi Pavel” (1864) ºi
„Sfânta Ecate rina” (1880), în satele
Cetatea ºi Frãteºti. Între 17 febr. 1968 ºi
23 ian. 1981 com. F. a fãcut parte din jud.
Ilfov.
FRÂNCEªTI, com. în jud. Vâlcea, alcã -
tuitã din 9 sate, situatã în NE Piem.
Olteþului, pe râul Bistriþa olteanã; 5 670
loc. (1 ian. 2011): 2 715 de sex masc. ºi
2 955 fem. Nod rutier. Fermã de creº tere
a bovinelor. Moarã cu fãcaie (din 1868),
în satul Surpatele. În arealul com. F. se
aflã o rezer vaþie de goruni seculari
(Quercus petraea). Biseri cile cu hramurile
„Înãlþarea Domnului” (construită în sec.
16 şi refă cută în anii 1683–1684 de
postelnicul Pană Pârşcoveanu, cu pridvor
ºi turlã adãugate în anii 1714–1716,
zugrăvită în 1801, reparată în 1921, 1931,
1951 şi restaurată în 2007) a fostului schit
Mãnãi leºti, „Trei Ierarhi” (1797, cu fresce
origi nare), „Naºterea Maicii Domnului”
(1742) a fos tului schit Colnic, ºi „Sfântul
Nicolae” (1893), în satele Mãnã i leºti,
Genuneni, Moºteni ºi Frânceºti; bisericile
din lemn cu hramurile „Sfântul Nicolae”
(1776) ºi „Sfin þii Voievozi” (1806), în
satele Moº teni ºi Viiºoara. În satul
Dezrobiþi se aflã mănãstirea Dintr-un
lemn (de maici) a cãrei primã mãrturie
scrisã dateazã din perioada 1652–1659 în
consem nãrile arhidiaconului Paul de
Alep. Acesta menþio neazã cã un cãlugãr
a gãsit o Icoanã a Maicii Domnului în

Frânceşti. Biserica „Adormirea Maicii Domnului”



din iniþiativa Doamnei Maria, soþia lui
Constantin Brânco veanu, ºi pictatã în
1706–1707 de Andrei, Hranite, Gheor ghe
ºi Iosif Ierodiaconul. Biserica a fost
reparatã ºi repictatã în 1815. Mănãstirea
Surpatele a cãzut în ruinã în 1872, din
lipsã de fonduri, rămânând doar biserica
să funcţioneze ca bisericã de mir pânã în
1927 când Comisiunea Monu mentelor
Istorice a restaurat tot ansamblul mona -
hal, lucrare încheiatã în 1935. Ansamblul
monahal a mai fost restaurat în anii 1958–
1959, 1990–1992 şi 2000-2004.
FRÂUA Õ Axente Sever.

FRECÃÞEI 1. Com. în jud. Brãila, alcã -
tuitã din 6 sate, situatã în Balta Brãilei
(Insula Mare a Brãilei), pe stg. braþului
Dunãrea Veche; 1 525 loc. (1 ian. 2011):
793 de sex masc. ºi 732 fem. Culturi de
porumb, de grâu, de plante tehnice ºi de
nutreþ. Satele Cistia ºi Stoeneºti sunt
atestate documentar în 1880, iar satul
Titcov (fost Muguroaia) apare în registrul
cadastral din 1935.

2. Com. în jud. Tulcea, alcãtuitã din
4 sate, situatã în zona de contact a
Dealurilor Tulcei cu Pod. Niculiþel, pe
râul Teliþa; 3 693 loc. (1 ian. 2011): 1 795
de sex masc. ºi 1 886 fem. În satul Teliþa
se aflã mănãstirea Çelik-Dere (de maici),
situatã pe valea pârâului Çelik de la care
a preluat numele (în lb. turcã Çelik-Dere
înseamnã pârâul de oþel, denumit astfel
datoritã descoperirii în aceastã zonã a
unor arme din diferite epoci). Conform
le gendei, la sf. sec. 18, câþiva călugări
ardeleni veniþi de la o mănăstire de pe
Muntele Athos s-au stabilit într-o poianã
de pe valea pârâului Çelik unde au
întemeiat un schit. Distrus de un
incendiu, aºezãmântul monahal a fost
refãcut în anii 1833–1840 de cãtre
arhimandriþii Dositei, Crihan, Paisie ºi

Atanasie. În 1846 a fost construit
paraclisul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi
Gavriil” ºi s-a pus piatra de temelie a
bisericii cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului” construitã ulterior, în etape,
dupã proiectul arhitecþilor Toma
Dobrescu ºi Dumitru Ionescu-Berechet.
Zidirea bisericii s-a efectuat în etape, în
anii 1901–1902, 1910–1916 (terminatã la
roºu) ºi finisatã în perioada 1928–1932
când a fost ºi pictatã de Gheorghe
Eftimiu (sfinþirea bise ricii a avut loc la
22 oct. 1932). Mănãstirea are mu zeu cu
colecþii de artã veche religioasã, precum
ºi un atelier de confecþionare a
covoarelor, a brode riilor ºi a þesãturilor
naþionale. La biserica „Ador mirea Maicii
Domnului” a mănãstirii Çelik-Dere se
aflã depuse osemintele creºtinilor Epictet
ºi Astion din Halmyris (satul Murighiol
de astãzi), descoperite în anul 2001,
martirizaþi în anul 298 în timpul domniei
împãratului roman Diocleþian. Lângã
mănãstire se aflã o moarã de vânt (o
raritate în peisajul natural românesc.).
FREUDENTHAL Õ Jamu Mare.

FRUMOASA 1. Com. în jud. Harghita,
alcã tuitã din 4 sate, situatã în NE Depr.
Ciuc, la poalele M-þilor Ciuc; 3 626 loc.
(1 ian. 2011): 1 838 de sex masc. ºi 1 788
fem. Producţie de cherestea, de mo bilã,
de macaroane şi tăiţei. Creºterea ovinelor.
Izvoare cu ape minerale. Pârtie de schi.
Satul Frumoasa este menþionat documen -
tar în 1324. Bisericã roma no-ca to licã (sec.
15) cu zid de incintã (sec. 18) ºi casã
parohialã (sec. 19), în satul Nicoleºti. În
satul Fãgeþel se aflã mănãstirea cu acelaºi
nume (de cãlugãri), situatã pe Valea
Ghimeºului, la 25 km de Pasul Ghimeº.
În jurul bisericii cu hramul „Tãierea
Capului Sfântului Ioan Botezãtorul”,
construitã în anii 1901–1905 pe cheltuiala
credincioasei Rozalia, a fost întemeiat un
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schit de cãlugãri, în 1936, care ºi-a încetat
activitatea în perioada 1940–1945 din
cauza Dictatului de la Viena din 30 aug.
1940. Schitul ºi-a reluat activitatea în 1945
datoritã stareþului Dimitrie Sava, iar
dupã moartea acestuia, în 1951, a încetat
să mai existe. Dupã 1985 a funcþionat ca
bisericã de parohie, dar cu slujbe numai
la hramul bisericii. Mănãstirea a fost
reînfiinþatã în 1995. Clopotniþã ridicatã
în 1998. În anul 1672, în satul Frumoasa
s-au stabilit 60 de familii de armeni. În
anii 1763-1781, comunitatea armeană din
acest sat a construit o biserică. Tot în acest
sat există o biserică ortodoxă cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” (1879) şi
o biserică romano-catolică zidită în 1891-
1892 pe locul uneia care data din 1694.

2. Com. în jud. Teleorman, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în zona de contact a
Câmpiei Boian cu Câmpia Burnas, pe
râul Vedea; 2 245 loc. (1 ian. 2011): 1 138
de sex masc. ºi 1 107 fem. Culturi de
cereale, de plante tehnice ºi de nutreþ etc.
Bisericile cu hramurile „Sfântul Nicolae”
(1821) ºi „Ador mirea Maicii Domnului”
(1806), în satele Frumoasa ºi Pãuleasca.

3. Mănãstirea ~ Õ Iaºi (1).

FRUMOSU, com. în jud. Suceava,
alcãtuitã din 3 sate, situatã la poalele SV
ale Obcinei Mari ºi cele SE ale Obcinei
Feredeu, la confl. râurilor Frumosu ºi
Deia cu Moldova; 3 470 loc. (1 ian. 2011):
1 784 de sex masc. ºi 1 686 fem. Staþie de
c.f. Expl. şi prelucr. lemnului. Produse
lactate. Creşterea bovinelor. În satul
Frumosu, atestat documentar în anul
1454, se află o biserică din anul 1902, iar
în satul Deia o biserică din 1904.
FRUMUªANI, com. în jud. Cãlãraºi,
alcãtuitã din 6 sate, situatã în Câmpia
Bãrãganului, pe dr. râului Dâmboviþa;
4 616 loc. (1 ian. 2011): 2 256 de sex masc.
ºi 2 360 fem. Ind. chimicã. Complex avi -
col. Culturi de cereale, de plante tehnice
ºi de nutreþ, de floarea-soarelui etc. Între
17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981, com. F. a
fãcut parte din jud. Ilfov. Bisericile cu
dublu hram – „Sfântul Gheorghe” ºi
„Sfântul Dumi tru” (1817) ºi „Sfinþii
Voievozi” ºi „Sfân tul Nicolae” (1841), în
satele Orãºti ºi Postãvari; ruinele bisericii
cu hramul „Sfântul Nicolae” (1796), în
satul Piþigaia. Fond cinegetic.

Frecăţei (2). 
Mănăstirea 
Çelik-Dere



calculatoare şi echipamente periferice,
de uşi şi ferestre din metal; produse de
panificaţie. Legumi culturã. Pe terit. sa -
tului Tãmãoani au fost desco perite douã
cãni dacice din ceramicã ºi un cylix
grecesc (vas ceramic de bãut vin, cu douã
toarte) datând din sec. 4 î.Hr. În satul
Frumuşiţa se află biserica „Sfânta
Parascheva” (ante 1809) şi biserica
„Sfântul Gheorghe” (1910-1911), iar în
satul Tămăoani există biserica „Sfântul
Gheorghe” (1925-1942).
FRUNTIªENI, com. în jud. Vaslui,
alcãtuitã din 2 sate, situatã în zona
Dealurilor Fãlciului, pe pârâul Jãravãþ,
la 15 km SE de municipiul Bârlad; 1 946
loc. (1 ian. 2011): 1 008 de sex masc. ºi
938 fem. Morãrit. În satul Grãjdeni se aflã
biserica din lemn „Sfântul Gheorghe”
(1716, refacută în sec. 19 şi reparată în
1959) ºi mănãstirea Grãjdeni (de maici),
iniþial un schit cu o bisericã din lemn
având hramul „Sfântul Nicolae”, ctitorie
a dom nului Petru Rareº din anul 1533.
În anul 1711 schitul a fost jefuit ºi
incendiat de tãtari, biserica de lemn ºi
chiliile fiind mistuite complet de flãcãri.
Schitul a fost refãcut ulterior ºi înzestrat
de niºte dregãtori ai timpului, dar
cutremurul din 14 oct. 1802 i-a provocat
mari stricãciuni, dupã care a fost din nou
refãcut. Dupã secularizarea averilor
mănãstireºti în anul 1863, călugării au
plecat, iar schitul a încetat să mai
funcţioneze. În perioada 1870–1872 a fost
construitã o bisericã din cãrãmidã pe locul
celei din lemn, tot cu hramul „Sfântul
Nicolae”, prin grija ºi pe cheltuiala
vicarului Episcopiei Huºilor, Anania,
bisericã sfinþitã la 25 mart. 1872. În 1930
a fost reînfiinţat schitul, iar în 1952 schitul
a fost ridicat la rangul de mănãstire ºi
transformat în mănãstire de maici.
Desfiinþatã de autoritãþile comu niste la 28
oct. 1959, mănãstirea a fost reînfiinþatã în
1990, biserica a primit un al doilea hram
– „Sfânta Treime”, iar pânã în 1997 a fost
restauratã biserica, s-au con struit zidul
de incintã, un paraclis, trapeza ºi chiliile.
Paraclisul ºi trapeza au fost pictate în anii
1992–1995 de pictorul Mezdrea Alexandru
din Bucureºti. Com. F. a fost înfiinþatã la
1 mart. 2004 prin des prinderea satelor
Fruntiºeni ºi Grãjdeni din com. Griviþa,
jud. Vaslui.
FRUNÞI, masiv muntos, desprins din
culmea sudicã a M-þilor Fãgãraº, situat

între vãile Topolog, la V, ºi Argeº, la E,
alcãtuit predominant din fliº grezo-
marnos, gresii ºi ºisturi. În axa pr. a masi -
vului se gãsesc gnaisuri oculare care dau
un relief pitoresc, cu proeminenþe, cu
pereþi verticali, cu mici peºteri. Pe rama
sudicã a acestui masiv predominã
depozitele sedimentare eocene în cadrul
cãrora relieful capãtã un aspect domol,
formând prispa meri dionalã a acestora.
Alt. max.: 1 534 m. Aco perit cu pãduri
de foioase (îndeosebi fag ºi gorun).
FRUNZARU, Hidrocentrala ~ Õ Sprân -
cenata.

FULGA, com. în jud. Prahova, alcãtuitã
din 2 sate, situatã în Câmpia Sãratei, la
confl. râului Bãlana cu Ghighiu; 3 530
loc. (1 ian. 2011): 1 727 de sex masc. ºi
1 803 fem. Produse lactate. Morãrit.
Brutãrie. Nod rutier. Creşterea bovinelor.
Culturi de ce reale, de plante tehnice ºi
de nutreþ etc. Reºed. com. este satul Fulga
de Jos. În satul Fulga de Jos se află biserica
„Sfântul Haralambie” (1882), iar în satul
Fulga de Sus o biserică din anul 1834.
FUNDATA 1. Liman fluviatil pe stg.
cursului inf. al Ialomiþei, în Câmpia
Bãrãganului, pe terit. comunelor Gheorghe
Doja ºi Andrãºeºti (jud. Ialomiþa). Supr.:
510 ha. Pescuit. Irigaþii. 

2. Com. în jud. Braºov, alcãtuitã din
3 sate, si tuatã în culoarul Rucãr-Bran, în
zona pasului Giu vala, la poalele M-þilor
Leaota, Bucegi ºi Piatra Craiului; 790 loc.
(1 ian. 2011): 414 de sex masc. ºi 376 fem.
Creºterea bovinelor. Centru de þesãturi
ºi cusãturi populare ºi muzeu etnografic
(în satul ªirnea), cuprinzând piese de
port popular, ceramicã, interioare de
locuinþe, piese de cult, þesãturi etc.
Bisericã având hramul „Adormirea
Maicii Dom nului” (1835–1837), cu picturi
murale interioare originare executate de
dascălul Ioan Bartolomeu, în satul
Fundata. Agroturism.
FUNDENI 1. Lac situat pe cursul inf. al
Colen tinei, pe terit. satului omonim (com.
Dobroeºti, jud. Ilfov), la marginea de NE
a municipiului Bucureºti. Supr.: 123 ha.
Pe malul nordic se aflã spitalul Fundeni,
iar în partea sa sudicã existã un mic
ostrov locuit (aparþinând cartierului
Pantelimon din muni cipiul Bucureºti).
Pescuit. Pe malul sãu estic se aflã biserica
„Fundenii Doamnei”, cu hramul „Sfântul
Eftimie”, monument reprezentativ de
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FRUMUªENI, com. în jud. Arad, alcã -
tuitã din 2 sate, situatã în partea de NE
a Câmpiei Vingãi, pe valea Mureºului,
la 17 km SE de municipiul Arad; 2 729
loc. (1 ian. 2011): 1 376 de sex masc. ºi
1 353 fem. Producţie de mobilă şi de
componente electronice. Vestigii paleo -
litice (unelte din silex). Satul Frumuºeni
apare menþionat documentar, prima
oarã, în perioada 1080–1090, iar satul
Aluniº în 1766. În perioada 1470–1499
este pomenit în docu mente castelul de
la Frumuºeni (Castelum Zewdej). În a
doua jumãtate a sec. 18 aici au fost
colonizaþi germani veniţi de pe valea
Rinului, bãºtinaºii fiind înde pãrtaþi, astfel
cã în anul 1777, satul Frumuºeni era
locuit numai de germani. Dupã 1945, aici
au fost aduse mai multe familii de
români din M-þii Apu seni care au
beneficiat de pãmânt ca urmare a legii
agrare. Biserica romano-catolică (1824)
şi biserica ortodoxã cu hramul „Pogo -
rârea Duhului Sfânt” (1991–1997), în satul
Frumuşeni. Com. F. a fost în fiinþatã la 7
apr. 2004 prin desprinderea satelor
Frumuºeni ºi Aluniº din com. Fântânele,
jud. Arad.
FRUMUªICA 1. Com. în jud. Botoºani,
alcã tuitã din 6 sate, situatã în zona de
contact a Dealului Mare cu Câmpia Jijiei
Superioare; 6 058 loc. (1 ian. 2011): 3 062
de sex masc. ºi 2 996 fem. Producţie de
mobilă pentru birouri şi de þuicã. Pomi -
culturã. Centru viticol. Fermã de creºtere
a bovinelor. Centru de olãrit. Satele
Boscoteni ºi Rãdeni sunt menþio nate
documentar în 1437, iar Vlãdeni-Deal în
1430. În 1830, localit. F. figura ca târg. În
satul Storeşti se află bisericile „Sfântul
Dumitru” (1828) şi „Sfânta Treime” a
schitului Balº (sau schitul Frumuºica)
construitã în 1835 pe locul uneia din sec.
18, cu refaceri din 1990, iar în satul
Şendreni există biserica „Sfinţii Apostoli
Petru şi Pavel” (2006-2009, sfinţită la 18
oct. 2009).

2. Õ Tichileºti.
3. Õ Bodeºti (2).

FRUMUªIÞA, com. în jud. Galaþi, alcã -
tuitã din 3 sate, situatã în E Câmpiei
Covurlui, în lunca ºi pe terasele de pe
dr. Prutului, pe râul Chineja; 5 416 loc.
(1 ian. 2011): 2 700 de sex masc. ºi 2 716
fem. Staþie de c.f. Morãrit. Producţie de



artã brânco veneascã, ctitorie a marelui
spãtar Mihai Cantacu zino, sfinþitã la 1
mai 1699 ºi renovatã în 1860 de Doamna
Maria Ghica (dupã aceastã datã,
locuitorii au atribuit lãcaºului numele
„Fundenii Doamnei”). În pridvorul
bisericii se pãstreazã o amplã com poziþie
muralã executatã de fai mosul zugrav
Pârvu Mutu, înfãþiºând „Judecata de
Apoi”. Faþadele bise ricii sunt împodobite
în întregime cu ornamente orientale de
tipul miniaturilor persane (mãsuþe cu
vase de flori, chiparoºi, havuzuri, palate,
mãnun chiuri cu ramuri de lãmâi etc.)
realizate în stuc.

2. Com. în jud. Cãlãraºi, formată
dintr-un sat, situatã în Câmpia Bãrãga -
nului, la confl. râului Pasãrea cu
Dâmbo viþa; 4 843 loc. (1 ian. 2011): 2 375
de sex masc. ºi 2 468 fem. Staþie de c.f.
Cul turi de cereale, de floarea- soarelui,
de plante tehnice ºi de nutreþ etc.
Bisericã având hramul „Sfântul Andrei”
construită în 1732 de marele logofăt
Radu Dudescu, reparată în 1890,
declarată monument istoric. Pãdure de
foioase de interes cine getic. Între 17 febr.
1968 ºi 23 ian. 1981 com. F. a fãcut parte
din jud. Ilfov.

3. Com. în jud. Galaþi, alcãtuitã din 4
sate, situatã în Câmpia Siretului Inferior,
pe stg. râului Siret; 3 944 loc. (1 ian. 2011):
1 956 de sex masc. ºi 1 988 fem. Staþie de
c.f. (în satul Hanu Conachi), inauguratã
la 13 sept. 1872. Reºed. com. este satul
Fundenii Noi. Prefabricate din beton;
prelucr. lap telui; produse de panificaþie.
Pomiculturã (meri, peri, nuci, pruni).
Viticulturã. Legumiculturã. Fermã de
creºtere a ovinelor (Hanu Conachi). În
satul Fundeni, menþionat docu mentar în
anul 1521, se află biserica „Înãlþarea
Dom nului”, ctitorie din 1829 a lui
Costache Conachi. Rezervaþie de dune de
nisip (Hanu Conachi), ocupând o supr.
de 199,3 ha, fixate cu plan taþii de salcâm
ºi cu o florã arenicolã în care pre dominã
salcia târâtoare (Salix rosmari nifolia). În
aceastã rezervaþie trãiesc ºopârla de nisip
(Ere mias arguta deserti) – specie care atinge
în România limita vesticã a arealului sãu
mondial ºi ºarpele de nisip (Coluber
jugularis caspius) – element ter mofil aflat
aici la limita nordicã a area lului.

4. Õ Sângeru.

FUNDENII DOAMNEI Õ Fundeni (1).

FUNDULEA, oraº în jud. Cãlãraºi, situat
în V Câmpiei Bãrãganului, la 70 m alt.,
în apropiere de confl. râului Belciugatele
cu Mostiºtea, la 95 km NV de municipiul
Cãlãraºi ºi la 38 km E de Bucu reºti; 6 706
loc. (1 ian. 2011): 3 246 de sex masc. ºi
3 460 fem. Supr.: 23 km2, din care 7 km2
în intra vi lan; densitatea: 958 loc./km2.
Staþie de c.f. (inau gu ratã la 17 nov. 1886).
Nod ru tier. Confecþii metalice. Produse
chimice ºi alim. (zahãr, panificaþie etc.).
Producţie de mobilă pentru birouri, de
furnire şi panouri din lemn, de băuturi
răcoritoare şi de hrană pentru animalele
de companie. Fermã de creºtere a bovi -
nelor. Culturi de cereale, plante tehnice
ºi de nutreþ, floarea-soarelui, sfeclã de
zahãr, leguminoase pentru boabe etc.
Institut de cercetãri pentru cereale ºi
plante tehnice, înfiinþat în 1962 prin
fuzionarea Institutului pentru cultura
porumbului (înfiinþat în 1957) cu
Departa mentul culturilor de câmp de la
Institutul de Cercetãri Agronomice
(întemeiat în 1927). De la 1 ian. 2003 acest
institut poartã numele Institutul Naþional
de Cercetare ºi Dezvoltare Agricolã ºi
este specializat în crearea de noi soiuri
de plante, ameliorate ge netic, cu pro -
ducþii mari ºi rezistente la boli. Staþiune
de culturã a plantelor medi cinale. Institut
de cerce tare ºi producþie a sfeclei de zahãr.
Localit. este menþionatã docu mentar, ca
sat, în 1778 ºi declaratã oraº la 18 apr.
1989, având în subordine ad-tivã satul
Gostilele (menþionat docu mentar în 1583).
Biserica „Sfântul Nicolae" (1854-1860),
pictată de Nae Pantelimonescu în 1934 şi
repictată în 1997-1998.
FUNDU MOLDOVEI, com. în jud.
Suceava, alcãtuitã din 10 sate, situatã în
depresiunea omo nimã, la poalele de SE
ale Obcinei Mestecãniº ºi cele de SV ale
Obcinei Mari, pe cursul superior al râului
Moldova; 3 996 loc. (1 ian. 2011): 1 988
de sex masc. ºi 2 008 fem. Expl. de pirite
cuprifere. Prelucr. sticlei; articole de voiaj
şi de marochinărie. Centru de constr. a
instrumentelor populare, de prelucr.
artisticã a lemnului, de þesãturi ºi cusãturi
populare ºi de încondeiat ouãle. Muzeu
etnografic. Festivalul anual „Buna
Vestire” de cântece ºi poezii religioase
(din 1991). În satul Botuº se aflã
mănãstirea Orata (de maici), cu biserica
din lemn „Adormirea Maicii Domnului”
con struitã în anii 1950–1954 (sfinþitã la
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26 sept. 1954) prin efortul, pe terenul ºi
pe cheltuiala þãranului drept-cre dincios
Traian Pomohaci, în amintirea soþiei sale
Reveca, pierdutã pe când aceasta avea
doar vârsta de 35 de ani, el rãmânând sã
aibã grijã de 9 copii. Biserica a fost pictatã
la interior, în ulei, în perioada 6 iul. 1977–
8 iul. 1982, de cãtre Vasile Bârgovan.
Iniþial a funcþionat ca schit de cãlugãri,
apoi desfiinþat de autoritãþile comuniste
în 1959, reînfiinþat în 1990 tot ca schit de
cãlugãri ºi transformat în mănãstire de
maici în 1994. În 1990, la acest schit a fost
cãlugãrit Traian Pomohaci, ctitorul
acestei biserici, dupã care, la scurt timp,
a murit în urma unei grele suferinþe. Pe
crucea lui Traian Pomohaci stã scris: „a
trãit 90 de ani, a avut 9 copii ºi a murit
în 1990”. În satul Colacu se aflã biserica
din lemn cu hramul „Sfântul Nicolae”
(1800, restaurată în 1972-1974 şi în 1997)
ºi biserica de zid „Sfântul Dimitrie” (1938
– finalizatã ºi sfinþitã în 1964), iar în satul
Fundu Moldovei există bisericile
ortodoxe „Sfântul Dumitru” (1860) şi
„Sfântul Nicolae” (1902) şi biserica
romano-catolică „Sfânta Treime” (1838).
Aşezarea Fundu Moldovei a fost
întemeiată în 1802 de coloniştii germani
care iniţial au numit-o Luisenthal.
FURCULEªTI, com. în jud. Teleorman,
alcã tuitã din 4 sate, situatã în Câmpia
Boian, pe inter fluviul Vedea-Cãlmãþui;
3 497 loc. (1 ian. 2011): 1 743 de sex masc.
ºi 1 754 fem. Nod rutier. Pro duse alim.
Fabricã de pâine (inauguratã la 1 aug.
1998). Creºterea bovinelor. Culturi de
cereale, de plante tehnice, floarea-soa -
relui etc. Centru de þesã turi ºi cusãturi
populare. În satul Furculeºti se aflã o
bisericã din 1819, în satul Moºteni existã
bise rica având dublu hram – „Adormirea
Maicii Dom nului” ºi „Sfântul Nicolae”
(1850), iar în satul Voievoda este biserica
„Sfinţii Voievozi” (1884).
FURNICA, masiv muntos în SE M-þilor
Bu cegi, situat între vãile râurilor Izvorul
Dorului, la V ºi S, ºi Peleº, la N, care
dominã, la E, Valea Praho vei printr-un
abrupt în zona oraºului Sinaia. Alt. max.:
2 103 m (vf. Furnica). Constituit din fliº
grezos calcaros (strate de Sinaia) ºi din
conglo merate de Bucegi. Acoperit cu
pãduri de molid pânã la 1 800 m alt., iar
mai sus de pajiºti alpine. Turism intens



Telefericul Cota 1 400 – Vârful cu Dor.
Numeroase poteci marcate ºi ca bane.
Pârtii de schi. Instalaþie pentru bob.
FURTUNA sau FORTUNA, lac în partea
cen tral-vesticã a Deltei Dunãrii, situat la

NE de ostro vul Maliuc, în sectorul fluvial
al Deltei, în apropiere de braþul Sulina, de
care este legat prin mai multe gârle. Supr.:
977,5 ha; ad. max.: 2 m; vol.: 9,8 mil. m3.
Pescuit. Loc de cuibãrit al lebedei mute
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facilitat de ºoseaua modernizatã ce urcã
de la Sinaia pânã la Cota 1 400, ºi mai
ales de Telecabina Sinaia – Cota 1 400 ºi



GAI, Mănãstirea ~ Õ Arad (2).

GALATA, Mănãstirea ~ Õ Iaºi (1).

GALAÞI 1. Municipiu în extremitateaesticã a României, reºed. jud. cu acelaºinume, situat în SE Câmpiei Covurlui, pestg. fl. Dunãrea, pe trei terase ale acestuia,la 4–35 m alt., la 7 km aval de confl.Siretului cu Dunãrea ºi la 150 km amontede vãr sarea Dunãrii în Marea Neagrã;288 494 loc. (1 ian. 2011): 138 917 de sexmasc. ºi 149 577 fem. Supr.: 241,5 km2,din care 118,9 km2 în intravilan; den -sitatea: 2 462 loc./km2. Nod feroviar(staþia de c.f. a fost inau guratã la 13 sept.1872) ºi rutier. Port fluvio-maritim (7–10 m pescaj în aval). Centralã elec tricã ºide termoficare (535 MW) in tratã înfuncþiune în 1969. Combinat side rurgic(cel mai mare din þarã), dat în exploatareîn 1962, cu o staþie de sortare ºi aglo -merare a min. de fier, o uzinã cocso-chi -micã, patru furnale de câte 1 700 m3
fie care, unul de 2 700 m3 (dat în folosinþãîn 1978) ºi un altul de 3 500 m3 (intrat înfuncþiune în 1981 – fiind printre primele10 furnale din lume). Combi natul a fostprivatizat dupã anul 1990 ºi poartã nu -mele „Arcelor Mittal”, în cadrul cãruiase produc: oþel, fontã, tablã groasã, benzilaminate la rece, cabluri, lanþuri, sârmã,cuie etc. Constr. de nave fluviale ºimaritime (mineraliere de 55 000 tdw,

cargouri de 4 500 tdw, remorchere mari -time, barje, vrachiere, moto nave fluvia -le, elice pentru nave), de utilaj greupentru constr. navale, de utilaje pentrutelecomunicaþii, de piese ºi accesoriipentru auto vehicule, de piese de schimbpentru maºini ºi utilaje agricole, de apa -ra turã ºi instrumente de control pentrudiverse procese in dustriale etc.; produseme talice de larg consum. Producţie demobilã, de produse chimice (lacuri, vop -sele, detergenþi, coloranþi), cosmetice,textile (fire ºi þesã turi din bumbac, in ºicânepã), de produse alim. (preparate dincarne ºi lapte, conserve, dulciuri, pastefãinoase, bere etc.), de cãrãmidã ºi prefa -bricate din beton º.a. Sere legumicole.Grãdinã botanicã (16 ha) cu peste 200 desoiuri de trandafiri ºi cu peste 3 000 deexemplare de arbori ºi arbuºti. Grãdinãzoologicã. Parcul „Mihai Eminescu”,amenajat în 1869, cu un mic lac ºi câþivaarbori con tem porani cu Mihai Eminescu.Univer sitatea de stat „Dunãrea de Jos”(1948) cu 19 facultãþi, 21 006 studenþi ºi689 prof. (în anul universitar 2007–2008);Univer sitatea particularã româ no-ame -ricanã „Anghel Ruginã” (1991) cu 4 fa -cul tãþi, 6 201 studenţi şi 42 cadre didactice.Colegiul Naþional „Vasile Alecsandri”. In -sti tutul de Cercetãri ºi Proiectãri pentruConstrucþii Navale (ICEPRONAV),

Institutul de Cercetãri ºi Proiectãri pentruproduse plate metalice, Institutul deCercetãri Piscicole. Teatrul dramatic„Fanny Tar dini” (1955), teatrul muzical„Nicolae Leonard” (1955) ºi teatrul depãpuºi „Guliver” (inaugurat la 1 oct. 1952),orchestrã simfonicã (înfiin þatã în 1956),numeroase cinematografe, biblio teci (întrecare biblioteca „V. A. Urechia”, 15 oct.1871, cu c. 580 000 de vol., cu incunabule,tipãrituri vechi etc. ºi mu zee: MuzeulJudeþean de Istorie (f. 24 ian. 1939, cunumele Muzeul „Cuza Vodă”), cu co lec -þii de arheologie (obiecte din Paleolictic,Neo litic etc.), de istorie ºi etnografie(costume, þesãturi, unelte, rãzboi de þesutmanual); Muzeul de Arte (inau gurat în1956) cu colecþii de picturã, sculpturã,graficã, artã deco rativã; Com plexul muzealde ºtiin þele naturii (1956); Expoziþia de per -so nalitãþi istorice ale sec. 19 (AlexandruIoan Cuza, Costache Negri, MihailKogãlniceanu º.a.). Istoric. În arealul ora -ºului au fost descoperite vestigii neolitice(unelte din silex ºi os, frag menteceramice) şi din Epoca bron zului (unsceptru de piatrã aparþinând culturiiCoslogeni, sec. 13–12 î.Hr.). Oraºul actuals-a dez voltat pe vatra unei aºezãristrãvechi (urme de culturã materialã dinsec. 6–5 î.Hr.), cu multe ves tigii de culturãgeto-da cã, romanã ºi româneascã
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ca oraº la sf. sec. 15, G. apare consemnatca atare la mijlo cul sec. 16 pe o hartã aMoldovei întocmitã de Georg vonReichersdorffer, secretar regal, consilier(din 1526) ºi emisar (în 1527 ºi 1535) allui Ferdinand I de Habsburg la curteadom nului moldo vean Petru Rareº. În1542, G. a fost inclus în raiaua Brãileiocupatã de turci în 1540 ºi stãpânitã pânãîn 1829. În 1613, germanul JohannesWilden, ºi, în 1681, italianul GiovanniBattista de Bruyo menþio neazã oraºul G.ca pe un important centru comer cial,pescãresc ºi portuar. Oraºul a fost jefuitde tãtari în 1651 ºi de turci în 1711. Înce -pând cu sec. 18, G. devine cea mai marepiaþã de comerþ la Du nãrea de Jos ºi celmai important port pentru ex por tullemnului, cerealelor, mierii º.a., lucrucon fir mat ºi de Dimitrie Cantemir înlucrarea Des criptio Molda viae în careamin teºte cã „... este târgul cel mai vestital întregii Dunãri”. În aceastã perioadã,ma rile puteri europene ºi-au deschis la
G. vice consu late (Rusia în 1784, Austriaîn 1794, Anglia ºi Franþa în 1804, Prusiaîn 1838) pentru a întreþine un comerþregulat cu Þãrile Române. În perioada 8apr. 1870–22 dec. 1882, portul Galaþi afost antreprenorul general al cerealelorexportate de Moldova pe Dunãre ºiMarea Neagrã în Anglia, Franþa ºi Italia.Este remarcabil faptul cã, în 1838, dintotalul de 8,55 mil. de franci, cât a însem -nat comerþul exterior al Moldovei, 5,95mil. de franci s-au realizat prin inter -mediul portului G. Dupã Pa cea de laAdria no pol (1829) ºi trans formarea sa în
porto-franco (1837–22 dec. 1882), oraºul
G. a înre gistrat o dezvoltare comercialã

ºi economicã mult mai mare, devenind,în 1841, al doilea oraº al Moldovei (caimportanþã), dupã Iaºi. În perioada 1856–1945, G. a fost sediul Comisiei Europenea Dunãrii. Oraºul a fost devastat de douãincendii (1769 ºi 1821) ºi a suferit maripagube în anii ocu paþiei bulga ro-aus -tro-germane (1916–1918). Declarat muni -cipiu la 17 febr. 1968 ºi din nou
por to-fran co la 25 apr. 1994 (zona liberã apor tului Galaþi, extinsã pe 137 ha, cu faci -litãþi fiscale, se aflã amplasatã în SEoraºului, pe malul Dunãrii). Monu -
mente: biserica fortificatã „Pre cista”, cuhra mul „Ador mirea Maicii Dom nu lui”,construitã în anii 1645–1647, în timpuldom niei lui Vasile Lupu, are faþadeledecorate cu douã registre de arcaturi ºiciubuce. Biserica a fost incendiatã de turciîn 1711, distrusã parþial în timpulrãzboaielor ruso-turce din 1735–1739 ºi1769–1774, refãcutã ulterior, reparatã în1829 ºi 1869 ºi restauratã în anii 1953–1957 când a fost transformatã în muzeu.În perioada 1991–1994, biserica „Precista”a fost restauratã ºi redatã cultuluiortodox. Biserica pãstreazã o colecþie deicoane vechi; biserica „Sfân tul Gheorghe”(1664–1665); bi serica „Mavromol”, cuhramul „Adormirea Mai cii Dom nului”,a fostei mănãstiri „Mavromol” (în limbagreacã înseamnã stâncã neagrã), ctitoriedin 1669 a lui Gheorghe Duca, recon -struitã în 1700–1702 de fiul sãu Con stan -tin (picturile murale inte rioare, originare,au fost refãcute în 1973–1975 deGheorghe Rãducanu; clopotul bisericiidateazã din 1865), pãstrea zã o icoanãfãcã toare de minuni cu chipul MaiciiDom nului, datând din sec. 17. Pe lângã

438 Galaţi

descoperite în cartierul Barboºi, pepromontoriul Tirighina. Aici au fostidentificate urmele unei aºezãri dacicefortificate (sec. 1 î.Hr.–1 d.Hr.), în cares-au gãsit vase greceºti de import ºi unsanctuar asemã nãtor cu cel desco perit înM-þii Orãºtiei. Cuceritã de legiu nile împã -ratului roman Traian, în primii ani aisec. 2, cetatea a fost transformatã într-unavanpost militar roman (un castellum/for -tificaþie de proporþii mai mici/de c. 4 000m2, con struit mai întâi din pãmânt, iarapoi întãrit cu ziduri ºi turnuri de apãraredin piatrã) ºi în staþiune a flotei dunãrene.Fiind neîncã pãtor, romanii au construitîn anul 171, lângã castellum, un castru depiatrã (cu scopul de a apãra graniþa deN a limesului danubian) în care au sta -þionat mai multe detaºa mente alelegiunilor romane (Legio V Macedonica,
Cohors II Mattiacorum, Legio I Italica º.a.).Cu o scurtã întrerupere (cauzată deinvazia carpilor din anul 238), fortificaþiaromanã a fost menþinutã de ImperiulRoman (apoi de Imperiul Roma no-Bi -zantin) pânã în sec. 6. În perimetrulacestei fortificaþii a fost descoperit untezaur monetar alcãtuit din 12 monedede argint bizantine, emise în perioada613–685. Prima menþiune documentarãa localit. dateazã din anul 1134, iar apoiconsemnatã într-un act din 1445 emis dedomnul ªtefan II. În Evul Mediu, G. aavut un important rol în comerþulMoldovei cu alte reg., impor tanþa sasporind dupã anul 1484 când porturilemoldoveneºti Chilia ºi Cetatea Albã aufost cucerite de turci. Atestat docu mentar
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aceastã bisericã a fost înfiinþatã în 1765o ºcoalã cu limba de predare greacã, iarîn 1803 o ºcoalã cu limba de predareromânã; biserica „Vovidenia” (sau „Intra -rea în Bisericã a Maicii Domnului”) estectitoria din 1790 a lui Ioan Cârjã, distrusãde un incendiu în 1821, refãcutã în anii1851–1865, reparată în anii 1991–2002 şideclaratã monu ment istoric ºi de arhi -tec turã; biserica „Sfinþii Voievozi” (1801–1805, refãcutã în 1856); bisericile avândhramurile „Sfân tul Spiri don” (1815–1817,refãcutã în 1828, conso lidată şi restauratăîn anii 2004–2008), „Sfân tul Du mitru”,cti torie din 1649 a domnului Vasile Lupu,ºi „Sfân tul Nicolae”, construitã în 1845pe funda þiile unei biserici din 1776; bise -rica roma no-cato licã (sec. 17, refãcutã în1829–1844, extinsã în 1873, consolidatãºi renovatã în 1985–1988); catedrala orto -doxã, cu dublu hram – „Sfântul Andrei”şi „Sfântul Nicolae”, construitã în anii1906–1917 dupã pla nurile arhitec þilorPetre Antonescu ºi ªtefan Burcuº, în pre -zent este biserica episcopalã a EpiscopieiDunãrea de Jos. Biserica a fost reparatăşi renovată în anii 1950–1957 din cauzastrică ciunilor provocate de cutremuruldin 10 nov. 1940 şi din nou consolidatăşi restaurată (inclu siv restaurarea pictu -rilor) în perioada 1990–2006 după cutre -murele din 4 mart. 1977, 30 aug. 1986 şi31 mai 1990; biserica greacã, cu hra mul„Schimbarea la Faþã” (1866–1872), cupicturi murale interioare ori ginareexecutate de pictorul Papadopoulos; clã -direa Palatului Prefecturii, construitã înstil tradiþional românesc, în anii 1901–1906, dupã planurile arhi tectului IonMincu, cu sculpturi de Fr. Storck; clã -

direa fostului Palatul de Justiþie (azisediul Rectora tului Universitãþii) a fostconstruitã în perioada 1911–1913, dupãplanu rile arhitectului Grigore Cerchez,pe locul hanului Ventura; Palatul Navi -ga þiei, con struit la începutul sec. 20 dupãplanurile lui Anghel Saligny; gara flu -vialã realizatã în 1912 dupã pla nurilearhitectului Petre Antonescu; han (1882);casa „Robescu” (sec. 19), azi PalatulCopiilor; casa „Macri” (1910); statuia luiMihai Eminescu – operã a sculptoruluiFr. Storck, dez velitã în 1911; statuia luiCostache Negri (1912, sculptor IonIordãnescu); statuia lui Alexandru IoanCuza (1940, sculptor Ion C. Dimitriu-Bârlad); busturile lui Mihail Kogãlniceanu(1893, sculptor Vladimir Hegel), GeorgeEnescu (1956, sculptor Florica Ioan), I. L.Caragiale (1956, sculptor Andrei Ostap) etc.
2. Judeţ situat în extremitatea esticăa României, între cursurile inf. aleSiretului (la V), Prutului (la E) şi Dunării(la SE), la graniţa cu Rep. Moldova, între45°25' şi 46°10' latitudine N şi între 27°20'şi 28°10' longitudine E, între jud. Vaslui(la N), Rep. Moldova (E), jud. Tulcea (SE),Brăila (S) şi Vrancea (V şi NV). Supr.:4 466 km2 (1,87% din supr. ţării). Populaţia(1 ian. 2011): 606 823 loc. (2,83% dinpopulaţia ţării), din care 298 632 loc.de sex masc. (49,2%) şi 308 191 loc. desex fem. (50,8%). Populaţia urbană: 341 551loc. (56,3%); rurală: 265 272 loc. (43,7%).

Densita tea: 135,8 loc./km2. Structura
populaţiei pe naţio nali tăţi (la recensământuldin 20-31 oct. 2011): 90% români, 3,2%rromi, apoi greci, ruşi-lipoveni, maghiari,germani, ucraineni ş.a. Reşed.: municipiulGalaţi. Oraşe: Bereşti, Târgu Bujor, Tecuci(muni cipiu). Comune: 61. Sate: 180 (dincare 2 aparţin oraşelor).

Relief predominant de câmpie (69%),aparţi nând unor subunităţi ale CâmpieiRomâne (respec tiv Câmpia Covurlui,Câmpia Tecuciului şi Câm pia Siretuluiinferior), cu cea mai mare extindere înpărţile central-sudică şi vestică ale jud.
G. Zonele de N şi de NV ale jud. G. suntocupate, în proporţie de 31%, de prelun -girile Pod. Moldovenesc – respectiv Pod.Covurlui, în N, şi Colinele Tutovei, înNV – ce arareori depăşesc 300 m alt. Înpartea de S a Câmpiei Tecuciului, for -mată în întregime din terasele Siretuluişi Bârladului, se desfăşoară sub formaunei fâşii de c. 20 km lungime şi 4–5 kmlăţi me, între localit. Iveşti şi HanuConachi, o zonă nisipoasă în care predo -mină relieful de dune, în mare parte
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fixate de vegetaţie. Extremităţile de V, S,SE şi E ale jud. G. sunt ocupate de luncilelargi ale Siretului, Dunării şi Prutului,care reprezintă treptele cele mai coborâteale reliefului gălăţean (8–13 m alt.). Înextremitatea sudică a jud. G. se află o reg.de scufundare lentă a scoarţei teres tre,evi denţiată atât de linia de falie Focşani–Nămo loasa–Galaţi, cât şi de convergenţa,în această zonă, a mai multor cursuri deape care se constituie într-o adevărată„piaţă de adunare a apelor”.
Climă temperat-continentală cu verifoarte cal de şi secetoase şi ierni geroase,marcate adeseori de viscole puternice.Temp. medii multianuale osci lează înjurul valorii de 10°C. Temp. max. abso -lută (40,6°C) s-a înre gistrat la Târgu Bujor(11 aug. 1951), iar temp. minimă absolută(–32,0°C) la Drăguşeni (11 febr. 1929).Cantităţile anuale de precipitaţii însu -mează c. 400 mm în partea de S a jud. G.şi c. 500 mm în N. Vânturile dominante(puternice aproape în tot cursul anului)bat cu o frecvenţă mai mare dinspre N(25,1%) şi NE (19,8%), cu viteze mediianuale cuprinse între 1,6 şi 4,0 m/s laTecuci şi între 2,4 şi 5,3 m/s la Galaţi. 
Reţeaua hidrografică, cu o densitateredusă (0,1–0,2 km/km2), este dominatăde cursul inf. al Dunării (care delimiteazăjud. G. în SE, pe o lun gime de 20 km) şide cursurile inf. ale Prutului (cu afl. Elanşi Horincea) şi Siretului (cu afl. săi Bârlad,Călmăţui, Suhu, Mălina) – ambele tribu -tare Dună rii pe terit. jud. G. Râul Chineja,cu afl. săi Covurlui, Slivna, Bujoru ş.a.,drenează partea de E a jud. G. şi se varsă

Galaţi (1). Catedrala episcopală cu dublu hram
- „Sfântul Andrei” şi „Sfântul Nicolae”

Galaţi (1). Biserica „Precista”



intensă activitate omenească încă dinNeolitic, de când datează materialelescoase la lumina zilei în arealele localit.Stoicani, Brăhăşeşti, Slobozia Blăneasaş.a. Trecerea de la Neolitic la Epoca bron -zului (sf. milen. 3–începutul milen.2 î.Hr.) este mar cată de aşezarea desco -perită la Folteşti care a şi dat numele uneiculturi eneolitice. Prezenţa unei populaţiisedentare în Epoca bron zului (1800–800î.Hr.) pe aceste meleaguri este confirmatăde mărturiile arheo logice descoperite laBereşti, Cavadineşti, Găneşti, Balinteşti,Poia na, Gârbovăţ ş.a. Epoca fierului (800î.Hr.-sec. 1–3) este bogat ilustrată dematerialele arheo logice des coperite înlocalit. Poiana, Brăhăşeşti, Braniştea,Negrileşti, Brăneşti, Săseni, Schela ş.a.Geto-da cii au lăsat din această perioadăbogate măr turii, scoase la iveală în mareaaşezare Pirobo ridava, identificată pe terit.satului Poiana, impor tant centru econo -mic şi strategic din sec. 4 î.Hr-1 d.Hr.,precum şi în cetatea dacică de la Barboşi(sec. 1 î.Hr-1 d.Hr.), cucerită şi incendiatăde ro mani în timpul împăra tului Traian.Pe locul ei, aceştia au construit castrul
Tirighina (sau Ghertina), folosit cagarnizoană pentru apărarea graniţei şipentru supravegherea spaţiu lui nord-estic şi a dru mului comercial care legaMoesia inferior cu partea central-vesticăa Daciei. După retragerea armatelor şi aadministra ţiei romane din Dacia (înperioada 271–275), populaţia autoh tonăşi-a continuat viaţa şi activi tatea, înpofida vicisitudinilor create de trecereapopoarelor migra toare (sec. 3–7) prinzonă. Persistenţa şi continui tatea delocuire este dovedită de descope ririle dela Stoicani (sec. 8–9), Şendreni (sec. 10–11) ş.a., precum şi de un document(fragmentele unei scrisori aparţinândunui comandant bizantin) în care seafirmă că în regiunea Dunării de Josexistau, în sec. 10, circa 500 de sate. Însec. 13, această zonă, împreună cu întrea -ga regiune de la gurile Dunării, formaunul dintre pr. areale ale comerţului pecare-l practicau negustorii genovezi.După formarea statelor feudale ŢaraRomâ nească şi Moldova (în sec. 14),nume roase localit. din peri metrul actualal jud. G. au fost reatestate sau con -semnate pentru prima oară în docu mentesau însemnări ale unor călători străini(Tecuci în 1434, Galaţi 1445, Sârbi 1437,Grozăveşti 1521, Poiana 1522 etc.). Situatla interferenţa im periilor Rus şi Otoman,angajate într-o luptă acerbă pentru

expansiune, locui torii de aici au su feritmult de pe urma războaielor purtate întreacestea. În ciuda unor obstacole care i-auîngreu nat dezvoltarea, populaţiameleagurilor gălă ţene a avut o con -tribuţie impor tantă la înfăptuirea mariloreveni mente ale isto riei ţării: a sprijinitacţiunile revoluţionare de la 1848–1849şi actul Unirii Prin cipatelor Române dela 1859, a participat la Răz boiul pentruIndependenţă din 1877–1878 şi la eveni -mentele ce au marcat de săvârşirea sta -tului naţional unitar român din 1918. Întimpul Primului Război Mondial, laNămoloasa au avut loc puternice lupteîmpotriva cotro pitorilor pe linia defortificaţii Focşani–Nămoloasa. La 10/23–12/25 iul. 1917, în reg. Nămoloasa s-adesfăşurat o puternică acţiune de artilerie(cea mai mare de pe frontul românesc),rămasă fără urmări practice, întrucâtatacul de infanterie prevăzut pentru13/26 iul. a fost în cele din urmă contra -mandat din cauza situaţiei generale de peFrontul de Est. De remarcat faptul că pemelea gurile gălăţene s-a născut, la TârguBujor, Eremia Grigorescu (1863–1919) –unul dintre cei mai mari şi importanţigenerali ai armatei române care acomandat Divizia 15 în bătăliile de laOituz şi care, în iul./aug. 1917, a condusgrupul de armate ce a oprit ofensiva ger -mană la Mărăşeşti. Jud. G. a fost înfiinţat,în forma actuală, la 17 febr. 1968. El aprovenit din fosta regiune Galaţi(constituită în 1950, care se extindea pe osupr. de 12 910 km2 şi era formată din 7raioane ad-tive: Galaţi, Brăila, Focşani,Tecuci, Panciu, Bujor şi Făurei).
Economia jud. G., cu un pronunţatcaracter industrial-agrar, se caracte rizeazăprintr-o dinamică ascendentă şi printr-ogamă variată de activităţi econo miceaparţinând unei sfere largi de producţiematerială (industrie, agri cultură, tran -sporturi, co merţ, circulaţie turistică etc.).Activitatea econo mică a jud. G. estedominată de trei ramuri (side rurgie,constr. de maşini şi ind. alim.), cu ponderimari în realizarea producţiei globaleindustriale judeţene şi naţionale. Dupăevenimentele din dec. 1989, s-a trecuttreptat de la economia planificată, de tipsocialist, la economia de piaţă.
Industria, în cadrul căreia majoritateaîntre prin derilor sunt concentrate înmunicipiile Galaţi şi Tecuci, are o struc -tură diversificată, dar dominată deramura metalur giei feroase, reprezentatăprin marele Combinat siderurgic de la
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în lacul Brateş (Õ) care este cel mai mareşi mai important lac de pe terit. jud. G.În lunca Siretului sunt câteva limanefluviatile – Lozova, Mălina, Cătuşa – încare debuşează râurile cu aceleaşi nume,precum şi lacul Tălăbasca prin care trecerâul Călmăţui (ce se varsă apoi în Siret).
Vegetaţia naturală aparţine zonelorstepei şi silvo stepei. În prezent, vegetaţianaturală este înlo cuită, în cea mai mareparte, de culturi. Local, se mai întâlnescmici petice de pajişti degradate, alcă tuitedin firuţă (Poa bulbosa), peliniţă (Artemisia

austriaca), bărboasă (Botriochloa ischae -
mum), păiuş (Festuca valesiaca) ş.a. şipâlcuri de păduri de stejar (Quercus
robur) în amestec cu carpen (Carpi nus
betulus) şi tei (Tilia tomentosa) sau cuplantaţii de salcâm (Robinia pseudacacia),prezente mai ales în zonele nisipoasepentru fixarea dunelor de nisip. Pădurilede foioase, ce ocupă colinele din N şi NVjud. G., sunt alcătuite din gorun (Quercus
petraea) în amestec cu carpen (Carpinus
betulus) şi tei (Tilia tomentosa). Pe dunelede nisip din zona Iveşti–Hanu Conachi,alături de plantaţiile de salcâm, sedezvol tă o vegetaţie spontană psamofilă,compusă din Festuca cinerea ssp. arenicola,
Plantago indica, Helichry sum arenarium ş.a.În luncile râurilor se întâlnesc frecventzăvoaie de plop, de salcie sau cătină roşie(Tamarix ramosissima), precum şi păpu -rişuri, trestişuri şi rogozuri.

Fauna este diversă şi bogată în specii,cuprin zând lupi, vulpi, iepuri, popândăi,dihori, şoareci dungaţi, căpriori, fazani(colonizaţi), termite, câinele enot şi nume -roase păsări de apă (raţe, gâşte, stârci,lişiţe, berze, cocostârci, bâtlani etc.).Apele Dunării sunt bogate în peşti migra -tori, de mare valoare economică (morun,nisetru, păstrugă, scrumbie), iar apelerâurilor Prut şi Siret şi cele ale laculuiBrateş constituie domeniul de viaţă alcrapului, şalăului, som nului, carasului,bibanului, caracudei, linului, roşioarei,ştiucii ş.a.
Resursele naturale sunt reprezen -tate doar prin câteva zăcăminte de petrolşi gaze naturale (Schela, Inde pen denţa,Ţepu), prin mici supr. ocupate de păduri(43 824 ha, în anul 2007) şi prin unele rocide construcţie (argile, luturi loessoide,balast – Barcea, Movileni ş.a.).
Istoric. Descoperirea nenumăratelorvestigii arheo logice atestă faptul că peterit. actualului judeţ s-a desfă şurat o



Galaţi (azi „Arcelor Mittal” S.A.), careasigură materia primă pentru 60% dintreagenţii economici din ţară angrenaţi înprelucrarea metalului. Acest marecombinat, privatizat după anul 1990,asigu ră c. 75% din ne cesarul de fontă alţării, 51,5% din cel de laminate finitepline, 55,2% din oţelul brut, peste 90%din producţia de tablă groasă şi mijlociea ţării şi o importantă cantitate de cocsmetalurgic. Circa 40% din volumulproducţiei fizice a acestei veritabile„Cetăţi a metalului” este destinat expor -tului, pro dusele sale fiind cumpărate şicunos cute în peste 40 de ţări ale lumii.Ind. constr. de maşini, a doua ramură caimportanţă după ind. metalurgiei feroa -se, concentrată cu precădere în muni -cipiul Galaţi, se remarcă prin producţiade nave fluviale şi maritime, de utilajgreu pentru construcţiile navale, de uti -laje pentru telecomu nicaţii, de piese şiaccesorii pentru autovehicule şi pentrumaşini şi utilaje agricole, de elice şilanţuri pentru nave, de mecanisme şiagre gate pentru mineraliere, pieseturnate din fontă, produse metalice delarg consum etc. Alte produse industrialerealizate de întreprinderile gălăţene sunt:energie electrică (centrala termoelectricădin Galaţi, 160 MW), ambalaje metalice(Tecuci), lacuri şi vop sele, detergenţi,produse cosmetice, fire şi ţesă turi dinbumbac, fire de in şi cânepă, mobilă(Galaţi), prefabricate din beton, cărămizi(Galaţi, Tecuci), cherestea şi ambalaje dinlemn (Tecuci, Cosmeşti, Şendreni, TârguBujor, Lieşti), confecţii (Tecuci, TârguBujor), preparate din carne şi lapte,conserve de legume şi fructe, ulei vegetal,vin, spirt, bere, produse de panificaţieetc. (Galaţi, Tecuci, Bereşti, Târgu Bujor,Ghidigeni, Nicoreşti, Iveşti, Lieşti,Cudalbi, Pechea). Ind. poligrafică (Galaţi).
Agricultura, cu vechi tradiţii, consti -tuie una din tre componentele importanteale economiei jud. G., dispu nând decondiţii pedo-climatice favorabile, de obază tehnico-materială bine dezvoltatăşi de posi bilităţi de folosire a metodeloragrotehnice avan sate. La sf. anului 2007,potenţialul productiv al agriculturiigălăţene era format din 358 546 ha terenagricol, din care 293 195 ha reveneauterenurilor arabile, 43 663 ha păşunilornaturale, 19 316 ha viilor şi pepinierelorviticole (locul 2 pe ţară, după jud.Vrancea), 1 716 ha livezilor şipepinierelor pomicole şi 656 ha fâneţelornaturale. În acelaşi an, baza

tehnico-materială era asigurată de 3 501trac toare, 3 109 pluguri pentru tractor,1 544 semă nători mecanice, 421 combinepentru recoltat cereale etc., iar supr.amenajată pentru irigat era de peste141 000 ha. În anul 2007, cea mai mareparte a supr. arabile a fost destinatăculturilor de porumb (104 553 ha, locul2 pe ţară, după jud. Dolj), urmate deculturile de plante uleioase (61 452 ha),grâu (43 707 ha), floarea-soarelui (35 304ha), orz şi orzoaică (17 565 ha), legume(12 966 ha, locul 3 pe ţară, după jud. Doljşi Dâmboviţa), plante de nutreţ (11 893ha), ovăz (4 989 ha), pepeni verzi şigalbeni (4 106 ha locul 2 pe ţară, dupăjud. Dolj), leguminoase pentru boabe,cartofi, sfeclă de zăhăr, tutun etc.Viticultura, cu o îndelungată tradiţie(prima atestare documentară referitoarela această acti vitate reiese dintr-un actde cum părare a unei vii din Nicoreşti,datând din 28 mart. 1605), are condiţiiprielnice de dezvoltare în arealele localit.Nicoreşti, Târgu Bujor, Iveşti, HanuConachi, Bereşti, Smulţi, Oancea, Băleni,
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Bălăbăneşti, Pechea, Berheci, Smârdan,Nămoloasa ş.a., formând întinse podgoriicu tot atâtea centre de vinificaţie.Elementul specific al culturilor viţei devie îl con stituie predominarea soiurilorBăbească neagră, alături de care se maicultivă supr. însem nate cu Aligoté,Riesling italian, Pinot gris, MuscatHamburg, Cabernet Sauvignon ş.a. Prinproducţia de struguri (66 983 tone, înanul 2007), jud. G. se si tuează pe locul 2pe ţară, după jud. Vrancea. Pomi cultura,în structura căreia predomină livezile demeri, pruni, cireşi şi vişini, peri, caişi,nuci, formea ză bazine pomicole com -pacte în zonele localit. Bereşti, Iveşti,Lieşti, Târgu Bujor, Vlădeşti, Tecuci.Zootehnia este o ocupaţie străveche apopulaţiei gălăţene, practicată atât înpăstorit, cât şi în ferme moderne decreştere a animalelor. La începutul anului2008, efectivele de animale înre gistratepe cuprinsul jud. G. însumau 51 466



Învăţământ, cultură şi artă. În anul
şcolar 2007–2008, în perimetrul geografic
al jud. G. funcţionau 70 grădiniţe de
copii, cu 17 303 copii înscrişi şi 923 cadre
didactice, 143 şcoli generale (învăţă mânt
primar – clasele 1–4 şi gimnazial – clasele
5–8), cu 53 043 elevi şi 3 655 cadre
didactice, 32 de licee, cu 21 125 elevi şi
1 619 profesori, două şcoli profesionale,
cu 6 574 elevi şi 142 profesori, două
universităţi cu 19 facultăţi, 21 006
studenţi şi 689 profesori. În aceeaşi pe -
rioa dă, reţeaua aşezămin telor culturale
şi de artă cuprin dea trei teatre (dra matic,
muzical şi de păpuşi), o orchestră
simfonică, zece muzee, şase case de
cultură, 93 de cămine culturale, un
cinema tograf, 312 bibilioteci, cu 3 288 000
volume, numeroase formaţii corale şi de
dansuri populare, ansambluri folclorice,
fanfare, tarafuri şi orchestre de muzică
populară, case editoriale. Ac ti vitatea
spor tivă se desfăşoară în cadrul celor
96 de secţii sportive în care activează
3 827 sportivi legitimaţi, 147 antrenori şi
115 arbitri.

Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului
2007, reţeaua unităţilor sanitare de pe
cuprinsul jud. G. se com punea din 11
spitale, cu 3 360 de paturi, revenind un
pat de spital la 182 loc., cinci dispen sare
medicale, o policlinică, 186 far macii şi
puncte farmaceutice. Asistenţa medi cală
era asigurată de 817 medici (1 medic la
752 lo cuitori), 230 medici stomatologi
(1 medic stomatolog la 2 671 locuitori) şi
3 271 cadre sanitare cu pregătire medie.
În acelaşi an, în jud. G. protecţia socială
era asigurată de trei cămine de bătrâni,
două leagăne de copii şi o creşă.

Turism. Cadrul natural al jud. G., în
care câmpia predomină în proporţie de
69%, oferă puţine ele mente spectaculoase
de ordin turistic. Această situaţie este
compensată, totuşi, de existen ţa unor
monumente istorice, arhitectonice şi de
artă din municipiile Galaţi şi Tecuci şi
din alte localităţi (vestigiile arheologice
de la Poiana, Folteşti, Bereşti ş.a., conacul
familiei Negri din com. Costache Negri,
centrul de olărit Cudalbi ş.a.). Faptul că
terit. jud. G. se află în vecinătatea unor
importante zone turistice – Delta Dunării
şi Vran cea –, că prin acest judeţ trec o
serie de drumuri dinspre Moldova spre
litoralul Mării Negre şi că fondul turistic
natural oferă câteva peisaje de atracţie
(valea Dunării, luncile Siretului şi
Prutului de interes cinegetic şi piscicol,
faleza lacului Brateş) şi unele rezervaţii
naturale (pădurile de la Hanu Conachi
şi Movileni, dunele de nisip de la Iveşti–
Hanu Conachi) şi nu în ultimul rând
faptul că aici există numeroase podgorii
(cea mai renumită fiind Nicoreşti), oferă
tot atâtea popasuri pentru turiştii aflaţi
în tranzit. De interes ştiinţific sunt
punctele fosilifere „La Rateş”, de lângă
Tecuci (cuprinzând resturi fosile de
mamut, de cerb cu coarne uriaşe şi de
rinocer lânos, care au trăit pe teritoriul
României în Pleistocen) şi Barboşi (Tiri -
ghina) de lângă Galaţi, care include
numeroase moluşte din Pleistocen. În
anul 2007, capacitatea totală a unităţilor
de cazare turistică din jud. G. era de 1 452
locuri, dispersate în 9 hoteluri şi moteluri,
47 de campinguri, 13 tabere pentru elevi,
513 vile turistice ş.a. Indicativ auto: GL.
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capete bovine (în special din raseleHolstein, Bruna de stepă şi Sura se stepă),98 939 capete porcine, 227 596 capeteovine, 30 118 capete caprine, 31 779capete cabaline; avicultură (2 263 280capete păsări); apicultură (21 469 familiide albine); sericicultură; piscicultură.
Căile de comunicaţie. La sf. anului 2007,lun gimea totală a reţelei feroviare de peterit. jud. G. însuma 303 km (din care 56km electrificate), re venind 67,8 km de c.f.la 1 000 km2 de teritoriu (densitatesuperioară mediei pe ţară, care este de45,2 km/1 000 km2 teritoriu). Pr. magis -trale feroviare dinspre Muntenia(Bucureşti–Ploieşti–Bu zău–Brăila–Galaţi),dinspre Transilvania (Ci ceu–Ghi meş–Adjud–Mărăşeşti–Tecuci–Ga laţi), dinspreMoldova (Suceava–Bacău–Mără şeşti–Tecuci–Galaţi sau Iaşi–Vaslui–Bârlad–Tecuci–Galaţi) şi dinspre Dobrogea(Constanţa–Feteşti–Făurei–Brăila–Galaţi)converg către portul Galaţi şi de aici, prinstaţia Galaţi-Larga, către punctul defrontieră Reni (Ucraina). Trans porturilerutiere au la dispoziţie o reţea de dru -muri publice care, la sf. anului 2007,totaliza 1 466 km (din care 292 kmmodernizate), cu o densitate de 32,8km/100 km2 teritoriu. Legăturile rutierecu Dobrogea sunt asigurate prin trecereaDunării cu bacul în zona Galaţi–Unirea(jud. Tulcea). Un rol important îneconomia jud. G. îl au transporturile demărfuri şi călători pe Dunăre, portulGalaţi dispunând de c. 6,5 km de cheiurişi de un bazin portuar cu o supr. de peste100 ha, cu adân cimi de 13–25 m, fapt carepermite acostarea în acest port şi a unorvase maritime de tonaj mai mic şi mediu.

Localităţile jud. Galaţi(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)
I. Municipii

1. GALAŢI (1134)
2. TECUCI (1134)
II. Oraşe Satele care aparţin oraşelor

1. BEREŞTI (1484)
2. TÂRGU BUJOR (1491) 1. Moscu

2. Umbrăreşti
III. Comune Satele componente

(primul sat este reşed. com.)
1. BARCEA 1. Barcea

2. Podoleni

2. BĂLĂBĂNEŞTI 1. Bălăbăneşti
2. Bursucani
3. Lungeşti
4. Zimbru

3. BĂLĂŞEŞTI 1. Bălăşeşti
2. Ciureşti
3. Ciureştii Noi
4. Pupezeni

4. BĂLENI 1. Băleni

5. BĂNEASA 1. Băneasa
2. Roşcani



6. BEREŞTI-MERIA 1. Bereşti-Meria
2. Aldeşti
3. Balinteşti
4. Onciu
5. Pleşa
6. Prodăneşti
7. Puricani
8. Săseni
9. Slivna
10. Şipote

7. BRANIŞTEA 1. Braniştea
2. Lozova
3. Traian
4. Vasile Alecsandri

8. BRĂHĂŞEŞTI 1. Brăhăşeşti
2. Corcioveni (1616)
3. Cosiţeni (1546)
4. Toflea

9. BUCIUMENI 1. Buciumeni
2. Hănţeşti (1531)
3. Tecucelu Sec
4. Vizureşti

10. CAVADINEŞTI 1. Cavadineşti
2. Comăneşti
3. Găneşti
4. Vădeni

11. CERŢEŞTI 1. Cerţeşti (1528)
2. Cârlomăneşti (1538)
3. Cotoroaia (1803)

12. CORNI 1. Corni
2. Măcişeni
3. Urleşti

13. COROD 1. Corod (1438)
2. Blânzi
3. Brătuleşti
4. Cărăpceşti

14. COSMEŞTI 1. Cosmeşti
2. Băltăreţi
3. Cosmeştii-Vale
4. Furcenii Noi
5. Furcenii Vechi
6. Satu Nou

15. COSTACHE NEGRI 1. Costache Negri

16. CUCA 1. Cuca (1448)
17. CUDALBI 1. Cudalbi

18. CUZA VODĂ 1. Cuza Vodă (1879)
19. DRĂGĂNEŞTI 1. Drăgăneşti

2. Malu Alb
20. DRĂGUŞENI 1. Drăguşeni

2. Adam
3. Căuieşti
4. Fundeanu

5. Ghingheşti
6. Nicopole
7. Ştieţeşti

21. FÂRŢĂNEŞTI 1. Fârţăneşti (1674)
2. Viile

22. FOLTEŞTI 1. Folteşti
2. Stoicani

23. FRUMUŞIŢA 1. Frumuşiţa
2. Ijdileni
3. Tămăoani

24. FUNDENI 1. Fundenii Noi
2. Fundeni (1521)
3. Hanu Conachi
4. Lungoci

25. GHIDIGENI 1. Ghidigeni
2. Gara Ghidigeni
3. Gârbovăţ
4. Gefu
5. Gura Gârbovăţului
6. Slobozia Corni
7. Tălpigi (1487)
8. Tăplău

26. GOHOR 1. Gohor (1528)
2. Gara Berheci
3. Ireasca
4. Nărteşti
5. Poşta

27. GRIVIŢA 1. Griviţa
2. Călmăţui

28. INDEPENDENŢA 1. Independenţa (1879)
29. IVEŞTI 1. Iveşti (1448)

2. Buceşti (1548)
30. JORĂŞTI 1. Jorăşti

2. Lunca
3. Zărneşti

31. LIEŞTI 1. Lieşti (1448)
32. MATCA 1. Matca (1716)
33. MĂSTĂCANI 1. Măstăcani

2. Chiraftei
34. MOVILENI 1. Movileni

35. MUNTENI 1. Munteni (1430)
2. Frunzeasca
3. Ţigăneşti (1617)
4. Ungureni

36. NĂMOLOASA 1. Nămoloasa
2. Crângeni
3. Nămoloasa-Sat

37. NEGRILEŞTI 1. Negrileşti (1488)
2. Slobozia Blăneasa
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38. NICOREŞTI 1. Nicoreşti (1572)
2. Braniştea
3. Coasta Lupei
4. Dobrineşti
5. Fântâni
6. Grozăveşti (1521)
7. Ionăşeşti
8. Mălureni
9. Piscu Corbului
10. Sârbi (1437)

39. OANCEA 1. Oancea (1521)
2. Slobozia Oancea

40. PECHEA 1. Pechea
2. Lupele

41. PISCU 1. Piscu
2. Vameş

42. POIANA 1. Poiana (1522)
2. Vişina

43. PRIPONEŞTI 1. Priponeşti
2. Ciorăşti
3. Huştiu
4. Lieşti
5. Priponeştii de Jos

44. RĂDEŞTI 1. Rădeşti
2. Cruceanu

45. REDIU 1. Rediu (1912)
2. Plevna

46. SCÂNTEIEŞTI 1. Scânteieşti
2. Fântânele

47. SCHELA 1. Schela
2. Negrea

48. SLOBOZIA CONACHI 1. Slobozia Conachi (f. 1800)
2. Izvoarele

49. SMÂRDAN 1. Smârdan
2. Cişmele
3. Mihail Kogălniceanu

50. SMULŢI 1. Smulţi (1448)
51. SUCEVENI 1. Suceveni

2. Rogojeni
52. SUHURLUI 1. Suhurlui

53. ŞENDRENI 1. Şendreni
2. Movileni
3. Şerbeştii Vechi

54. TUDOR VLADIMIRESCU 1. Tudor Vladimirescu (f. 1881)
55. TULUCEŞTI 1. Tuluceşti (1552)

2. Şiviţa
3. Tătarca

56. ŢEPU 1. Ţepu (1452)
2. Ţepu de Sus

57. UMBRĂREŞTI 1. Umbrăreşti
2. Condrea
3. Salcia
4. Siliştea
5. Torceşti
6. Umbrăreşti-Deal *

58. VALEA MĂRULUI 1. Valea Mărului (1533)
2. Mândreşti

59. VÂNĂTORI 1. Vânători (f. 1879)
2. Costi (sec. 18)
3. Odaia Manolache (1657)

60. VÂRLEZI 1. Vârlezi
2. Crăieşti

61. VLĂDEŞTI 1. Vlădeşti
2. Brăneşti

pe malul N al lacului Jirlãu; 3 230 loc.
(1 ian. 2011): 1 618 de sex masc. ºi 1 612
fem. Haltã de c.f. (în satul Zamfi reºti).
Nod rutier. Culturi de cereale, de
floarea-soa relui, de plante tehnice ºi de
nutreþ etc. Pisciculturã. Legumiculturã.
În satul Galbenu există o biserică din
1843, în satul Drogu se află o biserică din
1860, iar în satul Sătuc, biserica „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1927,
restaurată şi repictată după anul 2000).
GALDA DE JOS, com. în jud. Alba,
alcãtuitã din 11 sate, situatã în zona de
contact a Dealurilor Aiudului cu
prelungirile M-þilor Trascãu, pe râul
Galda; 4 421 loc. (1 ian. 2011): 2 167 de
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GALAÞII BISTRIÞEI, com. în jud.Bistriþa-Nã  sãud, alcãtuitã din 5 sate,situatã la poalele de N ale DealuluiPãdurea Murii (Dealurile Lechinþei), perâul Dipºa; 2 582 loc. (1 ian. 2011): 1 259de sex masc. ºi 1 323 fem. Nod rutier.Producţie de mobilă şi de articole dinpapură. Pomi culturã (meri, peri, pruni).Brutãrie. Satul Galaþii Bistriþei aparemenþionat documentar, prima oarã, în1345. Bisericã (în satul Herina), construitãdin cãrãmidã (1246–1260), în stil romanic,de tip bazilical, cu douã turnuri pe faþadade Vest ºi o absidã semicircularã înprelungirea navei centrale, declaratãmonument de arhitecturã. Iniþial a apar -þinut cultului romano-catolic, iar în

prezent se aflã în posesia cultuluievanghelic. În satul Dipşa, atestat docu -mentar în 1332, se află o biserică zidităîn anii 1482-1500, cu turn-clopotniţă (cuceas) înalt de 45 m, afectată de un incen -diu în 1751 şi refăcută ulterior. Iniţialbiserica a aprţinut cultului romano-catolic, apoi celui evanghelic, iar în anii’80 ai sec. 20 a fost cumpărată de orto -docşi, renovată şi declarată monumentistoric; în satul Tonciu există o bisericãroma no-ca tolicã (sec. 15).
GALBENI, Lacul de acumulare ~ Õ

Nicolae Bãlcescu (1).

GALBENU, com. în jud. Brãila, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în Câmpia Râmnicului,

* Până la 20 mai 1996 s-a numit Vasile Roaită.



sex masc. ºi 2 254 fem. Producţie decazane şi radiatoare pentru încălzirecentrală, de ambalaje din lemn şi deîngheţată. Fermã de creºtere a porcilor.Po mi culturã (meri, peri, pruni). În satulGalda de Jos, menþionat documentar,prima oarã, în 1287 se aflã bisericaortodoxã cu hramul „Naºterea MaiciiDom nului” (1715, cu picturi muraleinterioare din 1752); în satul Galda deSus, atestat documentar în 1648, existãbiserica având hramul „Sfântul Mihail”(sec. 17), iar în satul Mesentea, menþionatdocu mentar în 1303, biserica ortodoxãavând hra mul „Cuvioasa Parascheva”,cons truitã în 1782 pe locul unei bise ricimai vechi. Ruinele unei biserici din sec.13–16, în satul Benic. Castelul fam.Kemény (sec. 17) adãposteºte în prezentCentrul de recu perare ºi reabilitareneuropsihicã. Rezervaþia natu ralã„Cheile Galdei” (1 ha).
GALEª, lac de origine glaciarã, situat înE M-þilor Retezat, la obârºia vãiiomonime, la 2 040 m alt. Supr.: 3,68 ha;ad. max.: 20,5 m.
GALICEA, com. în jud. Vâlcea, alcãtuitãdin 9 sate, situatã în zona de contact aPiem. Cotmeana cu terasele de pe stg.Oltului, la confl. râului Topolog cu Oltul;4 025 loc. (1 ian. 2011): 2 022 de sex masc.ºi 2 003 fem. Satul Galicea este menþionatdocu mentar, prima oarã, în anul 1219.Bisericile cu hra murile „Sfin þii ApostoliPetru ºi Pavel”, cu zid de incintã, afostului schit Flãmânda, ctitorie din 1596a ma re lui logofãt Teodosie Rudeanu,„Adormirea Maicii Domnului” (1752, cupicturi murale inte rioa re originare),„Sfân tul Nicolae” (sec. 18, re fã cutã în1821) ºi „Sfinþii Voievozi” (1833, cu pic -turi ori gi nare în altar ºi pronaos ºi cupridvor adãugat în 1890), în satele Dealu

Mare (fost Flãmânda), Teiu, Cocoru ºiBratia din Deal. În satul Cremenari existãbiserica de cărămidă cu dublu hram –„Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului”ºi „Sfântul Nicolae” (1826–1828, cu fresceoriginare).
GALICEA MARE, com. în jud. Dolj,formatã dintr-un sat, situatã în CâmpiaDesnãþuiului, pe râul Baboia; 4 363 loc.(1 ian. 2011): 2 182 de sex masc. ºi 2 181fem. Nod rutier. Moarã de cereale. Fermãde creºtere a porcilor. Culturi de cereale,de floa rea-soarelui, de plante tehnice ºide nutreþ etc. Viticulturã.
GALICIUICA, com. în jud. Dolj, formatã
dintr-un sat, situatã în Câmpia Desnãþui;
1 655 loc. (1 ian. 2011): 826 de sex masc.
ºi 829 fem. Legu mi culturã. Agroturism.
Biserica având dublu hram – „Sfinþii
Apostoli Petru ºi Pavel” ºi „Sfântul
Gheorghe” (1842–1846, reparatã în 1861
ºi 1896). Com. G. a fost înfiinþatã la 7 apr.
2004 prin desprinderea satului Galiciuica
din com. Giubega, jud. Dolj.
GARA BOGDANA Õ Dragoş Vodă.

GARGALÂC Õ Corbu (1).

GARGALÂC MIC Õ Corbu (2).

GAROAFA, com. în jud. Vrancea,alcãtuitã din 8 sate, situatã în CâmpiaSiretului Inferior, pe râul Putna; 4 785loc. (1 ian. 2011): 2 329 de sex masc. ºi2 456 fem. Centru de olãrit. În arealelesatelor Ciuşlea (jud. Vrancea) şi Movileni(jud. Galaţi) a fost construit, în anii 2003-2007, un baraj pe râul Siret în urma căruias-a format lacul de acumulare Movileni-Ciuşlea (320 ha) ale cărui ape pun înmişcare turbinele hidrocentralei Movileni,cu o putere instalată de 47,7 MW, datăîn folosinţă la 30 oct. 2008. În satulGaroafa se află o biserică romano-catolică
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(1957-1963), iar în satul Ciuşlea existăbiserica „Sfânta Parascheva” (1932).
GARVÃN Õ Jijila (2).

GAVOJDIA, com. în jud. Timiº, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în Câmpia Lugojului,la confl. râului Spaia cu Timiº; 2 987 loc.(1 ian. 2011): 1 493 de sex masc. ºi 1 494fem. Staþie de c.f. Expl. de balast. Fabricãde cizme din cauciuc. În satul Gavojida,menþionat documentar în 1363, 1370,1447 etc., se află biserica „ÎnălţareaDomnului”, construită în 1928-1929(pictată în 1930) pe locul alteia care datadin 1792, şi conacul „Bucovinschi” (1894),azi azil de bătrâni, iar în satul Sălbăgel,atestat documentar în 1411, existăbiserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”(1879).
GÃEªTI, oraº în jud. Dâmboviþa, situatîn NV Câmpiei Titu, la 183 m alt., pe râulSabar, în zona de confl. a râului Cobiacu Potopu, la 30 km S-SV de municipiulTârgoviºte; 14 938 loc. (1 ian. 2011): 6 889de sex masc. ºi 8 049 fem. Supr.: 22,9 km2,din care 7,8 km2 în intravilan; den sitatea:1 915 loc./km2. Staþie de c.f. (inauguratãla 13 sept. 1872). Nod rutier. Expl. debalast. Constr. de utilaje pentru foraj ºiexploatare sonde, de utilaj chimic, defrigi dere cu compresor, de congelatoare.Fabrici de pre lucr. a lemnului ºi atutunului, de prefabricate din beton ºi deconstrucþii metalice diverse. Producţie deaparate electrocasnice, de îmbrăcămintepentru lucru, de produse zaharoase şiciocolată. Spital (1905). Ferme de creº terea bovine lor ºi pãsãrilor. Centru pomicol.
Istoric. Localit. apare menþionatã docu -mentar ca sat, prima oarã, la 19 iul. 1498,apoi la 4 ian. 1565, ºi capãtã statut deoraº în 1775. În timpul RãzboiuluiRuso-Tur co-Austriac (1736–1739) a deve -nit reºed. jud. Dâm boviþa (pânã larefacerea oraºu lui Târgoviºte), iar apoi aajuns reºed. jud. Vlaºca (pânã în 1832),când oraºul Giurgiu i-a luat locul caurmare a ieºirii lui din categoria raialelorturceºti (1829). În 1807, oraºul a fostmistuit, în mare parte, de un incendiu.În 1888, G. a fost centrul unei rãs coaleþãrãneºti. Monu mente: bisericile cuhramu rile „Intrarea în Bisericã a MaiciiDomnului”-Cioflec (1776, restaurată în1996), „Sfân tul Ilie” (1780), „SfântulNicolae” (1812), „Sfânta Treime” (1745,reconstruită în 1823), „Sfântul Ioan”

  
 
  
 
 
  
 
 
  
  

   
  

  
 

  
 

   
 

  
 
 
 
   

  
 

   
 

  
 

  
 

      
 

  
 
  

  
  

 
 

  
 
  

     
   

 
 

  
   

  
 
 
 
 
  

     
 

    
   
   

  
 

  
 

Lacul Galeş Găeşti. Colegiul naţional „Vladimir Streinu”



GÃISENI, com. în jud. Giurgiu, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în zona de contact aCâmpiei Titu cu Câmpia Gãvanu-Bur -dea, pe râul Argeº; 5 556 loc. (1 ian. 2011):2 729 de sex masc. ºi 2 827 fem. Nodrutier. Expl. de petrol ºi gaze naturale.Culturi de cereale, plante tehnice ºi denutreþ, legume etc. Între 17 febr. 1968 ºi23 ian. 1981, com. G. a fãcut parte dinjud. Ilfov. În satul Cãscioarele se aflãbiserica „Sfântul Nicolae” a fostei mănãs -tiri „Strâmbul”, declaratã monumentistoric, ctitorie din 1512–1521 a mareluivornic Drãghici Vintilescu, cu adãugiridin sec. 17–19, astfel încât edificiul iniþiala devenit altarul noului monument. Totîn satul Cãscioarele se aflã biserica avândhramul „In trarea în Bisericã a MaiciiDomnului” a fostei mănãstiri Cãscioarele(întemeiatã, se pare, în 1431), refãcutã în1725 ºi 1753. În bisericã se pãstreazãpietre funerare din sec. 16, între care pia -tra de mor mânt a stolnicului Neagoe,datând din 1504. Pe terit. com. se aflã ofrumoasã pãdure de foioase (5 000 ha).
GÃLÃNEªTI, com. în jud. Suceava,alcãtuitã din 2 sate, situatã în N Pod.Sucevei, la confl. râului Voitinel cuSuceava; 2 677 loc. (1 ian. 2011): 1 343 desex masc. ºi 1 334 fem. Staþie de c.f. Expl.de balast. Produse lactate. Ferme decreºtere a bovinelor (în satul Gãlãneºti)ºi pãsãrilor (în satul Hurjuieni). Culturide catofi ºi legume. În satul Gălăneşti seaflă o biserică din 1850 şi biserica „SfinţiiApostoli Petru şi Pavel” (1992-2000).Pânã la 7 mai 2004, com. G. a avut încomponenþã satul Voitinel, care la aceadatã a de venit comunã de sine stãtãtoare.
GĂLĂŞANI Õ Tătărani.

GĂLĂŞENI Õ Peştera de la ~.

GÃLÃªESCU, vârf în M-þii Fãgãraº,alcãtuit din ºisturi cristaline. Alt.: 2 471m. Acoperit cu pãºuni alpine.
GĂLĂŞEŞTI Õ Tătărani.

GÃLÃTENI, com. în jud. Teleorman,alcãtuitã din 3 sate, situatã în CâmpiaGãvanu-Burdea, pe râurile Claniþa ºiCâlniºtea; 2 823 loc. (1 ian. 2011): 1 405de sex masc. ºi 1 418 fem. Staþie de c.f.Expl. de petrol. Culturi de cereale, plantetehnice, legume º.a. În satul Gãlãteni seaflã bisericile cu hramurile „SfântulDumitru” (1844) ºi „Sfântul Gheorghe”(1898) şi conacul „Marin Tecuceanu”(1900), în stare de degradare.
GÃLÃÞUI, liman fluviatil situat în SCâmpiei Bãrãganului, pe dr. Vãii Barza,

pe terit. jud. Cãlãraºi. Supr.: 375 ha.Folosit pentru irigaþii.
GÃLÃUÞAª, com. în jud. Harghita,alcãtuitã din 8 sate, situatã în NV Depr.Giurgeu, la poalele de N ale M-þilorGurghiu, pe cursul superior al râuluiMureº; 2 734 loc. (1 ian. 2011): 1 315 desex masc. ºi 1 419 fem. Staþie de c.f. Expl.de balast. Combinat pentru industriali -zarea lemnului (placaj, binale, furnire,panel). În satul Gălăuţaş, întemeiat la sf.sec.18 şi atestat documentar în 1816, seaflă biserica ortodoxã, din lemn, cu hra -mul „Adormirea Maicii Domnului”(1777-1791), mutatã în 1909 din Topliþala Gãlãuţaº.
GÃLBINAªI 1. Com. în jud. Buzãu,alcãtuitã din 3 sate, situatã în CâmpiaBuzãu-Cãlmãþui, pe râul Buzãu; 4 243loc. (1 ian. 2011): 2 063 de sex masc. ºi2 180 fem. Haltã de c.f. Culturi de cereale,de plante tehnice ºi de nutreþ, de legumeº.a. Balastierã. Morãrit. În satul Gălbinaşise află o biserică zidită în perioada 1941-1957, pictată în 1975-1977 de Emil Berneaşi reparată în 2002 (vechea biserică„Sfântul Nicolae”, care data din 1812,  afost demolată în anul 2002 din cauzastării avansate de degradare), în satulBentu există biserica „Sfinţii ÎmpăraţiConstantin şi Elena” (1827), iar în satulTăbărăşti este biserica „Sfântul Nicolae”(1855, restaurată în anul 2000).

2. Com. în jud. Cãlãraºi, formatădintr-un sat, situatã în Câmpia Mostiºtei,pe râul Dâmboviþa, la 25 km SE deBucureºti; 3 468 loc. (1 ian. 2011): 1 731de sex masc. ºi 1 737 fem. Producţie demobilă pentru birouri şi bucătării. Prelucr.laptelui; presã de ulei comestibil. Fermãde creºtere a bovi nelor; aviculturã. Cul -turi de cereale, plante tehnice, floa -rea-soa relui º.a. Biserica „SfântulNicolae” (1908, reconstruită în 1977-1980). Com. G. a fost înfiinþatã la 3 mart.2005 prin desprin derea satului Gãlbinaºidin com. Vasilaþi, jud. Cãlãraºi.
GÃLEªTI, com. în jud. Mureº, alcãtuitãdin 7 sate, situatã în zona DealurilorNirajului, pe râul Niraj ºi pe canalulVeþca; 2 791 loc. (1 ian. 2011): 1 383 desex masc. ºi 1 408 fem. Producţie de  varşi ipsos şi de ambalaje din materialplastic. Ferme de creºtere a bovinelor ºia nutriilor. Prelucr. lemnului. SatulAdrianu Mic apare men þionat docu -mentar, prima oarã, în 1567, iar AdrianuMare în 1570. În satul Gãleºti, atestat do -cu mentar în 1501, se aflã o bise ricã din
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(1947); conacul „Grigore Olãnescu”
(sec. 19), azi Club. Colegiul Naţional
„Vladimir Streinu”.
GÃGEANUL Õ Cochirleanca.

GÃGEªTI, com. în jud. Vaslui, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în Depr. Elanului, pe
râul Elan; 2 163 loc. (1 ian. 2011): 1 139
de sex masc. ºi 1 024 fem. Centru viticol şi
de vinificaţie. Biserica „Sfinţii Voie vozi”
(1888), în satul Găgeşti. Satul Giurcani este
menþionat documentar în 1635. Pãdure
cu stejari seculari (în satul Popeni).
GÃICEANA, com. în jud. Bacãu, alcãtuitã
din 4 sate, situatã în Colinele Tutovei;
2 898 loc. (1 ian. 2011): 1 481 de sex masc.
ºi 1 417 fem. Expl. de gaze naturale.
Culturi de cereale. Viticulturã; api cul -
turã. Satele Gãiceana ºi Popeºti sunt men -
þionate documentar în 1528. Bisericã din
lemn cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului” (1808, re clã ditã în 1864,
cãptuºitã cu scânduri la exterior în 1933 ºi
pridvor adãugat în 1938), în satul Gãiceana.
GÃINA, culme muntoasã în S M-þilor
Bihor, în zona de izvor a Arieºului Mic,
la S de vf. Curcubãta Mare, formatã din
fliº marno-grezos (Cretacicul superior).
Alt. max.: 1 486 m (vf. Gãina). Culmea
G. este renumitã pentru târgurile anuale
care au loc aici, la 20 iulie, pe platoul
dintre vf. Gãina ºi înãl þi mea numitã „La
Târg”. „Târgul de fete” de pe acest platou
este o sãrbãtoare tradiþionalã cu nume -
roase manifestãri de etnografie ºi folclor
românesc, unde se fac ºi schimburi de
produse locale. Numele vine de la
legendara „gãinã de aur” – vâlva
munþilor, care aducea bogãþia filoanelor
în minele de aur.

Vârful Găina



sec. 14–15, cu fragmente de picturimurale interioare de facturã popularã ºiornamente vegetale datând din 1497.Nava bisericii a fost refãcutã în sec. 17.Clo pot din 1498. În satul Troiþa, atestatdo cumentar în 1332, existã o bisericãortodoxã, din lemn, cu hra mul „SfinþiiArhangheli Mihail ºi Ga vriil” (sec. 19),iar în satul Maiad, menþionat docu mentarîn 1513, se aflã o bisericã din sec. 14–18.În arealul com. G. a fost inclus satulSânvãsii (atestat documentar în 1332)reînfiinþat la 4 mai 2004 după ce fusesedesfiinţat la 17 febr. 1968 şi unificat cusatul Găleşti.
GÃNEASA 1. Com. în jud. Ilfov, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în Câmpia Vlãsiei, perâul Pasãrea; 4 680 loc. (1 ian. 2011): 2 336de sex masc. ºi 2 344 fem. Producţie deaparate, dispozitive şi instrumente medi - cale şi de laborator. Staþiune ºtiin þificãde cercetare a culturilor de câmp. Culturide cereale, de plante tehnice ºi delegume. Între 23 ian. 1981 ºi 10 apr. 1997,com. G. a fãcut parte din Sectorul AgricolIlfov. Bisericile „Sfântul Ilie” (sec. 17) ºi„Sfântul Nicolae” (1817, ctitorie a ZoiþeiCantacuzino), în satele Piteasca ºi MoaraDom neascã.

2. Com. în jud. Olt, alcãtuitã din 5sate, situatã în zona de contact a CâmpieiRomanaþi cu Piem. Olteþului, pe râulOltiºor; 4 126 loc. (1 ian. 2011): 2 021 desex masc. ºi 2 105 fem. Haltã de c.f. Nodrutier. Vestigii materiale din Neolitic.Satul Gãneasa apare menþionat docu -mentar, prima oarã, la 12 mai 1529, satulDranovãþu în 1517, iar satul Grãdiºtea în1594. În satul Izvoru, atestat documentarla 18 apr. 1533, se aflã un conac (înce -putul sec. 20) ºi biserica cu hramul „Cuvi -oasa Pa rascheva” (1862, reparată în 1937şi 1943), iar în satul Grădiştea există bise -rica „Sfântul Dumitru” (1898, refăcută în1955-1958).
GÃNEªTI, com. în jud. Mureº, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în Pod. Târnavelor, perâul Târnava Micã; 3 957 loc. (1 ian. 2011):1 898 de sex masc. ºi 2 059 fem. Staþie dec.f. Nod rutier. Producţie de mobilăpentru birouri. Viticulturã. În satulGãneºti, menþionat documentar, primaoarã, în 1302, se aflã un castel (sec. 18–19) care a aparþinut nobilului Rhédey, obiserică reformată (1517) ºi o bisericãromano-catolicã (1806–1809). În satul SubPãdure, atestat documen tar în 1466 seaflã biserica din lemn cu hramul „SfinþiiArhangheli Mihail ºi Gavriil” (1750).

Pânã la 28 ian. 2002, com. G. a avut încomponenþã satul Cuºtelnic care de laacea datã este localitate com ponentã amunicipiului Târnãveni.
GÃTAIA 1. Micã unitate de câmpie, înextre mitatea de S a Câmpiei de Vest,parte componentã a Câmpiei Bârzavei,situatã la S de râul Bârzava, drenatã derâurile Moraviþa ºi Semniþa. Acoperitãcu depozite aluvionare ºi loessoide.

2. Oraº în jud. Timiº, situat în câmpiaomonimã, pe râurile Bârzava ºi Moraviþa;6 205 loc. (1 ian. 2011): 3 046 de sex masc.ºi 3 159 fem. Supr.: 160 km2, din care 73,7km2 în intravilan; densitatea: 84 loc./km2.Nod feroviar ºi rutier. Prelucr. lemnuluiºi a laptelui. Produse electro teh nice,textile ºi alim. (macaroane, tăiţei ş.a.).Fermă de creştere a porcinelor. Culturide cereale ºi sfeclã de zahãr. Gãtaia estemenþionatã documentar, prima oarã, în1323. Com. G. a fost de declaratã oraº la7 mai 2004, având în subordine ad-tivălocalit. compo nentã Sculia (atestatãdocumentar în anul 1333) ºi satele Butin(menþionat documentar în 1364),Perscova (1358), ªemlacu Mare (1270) ºiªemlacu Mic (1404). Pânã la 7 mai 2004,fosta com. G. a avut în com ponenþã sateleBerecuþa, Birda, Mânãstire ºi Sângeorge,care la acea datã au format com. Birda,jud. Timiº. În anul 1800, în satul Perscovaau fost colonizaþi germani. În oraşulGătaia există biserica ortodoxă „SfântulGheorghe” (1793-1797), iar în satulªemlacu Mic se aflã mănãstirea „Sãraca”,de cãlugãri, amintitã do cu mentar în 1270,dar cu o existenþã anterioarã acestei date,cu biserica ce are hramul „Schimbarea laFaþã”, reziditã în 1443 de ieromonahulMacarie de la mănăstirea Tismana, pelocul unei vechi biserici care data dinanul 1404; biserica a fost renovatã ºipictatã în 1730 de Andrei Zugravul ºi fiulsãu. În 1778, împãratul Iosif al II-lea alAustriei a desfiinþat mănãstirea. În anul1782, autoritãþile austriece au scos lalicitaþie clãdirile mănãstirii; acestea aufost cumpãrate de Ioan Ostoici (dregãtorbogat din Timiºoara) ºi au rãmas înposesia urmaşilor fam. Ostoici pânã în1932, timp în care biserica a avut statutde bisericã de parohie, iar clãdirile anexes-au degradat. În 1932, Epis copiaCaransebeºului a cumpãrat fosta mănãs -tire ºi a reînfiinþat ansamblul monahal.La 28 oct. 1959, autoritãþile comuniste audesfiinþat mănãstirea, func þionând cabisericã de parohie pânã în 1987 când s-areluat viaþa monahalã.
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GÃUJANI, com. în jud. Giurgiu, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în lunca ºi pe teraselede pe stg. Dunãrii; 2 499 loc. (1 ian. 2011):1 242 de sex masc. ºi 1 257 fem. Presă deulei comestibil. Culturi de cereale, deplante tehnice, de legume º.a. Pescuit înregim natural. Între 17 febr. 1968 ºi 23ian. 1981, com. G. a fãcut parte din jud.Ilfov. Bisericile cu hramurile „Ador mireaMaicii Domnului” (1856) ºi „CuvioasaParascheva” (1882), în satele Gãujani ºiPietriºu. În satul Gãujani, atestat docu -mentar în anul 1700, s-a nãscut sopranaMariana Nicolesco (1948).
GÃURICIU Õ Izvoarele (6).

GÃVANU, Mănãstirea ~ Õ Mânzãleºti.

GÃVANU-BURDEA, câmpie în S României,parte componentã a Câmpiei Române,cuprinsã între Câmpia Piteºtiului, laN-NV, râul Argeº, la E, Câmpia Burnas,la S-SE, ºi râul Vedea, la V. Are aspectulunei câmpii cu caracter piemonatan înN ºi tabular în S, cu alt. ce coboarã treptatde la N-NV cãtre S-SE, de la 170 m la 90m. Ea apare ca o aso ciere de câmpuriinterfluviale largi, netede, in ter sectate denumeroase vãi (Vedea, Valea Câi nelui,Burdea, Teleorman, Claniþa, Câlniºtea,Glavacioc, Dâmbovnic, Neajlov º.a.) cuterase ºi lunci bine dezvoltate, cu aspectde vãi-culoar în care râurile meandreazãputernic. Acoperitã cu depozite groasede loess (5–12 m), în care procesele detasare au format numeroase crovuri,numite local gãvane sau padine, uneleocupate de lacuri (Lacul lui Dinþicã, LaculPopilor, Lacul Þuþui º.a.). Pe întreagasupr. a Câmpiei G.-B. predominã solurilecernoziomice ºi brun-roºcate, cu o ferti -litate naturalã ridicatã, pro pice culturiloragricole. Denumirea Câmpiei G.-B. a fostintrodusã de geograful George Vâlsan.
GÃVÃNEªTI, com. în jud. Olt, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în zona de contact aCâmpiei Romanaþi cu Piem. Olteþului, laNV de oraºul Balº; 2 227 loc. (1 ian. 2011):1 114 de sex masc. ºi 1 113 fem. Cul turide cereale. Creşterea bovinelor. În satulGăvăneşti se află biserica „AdormireaMaicii Domnului” (1820). Com. G. a fostînfiinþatã la 7 mai 2004 prin desprindereasatelor Bãleasa, Broºteni, Dâmburile ºiGãvãneºti din com. Baldovineºti, jud. Olt.
GÂDINÞI, com. în jud. Neamþ, formatădintr-un sat, situatã pe terasele de pe stg.râului Siret, la 6 km NE de municipiul



murale interioare din 1890 ºi amvonpictat în 1858).
GÂRBÃU, com. în jud. Cluj, alcãtuitã din5 sate, situatã în SV Dealurilor Clujului,pe râul Nadãº; 2 593 loc. (1 ian. 2011):1 264 de sex masc. ºi 1 329 fem. Staþie dec.f. Nod rutier. Expl. de nisi puri cuar -þoase. Prelucr. pietrei şi a laptelui; articolede feronerie. Creşterea bovinelor. Pro -duse de arti za nat. Pomi cul turã (meri,peri, pruni). Pe Dealul Babii au fostdescoperite urmele unei aºezãri ruralero mane (sec. 2–3). În satul Gârbãu,menþionat docu men tar, prima oarã, în1336 şi apoi în 1437, se aflã o bisericãorto doxã din lemn (sec. 19) ºi conacul„Lazsay” (1791); în satul Nãdãºelu existãconacul „Lazsay-Filip” (sec. 18–19), însatul Turea este conacul „Bánffi” (sec. 17),iar în satul Viºtea se aflã o bisericãreformată din sec. 16.
GÂRBOU 1. Dealurile Gârboului, zonãdelu roasã aparþinând Pod. Someºan (NVPod. Transil vaniei), situatã între râulSomeº, la N ºi NE, Dealurile Dejului, laE, Dealu rile Clujului, la S, ºi Depr.Almaº-Agrij, în V. Constituitã în cea maimare parte din conglomerate, gresii,argile marnoa se º.a. Alt. max.: 597 m. 

2. Com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã din 7sate, situatã în zona Dealurilor Gârboului,pe râul Briglez; 2 098 loc. (1 ian. 2011):1 049 de sex masc. ºi 1 049 fem. Producţiede fibre din sticlă. Pomiculturã (meri,peri, pruni). În satul Gârbou, menþionatdocumentar, prima oarã, în 1336, au fostdescoperite vestigiile unui castru romanºi tot aici se aflã castelul „Haller”, în stilbaroc (1766), aflat în stare avansată dedegradare; bisericã din lemn cu hramul„Adormirea Maicii Domnului” (1762), însatul Solomon.
GÂRBOVA 1. Munþii Gârbovei Õ
Baiului, Munþii ~.

2. Com. în jud. Alba, alcãtuitã din 3sate, situatã în S Pod. Secaºelor, lacontactul cu prelungirile nordice aleM-þilor Cindrel; 2 114 loc. (1 ian. 2011):1 054 de sex masc. ºi 1 060 fem. Producţiede module electronice. Centru viticol.Mu zeu sãtesc cu exponate din epocileNeolitic (piese din piatrã ºlefuitã), Bron -zului (ceramicã, podoabe, instrumente)º.a. În satul Gârbova, men þio nat docu -mentar, prima oarã, în 1096 se aflã ce -tatea Greavilor (reºedinþã nobi liarãfortificatã, cu zid de incintã, turn depoartã ºi donjon) datând din sec. 12,refãcutã în sec. 16, ruinele unei bazilici

ro ma nice (sec. 13) ºi un castel (sec. 19).În 1625, cetatea ºi biserica au fost restau -rate. În perioada 1141–1161, la Gârbovaau fost colonizaþi germani. În satulCãrpiniº se aflã biserica ortodoxã cuhramul „Adormirea Maicii Dom nului”(sec. 18), iar în satul Reciu este o bise ricãdin 1491, cu transformãri din 1801 şi zidde incintă din 1734, declarată monumentistoric.
GÂRBOVI, com. în jud. Ialomiþa, formatădintr-un sat, situatã în Câmpia Bãrãga -nului; 3 978 loc. (1 ian. 2011): 1 963 desex masc. ºi 2 015 fem. Staþie de c.f. Nodrutier. Expl de gaze naturale. Producþiede þuicã; prelucr. laptelui ºi a lânii; presãde ulei comestibil. Moară pentru măcinatcereale. Sere legumicole ºi floricole.Creºterea bovinelor ºi ovinelor. Culturide cereale, de floarea-soarelui, de plantetehnice ºi de nutreþ etc. În satul Gârbovi,atestat docu mentar în 1827, se află bise -ricile „Adormirea Maicii Domnului”(1859) şi „Sfântul Mucenic Dimitrie”(1991-1994). Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian.1981, com. G. a fãcut parte din jud. Ilfov.
GÂRCENI, com. în jud. Vaslui, alcãtuitãdin 6 sate, situatã în Pod. Central Moldo -venesc, pe râul Gârceneanca; 2 482 loc.(1 ian. 2011): 1 306 de sex masc. ºi 1 176fem. Apicul turã; produse apicole. În satulGârceni, menþionat docu mentar, primaoarã, în 1437, se aflã biserica din lemncu hramul „Sfântul Nicolae” (1746, re fã -cutã în 1821-1823, cu pridvor închis în1921, reparată în 1932, 1953, 1996-1998)ºi mănãstirea „Mălineºti” (de călugări),cu biserica din lemn având hramul„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”.Iniţial, aici a existat un schit de maici cuo biserică din lemn construită în 1762prin strădania ieromonahului NicodimHudici, pe locul căreia a fost reconstruită(30 apr. 1826–1830) o biserică din bârnede stejar de către meşterii Gheorghe şiTeodor. Până în 1863, la acest schit afuncţio nat o şcoală de cântăreţi biseri -ceşti. După secularizarea averilormănăsti reşti în 1863, schitul a încetat sămai existe, fiind redeschis abia în 1925prin osârdia lui Iacov Antonovici (epis -copul Huşilor) cu sprijinul material almareşalului Constantin Presan şi al soţieisale, Olga. Biserica şi chiliile au fostrestaurate în anul 1928. Desfiinţat deautorităţile comuniste la 28 oct. 1959,schitul a fost reactivat în 1995 ca mănăs -tire de călugări. După 1995 faţadelebisericii au fost căptuşite cu şindrilă, s-au
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Roman; 2 742 loc. (1 ian. 2011): 1 383 desex masc. ºi 1 359 fem. Expl. ºi pre lucr.lemnului. Moarã de cereale; produse depanifi caþie. Cetate (sec. 15–17). În satulGâdinţi, atestat documentar la 12 iul.1415, se află biserica „Sfântul Dumitru”(1807–1812, reparatã în 1840, 1908, 1926ºi pictatã în 1962), declaratã monumentistoric, şi conacul „Bogdan” (sec. 19).Com. G. a fost înfiinþatã la 7 mai 2004prin desprinderea satului Gâdinþi dincom. Sagna, jud. Neamþ. G. a mai avutstatut de comună în perioada 1864-1968.
GÂLCEAG, Hidrocentrala ~ Õ ªugag
(2).

GÂLCESCU (sau CÂLCESCU), lacglaciar în ma sivul Parâng, situat sub vf.Setea Mare (2 358 m), la 1 925 m alt.Supr.: 3 ha. Ad. max.: 9,3 m; vol.: 0,1 mil.m3. Aici îºi are obârºia unul dintre izv.Lotrului. Rezervaþie naturalã (carecuprinde lacul ºi împrejurimile lui).
GÂLGÃU, com. în jud. Sãlaj, alcãtuitãdin 9 sate, situatã în zona DealurilorCiceului, pe râul Someº; 2 433 loc. (1 ian.2011): 1 185 de sex masc. ºi 1 248 fem.Staþie de c.f. Nod rutier. Expl. de cal car(în satul Glod). Mat. de constr. (balast,nisip cao linos). Complex avicol. Produsede panificaþie. Pomiculturã (meri, pruni,peri). Satul Gâlgãu este menþionat docu -mentar, prima oarã, în 1405. În satulCãpâlna, la 16 sept. 1437, s-a încheiat o„uniune frã þeascã” între nobilime, cler,fruntaºii secui ºi patriciatul sãsesc, cunos -cutã sub denumirea Unio trium nationum,îndreptatã îm potriva þãranilor rãs cu laþiºi contra populaþiei româ neºti majoritare.Casa „Mihalyi” (sec. 20), în satul Chizeni;bisericile din lemn cu hramurile„Fecioara Maria” (1690, mutatã aici în1805 din alt sat) ºi „Sfântul Nicolae”(1817), în satele Bârsãu Mare ºi Fodora.
GÂNGIOVA, com. în jud. Dolj, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în SE CâmpieiDesnãþui, pe cursul inf. al Jiului; 2 566loc. (1 ian. 2011): 1 231 de sex masc. ºi1 335 fem. Ferme de creºtere a bovinelorºi por cinelor. Culturi de cereale, plantetehnice ºi de nutreþ, cartofi ºi legume º.a.Apiculturã. În satul Comoºteni se aflãbiserica având hramul „Sfântul Nicolae”,con struitã în 1786, pictatã în 1789 ºi re -paratã în 1882, 1921 ºi 1934, iar în satulGângiova există bi serica „AdormireaMaicii Domnului” (1845–1846, cu picturi



construit mai multe chilii, un paraclis,trapeza ş.a. Biserica are un iconostas dinlemn sculptat, pictat în ulei (sec. 19). Însatul Trohan existã biserica din lemn cuhramul „Adormirea Maicii Domnului”(sf. sec. 18, cãptuºitã cu lemn la exteriorºi tencuitã la interior în 1940), iar în satulDumbrãveni se aflã biserica din lemn cuhramul „Naºterea Sfântului IoanBotezãtorul” (1784-1787, refăcută în 1814-1818).
GÂRCINA, com. în jud. Neamþ, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în zona de contact aSubcarpaþilor Neamþului cu M-þiiStâniºoarei, pe râul Cuejdiu; 4 826 loc. (1ian. 2011): 2 422 de sex masc. ºi 2 404fem. Expl. de sãruri de potasiu ºimagneziu. Producţie de mobilă pentrubirouri. Centru de cojocãrit ºi de pielãrie.În satul Gârcina, atestat documentar la10 oct. 1458, se aflã biserica „PogorâreaDuhului Sfânt” (ante 1668), iniţialconstruită din lemn, reconstruită dincărămidă în anii 1796-1804 şi repictată în1957-1962, iar în satul Almaº existãmănãstirea Almaº (de cãlu gãri), cu unparaclis din lemn ce poartã hramul„Sfântul Nicolae” construit în 1659 desoþii Maria ºi Vasile Almaº (familie deoieri din Transilvania). Distrus de tãtari,para clisul a fost reconstruit în 1715 deEcaterina Cantacuzino, soþia spãtaruluiIordache Cantacuzino. Schitul decãlugãri a funcþionat pânã în 1821 cânda fost prãdat de eteriºti, iar cãlugãriialungaþi. Actuala bisericã de zid, cuhramul „Dumi nica Tuturor Sfinþilor”, afost construitã dupã anul 1821 de familialogofãtului Balº ºi mãritã în 1851.Desfiinþat de autoritãþile comuniste la 28oct. 1959, schitul a fost reînfiinþat la 12ian. 1987 ca aºezã mânt pentru cãlugãri,iar la 22 iun. 1990 transformat în mănãs -tire. În perioada 1988–1995, bisericamănãstirii a fost pictatã de cãtre pictoriiMoroºanu, Bratilo veanu ºi Stancu dinSuceava. Biserica a fost sfinþitã la 1 oct.1995 când a primit noul hram – „Acope -rã mântul Maicii Domnului”.
GÂRCOV, com. în jud. Olt, alcãtuitã din2 sate, situatã în S Câmpiei Romanaþi, pestg. Dunãrii; 2 636 loc. (1 ian. 2011): 1 316de sex masc. ºi 1 320 fem. Culturi decereale, de plante tehnice ºi de nutreþ,legume º.a. Pescuit în regim natural. Însatul Gârcov se află biserica „SfântulNicolae” (1864-1869, restaurată în 1922-1927 şi după cutremurul din 4 mart.

1977), iar în satul Ursa există biserica„Sfântul Gheorghe” (1904-1910).
GÂRDA DE SUS, com. în jud. Alba,alcătuită din 17 sate, situatã pe cursulsuperior al râului Arieº, la confl. cu râulGârda Seacã, la poalele NE ale vf.Curcubãta Mare din M-þii Bihor, la 740m alt.; 1 694 loc. (1 ian. 2011): 824 de sexmasc. ºi 870 fem. Expl. ºi prelucr.lemnului (cherestea). Mori de apã. Pro -duse de artizanat. Agroturism. În satulGârda de Sus se aflã o bisericã din lemn,cu hramul „Naºterea Sfântului IoanBotezãtorul”, construitã în 1792 pe loculuneia mai vechi. Biserica, extinsã în 1863,când a fost alungitã nava, pãstreazãpicturi interioare realizate în 1804,declaratã monument istoric ºi dearhitecturã în anul 2004. Rezervaþianaturalã Cheile Ordâncuºei (10 ha). Înarealul co munei se aflã peºtera Scãriºoara.
GÂRDANI, com. în jud. Maramureº,formată dintr-un sat, situatã în SV Depr.Baia Mare; 1 606 loc. (1 ian. 2011): 790 desex masc. ºi 816 fem. În satul Gârdani,atestat documentar în anul 1424, se aflãcastelul „Blomberg” (sec. 19) ºi bisericile„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”(1881) şi „Înãl þarea Domnului” (1990–2000), cu picturi murale interioareoriginare. Com. G. a fost înfiinþatã la7 apr. 2004 prin desprinderea satuluiGârdani din com. Sãlsig, jud. Maramureº.
GÂRLA MARE, com. în jud. Mehedinþi,formată dintr-un sat, situatã în SECâmpiei Blahniþei, pe stg. Dunãrii; 3 239loc. (1 ian. 2011): 1 591 de sex masc. ºi1 648 fem. Ferme de creºtere a bovinelorºi porcinelor. Viticulturã. Culturi decereale, de plante tehnice ºi de nutreþ,legume etc. Apiculturã. Morãrit; produsede panificaþie. Pescuit în regim natural.Pe terit. com. au fost descoperite urmelemai multor aºezãri omeneºti dinNeoliticul mijlociu ºi târziu (milen. 4–2î.Hr.), aparþinând culturilor materialeVinča-Turdaº ºi Sãlcuþa, din perioada detrecere de la Neolitic la Epoca bronzului(2500–1800 î.Hr.) ºi mai ales din epocilemijlocie ºi târzie ale bronzului (1500–1300î.Hr.). Cultura Gârla Mare, cunoscutã înliteratura de specialitate ºi sub numele
Gârla Mare-Cârna (denumitã dupã staþiu -nile eponime), sau Cultura câm purilorde urne, cu rãspândire foarte mare(Sudul Olteniei, Banat, NE Serbiei), secarac terizeazã prin mari cimi tire plane(câmpuri de urne) cu morminte deincine raþie sau de înhumare, cu urne cu
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capac însoþite de vase mai mici cucaracter de ofrandã ºi alte obiec te. Aicis-au gãsit vase cera mice (urne, strãchini,ceºti), numeroase figurine zoomorfe dinteracotã (sub formã de caprã sau de pa -sãre) ºi antropomorfe (statuete feminine,stilizate, cu rochia în formã de clopot),bogat decorate cu elemente geometrice(spirale, meandre), dispuse în registre ºiradial faþã de axul vasului. Biserica„Pogorârea Duhului Sfânt” (1838), însatul Gârla Mare. Până la 7 apr. 2004,com. G. M. a avut în componenţă satulVrata, care la acea dată a fost trecut încategoria comunelor.
GÂRLENI 1. Lac de acumulare, deorigine antro picã, pe cursul inf. alBistriþei, construit în scop hidroenergetic,dat în folosinþã în 1965. Supr.: c. 10 km2;vol.: 5,1 mil. m3.

2. Com. în jud. Bacãu, alcãtuitã din 4sate, si tuatã la poalele N ale CulmiiPietricica, pe cursul inf. al Bistriþei; 6 932loc. (1 ian. 2011): 3 485 de sex masc. ºi3 447 fem. Staþie de c.f. (inauguratã la15 febr. 1885). Expl. de balast. Moarã(1900). Hi dro centralã (23,6 MW), datã înfolosinþã în 1965. Producţie de anvelopeşi camere de aer. Poligon militar. Reºed.com. este satul Gârlenii de Sus. Pânã la1 ian. 1965, com. G. s-a numit Racila. Însatul Gârlenii de Sus se află o bisericădin 1868, iar în satul Gârleni există obiserică ortodoxă din 1875, o bisericăromano-catolică cu hramul „Sfânta Ana”(1972) şi un conac de la sf. sec. 19.
GÂRLICIU, com. în jud. Constanþa,formată dintr-un sat, situatã în lunca ºipe terasele de pe dr. braþului DunãreaVeche, pe canalul Baroiu; 1 783 loc. (1 ian.2011): 925 de sex masc. ºi 858 fem. Fermãde creºtere a ovinelor. Pescuit în regimna tural. În satul Gârliciu, atestat docu -mentar în anul 1843, au fost identificateurmele castrului roman Cius, datând dinsec. 2 (suprapus peste o aºezareautohtonã), care fãcea parte din sistemulde apãrare al limesului dunãrean.Biserica „Sfântul Nicolae” construitã între1865 ºi 1902.
GÂRLIªTEA Õ Eftimie Murgu.

GÂRLIÞA, liman fluviatil în SVDobrogei, în Pod. Oltinei, pe dr. braþuluiOstrov al Dunãrii, cu care comunicãprintr-o gârlã, pe terit. com. Ostrov (jud.Constanþa). Supr.: 13,86 km2. Ad. max.:



GENERAL BERTHELOT, com. în jud.Hune doara, alcãtuitã din 5 sate, situatãîn partea de V a Depr. Haþeg, la poalelede SE ale M-þilor Poiana Ruscãi, pe cursulinf. al râului Breazova; 973 loc. (1 ian.2011): 478 de sex masc. ºi 495 fem. Pomi -culturã (meri, peri, pruni). Pânã în anul1925, satul ºi com. G.B. au purtat numele
Fãrcãdinul de Jos, între 1925 ºi 1 ian. 1965s-au numit Berthelot, între 1 ian. 1965 ºi9 nov. 2001 au avut toponimul Unirea,iar din 9 nov. 2001 se numesc General
Berthelot. În satul General Berthelot,atestat docu mentar în 1411, generalulfrancez Henri Mathias Berthelot (fost ºefal misiunii militare franceze în Româniacare a contribuit la reorganizarea armateiromâne în primãvara anului 1917) a fostîmpro prietãrit cu 70 de ha de teren ºi unconac.
GENERALISSIMUL SUVOROV Õ Dum -
brã veni (4).

GENERAL POETAª Õ Ulmu (1).

GENUCLA Õ Isaccea.

GENUNE Õ Câineni (2).

GEOAGIU, oraº în jud. Hunedoara,situat în depresiunea omonimã, lapoalele de SE ale M-þilor Metaliferi, la350 m alt., la confl. râului Geoagiu cuMureºul, la 46 km E-NE de Deva; 5 637loc. (1 ian. 2011): 2 738 de sex masc. ºi2 899 fem. Supr.: 156 km2, din care 9,9km2 în intravilan; densitatea: 569loc./km2. Staþie de c.f. Expl. de calcar, detra vertin ºi de balast. Fabricã de cãrãmizi;prelucr. lemnului; produse alim. Pomi -culturã (meri, peri, pruni). Sta þiune decercetãri ºi producþie pomicolã. În localit.componentã Aurel Vlaicu se aflã Muzeulmemorial „Aurel Vlaicu” (pionier alaviaþiei româneºti ºi mon diale), amenajat

în casa în care a trãit marele inven tatorcu familia sa (con struitã în 1880). Staþiunebalneocli ma tericã de interes general, cufuncþionare permanentã (în localit.componentã Geoagiu-Bãi), cu climat mo -derat, recon for tant, cu ierni blânde, lip -site de geruri (temp. medie a lunii ian.–2°C) ºi veri plãcute (în iul. temp. mediide 20°C) ºi cu nu meroase izv. de apeminerale bicarbo natate, cal cice, magne -ziene, slab radio active, uºor carboga -zoase, mezoter male (29–33°C) indicatepentru tratarea afecþiunilor reumatis -male, neurolo gice periferice (parezeuºoare, sechele dupã polio mielitã, nevriteginecologice, tulbu rãri minore de puber -tate ºi de me nopauzã) etc. În curã internã,apele minerale au efect curativ asuprabolilor gastro duodenale (gas trite, ulcere),hepato-biliare, renale (microli tiazã, infecþiiuºoare) etc. Staþiunea dispune de bazede tratament, iar în sezonul estival poatefi folosit ºtrandul în aer liber, cu apãtermalã (30°C). Sta þiunea este cunoscutãde pe vremea stã pânirii ro mane, mai întâicu numele Germisara, iar apoi Thermae
Dodone. Mãrturii ale intensei acti vitãþidesfãºurate aici sunt bazinul circular,datând din epoca romanã (sec. 2–3), sãpatîn stâncã, cu diametrul de 7,59 m, cecolec teazã apa unui izvor termal, inscrip -þii votive pentru vindecãri º.a. desco -perite în aceastã zonã. Pe terit. localit.componente Cigmãu, pe platoul Turia-Cetatea Uriaºilor, au fost descoperiteurmele unui castru roman de zid (246,5x 75,8 m) datând din sec. 2–3, situat pedrumul ce lega Ulpia Traiana Sarmize -getusa de Apulum, în jurul cãruia s-adezvoltat aºezarea civilã prosperã Germi -sara, unde au fost identificate edi ficii dezid cuprin zãtoare, monumentale (sanc -tua rele dedicate lui Iupiter, Esculap ºi
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1,70 m. Pescuit. Irigaþii. Cunoscut ºi subnumele de Bugeac.

GÂRNIC, com. în jud. Caraº-Severin,alcãtuitã din 2 sate, situatã la poalele deE ale M-þilor Locva ºi cele V ale M-þilorAlmãj; 1 356 loc. (1 ian. 2011): 691 de sexmasc. ºi 665 fem. Centru de cusãturi ºiþesãturi populare. Mori de apã pe râulGramensca. Producţie de aparate dedistribuţie şi control a electricităţii, demotoare, de generatoare electrice, debobine ºi transformatoare, de þuicã şi deproduse de panificaþie. În anul 1827 aiciau fost colonizate 56 de familii de cehidin Boemia. Biserica romano-catolică„Sfântul Havel” (1850-1857). Com. G. areîn componenţă satul Padina Matei cares-a depopulat la sf. sec. 20 şi începutulsec. 21, existând din punct de vedere ad-tiv, dar fără locuitori.
GEACA, com. în jud. Cluj, alcãtuitã din6 sate, situatã în Câmpia Fizeºului, lapoalele SV ale Dealului Ascuþit (557 malt.), pe cursul superior al râului Fizeº,pe malurile lacurilor antropice Þaga ºiCãtina; 1 643 loc. (1 ian. 2011): 826 de sexmasc. ºi 817 fem. Expl. de gaze naturale(în satul Puini). Presã de ulei comestibil;articole de mobilier. Moarã de cereale.Apiculturã. Sa tul Geaca este menþionatdocu mentar, prima oarã, în 1228.Biocomplex ac va tic ºi loc de popaspentru pãsãrile migratoare, declaratrezervaþie zoologicã (25 ha). Aici se întâl -nesc egreta mare (Casmerodius albus),cãlifarul alb (Tadorna tadorna), cãlifarulroºu (Tadorna ferru ginea), lopãtarul(Platalea leu corodia) º.a. Bisericã din 1449,în satul Legii, biserică reformată (1891)în satul Geaca ºi bisericã ortodoxã, dinlemn, cu hramul „Cuvioasa Parascheva”(1771), în satul Lacu.
GEAMÃNA, vârf în masivul Goºmanu,repre zentând alt. max. a acestuia (1 474 m).
GEMENELE 1. Lac de origine glaciarã,situat în M-þii Retezat, la 1 920 m alt.Supr.: 2,48 ha; ad. max.: 5,3 m.

2. Com. în jud. Brãila, alcãtuitã din 2sate, situatã în Câmpia Brãilei; 1 794 loc.(1 ian. 2011): 872 de sex masc. ºi 922 fem.Nod rutier. Produse lactate. Moarã decereale. Fermã de creºtere a bovinelor.Pomiculturã (meri, peri, pruni, caiºi).Culturi de cereale, de plante tehnice ºide nutreþ, de cartofi ºi legume etc. SatulGemenele a fost întemeiat în 1892.

Geoagiu-Băi. Vedere generalăLacul Gemenele



Hygieia) ºi s-au gãsit o statuetã din bronzînfãþiºându-l pe Hercule, reliefuri fune -rare ºi de cult, inscripþii votive etc.Localit. Geoagiu apare menþionatã docu -mentar, prima oarã, în 1271, apoi în 1291,iar la 6 ian. 1508 Geoagiu ºi 19 sate dinjur au intrat în posesia lui Radu cel Mare,domn al Þãrii Româneºti. Declarat oraºla 30 nov. 2000, G. are în subordinead-tivã localitãþile componente AurelVlaicu, Bãcâia, Bozeº, Cigmãu, Gelmar,Geoagiu-Bãi, Homorod, Merme zeu-Vãleni, Renghet, Vãleni. De la sf. sec. 15ºi pânã în 1761, la G. a funcþionat omănãs tire care, la 13 iun. 1761, a fostincen diatã din ordinul generaluluiaustriac Adolph von Buccow. Bisericilecu acelaºi hram – „Sfinþii ArhangheliMihail ºi Gavriil” –, în localit. com -ponente Bãcâia (sec. 18) ºi Bozeº (sec. 16);biserica „Sfântul Nicolae” (1526, cupicturi murale interioare executate înfrescă, în anii 1977–1980, de MariaChelsoi-Popescu din Bucureşti) ºi ca pelãroma nicã datând din sec. 11, cunoscutăşi sub numele de biserica rotundă,formată dintr-o navă circulară cu dia -metrul de 5,5 m şi o absidă semicircularăde 2 m lungime, în oraşul Geoagiu.
GEORGE ENESCU, com. în jud. Botoºani,alcã tuitã din 5 sate, situatã în NV CâmpieiJijiei Superioare, pe râul Ibãneasa; 3 470loc. (1 ian. 2011): 1 723 de sex masc. ºi1 747 fem. Nod rutier. Reºed. com. estesatul Dumeni. Dupã 16 sept. 1955,comuna, iniþial numitã Liveni-Vârnav, afost numită G.E., ea fiind locul de naºtereal marelui com pozitor ºi interpret GeorgeEnescu. Muzeu memorial amenajat încasa celebrului muzician (reorganizat în1970) cu obiecte personale, primele creaþiioriginale, pianina din copilãrie, jucãrii,desene, cãrþi de poveºti care i-au aparþi -

nut. Bisericã având hramul „SfântulNicolae” (1834), în satul George Enescu.
GEPIU, com. în jud. Bihor, alcãtuitã din2 sate, situatã în Câmpia Criºurilor; 1 884loc. (1 ian. 2011): 933 de sex masc. ºi 951fem. Prelucr. lap telui; producţie de mo -bilă şi de produse de panificaþie. Moarãde cereale. Creºterea bovinelor. Cul turide cereale. În satul Gepiu, atestat docu -mentar în anul 1332, se aflã o bisericãortodoxã din anul 1850, construitã pelocul uneia din lemn ce data din 1770.Com. G. a fost înfiinþatã la 23 dec. 2003prin desprinderea satelor Gepiu ºi Bicacidin com. Cefa, jud. Bihor.
GERASUS, denumirea anticã a râului
Prut, folositã de cãtre romani.
GERLISSA Õ Eftimie Murgu.

GERMISARA Õ Geoagiu.

GETIC, Piemontul ~ Õ Piemontul
Getic.

GHELAR Õ Ghelari.

GHELARI, com. în jud. Hunedoara,alcãtuitã din 4 sate, situatã la poalele deE ale M-þilor Poiana Ruscãi, în zonanumită Ţinutul Pădurenilor; 2 106 loc.(1 ian. 2011): 1 014 de sex masc. ºi 1 092fem. Expl. de min. de fier (în prezentmina se află în conservare) ºi dolomit.Prelucr. lemnului. Producţie de îmbrăcă -minte pentru lucru. În satul Govãjdia,atestat documentar în 1482, a fost con -struit un furnal (în anii 1806–1810), datîn folosinţă în 1813, cel mai modern dinEuropa acelor timpuri, în care seproducea fontã de foarte bunã calitate.Multe piese care alcătuiesc structura derezistenþã a Turnului Eiffel din Paris aufost confecþionate din fonta fabricatã laGovãjdia. Structura Turnului Eiffel dinParis, construit în anii 1887–1889, a fost
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realizată după o tehnologie descoperităde inginerul român Gheorghe Pănculescu.Furnalul de la Govăjdia a funcţionat pânăîn anul 1924. În 1895, lângã Ghelari a fostdescoperit un cuptor de topit minereulde fier, datând din sec. 9, azi expus laBritish Museum din Londra. Bise rici dinlemn cu acelaºi hram – „Sfinþii Arhan -gheli Mihail ºi Gavriil” –, în satele Ruda(1653) ºi Ghelari (1770, reparatã în anii1837, 1932, 1941, 1951, 1966–1967). Însatul Ghelari, atestat documentar în 1733,se aflã catedrala ortodoxã cu hramul„Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel”, de maridimensiuni (47 m lungime, 21 m lãþimeºi 47 m înãlþime, fiind una dintre cele maimari din România), construitã în etapeîn perioada 1939–1960, pictatã în anii1960–1965 de Constantin Niþulescu ºisfinþitã la 4 nov. 1973. Tot în satul Ghelari(care pânã în 1981 a avut grafia Ghelar)mai existã biserica romano-catolicã„Sfânta Varvara” (1783), o bisericãreformatã (sec. 19) ºi un schit de maiciînfiinþat la 13 nov. 1992.
GHELINÞA, com. în jud. Covasna, alcã -tuitã din 2 sate, situatã în E Depr. TârguSecuiesc, la poalele de V ale M-þilorVrancea, pe râul Ghelinþa; 4 947 loc.(1 ian. 2011): 2 439 de sex masc. ºi 2 508fem. Expl. de petrol, gaze naturale, calcar,gresii, balast ºi turbã. Expl. ºi prelucr.lemnului (mobilă). Moarã pentru măcinatcereale (sec. 19). Pãstrã vãrie. Pe terit.com. a fost desco pe ritã (în 1894) o brãþarãdacicã din argint, sub formã de spiralã,ter minatã cu capete de ºarpe, stili zate.În satul Ghelinþa, menþionat do cu mentar,prima oarã, în 1567, se află bisericaortodoxă cu hramul „Sfântul Nicolae”(1880) şi o biserica fortificatã, roma -

Ghelari. Catedrala „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”

George Enescu. Muzeul memorial „George Enescu”

  



pre lucr. lemnului (mobilã, cherestea, lãzietc.). Producţie de stofe pentru mobilã,de þesãturi tehnice, de încălţăminte ºi deproduse alim. (preparate din carne ºilapte, bere, prelucr. fructelor de pãdure,panifi caþie etc.). Moarã de apã (1868).Activităţi de colectare a fructelor depădure (afine, zmeură, ciuperci, mere).Muzeul orăşenesc „Tarisznyás Márton”(1952), cu colecþii de istorie, etnografie,ºtiinþele naturii ºi de artã plasticã.Preventoriu pentru copii. Patinoar artificial(3 000 de locuri). Parc dendro logic(13 ha). Municipiul G. este consideratunul dintre aşa-numiţii „poli ai frigului”din România deoarece aici se înregis -trează c. 160 de zile pe an cu temperaturisub 0°C, cele mai geroase fiind lunile ian.şi febr. Temperaturile scad, frecvent, sub-30°C ca urmare a fenomenului de inver -sie termică, feno men care se manifestăprin coborârea aerului foarte rece (maigreu) de pe crestele montane înconju -rătoare, în vatra depresiu nii, înlocuindaerul ceva mai cald şi stagnând aici timpîndelungat. Istoric. Localit. aparemenþionatã docu mentar, prima oarã,într-un registru papal din anul 1232, iarapoi în 1285, în 1333 (sacerdos de Giorgio)etc. În anul 1500 este sem nalatã prezenþacetãþii Both. Locui torii aºezãrii auparticipat la Rãscoala din 1514 condusãde Gheorghe Doja. În anul 1607, G. aprimit dreptul de a ţine târguri. În pe -rioada 1637–1762, la G. s-au stabilitnumeroase familii de armeni care auimpulsionat dezvoltarea meºteºugu rilorºi a comerþului. Declarat oraº în 1905 ºimuni cipiu la 23 dec. 2003, G. are în sub -ordine ad-tivã patru localit. compo nente:Covaci peter, Lacu Roºu, Vargatac ºiVisafolio. Monu mente: ruinele cetãþiiBoth (sec. 16); ruinele Ofi ciului de vamãcare a funcþionat între 1607 ºi 1810;biserica romano-cato licã, în stil baroc(1498, reconstruitã în 1627, renovatã ºiîncon juratã cu zid de incintã în anii 1753–1757); casa parohialã a bisericiiromano-catolice (1758); biserica arme -neascã, aparţinând cultului catolic, cuhramul „Naşterea Maicii Domnului”,construită în stil baroc în anii 1730–1734,şi înconjuratã cu zid de incintã în 1748;capela armeneascã (1650); casa parohialăarmenească (sec. 19), declarată monu -ment de arhitectură; biserica ortodoxãcu hramul „Sfântul Gheorghe” (1929–1937); biserica reformată (1895–1899);statuia Sfântului Nicolae, operă asculptorului Burján Emil; statuia lui

Kossuth Lajos, dezvelită în 1977, operăa sculptorului Miholcsa József din TârguMureş; statuia episcopului FogarassyMihály; clădirea Muzeului municipal„Tarisznyás Márton” construită în stilbaroc, în anii 1770–1778, după planurilearhitectului Vertán István (amenajată camuzeu în anul 1952); clădirea Centruluişcolar pentru agricultură (1785–1790);casele, în stil baroc, „Czárán” (sec. 17),„Bocsánczy” (1733), „Kopacz” (1800),„Kövér” (1810), declarate monumente dearhitectură; casã din lemn din 1845 (pestrada Gábor Aron nr. 18). La 26 km NEde oraº se aflã staþiunea climatericã ºi deodihnã Lacu Roºu (Õ), iar la 30 km NEde G., zona turisticã Cheile Bicazului.
GHERÃEªTI, com. în jud. Neamþ, alcã -
tuitã din 3 sate, situatã în lunca ºi pe
terasele de pe stg. râului Moldova; 6 531
loc. (1 ian. 2011): 3 307 de sex masc. ºi
3 224 fem. Nod rutier. Expl. de balast.
Producţie de ţigle, de cărămizi, de cahle
de teracotã, de confecþionare a morilor
de furaje ºi de cereale ºi de confecþii
metalice (garduri, porþi etc.). Culturi de
cereale, cartofi, legume º.a. În satul
Gherãeºti, atestat documentar în anul
1499, se află o biserică ortodoxă din 1854
şi o biserică romano-catolică zidită în
1904-1907 (mărită în 1984) pe locul uneia
din lemn ce data din 1776.
GHERÃSENI, com. în jud. Buzãu,alcãtuitã din 2 sate, situatã în CâmpiaSãratei, pe cursul superior la râuluiCãlmãþui; 3 538 loc. (1 ian. 2011): 1 819de sex masc. ºi 1 719 fem. Instalaþie depasteurizare ºi de ambalare a laptelui.Fermã de creºtere a bovinelor. Culturi
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no-catolicã (1245), con struitã în stil roma -nic târziu, care pãstreazã un an samblude picturã muralã goticã, executat în1330, reprezentând scene din ciclulcristologic „Legenda regelui Ladislau celSfânt”, „Judecata de Apoi” etc. Areplafon casetat, pictat în stil renascentist,decorat cu motive heraldice ºi florale(1628). Declarată monument UNESCO,biserica a fost restaurată în 1972.
GHEORGHE DOJA 1. Com. în jud.Ialomiþa, formată dintr-un sat, situatã înCâmpia Bãrãga nului, pe malul laculuiFundata; 2 740 loc. (1 ian. 2011): 1 300 desex masc. ºi 1 440 fem. Nod rutier. Fermãde creºtere a porcinelor. Culturi de ce re -ale, de plante tehnice ºi de nutreþ, defloarea-soarelui etc. Pescuit în regimnatural. Satul a fost înfiinþat în 1921, cunumele Principesa Elena, prin împro -prietãrirea cu pământ a þãranilor care auluptat în Primul Rãzboi Mondial. Din 7ian. 1948 poartã numele actual.

2. Com. în jud. Mureº, alcãtuitã din5 sate, situatã în zona de contact a Pod.Târnavelor cu Dealurile Nirajului, pe râulNiraj; 2 927 loc. (1 ian. 2011): 1 450 de sexmasc. ºi 1 477 fem. Halte de c.f. (în sateleLeordeni ºi Tirimia). Culturi de cerea le,de cartofi, legume º.a. Cãmin cultural.Agroturism. Satul Gheorghe Doja estemenþionat docu mentar, prima oarã, în1409, cu numele Villa Lucafalwa. Bisericãreformatã (1715), în satul Leordeni.
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ Õ
Oneºti.

GHEORGHE LAZÃR, com. în jud.Ialomiþa, formată dintr-un sat, situatã în ECâmpiei Bãrãga nului; 2 301 loc. (1 ian.2011): 1 161 de sex masc. ºi 1 140 fem. Fermãde creºtere a porci nelor. Culturi de cereale,de plante tehnice ºi de nutreþ etc. SatulGheorghe Lazãr a fost înfiinþat în 1884 prinîmpro prietãrirea însurãþeilor cu pãmânt.
GHEORGHENI 1. Depresiunea ~ Õ
Giur geu (2).

2. Municipiu în jud. Harghita, situatîn SE Depr. Giurgeu, la 820 m alt., perâul Belchin, la 47 km N de municipiulMiercurea-Ciuc; 19 625 loc. (1 ian. 2011):9 563 de sex masc. ºi 10 062 fem. Supr.:222 km2, din care 10,4 km2 în intravilan;densitatea: 1 887 loc./km2. Staþie de c.f.Nod rutier. Constr. de utilaje ºi piese deschimb pentru ind. forestierã, de pieseºi accesorii pentru autovehicule. Expl. ºi

Gheorgheni (2). Biserica „Naşterea Maicii
Domnului” armenească



de cereale, plante tehnice ºi de nutreþ º.a.În vatra satului a fost descoperitã onecropolã (sec. 5 d.Hr.) cu morminte deincineraþie, în care s-au gãsit ceramicã ºio diademã din aur de tip hunic. În satulGherãseni, atestat documentar în 1840,se aflã biserica „Adormirea MaiciiDomnului” (1868), iar în satul Sudiþi obisericã din 1943.
GHERCEªTI, com. în jud. Dolj, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în zona de contact aDealurilor Ama radiei cu Câmpia Romanaþi,pe cursul superior al râului Teslui; 1 625loc. (1 ian. 2011): 782 de sex masc. ºi 843fem. Expl. de petrol ºi gaze naturale.Constr. de utilaje pentru prelucr. produ -selor alim. Pomiculturã (meri, peri, pruni,caiºi). Bisericile cu hramurile „CuvioasaParascheva” (1827–1831, re con struitã în1864), „Înãlþarea Domnului” (1878) ºi„Sfântul Nicolae” (1875), în sateleGherceºti, Gârleºti ºi Ungureni. SatulGherceºti este atestat documentar la 31mart. 1864.
GHERENGIC Õ Pecineaga.

GHERGHEASA, com. în jud. Buzãu,alcãtuitã din 2 sate, situatã în CâmpiaRâmnicului; 2 428 loc. (1 ian. 2011): 1 157de sex masc. ºi 1 271 fem. Haltã de c.f.Expl. de gaze naturale. Pe terit. com. G.s-a efectuat cel mai adânc foraj dinRomânia (6 800 m). Culturi de cereale,plante tehnice ºi nutreþ, de floarea-soa -relui º.a. Biserica „Sfântul Gheorghe”(1846), în satul Sălcioara.
GHERGHELEU, deal în SubcarpaþiiHomo roa delor din SE Pod. Transilvaniei,situat la N de Rupea, între râurile Paloººi Archita. Alcãtuit din gresii moi, devârstã sarmaþianã. Prezintã o cuestã spreEst. Alt. max.: 785 m.
GHERGHEªTI, com. în jud. Vaslui,alcãtuitã din 9 sate, situatã în ColineleTutovei, la confl. râului Studineºti cuValea Miceºti; 2 814 loc. (1 ian. 2011):1 496 de sex masc. ºi 1 318 fem. Morãrit.În satul Corodeºti, menþionat docu men -tar în 1455, se aflã biserica din lemn cuhramul „Sfântul Nicolae” (1743), iar însatul Ghergheşti există biserica din lemn„Adormirea Maicii Domnului” (1777).
GHERGHIÞA 1. Câmpia Gherghiþei,subuni tate a Câmpiei Române, extinsãîn partea cen tral-nor dicã a acesteia, întrerâurile Dâmboviþa, la V, ºi Cricov, la E,delimitatã de câmpiile Cricovului ºiPloieºtiului, la N, Sãratei, la E, Vlãsiei, laS, Titu, la V, ºi Târgoviºtei, la NV. Este o

câmpie joasã, de subsidenþã, drenatã deo reþea hidro graficã divagantã. Acoperitãîn cea mai mare parte cu soluri brun-roº -cate ºi aluviale.
2. Com. în jud. Prahova, alcãtuitã din4 sate, situatã în E câmpiei cu acelaºinume, pe râul Prahova; 1 878 loc. (1 ian.2011): 943 de sex masc. ºi 935 fem. Nodrutier. Morãrit. Ferme de creºtere a bovi -nelor ºi porcinelor. Culturi de ce reale,plante tehnice ºi de nutreþ, legume etc.În satul Gherghiþa, menþionat docu -mentar, prima oarã, în 1431 ºi apoi la 2aug. 1453, se aflã bisericile cu hra murile„Sfântul Procopie”-Dom neascã, cti toriedin 1641 a domnului Matei Basarab(refãcutã în 1895) ºi „Sfântul Dumitru”(1705, refãcutã în 1888), iar în satul Ungu -reni există bi serica din lemn cu hramul„Ador mirea Maicii Dom nului” (1754). ÎnEvul Mediu a fost un târg înfloritor denegustori. În anul 1602, domnul Raduªerban a ridicat la Gherghiþa o pa lancã(fortificaþie de lemn) înconjuratã cu valde pãmânt, distrusã de tãtari în 1610.Oraºul Gherghiþa a decãzut în a douajumãtate a sec. 17 deve nind aºezareruralã. Până la 7 mai 2004, com. G. a avutîn componenţă satele Fânari, Olari şiOlarii Vechi, care la acea dată au formatcom. Olari, jud. Prahova.

GHERLA, municipiu în jud. Cluj, situatîn zona de contact a Dealurilor Dejuluicu cele ale Jimbo rului, la 252–261 m alt.,la confl. râului Fizeº cu Someºu Mic, la45 km NE de municipiul Cluj-Na poca;22 012 loc. (1 ian. 2011): 10 657 de sexmasc. ºi 11 355 fem. Supr.: 36,3 km2, dincare 6,5 km2 în intravilan; densitatea:3 386 loc./km2. Staþie de c.f. Nod rutier.Termocentralã.  Producţie de mobilã,placaje, furnire, plãci aglomerate dinlemn/PAL, butoaie, confecþii metalicedi verse, de maşini-unelte şi utilaje pentruprelucr. metalelor, de instrumente opticeşi echipamente fotografice, de tricotaje,de conf., de sticlãrie pentru menaj, deîncãlþãminte, de chibrituri, de cãrãmidãºi de pro duse alim. (preparate din carneºi lapte, spirt, bãuturi alcoolice, panifi -caþie etc.). Ateliere pentru confecþionareamanualã a covoarelor orien tale. Fermãde creºtere a bovinelor. Centru pomicol.Muzeu (1904) cu secþii de arheologie ºiistorie (exponate din Paleolitic, Neolitic,din Epoca metalelor, unelte dacice,heraldicã etc.) ºi de etnografie. Parcdendro logic extins pe 40 ha, conceput înstil englezesc, inaugurat în 1864, în cadrulcãruia se dezvoltã câteva exemplare de

453Gherla

arborele pagodelor (Ginkgo biloba).Staþiune balneoclimatericã în localitateacom ponentã Bãiþa (Õ Bãiþa 2). Istoric.În arealul muni cipiului au fostdescoperite urmele unei aºezãri dinperioada de trecere de la Neolitic laEpoca bron zului, aparþinând culturiimateriale Coþofeni (2500–1800 î.Hr.), încare s-au gãsit un vas ceramic cilindric,o statuetã din bronz a unui satir º.a. Înpartea de S a municipiului au fostidentificate vestigiile unui castru roman(sec. 2–3), în jurul cãruia s-a dezvoltat oaºezare civilã romanã, în care s-au gãsito aplicã din bronz, cu decor figurat, înrelief, o aplicã pec toralã cu bustulMinervei, monumente funerare, frag -mente dintr-o statuie a lui Iupiter,fragmente de arme ºi unelte, un fier deplug, o râºniþã, piese de mozaic, vase dinlut ars, monede romane, o diplomãmilitarã cu data de 2 iul. 133 º.a. Primamenþiune documentarã a localit. dateazãdin 6 ian. 1291 cu numele Gherlahida, iarulterior apare con semnatã cu toponimele
Gherlah (1410), Gerla oppidum (1643), Gerla(1721). Localitatea a fost declaratã oraºîn 1510. În perioada 1541–1551, dinordinul lui Gheorghe Martinuzzi(episcop de Oradea ºi guvernator alTransilvaniei în perioada 1541–1551) afost construit un castel-ce tate, de apãrare(„Cetatea Nouã”), pe locul unei vechicetãþi menþionatã documentar în 1410.Castelul a fost transformat, la 20 oct.1785, în penitenciar (numit „Carcer princi -
patae Transilvaniae”) de cãtre împãratulIosif II al Austriei. Pavilionul central dedetenþie a fost construit în perioada 1857–
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GHERLAHIDA Õ Gherla.

GHERÞA MICÃ, com. în jud. Satu Mare,formată dintr-un sat, situatã în zona decontact a M-þilor Oaº cu Câmpia Some -ºului, pe râul Tur; 3 461 loc. (1 ian. 2011):1 767 de sex masc. ºi 1 694 fem. Expl. deandezit. Producţie de băuturi alcoolice.Pomiculturã (meri, pruni, cireºi). SatulGherþa Micã este menþionat docu mentar,prima oarã, în 1393. Bisericã având hra -mul „Naºterea Maicii Domnului” (1873-1875, pictată în 1882 şi repictată în 1976),dominată de un turn patrulater situatdeasupra navei. Agroturism.
GHEÞARUL DE LA BARSA, peºterãsituatã în M-þii Bihor, într-o depresiuneînchisã (Groapa de la Barsa) dincomplexul carstic Padiº-Cetãþile Pono -rului, la 1 100 m alt. Lungimea galeriilor:2 750 m. Constituitã dintr-o galerie pr.(întreruptã de mai multe sãli, cascade ºihornuri) ºi câteva galerii colaterale,terminate cu hornuri. Pãstreazã un stratde gheaþã permanent, gros de 50 cm, peo supr. de 133 m2. Face parte din ParculNaþional al M-þilor Apuseni.
GHEÞARUL DE LA VÂRTOP Õ Vârtop
(1).

GHIAUR SUICIUK Õ Bãrãganu.

GHIDFALÃU, com. în jud. Covasna,alcãtuitã din 4 sate, situatã în Depr.Sfântu Gheorghe, la poalele de S aleM-þilor Bodoc, pe stg. Oltului; 2 659 loc.(1 ian. 2011): 1 365 de sex masc. ºi 1 294fem. Fermã de creºtere a bovinelor. Însatul Ghidfalãu, menþionat documentar,prima oarã, în 1332, se aflã o bisericãfortificatã (sec. 13), în stil romanic, curefaceri gotice ºi baroce din 1787, azibiserică reformată; bi sericã reformatã(1792) ºi conacul „Benkö” (1832), în satulZoltan şi biserică reformată (1794), însatul Angheluş.
GHIDICI, com. în jud. Dolj, formată dintr-un sat, situatã în Câmpia Desnãþuiului,pe stg. Dunãrii, la graniþa cu Bulgaria;2 478 loc. (1 ian. 2011): 1 259 de sex masc.ºi 1 219 fem. Prelucr. legumelor ºi fruc -telor. Pomiculturã; legumiculturã. Creº -terea porcinelor. În arealul com. G. a fostdescoperit un depozit de bronz datânddin sec. 7 î.Hr. (Hallstattul mijlociu),alcãtuit din 150 de piese de harnaºamentºi de îmbrãcãminte (fragmente sau întregi).Biserica „Adormirea Maicii Domnului”(sf. sec. 19). Com. G. a fost înfiinþatã la7 apr. 2004 prin desprinderea satuluiGhidici din com. Piscu Vechi, jud. Dolj.

GHIDIGENI, com. în jud. Galaþi, alcãtuitãdin 8 sate, situatã în lunca ºi pe teraselerâului Bârlad, la contactul cu prelungirilede V ale Pod. Covurlui; 6 572 loc. (1 ian.2011): 3 371 de sex masc. ºi 3 201 fem.Haltã de c.f. (inauguratã la 13 sept. 1872).Nod rutier. Fabricã de spirt, de bãuturialcoolice ºi de drojdie. Culturi de cereale,plante tehnice ºi de nu treþ, de legumeº.a. În satul Ghidigeni se aflã bisericile„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”(1880) şi „Sfântul Dumitru” (1938, cupicturi murale interioare originarerealizate de Iosif Keber din Târgu Jiu şiucenicii săi) şi co nacul bancheruluiChrissoveloni (sf. sec. 19). Satul Tãlpigieste menþionat documentar în 1487.
GHIGHIU, Mănãstirea ~ Õ Bãrcãneºti
(2).

GHILAD, com. în jud. Timiº, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în Câmpia Timiºului,la 38 km S de municipiul Timiºoara;1 841 loc. (1 ian. 2011): 895 de sex masc.ºi 946 fem. Legumi culturã; creºtereabovinelor, ovinelor ºi porcinelor. SatulGhilad este atestat documentar în anul1212. În satul Gad, men þionat docu -mentar în 1333, se aflã conacul „Gu -denus” (începutul sec. 19). Com. G. a fostînfiinþatã la 7 mai 2004 prin desprindereasatelor Ghilad ºi Gad din com. Ciacova,jud. Timiş, comună care la aceeaşi datăa fost trecută în categoria oraşelor.
GHILCOª Õ Lacu Roºu (1).

GHIMBAV 1. Râu, afl. stg. al Oltului peterit. com. Feldioara (jud. Braºov); 49,8km; supr. ba zinului: 434,5 km2. Izv. dinN M-þilor Bucegi, de la 2 000 m alt. ºidreneazã vestul Depr. Braºov, tre cândprin Râºnov, Cristian ºi Ghimbav.Cunoscut ºi sub numele de Ghimbãºel.
2. Oraº în jud. Braºov, situat în VDepr. Braºov, pe râul Ghimbăşel, la 8 kmV de municipiul Braşov; 5 527 loc. (1 ian.2011): 2 659 de sex masc. ºi 2 868 fem.Supr.: 28,9 km2, din care 6,1 km2 înintravilan; densitatea: 906 loc./km2. Staþiede c.f., inauguratã în 1908. Nod rutier.Aeroport internaţional a cărui construcţiea început în sept. 2009 urmând să deser -vească municipiul Braşov. Aeroportul vafi dotat cu o pistă în lungime de 2 850 mşi un terminal de 10 000 m2 şi va asiguraun flux de c. 2 mil. pasageri pe an.Constr. aeronautice (motopla noare,elicop tere), de maşini şi utilaje pentruprelucr. metalelor, de echipamenteaeronautice şi electronice. Producţie defibre de sticlă, de tricotaje, de ţesături şi
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1860. În anii 1945–1964 a funcþionat capenitenciar cu regim dur pentru deþinuþiipolitici, între 1964 ºi 1989 ca în chisoarepentru deþinuþii de drept comun, iardupã 1989 a devenit puºcãrie cu regimde maximã sigu ranþã. La sf. sec. 17, la G.s-a stabilit un grup de armeni veniþi dinMoldova, care au atribuit oraºuluinumele Armenopolis (sau Armenierstadt),sub care apare consemnat oraºul G. din1726 pânã în jurul anului 1850. Tot înaceastã perioadã, G. a func þionat ca marecentru comercial (cu patru târguri pe an)ºi meºteºugãresc. În a doua jumãtate asec. 19 ºi la începutul sec. 20, oraºul G. afost un im portant centru cultural ºi deînvãþãmânt ca urmare a înfiin þãrii unuiseminar greco-catolic (1859), a transfe -rãrii, de la Nãsãud, a Preparandiei (în1869), la care a învãþat ºi poetul GeorgeCoºbuc, ºi a apariþiei ºi funcþionãrii maimultor tipografii (imprimerii): „Dicceana”(1866), „Gheorghe Lazaru” (1880),„Aurora” (1881), „Augustin S. Deac”(1919–1948). Oraºul G. a fost declaratmunicipiu la 20 oct. 2000 ºi are în prezent,în subordine ad-tivã, trei localit. com -ponente: Bãiþa, Hãºdate, Silivaº. Mo nu -
mente: cas telul-cetate „Martinuzzi”,construit în anii 1541–1551, în stilulRenaºterii, dupã planurile arhitectuluiitalian Domenico da Bologna în folosulcardinalului Martinuzzi ºi ulteriortransformat în peniten ciar; bisericaarmea no-catolicã „Şimaian”, cu hramul„Buna Vestire” (1723–1724); cate dralagreco-catolicã „Intrarea în Bisericã aFecioarei Maria” (finalizată în 1905) afost sediul Episco piei greco-catolice deGherla până în anul 1930 când sediulacesteia a fost mutat la Cluj; catedralaarmeano-catolică, având dublu hram –„Sfânta Treime” şi „Sfântul GrigoreLuminătorul”, este un edificiu în stilbaroc ºi neoclasic, de mari pro porþii,construit în perioada 1784–1798 şifinalizat în anul 1804. Tabloul „Coborâreade pe Cruce a lui Iisus Hristos” dinaceastã bisericã este opera originalã apictorului flamand, Pieter Paul Rubens,cumpărat de către armenii bogaţi dinGherla, în 1806, de la împãratul FranciscII; casele „Kárácsony”, „Lászlóffy” º.a., înstil baroc (sec. 18); bisericile ortodoxe, dinlemn, cu acelaºi hram – „SfinþiiArhangheli Mihail ºi Gavriil”, în localit.compo nente Bãiþa (sec. 15) ºi Silivaº (1827).
GHERLAH Õ Gherla.
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fire din lână, de hârtie cretatã, decartoane ºi ambalaje din carton, de bereºi de prelucr. a lemnului. Culturi floricoleîn serã. Istoric. Localitatea Ghimbav estelegatã de prezenþa cava lerilor teutoni înÞara Bârsei (1211–1225) ºi de colo nizareagermanilor în aceastã zonã în sec. 13.Cavalerii teutoni au instituit în ÞaraBârsei cinci cen turii (o centurie cuprindeao sutã de gospodãrii) împãrþite la rândullor în decurii (fiecare decurie avea zecegospodãrii). Una dintre cele cinci centuriieste atestatã documentar pe cursul râuluiGhimbãºel ºi cuprindea decuriile Râºnov,Cristian ºi Ghimbav. Aºezarea Ghimbavapare menþionatã docu mentar ca sat,prima oarã, în 1342, iar ca sat liber sãsesceste consemnat în perioada 1355–1377.Localitatea a fost distrusã de invaziilemongolă (1241), tătară (1285, 1345 şi 1658)şi de cea a turcilor în 1422. Declarat oraºla 23 dec. 2002. Monumente: în oraºulGhimbav existã o bisericã datând dinanul 1300 (azi biserică evanghelică),aflată în interiorul unei cetăţi cu ziduriputernice construite în sec. 15, străjuiteiniþial de 7 turnuri de apãrare, din carese mai pãstreazã doar cinci. În 1642cetatea a fost distrusã de un incendiuprovocat de un fulger ºi refãcutã ulterior,dar prãdatã de tãtari în 1658. Cetatea ºibiserica au fost restaurate în anii 1686 ºi1789; bisericile ortodoxe „Sfânta Treime”(1780, cu turn şi pridvor adăugate în1830, restaurată în 1960-1965 când au fostrealizate şi picturi murale interioare înfrescã de către Iosif Vasu) ºi „SfântulApostol Petru” (construitã în 1783 pecheltuiala negustorului Ioan Boghici). Înanii 2007-2011 a fost construită biserica„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” care areo cupolă centrală şi două cupolesecundare gemene situate de o parte şialta a faţadei, toate acoperite cu tablă deinox aurită. Case din sec. 18.
GHIMBÃªEL Õ Ghimbav (1).

GHIMEª 1. Depresiune intramontanã,tecto no-erozivã, în partea centralã aCarpaþilor Orientali, pe valea superioarãa Trotuºului, strãjuitã de M-þii Tarcãu, laN ºi E, ºi Ciuc, la S ºi V. Supr.: c. 100 km2.Expl. forestiere ºi de gresii.
2. Pas de înãlþime în V M-þilor Ciuc,pe cursul superior al râului Trotuº, la1 170 m alt., ce asigurã legãtura rutierã(ºosea modernizatã) între Moldova(Bacãu–Moineºti–Comãneºti–Ghimeº–Fãget) ºi Tran sil vania (Lunca de Sus–Frumoasa–Mier curea-Ciuc).

GHIMEª-FÃGET, com. în jud. Bacãu,alcã tuitã din 6 sate, situatã în Depr.Ghimeº, la poalele de S ale M-þilor Tarcãuºi cele ale M-þilor Ciuc, pe cursul superioral Trotuºului; 5 018 loc. (1 ian. 2011):2 596 de sex masc. ºi 2 422 fem. Staþie dec.f. Expl. de gresii. Prelucr. lemnului.Satul Ghimeº, menþionat documentar în1760, a funcþionat ca punct de vamã pânãîn 1918. Reºed. com. G.-F. este satul Fãgetîn care se află o biserică ortodoxă din1975, o biserică romano-catolică (1970-1976) şi ruinele cetãþii Rakóczi (1780),fostul punct vamal.
GHIMPAÞI, com. în jud. Giurgiu,alcãtuitã din 4 sate, situatã în N CâmpieiBurnas, la confl. râului Bratilov cuGlavacioc; 5 589 loc. (1 ian. 2011): 2 783de sex masc. ºi 2 806 fem. Nod rutier.Expl. de petrol ºi gaze naturale (în satulValea Plopilor). Producţie de mobilă debucătărie, de confecţii, de produse chi -mice ºi alim. Pãdure de agrement curezervaþie de fazani. Culturi de cereale,plante tehnice, uleioase ºi de nutreþ etc.Între 1 ian. 1965 ºi 17 febr. 1968, com. ºisatul G. s-au numit Sãlcioara, iar între 17febr. 1968 ºi 23 ian. 1981 a fãcut parte dinjud. Ilfov. Bisericile cu hramu rile „SfântulNicolae” (1866-1868) şi „Sfântul Gheorghe”(1874-1876, cu picturi murale interioareoriginare, restaurate în 1957) în satulGhimpaţi, şi bisericile „Sfinþii ÎmpãraþiCon stantin ºi Elena” (1876), „SfântulGheorghe” (1891, refãcutã în 1958–1970)ºi „Sfinþii Voievozi” (1820), în sateleCopaciu, Naipu ºi Valea Plopilor.
GHIMPELE Õ Peleaga (2).

GHIMPEÞENI, com. în jud. Olt, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în Câmpia Boian, perâul Vedea; 1 776 loc. (1 ian. 2011): 883de sex masc. ºi 893 fem. Culturi decereale, plante tehnice ºi de nutreþ, floa -rea-soarelui º.a. Betonierã. Satul Ghim -peþeni este atestat documentar în 1596,iar satul Ghimpeþenii Noi în anul 1800cu numele Atârnaþi. În satul Ghimpeþenise aflã biserica având hramul „Cuvi oasaParascheva” (1863–1864, reparată în1958). Com. G. a fost înfiinþatã la 7 mai2004 prin desprinderea satelor Ghim -peþeni ºi Ghimpeþenii Noi din com.Nicolae Titulescu, jud. Olt.
GHINDARI, com. în jud. Mureº, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în Dealurile Târnavelor,pe cursul superior al râului TârnavaMicã; 3 150 loc. (1 ian. 2011): 1 596 de sexmasc. ºi 1 554 fem. Staþie de c.f.,
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inauguratã în 1896. Expl. de balast. Mat.de constr. Prelucr. lemnului. Topitoriede in ºi cânepã. Fermã de creºtere abovinelor. Culturi de plante tehnice, decartofi ºi legume etc. Horticulturã. Centrude olãrit. Agroturism. În satul Ghindari,atestat documentar în anul 1507, se aflãun muzeu etnografic, o galerie de artã şio biserică reformată (sec. 18–19). SatulAbud este menþionat documentar, primaoarã, în 1567, cu numele Abod. În satulTrei Sate, format prin contopirea satelorCioc (atestat documentar în 1332),Ştefăneşti (1332) şi Hoteşti (1567) se aflãun castel din sec. 18, o biserică reformată(1890), o biserică ortodoxă din lemn, cuhramul „Adormirea Maicii Domnului”(sec. 18, cu modificări din 1876 şi recon -struită în 2003-2004) ºi o bisericã unita -rianã (1798). Până la 21 iul. 2003, com.
G. a avut în componenţă satul Chibed,care la acea dată a devenit comună desine stătătoare.
GHINDÃOANI, com. în jud. Neamþ,formată dintr-un sat, situatã în zona decontact a Subcar paþilor Neamþului cuM-þii Stâniºoara; 2 145 loc. (1 ian. 2011):1 044 de sex masc. ºi 1 101 fem. Douămori de cereale. Pomiculturã (meri, peri,viºini, cireºi). Culturi de cereale, plantefurajere, cartofi º.a. Pe terit. satuluiGhindãoani, atestat documentar în 1395ºi numit Hindãu (sau Hindov) în secoleletrecute, armata moldoveanã condusã dedomnul ªtefan I Muºat a atacat prinsurprin dere (între 3 ºi 12 febr. 1395)oastea maghiarã invadatoare a regeluiUngariei, Sigismund I de Luxemburg, pecare a învins-o. Bisericile „AdormireaMaicii Domnului”, con struitã în anii1875–1888 pe locul uneia ce data din anul1676, cu picturi murale interioare origi -nare exe cutate de un colectiv sub îndru -marea pictorului Nicolae Grigorescu şi„Sfântul Ilie” (1999-2004, pictată deConstantin Cârcei). La Ghindãoani s-anãscut filozoful Vasile Conta. Com. G. afost înfiinþatã la 22 oct. 2003 prin desprin -derea satului Ghindãoani din com.Bãlþãteºti, jud. Neamþ. În perioada 1928-1948, satul Ghindăoani s-a numit Vasile
Conta.
GHINDÃREªTI, com. în jud. Constanþa,formată dintr-un sat, situatã în zona decontact a Pod. Casimcea cu terasele depe dr. Dunãrii; 2 686 loc. (1 ian. 2011):1 363 de sex masc. ºi 1 323 fem. Fermã



Ghioroiu este atestat docu mentar în 1581.Bisericile cu hramurile„Sfinţii ArhangheliMihail şi Gavriil” (1859-1863), „SfinþiiVoievozi” (sec. 16) ºi „Cuvioasa Parascheva”(1784, refãcutã în 1837–1838), în sa teleGhioroiu, Mierea ºi ªtirbeºti; bisericã dinlemn, cu hramul „Sfântul Nicolae” (1791,refãcutã ulterior), în satul Herãºti.
GHIRODA, com. în jud. Timiº, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în Câmpia Timiºului,pe canalul Bega; 5 630 loc. (1 ian. 2011):2 750 de sex masc. ºi 2 880 fem. Staþie dec.f. Aeroportul inter naþional „TraianVuia”, situat la 4 km de Timiºoara,inaugurat la 28 febr. 1964, modernizat în2002-2004. Produse textile. Producţie deaparate, dispozitive şi instrumentemedicale şi de laborator. În satul Ghiroda,men þionat documentar în 1389, se aflăbiserica „Sfântul Gheorghe” (1933), iar însatul Giarmata-Vii există biserica„Naşterea Maicii Domnului” zidită în2003-2004 pe locul uneia din 1938-1939.
GHIRVA Õ Fãurei (2).

GHIÞU, masiv muntos, în S M-þilor Fãgãraº,între vãile superioare ale Argeºului ºiVâlsanului. Alcãtuit din gnaisuri ºi ºisturiamfibolice. Alt. max.: 1 632 m. Mãrgi -neºte spre NE Depr. Arefu.
GHIZELA, com. în jud. Timiº, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în zona de contact aPod. Lipovei cu Câmpia Lugojului, perâurile Chizdia ºi Miniº; 1 169 loc. (1 ian.2011): 583 de sex masc. ºi 580 fem. Expl.de bazalt (în satul ªanoviþa). SatulGhizela a fost întemeiat în anii 1880–1882de colo niºtii germani. Bisericã roma -no-ca tolicã (1889–1892, renovată în 2006-2007), în satul Ghizela.
GIARMATA, com. în jud. Timiº, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în Câmpia Timiºului;6 337 loc. (1 ian. 2011): 3 181 de sex masc.ºi 3 156 fem. Staþie de c.f. Complex avicol.Centru apicol. Culturi de cereale, plantetehnice ºi de nutreþ º.a. Viticulturã.Muzeu etnografic. Satul Giarmata estemen þionat docu mentar, prima oarã, în1241; în 1722 la Giarmata au fost colo -nizaþi germani. În satul Giarmata se aflãbiserica ortodoxă cu hramul „NaştereaMaicii Domnului” (1972), Turnul pom -pierilor ºi biserica romano-ca tolicã„Sfântul Iosif” (1771–1773, cu picturimurale din 1935).
GIERA, com. în jud. Timiº, alcãtuitã din3 sate, situatã în S Câmpiei Timiºului, lagraniþa cu Serbia; 1 278 loc. (1 ian. 2011):648 de sex masc. ºi 630 fem. Staþie finalã

de c.f. Culturi de cereale, plante tehniceºi uleioase º.a. În satul Giera, menþionatdocumentar, prima oarã, în 1322, se aflăo biserică ortodoxă sârbă cu hramul„Sfântul Nicolae” (1913-1915) şi o bisericăromano-catolică (1955), în satul Toager,atestat documentar în 1761, există obiserică ortodoxă construită în 1909 pelocul uneia din 1770, iar în satulGrănicerii, atestat documentar în 1256,este o biserică romano-catolică din 1896.
GIGHERA, com. în jud. Dolj, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în lunca ºi pe teraselede pe stg. Dunãrii, la confl. Jiului cuDunãrea; 3 214 loc. (1 ian. 2011): 1 554de sex masc. ºi 1 660 fem. Pescuit înregim natural. Muzeu cu secþii de istorieºi etno grafie (în satul Nedeia). SateleNedeia ºi Zãval sunt menþio natedocumentar, prima oarã, în 1530, iar satulGighera a fost înfiinþat în 1830. Bise ricilecu hra murile „Sfântul Dumitru” (1848,re fãcutã în 1936), „Sfântul Nicolae” (1845)ºi „Sfân tul Dumitru” (sec. 18, refãcutã în1828), în satele Gighera, Zãval ºi Nedeia.Festival anual al bujorului.
GILÃU 1. Munþii ~ , masiv muntos înNE M-þilor Apuseni, delimitat de valeaCriºului Re pede, la N, cea a SomeºuluiRece, la S, de M-þii Bihor, la SV, ºi M-þiiVlãdeasa, la V ºi NV. Alt. max.: 1 404 m(vf. Mãgura Cãlãþele). Alcãtuit din tr-unnucleu de granit, mãrginit de ºisturicristaline ºi depozite sedimentare vechi,slab metamorfozate. Prezintã supr.netede de nivelare (aici se remarcã binenivelurile de eroziune Fãrcaº ºi Mãriºel).Îm preunã cu Muntele Mare formeazã ounitate geomorfologicã distinctã, cunos -cutã în lite ratura de specialitate subnumele de Gilãu-Muntele Mare.

2. Lac antropic, situat pe terit. com.Gilãu (jud. Cluj), la confl. Someºului Caldcu Someºu Rece, construit în scopenergetic (hidrocentrala din satul SomeºuRece) ºi pentru alimentarea cu apã amunicipiului Cluj-Napoca. Supr.: 0,715km2; vol.: 4,1 mil. m3.
3. Com. în jud. Cluj, alcãtuitã din 2sate, situatã pe autostrada „Transil -vania”, la poalele de NE ale M-þilorGilãu, în zona de confl. a Someºului Caldcu Someºu Rece (în aval de care formeazãcursul unic numit Someºu Mic) ºi arâului Cãpuº cu Someºu Mic; 8 649 loc.(1 ian. 2011): 4 306 de sex masc. ºi 4 343fem. Nod rutier. Expl. de balast, deandezit ºi de feldspat. HidrocentraleleGilãu I (6,9 MW), intratã în funcþiune în
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de creºtere a bovinelor. Pescuit. SatulGhindãreºti apare menþionat docu -mentar, prima oarã, la 15 oct. 1837. Pânãla 20 mai 1996, com. G. s-a numit Horia,iar pânã la 5 mai 1999 a avut în com -ponenþã satele Cloºca, Horia ºi Tichileºti,care la acea dată au format com. Horia,jud. Constanţa. Biserica lipovenească, derit vechi, cu hramul „Înălţarea Dom -nului” (1910) şi biserica nouă lipove -nească (1990-1998).
GHINDENI, com. în jud. Dolj, formatădintr-un sat, situatã în Câmpia Romanaþi;1 810 loc. (1 ian. 2011): 906 de sex masc.ºi 904 fem. Culturi de cereale, plantetehnice ºi de nutreþ º.a. Creºterea bovi -nelor ºi ovinelor. Apiculturã. Bisericaavând dublu hram - „Sfântul Gheorghe”şi „Sfântul Dumitru” (1825, reparată în1930). Com. G. a fost înfiinþatã la 7 apr.2004 prin desprinderea satului Ghindenidin com. Malu Mare, jud. Dolj.
GHIOROC, com. în jud. Arad, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în zona de contact aM-þilor Zarand cu Câmpia Aradului, pecanalul Matca; 4 178 loc. (1 ian. 2011):1 947 de sex masc. ºi 2 231 fem. Nod fero -viar. Expl. de diorite ºi balast. Producţiede utilaje pentru prelucr. produseloralim., de lanţuri şi arcuri, de încălţăminte,lenjerie de corp şi de produse zaharoase(inlusiv ciocolată). Mat. de constr. Centruviticol (în satul Miniº existã o ºcoalãviticolã înfiinþatã în 1881), renumit pentruvinurile roºii, medaliate la Londra în anul1862 cu marele premiu. În satul Miniº,atestat documentar în 1302, se aflãMuzeul viei ºi vinului, inaugurat în 1988,amenajat în castelul contelui AntonGrassalkovits construit în 1749. LaculGhioroc amenajat pentru pisciculturã ºiagre ment. Agroturism. În satul Ghiorocse aflã capãtul unei linii de tramvai careface legãtura cu muni ci piul Arad. În satulGhioroc, menþionat documen tar, primaoarã, în 1135 ºi apoi în 1214, cu numele
Villa Gyoroc se află o biserică romano-ca -tolicã (1779–1781), o biserică ortodoxã cuhramul „Sfântul Mucenic Dimitrie”(1793) ºi un monument închinat eroilorcãzuþi în luptele din 1944 pentrueliberarea þãrii, dezvelit la 18 sept. 1994.
GHIOROIU, com. în jud. Vâlcea, alcãtuitãdin 6 sate, situatã în S Piem. Olteþului,pe râul Peºteana; 1 817 loc. (1 ian. 2011):857 de sex masc. ºi 960 fem. Fermã decreºtere a porcinelor. Agroturism. Satul



1977, Gilãu II (6,9 MW), datã în folosinþãîn 1986, ºi Tarniþa (45 MW), datã înexploatare în 1974. Producţie de mobilăşi de produse electronice de larg consum.Centru de rotãrit. Satul Someºu Cald,menþionat documentar, prima oarã, în1448, a fost desfiinþat în 1974, pe locullui fiind amenajat lacul Tarniþa (Õ). Înzona de confl. a râului Cãpuº cu SomeºuMic au fost descoperite vestigii preisto -rice, cu ceramicã aparþi nând culturiimateriale Tisa (milen. 7–3 î.Hr.), ºiprefeudale (frag mente ceramice din sec.7–8). În perimetrul par cului în care seaflã castelul feudal au fost iden tificateurmele unui castru roman (221 x 138 m),iniþial cu val de pãmânt ºi ºanþ, refãcutdin piatrã, în anul 147 d.Hr. În apropiereacastrului au fost scoase la ivealã vestigiileunei aºezãri civile romane (canabae) carese dezvoltase în jurul castrului. Aici aufost gãsite ceºti dacice, borcane, castroa -ne, opaiþe, catarame, aplice ºi pandantivede harnaºa ment, un medalion funerarroman, un relief cu Cavalerul trac, ostatuetã din bronz înfãþiºând-o peVenera, coloane, capiteluri etc. În cadrulcastrului roman (inclus pe lista monu -mentelor istorice în anul 2004) s-a gãsito diplomã militarã cu data de 21 iul. 164.În arealul com. a mai fost descoperit untezaur monetar alcãtuit din 1 170 dedenari romani emiºi în peioada 121–249.La G. a existat ºi o cetate atribuitãvoievodului român Gelu (sec. 9–10). La22 mai 1660, pe terit. com. G. a avut locbătălia între armata otomană şi cea aprincipelui Transilva niei, GheorgheRákóczi II, în urma căreia acesta dinurmă a fost învins, iar rănile provocateîn luptă i-au cauzat moartea la 7 iun.1660. În satul Gilãu, menþionatdocumentar, prima oarã, în 1246, se aflãun castel construit în sec. 15, în stilrenascentist, de cãtre episcopul LadislauGeréb ºi menþionat documentar, primaoarã, în 1428 ca reºed. a episcopilorTransilvaniei. Castelul a fost re fãcut în

anii 1475–1501 în stilul Renaºterii tim -purii, în 1639 a intrat în posesia princi -pelui Gheorghe Rákóczi II, care l-areconstruit pânã în anul 1648 dupãplanurile arhitecþilor Agostino Serena ºiGabriel Haller, iar în 1663 a devenitproprietatea lui Dénes Bánffy care i-arefãcut fortificaþiile. În 1861 castelul afost distrus parþial de un incendiu, în1874 i s-a demolat etajul 2, în 1911 a fostresta urat în stil neoromanic, iar în 1930s-a refãcut aripa de Nord. În satul Gilãumai existã biserica din lemn cu hra mul„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”(1728), bisericile de zid cu hramurile„Adormirea Maicii Domnului” (1983-1989, pictată în 1987 de Mihai Cihoiu) şi„Sfinţii Trei Ierarhi” (finalizată în anul2002) ºi conacul „Gallus” (sec. 19). Însatul Someºu Rece, menþionat docu -mentar, prima oarã, în 1448, se aflãbiserica ortodoxã, din lemn, avândhramul „Pogo rârea Duhului Sfânt” (1728,cu picturi interioare executate în 1758 şirepictatã la sf. sec. 18 de meºte rulDimitrie Ispas din Gilãu).
GILORT 1. Râu, afl. stg. al Jiului pe terit.com. Þânþãreni, jud. Gorj; 116,2 km; supr.bazinului: 1 360 km2. Izv. din masivulParâng, de sub vf. Mândra, de la 2 000m alt., colecteazã apele de pe versantulsudic al acestuia, strãbate SubcarpaþiiOlteniei, trecând prin Novaci ºi TârguCãrbuneºti ºi separã Dealurile Jiului dePiem. Olteþului. Aproape de vãrsare areun debit mediu de 11,7 m3/s. Afl. pr.:Pârâu Galben, Ciocadia, Blahniþa.

2. Õ Târgu Cărbuneşti.

GIOSENI, com. în jud. Bacãu, formatădin tr-un sat, situatã în lunca ºi pe teraselede pe stg. râului Siret; 3 826 loc. (1 ian.2011): 1 973 de sex masc. ºi 1 853 fem.Prelucr. lemnului. Lac de acu mulare. Însatul Gioseni, atestat documentar la6 apr. 1762, se aflã biserica „SfinþiiVoievozi”–Lilieci, ctitorie din anul 1811a fam. Sturdza, repa ratã în 1850, bisericaromano-catolică „Naşterea Sfântului IoanBotezatorul” (1780) şi mănăstirearomano-catolică (de maici), cu biserica„Sfântul Carol Borromeu” (1992-1996).Com. G. a fost înfiinþatã la 23 mart. 2005prin desprinderea satului Gioseni dincom. Tamaºi, jud. Bacãu.
GIRIªU DE CRIª, com. în jud. Bihor,alcã tuitã din 2 sate, situatã în zona decontact a Câmpiei Criºurilor cu CâmpiaMiersigului, pe râul Criºu Repede ºi pecanalul Criºurilor, la graniþa cu Ungaria;
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3 631 loc. (1 ian. 2011): 1 826 de sex masc.ºi 1 805 fem. În satul Giriºu de Criº,menþionat documentar, prima oarã, în1221, se află biserica ortodoxă cu hramul„Naşterea Domnului” (1792). Pânã la 7ian. 2008, com. G. de C. a avut încomponenþã satele Cheresig şi Toboliucare la acea datã au format com. Toboliu,jud. Bihor.
GIROC, com. în jud. Timiº, alcãtuitã din2 sate, situatã în Câmpia Timiºului, peinterfluviul Timiº-Bega; 6 583 loc. (1 ian.2011): 3 139 de sex masc. ºi 3 444 fem.Producţie de pesticide. Complex avicol.Centru apicol. În perioada 1865–1870, la
G. au fost colonizate primele familii degermani. În satul Giroc, menþionat docu -mentar, prima oarã, în pe rioada 1371–1372, se aflã o bisericã ortodoxã cuhramul „Sfântul Dumitru” (1759),refãcutã parþial dupã incendiul din 1844,renovatã în 1922, 1966, 1995, 1999–2001şi declarată monument istoric (în 1955).
GIROV, com. în jud. Neamþ, alcãtuitã din9 sate, situatã în Subcarpaþii Neamþului,la confl. râurilor Zahorna ºi Bahana cuCracãu; 5 310 loc. (1 ian. 2011): 2 619 desex masc. ºi 2 691 fem. Nod rutier.Producţie de piese şi accesorii pentruautovehicule, de îmbrăcăminte pentrulucru, de nutreţuri concentrate, deproduse lactate, de vopsele (marca„Köber”) ºi de mase plastice; prelucr.lemnului. Morãrit. Ferme de creºtere abovi nelor ºi ovi nelor. Centru de cojocãritºi de pielãrie. Satul Girov apare menţi -onat documentar, prima oară, la 12 nov.1618. În satul Turtuieºti se aflã un poddin piatrã datând din 1475 ºi o bisericãdin lemn cu hramul „Adormirea MaiciiDomnului” (1825, cu pridvor adãugat în1930); bisericile din lemn cu hramurile„Sfântul Nicolae” (1803, cu prid voradãugat în 1896) ºi „Tãierea CapuluiSfân tului Ioan Botezãtorul” (1817), însatele Girov ºi Gura Vãii. Până la 19 iun.2003, com G. a avut în componenţă sateleBăluşeşti şi Dochia, care la acea dată auformat com. Dochia, jud. Neamţ.
GIUBEGA, com. în jud. Dolj, formatădintr-un sat, situatã în Câmpia Desnãþui;2 170 loc. (1 ian. 2011): 1 050 de sex masc.ºi 1 120 fem. Nod rutier. Producţie debăuturi răcoritoare. Viticulturã. Bisericaavând dublu hram – „Sfântul Du mitru”ºi „Cuvioasa Parascheva” (ante 1845,refãcutã în 1881–1883). Până la 7 apr. 2004,

Gilău (3). Castelul „Bánffy”



râurile Bistriþa (la S) ºi Putna (la V ºi N)
ºi masivul Rarãu (la E). Are aspect greoi,
de bloc uriaº, cu spinãri rotunjite, dispuse
radiar în jurul vf. principal. Alt. max.:
1 857 m (vf. Giuma lãu). Pãduri de molid
ºi pajiºti alpine. În poienile situate la
1 000–1 200 m sunt numeroase „odãi” de
fân (unele cu caracter permanent).
Prospecþiunile recente au pus în evidenþã
unele zãcãminte ne feroase, exploatabile.
Pe valea superioarã a râului Putna (care
izv. din SV masivului G., ocolindu-l pe
la V ºi N), la 1 856 m alt., se aflã o rezer -
vaþie forestierã de molizi multiseculari
(290 ha).
GIURGENI, com. în jud. Ialomiþa,
formatã dintr-un sat, situatã în E Câmpiei
Bãrãganului, pe stg. Dunãrii, la confl. cu
Ialomiþa; 1 544 loc. (1 ian. 2011): 798 de
sex masc. ºi 746 fem. Mat. de constr.
Fermã de creºtere a ovinelor. Culturi de
orez. Biserică (1925-1930). Între G. ºi
Vadu Oii (localit. componentã a oraºului
Hârºova, situatã pe malul dr. al Dunãrii),
se aflã un pod peste Dunãre (lungime:
1 464,4 m; lãþime: 13,8 m, cu patru benzi

de circulaþie), dat în folosinþã la 22 dec.
1970, care asigurã legãtura rutierã a
locali tã þilor din Moldova ºi Muntenia cu
cele din Dobrogea ºi, mai ales, cu
staþiunile balneoclimaterice de pe
litoralul Mãrii Negre. În secolele trecute
aici era un vad bun pentru trecerea
turmelor de oi peste Dunãre, iniþial cu
bãrci ºi caiace ºi apoi (până în 1970) cu
bacul. Pe terit. fostului sat Piua Petrii (sat
desfiinţat la 29 oct. 1977 ca urmare a
distru gerilor iremediabile provocate de
inundaţiile catastrofale din primăvara
anilor 1970 şi 1975) se aflã locul de confl.
al râului Ialomiþa cu Dunãrea. În această
zonă,  în arealul fostului sat Piua Petrii,
a existat în Evul Mediu Oraşul (Târgul
sau Cetatea) de Floci, menţionat
documentar în 1368, cel mai mare port
şi centru al comerţului cu lână, cu peşte
şi vite din acea vreme şi totodată prima
capitală a jud. Ialomiţa. În sec. 18, din
motive militare, activitatea comercială
de la Oraşul (sau Târgul) de Floci s-a
restrâns foarte mult, astfel încât reşedinţa
jud. Ialomiţa a fost mutată de aici (in
1716) în târguşorul Urziceni. În 1470,
Târgul de Floci a fost incendiat de oastea
lui Ştefan cel Mare, într-o campanie
fulger, iar în 1595 a fost distrus în timpul
luptelor dintre oastea Ţării Româneşti şi
cea otomană.
GIURGEU 1. Munþii ~, masiv muntos în
partea centralã a Carpaþilor Orientali, în
zona cristalino-mezozoicã, situat între
M-þii Cãliman, la N-NV, Depr. Bilbor ºi
Borsec, la NE ºi E, M-þii Hãºmaº, la S-SE
ºi Depr. Giurgeu, la V. Se prezintã sub
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com. G. a avut în componenþã satulGaliciuica, sat care la acea dată a fosttrecut în categoria comunelor.
GIULEªTI 1. Com. în jud. Maramureº,alcã tuitã din 4 sate, situatã în Depr.Maramureº, pe râul Mara; 3 161 loc.(1 ian. 2011): 1 555 de sex masc. ºi 1 606fem. Nod rutier. Centru pomicol (meri,pruni, peri). Produse lactate. Prelucr.artisticã a lemnului (porþi ma ramu re ºenesculptate); confecþionarea covoa relor,cergilor º.a. Creşterea bovinelor. SatulGiuleºti apare menþionat docu men  tar,prima oarã, în 1349, ºi se presupune cãnumele lui provine de la cneazul Giulea,tatăl voievodului maramureºan Dragoº(sec. 14). În arealul com. G. au fost desco -perite o necropolã cu peste 100 demorminte de în humaþie (în care s-augãsit monede din sec. 14–16, inele ºipeceþi din argint º.a.), pre cum ºifundaþiile unei biserici din sec. 14. Totaici, istoricul Nicolae Iorga a descoperitcea mai veche „mã tricã” (ma tricolã destare civilã) româneascã în care sunttrecute naºterile ºi cãsãtoriile. Bisericiledin lemn cu hramurile „SfinþiiArhangheli Mihail ºi Gavriil” (1653, cupicturi interioare din 1782) ºi „SfântulNicolae” (1700), în satele Mãnãstirea ºiFereºti; în satul Giuleºti existã o bisericãde zid cu hramul „Adormirea MaiciiDomnului” (1884–1888), o biserică dinlemn cu hramul „Sfinţii ArhangheliMihail şi Gavriil” (1640) şi casa-muzeu„Ilie Lazăr”, construită în 1826.

2. Cartier în NV municipiuluiBucureºti.
GIULVÃZ, com. în jud. Timiº, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în Câmpia Timiºului,pe dr. râului Timiº; 3 068 loc. (1 ian.2011): 1 513 de sex masc. ºi 1 555 fem.Staþie de c.f. Culturi de cereale, plantede nutreþ, legume º.a. În satul Giulvãz,menþionat documentar, prima oarã, în1355 şi apoi în 1433, se află o bisericăortodoxă din 1720-1725 şi o bisericăromano-catolică (1938-1947). Satul CraiNou a fost înfiinţat în anii 1924-1926. Însatul Ivanda sunt izvoare cu apeminerale sulfatate, clorurate, sodice,magneziene, termale, valorificate local.Conac (sec. 19), în satul Rudna; bisericăortodoxă în satul Ivanda (1851).
GIUMALÃU, masiv muntos în M-þii
Bistriþei, în N Carpaþilor Orientali,
alcãtuit din ºisturi crista line, situat între

Vârful Giumalău

Giurgeni. Podul rutier Giurgeni–Vadu Oii



forma unei culmi prelungi, cu orientare
NV-SE, cu o lungime de 50 km ºi lãþime
variabilã (6–25 km), constituitã din ºisturi
cristaline, piroclastite, sienite nefelinice
º.a. Alt. max.: 1 634 m (vf. Tãtaru).
Acoperitã cu pãduri de molid.

2. Depresiunea ~, depresiune intra -
mon tanã, de baraj vulcanic, situatã în
partea centralã a Carpaþilor Orientali,
axatã pe valea superioarã a Mureºului,
încadratã de zona eruptivã a M-þilor
Cãliman ºi Gurghiu, în N ºi V ºi cea
cristalino-mezozoicã a M-þilor Giurgeu
ºi Hãºmaº, în E ºi SE. Supr.: c. 1 600 km2.
Lungime: c. 40 km; lãþime: 10–25 km.
Vatra depresiunii este acoperitã cu depo -
zite plio cen-cua ter nare de c. 1 000 m
grosime. Relieful depresiunii este relativ
neted, cu aspect de câmpie înaltã (700–
800 m alt.), cu lunci ºi terase bine dezvol -
tate, cu unele zone mlãºti noase în S ºi cu
unele asocieri de glacisuri pie montane
la contactul cu muntele. Climã rãcoroasã
(temp. medie anualã la Gheorgheni este
de 5,6°C), cu ierni aspre (media termicã
a lunii ian. –6,8°C), veri nu prea calde
(în iul. temp. medie 16°C) ºi precipitaþii
bogate (800 mm/anual). Iarna, caracte -
ristica pr. o repre zintã frecventele inversii
de temp. (aerul foarte rece de pe crestele
montane înconju rãtoare, fiind mai greu,
coboarã în vatra depresiunii ºi înlocuieºte
aerul puţin mai cald decât cel de pe
înãlþimi, staþionând mai mult timp aici),
fapt ce determinã înregistrarea unor
valori foarte scãzute, uneori sub –30°C,
la Topliþa, Joseni, Gheorgheni, Miercurea-
Ciuc º.a. Aceasta i-a îndreptãþit pe
meteorologi sã numeascã zona respectivã

drept „Polul frigului” din România.
Numeroase izv. cu ape minerale bicar -
bonatate, sodice, ferugi noase, carbo -
gazoase (Topliþa, Re metea, Suseni,
Voºlãbeni). Culturi de plante textile ºi
furajere, de cartofi etc. Fâneþe umede ºi
local mlaºtini eutrofe. Impor tantã zonã
turisticã. Cu noscutã ºi sub denumirea de
Depr. Gheorgheni sau Þara Giurgeului.
GIURGIÞA, com. în jud. Dolj, alcãtuitã
din 3 sate, situatã în Câmpia Desnãþui,
pe râul Desnãþui; 2 982 loc. (1 ian. 2011):
1 468 de sex masc. ºi 1 514 fem. Nod
rutier. Prelucr. lem nului (placaj, furnire,
panel, plãci fibrolemnoase). Morãrit.
Creºterea ovinelor, bovinelor, porcinelor
ºi pãsãrilor. Culturi de cereale, plante
tehnice ºi de nutreþ etc. În satul Giurgiþa,
atestat documentar la 29 aug. 1577, se
aflã bisericile cu dublu hram –
„Adormirea Maicii Domnului” ºi „Sfinþii
Împãraþi Constantin ºi Elena” (1852–
1856) ºi „Sfântul Dumitru” ºi „Sfânta
Paras cheva” (1862–1864, rezidită în 1935-
1936 şi restaurată în 2010-2011), iar în
fostul sat Portãreºti (înglobat în satul
Giurgiþa la 17 febr. 1968) existã biserica
din lemn cu dublu hram – „Sfinþii Voie -
vozi” ºi „Sfânta Treime”, construitã în
1827 (refãcutã în 1850–1851 ºi renovatã
în 1913–1916), declaratã monument de
arhitecturã.
GIURGIU 1. Municipiu în extremitatea
sudicã a României, reºed. jud. cu acelaºi
nume, situat în S Câmpiei Burnas, la 25
m alt., pe stg. fl. Dunãrea, la 65 km S de
capitala þãrii, Bucureºti, vizavi de oraºul
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Ruse (Bulgaria); 67 205 loc. (1 ian. 2011):
32 165 de sex masc. ºi 35 040 fem. Supr.:
52,6 km2, din care 25,6 km2 în intravilan;
densitatea: 2 625 loc./km2. Punct de
frontierã (va mã), feroviar ºi rutier, cu
Bulgaria. Port fluvial. Nod feroviar (staþia
de c.f. a fost inauguratã la 19 oct. 1869;
G. a fost primul oraº legat de Capi talã
prin calea ferată Bucureşti - Giurgiu,
inaugurată la 19 oct. 1869) ºi rutier. Expl.
de balast. Centralã electricã ºi de termo -
ficare, intratã în funcþiune în 1984.
Constr. de utilaj greu, de utilaje pentru
ind. chimicã ºi metalurgicã, de utilaje ºi
piese de schimb pentru explorãri geolo -
gice ºi foraj, de utilaje pentru transporturi
rutiere, fero viare ºi fluviale. ªantier naval
(construcþii ºi repa raþii de nave fluviale).
Combinat chimic (coloranþi, mase
plastice, pig menþi, detergenþi, diluanþi,
aracet, antigel º.a.) inaugurat în 1975 şi
dezafectat la sf. sec. 20. Instalaþie
modernã pentru topit titan ºi zirconiu,
datã în folosinþã la 2 dec. 1992. Producţie
de mobilã, de confecþii, covoare, de fire
ºi de þesãturi din bumbac, de mat. de
constr. (cãrã mizi, prefabricate din be ton)
ºi de produse alim. (zahãr, preparate din
lapte, conserve de le gume ºi fructe,
biscuiþi, ulei comes tibil, bãuturi alcoolice,
bere, panificaþie etc.). Ferme de creºtere
a bovinelor ºi porcinelor. Pescuit în regim
natural. Important centru de tranzit
rutier, feroviar ºi fluvial ºi punct de
legãturã cu oraºul Ruse (Bulgaria) prin

Giurgiu (1). Centrul municipiului (în prim-plan Turnul cu ceas) Giurgiu (1). Catedrala episcopală „Adormirea Maicii Domnului”



Istanbul. La 10 mart. 1855 a fost inau -
guratã linia telegraficã Bucureºti-Giurgiu.
Declarat municipiu la 17 febr. 1968.
Monumente: ruinele cetãþii medievale;
Tur nul cu ceas (22 m înãlþime), construit
(din piatrã) de turci la începutul sec. 18
pentru observaþii militare (refãcut în sec.
19, când i s-a adãugat ceasul); Palatul
Navigaţiei construit în anii 1939–1945
după planul arhitectului Petre Antonescu;
clãdirile Prefecturii vechi (1870–1903),
azi sediul Muzeului judeþean, Primã riei
(1889) ºi Tri bu nalului (1935), azi sediul
Prefec turii; catedrala episcopală cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului”
(1847–1852, pictată iniţial în ulei de
Nicolae Pitaru, repictată în tempera, în
stil neobizantin, în perioada 1939–1959
de Nicolae Stoica şi restaurată în anii
1989–2005 de Ion Drejoi, ucenicul lui
Nicolae Stoica; biserica a fost ridicată la
rangul de catedrală la 9 apr. 2006);
bisericile cu hra murile „Sfântul Nicolae”
(1830), „Sfântul Gheorghe” (1838–1841),
„Sfânta Treime”-Smârda (1864), „Buna
Vestire”-Greceascã (1863–1865), pictată
de Gheorghe Tattarescu; casa Dr.
Caragea (1880); bustul poetului Mihai
Eminescu. La G. s-au nãscut prozatorul
Ioan A. Bassarabescu ºi esteticianul ºi
istoricul literar Tudor Vianu.

2. Judeţ situat în extremitatea de S-
SE a României, în partea central-sudică
a Câmpiei Române, pe stg. Dunării, la
graniţa cu Bulgaria, la intersecţia
paralelei de 44° latitudine N cu meri -
dianul de 26° longitudine E, între jud.
Dâmboviţa (la N), Ilfov (NE), Călăraşi
(E), Rep. Bulgaria (la S) şi jud. Teleorman
(V). Supr.: 3 526 km2 (1,48% din supr.
ţării). Populaţia (1 ian. 2011): 279 847 loc.
(1,31% din populaţia ţării), din care
136 645 de sex masc. (48,8%) şi 143 202
fem. (51,2%). Populaţia urbană: 87 253 loc.
(31,1%); rurală: 192 294 loc. (68,9%).
Densitatea: 79,4 loc./km2. Structura
populaţiei pe naţionalităţi (la recensă mântul
din 20-31 oct. 2011): 88,3% români, 5,4%
rromi şi restul alte mino rităţi (bulgari,
ucraineni, turci, tătari ş.a.). Reşed.: muni -
cipiul Giurgiu. Oraşe: Bolintin-Vale,
Mihăi leşti. Comune: 51; Sate: 168 (din care
6 aparţin oraşelor).

Relieful, în exclusivitate de câmpie,
cu înclinare uşoară pe direcţia NV-SE,

cuprinde mai multe subunităţi ale
Câmpiei Române (respectiv Câmpia
Burnas şi porţiuni din câmpiile Vlăsia,
Găvanu-Burdea, Titu), în cadrul căreia o
extensiune mare au terasele şi luncile
Dunării, Argeşului şi Neajlovului. Acest
sector central al Câmpiei Române, cu
inter fluviile lui întinse şi netede şi cu alt.
ce variază între 14 şi 140 m, este acoperit
în mare parte cu depozite de loess pe
care s-au format soluri cernoziomice şi
brun-roşcate de pădure (cu diferite grade
de pod zolire) propice culturilor agricole.
Lunca Dunării, extinsă pe stg. fluviului,
între satul Pietrişu (com. Găujani) şi com.
Greaca, are o lăţime ce variază între 3 şi
8 km şi o alt. absolută de 14–18 m, fiind
presărată cu nenumărate grinduri
fluviale şi cu unele mici zone mlăştinoase
(sezoniere). Până prin anii ’60 ai sec. 20,
lunca Dunării era un domeniu al apelor
provenite din revărsarea Dunării, apoi a
fost scoasă treptat de sub influenţa
acestui fenomen, prin în diguiri şi
desecări, fiind, astfel, redată agriculturii. 

Clima jud. G. este temperat-conti -
nentală, rela tiv aceiaşi pe întreg cuprinsul
acestuia, ca urmare a uniformităţii
reliefului, fiind caracterizată prin veri
călduroase şi secetoase şi ierni friguroase,
marcate uneori de viscole puternice.
Valorile medii multi anuale ale temp.
aerului înregistrează o uşoară diferen -
ţiere între partea de N a jud., unde
acestea ajung până aproape de 10,5°C, şi
cea de S (11,3°C, la Giurgiu), unde se
individualizează un topocli mat specific
luncii Dunării (cu veri mai calde şi ierni
mai blânde decât în restul câmpiei).
Temp. max. absolută înregistrată până
în prezent pe terit. jud. G. a fost de 42,8°C
(la Giurgiu, la 7 aug. 1896), iar temp. mi -
nimă absolută a atins valoarea de -32,0°C
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intermediul podului rutier ºi feroviar
(2 200 m lun gime) construit peste Dunãre
în anii 1952–1954. Zona liberã Giurgiu,
cu facilitãþi fiscale, extinsã pe 163,5 ha, a
fost inauguratã în anul 1996. Muzeul
„Teohari Antonescu”, înfiinţat în 1934,
cu secþii de istorie, etnografie ºi ºti inþele
naturii. Teatrul dra matic ºi de estradã
„Ion Vasilescu”, inaugurat în 1981, numit
din 1993 Teatrul Valah. Biblioteca
judeþeanã „Ioan A. Bassarabescu” (1951),
cu c. 170 000 volume. Filarmonică
(înfiinţată în aug. 1999). Istoric. În arealul
municipiului G. au fost descoperite
urmele unei aºezãri datând din Mezolitic
(milen. 10–7 î.Hr.) în care s-au gãsit
unelte, ceramicã º.a. Localit. apare
menþionatã docu mentar, prima oarã,
într-un act emis de domnul Mircea cel
Bãtrân la 8 ian. 1394, ºi amintitã ulterior
la 23 sept. 1403, 11 mai 1409 etc. În docu -
mentul din 11 mai 1409 este consemnatã
existenþa unei cetãþi, situatã pe ins.
Sfântul Gheorghe, cetate presupusã a fi
de origine genovezã, construitã (aºa cum
susþin unii istorici) anterior întemeierii
statului feudal Þara Româneascã
(începutul sec. 14). Cuceritã de turci în
1417, care i-au atribuit numele Yergöğü,
recuceritã apoi de români în 1428, cetatea
a fost luatã din nou în stãpânire de turci
în 1545 ºi transformatã în raia (împreunã
cu 25 de sate din jur) care a funcþionat
cu mici întreruperi pânã în 1829, când
cetatea a fost distrusã complet de turci,
iar terit. raialei a fost restituit Þãrii
Româneºti (în urma Tratatului de pace
de la Adrianopol din 1829). La 15–20 oct.
1595, la G. Mihai Viteazul ºi forþele
toscane care-l sprijineau au obþinut o
remarcabilã victorie asupra trupelor
otomane invadatoare ºi au cucerit, pentru
scurt timp, cetatea, iar Sinan Paºa a fost
destituit din postul de mare vizir. Oraºul
G. a fost reconstruit în perioada
Regulamentelor Orga nice (dupã luna iul.
1831), devenind un important centru
comercial ºi portuar ºi reºed. (1832)
fostului jud. Vlaºca (în locul oraºului
Gãeºti). În anii 1833–1834 a fost construit,
la ªantierul Naval Giurgiu, primul vas
fluvial care în 1834 a ancorat în portul

Giurgiu (1). Podul rutier şi feroviar Giurgiu-Ruse



(la Greaca, la 25 ian. 1942). Cantitatea
me die anuală a precipitaţiilor totalizează
c. 550 mm, dar sunt ani mai secetoşi când
aceasta scade sub 400 mm (exemplu, 352
mm în 1992). Vânturile predo mi nante
bat cu o frecvenţă mai mare dinspre E şi
NE (18–20%) şi dinspre SV (17%) cu
viteze medii anuale ce variază între 2,2
şi 4,5 m/s, vitezele cele mai mari având
vânturile dinspre NE care pot atinge, în
timpul iernii, 125 km/oră.

Reţeaua hidrografică, cu o densitate
mai mare (0,3 km/km2) în partea de NV
a jud. G. şi mult mai scăzută (sub 0,1
km/km2) în cea de S, este repre zentată,
în principal, prin sectoarele inf. ale
Dunării (care delimitează judeţul la S, pe
o lungime de c. 68 km) şi Argeşului (cu
afl. săi Neajlov şi Sabar), ce străbate jud.
G. pe direcţie NV-SE, pe o distanţă de
113 km. La acestea se adaugă câteva
sectoare de vale ale unor râuri mai mici,
printre care Ilfov, Dâmbovnic, Câlniştea,
Glavacioc, Ismar, Pasărea, Parapanca ş.a.
Lacurile naturale sunt puţine (cel mai
important fiind Comana, cu o supr. de
700 ha la niveluri medii şi 1 000 ha la
niveluri mari, situat în lunca Neajlovului)
din cauza lucrărilor de desecare care au
dus la dispariţia complexelor lacustre
Greaca, Pietrele şi altele, în schimb
lacurile antro pice (iazuri) sunt mai
numeroase, fiind răspândite pe văile
râurilor Câlniştea, Glavacioc, Ismar, Para -
panca ş.a. De remarcat faptul că pe terit.
jud. G. s-au efectuat (1984–1989) lucrările
de realizare a celei mai mari porţiuni a
canalului navigabil Bucureşti–Dunăre
(Õ), începute din ordinul lui Nicolae
Ceauşescu şi sistate în 1989 – cale
navigabilă ce urmărea cursul inf. al Arge -
şului din aval de Mihăileşti. În cadrul
acestor lucrări s-au executat şi finalizat
câteva lacuri de acumulare, noduri hidro -
energetice şi porturi, rămase ne func -
ţionale din cau za întreruperii lucrărilor
de execuţie a întregului traseu al
canalului.

Vegetaţia naturală a fost îndepărtată
de pe mari suprafeţe ca urmare a antro -
pizării puternice a peisajului geografic.
Părţile de S şi de E ale jud. G. se înca -
drează în zona de vegetaţie a silvostepei,
în care se mai păstrează mici pajişti
degradate, alcă tuite din specii de firuţă
(Poa bulbosa, Poa pra tensis), de păiuş

(Festuca valesiaca), peliniţă (Arte misia
austriaca) ş.a., ce alternează cu pâlcuri de
păduri formate din stejar brumăriu
(Quercus pe dun culiflora) în amestec cu
stejar pufos (Quercus pubescens), cer
(Quercus cerris) şi gârniţă (Quercus
frainetto). În zona pădurilor de foioase,
extinsă în NV jud. G., pădurile apar ca
resturi ale unor vechi codri. Această zonă
cuprinde atât păduri de cer şi gârniţă,
cât şi unele păduri de câmpie, de tip
şleau, alcătuite din stejar (Quercus robur),
tei (Tilia tomentosa), carpen (Carpinus
betulus), ulm (Ulmus scabra) ş.a. Subarbo -
retul este format din păducel (Crataegus
monogyna), corn (Cornus mas), sânger
(Cornus sanguinea), măceş (Rosa canina),
porum bar (Prunus spinosa) ş.a. Pătura
ierbacee este abun dentă şi variată. Se
remarcă bujorii (Paeonia pere grina) din
pădurile Comana şi Manafu, frăsinelul
(Dictamnus albus) şi ghimpele (Ruscus
aculeatus) din pădurea Comana.
Vegetaţia din luncile Dunării, Argeşului,
Sabarului, Neajlovului este formată, în
majoritatea cazurilor, din zăvoaie de plop
şi salcie, iar în părţile mai înalte ale luncii
se dezvoltă, ade seori, păduri de şleau de
luncă, în care predomină stejarul
(Quercus robur), frasinul (Fraxinus excel -
sior), ulmul (Ulmus carpinifolia).

Fauna include elemente tipice
zonelor de stepă şi silvostepă (popân -
dăul, iepurele, dihorul de stepă,
hârciogul, şoarecele de câmp, şobolanul
de câmp, orbetele, prepeliţa, potârnichea,
ciocârlia, turturica, şopârla, guşterul,
lăcuste, cosaşi, greieri etc.); din ce în ce
mai rar se întâlneşte dropia (Otis tarda)
– pasăre de mari dimensiuni, ocrotită de
lege, dar şi unele exemplare aclimatizate
în diverse păduri (căpriorul, fazanul).
Fauna din arealele lun cilor şi lacurilor
este mult mai bogată şi variată,
cuprinzând numeroase păsări (raţe,
gâşte, berze, lişiţe, cocostârci ş.a.),
mamifere (vidra, nurca, bi zamul) şi peşti
(ştiucă, plătică, somn, caras, crap, biban,
caracudă, roşioară etc.).

Resursele naturale sunt puţine,
existând doar câteva zone de expl. a
ţiţeiului şi gazelor naturale (Cartojani,
Roata de Jos, Mârşa, Vânătorii Mici,
Găiseni, Grădinari, Valea Plopilor,
Buturugeni, Bolintin-Deal) şi a mat. de
constr. (luturi, argile, balast, la Ogrezeni,
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Stoeneşti, Malu Spart, Găiseni, Grădinari,
Dărăşti, Bucşani ş.a.). Pădurile ocupă o
supr. de 37 998 ha (în anul 2007).

Istoric. Pe terit. actual al jud. G.,
rezultat în urma modificării legii nr. 2/17
febr. 1968, în temeiul Decretului
Consiliului de Stat nr. 15 din 23 ian. 1981
(când au fost înfiinţate jud. Călăraşi şi
Giurgiu prin desfiinţarea jud. Ilfov şi
modificarea limitelor jud. Ialomiţa), se
găsesc numeroase vesti gii care atestă
existenţa vieţii pe aceste meleaguri din
cele mai vechi timpuri, respectiv din
Mezolitic (milen. 10–7 î.Hr.), descoperite
la Giurgiu, Malu ş.a. Neoliticul este mult
mai bine reprezentat prin descoperirea
urmelor unor aşezări (în arealele localit.
Frăteşti, Malu, Căscioarele ş.a.) aparţi -
nând culturii materiale Gumelniţa
(milen. 4–3 î.Hr.). Epoca bron zului este
ilustrată prin descoperirile aparţinând
culturilor materiale Glina (sec. 18–16
î.Hr.) şi Tei (1900–1300 î.Hr.), caracte -
ristice unei populaţii sedentare de
agricultori. Din vremea geto-dacilor a
fost descoperită marea aşezare fortificată
de la Popeşti (sec. 2–1 î.Hr.), identificată
ipotetic cu Argedava – important centru
politic şi reşed. unei căpetenii geto-dace
(probabil a formaţiunii politice din
rândul căreia s-a ridicat regele Burebista).
Cucerirea (105–106) şi apoi ocupaţia
romană (106–271/275) şi-au pus
amprenta pe o parte din aceste
meleaguri. Astfel, urmele unui val roman

Giurgiu (1). Turnul cu ceas



curajoase, au înfrânt, la Putineiu şi
Stăneşti pe tătarii care invadaseră ţara.
La 13 aug. 1595 a avut loc vestita bătălie
de la Călugăreni dintre armatele oto -
mane, conduse de către marele vizir
Sinan Paşa, şi cele comandate de către
Mihai Viteazul, bătălie în cheiată cu o
răsunătoare şi categorică biruinţă a
românilor, iar la 15–20 oct. acelaşi an, la
Giurgiu, neînfricatul domn român, Mihai
Viteazul, sprijinit de forţele toscane, a
obţinut o remar cabilă victorie asupra
trupelor otomane invadatoare, cucerind
pentru scurt timp cetatea, iar Sinan Paşa
a fost destituit din postul de mare vizir.
Terit. actual al jud. G. a evoluat de-a
lungul timpului ca parte com ponentă a
fostelor jud. Vlaşca (oraşul Giurgiu de -
venind în 1832 reşed. acestui judeţ) şi
Ilfov, fiind întemeiat ca judeţ de sine
stătător la 23 ian. 1981 prin desfiinţarea
jud. Ilfov şi modificarea limitelor jud.
Ialomiţa. Se poate spune, deci, că acest
judeţ este cea mai tânără unitate ad-tiv-
teritorială a ţării.

Economia jud. G., al cărui proces de
restruc turare a început după 1989, se află
în plin proces de tranziţie către o
economie de piaţă, în cadrul ei activând
numeroase regii autonome, societăţi co -
mer ciale cu capital privat, societăţi cu
capital de stat, societăţi comerciale cu
capital mixt, societăţi comer ciale cu
capital străin, cooperative meşteşu găreşti
ş.a. Economia actuală a jud. G. are un
pronunţat caracter agrar-industrial.
Ponderea sectorului privat în pro ducţia
industrială a jud. G. a fost, în anul 2007,
de 5,1%, iar în agricultură de 98,4% (ca
ur mare a aplicării Legii nr. 18, a fondului
funciar).

Industria, concentrată cu precădere în
muni cipiul Giurgiu, produce o gamă
diversificată de sorti mente: nave fluviale,
maşini şi utilaje grele, utilaje pentru
explorări geologice, pentru foraje şi
exploatarea sondelor, energie elec trică şi
termică (la Giurgiu),  ţesă turi din bumbac
(Giurgiu, Bolintin-Vale, Mihăileşti),
confecţii (Ghimpaţi), prefabricate din
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de pământ, ce venea dinspre valea
Oltului pe la sud de Alexandria, au fost
identificate în arealul com. Greaca.
Dovezile materiale şi scrise atestă
existenţa unor puternice aşezări omeneşti
(cu populaţii stabile) pe aceste meleaguri,
înaintea năvălirii popoarelor migratoare
din perioada sec. 3–7. În timpul marilor
invazii ale populaţiilor migratoare,
populaţia autohtonă se refugia temporar
în codrii care acopereau o mare parte a
Câmpiei Române. Populaţia daco-
romană şi apoi românească au lăsat urme
de viaţă materială, aparţinând culturii
materiale Dridu (sec. 8–11), descoperite
la Giurgiu, Isvoarele (sec. 8) ş.a. Multe
locuri din perimetrul actual al jud. G. au
o importanţă istorică, întrucât ele
amintesc de luptele purtate de români
pentru apărarea independenţei ţării.
Astfel, la în ceputul anului 1595 (14–15
ian.), fraţii Radu, Preda şi Stroe Buzescu,
aflaţi în fruntea unor detaşamente
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beton (Giurgiu), cără mizi (Grădi nari),
mobilă şi cherestea (Giurgiu, Ciorogârla,
Bolintin-Vale), preparate din carne şi
lapte, con serve de legume şi fructe,
zahăr, bere, vin, produse de panificaţie
ş.a. (Giurgiu, Bolintin-Vale, Iepu reşti,
Ghimpaţi, Greaca, Hotarele, Mihăileşti,
Slobozia, Vedea). O ramură importantă
o reprezintă ind. de extracţie a petrolului
şi gazelor naturale, cu centre la Cartojani,
Floreşti-Stoeneşti, Mârşa, Găiseni, Roata
de Jos ş.a.

Agricultura, cu o îndelungată tradiţie,
con stituie com po nenta dominantă a
activităţii economice a jud. G., în cadrul
căreia ponderea cea mai mare (55,6%, în
anul 2007) revine producţiei animale,
urmată de producţia vegetală (43,4%) şi
de serviciile agricole (1,0%). La sf. anului
2007, din totalul supr. agricole a jud. G.
(277 182 ha), 259 595 ha (93,6%) reveneau
terenurilor arabile, 12 857 ha păşunilor
şi fâneţelor naturale, 4 152 ha viilor şi
pepinierelor viticole şi 578 ha livezilor şi
pepinierelor pomicole. În acelaşi an,
terenurile ara bile, cu fertilitate şi
productivitate mari, au fost desti nate
culturilor de grâu (80 466 ha), porumb
(60 085 ha), plante uleioase (50 385 ha),
floarea-soarelui (32 360 ha), plante de
nutreţ (18 415 ha), orz şi orzoaică
(11 652 ha), soia, legume, ovăz, sfeclă de
zahăr, tutun, pepeni etc. Viticultura
ocupă supr. compacte în arealele localit.
Greaca (important centru pentru
producţia de struguri timpurii pentru
consum), Stăneşti, Bă neasa, Putineiu,
Gogoşari, Mihăileşti ş.a. Sectorul
zootehnic, cu străvechi tradiţii şi
favorizat de o bogată bază furajeră,
oferită de producţiile mari de cereale
pentru boabe (149 183 tone, în anul 2007)
şi plante de nutreţ (47 094 tone, 2007),
cuprindea, la începutul anului 2008,
însemnate efective de bovine (37 880 ca -
pete), porcine (117 737 capete), ovine
(62 948 capete), caprine (12 173 capete),
cabaline (17 325 capete); avicultură
(2 447 487 capete păsări); apicultură
(12 631 familii de albine); piscicultură. În
cadrul zootehniei se remarcă un procent
de 99,9% al secto rului privat. În
domeniile creşterii ovinelor, caprinelor
şi în albinărit sectorul privat este în pro -
porţie de 100%. În cadrul sectorului de
stat, creşte rea animalelor şi păsărilor este
asigurată în ferme şi complexe moderne,

cum sunt cele de la Giurgiu, Izvoru,
Mihăileşti ş.a.

Căile de comunicaţie. La începutul
anului 2008, lungimea reţelei feroviare
de pe terit. jud. G. însuma 47 km, din
care 24 km electrificată, cu o densitate
de 13,3 km/1000 km2 de teritoriu (locul
2 pe ţară după jud. Tulcea, din punctul
de vedere al slabei densităţi a reţelei
feroviare). Jud. G. este străbătut în partea
SE de una dintre primele linii de c.f. din
România, inaugurată la 19 oct. 1869, care
lega capitala ţării – Bucureşti (din Gara
Filaret, azi desfiinţată) – cu portul
dunărean Giurgiu, în lungime totală de
67,71 km. Din această linie de c.f., de
importanţă internaţională (ea traversează
Dunărea peste podul Giurgiu-Ruse, inau -
gurat la 20 iun. 1954, asigurând legăturile
feroviare cu Bulgaria şi Turcia), moder -
nizată şi bine între ţinută, se ramifică, în
apropiere de Giurgiu, spre V-NV, o linie
secundară ce face joncţiunea, la Videle,
cu magistrala feroviară Bucureşti–Roşiori
de Vede–Craiova–Drobeta-Turnu Severin–
Ti mi şoara, al cărui prim tronson traver -
sează jud. G. prin partea sa nordică. În
acelaşi an, lun gimea drumurilor publice
care împăienjenesc terit. jud. G. totaliza
1 139 km, din care 418 km modernizate,
de interes naţional şi internaţional, cu o
densitate de 32,3 km/100 km2 teritoriu.
O importanţă deosebită în tran sportul
rutier de mărfuri şi călători o au
segmentul autostradei Bucureşti – Piteşti,
care străbate partea de N a jud. G.,
precum şi drumurile de importanţă
europeană E 85 (Siret–Suceava–Bacău –
Focşani – Buzău – Urziceni – Bucu reşti–
Giurgiu, în lungime de 545,1 km) şi E 70
(Moraviţa–Timişoara–Caransebeş–
Drobeta-Turnu Severin–Craiova–Slatina–
Piteşti–Bu cu reşti–Giurgiu, 684,5 km) care
străbat perimetrul jud. G. în traseul lor
către Bulgaria şi Turcia, traversând podul
de la Giurgiu. O categorie aparte o
reprezintă transportul fluvial, pe Dunăre,
deservit de portul Giurgiu. Canalul
navigabil Bucureşti–Dunăre (Õ), ale căror
lucrări au fost întrerupte după 1989,
urma să străbată partea de E-SE a jud. G.

Învăţământ, cultură şi artă. În anul
şcolar 2007–2008, pe terit. jud. G. îşi
desfăşurau acti vitatea şase grădiniţe de
copii, cu 7 160 copii în scrişi şi 334 cadre
didactice, 87 şcoli generale (învă ţământ

463Giurgiu

primar – clasele 1–4, şi gimnazial – clasele
5–8), cu 25 686 elevi şi 1 819 cadre di dac -
tice, 11 licee, cu 6 057 elevi şi 393 pro -
fesori, o şcoală pro fesională, cu 1 765
elevi şi 22 pro fesori. La sf. anului 2007,
reţeaua aşezămin telor de cul tură şi artă
cuprindea un teatru dramatic şi de
estradă, numit iniţial „Ion Vasilescu”, iar
din 1993 poartă numele de Teatrul Valah,
o societate corală („Lira”) şi una muzicală
(„Cântarea Dunării”), 46 de cămine cultu -
rale, trei case de cultură, 165 de biblioteci,
cu 1 213 000 volume, două mu zee. Acti -
vitatea sportivă se desfăşoară în cadrul
a 23 de secţii sportive în care acti vea ză
454 sportivi legitimaţi, 33 antrenori şi 21
arbitri.

Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului
2007, reţeaua uni tăţilor sanitare era
compusă din cinci spitale, cu 852 paturi,
revenind un pat de spital la 332 de
locuitori, patru dispensare, 11 cabinete
medicale private, 80 de farmacii şi puncte
farmaceutice ş.a., iar asistenţa medicală
era asigurată de 261 medici (1 medic la
1 085 locuitori), 63 de medici stomatologi
(1 medic stomatolog la 4 498 locuitori) şi
1 043 cadre sanitare cu pregătire medie.

Turism de tranzit. Pr. obiective
turistice, gru pate în municipiul Giurgiu
(Õ) şi în câteva localit., sunt: rezervaţiile
naturale de la Comana (Õ) şi Corbii
Ciungi (Õ) şi mănăstirea din com.
Comana; rezervaţia forestieră Manafu
din com. Isvoarele; conacul familiei
Udrişte Năsturel din com. Herăşti (sec.
17); ruinele palatului lui C. Canta cuzino
(sec. 17) şi biserica având hramul
„Sfântul Nicolae” din Mironeşti, com.
Gostinari – ctitorie, din 1668–1669, a
Ilincăi Cantacuzino, soţia postel nicului
Constantin Cantacuzino; locul istoric de
la Călugăreni, unde a fost ridicată, mai
întâi, o troiţă, în 1683, de către Şerban
Cantacuzino, şi apoi un monument, în
1913, închinate strălucitei biruinţi
obţinute de către Mihai Viteazul în 1595,
împotriva armatelor otomane comandate
de Sinan Paşa (distrus de cutremurul din
4 mart. 1977, monumentul a fost re făcut
în 1994 şi plasat pe locul vechii cruci);
sta ţiunea arheologică de la Popeşti
(oraşul Mihăileşti), identificată, probabil
cu antica Argedava – centrul politic al



Stoeneşti (com. Floreşti-Stoeneşti); conac
în stil brâncovenesc (azi sana toriu) şi
biserica având hramul „Sfântul Nicolae”
(1679–1715), în satul Floreşti, com.
Floreşti-Stoe neşti etc. În anul 2007,

reţeaua de cazare turistică cu prindea
nouă hoteluri, un motel, o pensiune
turistică urbană şi două pensiuni
turisitice rurale, cu o capacitate totală de
860 de locuri. Indicativ auto: GR.
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uniunii tribale daco-getice din sânul
căreia s-a ridicat regele Burebista; muzeul
etnografic al Câmpiei Dunării din satul

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

I. Municipii

1. GIURGIU (1394)
II. Oraşe Satele care aparţin oraşelor

1. BOLINTIN-VALE (1426) 1. Crivina
2. Malu Spart
3. Suseni

2. MIHĂILEŞTI 1. Drăgănescu
2. Novaci
3. Popeşti

III. Comune Satele componente
(primul sat este reşed. com.)

1. ADUNAŢII-COPĂCENI 1. Adunaţii Copăceni
2. Dărăşti-Vlaşca
3. Mogoşeşti
4. Varlaam

2. BĂNEASA 1. Băneasa
2. Frasinu
3. Pietrele
4. Sfântu Gheorghe

3. BOLINTIN-DEAL 1. Bolintin-Deal
2. Mihai Vodă

4. BUCŞANI 1. Bucşani
2. Angheleşti
3. Goleasca
4. Obedeni
5. Podişor
6. Uieşti
7. Vadu Lat

5. BULBUCATA 1. Bulbucata
2. Coteni
3. Făcău
4. Teişori

6. BUTURUGENI 1. Buturugeni
2. Pădureni
3. Podu Ilfovăţului
4. Poşta

7. CĂLUGĂRENI 1. Călugăreni (1595)
2. Brăniştari
3. Crucea de Piatră
4. Hulubeşti

5. Uzunu
8. CLEJANI 1. Clejani

2. Neajlovu
3. Podu Doamnei
4. Sterea

9. COLIBAŞI 1. Colibaşi
2. Câmpurelu

10. COMANA 1. Comana
2. Budeni
3. Falaştoaca
4. Grădiştea
5. Vlad Ţepeş

11. COSOBA 1. Cosoba

12. CREVEDIA MARE 1. Crevedia Mare
2. Crevedia Mică
3. Dealu
4. Găiseanca
5. Priboiu
6. Sfântu Gheorghe

13. DAIA 1. Daia
2. Plopşoru

14. FLOREŞTI-STOENEŞTI 1. Stoeneşti
2. Floreşti
3. Palanca

15. FRĂTEŞTI 1. Frăteşti
2. Cetatea
3. Remuş

16. GĂISENI 1. Găiseni
2. Cărpenişu
3. Căscioarele
4. Podu Popa Nae

17. GĂUJANI 1. Găujani (1700)
2. Cetăţuia
3. Pietrişu

18. GHIMPAŢI 1. Ghimpaţi
2. Copaciu
3. Naipu
4. Valea Plopilor

19. GOGOŞARI 1. Gogoşari
2. Drăghiceanu

Cristian
Pencil



3. Izvoru
4. Răleşti

20. GOSTINARI 1. Gostinari
2. Mironeşti

21. GOSTINU 1. Gostinu

22. GRĂDINARI 1. Grădinari
2. Tântava
3. Zorile

23. GREACA 1. Greaca (1532)
2. Puţu Greci
3. Zboiu

24. HERĂŞTI 1. Herăşti

25. HOTARELE 1. Hotarele (1760)
2. Teiuşu

26. IEPUREŞTI 1. Iepureşti
2. Băneşti
3. Chirculeşti
4. Gorneni
5. Stâlpu
6. Valter Mărăcineanu

27. ISVOARELE 1. Isvoarele*

2. Chiriacu
3. Dimitrie Cantemir
4. Petru Rareş
5. Radu Vodă
6. Valea Bujorului

28. IZVOARELE 1. Izvoarele
2. Miloşeşti

29. JOIŢA 1. Joiţa
2. Bâcu

30. LETCA NOUĂ 1. Letca Nouă
2. Letca Veche
3. Milcovăţu

31. MALU 1. Malu

32. MÂRŞA 1. Mârşa

33. MIHAI BRAVU 1. Mihai Bravu

34. OGREZENI 1. Ogrezeni (1514)
2. Hobaia

35. OINACU 1. Oinacu
2. Braniştea
3. Comasca**

36. PRUNDU 1. Prundu
2. Puieni

37. PUTINEIU 1. Putineiu (1595)
2. Hodivoaia
3. Vieru

38. RĂSUCENI 1. Răsuceni (sec. 18)
2. Carapancea (sec. 19)
3. Cucuruzu (1575)
4. Satu Nou

39. ROATA DE JOS 1. Roata de Jos
2. Cartojani
3. Roata Mică
4. Sadina

40. SĂBĂRENI 1. Săbăreni

41. SCHITU 1. Schitu
2. Bila
3. Cămineasca
4. Vlaşin

42. SINGURENI 1. Singureni
2. Crânguri
3. Stejaru

43. SLOBOZIA 1. Slobozia

44. STĂNEŞTI 1. Stăneşti
2. Bălanu
3. Ghizdaru
4. Onceşti

45. STOENEŞTI 1. Stoeneşti
2. Ianculeşti
3. Mirău

46. TOPORU 1. Toporu
2. Tomuleşti

47. ULMI 1. Ulmi
2. Căscioarele
3. Drăgăneasca
4. Ghionea
5. Icoana
6. Moşteni
7. Poenari
8. Trestieni

48. VALEA DRAGULUI 1. Valea Dragului

49. VĂRĂŞTI 1. Vărăşti (sec. 17)
2. Dobreni (1531)

50. VÂNĂTORII MICI 1. Vânătorii Mici
2. Corbeanca
3. Cupele
4. Izvoru
5. Poiana lui Stângă
6. Vâlcelele
7. Vânătorii Mari
8. Zădăriciu

51. VEDEA 1. Vedea
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* Până la 7 apr. 2004 a avut grafia Izvoarele. 
** Satul Comasca a fost reînfiinţat la 13 dec. 2006.



GLINA, com. în jud. Ilfov, alcãtuitã din3 sate, situatã în Câmpia Bucureºtiului,pe râul Dâmbo viþa; 7 224 loc. (1 ian.2011): 3 532 de sex masc. ºi 3 692 fem.Staþie de c.f. (în satul Cãþelu). Expl. debalast ºi argilã. Producţie de cărămizi şiţigle. Ferme de creºtere a bovinelor ºiporcinelor. Abator. Culturi de cereale,plante tehnice ºi de nutreþ, de cartofi,legume etc. Sere legumicole. Între 23 ian.1981 ºi 10 apr. 1997, com. G. a fãcut partedin Sectorul Agricol Ilfov. Pe terit. com.
G. au fost des coperite vestigii materialedin prima Epocã a bron zului (sec. 18–16î.Hr.), care constituie cultura materialăGlina (cunoscutã ºi sub numele de GlinaIII), cu o mare arie de rãspândire înMuntenia, Oltenia ºi SE Tran sil vaniei.Aºezãrile apar þinând culturii materialeGlina sunt amplasate pe forme de reliefapãrate natural, cu bor deie simple,ceramicã de calitate inferioarã ºi figu rinefeminine, masculine ºi zoomorfe din lutars. În satul Glina se află biserica„Adormirea Maicii Domnului” con -struită în 1890 pe locul uneia din 1700,reparată în 1927, consolidată şi repictatăîn perioada 1993-2001.
GLOD, Depresiunea ~ Õ Drãgoiasa.

GLODEANU-SÃRAT, com. în jud.Buzãu, al cã tuitã din 4 sate, situatã înCâmpia Sãratei, pe râul Sãrata; 4 291 loc.(1 ian. 2011): 2 130 de sex masc. ºi 2 161fem. Nod rutier. Morãrit; produse depani ficaþie. Presă de ulei comestibil.Legumiculturã. În satul Glodeanu-Sãrat,atestat documentar în anul 1500, se aflăbiserica „Adormirea Maicii Domnului”(1888-1890, pictată în 1904 de GrigoreConstantinescu, consolidată şi renovatăîn 1978-1980 şi restaurată în 2010. 
GLODEANU-SILIªTEA, com. în jud.Buzãu, alcãtuitã din 8 sate, situatã înCâmpia Bãrãganului; 3 958 loc. (1 ian.2011): 1 901 de sex masc. ºi 2 057 fem.Nod rutier. Puericulturã. Colecþie mu -zealã cu piese de ar heologie, de istorieºi etnografie (în satul Cotorca), inau gu -ratã în 1939 ºi reorganizatã în nov. 1982.În satul Glodeanu-Siliºtea, menþionatdocu men tar, prima oarã, în 1571, se aflăbiserica „Sfântul Nicolae” (1854).
GLODENI 1. Com. în jud. Dâmboviþa,alcã tuitã din 6 sate, situatã în SubcarpaþiiIalomiþei; 4 353 loc. (1 ian. 2011): 2 199de sex masc. ºi 2 154 fem. Staþie de c.f.(în satul Lãculeþe), inauguratã la 1 ian.1890. Expl. de gips (în satul Lãculeþe) ºide argilã. Pomiculturã (meri, pruni, peri).

În satul Glodeni se aflã biserica avânddublu hram – „Sfântul Nicolae” ºi„Sfânta Parascheva” (1868), iar în satulLãculeþe a existat mănãstirea cu acelaºinume (de maici), cunoscutã ºi subnumele de mănãstirea Doiceºti (deoarecese afla în apropierea satului Doiceºti, jud.Dâmboviþa) sau schitul Pãroaia (dupãnumele jupâniþei Ecaterina, soþia logofã -tului Parã, căreia oamenii îi spuneauPãroaia). Biserica mănãstirii Lãculeþe, cudublu hram – „Sfântul Nicolae” şi „Sfân -tul Prooroc Ilie”, a fost ziditã în anii 1645–1646 din iniþiativa ºi pe cheltuialadomnului Matei Basarab ºi a soþiei saleElina, pe pãmântul moºtenit de voievodde la strãmoºii lui. Primele donaþii aufost fãcute acestei mănãstiri de cãtreMatei Basarab ºi de clucerul TudorDoicescu. Biserica ºi schitul Lãculeþe(iniþial a fost schit) au fost rectitorite dedomnul Constantin Brâncoveanu în anul1702, dar peste exact un secol, respectivla 14 oct. 1802, biserica a fost ruinatã decutremurul devastator de la acea datã.Biserica a fost refãcutã ulterior de GrigoreBrâncoveanu, dar a fost zgu duitã din noude cutremurul din 11 ian. 1838. Bisericaa fost apoi reconstruitã prin strãdaniaclucerului Iancu Nede ianu din iniþiativaºi pe cheltuiala Elisabetei Brân coveanu,vãduva banului Grigore Brâncoveanu.Dupã seculari zarea averilor mănãstireºtiîn 1863, mă nãstirea Lãculeþe a încetat sămai existe, biserica acesteia devenindbiserica de mir a satului Lãculeþe careare acelaºi statut ºi în prezent. Biserica afost reparatã în 1898. Printre picturilemurale interioare se remarcã tabloulvotiv care-l înfãþi ºeazã pe dom nulConstantin Brâncoveanu în calitate dectitor.
2. Com. în jud. Mureº, alcãtuitã din5 sate, situatã în E Colinelor Mãdãraºului,pe râul Mureº, la confl. cu râul ªar; 3 865loc. (1 ian. 2011): 1 931 de sex masc. ºi1 934 fem. Producţie de băuturi alcoolice,de produse lactate şi de materiale deconstr. În satul Glodeni, menþionat docu -mentar, prima oarã, în 1263, se aflã bise -rica ortodoxã, din lemn, cu dublu hram„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil” şi„Buna Vestire” (1783, conso lidată în 1986)ºi un conac (1872), azi sediul unui cã -min-spital; în satul Pãcureni, atestatdocumentar în 1322, existã o bisericã dinsec. 15, cu trans formãri din 1907–1908 ºio bisericã din lemn cu hramul „SfinþiiArhangheli Mihail ºi Gavriil” (sec. 18); în
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GIUVALA Õ Bran (2).

GIUVÃRÃªTI, com. în jud. Olt, formatădintr-un sat, situatã în SE CâmpieiRomanaþi, pe cursul inf. al Oltului; 2 456loc. (1 ian. 2011): 1 182 de sex masc. ºi1 274 fem. Expl. de balast. Culturi decereale, de plante tehnice ºi de nutreþ,legume (în solarii) º.a. Biserica „SfântulNicolae” (1857, reparată şi restauratăpictura în 1962).
GLAVACIOC 1. Râu, afl. stg. al Câlniºtei;132 km. Izv. din Câmpia Gãvanu-Bur -dea, din area lul com. Mozãceni, jud.Argeº, ºi trece prin oraºul Videle. Aredebit semiper manent. 

2. Mănãstirea ~ Õ ªtefan cel Mare
(1).

GLÃVÃNEªTI, com. în jud. Bacãu,alcãtuitã din 5 sate, situatã în S ColinelorTutovei, la confl. râului Zeletin cu ApaNeagrã; 3 425 loc. (1 ian. 2011): 1 706 desex masc. ºi 1 719 fem. Expl. de gazenaturale. Douã mori de cereale; presã deulei comestibil. Þesãturile þãrãneºti pentruinterior (co voare moldoveneºti) aucunoscut o maximã dezvol tare în a douajumãtate a sec. 19 ºi începutul sec. 20. Însatul Glãvãneºti, atestat documentar la 24iul. 1428 cu numele Sãnãteºti (din 1528poartã numele actual), se află o bisericădin 1816; satul Frumuºelu este menþionatdocumen tar, prima oarã în 1428, iarPutredeni în 1507.
GLÃVILE, com. în jud. Vâlcea, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în Piem. Olteþului, pecursul superior al râului Pesceana; 2 265loc. (1 ian. 2011): 1 128 de sex masc. ºi 1137fem. Expl. de argilã, de nisip ºi pietriº.Pomiculturã. Bisericile din lemn cu hra -murile „Cuvioasa Parascheva” (1782) ºi„Sfântul Nicolae” (1847), în satul Olteanca;biserica de zid, cu hramul „SfântulDumitru” (1882), în satul Jaroºtea.
GLIMBOCA, com. în jud. Caraº-Severin,formată dintr-un sat, situatã în VCuloarului Bistra, la poalele de NV aleMuntelui Mic ºi cele de SV ale M-þilorPoiana Ruscãi, la confl. râului Glimbocacu Bistra; 1 914 loc. (1 ian. 2011): 908 desex masc. ºi 1 006 fem. Expl. de andezit,de bazalt ºi de tufuri ande  zitice. Expl. ºiprelucr. lemnului (parchet). Co lectareaciupercilor ºi a fructelor de pãdure.Centru pomicol. În satul Glimboca,atestat documentar în 1370, se aflãbiserica „Adormirea Maicii Dom nului”(1790–1794).



satul Moiºa, atestat docu mentar în 1256,se aflã o bise ricã din lemn din sec. 14.
GLOGOVA, com. în jud. Gorj, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în NV Dealurilor Jiului,pe râul Motru; 1 859 loc. (1 ian. 2011): 926de sex masc. ºi 933 fem. Reºed. com. estesatul Iormãneºti. Fabricã de cãrãmizi.Centru de ceramicã popularã cu cro maticãvariatã. Pomiculturã; viticulturã; apicul -turã. Creºterea melcilor. Zãcãminte decărbune inferior şi de ape geotermale. Însatul Glogova se aflã o culã (sec. 17–18),cu ziduri groase de 1,5 m, dominate denume roase metereze, care a aparþinutfamiliei Glogoveanu ºi biserica „SfântulNicolae”, ctitorie din 1730–1732 a lui Mateiºi Ioniþã Glogoveanu, cu picturi muraledin 1764. În satul Cleºneºti existã bisericaavând hramul „Sfântul Nicolae” (1864).
GLOGOVĂŢ Õ Vladimirescu.

GOALA Õ 1. Valea Mãcriºului.
2. Õ Vedea (4).

GODEANU 1. Masiv muntos situat înpartea de V a Carpaþilor Meridionali, laSV de M-þii Retezat, între râurileLãpuºnic la N-NE ºi Cerna la E, M-þiiCernei la S-SV ºi aliniamentul vãilor RâuRece ºi Râu ªes la V. Alcãtuit din forma -þiuni crista lino-mezozoice (gnai suri,paragnaisuri, magma tite). Prezintã culminetede, cu înclinare cãtre E-SE, frag men -tate de vãi adânci, cu o largã dezvoltarea plat formei de eroziune Borãscu, cunenumãrate forme de relief glaciar(circuri ºi vãi glaciare). Are 21 de vârfuripeste 2 000 m alt. (Gugu, Godeanu,Borãscu º.a.). Alt. max.: 2 291 m (vf.Gugu). O caracteristicã importantã aacestui masiv o repre zintã existenþa celortrei suprafeþe de eroziune (de denudare),bine individualizate, etajate la diferitealtitudini absolute ºi studiate prima datãde cãtre geograful francez Emm. deMartonne: Suprafaþa Borãscu (numitãastfel dupã vf. Borãscu de 2 158 m alt.)se aflã la o altitudine absolutã cuprinsãîntre 1 800 ºi 2 000 m, având o extindereredusã, dar se remarcã printr-o netezimeevidentã; Suprafaþa Râu ªes (numitã astfeldupã râul omonim) se menþine la nivelulde 1 400–1 600 m alt.; Suprafaþa Gornoviþa,redusã ca extindere, se prezintã ca oprispã situatã la 800–1 300 m alt., tivindmarginile masivului montan. Pantelemasivului G. sunt acoperite cu pãduride molid ºi de fag în amestec cu brad(pânã la 1 700–1 800 m alt.), iar la peste1 800 m alt. existã ample pãºuni alpine.Important nod hidro grafic (de aici izv.

râurile Rodo cheasa, Ivan, Balmez, Râuªes, Olanu º.a.). Pãstorit. Obiectiv turistic. 
2. Vârf în partea centralã a masivuluiGodeanu, constituit din ºisturi cristaline.Alt. max.: 2 229 m. De sub acest vârf izv.Râu ªes. Acoperit cu pãºuni alpine. 
3. Com. în jud Mehedinþi, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în Pod. Mehedinþi, pecursul superior al râului Topolniþa; 665loc. (1 ian. 2011): 318 de sex masc. ºi 347fem. Fabricã de var. În satul Pãuneºti seaflã o bisericã din lemn cu hramul„Sfântul Dimitrie” (1835, re paratã în1884), iar în satul Godeanu există biserica„Adormirea Maicii Domnului” (1862-1864) şi biserica din lemn cu hramul„Sfinţii Voioevozi” (1783-1786) construităîn satul Obârşia Cloşani şi mutată aici lainceputul sec. 20. În perimetrul satuluiMarga existã Peºtera Topolniþa (Õ).

GODENI, com. în jud. Argeº, alcãtuitãdin 5 sate, situatã la poalele de S aleDealului Ciocanu (Muscelele Argeºului),pe dr. Râului Târgului; 3 092 loc. (1 ian.2011): 1 515 de sex masc. ºi 1 577 fem.Expl. de lignit. Producţie de ambalaje dinlemn, din hartie şi carton. Pomiculturã(meri, pruni, peri). Cămin cultural (1931).Bisericile cu hramurile „Naºterea MaiciiDom nului” (1875–1880) ºi „SfântulNicolae” (1911), în satele Coteºti ºi CapuPiscului. În satul Godeni, atestat docu -mentar la 10 febr. 1461, se află o bisericădin 1625 (reparată în 1797).
GODINEªTI, com. în jud. Gorj, alcãtuitãdin 7 sate, situatã în Depr. SubcarpaticãOlteanã, pe râul Tismana; 2 212 loc. (1ian. 2011): 1 076 de sex masc. ºi 1 136 fem.În satul Arjoci se aflã biserica din lemncu hramul „Sfinþii Voievozi” (1778–1779).În satul Godineşti există biserica „SfinţiiApostoli Petru şi Pavel” (1912)
GOGOªARI, com. în jud. Giurgiu,alcãtuitã din 4 sate, situatã în CâmpiaBurnas, pe râul Parapanca; 1 970 loc.(1 ian. 2011): 950 de sex masc. ºi 1 020fem. Ferme de creºtere a porcinelor ºiovinelor (în satul Izvoru). Culturi decereale, de plante tehnice ºi de nutreþ, delegume etc. Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian.1981, com. G. a fãcut parte din jud. Ilfov.Pe terit. satului Drãghiceanu, au fostdescoperite urmele unei aºezãri Neoliticeapar þinând culturii materiale Dudeºti(milen 5–4 î.Hr.), în care s-a gãsitceramicã brun închis, modelatã cu mâna,deco ratã cu motive meandrice, iar peterit. satu lui Izvoru au fost identificatedouã necropole, una din sec. 3–4 ºi alta
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din sec. 6–7 în care s-au gãsit ceramicãfinã cenuºie (în special urcioare cu guratrilo batã), piepteni, fibule din argint,mãrgele din chihlimbar, pahare din sticlãº.a. Bisericile cu hramurile „SfântaTreime” (1849, refãcutã în 1932), „SfântulNicolae” (1886) ºi „Sfântul Nicolae” (1922),în satele Gogoºari, Iz voru ºi Rãleºti.
GOGOªU 1. Com. în jud. Dolj, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în Piem. Bãlãciþei, perâul Raznic; 732 loc. (1 ian. 2011): 358 desex masc. ºi 374 fem.

2. Com. în jud. Mehedinþi, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în Câmpia Blahniþei,în lunca ºi pe terasele de pe stg. Dunãrii,la confl. râului Blahniþa cu Dunãrea; 4 422loc. (1 ian. 2011): 2 199 de sex masc. ºi2 223 fem. În arealul com. G., între satulOstrovu Mare, situat pe malul de V alins. Ostrovu Mare ºi localit. Mihailovac, depe malul sârbesc al Dunãrii, se aflãhidrocentrala Porþile de Fier II, rod alcolaborãrii dintre România ºi Iugoslavia,datã în folosinþã în 1986, cu o putereinstalatã de 216 MW, respectiv opthidroagregate cu turbine de tip bulb cuo putere de 27 MW fiecare. Hidrocentralaa fost retehnologizatã parþial în anul2004, iar în anul 2008 a început o altãetapã de retehnolo gizare cu o duratã decinci ani. Tot aici, între malul de E al ins.Ostrovu Mare ºi malul românesc alDunãrii a fost construitã o hidrocentralãadiþionalã, dotatã cu douã turbine de 27MW fiecare (în total 54 MW putereinstalatã), ce aparþine numai României.Lacul de acumulare, creat în spa telebarajului, are o supr. de 40 000 ha ºi unvol. de 800 mil. m3. Prelucr. lap telui.Fermã de creºtere a porcilor. Viticulturã.Pes cuit în regim natural. Pe terit. satuluiBalta Verde a fost descoperit un marecimitir de incineraþie, aparþi nând culturiimateriale  Gârla Mare (1500–1300 î.Hr.),în care s-au gãsit urne piriforme, obiecte

Vedere din Munţii Godeanu



fete (Ciuta, Goicea ºi Dulceana) ale unuicioban din Transilvania care s-a stabilitaici în jurul anului 1400 împreunã cufamilia. Legenda spune cã denumireaactuală a locali tãþii a fost atribuită dupănumele fetei celei mai frumoase a cioba -nului. În satul Goicea, atestat documentarla 4 apr. 1575, se aflã bise ricile cu hra -murile „Izvorul Tãmãduirii”, con strui tãiniþial din lemn în anul 1800, iar apoi dincărămidă în 1862, demolatã la începutulsec. 20 (deoarece era prea micã) ºireconstruitã în 1912–1915 ºi pictatã deGheorghe Baba, „Sfântul Gheorghe”(1945–1949) ºi „Sfânta Parascheva” (ziditãîn 1956 pe locul uneia din 1848). Pânã la7 apr. 2004, com. G. a avut în compo -nenþã satul Cârna, care la acea datã adeve nit comunã de sine stãtãtoare.
GOIEªTI, com. în jud. Dolj, alcãtuitã din12 sate, situatã în zona DealurilorAmaradiei, pe râul Amaradia; 3 082 loc.(1 ian. 2011): 1 503 de sex masc. ºi 1 579fem. Producţie de motoare, de genera -toare şi de transformatoare electrice. Înarealul satului Adâncata a fost descoperit(în 1908) un tezaur monetar alcãtuit din28 de monede getice din argint, datânddin a doua jumãtate a sec. 2 î.Hr. În satulAdâncata se aflã biserica „Sfântul Nicolae”(1806) ºi un han (sec. 19); bise ricile cuhramurile „Adormirea Maicii Domnului”(1743–1746), „Înãlþarea Domnului” (1751–1753, cu picturi originare), „Sfântul Du -mitru” (sec. 18, refãcutã în 1974), „SfântulPante limon” (1816) ºi „Adormirea MaiciiDomnului” (1823), în satele Muereni,Gruiþa, Pometeºti, Goieºti ºi Mãlãeºti. Însatul Goieşti a fost construită o bisericănouă (în anii 2003-2011) cu dublu hram- „Sfântul Gheorghe” şi „Sfântul DumitruIzvorâtorul de Mir”. Pânã în anul 2002,com. G. a avut în componenþã satulZlãtari care s-a depopulat la sf. sec. 20 şiînceputul sec. 21, existând din punct devedere ad-tiv, dar fără locuitori.
GOLÃEªTI Õ Târgu Bujor.

GOLÃIEªTI, com. în jud. Iaºi, alcãtuitãdin 8 sate, situatã în SE Câmpiei JijieiInferioare, în lunca ºi pe terasele de pe dr.Prutului, pe cursul inf. al Jijiei, la graniþacu Rep. Moldova; 4 110 loc. (1 ian. 2011):2 022 de sex masc. ºi 2 088 fem. Satul Golã -ieºti este menþionat documentar în 1488.Biserica „Sfântul Nicolae” (1774), în stilbaroc, în satul Cilibiu. 
GOLEªTI 1. Õ ªtefãneºti (1).

2. Com. în jud. Vâlcea, alcãtuitã din11 sate, situatã în N-NV Piem. Cotmeana,

la poalele de N ale Dealului Negru, perâul Sâminic; 2 706 loc. (1 ian. 2011): 1 341de sex masc. ºi 1 365 fem. Re ºed. com.este satul Popeºti, atestat documentar în1432. Bisericile cu hra murile „CuvioasaParascheva” (1747), „Sfântul Gheorghe”(1820) ºi „Sfântul Ni colae” (1848), însatele Coasta, Poeniþa ºi Drãgã neºti. Însatul Goleşti există biserica „SfântaTreime” (1646) şi conacul mareluivistiernic Stroe Leurdeanu (1641-1642),azi muzeu, în satul Opãteºti se aflãbiserica din lemn cu hramul „Cu vioasaParascheva” (1767), iar în satul Vãtãºeºti,biserica de zid cu dublu hram – „BunaVestire” ºi „Sfântul Ioan” (1805, cu fresceoriginare). Punct fosilifer.
3. Com. în jud. Vrancea, alcãtuitã din2 sate, situatã în Câmpia Râmnicului, perâul Milcov; 4 338 loc. (1 ian. 2011): 2 121de sex masc. ºi 2 217 fem. Producţie delenjerie de corp, de plăci, folii şi tuburidin material plastic. Ferme de creºtere abovinelor ºi pãsãrilor. Apiculturã. Însatul Goleşti există biserica „NaştereaMaicii Domnului” (1864).

GOLIA, Mănãstirea ~ Õ Iaºi (1).

GOLOGANU 1. Com. în jud. Vrancea,
formată dintr-un sat, situatã în Câmpia
Siretului In ferior; 3 313 loc. (1 ian. 2011):
1 662 de sex masc. ºi 1 651 fem. Prelucr.
laptelui; abator; moarã de ce reale. Culturi
de cereale, plante tehnice ºi de nutreþ,
legume º.a. Creºterea bovinelor. Com. G.
a fost înfiinþatã la 7 mai 2004 prin
desprinderea satului Gologanu din com.
Milcovul, jud. Vrancea.

2. Mănãstirea ~ Õ Cudalbi.

GOLOVIÞA, lagunã marinã situatã în SVcom plexului lagunar Razim. Supr.: 119km2; ad. max.: 1,5 m. Comunicã culacurile Zmeica ºi Razim. În NE laguneise aflã ins. Bisericuþa. Pescuit.
GORANU, com. în jud. Vâlcea, alcãtuitãdin 4 sate, desfiinþatã la 20 mai 1996. Cele4 sate (Goranu, Feþeni, Lespezi, Sãliºtea),au devenit, dupã 1996, localit. compo -nente ale municipului Râmnicu Vâl cea.În localit. componentă Goranu se aflãruinele unei biserici cu dublu hram –„Sfinþii Voievozi” ºi „Sfântul Nicolae”(sec. 17), iar în localit. componentă Feþeniexistã biserica din lemn cu hramul„Cuvioasa Parascheva” (1805). În area -lul localit. componente Feþeni, pe valeapârâului Stãncioi, se aflã „Piramidele depãmânt” (12 ha), declarate rezer vaþiegeologicã ºi geomorfologicã (1966). În
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de cult, statuete feminine cu ro chie înformã de clopot, figurine zoomorfe, po -doabe din bronz, vârfuri de lance º.a. Totaici, pe Câmpul Deciului au fost identi -ficate urmele unui castru roman depãmânt (100 x 100 m) ºi ale unei aºezãricivile din sec. 2–3. În arealul satuluiOstrovu Mare de pe ins. cu acelaºi nume(aflatã în mijlocul cur sului Dunãrii) aufost descoperite vesti giile unor aºezãriaparþinând culturilor materiale Vinča-Tur -daº (milen. 5–4 î.Hr.), Sãlcuþa (milen. 4–3 î.Hr.), Coþofeni (2500–1800 î.Hr.) ºiGlina (1800–1600 î.Hr.) cu un inventarbogat, con stituit din urne, cu resturi deincineraþie, decorate cu motive spiralicecu semnificaþii de simbol solar, strã -chini-capac, figurine feminine cu rochieîn formã de clopot, decorate cu motivespiralice inci zate, figurine zoomorfe înformã de caprã de munte sau pasãre deapã, decorate spiralic etc. În satul Gogoºu,atestat documentar în anul 1607, se aflãbiserica „Sfântul Dumitru” (1856–1859),iar în satul Balta Verde, menţionatdocumentar în 1714, există biserica„Sfântul Nicolae” zidită în 1862, reparatăîn 1907 şi reconstruită în anii 1986-2000.
GOHOR, com. în jud. Galaþi, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în zona de contact aColinelor Tutovei cu Câmpia Tecuciului,pe râul Zeletin; 3 572 loc. (1 ian. 2011):1 799 de sex masc. ºi 1 773 fem. Viti -culturã; culturi de cereale. Fermã avicolã.Creº terea bovinelor ºi a struþilor. Morãrit;douã prese de ulei comestibil; produsede panificaþie. În satul Gohor, întemeiatînainte de anul 1500 de cãpitanul Gohol,cu numele Otovãieºti, dar atestatdocumen tar în 1528, se aflã bisericile cuhramurile „Sfinþii Voie vozi” (1867-1868,refãcutã dupã cutremurul din 10 nov.1940) ºi „Sfinþii Trei Ierarhi” (1934-1955).
GOICEA, com. în jud. Dolj, formatădintr-un sat, situatã în Câmpia Desnãþui,în lunca ºi pe terasele de pe stg. Dunãrii,pe râul Desnãþui; 2 744 loc. (1 ian. 2011):1 324 de sex masc. ºi 1 420 fem. Nodrutier. Producţie de băuturi răcoritoare.Culturi de cereale, de plante tehnice ºide nutreþ, de legume etc. Pescuit în regimnatural în apele Dunãrii ºi ale laculuiBistreþ. Centru de prelucr. artisticã anuielelor de rãchitã (împle tituri). Parc,inaugurat în 1962, în cadrul cãruia se aflãun grup statuar, dezvelit în 1970, formatdin 3 statui care înfãþiºeazã pe cele trei



aceastã zonã, apele de ºiroire, rezultatedin ploi ºi din topirea zãpezilor, au creato mare varietate de forme prin dezgolireaunor strate, de vârstã Neo genã, alcãtuitedin pietriºuri, nisipuri marnoase ºimarne. Apele de ºiroire au format adân -cituri de 10 m în versantul vãii Stãncioi,creând imense forme cu aspect de tuburide orgã, sau, altele, cu înfãþiºarea unordinþi de ferãstrãu. Tot odatã, au mairezultat ºi unele masive piramidale depãmânt, stâlpi ºi muchii verticale, turnurigigantice de 80 de m înãlþime etc.Importat obiectiv turistic.
GORBAN, com. în jud. Iaºi, alcãtuitã din5 sate, situatã în lunca ºi pe terasele depe dr. Prutului, la confl. cu Jijia, la graniþacu Rep. Moldova; 2 946 loc. (1 ian. 2011):1 528 de sex masc. ºi 1 418 fem. Moarãde cereale. Prelucr. laptelui. Fermã pisci -colã. Culturi de cereale; viticulturã. SatulGorban este menþionat documentar în1820. În satul Gura Bohotin se află biserica„Pogorârea Duhului Sfânt” (1927), iar însatul Zberoaia există o biserică din 1820.
GORBÃNEªTI, com. în jud. Botoºani,alcã tuitã din 8 sate, situatã în CâmpiaJijiei Superioare, pe cursurile superioareale râurilor Drislea ºi Burla; 3 426 loc. (1ian. 2011): 1 709 de sex masc. ºi 1 717fem. Producþie de tuburi din beton.Creşterea ovi nelor ºi bovinelor. Lacpiscicol (în satul Viforeni). Culturi decereale, de sfeclã de zahãr, legume,plante de nutreþ º.a. Centru de ceramicãpopularã. Bisericã din lemn (1802).

GORGOTA, com. în jud. Prahova, alcã -tuitã din 5 sate, situatã în CâmpiaGherghiþei, pe râul Pra hova; 5 424 loc.(1 ian. 2011): 2 670 de sex masc. ºi 2 754fem. Staþie de c.f. (în satul Crivina), inaugu -ratã la 13 sept. 1872. Nod rutier. Producţiede cărămizi, ţigle şi băuturi  alcolice.Culturi de cereale, de plante tehnice ºi denutreþ, cartofi, legume º.a. Vestigii dinEpoca bronzului (ceramicã neagrã), dinsec. 1 î.Hr. ºi din sec. 3–4. Satul Gorgotaeste atestat documentar în 1740.
GORGOVA, lac de luncã în parteacentral-ves ticã a Deltei Dunãrii, situat peinterfluviul dintre braþul Sulina, la N, ºicanalul Gura Litcov, la S. Supr.: 13,78km2; vol.: 13,8 mil. m3. Pisciculturã.
GORJ, judeţ situat în SV României, înNV Olteniei, pe cursul mijlociu al râuluiJiu, între 44°58' şi 45°38' latitudine N şiîntre 22°06' şi 23°39' lon gitudine E,străjuit, la N, de „meterezele” M-ţilorGodeanu, Vâlcan şi Parâng, mărginit dejud. Hunedoara (N şi NV), Vâlcea (NEşi E), Dolj (SE), Mehedinţi (V şi SV) şiCaraş-Severin (NV). Supr.: 5 602 km2
(2,35% din supr. ţării). Populaţia (1 ian.2011): 376 090 loc. (1,76% din populaţiaţării), din care 185 837 loc. de sex masc.(49,4%) şi 190 253 loc. de sex fem. (50,6%).
Populaţia urbană: 178 744 loc. (47,5%);
rurală: 197 346 loc. (52,5%). Densitatea:67,1 loc./km2. Structura populaţiei pe
naţionalităţi (la recensământul din 20-31oct. 2011): 94,2% români (locul 1 pe ţarăca pondere), 2% rromi ş.a. Reşed.:municipiul Târgu Jiu. Oraşe: Bumbeşti-Jiu, Motru (municipiu), Novaci, Rovinari,Târgu Cărbuneşti, Tismana, Turceni,Ţicleni. Comune: 61. Sate: 411 (din care 35aparţin oraşelor şi municipiilor). Localit.
componente ale oraşelor şi municipiilor: 15.

Relief variat, cu trei trepte distinctece coboară treptat de la N către S: în Nşi NV se desfă şoară pantele sudice aleM-ţilor Parâng, Vâlcan şi Go deanu, iarîn V-NV se extinde partea de NE aM-ţilor Mehedinţi. Zona montană ocupă29% din supr. jud., având alt. ce depăşescfrecvent 1 800 m (vârfurile Parângu Mare2 519 m, situat la limita cu jud.Hunedoara, reprezintă alt. max. de pecuprinsul jud. G., Tărtărău, 1 959 m,Straja 1 868 m, Oslea 1 946 m, Godeanu2 229 m ş.a.),  nenumărate urme aleglaciaţiei cuaternare (circuri şi lacuriglaciare, custuri, morene etc.) şi specta -culoase forme de relief carstic (cheileOlteţului, Runcului, Motrului şi Galbenei,peşterile Polovragi, Muierilor, Cloşani,
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Cioaca cu Brebenei, Gura Plaiului ş.a.,câmpul de lapiezuri de la Runcu etc.). Ocaracteristică a ma sivelor Godeanu şiParâng o constituie prezenţa celor treisuprafeţe de eroziune (de denudare),bine indivi dualizate şi etajate la diferitealtitudini absolute: suprafaţa Borăscu(numită astfel de către geograful francezEmm. de Martonne după vf. Borăscu –2 158 m alt. din masivul Godeanu), aflatăla 1 800–2 000 m alt., se prezintă subforma unei suprafeţe reduse ca extindere,dar cu o nete zime evidentă, carenivelează multe dintre culmile ce sedesfac din vârfurile principale; suprafaţa
Râu Şes (numită astfel de către Emm. deMartonne după râul cu acelaşi nume dinmasivul Godeanu), se menţine la 1 400–1 600 m alt.; suprafaţa Gornoviţa, redusăca extindere, se prezintă ca o prispăsituată la 800–1 300 m alt., tivindmarginile masivelor mon tane. Zonasubcarpaţilor Getici, extinsă în par teacentrală a jud. G., pe c. 34% din supr.acestuia, între râurile Olteţ, la E, şi Motru,la V, cuprinde Depr. subcar patică olteană,aflată imediat sub poalele munţilor,închisă spre S de un şir de dealuri cuînălţimi de 400–550 m, axate pe anti -clinale (dealurile Săcelu 563 m, Mâţa 543m, Mogoş 486 m, Copăcioasa 433 m,Bălani 348 m, Stroieşti 400 m, CâmpuFomii 375 m, Sporeşti 402 m ş.a.) şi Depr.
Târgu Jiu–Cărbuneşti, consti tuită din luncişi terase, situată între aliniamentul dea -lurilor sub car patice care o despart deDepr. sub carpatică oltea nă, la N, şi DealuRoşiei, Dealu lui Bran şi Dealu Bujorescu,la S; peste o treime din supr. jud. G.(respectiv 37%) este ocupată, în parteade S, de o porţiune a Piem. Getic, repre -zentat prin subunităţile sale, respectiv,Dealurile Amaradiei (care aparţin Piem.Olteţului) şi Dealurile Jiului – alcătuitedin culmi prelungi, cu alt. de 330–480 m,separate de văi largi, cu aspect de culoaredepre sionare.

Climă temperat-continentală, cu slabeinfluenţe mediteraneene şi cu aspectelocale determinate de prezenţa munţilorînalţi şi mijlocii, a dealurilor sub carpatice,a depresiunilor ş.a. Regimul climatic secarac terizează, în general, prin verirăcoroase, cu precipitaţii bogate, şi iernifriguroase (mai ales în sectorul montan),cu frecvente viscole şi strat de zăpadăstabil pe o perioadă îndelungată. În sezo -nul rece al anului, ţinuturile deluroase
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radia, care se varsă tot pe stg. Jiului, darpe terit. jud. Dolj, în aval de com. Işalniţa.Lacurile naturale sunt de origine glaciarăşi se află mai cu seamă în masivul Parâng,iar cele antropice au fost construite înscop energetic (lacurile Motru, Cerna sauValea lui Ivan ş.a.) sau pentru atenuareaviitu rilor şi com  baterea inundaţiilor(lacul Ceauru Õ).
Vegetaţia naturală prezintă o etajareclară, de la S la N şi cuprinde peste 2 000de specii de plante superioare. Etajulpădurilor de foioase, extins în zonadealurilor subcarpatice şi piemontane,ce depă  şesc 200–300 m, cât şi pe pantelemunţilor, până la c. 1 600 m, estereprezentat mai întâi prin păduri de cer(Quercus cerris) şi gârniţă (Quercus

frainetto) sau păduri de cer şi de gorun(Quercus petraea), ce alternează cu pajiştisecundare şi cu terenuri cultivate. Îninteriorul acestor păduri se dezvoltăunele elemente termofile, printre caremojdrea nul (Fraxinus ornus), curpenul depădure (Clematis vitalba), iedera (Hedera
helix), Rosa micrantha ş.a. În continuareaacestui prim etaj al pădurilor de foioase,între 300 şi c. 1 600 m alt., se extindpădurile de amestec: gorun cu carpen(Car pinus betulus), uneori şi cu cer saugârniţă; păduri de fag (Fagus silvatica) înamestec cu carpen; pă duri de fag înamestec cu brad (Abies alba) şi molid(Picea abies). Datorită unor condiţiiclimatice lo cale, cu uşoare influenţemediteraneene, pe stâncă riile calcaroasecu expunere sudică ale M-ţilor Vâlcan şiMehedinţi se dezvoltă o serie de speciitermofile, printre care alunul turcesc(Corylus co lurna), liliacul sălbatic (Syringa
vulgaris), scumpia (Cotinus coggygria),ghimpele (Ruscus aculeatus). În bazinulSohodolului apare izolat pinul negru(Pinus nigra ssp. banatica) ş.a. Local, lapoalele şi la adăpostul M-ţilor Vâlcan, înzona Tismana–Pocruia, aceleaşi condiţiimicroclimatice, cu in fluenţe meditera -neene, permit dezvoltarea în condi ţiioptime a castanului comestibil (Castanea
vesca). Etajul pădurilor de molid (Picea
abies) ocupă supr. restrânse pe versanţiimunţilor înalţi, între 1 600 şi 1 900 m alt.Pe latura sudică a M-ţilor Vâlcan şiGodeanu şi în M-ţii Mehedinţi, etajulmolidului lipseşte, fagul ridicându-sepână la limita actuală a pădurii spre golulde munte. Etajul subalpin, extins la peste1 800 m alt., este format din pajişti alcă -tuite din ţăpoşică (Nardus stricta), iarbastâncilor (Agrostis rupestris), păruşcă(Festuca supina), un ghia păsării (Viola
declinata) ş.a., ce alternează cu tufişuri dejneapăn (Pinus mugo), ienupăr (Junipe rus

communis ssp. nana), smirdar (Rhodo den -
dron kotschyi), afin (Vaccinium myrthillus),merişor (Vaccinium vitis idaea), Brukentha -
lia spiculifolia. Etajul alpin se întâlneştenumai pe mici suprafeţe în M-ţiiGodeanu şi Parâng, fiind reprezentat depajişti de coarnă (Carex curvula) şi derugină (Juncus trifidus) ş.a.

Fauna este diversă şi bogată în specii,elemen tele predominante fiind cele depădure, reprezentate prin urşi, mistreţi,căpriori, jderi, cerbi, pisici sălbatice,cocoşi de munte, veveriţe, râşi, huhurezietc. În partea de V a jud. G. se remarcă opătrundere abundentă a unor elementefaunistice aparţinând biocenozelor medi -tera neene, printre care: vipera cu corn(Vipera ammodytes), broasca ţestoasă deuscat (Testudo graeca), scorpionul (Euscor -
pius carpa thicus), călugăriţa (Scolo pendra
cingulata) ş.a. Fau na alpină are ca elementdominant şi caracteristic – capra neagră(Rupicapra rupicapra), declarată monu -ment al naturii şi ocrotită de lege. Apelerâurilor de deal şi de munte sunt bogateîn păstrăv, lipan, scobar, clean, mreană,crap, ştiucă ş.a.

Resurse naturale: lignit, identificatîn 17 strate productive, exploatabil lasuprafaţă, în bazinele Motru (la Horăşti,Leurda, Motru, Ploştina, Lupoaia,Roşiuţa) şi Rovinari (Urdari, Mătăsari,Roşia-Jiu, Rovinari, Gârla, Beterega,Cicani ş.a.), antracit (Schela), petrol(Ţicleni, Turburea, Bustu chin, Bâlteni,Albeni, Scoarţa, Logreşti ş.a.), gaze naturale(Ţicleni, Hurezani, Logreşti, Bibeşti,Bustuchin), grafit (Baia de Fier, Polovragi),dolomit (Tismana), calcar (Suseni, Gureni),granit (Meri), marne (Bârseşti), argilărefractară (Schela, Viezu roiu), izvoare cuape minerale (Săcelu), serpentină (Pocruia),balast (Teleşti, Bărbăteşti, Târgu Cărbu -neşti, Ţânţăreni ş.a.); în anul 2007 pădurileocupau 274 711 ha.
Istoric. Cele mai vechi urme delocuire (unelte şi obiecte din silex) peterit. actual al jud. G. datează dinPaleoliticul mijlociu şi au fost descoperiteîn Peştera Muierilor de lângă Baia deFier. Desco perirea unor vestigii de edificiişi a unor inscripţii vechi atestă prezenţaelementelor dac şi roman pe acestemeleaguri. Astfel, în zona CheilorOlteţului, pe muntele Padeş, a existat oputernică cetate geto-dacă (sec. 2–1 î.Hr.).Din perioada stăpânirii romane au fostidentificate urmele castrelor de laBumbeşti-Jiu (unde îşi avea sediul

Cohorta a IV-a, Cypria) şi Săcelu, precumşi numeroase valuri de pământ şi ziduride împrejmuire a unor cetăţi (Pleşa,Săcelu, Glodeni, Vârţ). Nenumărate
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sunt invadate adeseori de un aer maicald, venit dinspre Marea Mediterană,provocând dezgheţul şi topirea stra tuluide zăpadă. Temp. medie anuală variazăîntre 10,2°C în zonele depresionare (laTârgu Jiu), 6°C în reg. deluroase, 3,4°Cpe munţii cu alt. mijlocii şi 0°C pe crestelemunţilor înalţi. Temp. max. absolută(40,6°C) s-a înregistrat la Târgu Jiu (8sept. 1946), iar minima absolută (–31°C),tot la Târgu Jiu (24 ian. 1942). Precipi -taţiile medii anuale sunt re par  tizateneuniform, înregistrând creşteri substan - ţiale o dată cu altitudinea, respectiv 585mm în lunca Jiului, 753 mm în arealeledepresionare, 925 mm în zona dealurilorsubcarpatice şi peste 1 200 mm pe culmilemontane înalte. Vânturile, puternic influ -en ţate de formele de relief, bat cu ofrecvenţă mai mare dinspre N (14%), înzona depre sionară, la Târgu Jiu (canalizatpe această direcţie prin inter mediul VăiiJiului), şi dinspre NV (25%), pe cresteleînalte ale munţilor. Vitezele medii anualeale vân turilor oscilează între 1,6 şi 3,2 m/sîn depre si uni şi între 4,0 şi 7,0 m/s înzonele montane înalte. În peri metrul jud.
G. se remarcă (în special în Depr. TârguJiu) o accentuată stare de calm atmosferic(frecven ţa medie anuală a calmului laTârgu Jiu este de 53,2%), datorată atâtadăpostului creat de unităţile de reliefînconjurătoare, marcată de o climă maiblân dă, cât şi ca urmare a unor influenţemedite raneene. Acest fapt deter mi nă caîn zona Tismana–Pocruia, de la poa leleM-ţilor Vâlcan, să se dezvolte pe supr.com pacte arbo re te de castan comestibil,declarate rezervaţii natu rale.

Reţeaua hidrografică de pe terit. jud.
G., cu o densitate medie de 0,5 km/km2,aparţine unui singur bazin colector, Jiul(cu excepţia a două sectoare de vale dinzona de izvoare – respectiv Olteţ, cu olungime de 30 km, unde formează cheisălbatice, de o rară frumuseţe, în NE jud.
G., şi Cerna, în NV pe o lungime de 24km) care adună apele afluenţilor săi depe o supr. de peste 4 000 km2. În drumulsău median prin jud. G., Jiul străbateaceste meleaguri de la N la S, pe o distanţăde 133 km, primind nume roşi afl. pepartea dr. (Bratcu, Porcu, Şuşiţa, Jaleş,Runcu, Bistriţa gorjană, Tismana, Jilţu,Motru ş.a.) şi pe stg. (Polatiştea, Sadu,Amaradia, Zlastu, Cio iana, Gilort ş.a.).Extremitatea SE a jud. G. este drenată deun alt râu, mai mare, cu numele de Ama -



vestigii ale unor aşe zări omeneşti dinepoca daco-romană (Suseni, Boroşteni,Băleşti, Bârseşti, Brădiceni, Topeşti ş.a.)au fost descoperite în apropierea dru -mului strategic care lega municipulDrobeta (azi Drobeta-Turnu Severin), peDunăre, cu municipiul Apulum (azi AlbaIulia), trecând peste Carpaţi, prin pasulVâlcan. De altfel, izvoarele cu ape mine -rale de la Săcelu erau cunoscute şi folositeca ape tămădui tori de către romani, aicidesco perindu-se, în zilele noastre, câtevamonumente dedicate zeului Esculap(Asclepios) şi zeiţei Hygieia – fiica (sausoţia) lui Asclepios – consideraţi zeitămăduitori sau zei ai sănătăţii. Dupăretragerea armatelor şi a administraţieiromane din Dacia (în perioada 271–275),populaţia autohtonă a continuat săvieţuiască neîntrerupt pe aceste me lea -guri, în aşezări compacte. Printre vechileaşezări omeneşti consem nate în hrisoa -vele sec. 14 se nu mără Tismana, Pocruia,Topeşti, Ungureni de Jiu, Vălari, Dăbăceştipe Jaleş (azi Runcu), Groşani (azi Vânăta),Băleşti, Turcineşti, Fărcăşeşti, Roşia-Jiu,Văgiuleşti ş.a. Istoricii au ajuns laconcluzia că, în sec. 13, pe aceste locurise întindea Ţara Litua (menţionată docu -mentar, prima oară, în 1247), condusă devoievodul Litovoi, care stăpânea ambiiversanţi ai Carpaţilor. Mănăstirea Tismana(Õ), ridicată în anii 1375–1378 prin osârdiacălugărului Nicodim, cu sprijinul dom -nului Vladislav I (Vlaicu), care a şi înzes -trat-o, a jucat un rol im portant de-alungul veacurilor, ca principal lăcaş decult, ca şcoală, spital şi cetate. Domeniul

mănăstirii Tismana cuprindea, în sec. 14–15, peste 30 de sate din Oltenia (cel maimare din Ţara Românească), dintre carecea mai mare parte erau localizate înlimitele actuale ale jud. G. În sec. 16,numărul aşe zărilor omeneşti menţionatedocumentar se du blea ză faţă de sec. 15,iar în sec. urmă toare acestea se înmulţescnecontenit. Jud. G., însă, apare ca unitatead-tivă, cu această denumire, la sf. sec.15 (până la acea dată făcuse parte dinjud. Jaleş, menţionat documentar, primadată, la 3 oct. 1385, într-un act emis dedomnul Dan I, iar ultima menţiune scrisăa jud. Jaleş datează din 20 oct. 1444).Denu mirea de Gorj, cu care apare acestţinut la sf. sec. 15, se pare că derivă dinslavonă (Gornîi-Jiu = Jiul de Munte sauJiul de Sus), dar ca unitate ad-tivă de sinestătătoare s-a definit la începutul sec. 20 –formă sub care s-a menţinut, apro xi mativîn cadrul aceloraşi limite, până în 1950,când regimul comunist a înfăp tuit reor -ga nizarea ad-tiv teritorială a ţării (regiunişi raioane), terit. actual al jud. G. fiindinclus în regiunea Oltenia, cu 5 ra ioane.Prin Legea nr. 2 din 17 febr. 1968, privindorganizarea admi nistrativă a teritoriuluiRomâniei, a fost reînfiinţat jud. G.
Economia jud G. se caracterizeazăprintr-o struc tură industrial-agrară. După1989 a avut loc trecerea treptată de la o eco -no mie planificată, la o economie de piaţă.
Industria se caracterizează prin pre -pon derenţa ramu rilor extractivă (cărbuni,ţiţei, gaze naturale, mat. de constr. etc.),constr. de maşini şi prelucr. metalelor,alim., mat. de constr. ş.a. Pr. produse
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finite realizate de către industria gorjanăsunt: energie electrică (termocentralelede la Tur ceni, 2 640 MW, Rogojel 1 720MW, Rovinari 1 390 MW, centrala electri -că şi de termoficare de la Târgu Jiu,hidro centralele de la Novaci şi dincomplexul hidroenergetic Cerna–Motru–Tisma na), utilaje miniere (Motru, TârguJiu, Rovinari, Bâlteni), maşini-uneltepentru presare şi forjare, articole tehnicedin cauciuc şi cauciuc regenerat (TârguJiu), maşini-unelte şi frigidere cucompresor (Bumbeşti-Jiu), mat. de constr.(ciment, var, cără midă, tuburi deazbociment etc.) la Bârseşti, Târgu Jiu,Târgu Cârbuneşti, Ţânţăreni, mobilă,cherestea, parchete, plăci aglomerate dinlemn ş.a. (Târgu Jiu, Novaci, Baia de Fier,Bumbeşti-Jiu, Tismana, Padeş, Peştişani),confecţii (Târgu Jiu, Tismana, Padeş,Motru, Târgu Cărbuneşti), tricotaje(Motru), sticlărie pentru menaj (TârguJiu), produse alim. (preparate din carneşi lapte, produse zaharoase, vin, bere,alcool, ţigarete ş.a.) la Târgu Jiu, Bum -beşti-Jiu, Bumbeşti-Piţic, Motru, Novaci,Târgu Cărbuneşti, Bengeşti, Arcani,Bărbăteşti, Padeş ş.a. Un loc aparte îneconomia sătească a jud. G. îl ocupămeşteşugurile tradiţionale, reprezentateprin prelucr. lutului (Glogova, Arcani,Stroieşti, Urecheşti, Peşteana-Jiu ş.a.),cioplitul şi sculptatul lemnului (Suseni,Runcu, Albeni, Baia de Fier, Polovragi,Hobiţa ş.a.) – îndeletnicire care l-a influenţatmult pe marele sculptor ConstantinBrâncuşi, originar din acest judeţ, de laHobiţa, dulgheritul şi confecţionareauneltelor, a mobi lierului şi a obiectelorcasnice, prelucr. firelor textile ş.a.
Agricultura, ocupaţie cu îndelungatătradiţie în jud. G., dispune de o însemnatăsupr. agricolă (242 879 ha, la sf. anului2007, ceea ce reprezintă 43,3% din supr.jud. G.), din care, ponderea cea mai mare(40,8%, respectiv 99 045 ha) revine tere -nurilor arabile, urmate de păşuni (89 169ha) şi fâneţe naturale (42 383 ha), livezişi pepiniere pomicole (8 038 ha), vii şipepiniere viticole (4 244 ha). În acelaşian, terenurile arabile erau ocupate deculturi de porumb (53 227 ha), grâu şisecară (16 445 ha), legume (5 717 ha),plante de nutreţ (5 263 ha), cartofi, orz şiovăz ş.a. În cadrul jud. G. se remarcă unuşor echilibru, res pectiv o mică di ferenţăîntre valoarea producţiei agricolevegetale (425 703 000 lei, în anul 2007) şiproducţia agricolă animală (446 383 000lei). Pomicultura, în cadrul căreiapredomină prunii, merii, perii, nucii ş.a.,



rutiere între Oltenia şi Transilvania pevariante mult mai scurte.
Învăţământ, cultură şi artă. În anulşcolar 2007–2008, reţeaua unităţilor deînvăţământ din perime trul jud. G.cuprindea şapte grădiniţe de copii, cu13 081 copii înscrişi şi 670 cadre didactice,73 şcoli generale (învăţământ primar –clasele 1–4 şi gimnazial – clasele 5–8), cu36 100 elevi şi 2 678 cadre didactice, 34de licee, cu 19 773 elevi şi 1 346 profesori,o şcoală profesională, cu 4 076 elevi şi115 profesori, o universitate de stat –„Constantin Brâncuşi” (înfiinţată laTârgu Jiu, în 1991), cu şapte facultăţi,7 106 studenţi şi 146 profesori. Mani -festările culturale şi de artă se desfăşoarăîn cadrul celor 12 case de cultură, 140 decămine culturale, un cinematograf, unteatru („Elvira Godeanu”, la Târgu Jiu),nouă muzee, 240 de biblio teci, cu 2 588 000vol., nenumărate formaţii corale şi dedansuri, ansambluri folclorice, tarafuri şiorchestre de muzică populară, fanfare etc.Acti vitatea spor tivă se desfăşoară în cele41 de secţii sportive, cu 1 250 sportivilegitimaţi, 82 antrenori şi 63 arbitri. 
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului2007, reţeaua unităţilor sanitare cuprin -dea opt spitale, cu 2 165 paturi, revenindun pat de spital la 176 locuitori, patrudispensare, 94 cabinete stomato logice, 82de farmacii şi puncte farmaceutice, unsanatoriu (la Dobriţa, com. Runcu) ş.a.În acelaşi an, asistenţa medicală eraasigurată de 580 medici (1 medic la 658lo cuitori), 96 medici stomatologi (1 medicstoma tolog la 658 locuitori) şi 2 020 cadremedicale cu pregătire medie.
Turism intens legat de varietateacondiţiilor naturale, în cadrul cărora sedetaşează neunumărate frumuseţi(defileul Jiului, săpat între M-ţii Parângşi Vâlcan, în lungul căruia se desfăşoarăcalea ferată şi şoseaua naţională; cheileOlteţului, Runcului, Corcoaiei ş.a.,peşterile Polovragi, Muierilor, Clo şani,

lacurile glaciare ş.a.), de vestigiile
arheologice (castrul de la Bumbeşti-Jiu,
aşezările daco-romane de la Suseni,
Bârseşti, Boroşteni ş.a.), de trecutul istoric
(Câmpia Padeşului – loc unde, la 23 ian.
1821, Tudor Vladimirescu a citit
Proclamaţia prin care chema poporul la
luptă împotriva nedreptăţilor sociale),
de numeroasele obiective arhitectonice
(mănăstirile Tismana şi Polovragi, schitul
Lainici, bisericile din lemn din
Drăguţeşti, Bibeşti, Turbu rea, culele de
la Curtişoara, Pojogeni, Groşerea ş.a.) şi
de artă, între care se detaşează operele
monu mentale ale lui Constantin Brâncuşi
de la Târgu Jiu (Õ), de muzeele
etnografice şi memoriale (Curti şoara,
Bărbăteşti, Seaca, Vladimir, Hobiţa
celebru lui Brâncuşi ş.a.), precum şi de
datinile, obiceiurile, tradiţiile, portul
gorjenesc şi mai ales de origina litatea şi
specificul ornamentaţiei în lemn sculptat,
prezente la mai toate construcţiile
ţărăneşti (case şi porţi, biserici din lemn
etc.). O atracţie deosebită o prezintă
staţiunea balneoclimaterică Săcelu (Õ) şi
numeroase rezervaţii naturale: arboretele
de castan comestibil de la Tismana,
Pocruia, Polovrogi ş.a.; tufărişul de alun
turcesc de la Tismana (Cotu cu aluni) şi
Gorganu (din M-ţii Mehedinţi); masivul
Piatra Cloşanilor, cu relief carstic, cu
arborete de fag cu elemente termofile şi
cu tufărişuri de liliac care se dezvoltă
până la 1 400 m alt.; pădurea Bo torogi
de lângă Târgu Jiu; izbucul de la Isvarna
ş.a. De altfel, întreaga regiune a jud. G.
se inte grează într-o zonă turistică mult
mai vastă, cunos cută sub numele generic
de Nordul Olteniei. Pentru satis facerea
nevoilor de cazare turistică, jud. G.
dispunea, în anul 2007, de 1 439 de locuri
în 13 hoteluri, o ca bană, trei pensiuni
turistice urbane şi 21 de pensiuni turistice
rurale etc. Indicativ auto: GJ.
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cu extindere mare în zonele deluroase,formează ba zine pomicole compacte înarealele localit. Bârseşti, Turcineşti,Dobriţa, Săcelu, Dăneşti, Bălăneşti,Tismana ş.a. Sectorul zootehnic, în cadrulcăruia o pondere tot mai mare (peste99,5%) revine crescă torilor particulari deanimale, cuprindea, la înce putul anului2008, efective însemnate de bovine(73 922 capete), în special din raseleBălţata românească şi Sura de stepă,porcine (226 347 capete), mai ales dinrasele Mangaliţa şi Marele alb, ovine(110 620 capete), predo minant din raseleŢurcană şi Ţigaie, caprine (19 005 capete– în întregime în sectorul particular),cabaline (15 502 capete). Avicultură(2 753 948 capete); apicultură (33 769familii de albine); sericicultură.
Căile de comunicaţie. La sf. anului 2007,lungimea reţelei feroviare însuma 239km (în totalitate electrificate), cu odensitate de 42,7 km/1 000 km2 deteritoriu, iar cea a drumurilor publice,2 230 km (din care 721 km moder nizate),cu o densitate de 39,8 km/100 km2 deteritoriu (su perioară mediei pe ţară, careeste 33,9 km/100 km2 de teritoriu). Unloc însemnat în transportul feroviar îlocupă tronsonul de cale ferată Bumbeşti–Live zeni (30 km lungime, 38 de tunele,25 de viaducte şi 10 poduri), prin defileulJiului, realizat în mare măsură cu ajutorulbrigăzilor voluntare de tineret şi dat înfolosinţă în 1948, care leagă sudul ţării(respectiv Oltenia) cu bazinul carboniferPetroşani. În cadrul reţelei de drumuri,o importanţă remar cabilă o au DrumulEuropean E 79 – Oradea–Beiuş–Deva–Petroşani (apoi prin defileul Jiului,însoţind calea ferată) – Târgu Jiu–Craiova–Calafat, cât şi Dru mul Naţionalalpin Novaci–Oaşa–Sebeş (150 km) pestecrestele M-ţilor Pa râng, prin pasul Urdele(1 950 m alt.), care asigură legăturile Localităţile jud. Gorj 

(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)

I. Municipii Localit. componente al municipiilor Satele care aparţin municipiilor

1. MOTRU (f. 1966) 1. Dealu Pomilor 1. Lupoiţa2. Horăşti 2. Râpa3. Însurăţei 3. Roşiuţa4. Leurda (1406)5. Ploştina (1385)
2. TÂRGU JIU (1406) 1. Bârseşti2. Drăgoeni3. Iezureni



4. Polata5. Preajba Mare6. Romaneşti7. Slobozia8. Ursaţi

II. Oraşe Localit. componente ale oraşelor Sate care aparţin oraşelor

1. BUMBEŞTI-JIU (1696) 1. Curtişoara (1385)2. Lăzăreşti3. Pleşa4. Tetila
2. NOVACI (1502) 1. Berceşti2. Hirişeşti3. Pociovaliştea4. Siteşti
3. ROVINARI 1. Vârţ
4. TÂRGU CĂRBUNEŞTI (1480) 1. Blahniţa de Jos2. Cărbuneşti-Sat3. Cojani4. Creţeşti5. Curteana6. Floreşteni7. Măceşu8. Pojogeni9. Rogojeni10. Ştefăneşti
5. TISMANA (sec. 14) 1. Celei2. Costeni3. Gornoviţa4. Isvarna5. Pocruia (sec. 14)6. Racoţi7. Sohodol (sec. 14)8. Topeşti9. Vâlcele10. Vânăta
6. TURCENI (1499) 1. Jilţu 1. Gârbovu2. Murgeşti3. Strâmba-Jiu4. Valea Viei
7. ŢICLENI (1597)

III. Comune Satele componente
(primul sat este reşed. com.)

1. ALBENI 1. Albeni (1486)
2. Bârzeiu de Gilort
3. Bolboceşti
4. Doseni
5. Mirosloveni
6. Pruneşti

2. ALIMPEŞTI 1. Alimpeşti
2. Ciupercenii de Olteţ
3. Corşoru
4. Nistoreşti
5. Sârbeşti

3. ANINOASA 1. Aninoasa
2. Bobaia
3. Costeşti
4. Groşerea
5. Sterpoaia

4. ARCANI 1. Arcani
2. Câmpofeni
3. Sănăteşti
4. Stroieşti

5. BAIA DE FIER 1. Baia de Fier (1480)
2. Cernădia

6. BĂLĂNEŞTI 1. Voiteştii din Vale
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2. Bălăneşti
3. Blidari
4. Cânepeşti
5. Glodeni
6. Ohaba
7. Voiteştii din Deal

7. BĂLEŞTI 1. Băleşti
2. Ceauru
3. Corneşti
4. Găvăneşti
5. Rasova
6. Stolojani
7. Tălpăşeşti
8. Tămăşeşti
9. Voinigeşti

8. BĂRBĂTEŞTI 1. Bărbăteşti (1438)
2. Musculeşti (1707)
3. Petreşti (1504)
4. Socu (1746)

9. BÂLTENI 1. Bâlteni
2. Cocoreni
3. Moi
4. Peşteana-Jiu
5. Vlăduleni

10. BENGEŞTI-CIOCADIA 1. Bengeşti
2. Bălceşti
3. Bircii
4. Ciocadia

11. BERLEŞTI 1. Berleşti
2. Bârzeiu
3. Gâlceşti
4. Lihuleşti
5. Pârâu Viu
6. Scrada
7. Scurtu

12. BOLBOŞI 1. Bolboşi
2. Bălăceşti
3. Bolboasa
4. Igirosu
5. Miclosu
6. Ohaba-Jiu
7. Valea

13. BORĂSCU 1. Borăscu
2. Baniu
3. Calapăru
4. Gura-Menţi
5. Menţii din Dos
6. Miluta
7. Scoruşu

14. BRĂNEŞTI 1. Brăneşti
2. Bădeşti
3. Brebenei
4. Capu Dealului

5. Gilortu
6. Pârâu

15. BUMBEŞTI-PIŢIC 1. Bumbeşti-Piţic
2. Cârligei
3. Poienari

16. BUSTUCHIN 1. Bustuchin
2. Cionţi
3. Motorgi
4. Nămete
5. Poiana-Seciuri
6. Poieniţa
7. Pojaru
8. Valea Pojarului

17. CĂPRENI 1. Căpreni
2. Aluniş
3. Brăteşti
4. Bulbuceni
5. Cetatea
6. Cornetu
7. Dealu Spirei
8. Satu Nou

18. CĂTUNELE 1. Cătunele
2. Dealu Viilor
3. Lupoaia (1558)
4. Steic
5. Valea Mânăstirii
6. Valea Perilor

19. CÂLNIC 1. Câlnic
2. Câlnicu de Sus
3. Didileşti
4. Găleşoaia
5. Hodoreasca
6. Pieptani
7. Pinoasa
8. Stejerei
9. Vâlceaua

20. CIUPERCENI 1. Ciuperceni
2. Boboieşti
3. Peşteana-Vulcan
4. Priporu
5. Strâmba-Vulcan
6. Vârtopu
7. Zorzila

21. CRASNA 1. Crasna
2. Aninişu din Deal
3. Aninişu din Vale
4. Buzeşti
5. Cărpiniş
6. Crasna din Deal
7. Drăgoieşti
8. Dumbrăveni
9. Radoşi

22. CRUŞEŢ 1. Cruşeţ
2. Bojinu
3. Marineşti
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4. Măiag
5. Mierea
6. Miericeaua
7. Slămneşti
8. Slăvuţa
9. Urda de Jos
10. Văluţa

23. DĂNCIULEŞTI 1. Dănciuleşti
2. Bibuleşti
3. Hălăngeşti
4. Obârşia
5. Petrăchei
6. Rădineşti
7. Zăicoiu

24. DĂNEŞTI 1. Dăneşti
2. Barza
3. Botorogi
4. Brătuia
5. Bucureasa
6. Merfuleşti
7. Şasa
8. Trocani
9. Ţârculeşti
10. Ungureni
11. Văcarea

25. DRĂGOTEŞTI 1. Drăgoteşti
2. Corobăi
3. Trestioara

26. DRĂGUŢEŞTI 1. Drăguţeşti
2. Cârbeşti
3. Dâmbova
4. Iaşi-Gorj
5. Tâlveşti
6. Urecheşti

27. FĂRCĂŞEŞTI 1. Fărcăşeşti
2. Fărcăşeşti-Moşneni
3. Peşteana de Jos
4. Rogojel
5. Roşia-Jiu
6. Timişeni
7. Valea cu Apă

28. GLOGOVA 1. Iormăneşti
2. Cămuieşti
3. Cleşneşti
4. Glogova
5. Olteanu

29. GODINEŞTI 1. Godineşti
2. Arjoci
3. Câlceşti
4. Chiliu
5. Pârâu de Pripor
6. Pârâu de Vale
7. Rătez

30. HUREZANI 1. Hurezani
2. Busuioci

3. Pegeni
4. Plopu
5. Totea de Hurezani

31. IONEŞTI 1. Ioneşti
2. Gura Şuşiţei
3. Ilieşti
4. Picu

32. JUPÂNEŞTI 1. Jupâneşti
2. Boia
3. Pârâu Boia
4. Vidin
5. Vierşani

33. LELEŞTI 1. Leleşti
2. Frăteşti
3. Rasoviţa

34. LICURICI 1. Licurici
2. Frumuşei
3. Negreni
4. Totea

35. LOGREŞTI 1. Târgu Logreşti
2. Colţeşti
3. Frunza
4. Logreşti-Moşteni
5. Măru
6. Popeşti
7. Seaca

36. MĂTĂSARI 1. Mătăsari
2. Brădet
3. Brădeţel
4. Croici
5. Runcurel

37. MUŞETEŞTI 1. Muşeteşti
2. Arşeni
3. Bârcaciu
4. Gămani
5. Grui
6. Stănceşti
7. Stănceşti-Larga

38. NEGOMIR 1. Negomir
2. Artanu
3. Bohorel
4. Condeieşti
5. Nucetu
6. Orzu
7. Paltinu
8. Raci
9. Ursoaia
10. Valea Racilor

39. PADEŞ 1. Călugăreni
2. Apa Neagră
3. Cerna-Sat
4. Cloşani

475Gorj



5. Motru Sec
6. Orzeşti
7. Padeş (1463)
8. Văieni

40. PEŞTIŞANI 1. Peştişani
2. Boroşteni
3. Brădiceni
4. Frânceşti
5. Gureni
6. Hobiţa
7. Seuca

41. PLOPŞORU 1. Văleni
2. Broşteni
3. Broştenii de Sus
4. Ceplea
5. Cursaru
6. Deleni
7. Izvoarele
8. Olari
9. Piscuri (1601)
10. Plopşoru (1496)
11. Sărdăneşti

42. POLOVRAGI 1. Polovragi (1480)
2. Racoviţa (1502)

43. PRIGORIA 1. Prigoria
2. Bucşana
3. Burlani
4. Călugăreasa
5. Dobrana
6. Negoieşti
7. Zorleşti

44. ROŞIA DE AMARADIA 1. Roşia de Amaradia (1503)
2. Becheni
3. Dealu Viei
4. Ruget
5. Seciurile
6. Stejaru
7. Şitoaia

45. RUNCU 1. Runcu
2. Bâlta
3. Bâltişoara
4. Dobriţa
5. Răchiţi
6. Suseni
7. Valea Mare

46. SAMARINEŞTI 1. Samarineşti
2. Băzăvani
3. Boca
4. Duculeşti
5. Larga
6. Ţirioi
7. Valea Bisericii
8. Valea Mică

9. Valea Poienii
47. SĂCELU 1. Săcelu

2. Blahniţa de Sus
3. Hăieşti
4. Jeriştea
5. Maghereşti

48. SĂULEŞTI 1. Săuleşti
2. Bibeşti
3. Dolceşti
4. Purcaru

49. SCHELA 1. Sâmbotin
2. Arsuri
3. Gornăcel
4. Păjiştele
5. Schela

50. SCOARŢA 1. Scoarţa
2. Bobu
3. Budieni
4. Câmpu Mare
5. Cerătu de Copăcioasa
6. Colibaşi
7. Copăcioasa
8. Lazuri
9. Lintea
10. Mogoşani
11. Pişteştii din Deal

51. SLIVILEŞTI 1. Slivileşti
2. Cojmăneşti
3. Miculeşti
4. Strâmbu
5. Sura
6. Şiacu
7. Ştiucani
8. Tehomir

52. STĂNEŞTI 1. Stăneşti
2. Alexeni
3. Bălani
4. Căleşti
5. Curpen
6. Măzăroi
7. Obreja
8. Pârvuleşti
9. Vaidei
10. Vălari (sec. 14)

53. STEJARI 1. Stejari
2. Baloşani
3. Băceşti
4. Dealu Leului
5. Piscoiu
6. Popeşti-Stejari

54. STOINA 1. Stoina
2. Ciorari
3. Mieluşei
4. Păişani
5. Toiaga
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6. Ulmet
7. Urda de Sus

55. TELEŞTI 1. Teleşti (1483)
2. Buduhala
3. Şomăneşti

56. TURBUREA 1. Turburea
2. Cocorova
3. Poiana
4. Spahii
5. Şipotu

57. TURCINEŞTI 1. Turcineşti
2. Cartiu
3. Horezu
4. Rugi

58. ŢÂNŢĂRENI 1. Ţănţăreni
2. Arpadia

3. Chiciora
4. Floreşti

59. URDARI 1. Urdari
2. Fântânele
3. Hotăroasa

60. VĂGIULEŞTI 1. Văgiuleşti
2. Cârciu
3. Covrigi
4. Murgileşti
5. Valea Motrului

61. VLADIMIR 1. Andreeşti
2. Frasin
3. Valea Deşului
4. Vladimir

Arhangheli Mihail ºi Gavriil” (sec. 17),în satul Mura Mare. Com. G. are încomponenţă satul Petrilaca de Mureşcare s-a depopulat la sf. sec. 20 şiînceputul sec. 21, existând din punct devedere ad-tiv, dar fără locuitori.
GORNET, com. în jud. Prahova, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în Subcarpaþii Teleaje -nului; 3 044 loc. (1 ian. 2011): 1 516 desex masc. ºi 1 528 fem. Expl. de petrol.Pomiculturã; viticulturã; culturi dezmeurã.
GORNET-CRICOV, com. în jud. Prahova,al cãtuitã din 6 sate, situatã la poalele deV ale Dea lului Istriþa, pe râul CricovuSãrat; 2 389 loc. (1 ian. 2011): 1 240 de sexmasc. ºi 1 149 fem. Viticulturã. În satulDobrota se aflã o bisericã rupestrã (sec.16) de 5 m lungime, 2 m lãþime ºi 2 mînãlþime.
GORNOVIÞA, Suprafaþa de eroziune ~
Õ Godeanu (1).

GOROVEI, Mănãstirea ~ Õ Vãculeºti.

GORU, masiv muntos, cu aspect demãgurã, situat în partea centralã a M-þilorLãcãuþ (M-þii Vrancei), alcãtuit din fliºpaleogen (gresii). Alt. max.: 1 785 m (vf.Goru). Acoperit cu pajiºti alpine.Accesibil pe poteci marcate dinspre vãilesupe rioare ale râurilor Zãbala ºi Putna.
GORUIA, com. în jud. Caraº-Severin,alcãtuitã din 3 sate, situatã în SV Depr.Caraºova, la poalele de SE ale M-þilorDognecea ºi cele de N ale M-þilor Anina,
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pe cursul superior al râului Caraº; 890loc. (1 ian. 2011): 444 de sex masc. ºi 446fem. Expl lemnului. Pomi culturã (meri,peri, pruni). Satul Goruia este men þionatdocumentar, prima oarã, în 1437.Agroturism.
GOSTAVÃÞU, com. în jud. Olt, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în E Câmpiei Romanaþi,pe cursul inf. al Oltului; 3 089 loc. (1 ian.2011): 1 545 de sex masc. ºi 1 544 fem.Expl. de balast. Culturi de cereale, planteteh nice ºi de nutreþ, legume, pepeni verziº.a. Colecþie de arheologie ºi numis maticã(în satul Slãveni). Pe terit. com. G. a fostdescoperit un coif din bronz, de tipgreco-iliric, datând din a doua Epocã afierului (La Tène, sec. 5 î.Hr.–sec 1 d.Hr.).Bisericile cu hramurile „Sfântul Nicolae”(1810, refãcutã în 1863 ºi pictatã în 1869)ºi „Sfinþii Voievozi” (1859, reparată în1940-1941 şi 1953), în satul Gostavãþu.
GOSTINARI, com. în jud. Giurgiu, alcã -tui tã din 2 sate, situatã în Câmpia Bur -nas, la confl. râului Neajlov cu Argeºul;2 567 loc. (1 ian. 2011): 1 239 de sex masc.ºi 1 328 fem. Nod rutier. Culturi decereale, de floarea-soarelui, de plantetehnice ºi de nutreþ, de legume º.a. Însatul Mironeºti (numit în trecut Coiani)se aflã rui nele palatului postel niculuiConstantin Cantacuzino (sec. 17) ºibiserica având hramul „Sfântul Ni colae”,ctitorie din 1668–1669 a Ilincãi Cantacu -zino (soþia lui Constantin Cantacuzino),iar în satul Gostinari existã biserica avândhramul „Sfântul Nicolae” a fostului schit

GORNEA, Schitul ~ Õ Sicheviţa.

GORNEªTI, com. în jud. Mureº, alcã -tuitã din 9 sate, situatã în SV DealurilorMureºului, pe stg. râului Mureº, la confl.cu Habic; 5 691 loc. (1 ian. 2011): 2 787de sex masc. ºi 2 904 fem. Staþie de c.f.Nod rutier. Expl. de gaze naturale (însatul Teleac). Producţie de mobilă, deîmbrăcăminte pentru lucru şi de produsealim. Fermã de creºtere a porcinelor. Însatul Gorneºti, menþionat documentar,prima oarã, în 1319, se aflã castelul„Teleki” construit în anii 1771–1778, înstil baroc, dupã planurile arhitec tuluiaustriac Andreas Meyerhoffer, cu parcden dro logic în care sunt expuse statuetereprezentând personaje mitologice,precum ºi o bisericã din sec. 15, cu turndin 1797 ºi refaceri din sec. 19; bisericãdin lemn cu dublu hram – „SfinþiiArhangheli Mihail ºi Gavriil ºi „SfântulNicolae” (sec. 17), în satul Mura Micã;bisericã din sec. 14, în satul Periº ºibisericã din lemn cu hramul „Sfinþii

Gorneşti. Castelul „Teleki”



GOVORA 1. Lac de acumulare creat pe
cursul inf. al Oltului, în aval de muni -
cipiul Râmnicu Vâlcea, pe terit. com.
Mihãeºti ºi Budeºti. Supr.: 477,2 ha; vol.:
18,5 mil. m3. Apele acestui lac, dat în
folosinþã în 1975, pun în miºcare tur bi -
nele hidrocentralei Govora (45 MW) din
arealul com. Mihãeºti, jud. Vâlcea.

2. Õ Bãile Govora.
3. Mănãstirea ~ Õ Mihãeºti (3).

GRADIªTEA, com. în jud. Brãila, alcã -
tuitã din 3 sate, situatã în NV Câmpiei
Brãilei, pe râul Buzãu; 2 284 loc. (1 ian.
2011): 1 109 de sex masc. ºi 1 175 fem.
Nod rutier. Expl. de balast. Centru de
prelucr. a firelor ºi fibrelor textile. Pro -
ducţie de alcool. Centru de colectare a
laptelui. Creºterea bovinelor. Piscicul -
turã. Culturi de ce reale, de plante tehnice
ºi de nutreþ, floarea-soarelui, legume etc.
În satul Gradiştea se află biserica „Sfântul
Gheorghe” (1874).
GRAJDURI, com. în jud. Iaºi, alcãtuitã
din 7 sate, situatã în Pod. Central Moldo -
ve nesc, pe cursul superior al râului
Rebricea; 3 248 loc. (1 ian. 2011): 1 681 de
sex masc. ºi 1 567 fem. Staþie de c.f. (inau -
gu ratã la 1 mai 1892). Producţie de pro -
duse chimice de bază. Bibliotecã comu nalã
(c. 13 000 volume). Prelucr. metalelor
(cazane) ºi a lemnului. Culturi de cereale.
Tabãrã internaþionalã de sculpturã (sunt
expuse peste 150 de opere sculptate). În
satul Grajduri, menþionat docu mentar în
1423, se află biserica „Naşterea Maicii
Domnului” (1911), iar în satul Cărbunari
există biserica „Izvorul Tămăduirii”
(1994). În satul Poiana cu Cetate se aflã
ruinele bisericii Cujna (sec. 17).
GRATIA, com. în jud. Teleorman, alcã -
tuitã din 3 sate, situatã în Câmpia
Gãvanu-Burdea, pe râul Dâmbovnic;
2 827 loc. (1 ian. 2011): 1 321 de sex masc.
ºi 1 506 fem. Fermã avicolã. Culturi de
ce reale, de plante tehnice ºi de nutreþ, de
floarea-soa relui, sfeclã de zahãr etc.
GRÃDINA, com. în jud. Constanþa, alcã -
tuitã din 3 sate, situatã în Pod. Casimcea;
1 148 loc. (1 ian. 2011): 571 de sex masc.
ºi 577 fem. Haltã de c.f. (în satul Casian).
Pomiculturã; viticulturã; legu miculturã.
Pe terit. satului Cheia se aflã o rezervaþie
complexã cu calcare recifale în formã de
turnuri circulare. Com. G. a fost înfiinþatã
la 27 oct. 2004 prin desprinderea satelor
Grãdina, Casian ºi Cheia din com.
Târguºor, jud. Constanþa.

GRÃDINARI 1. Com. în jud. Caraº-Severin,alcãtuitã din 2 sate, situatã în zona decontact a Câmpiei Caraºului cu DealurileOraviþei, pe râul Caraº; 2 200 loc. (1 ian.2011): 1 093 de sex masc. ºi 1 107 fem.Staþie de c.f. Nod rutier. Înainte de 1 ian.1965, satul ºi com. G. s-au numit Cacova.Satul Grãdinari apare menþionat docu -mentar, prima oarã, în perioada 1723–1725 cu numele Kákova.
2. Com. în jud. Giurgiu, alcãtuitã din3 sate, situatã în E Câmpiei Gãvanu-Burdea, pe râul Argeº; 3 309 loc. (1 ian.2011): 1 660 de sex masc. ºi 1 649 fem.Staþie de c.f. Nod rutier. Expl. de gaze,de petrol ºi de balast. Mat. de constr.Prelucr. lemnului (mobilă). Culturi de le -gume. Cãmin-spital pentru copiiihandicapaþi neuropsihomotor, construitîn perioada febr. 1991 – apr. 1993(inaugurat la 3 mai 1993). În satulTântava se aflã biserica având dubluhram – „Ador mirea Maicii Domnului”ºi „Sfânta Treime” (1877), iar în satulGrãdinari existã conacul „Oteteleºanu”(1900–1916). Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian.1981, com. G. a fãcut parte din jud. Ilfov.
3. Com. în jud. Olt, alcãtuitã din 4sate, situatã pe terasele de pe dr. râuluiOlt; 2 597 loc. (1 ian. 2011): 1 274 de sexmasc. ºi 1 323 fem. Legumicul turã.Bisericã având hramul „SfântulGheorghe” (1577, refacută în 1957), însatul Runcu Mare.

GRÃDINILE, com. în jud. Olt, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în Câmpia Romanaþi;1 764 loc. (1 ian. 2011): 899 de sex masc.ºi 865 fem. Culturi de cereale, floarea-soa -relui, legume º.a. Biserica „SfântulNicolae” (1866), în satul Grădinile. Com.
G. a fost înfiinþatã la 7 mai 2004 prindesprin derea satelor Grãdinile, Arvã -teasca ºi Plãviceanca din com. Studina,jud. Olt.
GRÃDIªTEA 1. Com. în jud. Cãlãraºi,alcã tuitã din 4 sate, situatã în S-SECâmpiei Bãrã ganului, pe terasele de pestg. Dunãrii; 4 736 loc. (1 ian. 2011): 2 388de sex masc. ºi 2 348 fem. Producţie decomponente electronice. Culturi decereale, plante tehnice ºi de nutreþ, delegume etc. Pescuit; irigaþii din apeleDunãrii ºi lacului Gãlãþui. Bibliotecã(1916) cu c. 16 000 vol. Înainte de 1 ian.1965, satul ºi com. G. s-au numit
Cacomeanca. Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian.1981 com. G. a fãcut parte din jud. Ilfov,iar pânã la 29 mart. 1982 din jud.Ialomiþa. În fostul sat Măxineni (sat
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„Barbu Bellu” (sec. 18, refăcută în 1818),azi în ruină, biserica din lemn cu hramul„Cuvioasa Parascheva” (1857) ºi curþilelui ªtefan Bellu (1818). Din 1857, biserica„Sfântul Nicolae” a fostului schit nu amai servit ca lăcaş de cult. În anul 2008a fost reactivat schitul urmând ca bisericasa fie restaurată. Între 17 febr. 1968 ºi 23ian. 1981, com. G. a fãcut parte din jud.Ilfov.
GOSTINU, com. în jud. Giurgiu, formatădintr-un sat, situatã în S Câmpiei Burnas,pe stg. Dunãrii; 2 122 loc. (1 ian. 2011):1 012 de sex masc. ºi 1 110 fem. Centruapicol. Pescuit în regim natural. Împleti -turi din papurã. Între 17 febr. 1968 ºi 23ian. 1981, com. G. a fãcut parte din jud.Ilfov.
GOªMANU, Munþii ~, masiv muntos înpartea central-esticã a Carpaþilor Orientali,sub forma unei culmi prelungi, cudirecþie NV-SE, delimitatã de ValeaBistriþei la N ºi E, Depr. Tazlãu, la S, ºiali ni amentul vãilor Asãu–Tarcãu, la V.Constituit pre  dominant din fliº grezos-ºistos. Alt. max.: 1 474 m (vf. Geamãna).Important nod hidro grafic (de aici izv.râurile Oanþu, Secu, Vaduri, Calu, Iapa,Nechitu º.a. – toate afl. pe dr. ale Bistriþei–, precum ºi râul Tazlãu). Acoperit cupãduri de brad (Abies alba) ºi molid (Picea
abies) în amestec cu fag (Fagus sylvatica).O supr. de 171,3 ha de pãdure este de -claratã rezervaþie forestierã, adãpos tindnumeroºi arbori multiseculari cu dimen -siuni impre sionante (60 m înãlþime ºipeste 1,50 m diametrul trunchiului). Expl.forestiere.
GOTTLOB, com. în jud. Timiº, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în Câmpia Timiºului;2 326 loc. (1 ian. 2011): 1 171 de sex masc.ºi 1 155 fem. Legumi cul turã. Producþiede produse refractare şi de brazi artificialipentru Crãciun. Creºterea ovinelor,bovinelor ºi mãgarilor. În satul Gottlob,înfiinþat în anii 1770–1771 de coloniºtiigermani, se aflã o bisericã romano-ca -tolicã (1773) şi biserica ortodoxă cuhramul „Sfântul Ioan Botezatorul” (1967–1969) aflată în prezent într-un proces deextindere şi modernizare. Satul Vizejdiaeste atestat documentar în anul 1424.Com. G. a fost înfiinþatã la 7 mai 2004prin des prinderea satelor Gottlob ºiVizejdia din com. Lovrin, jud. Timiº.
GOVĂJDIA Õ Ghelari.
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înglobat în satul Grădiştea la 17 febr.1968) se află ruinele conacului lui HagiTudorache (sec. 19) şi biserica „Ador -mirea Maicii Domnului” (1504-1547,modificată în 1859 şi restaurată în 1950);bisericile cu acelaşi hram - „SfântulNicolae”, în satele Bogata (1820-1826) şiRasa (1833-1836, declarată monumentistoric în anul 2004). În curtea bisericiidin satul Rasa există o cruce din piatrădatând din sec. 18.
2. Com. în jud. Ilfov, alcãtutitã din 2sate, situatã în Câmpia Vlãsiei, pe malullacului Cãldã ruºani; 2 978 loc. (1 ian.2011): 1 518 de sex masc. ºi 1 460 fem.Staþie de c.f. (inauguratã la 1 nov. 1869).Nod rutier. Pescuit. Pe terit. com. se aflãrezervaþia forestierã Cãldãruºani (125ha), înfiinþatã în 1954, în cadrul pãduriiCãldãruºani (468 ha). Rezervaþia esteformatã predominant din stejar (Quercus

robur) în amestec cu cer (Quercus cerris),stejar brumãriu (Quercus pedunculiflora),gârniþã (Quercus frainetto), arþar tãtãresc(Acer tataricum) º.a., reprezentând un restdin vechii Codrii ai Vlãsiei. În satul Sitaruse aflã mănãstirea cu acelaºi nume (decãlugãri), cunoscutã ºi sub numele de„Balamuci”, ctitorie din anii 1626–1627a soþilor Pavel (Papa) ºi Elena Greceanuºi menþionatã documentar, prima oarã,la 15 apr. 1631. Biserica mănãstirii, cuhramul „Ador mirea Maicii Dom nului”,a fost restauratã în anii 1751–1752 prinstrãdania ieromonahului Antim ºi pictatãla interior în 1753 de preoþii Dima ºiNeacşa din Braºov îm preunã cu uceniciilor. Ansamblul monahal a fost supusunor reparaþii ºi consolidãri dupãcutremurele din 1750, 1802, 1940 ºi 1977.Biserica a fost restauratã în 1989–1990,când a fost spãlatã ºi pictura. În perioada1915–1928 mănãstirea nu a funcþionat,activitatea monahalã reluându-se ca schitdupã 1928. În 1990 schitul „Balamuci” adevenit mănãstire cu numele „Sfântul

Nicolae”-Balamuci. În satul Sitaru se aflăbiserica „Ador mirea Maicii Domnului”(sec. 18), declarată monument istoric.Între 23 ian. 1981 ºi 10 apr. 1997 com. G.a fost în Sectorul Agricol Ilfov.
3. Com. în jud. Vâlcea, alcãtuitã din9 sate, situatã în Piem. Olteþului, pe râulOlteþ; 2 847 loc. (1 ian. 2011): 1 433 de sexmasc. ºi 1 414 fem. Nod rutier. Expl. depetrol ºi gaze naturale. În satul Grãdiºtea,atestat documentar la 3 aug. 1489, se aflãbiserica având dublu hram – „SfinþiiÎmpãraþi Con stantin ºi Elena” ºi „SfântulMatei” (1840); bisericã având hramul„Intrarea în Bisericã a Mai cii Dom nului”(1748), în satul Strãchineºti; bise ri ci le dinlemn cu hramurile „Adormirea MaiciiDom nului” (1763) ºi „Sfinþii Voievozi”(1816), în satele Obis lavu ºi ValeaGrãdiºtei. Satul Dobricea apare men -þionat documentar, prima oarã, la 18 ian.1480, satul Turburea la 9 mart. 1502, iarsatul Obislavu în 1722.

GRÃDIªTEA MUNCELULUI Õ
Orãºtioara de Sus.

GRÃJDENI, Mănãstirea ~ Õ Fruntiºeni.

GRÃMEªTI, com. în jud. Suceava,alcãtuitã din 5 sate, situatã în NE Pod.Suceava, pe dr. Vãii Siretului; 3 060 loc.(1 ian. 2011): 1 541 de sex masc. ºi 1 519fem. Producţie de lacuri, vopsele şicerneluri tipografice. Culturi de cereale,de cartofi, sfeclă de zahăr, plante furajereş.a. Fond cinegetic. Satul Grãmeºti aparemenþionat documentar într-un act emisla 6 nov. 1632. În satul Bãlineºti se aflãbiserica având hramul „Sfântul Nicolae”(21,85 m lungime ºi 9 m lãþime), con -struitã în anii 1493–1499 prin grija ºi pecheltuiala logofãtului Ion Tãutu, ziditãdin piatrã brutã ºi din cãrãmidã, cuelemente gotice (ancadramente, ner vuride boltã º.a.) ºi decoraþie în ceramicãsmãlþuitã policromã, cu motive heraldice(sub corniºã are un brâu cu discuri dinceramicã smãlþuitã). În interior pãstreazãpicturi murale executate în perioada1535–1538 de Gavriil Ieromonahul, iarpe pereþii exteriori fragmente de picturidatând din epoca lui Petru Rareº.Reparatã în 1721 ºi 1763. Picturile muraleinterioare sunt în stare relativ bunã, înschimb, cele exterioare sunt degradateîn proporþie de 90%. Portalul bisericiiprezintã o boltã goticã susþinutã deconsole decorate cu motive florale.Catapeteasma este din lemn de tei, cusculpturi florale poleite cu aur, ºi a fostdãruitã în 1792 de Ieremia Jigniceanu. În
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pronaos se aflã gropniþa familiei Tãutu.Pânã în 1864 a funcþionat ca mănãstirede maici, dupã secularizarea averilormănăstireşti (în 1863) a devenit bisericãde parohie, iar în 1899 a fost luatã în grijaDepartamentului pentru monumenteisto rice pentru pãstrare ºi conservare.Biserica, aflată în prezent într-o stareavansată de degradare, figurează pe listaPatrimo niului cultural mondial UNESCO.În satul Rudeºti existã bisericile din lemncu hramurile „Adormirea MaiciiDomnului” (sec. 18) ºi „Sfântul Dumitru”(1792, cu refaceri din 1945).
GRÃNICERI, com. în jud. Arad, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în Câmpia Criºurilor,la graniþa cu Ungaria; 2 510 loc. (1 ian.2011): 1 258 de sex masc. ºi 1 252 fem.Staþie de c.f. Lac piscicol. Pe terit. com.
G. a fost descoperit, la începutul sec. 20,un tezaur compus din 3 falere (elementede podoabã discoidale) de aur, datânddin Epoca târzie a bronzului. În satulGrãniceri, menþionat docu mentar, primaoarã, în 1438 cu numele Olthlaka, se aflăbiserica „Sfinþii Arhangheli Mihail ºiGavriil” (1758).
GRÃNICEªTI, com. în jud. Suceava,alcãtuitã din 6 sate, situatã în N Pod.Suceava, pe râul Horaiþ; 5 043 loc. (1 ian.2011): 2 560 de sex masc. ºi 2 483 fem.Expl. de balast. Morãrit. Prefabricate dinbeton (tuburi, dale º.a.). Culturi decereale, cartofi, legume º.a. Fermã decreºtere a bovinelor (în satul Dum brava).În anii 1973–1974, pe terit. com. G. aufost descoperite vestigii neolitice (treitoporaºe, vârf de sãgeatã din silex º.a.).Satul Grãniceºti este ates tat documentarla 15 mart. 1490. În satul Iacobeºti se aflãbiserica din lemn cu hramul „NaºtereaMaicii Domnului” (1792) ºi curteabaronilor Capri (sf. sec. 19), iar în satulGrãniceºti există o bisericã din lemn din1758. Rezervaþie de lalele pestriþe.
GREACA 1. Fost lac de luncã (7 400 ha),pe stg. Dunãrii, pe terit. com. Greaca,complet desecat ºi redat circuituluiagricol în anii ’60 ai sec. 20.

2. Com. în jud. Giurgiu, alcãtuitã din3 sate, situatã în E Câmpiei Burnas, înlunca ºi pe terasele de pe stg. Dunãrii;2 363 loc. (1 ian. 2011): 1 112 de sex masc.ºi 1 251 fem. Producţie de săpun,detergenţi şi de produse alim. Centruviticol ºi de vinificaþie. Centru de rotãritºi de împletituri din papurã. Staþiune deGrămeşti. Biserica „Sfântul Nicolae”



3. Com. în jud. Tulcea, formatădintr-un sat, situatã la poalele de V-NVale M-þilor Mãcin, strãjuitã de vf.Þuþuiatu (sau Greci); 5 426 loc. (1 ian.2011): 2 641 de sex masc. ºi 2 785 fem.Expl. de granit. Producţie de confecţiitextile, de maca roane şi tăiţei. Satul Grecieste atestat documentar în 1790.
GRINDU 1. Com. în jud. Ialomiþa,formată dintr-un sat, situatã în CâmpiaBãrãganului; 2 102 loc. (1 ian. 2011): 1 036de sex masc. ºi 1 066 fem. Staþie de c.f.Expl. de petrol. Ferme de creºtere abovinelor ºi pãsãrilor. Culturi de cereale,plante tehnice ºi de nutreþ, legume º.a.În satul Grindu, atestat documentar în1781, se află biserica având hramul„Înãlþarea Domnului”, construită în anii1838-1842 pe locul uneia din 1816distrusă de cutremurul din 11 ian. 1838,cu tâmplã adusã de la o mănăstire de peMuntele Athos în 1841).

2. Com. în jud. Tulcea, formatădintr-un sat, situatã în lunca ºi pe teraselede pe dr. Dunãrii, în interiorul CotuluiPisicii; 1 510 loc. (1 ian. 2011): 776 de sexmasc. ºi 734 fem. Cherhana. Înainte de1 ian. 1965, satul ºi com. G. s-au numit
Pisica. Satul Grindu este atestat docu -mentar în 1750.
GRINDUªU, vârf în S-SE M-þilor Tarcãu,alcãtuit din fliº grezos (facies de Tarcãu),consti tuind alt. max. a acestora (1 664 m).Nod hidro grafic (de sub vf. G. izv. râurileTarcãu, Camenca ºi Tãrhãuº). Cunoscutºi sub numele de Tãrhãuº.

GRINÞIEª 1. Masiv muntos în S M-þilorBistriþei, alcãtuit din roci cristaline (filite,ºisturi sercito-cloritoase), situat între vãilerâurilor Borca (la N), Bistriþa (E) ºiBistricioara (S). Alt. max.: 1 758 m (vf.Grinþieº). Nod hidrografic (de aici izv.râurile Dreptu, Grinþieº, Seaca º.a.).Acoperit cu pãduri de molid.
2. Com. în jud. Neamþ, alcãtuitã din3 sate, si tuatã la poalele de SE ale masi -vului omonim, la confl. râului Grinþieºcu Bistricioara; 2 518 loc. (1 ian. 2011):1 298 de sex masc. ºi 1 220 fem. Expl.forestiere. Biserica din lemn cu hramul„Duminica Tuturor Sfinþilor” (1793–1794,cu pridvor adãugat în 1891 ºi cu picturiinterioare executate de zugra vulTeodosie), în satul Grinþieº.

GRIVIÞA 1. Com. în jud. Galaþi, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în Câmpia Tecuciului,pe râurile Geru ºi Cãlmãþui; 3 812 loc. (1ian. 2011): 1 961 de sex masc. ºi 1 851fem. Nod rutier. Centru viticol. Bise ricã

având hramul „Sfântul Gheorghe” (1809,re fãcutã în 1862–1865 de Alexe Atanasiuşi pictată în 1880) ºi conacul lui TacheAtanasiu (sec. 19), în satul Cãlmãþui.
2. Com. în jud. Ialomiþa, alcãtuitã din2 sate, situatã în Câmpia Bãrãganului, înzona de izv. a râului Strachina; 3 000 loc.(1 ian. 2011): 1 478 de sex masc. ºi 1 522fem. Nod rutier. Ferme de creºtere abovinelor ºi pãsãrilor (în satul Smirna).Staþie meteorologicã. Biserică din 1897,în satul Griviţa. Până la 22 apr. 2003, com.

G. a avut în componenţă satul Traian,care la acea dată a fost trecut în categoriacomunelor.
3. Com. în jud. Vaslui, alcãtuitã din3 sate, situatã în SV Colinelor Fãlciului,la contactul cu Pod. Covurlui, pe stg. vãiiBârladului; 3 733 loc. (1 ian. 2011): 1 887de sex masc. ºi 1 846 fem. Haltã de c.f.Viticulturã. În satul Griviþa existã bustuldomni torului Al. I. Cuza, realizat în 1904de sculptorul Constantin Bãlãcescu. Pânăla 1 mart. 2004, com. G. a avut în com -ponenţă satele Fruntişeni şi Grăjdeni,care la acea dată au format com.Fruntişeni, jud. Vaslui.
4. Cartier în partea central-nord-ves -ticã a muni cipiului Bucureºti.

GROAPA CIOBANULUI Õ Ciobanu.

GROAPA DE LA BARSA, mic bazindepre sionar, situat în partea centralã aM-þilor Bihor, în cadrul complexuluicarstic Padiº–Cetãþile Pono rului, la c.1 100 m alt. Supr.: 2,42 km2; lungime: 2km; lãþime: 1 km. Aici se aflã omultitudine de fenomene carstice: 4peºteri mari (Peºtera Neagrã, Gheþarulde la Barsa, Peºtera de la Zãpodie,Ponorul de la Zãpodie), numeroasedoline, arcade naturale, ponoare, un lacde dolinã etc. Inaccesibil turiºtilor.
GROHOTIª, Munþii ~, masiv muntos,situat în extre mitatea de S-SV a Carpa -þilor Orientali, în Carpaþii de Curburã,între vãile superioare ale Teleajenului (laE) ºi Doftanei (la V), alcãtuit din conglo -merate de Bucegi, gresii ºi fliº-ºistos gre -zos. Masivul G. prezintã o culme pr., cudirecþie NNE-SSV, dominatã de maimulte vârfuri ce depãºesc 1 500 m alt.(Bobu Mare, 1 757 m, Gro hotiº, 1 767 m– alt. max. a masivului, Sfântul Ilie, 1 588m º.a.), din care se desprind câteva culmilaterale (culmea Nebunului, întreTeleajen ºi Crasna, culmea Trifoiu-ªerbanVodã, între râurile Vãrbilãu ºi Crasna,culmea Clãbucet-Pãltinetu, între Vãrbilãuºi Doftana º.a.). Culmile interfluviale sunt
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cercetãri viticole înfiinþatã la 13 oct. 1959.Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian. 1981 com. G.a fãcut parte din jud. Ilfov. Pe terit. com.
G., pe malul fostului lac, au fost desco -perite (1960) urmele unei aºezãri neoli -tice, aparþinând culturii materiale Boian(milen. 4 î.Hr.), ºi ale unei aºezãri dinsec. 9–10. În satul Greaca, atestat docu -mentar în 1532, se află bisericile „SfinţiiApostoli Petru şi Pavel” (1888) şi „Sfinţii40 de Mucenici” (1907) ºi conacul„Gorski” (1900–1916), azi sediul Staþiuniiviticole.
GREBÃNU, com. în jud. Buzãu, alcãtuitãdin 6 sate, situatã în zona de contact aSubcarpaþilor Buzãului cu CâmpiaRâmnicului, la poalele de E ale DealuluiBuda; 5 505 loc. (1 ian. 2011): 2 731 desex masc. ºi 2 774 fem. Prelucr. lemnului(mobilier); produse textile ºi de pani -ficaþie. Morãrit. Viticul turã. Pomiculturã(meri, peri, pruni, nuci). Bisericã avândhramul „Sfântul Nicolae” (1840-1843), însatul Grebãnu; biserica din lemn cuhramul „Sfinþii Voievozi” (1822), în satulHomeºti.
GREBENIªU DE CÂMPIE, com. în jud.Mureº, alcãtuitã din 3 sate, situatã înzona Colinelor Comlodului; 1 619 loc.(1 ian. 2011): 829 de sex masc. ºi 790 fem.Expl. de gaze naturale. Centru de con -fec þio nare a pieselor de port popular.Muzeu sãtesc. Satul Grebeniºu de Câm -pie este menþionat documentar, primaoarã, în 1294.
GRECEªTI, com. în jud. Dolj, alcãtuitãdin 6 sate, situatã în Piem. Bãlãciþei; 1 759loc. (1 ian. 2011): 900 de sex masc. ºi 859fem. În satul Gre ceºti, atestat docu mentarîn 1716, se aflã biserica cu dublu hram –„Sfântul Ioan Botezã torul” ºi „SfântulHaralambie” (1820) ºi biserica „SfântulIoan Botezãtorul” (1853), iar în satulGrãdiºtea există biserica din lemn cuhramul „Sfân tul Dimitrie” (ante 1845).
GRECI 1. Denumirea sub care mai estecu noscut vf. Þuþuiatu din M-þii Mãcin.

2. Com. în jud. Mehedinþi, alcãtuitãdin 6 sate, situatã în N Piem. Bãlãciþei;1 257 loc. (1 ian. 2011): 607 de sex masc.ºi 650 fem. Bisericile cu hramurile „SfântulNicolae” (1889, refãcutã în 1910) ºi „Naº -te rea Maicii Domnului” (construitã în1864 pe locul uneia din lemn din 1704,cu picturi originare), în satele Greci ºiSãlãtruc.



prelungi, cu aspect de platou neted,uneori uºor bombat, acoperite cu pãdurisau cu pãºuni (la peste 1 600 m alt.).Versanþii vãilor care fragmenteazã cul -mile montane sunt abrupþi ºi afectaþi deintense procese de eroziune ºi gravita -þionale ce determinã acumularea, lapoalele pantelor abrupte, a unor îngrã -mãdiri de fragmente de roci. Acestfenomen explicã atribuirea acestor munþia numelui de Grohotiº. 
GROJDIBODU, com. în jud. Olt, alcã -tuitã din 2 sate, situatã în partea de S aCâmpiei Romanaþi, în lunca ºi pe teraselede pe stg. Dunãrii; 2 934 loc. (1 ian. 2011):1 477 de sex masc. ºi 1 457 fem. Culturide cereale, de plante tehnice ºi de nutreþ,legume º.a. pe baza sistemului de irigaþiiCorabia–Grojdibodu–Cãlã raºi–Dãbuleni.Pescuit în regim natural. Viticulturã. Însatul Grojdibodu, atestat docu mentar la15 iul. 1545, se aflã biserica având dubluhram – „Sfântul Grigore Decapolitul” ºi„Sfântul Haralambie” (1863-1864, repa -ra tă în 1969) şi biserica „Sfântul Gheorghe”(1975).
GROPENI, com. în jud. Brãila, formatădintr-un sat, situatã în partea de E aCâmpiei Brãilei, în lunca ºi pe teraselede pe stg. Dunãrii; 3 301 loc. (1 ian. 2011):1 636 de sex masc. ºi 1 665 fem. Fer mãde creºtere a porcinelor. Culturi de cereale,plan te tehnice ºi de nutreþ, legume etc.Pescuit în re gim natural. Centru deîmpletituri din papurã. În satul Gropeni,atestat documentar în 1777, se află obiserică din 1872.
GROPNIÞA, com. în jud. Iaºi, alcãtuitãdin 6 sate, situatã în Câmpia JijieiInferioare; 3 205 loc. (1 ian. 2011): 1 650de sex masc. ºi 1 555 fem. Fermã decreºtere a bovinelor. Culturi de cereale,plante tehnice ºi de nutreþ, legume,cartofi º.a. Viti culturã. În satul Gropniþa,menþionat documentar în 1803, se aflãbiserica având hramul „AdormireaMaicii Domnului” (1830). 
GROSS-SCHAM Õ Jamu Mare.

GROSU Õ Siliºtea (3).

GROªI 1. Com. în jud. Maramureº,alcãtuitã din 3 sate, situatã în NE Depr.Baia Mare, la confl. râului Chechiº cuLãpuº; 2 679 loc. (1 ian. 2011): 1 317 desex masc. ºi 1 362 fem. Cãmin cultural.Prelucr. lemnului. Morãrit. Pomi culturã(meri, peri, pruni). În satul Groºi, atestatdocu mentar în anul 1411, se aflãmănãstirea Habra (de maici), situată la

poalele Dealului Habrul, înfiinþatã în
nov. 1990 pe locul unei vechi mănãstiri
de cãlugãri atestatã docu mentar la 3 dec.
1604. Ansamblul monahal actual, înte -
meiat pe un teren donat de Primãria din
Groºi, a fost proiectat de arhitecta Laura
Zaharia ºi cuprinde biserica având dublu
hram – „Învierea Dom nului” ºi „Sfinþii
Arhangheli Mihail ºi Gavriil”, de mari
dimensiuni (18 m lungime, 7–9 m lãþime
ºi 21 m înãlþime), un paraclis, casa stã -
reþiei ºi chiliile, construite în perioada
1992–2000. În nov. 1997 la aceastã
mănãstire s-au stabilit cinci mãicuþe venite
de la mănãstirea Timiºeni, jud. Timiº.

2. Õ Groşii Ţibleşului.

GROªII ÞIBLEªULUI, com. în jud. Mara -
mureº, formată dintr-un sat, situatã în
partea de E a Depr. Lãpuº, la poalele
M-þilor Þibleº; 2 057 loc. (1 ian. 2011):
1 037 de sex masc. ºi 1 020 fem. Expl. ºi
prelucr. lemnului. Pomiculturã. Culturi
de cartofi. Apiculturã. Creºterea bovi -
nelor. Colectarea ciuper cilor, a fructelor
de pãdure ºi a plantelor medicinale. În
satul Groşii Ţibleşului, atestat docu -
mentar în 1594, se află biserica „Sfântul
Nicolae” (1898). Până la 17 febr. 1968,
satul Groşii Ţibleşului s-a numit Groşi.
Rezervaþia naturalã Arcer-Þibleº-Bran,
extinsã pe o supr. de 150 ha pe terit.
comunelor Suciu de Sus ºi Groºii
Þibleºului, a fost declaratã zonã protejatã
la 12 apr. 2000. Com. G.Þ. a fost înfiinþatã
la 21 iul. 2003 prin desprinderea satului
Groºii Þibleºului din com. Suciu de Sus,
jud. Maramureº.
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GROTA MIRESEI, lac carsto-salin în peri -metrul oraºului Slãnic, jud. Prahova,cantonat în interiorul Muntelui de Sare.Supr.: 1 300 m2; ad. max.: 32 m. Lacul s-aformat în anul 1914 în urma prăbuşiriitavanului unei mine de sare din care seexploata sarea din anul 1852. Potrivitlegendei, în acest lac s-ar fi aruncat omireasã nefericitã după patru zile de lanuntă, întâmplare care a avut loc în 1920şi de la care derivã numele actual. Dincauza ploilor abundente din anul 1993şi a unor infiltraþii ulterioare puternicede apã dulce prin fisurile Muntelui deSare, porþiuni din acest munte de sares-au prãbuºit, la mijlocul lunii iul. 1995,ºtirbindu-i, astfel, cercul pereþilor de sarecare înconjurã lacul. Ploile care au căzutîn anii următori (mai ales ploile abun -dente din 1999 şi 2006) au provocat, înconti nuare, prăbuşiri masive ale pereţilorMuntelui de sare accentuând degradareapermanentă a acestuia. Muntele de sarea fost declarat (în 1954) rezervaţiegeologică şi geomorfologică şi monu -ment al naturii.
GROZEªTI 1. Com. în jud. Iaºi, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în lunca ºi pe teraselede pe dr. Prutului ºi de pe stg. Jijiei, lagraniþa cu Rep. Moldova; 1 801 loc. (1 ian.2011): 894 de sex masc. ºi 907 fem. Însatul Grozeşti, atestat documentar, primaoară, la 11 aug. 1479 într-un hrisov aldomnului Ştefan cel Mare, apoi consem -nat în documentele anilor 1589, 1772,1774 etc., se află biserica „Sfinţii Arhan -gheli Mihail şi Gavriil” (1914), iar în satul
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unui pod care sã facã legãtura întreinsulã ºi þãrmul lacului. Biserica actualãa mănãstirii Snagov, cu hramul „Intrareaîn Bisericã a Maicii Domnului”, a fostconstruitã din cãrãmidã, în stil bizantin,din iniþiativa ºi pe cheltuiala dom nuluiNeagoe Basarab în anii 1517–1521.Biserica are 4 turle poligonale (prevãzutecu câte opt ferestre dreptunghiulareînguste) acoperite cu þiglã ºi a fost pictatãla interior în 1563 de Dobromir dinTârgovişte prin grija domnului Petru celTânãr, fiul domnului Mircea Ciobanul ºial Doamnei Chiajna. Printre fresce seremarcã portretele lui Neagoe Basarabcu fiul sãu Teodosie ºi ale lui MirceaCiobanul cu familia sa. În anul 1694,Antim Ivireanul, în calitate de stareþ almănãstirii Snagov, a instalat aici otiparniţă de sub teascurile cãreia au ieºitnenumãrate cãrþi bisericeºti în limbilegreacã, slavonã ºi chiar arabã. În timpulregimului fanariot (1716–1821) mănãs -tirea Snagov a fost folositã ca închisoarede stat pentru boieri, respectiv ca loc deexil ºi chiar de înmormântare pentru ceiprigoniþi de domnie. Podul din lemn destejar care lega odinioarã insula deþãrmul lacului Snagov a fost incendiat întimpul Revoluþiei din 1821 ºi nu a maifost refãcut nici odatã. În 1835, la aceastãmănãstire a fost înfiinþatã o ºcoalã dereeducare pentru tineret, iar dupã Revo -luþia de la 1848 aici au fost închiºi 54 derevolu þionari. Dupã secularizarea ave -rilor mănãstireºti în 1863 cãlugãrii aupãrãsit mănãstirea, chiliile au fost demo -late ºi biserica a cãzut treptat în paraginã,fiind restauratã abia în anul 1904. Altelucrãri de restau rare ale bisericii au fostefectuate în 1941 (dupã cutremurul din10 nov. 1940), 1953 ºi 1966–1967. Dupãcutremurele din 4 mart. 1977 ºi 30 aug.1986, care au zdruncinat puternic bise -rica, s-au mai executat lucrãri de consoli -dare ºi restaurare care au continuat pânãîn 1995. În secolele trecute mănãstirea aadãpostit pentru perioade îndelungatede timp unul dintre centrele de batere amonedei în Valahia. La 30 dec. 1663, lamănãstirea Snagov a fost omorâtpostelnicul Constantin Cantacuzino dinordinul lui Grigore Ghica deoarece acestadin urmã bãnuia cã îi surpã domnia. Lamănãstirea Snagov se presupune cã arexista mormântul lui Vlad Þepeº. Între23 ian. 1981 ºi 10 apr. 1997, com. G. afãcut parte din Sectorul Agricol Ilfov.
GRUMÃZEªTI, com. în jud. Neamþ,alcãtuitã din 4 sate, situatã în Subcarpaþii

Neamþului; 5 449 loc. (1 ian. 2011): 2 708de sex masc. ºi 2 741 fem. Centru decojocãrit ºi de þesãturi populare. Prelucr.lemnului (furnire, panouri din lemn) ºia laptelui (caºcaval, smântânã). Mori decereale; produse de panificaþie. Creº tereabovinelor, ovinelor ºi porcinelor. Culturide cereale, de plante furajere ºi de nutreþ,cartofi, legume º.a. Parc den drologic (2ha) cu arbori seculari (stejari, fagi, brazi,tei). Colecþie de fluturi (c. 125 000 exem -plare) aparþinând naturalistului AristideCaradja. Bisericã din lemn cu hramul„Tãierea Capului Sfântului IoanBotezãtorul” (ante 1598, refãcutã în 1784),în satul Topoliþa. În satul Grumãzeºti,atestat documentar în 1574, se aflăbisericile „Adormirea Maicii Domnului”(1930-1947) şi „Sfântul Nicolae” (1986-1991).
GUGEªTI, com. în jud. Vrancea, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în Câmpia Râmnicului,pe râul Râmna; 6 757 loc. (1 ian. 2011):3 294 de sex masc. ºi 3 463 fem. Staþie dec.f. (inauguratã la 13 iun. 1881). Nodrutier. Expl. de balast. Prelucr. lemnului(cherestea, placaje, furnire, butoaie,doage). Centru viticol şi de vinificaţie.Fermã de creºtere a bovinelor. Colecþiede istorie ºi arheo logie, bisericã din lemncu hramul „Sfinþii Voie vozi” (1879),declarată monument istoric, şi biserica„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”,zidită în anii 1998-2010, în satul Gugeºti.
GUGU, vârf în masivul Godeanu,reprezen tând alt. max. a acestuia (2 291m), alcãtuit din ºisturi cristaline.Înconjurat de circuri glaciare.
GUMELNIÞA Õ Olteniþa.

GURA APELOR Õ Râu Mare.

GURA BAªEULUI Õ ªtefãneºti (2).

GURA BOULUI Õ Vedea (2).

GURA CALIÞEI, com. în jud. Vrancea,alcãtuitã din 10 sate, situatã în SESubcarpaþilor Vrancei, pe râul Râmna;2 820 loc. (1 ian. 2011): 1 429 de sex masc.ºi 1 391 fem. Prelucr. lemnului. Viticul -turã. Pânã la 6 aug. 1970, com. G.C. s-anumit Lacul lui Baban.
GURA FOII, com. în jud. Dâmboviþa,alcãtuitã din 4 sate, situatã în SV CâmpieiTârgoviºtei, pe râul Potopu; 2 216 loc.(1 ian. 2011): 1 088 de sex masc. ºi 1 128fem. Expl. de balast. Biserica din lemncu dublu hram – „Cuvioasa Parascheva”ºi „Sfântul Nicolae” (sec. 19), în satulBumbuia.
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Colţu Cornii există biserica „SfinţiiVoievozi” (1949).
2. Com. în jud. Mehedinþi, alcãtuitã

din 4 sate, situatã în S Dealurilor Jiului,
pe stg. râului Motru; 2 137 loc. (1 ian. 2011):
1 096 de sex masc. ºi 1 041 fem. Expl.
forestiere. Viticulturã. Bisericã din lemn
cu hramul „Sfântul Nicolae” (1704), în
satul Grozeºti, declaratã monument istoric.

3. Õ Odobeºti (3).
4. Õ Oituz (3).

GRUIA, com. în jud. Mehedinþi, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în Câmpia Blahniþei,în lunca ºi pe terasele de pe stg. Dunãrii;3 036 loc. (1 ian. 2011): 1 514 de sex masc.ºi 1 522 fem. Nod rutier. Expl. de argilã.Fermã de creºtere a porci nelor. Viticul -turã. Pe terit. com. G. a fost desco peritão necropolã biritualã (de incineraþie ºi deînhumaþie) datând din sec. 8–7 î.Hr. încare s-au gãsit urne, ceºti, fibule, brãþãrispiralice º.a. Bisericã având hramul„Adormirea Maicii Domnului” (1834–1837), în satul Gruia.
GRUIU, com. în jud. Ilfov, alcãtuitã din4 sate, situatã în Câmpia Vlãsiei, pe dr.râului Ialomiþa; 6 792 loc. (1 ian. 2011):3 271 de sex masc. ºi 3 521 fem. Nodrutier. Staþie finalã de c.f. (în satulªanþu-Flo reºti). Producţie de com ponenteelectronice ºi de alcool. În arealul com.
G. se aflã extremitatea de NE a laculuiSnagov ºi jumã tatea de V a laculuiCãldãruºani. Pisciculturã. Culturi decereale, plante tehnice ºi de nutreþ,legume º.a. Sãpã turile arheo logiceefectuate în 1933 pe insula din mijlocullacului Snagov au scos la ivealã unelteºi vase ceramice din Epoca bronzului,din cea a fierului, monede romane ºibizantine º.a. În satul Lipia, pe malul deN al lacului Cãldã ruºani, se aflã mănãs -tirea Cãldãruºani (Õ), iar în satul Si liºteaSnagovului, pe o micã ins. din laculSnagov, existã mănãstirea Snagov (decãlugãri), înte meiatã în sec. 14 de Mirceacel Bãtrân ºi atestatã documentar, primaoarã, în 1408. Unii cercetãtori presupuncã aici a existat un paraclis cu hramul„Buna Vestire”, ctitorit în a douajumãtate a sec. 14 de domnul VladislavI (Vlaicu) – cel care a apărat şi consolidatBise rica ortodoxã în faþa ofensiveicatolicismului promovat agresiv deLudovic I de Anjou, regele Ungariei. În1458, Vlad Þepeº a dispus construireaunui zid de apãrare în jurul bisericii ºi a



GURAHONÞ 1. Depresiune tectono-ero -zivã, situatã în partea de SV a M-þilorApuseni, între M-þii Codru-Moma, la N,ºi Zarand, la S, pe cursul superior alCriºului Alb. Supr.: c. 200 km2. Relief deluncã, terase ºi dealuri piemontane.Climã rã coroasã (temp. medie anualã8°C), cu precipitaþii moderate (800mm/anual).
2. Com. în jud. Arad, alcãtuitã din 10sate, si tuatã în depr. omonimã, la confl.râurilor Sighiºoara ºi Ioºei cu Criºu Alb;4 176 loc. (1 ian. 2011): 1 986 de sex masc.ºi 2 190 fem. Staþie de c.f. Producţie defurnire, panouri din lemn, de alcool şide băuturi răcoritoare. Centru pomicol.Satul Gurahonþ este menþionatdocumentar, prima oarã, în 1386. Castelîn stil neoclasic (sec. 19). În satul Zimbruse aflã rezervaþia botanicã naturalã„Dosul Laurului” (32,2 ha), declaratãrezervaþie în 1933, singurul loc din þarãunde vegeteazã laurul (Ilex aquifolium) –element atlantic aflat la limita esticã aextinderii lui. Aceastã poianã cu laur seaflã în mijlocul unei pãduri de fag,amestecatã cu carpen, gorun, mesteacãn,paltin ºi ulm (82,6 ha). Pe dealu rileBaltele ºi Boilor, pe stâncãrii, se întâlneºteo specie endemicã rarã, Centaurea

simonkaiana. Parc dendrologic (în satulGurahonþ), extins pe 12,8 ha, inauguratîn 1965.
GURA HUMORULUI, oraº în jud.Suceava, situat în mica depresiuneomonimã, la poalele de SE ale ObcineiMari, la 490 m alt., la confl. râului Humorcu Moldova, la 38 km SV de municipiulSuceava; 15 830 loc. (1 ian. 2011): 7 574de sex masc. ºi 8 256 fem. Supr.: 69,8 km2,din care 33,7 km2 în intravilan; densitatea:470 loc./km2. Staþie de c.f. (inauguratãîn 1888). Exploatarea minierã LeºuUrsului a fost închisã în 1997. Expl. decalcar ºi de balast. Producţie de articoleteh nice din cauciuc, de mobilã, cheresteaºi de produse alim. (con serve de legumeºi fructe, preparate din lapte, pani ficaþieetc.). Centru pomi col. Izoare cu apeminerale slab sulfuroase, oligomine rale.Muzeu etnografic (inaugurat în 1958), cupeste 3 000 de exponate. Parcdendrologic extins pe 25 ha, cu 267 despecii de arbori. Puncte fosilifere (PiatraPinului, Piatra ªoimului). Pârtie de schi(1 478 m lungime şi 285 m diferenţă denivel) dotatã cu telescaun (1 332 mlungime), instalaţie de iluminat pe timpde noapte ºi cu instalaþie de produszãpadã artificialã. Staþiune turisticã de

interes naþional (din 2005). Complexsportiv cu piscină acoperită, dedimensiuni olimpice, bazin de înotpentru copii, patinoar artificial, inauguratla 1 mai 2010. Festival anual internaţionalde caricatură şi literatură umoristică (din1994, în luna iulie). Istoric. Localit. aparemenþionatã documentar, prima oarã, la26 febr. 1490, într-un act emis decancelaria domneascã a lui ªtefan celMare. O datã cu ocuparea Bucovinei decãtre Imperiul Habsburgic, în 1775,aºezarea a rãmas sub stãpânire austriacãpânã în 1918. La 10 sept. 1782, coman -damentul militar austriac, instalat iniþialîn satul Vama, a fost mutat la GuraHumorului, unde a construit o fortãreaþã.Dupã anul 1800, aici s-au stabilit maimulte familii de germani, poloni, armeni,evrei, ucraineni º.a. care, în 1835, au creato colonie de sine stãtãtoare cu numele
Bori. În 1855, localit. a fost legatãtelegrafic cu Viena, iar în anul 1904 a fostdeclaratã oraº. În prezent, are însubordine ad-tivã localit. componentãVoroneþ. Monumente: biserica „SfinþiiÎmpãraþi Constantin ºi Elena” (1862),iniţial a aparţinut comunităţii armeneştişi a avut hramul „Sfântul Gheorghe”, iardin 1973 poartă hramul actual, restauratãşi pictată dupã cel de al Doilea RãzboiMondial şi repictată în 1995–1996 deNicolae Gavrilean; biserica „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” (1876-1885); biserica romano-catolică (1811);catedrala „Naşterea Maicii Domnului”(1995-2008, cu picturi murale interioarerealizate în anii 2007-2011, sfinţită la 21aug. 2011 de Prea Fericitul Daniel);Sinagogă (1871, din anul 2008 nu maieste în funcţiune); clădirea Primăriei(1901); clãdirea fostei Jude cãtorii (1904),azi sediul Muzeului etnografic. În localit.compo nentã Voroneþ se aflã mănãstireaVoro neþ (de maici) cu biserica avândhramul „Sfântul Gheorghe”, ctitorie demari dimensiuni (29,50 m lungime, fãrãpridvor, 7,70 m lãþime, în naos, şi 10,50m lăţime în zona absidelor laterale) adomnului ªtefan cel Mare, ridicatã în treiluni ºi 20 de zile (26 mai–14 sept. 1488)pe locul unui vechi schit cu bisericã dinlemn. Ziditã din piatrã brutã, în stilmoldovenesc de epocã, biserica a fostamplificatã în timpul domniei lui Iliaº IIRareº (1546–1551), când, prin strãdaniami tro politului Grigore Roºca, i s-aadãugat un pridvor închis (în 1547),pictat în acelaºi an. Biserica mănãstiriiVoroneþ este un remarcabil monument
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al artei feudale româneºti, cu somptuoasepicturi pe pereþii interiori ºi exteriori,datând din 1534–1535 ºi din 1547,executate pe un fond albastru închis(intrat în circuitul mondial cu numele de„albastru de Voroneþ”). Pronaosul a fostpictat în 1550 prin grija mitropolituluiTeofan. Ansamblul pictural de pe pereþiibisericii se caracterizeazã prin armoniecromaticã, vigoare compoziþionalã,claritate şi monu mentalitate. Dintre toatepicturile, cea mai desã vârºitã scenã, dupãaprecierea mai multor specia liºti, este ceade pe peretele vestic, intitulatã „Jude catade Apoi”, pictatã în 1547. Autorul pre -zumtiv al picturilor murale exterioareeste pristavul Marcu. În bisericã se aflãmormântul lui Daniil Sihastrul, cãlugãrla aceastã mănãstire care, con formtradiþiei, l-ar fi îmbãrbãtat pe ªtefan celMare dupã înfrân gerea de la Valea Albãdin anul 1476, ºi mormântul mitropo -litului Grigore Roºca. În 1786, mănãstireaa fost desfiinþatã din ordinul Curþiiimperiale de la Viena, iar chiliile distruse,rãmânând doar biserica de mir. Activi -tatea monahalã a fost reluatã la 1 apr.1991. Turnul-clopotniþã al mănãstirii aredouã clopote datând din timpul domnieilui ªtefan cel Mare. Cele douã clopote,atunci când sunt trase alternativ, scot su -nete repetate, cu tonalitãþi diferite, dincare se poate desluºi numele lui ªtefan.Pentru valoarea ei arhi tec tonicã ºipicturalã, bise rica mănãstirii Voroneþ face

Gura Humorului. Biserica „Sfântul Gheorghe” a
mănăstirii Voroneţ



contact a Subcarpaþilor Ialomiþei cuCâmpia Târgoviºtei, pe râul Slãnic; 7 787loc. (1 ian. 2011): 3 790 de sex masc. ºi3 997 fem. Nod rutier. Expl. de petrol,gaze nazurale ºi sare. Termocentralã.Producţie de module electronice, deinstrumente şi dispozitive de verificareşi control pentru navigaţie, de cărămizişi ţigle. Pomiculturã (meri, pruni, peri).Izv. minerale cu apã sãratã. În satulSãcueni, atestat docu mentar în 1549, seaflã o bise ricã având hramul „NaºtereaMaicii Dom nului”, ctitorie din 1654–1657a marelui postelnic Neagoe Sãcuianu, cucontraforturi ºi faþade deco rate cu unbrâu median ºi picturi murale interioarerealizate în 1667 de zugravii MihailMonahul ºi Ianache; în satul Adânca,menþionat documentar în 1790, se aflãbiserica cu hramul „Adormirea MaiciiDom nului” (1886–1891, cu picturi muraleexecutate de Iordache Dumitrescu), iar însatul Gura Ocniþei, ates tat documentar în1724, existã biserica „Sfânta Paras cheva”(1809) ºi ruinele bisericii „AdormireaMai cii Domnului” (sec. 17–18).
GURA PADINII, com. în jud. Olt, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în partea de S aCâmpiei Romanaþi, la 14 km V-SV deoraºul Corabia; 1 801 loc. (1 ian. 2011):925 de sex masc. ºi 876 fem. Culturi decereale. În arealul satualui Gura Padiniia fost identificatã (în 1935) o necropolãtumularã de inci neraþie datând din primaEpocã a fierului (sec. 7–6 î.Hr.) din cares-au recuperat urne, ceºti, brãþãri, aplice,o zãbalã, fragmente de sãbii, piese deharna ºament º.a., iar în anul 1962 a fostdescoperit un tezaur monetar de argint,alcãtuit din 232 de denari romanirepublicani emiºi în perioadele 211–208ºi 32–31 î.Hr., precum ºi o drahmã dintimpul lui Alexandru cel Mare. Biserica„Sfântul Dumitru” construită în 1939 pelocul uneia ce data din 1838. Com. G.P.a fost înfiinþatã la 7 mai 2004 prindesprinderea satelor Gura Padinii ºi SatuNou din com. Orlea, jud. Olt.
GURA PLAIULUI, peºterã situatã lapoalele de SV ale M-þilor Vâlcan, înarealul satului Topeºti (oraºul Tismana,jud. Gorj), la 650 m alt. Lungimeagaleriilor: 150 m. Sãpatã în calcarejurasic-cretacice, peºtera este accesibilãprin intermediul unui mic aven, de 7 mlungime, de la baza cãruia porneºte unculoar în pantã ce conduce într-o salãfoarte mare (70 m lun gime ºi 4 mînãlþime), ornamentatã cu nume roase

formaþiuni concreþionare. Aproximativla mij lo cul acestei sãli se desprinde, sprestânga, un pasaj care face legãtura cu oaltã salã, asemãnãtoare celei dintâi.Peºtera adãposteºte o bogatã faunã denever tebrate cavernicole, dintre careunele sunt ende misme (coleopterul
Tismanella chappuisi). Peºtera estedeclaratã monument al naturii şi esteocrotitã de lege.
GURA PONICOVEI, peºterã în SVRomâniei, situatã pe versantul stg. alDunãrii, în zona lacului de acumularePorþile de Fier I ºi a defileului de laCazanele Mari, la 62 m alt. Lungimeagaleriilor: c. 1 000 m. Exploratã primadatã în 1872 ºi apoi în 1962–1963, 1965–1969. Are o formã ramificatã, fiind sãpatãde pârâul Ponicova (afl. al Dunãrii), înfi surile calca relor cretacice ale masivuluiCiucaru Mare. Prezintã numeroasegalerii largi, etajate (unele înalte de 30 m),inundate parþial, la viituri, de apelelacului de acumulare, care fac legãturaîntre sãlile foarte mari (cea mai mare are100 m lungime, 60 m lãþime ºi 30 mînãlþime). Conþine enorme blocuri deprãbu ºire, uriaºe anemolite atârnate detavan, formaþiuni concreþionare, depozitede guano provenite de la coloniile delilieci. Temp. în interior este constantã,de 11°C, iar umezeala 94–100%. Faunãbogatã (lilieci, pãianjeni, insecte, fluturietc.). Resturi sche letice de Ursus spelaeusºi fragmente de ceramicã hallstattianã.Rezervaþie speologicã.
GURA PORTIÞEI Õ Portiþa.

GURA RÂULUI, com. în jud. Sibiu,formată dintr-un sat, situatã în SV Depr.Sibiu, la poalele de N ale M-þilor Cindrel,pe cursul superior al râului Cibin; 3 694loc. (1 ian. 2011): 1 868 de sex masc. ºi1 826 fem. Hidrocentralã (3,7 MW),intratã în funcþiune în 1981. Barajul, înspatele cãruia s-a format lacul carealimenteazã turbinele hidrocen tralei, are330 m lungime şi 6,20 m lăţime lacoronament şi 73,50 m înălţime. Lacul deacumulare are o supr. de 65 ha şi unvolum de apă de 15,5 mil. m3. Prelucr.lemnului; produse de marochi nãrie;presã de ulei comestibil. Agroturism.Satul Gura Râului este menþionatdocumentar în 1380. Muzeu etnografic(þesãturi ºi piese de port popular, obiectedin ceramicã, icoane pe sticlã). Bisericãortodoxã (fostã unitã) cu hramul„Cuvioasa Paras cheva” (1728), cu altarlãrgit în 1864, restauratã în anul 2007 şi
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parte (din 1993) din categoria monumen -telor UNESCO. În 1781, la mănãstireaVoroneþ a fost descoperit Codicele
Voroneþean (ma nu scris datând din sec.16) care cuprinde tra ducerea din limbasla vonã a unor fragmente din „FapteleApostolilor”, fiind cel mai vechi textromânesc scris în grai rotacizant (feno -men fonetic care constã în transformareaunei consoane intervo calice în r;exemplu: se spune bire în loc de bine).Obiectiv turistic de mare atracþie.
GURA IALOMIÞEI, com. în jud. Ialomiþa,alcãtuitã din 2 sate, situatã în partea deE a Câmpiei Bãrãganului; 2 893 loc.(1 ian. 2011): 1 452 de sex masc. ºi 1 441fem. Culturi de cereale, floarea-soa relui,plante tehnice ºi de nutreþ º.a. Pe terit.satului Gura Ialomiþei au fost descoperitefragmente de vase ceramice datând dina doua Epocã a fierului (La Tène, sec. 5î.Hr.–1 d.Hr.) ºi din sec. 10–12, iar înarealul satului Luciu a fost descoperit unopaiþ din bronz datând din sec. 6 d.Hr.Biserica „Sfinþii Împãraþi Constantin ºiElena” (1854–1862), în satul Luciu. Com.
G.I. a fost înfiinþatã la 10 oct. 2005 prindesprinderea satelor Gura Ialomiþei ºiLuciu din com. Mihail Kogãlniceanu, jud.Ialomiþa.
GURA LITCOV, Canalul ~ Õ Litcov.

GURA MOTRULUI, Mănãstirea ~ Õ
Butoieºti.

GURANDA, Mănãstirea ~ Õ Durneºti.

GURA OCNIÞEI, com. în jud. Dâmboviþa,al cãtuitã din 4 sate, situatã în zona de

Gura Ponicovei. Interiorul peşterei

Cristian
Text Box
1871,



biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şiGavriil” (1886-1887, pictată în frescă, înperioada 1985-1995, de Ioan Cozila dinSibiu). Punct de acces spre rezervaþianaturalã Izvoarele Cibinului.
GURASADA, com. în jud. Hunedoara,alcã tuitã din 11 sate, situatã la poalelede S ale M-þilor Metaliferi, la confl. râuluiGurasada cu Mureºul; 1 564 loc. (1 ian.2011): 759 de sex masc. ºi 805 fem. Staþiede c.f. Expl. de bentonitã ºi de caolin.Prelucr. lemnului. În satul Gurasada,menþionat docu mentar, prima oarã, în1292 cu numele Terra Zad, se aflãExpoziþia memorialã „Silviu Dragomir”,un conac (sec. 19) ºi biserica ortodoxã cuhramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºiGavriil”, con struitã în sec. 13 din piatrãbrutã ºi mortar hidraulic, pãstrândpicturi murale interioare de factură naivăexecutate în 1765 de zugravii Nicolae dinPiteºti ºi Ioan din Deva (se remarcã„Judecata de Apoi” în care suntintroduse mai multe accente de criticãsocialã). Biserica a fost amplificatãulterior prin construirea mai multorîncãperi anexe ºi a unui turn-clopotniþãprevãzut cu foiºor din lemn. Biserici dinlemn cu hramurile „CuvioasaParascheva” (sec. 18), „Sfinþii ApostoliPetru ºi Pavel” (1725), „Sfinþii ArhangheliMihail ºi Gavriil” (sec. 18), „Intrarea înIerusalim” (sec. 18) ºi „CuvioasaParascheva” (sec. 17), în sa tele Boiu deJos, Cãrmãzãneºti, Dãnuleºti, Gothatea ºiRuncºor.
GURA ªUÞII, com. în jud. Dâmboviþa,alcã tuitã din 2 sate, situatã în zona decontact a Câmpiei Târgoviºtei cu Câmpia

Titu, pe cursul superior al râului ªuþa;5 342 loc. (1 ian. 2011): 2 642 de sex masc.ºi 2 700 fem. Expl. de petrol ºi gazenaturale. Bisericã având hramul„Duminica Tuturor Sfinþilor” (începutulsec. 19), în satul Gura ªuþii.
GURA TEGHII, com. în jud. Buzãu,alcãtuitã din 7 sate, situatã la poalele deS ale M-þilor Penteleu, pe râurile BâscaMare ºi Bâsca Micã; 3 499 loc. (1 ian.2011): 1 756 de sex masc. ºi 1 743 fem.Expl. de petrol (în satul Furtuneºti). Expl.ºi prelucr. lemnului (cherestea). Produsede tâm plãrie. Creºterea ovinelor.Agroturism. În satul Gura Teghii se aflăbiserica „Adormirea Maicii Domnului”(1876). Poianã cu narcise. Punct de accesspre rezervaþia Milea-Viforâta.
GURA VADULUI, com. în jud. Prahova,alcã tuitã din 3 sate, situatã în zona decontact a Dealului Istriþa cu CâmpiaSãratei, pe cursul superior al râuluiGhighiu; 2 385 loc. (1 ian. 2011): 1 143 desex masc. ºi 1 242 fem. Expl. de calcar(Tohani). Producţie de echipamentefrigorifice şi de ventilaţie. Viti culturã.Combinat de vinificaþie (în satul To hani).Plantaþii de migdali ºi smochini. SatulGura Vadului este atestat documentar la3 mai 1610. Bisericã având hramul„Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului”(1816), în satul Tohani. Pe Dealul Tohaniau fost identificate specii rare de plantexerofile.
GURA VÃII 1. Com. în jud. Bacãu,alcãtuitã din 6 sate, situatã în SE Depr.Tazlãu-Caºin, la poalele de S ale CulmiiPietricica, pe râul Tazlãu; 5 491 loc. (1ian. 2011): 2 806 de sex masc. ºi 2 685fem. Expl. de petrol (în satul Dumbrava).Înainte de 1 ian. 1965 satul ºi com. GuraVãii s-au numit Râpile. Bisericã avânddublu hram – „Adormirea MaiciiDomnului” ºi „Sfântul ªtefan” (1750) ºibise rica din lemn cu hramul „SfântulNicolae” (1780-1781, cu adãugãri din1912), în satul Gura Vãii.

2. Localit. componentã a muni cipiu -lui Dro beta-Turnu Severin, situată pe stg.Dunãrii, pe terit. cãreia se aflã hidrocen -trala Porþile de Fier I (1 050 MW –centrala de pe malul românesc),construitã în perioada 1964–1971, încolab. cu Iugoslavia (1 050 MW centralade pe malul sârbesc, aflatã pe terit. localit.Šip). Sectorul Gura Vãii-Vârciorova adã -posteºte o vege taþie cu caracter termofilºi o serie de raritãþi flo ristice printre care
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laleaua Cazanelor (Tulipa hun  ga rica) ºiumbelifera endemicã (Prangos carinata).
GURA VITIOAREI, com. în jud. Prahova,alcã  tuitã din 5 sate, situatã în SubcarpaþiiTeleajenului, pe râul Teleajen; 6 162 loc.(1 ian. 2011): 3 111 de sex masc. ºi 3 051fem. Expl. de nisip cuarþos. Producţie deşuruburi, buloane, nituri şi şaibe.Creşterea bovinelor. Pomi culturã (meri,pruni, peri). Apicul turã. Hanul Roºu, cuzid de incintã (sec. 18, fost han poştal),declarat monument istoric, ºi conacul„Cireºanu” (1910), în satul Fãgetu.
GURBÃNEªTI, com. în jud. Cãlãraºi,alcãtuitã din 5 sate, situatã în CâmpiaBãrãganului, pe râul Mostiºtea; 1 382 loc.(1 ian. 2011): 658 de sex masc. ºi 724 fem.Ferme de creºtere a bovinelor, ovinelorºi porcinelor. Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian.1981, com. G. a fãcut parte din jud. Ilfov.Pe terit. com. a fost descoperitã (1957) onecropolã tumularã sciticã, de înhumaþie(sec. 5 î.Hr.), în care s-au gãsit mai multepiese din aur, între care se remarcã oplacã din aur cu decor ciocãnit. În satulCodreni se aflã schitul cu acelaºi nume,cu o bisericã din 1678, iar în satulGurbăneşti există biserica „AdormireaMaicii Domnului” (1957).
GURGEN Õ Gurghiu (3).

GURGHIU 1. Munþii ~, masiv muntos înpartea central-vesticã a CarpaþilorOrientali, în ºirul mun þilor vulcanici,situat între defileul Topliþa–Deda alMureºului, la N, Depr. Giurgeu, la E,pasul Sicaº ºi râul Sicaºãu, la S-SE, ºiSubcarpaþii Târnavelor ºi DealurileMureºului, la V. Alcãtuit din andezite,piroclastite ºi aglomerate vulcanice.Cupola cen tralã, constituitã din curgeride lavã, formeazã un podiº înalt, de c.1 000 m alt., cu di rec þie NV-SE, de o nete -zime remarcabilã („Pla toul vulcanic”),

Munţii Gurghiu

Gurasada, Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil”



dendrologic amenajat în 1740 de fam.Bornemisza. În sec. 17, la G. s-au stabilitmai multe familii de armeni. În satulCaºva, menþionat documentar, primaoarã, în 1453, se află o biserică ortodoxădin anul 1928 şi mănăstirea Caşva (decălugăriţe), întemeiată în 1992, cu biserica„Duminica Tuturor Sfinţilor” construităîn anii 1995–2006. În arealul com. G. seaflã o porþiune din trupul pãdurii Mociar,cu stejari multi seculari, extinsã pe o supr.totalã de 48 ha, atât pe terit. com. G., câtºi pe cel al com. Solovãstru, de claratãrezervaþie forestierã.
GURNIA, cascadă formată de râul cuacelaşi nume (afl. al râului Tismana),situată în apropiere de mănăstireaTismana, având o cădere a apei de 40 m.
GURUSLÃU Õ Hereclean.

GUªOENI, com. în jud. Vâlcea, alcãtuitãdin 6 sate, situatã în Piem. Olteþului;1 670 loc. (1 ian. 2011): 823 de sex masc.ºi 864 fem. Centru viticol. Bisericile dinlemn cu hramurile „Intrarea în Bise ricãa Maicii Domnului” (1550, refãcutã în1915), „Sfântul Nicolae” (1773),„Cuvioasa Parascheva” (1766, refãcutãîn 1803) ºi „Sfântul Nicolae” (1772–1773,restauratã în 1950), în satele Guºoeni,Burdãleºti, Mãgu reni ºi Guºoianca.
GUªTERIÞA Õ Sibiu (2).

GUTÂI sau GUTIN 1. Munþii ~, masiv
muntos în NV Carpaþilor Orientali, în
cadrul lanþului mun þilor vulcanici, situat
între Depr. Maramureº, la N, M-þii Þibleº
ºi Depr. Lãpuº, la E, Depr. Copalnic, la
S, ºi Depr. Baia Mare, la V-NV. Alcãtuit
din andezite, piroclastite, andezite bazal -
tice, aglomerãri vulcanice ºi revãrsãri de
lavã. Alt. max.: 1 443 m (vf. Gutâi). În
cadrul M-þilor G. se individuali zeazã

câteva vârfuri semeþe: Igniº (1 307 m),Pleºca Mare (1 291 m), Rotunzilor (1 241m), Þigani (1 224 m) º.a. Pe vf. CreastaCocoºului (1 428 m alt.), numit ºi Tifãria
Gutâiului, Pana Cocoºului, Þurana Gutâ -
iului, Piatra Mare, care are o formã bizarã,existã o rezervaþie mixtã (geologicã,botanicã ºi faunisticã, 50 ha), înfiinþatãîn 1954, în care trãiesc acvila de stâncã(Aquila chrysaëtos), corbul (Corvus corax),uliul pãsãrelelor (Accipiter nisus), acvilaþipãtoare micã (Aquila pomarina), codo -batura vânãtã (Mota cilla cinerea) etc. ºivegeteazã afinul, meriºorul, ienupãrul,jneapãnul, crinul de pãdure, garofiþa º.a.Masivul G. este acoperit cu pãduri defoioase ºi de conifere, iar în parteasuperioarã de pãºuni. Este traversat deºoseaua modernizatã Sighetu Marma þiei–Baia Mare, peste pasul Gutâi, ºi de ºoseauanemodernizatã Sighetu Marmaþiei–Ocnaªuga tag–Cav nic peste pasul Strâmbului.Expl. fores tiere. Zãcãminte de min.neferoase ºi poli metalice. Pãstorit. 

2. Pas în V M-þilor Gutâi, la 987 malt., care asigurã legãtura rutierã (ºoseamodernizatã) între Depr. Maramureº ºiDepr. Baia Mare.
GÜTTENBRUM Õ Zăbrani.
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din care se detaºeazã mai multe vâr furiconice, resturi ale unor vechi cratere(Fân celu 1 684 m, Bãtrâna 1 634 m, Bucin1 287 m, Tatarca 1 689 m, Amza 1 694 mº.a.). Partea vesticã a pla tou lui vulcanic,extinsã în pante domoale cãtre V, estemult mai bine pãstratã, fiind drenatã derâurile Fâncel, Gurghiu, Târnava Micã,Târnava Mare, Vãrºag º.a. Alt. max.: 1 777m (vf. Saca). Acoperit cu pãduri de molid,iar la peste 1 600 m alt. se extind pajiºtialpine. Expl. forestiere. Pãstorit. Turism.
2. Râu, afl. stg. al Mureºului; 55 km;supr. bazinului: 564 km2. Izv. din NM-þilor Gurghiu, de sub vf. Bãtrâna, dela 1 280 m alt., strãbate pie montul cuacelaºi nume pe o pantã accentuatã(26‰) ºi, dupã ce traverseazã DealurileMureºului, se varsã în Mureº la Reghin(360 m alt.).
3. Com. în jud. Mureº, alcãtuitã din10 sate, situatã în zona DealurilorMureºului, pe râul cu acelaºi nume;6 166 loc. (1 ian. 2011): 3 119 de sex masc.ºi 3 047 fem. Producţie de îmbrăcămintepentru lucru şi de sucuri din legume şifructe. Expl. ºi prelucr. lemnului (mobilă,ambalaje din lemn ş.a.). Centru deceramicã popularã. Muzeu de vânãtoare.Poieni cu narcise ºi  lalele pestriþe(Fritillaria me leagris). Cetatea medievalãdin satul Gurghiu, menþio natã documen -tar, prima oarã, în 1248, cu numele

Gurgen, a fost asediatã ºi distrusã în 1708de armata austriacã, rãmânând în ruinãpânã în prezent. În satul Gurghiu, atestatdocumentar în 1248, se află o bisericăreformată (1756), castelul „Bornemisza”,în stil baroc cu elemente renascentiste(1733), o capelã romano-catolicã (1730,recon struitã în 1887) ºi un parc

Munţii Gutâi. Vârful Creasta Cocoşului



HABRA, Mănãstirea ~ Õ Groºi.

HABUCHA Õ Dobra (2).

HABWCHA Õ Dobra (2).

HADÂMBU, Mănãstirea ~ Õ Mironeasa.

HAGIENI 1. Mănăstirea ~ Õ Mihail
Kogălniceanu (2).

2. Õ Rezervaþia forestierã ~ Õ

Limanu.

HAGIGADAR, Mănãstirea ~ Õ Moara.

HAIMANALELE Õ I. L. Caragiale.

HALMÃªD, com. în jud. Sãlaj, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în Depr. Barcãu, lapoalele Dealului Cupari ºi ale M-þilorPlopiº, pe râul Drighiu; 2 438 loc. (1 ian.2011): 1 174 de sex masc. ºi 1 264 fem.Expl. de balast. Prelucr. lemnului. Pro -ducþie de þuicã. Pomiculturã. În satulHalmãºd, menþionat docu men tar, primaoarã, în 1341, se aflã o bisericã ortodoxãcu hramul „Sfântul Dumitru” (sec. 18).Agroturism. Rezervaþie de cerbi lopãtari(în pãdurea Labiº). Fond cinegetic.
HALMEU, com. în jud. Satu Mare, alcã -tui tã din 5 sate, situatã în CâmpiaSomeºului, pe dr. râului Tur, la graniþacu Ucraina; 4 837 loc. (1 ian. 2011): 2 391de sex masc. ºi 2 446 fem. Staþie de c.f.(în satul Halmeu). Nod rutier. Punct defrontierã cu Ucra i na. Expl. de balast.Producţie de mobilă, de macaroane şităiţei. Culturi de cereale, de plan te teh -nice ºi de nutreþ, de cãpºuni, legume º.a.Viticultură. În satul Halmeu, men þionatdocu men tar, prima oarã, în 1217, se aflão bisericã de la înce putul sec. 15, iniţialromano-catolică, în prezent apar ţine cul -tului reformat, avariată grav de cutre -murul din 1892, refăcută în 1888-1899 şirenovată în 1958 şi 1996, o bisericãromano-catolicã având hramul „SfântulIosif” (1829–1834) şi o biserică ortodoxă(1913, cu transformări din 1985). Până la25 mart. 2005, com. H. a avut în com -ponenţă satele Cidreag şi Porumbeşti

care la acea dată au format com. Porum -beşti, jud. Satu Mare.
HALMYRIS Õ Murighiol.

HAMANGIA Õ Baia (2).

HAMCEARCA, com. în jud. Tulcea, alcã -tuitã din 4 sate, situatã la poalele de SEale M-þilor Mã cin ºi cele de V-SV ale Pod.Niculiþel, pe cursul superior al râuluiTaiþa; 1 469 loc. (1 ian. 2011): 736 de sexmasc. ºi 733 fem. Carierã de piatrã. Legu -miculturã. În perimetrul com. H. au fostidentificate vestigiile unei aºezãrigeto-da cice în care s-au gãsit vase cera -mice romane ºi dacice (lucrate cu mânasau la roatã) datând din sec. 1–2.
HANGU, com. în jud. Neamþ, alcãtuitãdin 5 sate, situatã la poalele de V-SV aleM-þilor Stâ niºoarei, pe þãrmul de NE allacului Izvoru Mun telui, la vãrsarearâului Hangu; 3 876 loc. (1 ian. 2011):2 001 de sex masc. ºi 1 875 fem. Prelucr.lemnului. În arealul satului Hangu,menþionat documentar la 13 febr. 1458,au fost descoperite vestigii din perioadageto-dacicã ºi din feudalismul timpuriu(bor de ie, vase ceramice, topoare din fieretc.). În satul Buhal niþa se aflã bisericamănãstirii Hangu sau Buhalniţa (decãlugãri), cu hra mul „Intrarea în Bisericãa Maicii Domnului”, ctitorie a domnuluiMiron Barnovschi, construitã în anii1626–1629, demolată cu grijă, strãmutatãºi recon struitã în 1958–1959, în afarazonei inun dabile a lacului Iz voruMuntelui. Strane cu remarcabile decoraþiizoomorfe. Atât Miron Barnovschi, cât ºiceilalþi domni ai Moldovei au înzestratmănãstirea Hangu (sau Buhalniþa) cumoºii, mori, heleºteie º.a. fiind una dintrecele mai bogate mănãstiri din sec. 17.Dupã secu la rizarea averilor mănãstireºtiîn 1863 a rãmas doar biserica de parohie,chiliile fiind folosite ca localuri de ºcoalãîntre 1865 ºi 1900. În satul Chiri þeni seaflã biserica din lemn cu hramul „SfântulNicolae” (1829, refãcutã în 1959), iar în

satul Hangu există bisericile din lemn cuhramurile „Sfinþii Apos toli Petru ºiPavel” (1824–1829, refãcutã în 1900) ºi„Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena”(1852–1862).
HANU CONACHI, Rezervaþia de dune
de nisip de la ~ Õ Fundeni (3).
HANUL ANCUŢEI Õ Tupilaţi.

HARDULD Õ Zădăreni.

HARGHITA 1. Masiv muntos vulcanic,situat în partea de V-SV a CarpaþilorOrientali, delimitat de Depr. Giurgeu (laN), Depr. Ciuc (E), M-þii Bo doc (SE), M-þiiBaraolt (S), Subcarpaþii Homoroa delor(SV), Pod. Târnavelor (V) ºi M-þii Gurghiu(NV). Alcãtuit dintr-o masã imensã deandezite cu piroxeni ºi amfiboli, piroclas -tite ºi andezite bazal toide. Se prezintã caun platou înalt, cu orientare NNV-SSE,neted, dominat de mai multe vârfuri(Muntele Mic 1 589 m, Ascuþit 1 685 m,Cucu 1 558 m º.a.) care sunt resturi aleunor cratere vul ca nice. Alt. max.: 1 800m (vf. Harghita). Con stituie un importantnod hidrografic din care izvo rãsc nume -roase râuri, în cea mai mare parte afl. pedr. ai Oltului (Groapa Apei, MãdãraºuMare, Se gheº, Beta, Vârghiº etc.). Aco -perit cu pãduri de co nifere (molid, brad)ºi pajiºti (la peste 1 500 m alt.). Turism.
2. Õ Siculeni.
3. Judeţ situat în partea central-nor -dică a Româ niei, extins în zona cen tral-vestică a Carpa ţilor Orientali, în bazinelesuperioare ale râurilor Olt, Mureş, TârnavaMare şi Târnava Mică, între 46°13' şi 47°11'latitudine N şi între 24°52' şi 26°15'longitudine E, limitat de jud. Suceava (N),Neamţ (NE), Bacău (E), Covasna (S şi SE),Braşov (S şi SV) şi Mureş (V). Supr.:6 639 km2 (2,78% din supr. ţării). Populaţia(1 ian. 2011): 324 419 loc. (1,51% dinpopulaţia ţării), din care 160 337 loc. desex masc. (49,4%) şi 164 082 loc. de sexfem. (50,6%). Populaţia urbană: 142 281loc. (43,9%); rurală: 182 138 loc. (56,1%).
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Densi tatea: 48,9 loc./km2. Structura
populaţiei pe naţio na lităţi (la recensă mântuldin 20-31 oct. 2011): 12,6% români, 82,9%maghiari şi secui, 1,7% rromi, apoigermani, ceangai s.a. Reşed.: municipiul
Mier curea-Ciuc. Oraşe: Băile Tuşnad, Bă -lan, Borsec, Cristuru Secuiesc, Gheor -gheni (muni cipiu), Odorheiu Secuiesc(municipiu), Topliţa (municipiu), Vlăhiţa.
Comune: 58. Sate: 234. Localit. componente
ale oraşelor şi muni cipiilor: 20.

Relieful este reprezentat, în proporţiede 81%, de unităţi montane şi depresiuniintramontane, apar ţinând CarpaţilorOrientali, iar restul de 19% cuprinde oasociere de dealuri şi depresiuni cucaractere subcarpatice, extinse în parteade SV a jud., care fac parte din Pod.Transilvaniei. Unităţile montane suntdispuse în două şiruri paralele, cuorientare NNV-SSE: unul în partea de Ea jud., incluzând grupa munţilor situaţiîn zona cristali no-mezozoică şi a flişuluicretacic (respectiv, sec toa re ale M-ţilorBistriţei, Giurgeu, Hăşmaş – cu

vf. Hăşmaşu Mare de 1 792 m –, Ciuc şiNemira, între care se află depresiunileBilbor, Borsec, Uz, Plăieşi sau Caşin ş.a.)şi altul la V, formând grupa munţilorvulcanici, respectiv M-ţii Căliman, cuvf. Iezerul Călimanului (2 031 m – ceamai mare înălţime de pe terit. jud. H.),M-ţii Gurghiu, M-ţii Harghita, cuvf. Harghita, de 1 800 m alt. şi M-ţiiBodoc. Între cele două şiruri paralele demunţi există două dintre cele mai maridepresiuni intramontane din ţară –Giurgeu (Õ) şi Ciuc (Õ). Una dintrecaracteristicile zonei montane aflate înperimetrul jud. H. o constituie existenţaunui număr mare de pasuri (trecători),multe dintre ele stră bătute de şosele şicăi ferate, care înlesnesc legăturile întreTransilvania şi Moldova sau întrediferitele zone ale jud. Printre acestea senumă ră pasurile Bistricioara (1 105 malt.), Ditrău (1 036 m), Bicaz (1 257 m),Ghimeş (1 170 m), Uz (1 085 m), Vlăhiţa(985 m), Sicaş (1 000 m), Bucin (1 287 m),Tuşnad (650 m) ş.a. În partea de SV ajud. se individualizează un relief dedepresiuni şi dealuri subcarpatice, cu

înălţimi de 600–1 000 m, grupate încâteva subunităţi distincte, aparţinândSubcarpaţilor Transilvaniei: SubcarpaţiiHomoroa delor, ai Odorheiului, aiTârnavei Mari şi ai Târ navei Mici.
Climă temperat-continentală, cuanumite parti cu larităţi locale determinatede alternanţa masi velor muntoase cuşirul depresiunilor intramontane şi deorientarea aproximativ perpendicularăa unităţilor de relief faţă de circulaţiaatmosferică a maselor de aer dinspre V.Regimul climatic este diferenţiat încadrul celor două unităţi distincte derelief: în ţinutul cu climă de dealuri,verile sunt ceva mai calde, cu precipitaţiirelativ bogate, iar iernile sunt reci, mar -cate arareori de viscole, dar cu frecventeintervale de încălzire, care întrerup con -tinuitatea stratului de zăpadă; în zonelecu climă de munte, verile sunt răcoroase(12–18°C), cu precipi taţii abundente, iariernile foarte friguroase (medii lunarecuprinse între –4 şi –8°C), cu strat stabilde zăpadă, care durează o îndelungatăperioadă de timp, şi cu frecvente inversiide temperatură. Acest fenomen alinversiilor termice, carac teristic zonelordepresionare de la poalele munţilor, bineevidenţiat în arealul jud. H., care semanifestă prin coborârea aerului foarterece (mai greu), de pe crestele montaneînconjurătoare, în vatra depre siunilor,înlocuind aerul ceva mai cald şi stagnândmai mult timp aici, determină înregis -trarea unor valori termice foarte scăzute,uneori sub –30°C. Aşa se explică faptulcă în depresiunile Giurgeu şi Ciuc, laGheorgheni, Joseni, Topliţa, Miercurea-Ciuc ş.a. se înre gis trează frecvent celemai scăzute tempe raturi pe timpul iernii,ceea ce i-a îndrep tăţit pe meteorologi sănumească această zonă „Polul frigului”din Ro mânia. Temp. medie anuală va -riază între 1 şi 4°C în zonele montaneînalte, între 5,4 şi 5,9°C în depresiunileintra montane şi între 6 şi 7,9°C înSubcarpaţii Tran silva niei. Temp. max.absolută (36,5°C) s-a înregistrat laOdorheiu Se cuiesc (17 aug. 1952), iarminima absolută (-38°C) la Gheorgheni(11 ian. 1963). Cantităţile medii anua lede precipitaţii însumează c. 550 de mmîn zonele depresionare, 600–700 mm înSubcarpaţi şi peste 1 200 mm pe crestelemontane înalte. Vân turile pre do minantebat cu o frecvenţă mai mare dinspre NE(15,3%) în reg. subcar patică, dinspre NV(18,6%) în Depr. Ciuc şi dinspre V (28%)în zonele montane înalte. Vitezele medii
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anuale va riază între 1,4 şi 3,7 m/s în ariiledepresionare, între 2,4 şi 4,2 m/s laOdorheiu Secuiesc şi între 5 şi 10 m/spe culmile înalte ale munţilor.
Reţeaua hidrografică are o densitatece variază între 0,5 şi 1,1 km/km2. Aiciîşi au izvoarele două dintre cele mai marirâuri ale ţării – Olt şi Mureş – care străbatmedian jud. H., primul curgând către S,pe o distanţă de 80 km, iar celălalt cătreN-NV, pe o lungime de 72 km. Oltulcolectează o sumedenie de afl. mai micidin partea centrală şi de SE a jud. H.(Şipot, Lunca Mare, Lunca, Groapa Apei,Mădăraşu Mare, Var, Segheş, Beta, PârâuMare ş.a., pe dr., şi Sedloco, Şoarecu,Cad, Racu, Frumoasa, Delniţa, Rusnic,Fitod, Fişag, Cozmeni, Tuşnad ş.a., pestg.), iar Mureşul adună afl. din ju -mătatea de N a jud. H. (Strâmba, Belchin,Lăzarea, Ditrău, Faier, Jolotca, Topliţa,Călimănel ş.a., pe dr., şi Şumuleu Mare,Borzont, Pietrosu, Eseniu, Mortonca,Gălăuţaş, Măgheruş ş.a., pe stg.). Altecâteva râuri mai mari îşi au originea şibazinele superioare pe terit. jud. H.,printre acestea numărân du-se TârnavaMare (cu afl. Tartod, Văr şag, Şicasău,Brădeşti, Cireşeni, Hodoş, Geoagiu ş.a.),Târnava Mică (cu afl. Creanga Mare,Corund ş.a.), Trotuş (cu afl. Comiat,Ugra, Boroş, Valea Rece ş.a.), Caşin, Uz,Vârghiş, Homorodu Mare, HomoroduMic, Bistricioara (cu afl. Borcut, Seaca,Valea Vinului, Corbu, Barasău, Putnaş.a.), Bicaz, Neagra ş.a. Se evidenţiază,prin pitorescul lor, defileele Oltului dela Tuşnad şi ale Mureşului de la Topliţa–Deda, precum şi Cheile Bicazului, pe carejud. H. le împarte cu jud. Neamţ. Lacurilena turale existente pe terit. jud. H. sunt uniceîn felul lor, deoarece lacul Sfânta Ana (Õ)este de origine vulcanică, iar Lacu Roşu(Õ) de baraj natural. O categorie aparte,cu importanţă econo mică deose bită, o re -pre zintă pânzele de ape subterane, extinsepe mari supr. în depresiunile Ciuc,Giurgeu, Bil bor, Bor sec, Caşin, Praid-Corund ş.a., din care îşi trag „seva vieţii”numeroase izv. cu ape minerale, cuconcentraţii diferite şi cu un procent ridicatde dioxid de carbon, renumite pentrugustul lor plăcut şi pentru efectele curativeîn tratarea unor afecţiuni hepato-biliare,gastro-duode nale etc. Ast fel de izv.minerale apar la zi în localit. Borsec, Bilbor,Băile Tuşnad, Miercurea-Ciuc, Sâncrăieni,Mădăraş, Topliţa, Corund ş.a.
Vegetaţia naturală, bogată şi variatăîn specii, prezintă o evidentă zonalitate

pe verticală, deter minată de configuraţiareliefului şi de zonalitatea climei şi asolurilor. Pădurile de fag (Fagus silva tica),în amestec cu gorun (Quercus petraea),car pen (Carpinus betulus), paltin (Acer
platanoides) ş.a. sunt răspândite în zonadealurilor subcarpatice şi la poaleleversanţilor vestici ai M-ţilor Harghita şiGurghiu. Pădurile de fag, în amestec cumolid (Picea abies), extinse între 800 şi1 200 m alt., ocu pă mari supr. din M-ţiiGiurgeu, precum şi pantele vestice aleM-ţilor Harghita, Gurghiu, Pu ciosu ş.a.Etajul pădurilor de molid formeazăareale com pacte pe întinse supr. din M-ţiiHarghita, Căliman, Hăşmaş, Ciuc ş.a. laînălţimi cuprinse între 1 200 şi 1 500 m.În M-ţii Ciuc şi M-ţii Căliman apar frec -vent exemplare solitare de zadă (Larix deci -
dua) – arbore ocrotit de lege. Vegetaţiasubalpină, care se dezvoltă în M-ţiiCăliman, cuprinde numeroase speciiierboase, în cadrul cărora domină păruşca(Fes tuca supina), firuţa (Poa media), ţăpoşica(Nar dus stricta) ş.a., care alternează cutufişuri formate din ienupăr pitic (Juniperus
sibirica), jneapăn (Pi nus montana), afin(Vaccinum myrtillus), smirdar sau bujor demunte (Rhodo dendron kotschyi) ş.a.Vegetaţia azonală este reprezentată prinmai multe mlaştini eutrofe, răspândite îndepresiunile Borsec, Bilbor, Ciuc, Giurgeu,în cadrul cărora se dezvoltă numeroasespecii de muşchi, între care se remarcă unimpor tant relict glaciar (Mesaea hexasti cha).Alte relicte glaciare, cu o importanţă fito -geo grafică deosebită sunt: Saxifraga
hirculus, Carex dioica, Ligularia sibirica,
Lysimachia thyrsiflora; unele dintre acestease află la limita de S a arealului lor mondialde răspândire (Betula humilis, Salix star -
keana, Achillea impatiens).

Fauna este bogată şi variată în specii,fiind adap tată la condiţiile de relief şiclimă. Pădurile, care ocupă 35% din supr.jud. H., constituie do meniul vast şi pro -pi ce pentru existenţa a nume roa se vieţui -toare, multe dintre ele de interescine getic. Cele mai frecvente sunt dindomeniul forestier, şi anume: ursul,cerbul carpatin, râsul, jderul de scor bură(Martes martes), jderul de piatră (Martes
foina), cocoşul de munte (Tetrao urogallus),ierun ca (Tetrastes bonasia), acvila demunte, huhurezul, piţigoiul de brădet(Parus ater), vipera comună, tritonul demunte etc. Făgetele şi gorunetele adă -postesc căprioare, mistreţi, lupi, vulpi,veveriţe, pârşi etc.
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Resursele naturale: zăcăminte demin. de fier (Lueta, Vlăhiţa, Mădăraş),de pirite cuprifere (Bă lan, Jolotca), demin. de cinabru (Mădăraş, Sân timbru),de gaze naturale (Şimoneşti, Săcel, Se -cuieni), lignit (Borsec), sare gemă (Praid).Expl. de marmură (Voşlăbeni, Lăzarea),de andezit (Sâncră ieni, Ciceu, Corund,Praid, Deluţ, Jigodin), sienit (Ditrău),calcar (Bicăjel, Delniţa), gresii (CaşinuNou), marne (Lunca de Jos), argilecaolinoase (Har ghita-Băi, Sândominic),balast (Racu, Sân simion, Sântimbru,Dăneşti), travertin (Borsec) ş.a. O cate -gorie aparte a bogăţiilor jud. H. o repre -zintă numeroasele izv. cu ape mineralecarbogazoase, cu o compoziţie chimicăvariată (Jigodin-Băi, Băile Tuşnad,Miercurea-Ciuc, Harghita-Băi, Borsec,Bilbor, Sântimbru-Băi, Topliţa ş.a., pre -cum şi pă durile de răşinoase şi fag(236 911 ha, în anul 2007), din care, înacelaşi an, s-au exploatat 1 172,1 mii m3
de masă lem noasă (locul 2 pe ţară, dupăjud. Suceava).

Istoric. Cercetările arheologiceîntreprinse în diferite zone au dovedit căteritoriul actual al jud. H. era locuit, încădin Neoliticul timpuriu (5500–5300 î.Hr.),de triburi purtătoare ale culturii mate -riale Ariuşd. Mărturii de la înce putulEpocii bronzului, aparţinând comple -xului Glina III-Schnecken berg (sec. 18–16 î.Hr.) şi din perioada sa mijlocie,carac teristică culturii materiale Wieten -berg (sec. 16–13 î.Hr.), au fost scoase laiveală în arealele localit. Suseni, Jigodinş.a. (topoare, obiecte de podoabă, cera -mică bogat ornamentată etc.). PrimaEpocă a fierului – Hallstatt (1200–450/300 î.Hr.) este bine repre zen tată, prindescoperirea aşezărilor dacice de la Mu -geni şi Sâncrăieni, iar cea de-a douaepocă – La Tène (sec. 5 î.Hr.-1 d.Hr.)cuprinde un număr mare de aşezări, cuurme vizibile ale siste mu lui de cetăţi şifortificaţii, aşa cum se păstrează şi astăziîn localit. Zetea, Jigodin, Racu, Tuşnad,Odorheiu Secuiesc, Porumbenii Mari.Semnificativ pentru epoca La Tène estetezaurul dacic de argint, datând din sec.1 î.Hr., compus din două vase semi -sferice, 12 cupe de diferite forme, douăbrăţări masive, o fibulă ş.a., descoperitla Sâncrăieni. În perioada stăpâniriiromane a Daciei (106–271/275), culturageto-dacică a cunoscut o treaptă superi - oară de dez voltare prin puternica in -



fluen ţă a coloniştilor Impe riului Roman,care au întemeiat noi aşezări, dotate cubăi publice, au construit drumuri, castreşi linii de fortificaţii (limes-uri), au explo -atat bogă ţiile sub solului (salina de laSânpaul) etc. Limes-ul din partea de NE,care trecea prin mijlocul actua lului judeţ,este atestat de prezenţa vestigiilor unorcas tre romane (la Inlăceni, OdorheiuSecuiesc, Sân paul) şi a unor turnuri deveghe (la Ocland, Odor he iu Secuiesc,Băile Homorod ş.a.). După re trage reaarmatelor şi a admi nis traţiei romane dinDacia (în perioada 271–275), populaţiaautohtonă, daco-roma nă, a continuat sălocuiască neîntre rupt pe aceste locuri şiîn secolele următoare, cu toate vicisitu -dinile provocate de migraţiile popoarelorbarbare, orga nizându-se în obşti săteşti.Vestigiile descoperi te la Sâncrăieni,Miercurea-Ciuc, Mugeni, Cristuru Secuiesc,datând din sec. 3–4, atestă că aceste me -leaguri erau intens locuite. Aşezărileidentificate în arealele localit. Şimoneşti,Filiaşi, Cristuru Secu iesc ş.a. demon -strează că în sec. 7–8 populaţia daco-romană autohtonă a fost nevoită săcon vieţuiască cu unele triburi slave careau pătruns pe aceste meleaguri printrecătorile carpa tice. Ele men tele specificeculturii mate riale a slavilor au fostdescoperite într-o necropolă, probabil sla -vo-ava ră, de la Târgu Secuiesc. Înperioada de cristali zare a relaţiilor feu -dale, docu mentele vremii consem neazăexistenţa, în sec. 10, pe aceste melea guria unor voievodate. Din a doua jumătatea sec. 11, pe terit. Transilvaniei s-a extinstreptat dominaţia statului feudal ungar,însoţită şi de co lonizarea, în aceste zone,a secuilor. La sf. sec. 12 şi începutul sec.13, secuii s-au stabilit în Depr. Ciucalături de populaţia românească, înce -pând să convieţuiască ulterior cu aceastaşi să se organi zeze în obşti săteşti,menţionate în 1270 (obştea secuilor dinTelegd/Odorhei), 1324 (obştea secui lordin Ciuc) ş.a. Dar docu mentele scriseamintesc şi de existenţa unor localităţiromâneşti (Villa nostra «regis» Olachalis,azi Vlăhiţa; Villa Olachalis, azi OdorheiuSecuiesc) în 1301, sau de faptul că româ -nii au apărat trecătorile carpatice în 1241,împreu nă cu secuii (siculi), împotrivainva ziei mongole. În sec. 15, ca urmare adiferen ţierilor sociale care apar şi seaccentuează ulterior (dezvol tarea claseifeu dale, acaparatoare de pământuri, încontrast cu pătura de şerbi exploataţi, în

continuă creştere), iobagii români,maghiari şi secui vor desfăşura uniţi,veacuri de-a rândul, lupte aprige împo -triva nobilimii feudale. Această stare delucruri a deter minat pe ţăranii iobagi caîntre 1432 şi 1764 să se răscoale de 59 deori. Astfel, românii şi secuii au luptat înarmata lui Iancu de Hune doara, au parti -cipat la Răscoala ţără nească din 1514,condusă de Gheorghe Doja, la luptele co -man date de Mihai Viteazul, la Răscoalacuruţilor (1703–1711) etc. Dintre eveni -mentele de tristă amin tire de pe terit.harghitean se pot aminti: intro ducereaiobăgiei la secui în 1562, năvălirea tăta -rilor în 1661 şi 1694, ciuma din 1717–1719,când aproape jumătate din locuitori şi-au pierdut viaţa, măcelul de la Siculeni,din 7 ian. 1764, cunos  cut în istorie subnumele de Siculicidium, când, din cauzarefuzului secuilor de a se înrola înregimentele de graniţă ale ImperiuluiAustriac, au căzut pradă gloanţelor peste500 de victime. Din punct de vedereadministrativ, cea mai veche formă deorganizare este menţio nată în docu -mentele sec. 15, care amin tesc deexistenţa unor „Scaune” create, probabil,ţinându-se seama de orga nizareavechilor scaune de judecată (Sedes
judiciaria) ale populaţiei autohtone. Dupăînfăp tuirea statului naţional unitarromân, în 1918, în baza legilor de orga -nizare politico-administrativă din 1921şi 1926, când terit. ţării a fost împăr ţit înjudeţe şi plase, în perimetrul actualuluijudeţ exis tau judeţele Odorhei (cu 6 plăşişi 140 de co mune) şi Ciuc (cu 4 plăşi şi54 de comune). Această formă de orga -nizare s-a menţinut până în 1950, când terit.României a fost împărţit în regiuni şiraioane, atunci, actualul jud. fiind cuprinsîn cadrul reg. Mureş şi apoi a reg. MureşAutonomă Maghiară. O dată cu adoptareaLegii nr. 2, din 17 febr. 1968, referitoare laorganizarea ad-tivă a terit. României, a fostînfiinţat jud. Harghita, cu reşed. la Miercu -rea-Ciuc, care are în cuprinsul său 9 oraşe(din care patru sunt municipii), 58 decomune, 234 sate şi 20 de localit. com -ponente ale oraşelor şi municipiilor.

Economia jud. H., cu o dezvoltaredina mică, bazată pe valorificarearesurselor locale şi a ma teriilor prime dincelelalte judeţe, a căpătat noi dimensiunidupă eveni mentele din dec. 1989, tre -când treptat de la sistemul comunist alecono miei planificate la economia depiaţă, bazată pe con curenţă.

Industria reprezintă una dintre prin -cipalele ra muri ale economiei jud. H., încadrul căreia se realizează o gamă variatăde produse: oţeluri spe ciale şi fontă deînaltă puritate (Vlăhiţa), piese de schimbpentru ma şini agri cole, pentru utilaj greu,utilaje şi piese de schimb pentru ind.forestieră şi pentru ind. materialelor deconstr. (Mier curea-Ciuc, Gheorgheni),instalaţii frigori fice, ma triţe şi piese dinfontă pentru ind. chimică (Odor heiuSecuiesc), utilaje şi aparate pentru diferiteramuri ale economiei naţionale (Vlăhiţa),mase plastice (Miercurea-Ciuc), mat. deconstr. (Mier curea-Ciuc, Odorheiu Se -cuiesc, Corund, Sân dominic, CristuruSecuiesc, Suseni), mobilă, che restea şialte produse din lemn (Miercurea-Ciuc,Gălăuţaş, Gheorgheni, Odorheiu Secuiesc,Topliţa, Ditrău, Lunca de Jos, Tulgheş,Cristuru Secuiesc, Zetea, Sândominicş.a.), confecţii (Mier curea-Ciuc, OdorheiuSecuiesc, Cristuru Se cuiesc), tri cotaje(Miercurea-Ciuc, Topliţa, Bălan), fire dinbumbac, in şi cânepă, stofă de mobilă,ţesături teh nice, aţă etc. (OdorheiuSecuiesc, Gheorgheni, Mier curea-Ciuc,Cristuru Secuiesc, Joseni), în călţă minte(Topliţa), lapte praf, preparate din lapteşi carne, bere, spirt, amidon, produse depanifica ţie etc. (Miercurea-Ciuc, Remetea,Odorheiu Se cuiesc, Sânsi mion, Bălan,Borsec, Lunca de Jos, Topliţa ş.a.). Staţiide îmbu teliere a apelor minerale (Borsec,Sâncrăieni, Tuşnad). Dintre produselemeş teşugăreşti populare, cu o frumoasăşi în de lungată tradiţie, se remarcăceramica de Co rund.
Agricultura este influenţată de naturareliefului (predominant muntos), detemperaturile scăzute, de precipitaţiileabundente şi de solurile brune, pod -zolice. La sf. anului 2007, supr. agricolăa jud. H. era de 396 418 ha, din care91 720 ha apar ţineau terenurilor arabile,146 817 ha păşunilor, 157 084 ha fâneţelornaturale, 762 ha livezilor şi pepinierelorpomicole şi 35 ha viilor şi pepinierelorviticole. În anul 2007, terenurile arabileerau cultivate cu cartofi (19 678 ha, locul3 pe ţară după jud. Suceava şi Covasna),plante de nutreţ (16 127 ha), grâu şisecară (9 326 ha), orz şi orzoaică (5 915ha), porumb, ovăz, legume ş.a. Pomi -cultura, în cadrul căreia predomină meriişi perii, are condiţii optime de dezvoltareîn bazinul Târnavei Mari, unde seîntâlnesc supr. compacte de livezi, înarea lele localit. Şimoneşti, Lupeni, Atid,Feliceni, Mărti niş, Mugeni, Odorheiu
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Secuiesc ş.a. O categorie aparte o repre -zintă fructele de pădure (zmeură, afi neş.a.) şi ciupercile comestibile, care au opondere însemnată în economia jud. H.Sectorul zootehnic, dispunând de o bazăfurajeră importantă, cuprinde un efectivînsemnat de animale şi păsări, centrul degreutate al creşterii acestora mutându-se din secto rul de stat în cel privat, celdin urmă deţinând peste 99% (iar lacaprine, păsări şi albinărit 100%) dinnumărul animalelor crescute. La începu -tul anu lui 2008, în jud. H. se înre gistrau75 231 capete bovine (predo minant dinrasa Bălţata românească), 64 100 capeteporcine (în special din rasa Marele alb),157 043 capete ovine (mai ales din raseleŢigaie şi Ţurcană), 13 681 capete caprine,20 704 capete cabaline. Avicultură(403 043 capete păsări). Api cultură(16 702 familii de albine). Jud H., al căruiteritoriu este format în mare parte dinmunţi şi cuprinde însemnate supr. cupăduri, dispune de un important fondcinegetic (urşi, cerbi, mistreţi, căprioare,cocoşi de munte etc.), precum şi devaloroase păstrăvării amenajate laTopliţa, Lacu Roşu şi Mădăraş.
Căile de comunicaţie feroviare şi rutieresunt singurele mijloace ale jud. H. careasigură întregul trafic de mărfuri şicălători, cu toate că densitatea acestoraeste mult mai mică decât a altor judeţe,din cauza predominării reliefului muntos.La înce putul anului 2008, lungimeareţelei feroviare de pe terit. jud. H.însuma 209 km (din care 174 km elec tri -ficate), cu o densitate de 31,5 km/1000km2, cea mai importantă fiind linia feratădin lungul Oltului şi Mureşului, care faceparte inte grantă din ma gistrala feroviarăBucureşti–Plo ieşti–Bra şov–Miercurea-Ciuc–Ciceu (de aici se ramifică oderivaţie către Oneşti–Adjud–Ba cău)–Gheor gheni–Topliţa–Dej–Baia Mare–SatuMa re. În acelaşi an, reţeaua drumurilorpublice, mai uniform repartizate încomparaţie cu căile ferate, care înlesnesclegăturile între diferitele localit. ale jud.

H., sau între acestea şi judeţele limitrofe,însuma 1 828 km (din care 510 km mo -der nizate), cu o densitate de 27,5 km/100 km2. În cadrul trans porturilor rutiere,o importanţă deosebită o are tronsonuldrumului euro pean E 572, care străbateterit. jud. H. între Topliţa şi Băile Tuşnad,ur mărind, apro xi mativ paralel, caleaferată. Pe acest principal tronson aldrumului european există patru nodurirutiere, din care se ramifică alte drumurispre Moldova sau spre centrul

Transilvaniei. Ast fel, din Topliţa por neşteo ramificaţie către Bor sec–Tulgheş (prinpa sul Bistricioara) şi de aici spreCeahlău–Bi caz–Pia tra-Neamţ; din Gheor -gheni, o şosea porneşte către Moldova,prin pasul Bicaz, iar alta către centrulTransilvaniei, prin pasul Bucin, sprePraid–So vata–Târ gu Mureş; din Mier -curea-Ciuc se des prinde o ramifi caţiespre Moldova, prin pasul Ghi meş, iaralta spre Odorheiu Secuiesc, prin pasulVlăhiţa; din Tuşnad, o derivaţie a şoseleitrece prin Plăieşii de Jos–Sânzieni (jud.Covasna)–Breţ cu–pa sul Oituz–cătreOneşti, în Moldova. Cu toate că densi -tatea drumurilor publice este mică, submedia pe ţară, cele câteva şosele moder -nizate şi noduri rutiere contribuie la bunaancorare a jud. H. în reţeaua naţională atransporturilor rutiere.
Învăţământ, cultură şi artă. În anulşcolar 2007–2008, reţeaua unităţilor şco -lare de pe terit. jud. H. cuprindea 40 degrădiniţe de copii, cu 13 254 copii înscrişişi 886 cadre didactice, 84 de şcoli gene -rale, cu 28 168 elevi şi 2 167 cadredidactice, 37 de licee, cu 13 649 elevi şi1 105 pro fesori, o şcoală profesională, cu3 424 elevi şi 21 profesori, Universitatea„Sapientia” (2001), un seminar romano-catolic şi câteva secţii ale univer sităţii„George Bariţiu” din Braşov. Educaţiacopiilor şi ele vilor se realizează atât înlimba română, cât şi în limba maghiară(pentru copiii care aparţin acesteiminorităţi naţionale). În aceeaşi perioadă,activi tăţile cultural-artistice se desfăşurauîn cadrul celor şapte case de cultură, 48de cămine culturale, un teatru studio,şase unităţi mu zeale, 270 de biblioteci,cu 2 946 000 vol., două ansambluri folclo -rice profesioniste (unul româ nesc laTopliţa şi altul secuiesc la Miercurea-Ciuc), un centru pentru conservarea şivalorificarea creaţiei şi tradiţiei populareş.a. Activi tatea sportivă se des făşoară în102 secţii spor tive, cu 2 350 sportivilegitimaţi, 100 antre nori şi 163 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. În anul 2007,aceasta se realiza prin intermediul celorcinci spitale, cu 2 201 paturi (un pat despital la 147 locuitori), cinci dispensaremedicale, 109 farmacii şi puncte farma -ceu tice, un sanatoriu (Tulgheş), un pre -ven toriu pentru copii (Gheorgheni) ş.a.La începutul anului 2008, asistenţa me -dicală era asi gu rată de 384 medici (unmedic la 847 locuitori), 111 medicistomatologi (un medic stomatolog la2 933 locuitori) şi 1 842 cadre sanitare cupregătire medie.
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Turismul, în perimetrul jud. H., se
practică tot timpul anului, atât sub formă
de sejur, cât şi de tran zit, datorită, în
primul rând, existenţei re numi telor
staţiu ni climaterice şi balneoclimaterice
Bor sec, Lacu Roşu, Băile Tuşnad, Izvoru
Mure şului, Jigodin-Băi, Topliţa, Praid,
Corund, Bil bor ş.a., precum şi prezenţei
unor zone pitoreşti (lacul vul canic Sfânta
Ana, defileele Oltului şi Mure şului,
Cheile Bicazului, abrupturile şi stâncă -
riile cal caroase din M-ţii Hăşmaş (com -
ple xul Pia tra Sin guratică–Hăşmaşu
Mare–Piatra As cu ţi tă etc.), a unor rezer -
vaţii naturale (muntele de sare de la Praid;
vulcanii noroioişi din Filiaş; tino vul Luci,
cel mai mare tinov împădurit din Transil -
va nia, adăpostind un relict glaciar foarte
rar – mes tea  cănul pitic/Betula nana; tinovul
Mohoş, situat în apropiere de lacul Sfânta
Ana, în cadrul căruia vegetează roua-
cerului /Drosera rotundifolia, Dro sera
abovate, Sparganium minimum, Calama gros -
tis neglecta, Carex elongata ş.a.; mlaştinile
eutrofe de la Sâncrăieni şi Valea Mijlocie,
cu specii relicte de muşchi; mlaştina
Dumbrava Harghitei, cu foarte multe
exemplare de Saxifraga hirculus; masivul
calcaros „Pietrele Roşii” de la Tulgheş,
cu plante endemice, ca de exemplu
Astragalus Roe meri, Hieracium pojoritense;
Cheile Bicazului – Lacu Roşu; peştera
Şugaş ş.a.) şi a unor obiective isto rice, de
cultură şi artă cu importanţă arhitec turală
(fortifi caţiile dacice de la Siculeni,
Jigodin-Băi, cetatea Mikó, mănăstirea
franciscană şi alte monu mente din
Miercurea-Ciuc, Odorheiu Secu iesc,
Gheorgheni, bisericile fortificate de la
Dârjiu, Ar mă şeni, Delniţa, Sânmartin,
bisericile din lemn din Tulgheş, Bilbor,
Secu ş.a.). Un interes turistic deosebit îl
prezintă elementele etnografice şi fol -
clorice, printre care se remarcă vasele de
ceramică populară de la Corund, ţesătu -
rile şi broderiile din satele Sărmaş, Sub
Cetate ş.a., Festivalul fanfarelor de la
Topliţa, Festivalul folclo ric „Primăvara
harghiteană” (luna mai) etc. În anul 2007,
baza turis tică a jud. H. cuprindea 27 de
hoteluri şi moteluri, cinci campinguri, 17
vile, opt cabane, 53 pensiuni turistice
urbane, 281 pensiuni turistice rurale ş.a.,
cu o capacitatea totală de 7 063 locuri.
Indicativ auto: HR.



Localităţile jud. Harghita(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)
I. Municipii Localit.

componente ale municipiilor

1. GHEORGHENI (1232) 1. Covacipeter
2. Lacu Roşu (1913)
3. Vargatac
4. Visafolio (1956)

2. MIERCUREA-CIUC (1427) 1. Ciba (1519)
2. Harghita-Băi (1913)
3. Jigodin-Băi (1913)

3. ODORHEIU SECUIESC (1224)
4. TOPLIŢA (1382) 1. Călimănel (1913)

2. Luncani (1956)
3. Măgheruş (1913)
4. Moglăneşti (1956)
5. Secu (1956)
6. Vale (1913)
7. Vâgani (1956)
8. Zencani

II. Oraşe Localit. componente ale oraşelor

1. BĂILE TUŞNAD (sec. 17) 1. Carpitus (1956)
2. BĂLAN (1850)
3. BORSEC (1594)
4. CRISTURU SECUIESC 1. Beteşti (1566)

(1332) 2. Filiaş (1460)
5. VLĂHIŢA (1301) 1. Băile Homorod (1913)

2. Minele Lueta (1956)
III. Comune Satele componente

(primul sat este reşed. com.)
1. ATID 1. Atid (1566)

2. Crişeni (1382)
3. Cuşmed (1333)
4. Inlăceni (1333)
5. Şiclod (1566)

2. AVRĂMEŞTI 1. Avrămeşti (1334)
2. Andreeni (1409)
3. Cecheşti (1567)
4. Firtănuş (1473)
5. Goagiu (1566)
6. Laz-Firtănuş (1956)
7. Laz-Şoimuş (1956)
8. Medişoru Mic (1913)

3. BILBOR 1. Bilbor (1751)
2. Răchitiş (1919)

4. BRĂDEŞTI 1. Brădeşti (1532)
2. Târnoviţa (c. 1566)

5. CĂPÂLNIŢA 1. Căpâlniţa (1567)
6. CÂRŢA 1. Cârţa (1566)

2. Ineu (1334)

7. CICEU 1. Ciceu (1566)
2. Ciaracio (1956)

8. CIUCSÂNGEORGIU 1. Ciucsângeorgiu (1567)
2. Armăşeni (1567)
3. Armăşenii Noi (1839)
4. Bancu (1567)
5. Ciobăniş (1913)
6. Cotormani (1567)
7. Eghersec (1956)
8. Ghiurche (1956)
9. Potiond (1850)

9. CIUMANI 1. Ciumani (c. 1567)
10. CORBU 1. Corbu (1808)

2. Capu Corbului (1956)
11. CORUND 1. Corund (1333)

2. Atia (1567)
3. Calonda (1956)
4. Fântâna Brazilor (1913)
5. Valea lui Pavel (1913)

12. COZMENI 1. Cozmeni (1333)
2. Lăzăreşti (1365)

13. DĂNEŞTI 1. Dăneşti (1567)
14. DÂRJIU 1. Dârjiu (1334)

2. Mujna (1520)
15. DEALU 1. Dealu (1334)

2. Fâncel (1505)
3. Sâncrai (1566)
4. Tămaşu (1333)
5. Tibod (ante 1566)
6. Ulcani (1550)
7. Valea Rotundă (1956)

16. DITRĂU 1. Ditrău (1567)
2. Jolotca (1854)
3. Ţengheler (1956)*

17. FELICENI 1. Feliceni (1333)
2. Alexandriţa (1567)
3. Arvăţeni (1566)
4. Cireşeni (1526)
5. Forţeni (1333)
6. Hoghia (1566)
7. Oţeni (1566)
8. Poloniţa (1505)
9. Tăureni (1334)

10. Teleac (c. 1566)
11. Văleni (1333)

18. FRUMOASA 1. Frumoasa (1324)
2. Bârzava (1496)
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* Sat depopulat la sf. sec. 20 şi începutul sec. 21, existânddin punct de vedere ad-tiv, dar fară locuitori.



3. Făgeţel (1913)
4. Nicoleşti (1333)

19. GĂLĂUŢAŞ 1. Gălăuţaş (1816)
2. Dealu Armanului (1956)
3. Gălăuţaş-Pârău (1956)
4. Nuţeni (1956)
5. Plopiş (1913)
6. Preluca (1954)
7. Toleşeni (1956)
8. Zăpodea (1956)

20. JOSENI 1. Joseni (1567)
2. Borzont (1956)
3. Bucin (1954)

21. LĂZAREA 1. Lăzarea (1566)
2. Ghiduţ (1956)

22. LELICENI 1. Leliceni (1251)
2. Fitod (1913)
3. Hosasău (1913)
4. Misentea (1333)

23. LUETA 1. Lueta (1332)
2. Băile Chirui (1913)

24. LUNCA DE JOS 1. Lunca de Jos (1850)
2. Baraţcoş (1913)
3. Poiana Fagului (1956)
4. Puntea Lupului (1956)
5. Valea Boroş (1913)
6. Valea Capelei (1913)
7. Valea Întunecoasă (1913)
8. Valea lui Antaloc (1913)
9. Valea Rece (1913)

25. LUNCA DE SUS 1. Lunca de Sus (1850)
2. Comiat (1913)
3. Izvorul Trotuşului (1956)
4. Păltiniş-Ciuc (1956)
5. Valea Gârbea (1913)
6. Valea Ugra (1913)

26. LUPENI 1. Lupeni (1566)
2. Bisericani (1333)
3. Bulgăreni (c. 1566)
4. Firtuşu (1459)
5. Morăreni (1505)
6. Păltiniş (1460)
7. Păuleni (1455)
8. Satu Mic (1567)
9. Sâncel

27. MĂDĂRAŞ 1. Mădăraş (1567)
28. MĂRTINIŞ 1. Mărtiniş (1333)

2. Aldea (1566)
3. Bădeni (1554)
4. Călugăreni (1601)
5. Chinuşu (1567)
6. Comăneşti (1566)
7. Ghipeş (1566)
8. Locodeni (1505)

9. Orăşeni (1566)
10. Petreni (1567)
11. Rareş (1487)
12. Sânpaul (1334)

29. MEREŞTI 1. Mereşti (1333)
30. MIHĂILENI 1. Mihăileni (1333)

2. Livezi (1835)
3. Nădejdea (1850)
4. Văcăreşti (1566)

31. MUGENI 1. Mugeni (1333)
2. Aluniş (1566)
3. Beta (1566)
4. Dejuţiu (1566)
5. Dobeni (1333)
6. Lutiţa (1506)
7. Mătişeni (1567)
8. Tăietura (1334)

32. OCLAND 1. Ocland (1546)
2. Crăciunel (1333)
3. Satu Nou (1481)

33. PĂULENI-CIUC 1. Păuleni-Ciuc (1567)
2. Delniţa (1333)
3. Şoimeni (1506)

34. PLĂIEŞII DE JOS 1. Plăieşii de Jos (1744)
2. Casinu Nou (1750)
3. Iacobeni (1567)
4. Imper (1333)
5. Plăieşii de Sus (1567)

35. PORUMBENI 1. Porumbenii Mari (1333)
2. Porumbenii Mici (1506)

36. PRAID 1. Praid (1567)
2. Becaş (1913)
3. Bucin (1956)
4. Ocna de Jos (1493)
5. Ocna de Sus (1760)
6. Şaşvereş (1956)*

37. RACU 1. Racu (1333)
2. Satu Nou (1954)

38. REMETEA 1. Remetea (1567)
2. Făgeţel (1956)
3. Martonca (1956)**
4. Sineu (1956)

39. SATU MARE 1. Satu Mare (1566)
40. SĂCEL 1. Săcel (1453)

2. Şoimuşu Mare (1333)
3. Şoimuşu Mic (ante 1566)
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4. Uilac (1301)
5. Vidacut (1432)

41. SĂRMAŞ 1. Sărmaş (1850)
2. Fundoaia (1956)
3. Hodoşa (1956)
4. Platoneşti (1956)
5. Runc (1956)

42. SÂNCRĂIENI 1. Sâncrăieni (1566)
43. SÂNDOMINIC 1. Sândominic (c. 1567)
44. SÂNMARTIN 1. Sânmartin (1333)

2. Ciucani (1566)
3. Valea Uzului (1909)

45. SÂNSIMION 1. Sânsimion (1333)
2. Cetăţuia (1567)

46. SÂNTIMBRU 1. Sântimbru (1567)
2. Sântimbru-Băi (1956)

47. SECUIENI 1. Secuieni (1448)
2. Bodogaia (1333)
3. Eliseni (1333)

48. SICULENI 1. Siculeni (1567)
49. SUBCETATE 1. Subcetate (1750)

2. Călnaci (1956)
3. Duda (1956)
4. Filpea (1956)

50. SUSENI 1. Suseni (1567)
2. Chileni (1576)
3. Liban (1913)
4. Senetea (1956)
5. Valea Strâmbă (1567)

51. ŞIMONEŞTI 1. Şimoneşti (1333)
2. Benţid (1567)
3. Cădaciu Mare (1567)

4. Cădaciu Mic (1760)
5. Ceheţel (1566)
6. Chedia Mare (1505)
7. Chedia Mică (1567)
8. Cobăteşti (1462)
9. Medişoru Mare (1566)

10. Mihăileni (1334)
11. Nicoleni (1333)
12. Rugăneşti (1518)
13. Tărceşti (1333)
14. Turdeni (ante 1566)

52. TOMEŞTI 1. Tomeşti (1333)
53. TULGHEŞ 1. Tulgheş (1850)

2. Hagota (1956)
3. Pintic (1956)
4. Recea (1956)

54. TUŞNAD 1. Tuşnad (1421)
2. Tuşnadu Nou (1854)
3. Vrabia (1576)

55. ULIEŞ 1. Ulieş (1333)
2. Daia (1333)
3. Iaşu (1566)
4. Ighiu (1567)
5. Nicoleşti (1334)
6. Obrăneşti (1496)
7. Petecu (1478)
8. Vasileni (1566)

56. VĂRŞAG 1. Vărşag (1913)
57. VOŞLĂBENI 1. Voşlăbeni (1750)

2. Izvoru Mureşului (1956)
58. ZETEA 1. Zetea (1333)

2. Desag (1956)
3. Izvoare (1956)
4. Poiana Târnavei (1954)
5. Sub Cetate (1956)
6. Şicasău (1913)

prin pasul Poarta de Fier a Tran silvaniei.Supr.: c. 380 km2 (35 km lungime pedirecþie E-V ºi c. 12 km N-S). Este împãr -þitã de dealurile Dumbrava, Ploºtina ºiPoieni în douã compartimente: Haþeg (înV) ºi Pui (în E). Com par timentul de Veste format dintr-o câmpie pie montanã(300–550 m alt.), fragmentatã de nume -roase râuri (Rechitova, Breazova, RâuMare, Sibiºel, Râu Alb, Râu Bãrbat º.a.),însoþite de lunci ºi terase, care în arealulcom. Sântãmãria-Orlea formeazã o ade -vã ratã „piaþã” de adunare a apelor.Compartimentul de E, drenat median derâul Strei, prezintã o zonã piemontanãînaltã, la contactul cu muntele, ºi un reliefde terase în rest. Climã rã coroasã (media

termicã anualã 6–8°C), cu precipi taþiimoderate (700–800 mm/anual), cufrecvente inversii de temp. în anotimpulrece. Vegetaþie naturalã de pajiºti, fâneþeºi pâlcuri izolate de pã duri de stejar ºifag. Culturi de cereale, plante teh nice ºide nutreþ; pomiculturã; creºterea anima -lelor. În SV Depr. H., la Sarmizegetusa,se aflã ruinele aºezãrii Ulpia TraianaAugusta Dacica Sarmize getusa. Lamijlocul sec. 13, acest teritoriu, cu nos cutsub numele Terra Hatzog, s-a aflat înstãpânirea voievodului Litovoi, care, învara sau toamna anu lui 1277 sau 1279(nu se cunoaºte data exactã), a fost ucisaici (în Þara Haþegului), în luptele purtatecu oastea maghiarã a regelui Ladislau al
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HASANCEA Õ Valu lui Traian.

HASI-DÜLÜC Õ Cumpăna.

HASMACU MARE Õ Letea.

HAªAG Õ Loamneº.

HATZFELD Õ Jimbolia.

HAÞEG 1. Depresiunea ~, depresiuneintra montanã, tectono-erozivã, situatã înzona de con tact a Carpaþilor Meridionalicu cei Occidentali, înconjuratã de M-þiiªureanu (E), Retezat (S), Þarcu (SV) ºiPoiana Ruscãi (V ºi NV). Spre N, prin„poarta” de la Subcetate, comunicã largcu Depr. Hunedoara, pe Valea Streiului,în SE, cu Depr. Petroºani, prin pasulMeriºor, iar spre V, cu culoarul Bistra,



IV-lea. Bãrbat, fratele lui Litovoi, a fostluat prizonier ºi eliberat apoi în schimbulunei mari sume de bani, succedând latron fratelui sãu în condiþiile recu noaº -terii suzeranitãþii regelui ungur. Depr.
H. mai este cunoscutã în literatura despecialitate ºi sub denumirile de
Haþeg-Pui ºi Þara Haþegului.

2. Oraº în jud. Hunedoara, situat îndepresiunea omonimã, pe râul Breazova,la 300 m alt., la 44 km S de Deva; 10 880loc. (1 ian. 2011): 5 197 de sex masc. ºi5 683 fem. Supr.: 61,6 km2, din care 6,2 km2
în intravilan; densitatea: 1 755 loc./km2.Nod feroviar ºi rutier. Hidro centralã (15,9MW), intratã în funcþiune în 1990. Expl.lemnului. Producţie de conf., de prelucr.a lânii ºi a lemnului, de preparate dincarne ºi lapte, con serve de legume ºifructe, bere. Abator. Creºterea melcilor.Fermã de creºtere a bovinelor. Centrupomicol. Muzeu de etnografie (1967), cupiese caracteristice Þãrii Haþegului.
Istoric. În perimetrul oraºului au fostdescoperite un coif celtic din bronz,datând din sec. 4 î.Hr., ºi capul uneistatuete din mar murã – repre zentare alui Serapis (divini tate greco-egiptea nã)–, datând din epoca romanã. Localit.apare menþio natã docu mentar, primaoarã, în 1247, în Diploma Ioaniþilor, cunumele de Terra Hatzog, iar apoi în 1315,cu toponimul Villicus de Hatzak. În 1360,
H. era consemnat ca district, iar din 1398devine sediul unei cetãþi regale în careîºi avea reºed. castelanul (reprezentantulvoievodului). În 1439 capãtã statut deoraº (oppidum), iar în 1764 a devenit oraºgrãniceresc, în care a funcþionat, înperioada 1765–1851, Compania a II-a degraniþã a Regi mentului I de graniþã de

la Orlat. În prezent, oraºul H. are în sub -ordine ad-tivã localit. componentãNãlaþvad ºi sa te le Silvaºu de Jos ºiSilvaºu de Sus. Monumen te: bisericileortodoxe cu hramurile „Sfântul Nicolae”(1821–1828, pictată în anii 1994–1995) şi„Sfânta Treime” (1824–1829); bisericaromano-ca tolicã „Sfântul IoanBotezătorul” (1745, renovată în 1893,pictată în 1930 şi reparată în anii 1970–1990); bise rica refor matã (sec. 19);sinagoga (1864). În localit. componentãNãlaþvad existã ruinele unei bisericiortodoxe din sec. 16 ºi ale unui castel(sec. 19) în mijlocul unui parc. În satulSilvaºu de Sus se aflã mănãstirea Prislop(de cãlugãriþe) cu biserica având hramul„Sfân tul Evanghelist Ioan” zidită dinpiatră de râu în anii 1399–1405 prinosârdia călugărului Nicodim de laTismana, cu ajutorul material al dom -nului Mircea cel Bătrân. Prezenţa castareţ a călugărului Nicodim la mănăs -tirea Prislop este atestată de o copie aunui Tetraevangheliar slavon miniat scrisăde acesta în anii 1404–1405 – operăreprezentativă a artei manuscrisuluimedieval care constituie cel mai vechimanuscris cu dată sigură care s-a păstratpână în prezent. Pe la mijlocul sec. 16biserica şi clădirile anexe se aflau într-ostare avansată de degradare, fapt ce adeterminat-o pe domniþa Zamfira, fiicalui Moise Vodã (domn al Þãrii Româneºtiîn perioada febr. 1529–aug. 1530), sãzideascã din temelie, în anii 1564–1580,biserica pe care o vedem în prezent, înjurul cãreia a luat fiinþã o mănãstire decãlugãri. Biserica pãstreazã frag men te depic turi murale interioare executate în1759. La 13 iunie 1761, generalul austriacAdolph von Buccow a ordonat incen die -rea sau demolarea mănãstirilor ortodoxedin Transilvania, printre care ºi mănãs -tirea Prislop. Ulterior, mănãstirea a fostrestauratã în repetate rân duri. În a douajumãtate a sec. 18, mănãstirea a intrat în
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posesia cultului greco-catolic, din ordinulCurþii imperiale de la Viena, revenindcultului ortodox abia în 1948. La bisericaacestei mănãstiri se pãstreazã o icoanã aMaicii Domnului, fãcãtoare de minuni,dãruitã de domniþa Zamfira în 1580.Desfiinþat de autorităţile comuniste prinDecretul Consi liului de Stat nr. 410 din28 oct. 1959, aºezãmântul monahal a fostreînfiin þat în 1976 ca mănãstire de maici.În cadrul mănãstirii funcþioneazã Semi -narul Teolo gic „Sfânta Ecaterina”, înfiin -þat în 1991, în care studiază atâtmăicu ţele, cât şi fetele laice. Într-o peşterădin apropierea acestei mănăstiri, la înce -putul sec. 16 s-a nevoit sihastrul Ion –cel care avea să devină, prin canonizareafăcută de Biserica Ortodoxă Română în1992, Sfântul Ioan de la Prislop, trecut încalendarul ortodox pe data de 13 sept.În pã durea Slivuþ (40 ha), din apropiereaora ºului H., declaratã rezervaþie fores -tierã, se aflã o colonie naturalã de zimbriînfiinţată la 12 nov. 1958 cu o pereche dezimbri aduşi din Polonia care ulteriors-au înmulţit ajungând la 12 zimbri în1979; în prezent sunt doar patru exem -plare.
HAVÂRNA, com. în jud. Botoºani, alcã -tuitã din 6 sate, situatã în Câmpia JijieiSuperioare, pe râul Baºeu; 4 738 loc.(1 ian. 2011): 2 320 de sex masc. ºi 2 418fem. Iazuri ºi heleºteie amenajate pentrupisciculturã ºi irigaþii. În satul Havârnase aflã o bisericã din lemn, cu hramul„Sfântul Ni co lae”, construitã în 1795 demeºterul Toader Darie, reparatã în 1875,ºi o bisericã având hramul „ÎnălţareaDomnului” a cărui construcţie a începutîn 1935 şi s-a continuat cu mult timpdupă cel de-al Doilea Război Mondial,respectiv în anii 1970-1974 (pictată în1975); biserica având hramul „SfântulIoan” (1851), în satul Tãtãrãºeni.
HAZARLÂC, lac situat în lunca Dunãrii,în jud. Constanþa. Supr.: 1,68 km2; vol.:0,8 mil. m3. 
HÃGHIG, com. în jud. Covasna, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în partea de V a Depr.Sfântu Gheorghe, pe dr. Oltului, lapoalele de SV ale M-þilor Baraolt;2 235 loc. (1 ian. 2011): 1 096 de sex masc.ºi 1 139 fem. Expl. de nisip cuarþos.Creşte rea bovinelor. În satul Hãghig,menþionat documentar, prima oarã, în1252, se aflã biserica ortodoxă cu hramul
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„Schimbarea la Faţă” (1821, restaurată în1854, reno vată şi pictată în 2004), conaculºi capela familiei Nemeº (sec. 18–19) ºi obisericã reformatã (sec. 16–17), cu turndin 1841 ºi amvon din 1674.
HÃGHIMAª Õ Hãºmaº (1).

HÃLÃUCEªTI, com. în jud. Iaºi, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în lunca ºi pe teraselede pe dr. Siretului, la contactul cu Pod.Fãlticeni; 5 841 loc. (1 ian. 2011): 2 859 desex masc. ºi 2 982 fem. Sta þie de c.f. (însatul Hãlãuceºti). Nod rutier. Producţiede tricotaje ºi de fibre de sticlã. În satulHãlãuceºti, menþionat docu mentar în1520, se aflã biserica romano-catolicã„Sfânta Fecioarã” construită în 1842 pelocul uneia ce data din 1759, mărită în1872 şi rezidită după cutremurul din 10nov. 1940, şi biserica ortodoxă cu hramul„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”(1835-1840).
HÃLCHIU, com. în jud. Braºov, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în Depr. Braºov, lapoalele de SE ale M-þilor Perºani, perâurile Hãmãradia ºi Bârsa; 4 794 loc.(1 ian. 2011): 2 400 de sex masc. ºi 2 394fem. Nod rutier. Producţie de articoledin blană şi de băuturi răcoritoare. Fermede creºtere a bovinelor ºi pãsãrilor. Însatul Hãlchiu, menþionat documentar,prima oarã, în 1335 cu toponimul
Castrum Hel theuin, iar apoi, în 1378, cunumele Villa Hiltwin, se aflã o bisericãdatând din sec. 13 (azi biserică evanghe -licã), refãcutã succesiv în sec. 15 ºi 1807.Din aspectul iniþial, biserica pãstreazãdoar portalul vestic ºi altarul poliptic, cuvaloroase picturi rea lizate în 1530, înstilul Renaºterii. Tot în satul Hãl chiuexistã o bisericã ortodoxã, cu hramul„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”(1791), clãdirea Primãriei vechi (1843),casa lui Mihail Roth (1781) ºi alte casevechi din sec. 18. În satul Satu Nou existão bisericã din sec. 13–14 (azi bisericăevanghelicã), ºi o bisericã ortodoxã, dinlemn, cu hramul „Sfântul Dumitru”(1688). Până la 11 nov. 2002, com. H. aavut în componenţă satele Crizbav şiCutuş, care la acea dată au format com.Crizbav, jud. Braşov.
HÃLEªTI Õ Mãdulari.

HÃLMAGIU 1. Bazinet depresionar, deorigi ne tectonicã, aparþinând Depr. Brad,situat între M-þii Codru-Moma (NV),M-þii Bihor (NE), M-þii Metaliferi (S) ºi

M-þii Zarand (SV), pe cursul superior alCriºului Alb. Supr.: c. 80 km2. Relief deluncã, terase ºi dealuri piemontane.Climã rãco roasã (temp. medie anualã 7–8°C) ºi precipitaþii abundente (950–1 000mm anual).
2. Com. în jud. Arad, alcãtuitã din 11sate, si tuatã în depresiunea cu acelaºinume, la confl. râului Hãlmãgel cu CriºuAlb; 3 105 loc. (1 ian. 2011): 1 535 de sexmasc. ºi 1 570 fem. Staþie de c.f. (în satulHãlmagiu) ºi haltã de c.f. (în satul Leasa).Expl. de andezit, plumb (Brusturi) ºi pã -mânturi colorate. Prelucr. lemnului.Producţie de explozivi şi de băuturialcoolice. Creşterea bovinelor şi ovinelor.Centru pomicol. Centru de cojo cã rit ºide confecþionare a uneltelor din lemn. Însatul Hãlmagiu, menþionat documentar,prima oarã, în 1390, apoi în 1444 ºi în1451 (ca reºed. a unui voievodat româ -nesc condus de voievodul Moga), se aflãbisericile cu hramurile „Ador mireaMaicii Domnului” (c. 1440, atribuitã voie -vodului Moga, cu picturi murale din sec.15, interpretând, în spirit local, forme alepicturii bizantin-paleo loge; restauratã în1974–1975) ºi „Naºterea Maicii Dom -nului” (1753–1766, în stil baroc simpli -ficat, cu picturi murale în stil bizantin,executate în 1768 de zugravii Gheorgheºi Radu din Þara Româ  neascã) ºi hanul„Birtul Mare” (sf. sec. 18) – fostã staþiede poºtalion; biserica din lemn cu hramul„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”,con struitã înainte de anul 1700, cu picturidin 1865, în satul Cristeºti; biserica dinlemn cu hramul „Pogo rârea DuhuluiSfânt” (1750–1760, pictatã în 1831, re sta -u ratã în 1957), ruinele unei cetãþi din sec.16 (dis trusã în 1706, în timpul rãscoaleianti habs burgice a curuþilor) ºi bisericadin lemn cu hramul „Sfântul Gheorghe”,declarată monument istoric (1730, con -strui tã pe locul uneia ce data din 1460,cu picturi pe pânzã executate în 1845 dezugravul Ion Demetrovici din Timi ºoara),în satul Ioneºti; bi sericile din lemn cuhramurile „Sfinþii Apostoli Petru ºiPavel” (1770, zugrãvitã în 1846 de IonDemetrovici) ºi „Sfinþii ArhangheliMihail ºi Gavriil” (1780, pictatã, în 1870,pe pânzã de Ion Demetrovici), în sateleTisa ºi Þãrmure.

HÃLMÃGEL, com. în jud. Arad, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în Depr. Hãlmagiu, lapoalele M-þilor Bihor, pe râul Hãlmãgel;1 301 loc. (1 ian. 2011): 606 de sex masc.ºi 695 fem. Expl. forestiere ºi de granit.Cen tru de ceramicã popularã smãlþuitã

(în satul Târ nãviþa). Satul Hãlmãgel estemenþio nat documentar, prima oarã, în1439. Bisericile din lemn cu hramurile„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”-Vâsdoci (sec. 17) ºi „Sfântul Gheorghe”(1817), în satul Luncºoara.
HÃNEªTI, com. în jud. Botoºani, alcã -tuitã din 5 sate, situatã în Câmpia JijieiSuperioare, pe râul Baºeu; 2 162 loc.(1 ian. 2011): 1 093 de sex masc. ºi 1 069fem. Nod rutier. Iaz (236 ha) pentrupisciculturã. Morãrit ºi panificaþie. Înarealul com. H. a fost identificatã o necro -polã biritualã (49 de morminte) aparþi -nând culturii materiale Sântana de Mureº(sec. 4), în care s-au gãsit fibule, mãrgele,catarame, piepteni º.a., precum ºi nume -roase vase din lut. În satul Hãneºti,atestat documentar în 1546, se aflã obisericã din lemn cu hramul „AdormireaMaicii Domnului” (1802) ºi un conac(1880), iar în satul Borolea există o bise -ricã din cărămidă cu hramul „SfântulGheorghe” (1845, reparatã în 1890).
HÃNÞEªTI, com. în jud. Suceava, alcã -tuitã din 3 sate, situatã în Pod. Sucevei,la 18 km NE de municipiul Suceava, perâul Hãnþeºti; 4 073 loc. (1 ian. 2011):2 012 de sex masc. ºi 2 061 fem. Producţiede motoare hidraulice, de amidon ºidextri nã (în satul Hãnþeºti). Creºtereabovinelor. În satul Hãnþeºti, atestat docu -mentar la 15 iul. 1431, se aflã biserica„Duminica Tuturor Sfinþilor” (sec. 17, cupridvor adãugat în 1822), biserica„Sfântul Dumitru” (2001-2009) ºi conacul„Killermann” (sec. 19). Com. H. a fostînfiinþatã la 24 nov. 2003 prin desprin -derea satelor Arþari, Bereºti ºi Hãnþeºtidin com. Adâncata, jud. Suceava.
HÃRÃU, com. în jud. Hunedoara, alcã -tuitã din 4 sate, situatã la poalele de SEale M-þilor Meta liferi, pe dr. Vãii Mureºului,la confl. cu râul Certej; 2 117 loc. (1 ian.2011): 1 033 de sex masc. ºi 1 084 fem.Expl. de travertin (în satul Banpotoc).Prelucr. lemnului. În satul Bârsãu, atestatdocumentar în 1440, se aflã biserica„Sfântul Nicolae”, declaratã monumentistoric, ctitoritã înainte de 1563 de MaraOcarović ºi Elena, soþia ºi, res pec tiv, fiicalui Petru ªchiopu, iar în satul Hãrãu,men þio nat documentar, prima oarã, în1360 există o biserică reformată (1835) şibiserica având hramul „Sfântul Dumitru”(c. 1700). Satul Hãrãu a fost sediul Com -pa niei a IV-a de graniþã a Regimentului Ide graniþã de la Orlat care a funcþionatîn perioada 1765–1851.
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HÃRMAN, com. în jud. Braºov, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în Depr. Braºov, perâul Olt; 5 448 loc. (1 ian. 2011): 2 632 desex masc. ºi 2 816 fem. Nod feroviar ºirutier. Producþie de remorci şi caroseriipentru autovehicule, de instrumentemuzicale, de încãlþãminte, de mobilã, deºeminee ºi de materiale de construcþie.Fermã de creºtere a bovinelor. Culturide cartofi. Satul Hãrman a fost înfiinţatde coloniştii germani în perioada 1213-1225 cu numele Honigberg şi a apărutmenþionat documentar, prima oarã, la 21mart. 1240. Pe terit. com. H. au fostdescoperite vestigiile mai multor aºezãrineolitice, suprapuse, aparþinând cultu -rilor materiale Criº ºi Cucuteni-Ariuºd,ale unei aºezãri din sec. 4 ºi ale alteia dinsec. 8–9. Bisericã în stil roma nic (azibiserică evanghelică), construitã de cãlu -gãrii cistercieni în perioada 1280–1290,refãcutã ulterior în stil gotic, situatã înmijlocul unei puternice cetãþi þãrãneºti(ziduri de 5 m grosime ºi 12 m înãlþime,înconjurate de ºan þuri adânci, strãjuitede 6 bastioane), ridicatã între 1500 ºi 1520.Tot aici existã o capelã funerarã cu picturimurale de facturã goticã, execu tate înanii 1460–1470, în care tema centralã este„Judecata de Apoi”. Biserica a fostsupusã unor ample refaceri dupãincendiul din 1593 şi după cutremuruldin 11 ian. 1837. Case vechi din sec. 18.Re zer vaþie complexã (mlaºtini eutrofe).În zona mlăşti noasă, alimentată de izvoa -re reci, se dezvoltă planta Pedicularis
sceptrum coralinum, un relict glaciar care

vegetează în mod normal în Arctica, dar
care la Hărman atinge punctul cel mai
sudic din lume în care vegetează. Rezer -
vaþia botanicã „Dealul Lempeş”
(274,5 ha).
HÃRMÃNEªTI, com. în jud. Iaºi, alcã -
tuitã din 3 sate, situatã în SE Pod.
Sucevei, pe râul Hãrmãneºti; 2 469 loc.
(1 ian. 2011): 1 309 de sex masc. ºi 1 160
fem. Com. H. a fost înfiinþatã la 7 apr.
2004 prin desprinderea satelor
Hãrmãneºtii Noi, Hãrmãneºtii Vechi ºi
Boldeºti din com. Todireºti, jud. Iaºi.
Satul Hãrmãneºtii Vechi este atestat
docu men tar în 1551, Hãrmãneºtii Noi în
1864, iar satul Boldeºti în 1599.
HÃªMAª 1. Masiv muntos în partea
centralã a Carpaþilor Orientali, între M-þii
Giurgeu (la N), M-þii Tarcãu (E), M-þii
Ciuc (SE), Depr. Ciuc (S) ºi Depr. Giurgeu
(V). Alcãtuit din ºisturi cristaline ºi
calcare jurasice. Alt. max.: 1 792 m (vf.
Hãº ma ºu Mare). Afectat de frecvente
fenomene carstice (la piezuri, doline,
chei). În partea de S a culmii prin cipale
a M-þilor H. se aflã Piatra Singuraticã ºi
Piatra Ascuþitã, la poalele cãrora existã
întinse câm puri de grohotiºuri. Acoperit
cu pãduri de mo lid, iar la peste 1 500–
1 600 m alt. se extind pajiºti naturale. Pe
stâncãriile calcaroase se întâlnesc o serie
de raritãþi floristice, printre care se
remarcã sângele voinicului (Nigritella
rubra), specie ocro titã. Cunoscut ºi sub
numele de M-þii Curmãturii sau M-þii
Hãghimaº. Important nod orohidrografic
(de aici izvorãsc râurile Olt, Mureº, Bicaz,
Bicã jel º.a.). Obiectiv turistic.
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2. Com. în jud. Arad, alcãtuitã din 6sate, situa tã în partea de N a Depr.Zarand, la contactul cu Dealurile Codru-Moma, pe râul Hãºmaº; 1 366 loc. (1 ian.2011): 670 de sex masc. ºi 696 fem. Expl.lemnului. Producţie de instrumente opti -ce şi de echipamente fotografice. Moarãde apã (în satul Botfei). Apiculturã. Pomi -culturã (meri, pruni, peri). Pãdure cuarbori seculari, de interes cine getic (însatul Clit). Pe teritoriul satului Clit aufost descoperite (1968) urmele uneiaºezãri dacice, for ti ficate, datând din sec.1 î.Hr.-1 d.Hr., în care s-au gãsit vaseceramice lucrate la roatã (oale, fructiere)sau cu mâna (opaiþe, borcane), unelte ºiarme din fier, podoabe, doi denariromani republicani etc. Satul Hãºmaºeste menþionat documentar, prima oarã,în 1588. Bisericã din lemn cu hramul„Adormirea Maicii Domnului” (sec. 18),în satul Agriºu Mic.
HÃªMAªU MARE, vârf în masivulHãºmaº, constituind alt. max. a acestuia(1 792 m).
HÂRLÃU, oraº în jud. Iaºi, situat în zonade contact a Câmpiei Jijiei Inferioare cuDealu Mare, pe râul Bahlui, la 180 m alt.,la 73 km NV de Iaºi; 11 867 loc. (1 ian.2011): 5 848 de sex masc. ºi 6 019 fem.Supr.: 40,4 km2, din care 5,3 km2 înintravilan; densitatea: 2 239 loc./km2.Staþie finalã de c.f. Expl. de gresii ºicalcare oolitice. Producţie de mobilã ºicherestea, de tricotaje, conf., mase plasticeºi produse alim. (preparate din lapte,conserve de legume ºi fructe, amidon,

Hărman. Cetatea  ţărănească şi 
biserica de incintă

Munţii Hăşmaş. Vedere generală Munţii Hăşmaş. Piatra Singuratică



oþet). Fermã avicolã. Centru apicol, po -micol ºi viticol. Muzeu de istorie, ar heo -logie ºi de etnografie, inaugurat în 1985şi reorganizat în 1990; Muzeul viei şivinului, deschis pentru public la 20 iul.2006; Casa memorialã „Logo fãtul Tãutu”(sec. 17). Izvoare cu ape minerale, predo -minant sulfuroase, în satul Pârco vaci.
Istoric. Prima atestare documentarã alocali tãþii dateazã din data de 1 mai 1384,când au fost inaugurate casele domneştiale doamnei Margareta (Muşata) – mamadomnului Moldovei, Petru Muşat(c. 1375–c.1391), iar în 1391 apare con -sem natã ca reºed. domneascã a lui PetruMuşat. În 1486, ªtefan cel Mare a refãcutdin temelii clădirile vechii Curţi Dom -neşti, inaugurate la 15 sept. 1486, iar înperioada 30 mai –28 oct. 1492, prin grijasa, a fost construitã biserica „SfântulGheorghe”, pictatã la interior în timpuldomniei lui Petru Rareº. La H., ªtefan celMare a încheiat Tratatul de pace cu po -lonii (12 iul. 1499) în urma cãruia s-aurestabilit raporturile de colaborare poli -ticã ºi comercialã. La H. şi-a stabilit reşed.domnească şi Petre Rareş, dar rolul CurţiiDomneşti de la H. s-a diminuat după ceAlexandru Lăpuşneanu a mutat, în 1564,capitala Moldovei de la Suceava la Iaşiunde a construit o vastă Curte Dom -nească. La 2 oct. 1624, Curtea Domneascăde la Iaşi a fost mistuită de un incendiudevastator fapt ce l-a determinat pedomnul Radu Mihnea să-şi stabilească

reşed. la Hârlău aducând îmbunătăţiriarhitecturale caselor domneşti de aici înspiritul arhitecturii italiene. După moar -tea lui Radu Mihnea la 20 ian. 1626, laHârlău, Curtea Domnească de aici adecăzut treptat ajungând la începutulsec. 19 să devină o ruină şi, totodată,depozitul de gunoi al localităţii. În 1921,autorităţile Regatului României au trecutla conservarea ruinelor Curţii Domneştişi le-au declarat monument istoric.Localit. a fost prãdatã ºi incendiatã detãtari ºi cazaci în 1560, de tãtari în 1687ºi de turci în 1711. H. a fost unul dintrecen trele rãscoalelor þãrãneºti din 1831 ºi1907. Decla rat oraº la 17 febr. 1968; areîn subordine ad-tivã satul Pârcovaci carea fost grav afectat de alu necãrile de terendin 1976 ºi mai ales de cele din dec. 1996(c. 200 ha de teren afectat ºi peste 100 decase avariate). Monumente: bisericaortodoxã cu hra mul „Sfântul Gheorghe”,de mari proporþii (24 m lungime, 8,40 mlãþime şi 26 m înălţimea turlei), construitãîn perioada 30 mai-28 oct. 1492 din po -run ca domnului ªtefan cel Mare. Faþa -dele bisericii sunt împodobite cu unbogat decor de cãrãmizi ºi discuri smãl -þuite în cu lorile galben, verde, viºiniu ºibrun, iar interiorul pãs trea zã picturi mu -rale din 1530. Biserica „Sfântul Gheorghe”a fost supusă unor ample lucrări derestaurare în perioada 1897–1904, coor -do nate de arhitectul francez ÉmileLecomte du Noüy în colaborare cu arhi -tectul român C. Băicoianu, precum şi înanii 1926–1929 şi 1954; biserica „SfântulDu mi tru”, ctitorie din 1530–1532 adomnului Petru Rareº, este un edificiuimpunãtor în care se îmbinã ar moniosstilul bizantin cu cel gotic, cu unele trans -

 formãri din 1779 şi restaurată în 1970;ansamblul Curþii Domneºti, cu ruinelepalatului; biserica având hramul „SfântulNico lae”-Munteni, sfinţită în 1797; bise -rica romano-catolică „Naşterea SfinteiFecioare” (1950); casa parohialã a bisericii„Sfântul Dumitru” (sec. 19); clãdireaPrimãriei (1801), ini þial casa „Zoltman”;bustul lui Ştefan cel Mare, dezvelit la 25oct. 1992, operă a sculptorului OvidiuCiubotaru.
HÂRSENI, com. în jud. Braºov, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în Depr. Fãgãraº, perâul Sebeº; 2 251 loc. (1 ian. 2011): 1 185de sex masc. ºi 1 066 fem. Producţie deparchet (în satul Copăcel). Creºtereabubalinelor. Culturi de cartofi. Satul Hâr -seni este menþionat documentar, primaoarã, în 1520. Biserica ortodoxã cuhramul „Buna Vestire” (1726-1727), cuzid de incintã, din satul Copãcel, este unmonument reprezentativ al artei brânco -veneºti din Transilvania. Turn-clo potniþã(1797); biserica orto doxã cu hramul„Sfântul Nicolae” (1791), în satulMãrgineni. Satul Hârseni a fost sediulCompaniei a X-a de graniþã a Regimen -tului I de graniþã de la Orlat, care afuncþionat în perioada 1765–1851.
HÂRSEªTI, com. în jud. Argeº, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în zona de contact aCâmpiei Piteº tiu lui cu Câmpia Gãvanu-Bur dea, pe râul Cotmeana; 2 421 loc.(1 ian. 2011): 1 210 de sex masc. ºi 1 211fem. Staþie de c.f. (în satul Hârseºti).Culturi de cereale, plante tehnice ºi denutreþ, floarea-soa relui etc. Biserica„Ador  mirea Maicii Domnului” (1834, cupicturi din 1836), în satul Hârseºti,declaratã monument istoric.
HÂRªOVA 1. Podiºul Hârºovei, sub -unitate a Pod. Casimcea, situat în parteade V a acestuia, între Dunãre (la V) ºialiniamentul râurilor Topo log ºi Cartal(în E). Este un podiº de eroziune, cuînãlþimi sub 100 m, reprezentând resturiale unei bariere de corali din perioadajurasicã.

2. Oraº în jud. Constanþa, situat lamarginea de V a po diºului cu acelaºinume, în lunca ºi pe terasa de pe dr.Dunãrii, la 85 km NV de Constanþa;10 455 loc. (1 ian. 2011): 5 109 de sex masc.ºi 5 346 fem. Supr.: 3,9 km2; densitatea:2 680 loc./km2. Port fluvial. Nod rutierîn zona podului de peste Dunãre de laGiurgeni – Vadu Oii. Podul rutier(1 464,4 m lun gime ºi 13,8 m lãþime), cupatru benzi de circu laþie, a fost dat în
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Hârlău. Biserica „Sfântul Gheorghe”

Hârlău. Biserica „Sfântul Dumitru”



folosinþã la 22 dec. 1970. Expl. de calcar.ªantier naval. Producţie de lanţuri, arcuri,sârmã ºi cabluri pentru tracþiune, deprelucr. a lemnului ºi de produse alim.(panificaþie, ciocolată, băuturi răcoritoare,vin, bãuturi alcoo li ce). Pescuit. Cherhana.Centru viticol ºi pomicol (piersici, caiºi).Izv. cu ape termale sulfuroase avândcalitãþi terapeutice asemãnãtoare celorde la Bãile Hercu lane. Bazã de tratamentcu 250 de locuri. Muzeu de istorie deschisla 1 mai 1904, reorganizat şi inaugurat la29 mai 1926, desfiinţat în anii ’50 ai sec.20 şi reînfiinţat la 1 febr. 2006, cu numeleMuzeul Carsium, ca secţie a Muzeuluide istorie naţională şi arheologie din Con -stanţa. În arealul oraºului se aflã rezer -vaþia naturalã a Canaralelor Hârºovei(2,3 ha), în care sunt numeroase stânci,înalte de 10–12 m (Kanara, în lb. turcă,înseamnă stâncă). Istoric. În partea deSE a ora ºului au fost descoperite vesti -giile unei aºezãri neolitice, cu mai multeniveluri de locuire, apar þinând culturilormateriale Hamangia, Boian ºi Gumelniþa,şi au fost scoase la iveală urme materialedin epocile bronzului şi fierului. Pe loculunei aºezãri geto-dacice, romanii au con -struit, în anul 103 d.Hr., un castru(Carsium), aflat la cel mai bun vad de pe
limes-ul Dunãrii de Jos, alãturi de cares-a dezvoltat ºi o aºezare civilã, care separe cã a fiinþat pânã la sf. sec. 6. Distrusãde invazia hunilor, în anul 434, fortificaţiaapare menþionatã mai târziu printre ce -tãþile refãcute de împăratul bizantinIustinian I (527–565). Din perioadaromanã au fost identificate numeroaseresturi arhitecturale (co loane, capitele,arhitrave, corniºe tipic romane), o inscrip -þie în care se menþioneazã reconstruireafor ti ficaþiei în vre mea împãraþilor

Constantin ºi Liciniu, o mascã din bronzdin sec. 3 º.a. În sec. 10–11 a existat oputer nicã cetate bizantinã, de plan pa -trula ter ne regulat, cu turnuri pãtrate lacoþuri, amplificatã de genovezi în sec. 13.La sf. sec. 14 ºi începutul sec. 15, cetateas-a aflat sub stã pânirea voievoduluiMircea cel Bãtrân. Cuceritã apoi de turci(1417), cetatea a fost recâºtigatã de oastealui Mihai Vi teazul la 1 ian. 1595 ºi de ceaa lui Radu ªerban în 1603. Recâştigatădupă scurt timp de Imperiul Otoman,aşe zarea, împreună cu cetatea, s-a aflatsub stăpânirea acestuia până în 1878,perioadă în care turcii o numeau Kersovasau Hirsowa. În 1651, călătorul turc EvliaCelebi consemna într-o notă de călătorie:„Hirsowa are 1 600 de case, geamii,bazar, băi publice şi este înconjurată deun zid de 3 000 de paşi”. În sec. 19, la H.s-au instalat mocani ardeleni care aucontribuit la dezvoltarea oraşului mo -dern. În timpul Primului Război Mondialoraşul H. a fost distrus aproape înîntregime. Puternica cetate a H. (zi duridin piatrã, groa se de 3,5 m ºi înalte de 7m) a fost demantelatã în 1829, dupãPacea de la Adria no pol, azi în ruinã. H.are în subordine ad-tivã localit. com -ponentã Vadu Oii. Monumente: ruinelecetãþii Hârºova; bise rica având hramul„Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena”(1903–1908, restaurată în 2010-2011);biserica „Adormirea Maicii Domnului”construită în 1772 (reparată în 1888, 1913)pe locul uneia din 1699 care a avut hra -mul „Sfântul Nicolae” şi a fost iniţialbiserica schitului Hârşoviţa; Geamie(1812).
HÂRTIBACI 1. Podiºul Hârtibaciului,sub uni tate a Pod. Târnavelor cuprinsãîntre valea Târna vei Mari (la N), Subcar -paþii Homoroadelor (E), Depr. Fãgãraº(S), Depr. Sibiu (SV) ºi râul Viºa (V). Pod
H. apare sub forma unei largi platformede eroziune, cu alt. medii de c. 500 m,constituitã predominant din pietriºuri,nisipuri ºi argile mar noase, intensfragmentatã de vãi (Calva, Biertan,Valchid, Laslea ºi mai ales Hârtibaci, pedirecþie NE-SV), care determinã apariþiainterflu viilor. Alt. max.: 659 m (Dealulªoarº).

2. Râu, afl. stg. al Cibinului pe terit.com. Ro ºia, jud. Sibiu; 89 km; supr.bazinului: 1 027 km2. Izv. din partea deE a Pod. Hârtibaciului, din Dea lul ªoarº,de la 600 m alt., din apropierea satuluiBãr cut (com. ªoarº, jud. Braºov), avândo cãdere de pantã, totalã, de 212 m,
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respectiv o pantã medie de 2,4‰. Afl.pr.: Halmer, Iacobeni, Proºtea, Co veº,Vurpãr, Zãvoi, Caºolţ, Albac.
HÂRTIEªTI, com. în jud. Argeº, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în N Piem. Cândeºti,pe râul Argeºel; 2 031 loc. (1 ian. 2011):1 027 de sex masc. ºi 1 004 fem. Prelucr.lemnului. Pomiculturã (meri, pruni, peri).În satul Hârtieşti, atestat documentar la10 aug. 1437, se află biserica „SfântulNicolae” (1833-1837), iar în satul Lucieniexistă biserica „Sfântul Ioan Botezãtorul”(1852).
HÂRTOP, com. în jud. Suceava, formatădintr-un sat, situatã în Pod. Fãlticeni, la7 km E de municipiul Fãlticeni; 2 758 loc.(1 ian. 2011): 1 399 de sex masc. ºi 1 359fem. Culturi de cartofi. Pomi culturã.Biserica „Sfinþii Voievozi” (1844, pictatăîn interior în anii 1924-1926 şi la exteriorîn 1967, consolidată, extinsă şi renovatăîn perioada 1989-2001 şi repictată în 1998-2000 de Nicolae Gavrileanu). Com. H. afost înfiinþatã la 7 mai 2004 prin desprin -derea satului Hârtop din com. Preuteºti,jud. Suceava.
HELEGIU, com. în jud. Bacãu, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în Depr. Tazlãu-Caºin,la confl. râului Helegiu cu Tazlãu; 7 076loc. (1 ian. 2011): 3 640 de sex masc. ºi3 436 fem. Prelucr. lemnului (mobilier).Producţie de îmbrăcăminte pentru lucru,de pişcoturi, biscuiţi ºi de produse depanifi caþie; prelucr. cãrnii. Centru dedogãrit ºi rotãrit. În satul Brãtila se aflão bisericã din lemn cu hramul „SfântulNicolae” (sec. 18, refãcutã în 1930) ºidouã biserici din zid, ambele cu hramul„Sfinþii Voievozi” – una construitã în1775 (sau 1800) ºi alta în 1792 (mistuitãde un incendiu în 1925 ºi refãcutã în1936); în satul Drãgugeºti există o bisericãdin lemn din 1790, iar în satul Hele giu,o bisericã din lemn cu hramul „SfântulGheor ghe” (1822, renovatã în 1881).
HELEªTENI, com. în jud. Iaºi, alcãtuitãdin 4 sate, situatã la poalele de S aleDealului Ruginoasa; 2 679 loc. (1 ian.2011): 1 316 de sex masc. ºi 1 363 fem.Confecþii pentru bãrbaþi; mori de cereale;presã de ulei comestibil. Centru pomicolºi viticol. Pe terit. satului Heleºteni a fostdescoperit un depozit de obiecte dinbronz (zece seceri, o aplicã, un fragmentde barã, un buton, un celt) aparþinândcelei de-a doua etape a culturii materiale

Hârşova (2). Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena”



Noua (sec. 14–12 î.Hr.). În satul Heleº -teni, menþionat documentar în 1686, seaflã bise rica având hramul „SfinþiiVoievozi” (1780), în sa tul Oboroceniexistă bisericile cu hramurile „AdormireaMaicii Domnului” (ante 1809) ºi „SfinþiiVoie vozi” (ante 1809), iar în satulMovileni, biserica din lemn cu hramul„Adormirea Maicii Domnului” (1812).
HELIBAKIA Õ Ialomiþa (1).

HELIS, Cetatea ~ Õ Ialomiþa (4).

HEMEIUª, com. în jud. Bacãu, alcãtuitãdin 3 sate, situatã la poalele de N aleCulmii Pietricica, pe râul Bistriþa; 4 953loc. (1 ian. 2011): 2 468 de sex masc. ºi2 485 fem. Haltã de c.f. (în satul He -meiuº). Hidrocentralã (Bacãu I) cu oputere insta latã de 23,6 MW, intratã înfuncþiune în 1966. Producţie de aparate,dispozitive şi instrumente medicale şi delaborator. Aba tor de pãsãri. Fermã avi -colã. Staþiune ºtiinþificã de cercetãriforestiere. Parc dendrologic (47,5 ha) cupeste 500 de specii indigene, din care 370sunt exotice, între care se re marcã laricele(Larix decidua), chiparosul de baltã(Taxodium distichum), pinul de Himalaya(Pinus excelsa), molidul (Picea abies),bradul (Abies al ba), duglas (Pseudotsuga
taxifolia) º.a. Conacul „Cantacuzino-Paº -canu” sau Conacul Roºu (1864–1880), aziInspec toratul Silvic, în satul Lilieci.Bisericã având hramul „Sfinþii Voievozi”(1756), în satul Fântânele; în satulHemeiuº se află biserica „Sfinţii ÎmpăraţiConstantin şi Elena” (1850) şi casamemorială „Grigore Tăbăcaru” (1861).
HENDORF Õ Brãdeni (2).

HERÃSTRÃU 1. Lac antropic pe valeaColen tinei, asanat în întregime, situat înpartea de N a municipiului Bucureºti, înmijlocul parcului cu acelaºi nume. Supr.:77 ha. Loc de agrement pentru locuitoriiCapitalei ºi bazã de sporturi nautice.
2. Unul dintre cele mai mari parcuriale mu nicipiului Bucureºti (187 ha), situatîn partea de N a oraºului, pe ambelemaluri ale lacului omonim, între ªos.Nordului, Bd. Beijing, Bd. Constan tinPresan (fostã Aleea Trandafirilor), ªos.Ki seleff, ªos. Bucureºti-Ploieºti ºi ªos.Bãneasa. Rea li zat în perioada 1936–1939(forma actualã da teazã din 1951), de ing.Nicolae Caranfil, parcul cuprinde îninteriorul sãu mai multe obiec tive:Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie

Gusti”, inaugurat la 17 mai 1936, organizatdin iniþiativa sociologului Dimitrie Gusti,iniþial pe o supr. de 4,5 ha, azi extins pe10 ha (are 272 obiective muzeale, dintrecare 72 monumente); amenajãri sportive(terenuri de tenis, baschet ºi volei);Palatul „Elisabeta”, construit în anul 1936dupã planul arhitectului Duiliu Marcu,destinat principesei Elisabeta, fosta re -ginã a Greciei, fiica regelui Ferdinand.Palatul a fost restituit familiei regale lasfârºitul sec. 20 ºi constituie reºedinþaoficialã a fostului rege Mihai I; bus turi(Nicolae Grigorescu, Theodor Aman, I. L.Ca ragiale, Mihai Eminescu, Leonardo daVinci, Shakespeare, Ludwig van Beethoven,Victor Hugo, Lev Tolstoi, Mark Twainº.a.); Expoflora; restau rante etc. 
3. Cartier în partea de N a munici -piului Bucu reºti.

HERÃªTI, com. în jud. Giurgiu, alcãtuitãdin 2 sate, situatã în Câmpia Burnas, la35 km S de Bucureºti; 2 248 loc. (1 ian.2011): 1 098 de sex masc. ºi 1 150 fem.Confecþii metalice; produse chi mice (pes -ti cide, ierbicide, fungicide, insecti cide).Morãrit. Culturi de cereale, de viþã devie, de cãpºuni º.a. În perimetrul satuluiHerãºti a fost descoperit un mormânt deînhumaþie, datând din sec. 4 d.Hr., încare s-au gãsit patru vase ceramice dinpastã cenuºie, lucrate la roatã. În satulHerãºti (fost Fierãºti) se aflã casa familieiUdriºte Nãsturel a cãrui construcþie s-aefectuat între 13 apr. 1643 ºi 1648, cumodificãri din 1833 ºi renovãri din anii1958–1959. Casa prezintã elemente deRenaºtere italianã ºi gãzduieºte în pre -zent un Muzeu de Artã Popularã (filialãa Muzeului Þãranului Român dinBucureºti). Tot în satul Herãºti mai existãbiserica „Sfinþii Arhangheli Mihail ºiGavriil”, ctitorie din anii 1643–1644 adoamnei Elina (soþia domnului MateiBasarab ºi sora lui Udriºte Nãsturel),restau ratã în 1833 de cãtre prinþul sârbMiloš Obrenović; conacul „Stolojan”(1900). Com H. a fost înfiinþatã la 7 apr.2004 prin desprinderea satelor Herãºti ºiMiloºeºti din com. Hotarele, jud. Giurgiu.
HERDUD Õ Ardud (2).

HERECLEAN, com. în jud. Sãlaj, alcã -tuitã din 6 sate, situatã în partea de V-SVa Dealurilor Sã lajului, pe cursul superioral râului Crasna; 3 625 loc. (1 ian. 2011):1 769 de sex masc. ºi 1 856 fem. Haltã dec.f. (în satul Guruslãu). Prelucr. lemnului(mobilă); articole de feronerie. Fermã decreºtere a ovinelor (în satul Panic).

Pomiculturã; viticulturã; legumiculturã.Culturi de cartofi. În satul Guruslãu,menþionat documentar, prima oarã, în1441, a fost descoperit (1940) un depozitde bronzuri, format din 33 de piese (ºaptebrãþãri masive, trei celturi, cinci butonicirculari, trei pandantive º.a.), datând dela sf. Epocii bron zului ºi începutul Epociifierului, iar în arealul satului Badon aufost identificate urmele unor aºezãri dinsec. 3–4 ºi 7–8. În apropiere de satulGuruslãu, la 24 iul./3 aug. 1601, voie -vodul Mihai Vitea zul a repurtat o victorieremarcabilă asupra oºtilor lui SigismundBáthori. Satul Hereclean este menþionatdocu mentar, prima oarã, în 1415. Conac(1834), în satul Panic, ºi bisericã din lemncu hramul „Sfinþii Ar han gheli Mihail ºiGavriil” (începutul sec. 18), în satulBocºiþa.
HERMANNSTADT Õ Sibiu (2).

HIDA, com. în jud. Sãlaj, alcãtuitã din 8sate, situatã în Depr. Almaº-Agrij, laconfl. râului Voi vodeni cu Almaº; 2 891loc. (1 ian. 2011): 1 407 de sex masc. ºi1 484 fem. Nod rutier. Prelucr. lemnului;confecþii textile; producþie de coloranþi,de echipamente de ridicat şi manipulat,de explozivi, de instrumente optice, deechipamente frigorifice şi de încalţă -minte. Pomiculturã (meri, pruni, peri).Pe terit. satului Hida, menþionat docu -mentar, prima oarã, în 1333, cu numele
Sacerdos de Hidalmas, a fost descoperit(1903) un depozit de bronzuri (spadã cumâner, cu disc ºi buton etc.) datând dinprima Epocã a fie rului (800–450 î.Hr.).Biserica din lemn cu hramul „SfinþiiArhangheli Mihail ºi Gavriil” (1643–1645), din satul Baica, declarată monu -ment istoric, are o bogatã decoraþiesculptatã ºi picturi interioare ce dateazãde la sf. sec. 18, rea lizate de Ioan Pop dinRomânaºi. În satul Sânpetru Almaºuluise aflã biserica din lemn cu hramul „SfinþiiApostoli Petru ºi Pavel” (construitã în1494 ºi refãcutã la începutul sec. 17),având picturi interioare ºi exterioare,executate la sf. sec. 18 de acelaºi Ioan Popdin Românaºi. În satul Hida existãconacele „Hatfaludy” (sf. sec. 19) ºi„Mor ca” (în ceputul sec. 20), cu parcuri,ºi biserica din lemn cu hramul „SfinþiiArhangheli Mihail ºi Ga vriil” (1717). Însatul Miluani existã biserica din lemn cuhramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºiGavriil” (1783), iar în satul Pãduriº seaflă mănãstirea „Strâmba” (de cãlugãri),atestatã documentar în 1470. În 1642,
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mănãstirea a fost jefuitã de tâlhari.Biserica actualã, din lemn, cu hramul„Adormirea Maicii Domnului”, a fostcon struitã la sfârºitul sec. 18, pe loculalteia mai vechi, prin strãdania egu me -nului Nichifor, ºi pictatã pe pereþii inte -riori în 1792. Biserica mănãstirii Strâmbaeste declaratã monu ment istoric ºi pãs -treazã o icoanã a Maicii Dom nului,fãcãtoare de minuni. Mănãs tirea „Strâm -ba” a funcþionat pânã în 1898 ºi a fostreînfiin þatã în 1993. Pânã la sfârºitul sec.19, la aceastã mănãstire a existat o ºcoalãde cântãreþi bisericeºti. Numele mă -nãstirii provine de la o credincioasãadusã de spate (strâmbã) care a donatlocul pentru con struirea bisericii. Poianãcu nar cise (1,5 ha), în satul Racâº.Rezervaþia geologicã „Stânca Dracului”.
HIDELGKUT Õ Zăbrani.

HIDESLIGET Õ Pişchia.

HIDIªEL, Dealurile Hidiºelului, zonãdelu roa sã în partea central-nordicã aDealurilor Vestice, parte componentã aDealurilor Pãdurii Craiului, situatã peterit. jud. Bihor, între aliniamentul vãilorHidiºel ºi Cârpeºtii Mici (la E), râulHolod (la S) ºi Câmpia Miersigului (la Vºi N). Alcãtuite predo mi nant din marneargiloase ºi nisipoase, gresii, con glo me -rate ºi nisipuri. Alt. max.: 296 m. Drenatede râurile Gepiu, Valea Nouã, Fonãu º.a.
HIDIªELU DE SUS, com. în jud. Bihor,alcã tuitã din 5 sate, situatã în zonaDealurilor Hidiºelului, pe râurile Hidiºelºi Tãºad; 3 173 loc. (1 ian. 2011): 1 583 desex masc. ºi 1 590 fem. Haltã de c.f. (însatul Mierlãu). Prelucr. laptelui. Creştereabovinelor. Satul Hidiºelu de Sus estemen þionat docu mentar, prima oarã, în1214. Biserica din lemn cu hramul „SfinþiiArhangheli Mihail ºi Gavriil” (sec. 18,pictatã în 1778), în satul Hidiºelu de Jos.Pârtie de schi. Agroturism.
HIERASUS, denumirea anticã a râului
Prut, folositã de romani.
HIGHIª-DROCEA Õ Zarand (1).

HILIªEU-HORIA, com. în jud. Botoºani,alcã tuitã din 5 sate, situatã în zona decontact a Dea lurilor Ibãneºti cu CâmpiaJijiei Superioare, pe cursul superior alJijiei, la graniþa cu Ucraina; 3 630 loc.(1 ian. 2011): 1 789 de sex masc. ºi 1 841fem. Mori de cereale. Presã de ulei co -mes tibil. Culturi de cereale, de sfeclã dezahãr, floa rea-soa relui, legume º.a. Bise -ricã având hramul „Sfinþii Voievozi”(1853–1855), în satul Hiliºeu-Horia;

bisericã din lemn, cu hramul „CuvioasaParascheva” (sec. 18, cu refaceri din 1802ºi 1813), strãmutatã în 1813 din satulPomârla în satul Corjãuþi; bisericã dinlemn cu hramul „Adormirea MaiciiDomnului” (1802, înconjuratã cu zid deincintã în 1832), în satul Hiliºeu-Criºan(fost Hiliºeu-Vârnav). Biserica dinHilişeu-Cri şan are un Turn-clopotniţă, cupoartă de intrare, flancat de o parte şi dealta de 12 statui în mărime naturală,sculptate în piatră, reprezentând pe cei12 Apostoli, iar în centru statuia Dom -nului nostru Iisus Hristos, unicat înRomânia.
HILIªEU-VÂRNAV Õ Hiliºeu-Horia.

HINDÃU Õ Ghindãoani.

HINDOV Õ Ghindãoani.

HINOVA, com. în jud. Mehedinþi, alcã -tuitã din 4 sate, situatã în lunca ºi peterasa de pe stg. Dunãrii, la contactul cuPiem. Bãlãciþei; 2 873 loc. (1 ian. 2011):1 465 de sex masc. ºi 1 408 fem. Expl. deargilã ºi balast. Producţie de ambar -caţiuni sportive şi de agrement. Fabricãde cãrãmizi. Pe terit. satului OstrovuCorbului au fost descoperite (1931)vestigiile unor aºezãri din Neolitic, apar -þi nând culturilor materiale Vinča-Turdaº(milen. 5–4 î.Hr.), Sãlcuþa (milen. 4–3î.Hr.) ºi Vãdastra (milen. 4 î.Hr.), dinperioada de trecere de la Neolitic laEpoca bronzului, din Epocile bronzuluiºi fierului, precum ºi ale unei aºezãrirurale romane din sec. 2–4. S-au gãsitfigurine antropo morfe ºi zoo morfe, brã -þãri, mãrgele din scoicã ºi lut etc. În satulHinova a fost descoperit (1980) un tezauralcãtuit din piese din aur (brãþãrispiralice, dia demã, colier, mãrgele rom -boi dale etc.) cu o greu tate totalã de 4 680g, datând de la sf. Epocii bron zului ºiînceputul Epocii fierului. Tezaurul esteexpus la Muzeul Naþional de Istorie aRomâniei din Bucureºti. În arealul satuluiBistriþa au fost identificate urmele unui
vicus (sat) roman din sec. 2–3, înperimetrul cãruia s-au gãsit monede,ceramicã, þigle, cãrãmizi, olane, resturileunui ape duct (c. 150 m lungime) ºi unrelief de cult al Ca valerului trac. Bisericilecu hramurile „Ador  mirea Maicii Dom -nului” (1833–1836) ºi „Sfântul Gheor ghe”(1892–1894), în satele Bistriþa ºi Hinova.Pe terit. com. H. se aflã pãdurea Stârmina(100 ha), declaratã rezervaþie forestierã.Fagul din compo nenþa acestei pãduriatinge una dintre cele mai joase altitudinidin þarã. În cadrul subarboretului ºi a
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pãturii ierboase se întâlnesc nume roasespecii sudice, printre care se remarcãdouã plante de clarate monumente alenaturii ºi ocrotite de lege: ghimpele(Ruscus aculeatus) ºi corniºorul (Ruscus
hypoglossum).
HIRSOWA Õ Hârşova (2).

HISTRIA, oraº antic (colonie) întemeiatîn jurul anilor 657/656 î.Hr. de grecii dinMilet, pe þãrmul de V al Mãrii Negre(Pontus Euxinus), pe o peninsulã dintrelacurile Sinoie, Istria ºi Nuntaºi. Oraºula continuat sã existe pânã la începutulsec. 7 d.Hr., când a fost distrus de marileinvazii avaro-slave. Ruinele acestui oraºau fost iden tificate, în 1868, de arheologulfrancez Ernest Desjardins ºi cercetate deVasile Pârvan, în urma sãpãturilorefectuate în anii 1914–1927, continuateapoi în 1927–1945 de Scarlat Lambrinoºi dupã aceea (1949–1970) de un colectivcondus de Emil Condurachi ºi apoi deDionisie Pippidi (1971–1981). Au fostidentificate fragmentele unui zid deincintã, care închidea o supr. de c. 60 ha,fundaþiile unui templu atribuit lui ZeusPolieus, mai mulþi tumuli funerari,ruinele a douã temple ºi resturi ale unuitemplu din marmurã (elemente defronton, coloane, antablament) de ordindoric, mai multe altare, urme de locuinþe,pavaje de strãzi ºi nume roase obiecte deinventar (ceramicã pictatã de stil ionicsau corintic, vase greceºti, statueteleCibelei ºi Demetrei, bijuterii elenisticeetc.). H. a cunoscut o epocã de înflorireîn sec. 6–5 î.Hr., când se pare cã a fãcutparte din Liga maritimã de la Delos.Cuceritã ºi ane xatã de romani în 72–71î.Hr., cu ocazia cam paniei lui TerentiusVarro Lucullus, aºezarea s-a roma ni zatulterior, atât lingvistic cât ºi cultural, fiind
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inte gratã definitiv în sistemul admi -nistrativ al Impe riului Roman în anii 29–28 î.Hr., dupã cam pania lui LiciniusCrassus. Începând de la sf. sec. 2 d.Hr.,autoritãþile militare romane au depuseforturi susþi nute pentru apãrarea cetãþii,dar atacurile pu ter nice ale goþilor, lamijlocul sec. 3, au distrus strãlu cita cetate.Refãcutã în sec. 4, pe o arie mult maimicã (7 ha), cetatea H. a dãinuit pânã însec. 7, când a fost abandonatã definitivdupã marea invazie avaro-slavã. Înapropierea oraºului antic H. a existataºezarea geto-dacicã Arcidava, menþio -natã cu acest nume într-o inscripþieridicatã de vicus (satul) Arcidava în anul166 d.Hr. în onoarea împãratului romanMarcus Aurelius. Iniþial, aceas tã aºezarea fost reºed. unei cãpetenii locale, dupãcare a devenit un simplu sat (vicus),înglobat apoi de unitatea teritorialãnumitã regio Histriae.

HLINCEA, Mănãstirea ~ Õ Ciurea.

HLIPICENI, com. în jud. Botoºani, alcã tuitãdin 3 sate, situatã în Câmpia JijieiSuperioare, în zona de confl. a râuluiDrãcºani cu Jijia; 3 686 loc. (1 ian. 2011):1 817 de sex masc. ºi 1 869 fem. Hal tã dec.f. Viticulturã. Combinat de vinificaþie. Însatul Hlipiceni se aflã bisericile „Sfân tulNicolae” (1913-1930, reparată în 1961 şi1990-1993) şi  „Sfinþii Voievozi” (1847–1848).
HOBICENI-URICANI Õ Uricani.

HOCENI, com. în jud. Vaslui, alcãtuitãdin 7 sate, situatã în partea de N aColinelor Fãlciului, pe râul Oþeleni; 2 923loc. (1 ian. 2011): 1 465 de sex masc. ºi

1 458 fem. Nod rutier. Produse alim.Apiculturã. Viti culturã. Bisericile dinlemn cu hramurile „Cuvioa sa Paras -cheva” (c. 1760, cu picturi interioare ºicu pridvor adãugat – ambele din 1912)ºi „Sfântul Gheorghe” (1820), în sateleªiºcani ºi Hoceni. În satul Barboºi se aflãbiserica având hramul „Ador mireaMaicii Domnului” (1797) ºi palatul„Alexandru Ioan Cuza” (sec. 19), iar însatul Deleni există o bisericã construitãdin vãlãtuci, în 1812 (reziditã în 1897), ºibiserica cu hramul „Sfinţii Trei Ierarhi”(1836–1838). În satul ªiºcani se aflã obisericã din nuiele cu hramul „SfântulNicolae”-Tomºa (1803).
HODAC, com. în jud. Mureº, alcãtuitãdin 7 sate, situatã în partea de E aDealurilor Mureºului, la poalele DealuluiOsoi ºi ale M-þilor Gurghiu, pe râulGurghiu; 5 051 loc. (1 ian. 2011): 2 516 desex masc. ºi 2 535 fem. Expl. ºi prelucr.lemnului (jaluzele). Produse de artizanat.Satul Hodac este menþionat docu mentar,prima oarã, în 1453. Centru de con fec -þionare a fluierelor din lemn.
HODOBANA, Peştera ~ Õ Peştera
Hodobana.

HODOD, com. în jud. Satu Mare, alcã -tuitã din 4 sate, situatã în zona DealurilorAsuajului; 2 946 loc. (1 ian. 2011): 1 432de sex masc. ºi 1 514 fem. Pomiculturã(meri, pruni, peri). Culturi de cereale,plante furajere, legume º.a. Creºtereabovinelor, ovinelor, porcinelor º.a. Însatul Hodod, menþionat documentar,prima oarã, în 1334, se aflã conacul„Wesselény-Degenfeld” (1763–1776), înstil baroc (decorat cu reliefuri de A.Schuchbauer), cu modificãri neoclasicedin sec. 19, o bisericã din 1423 (azi bise -rică refor matã) ºi casa parohialã abisericii reformate (1776); în satul Leleise aflã o bisericã din lemn cu hramul„Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil”(1780), iar în satul Nadiºu Hododului, obisericã din sec. 15.
HODOPENI Õ Otopeni.

HODOS Õ Zădăreni.

HODOªA, com. în jud. Mureº, alcãtuitãdin 4 sate, situatã în zona DealurilorMureºului, pe râul Hodoºa (afl. al.Nirajului); 1 311 loc. (1 ian. 2011): 644 desex masc. ºi 667 fem. Nod rutier. Fabricãde cherestea. Centru de împle tituri dinpaie ºi pãnuºi (coºuri, pãlãrii etc.). SatulHodoºa este menþionat documentar,prima oarã, în 1332 cu numele Hudus.

Creºterea ovinelor, bovinelor ºi porci -nelor. În sec. 19 aveau loc târguri sãptã -mânale (primul târg a avut loc la 19 dec.1838). Bisericã romano-catolicã (sec. 14–18) ºi bisericã unitarianã (sec. 17), însatele Hodoºa ºi Isla.
HODOª-BODROG, Mănãstirea ~ Õ
Zãdãreni.

HOGEAINLIK Õ Cogealac.

HOGHILAG, com. în jud. Sibiu, alcãtuitãdin 3 sate, situatã în Pod. Târnavelor, perâul Târnava Ma re; 2 454 loc. (1 ian.2011): 1 270 de sex masc. ºi 1 184 fem.Punct de colectare a laptelui. Creºtereabovinelor ºi ovinelor. Herghelie (din1995), în satul Prod. În satul Hoghilag,menþionat documen tar, prima oarã, în1309, se aflã o bisericã din 1446 (recon -struitã în 1730 ºi renovatã în 1834) ºiturnul de poartã al fostei cetãþi sãseºti(sec. 15–16), supraînãlþat în sec. 18; însatul Valchid existã o cetate cu bisericãdin sec. 14 (refãcutã în 1507), azi bisericãevanghelicã.
HOGHIZ, com. în jud. Braºov, alcãtuitãdin 6 sate, situatã în partea de NE a Depr.Fãgãraº, la poalele de NV ale M-þilorPerºani, pe râul Olt; 5 180 loc. (1 ian.2011): 2 591 de sex masc. ºi 2 589 fem.Nod rutier. Expl. de bazalt (în satulBogata Olteanã) ºi de marne. Fabricã deciment. Culturi de cereale, de cartofi,sfeclã de zahãr, plante de nu treþ etc.Creºterea bovinelor. Muzeu cu colecþiide istorie, arheologie ºi etnografie (însatul Cuciulata). Parc natural de stejariseculari (în satul Hoghiz). În perimetrul
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Histria. Vas grecesc pictat, de stil Fikellura

Hoghilag. Cetatea cu biserica evenghelică din satul
Valchid



satului Cuciulata, menþionat documen -tar, prima oarã, la 16 iul. 1372, au fostidentificate urmele unei aºezãri dinEpoca bronzului (sec. 18–16 î.Hr.), apar -þinând culturii materiale Glina-Schnecken -berg, în care s-au gãsit ustensile din fierºi teracotã, ceramicã dacicã incizatã cucerculeþe, linii ºi fasci cule on dulate,brãduþ. În arealul satului Hoghiz, atestatdocumentar în 1186, au fost descoperite(pe malul stg. al Oltului) vestigiile unuicastru roman ºi ale unei aºezãri civileromane (sec. 2–4). Castrul (220 x 165 m),cu incintã dublã, compusã din douã ziduriparalele din piatrã, al cãror spaþiu despãr -þitor era secþionat din loc în loc cu ziduritransversale, fãcea parte din limes-ul alutandin E Daciei. Aici au fost gãsite statui dinbronz argintat, statuete din bronz, un ineldin aur, cu sigiliu º.a. În satul Hoghiz seaflã castelele conþilor Kálnoky (sec. 13) ºiHaller (1553) ºi o bisericã reformatã (1749),în stil gotic, cu elemente ale Renaºteriitransilvãnene. În satul Cuciulata existã obisericã ortodoxã cu hramul „CuvioasaParascheva” (sec. 19).
HOLBAV, com. în jud. Braºov, formatădintr-un sat, situatã în Depr. Braºov, la20 km V-SV de municipiul Braºov; 1 269loc. (1 ian. 2011): 632 de sex masc. ºi 637fem. Culturi de cereale, plante tehnice ºide nutreþ, cartofi º.a. Creºterea bovinelor,bubalinelor, porcinelor. Satul Holbav esteatestat documentar în perioada 1560–1566. Com. H. a fost înfiinţată la 2 mart.2004 prin desprinderea satului Holbavdin com. Vulcan, jud. Braşov.
HOLBOCA, com. în jud. Iaºi, alcãtuitãdin 7 sate, situatã în partea de SE aCâmpiei Jijiei In ferioare, pe terasele depe stg. Jijiei; 13 373 loc. (1 ian. 2011): 6 743de sex masc. ºi 6 630 fem. Staþie de c.f.(inauguratã la 1 aug. 1874), în satulHolboca. Nod rutier. Centralã electricãºi de termoficare (150 MW). Producţiede echipamente pentru radiologie şielectroterapie, de ţesături şi de cãrãmizi.Moarã de cereale. Fermã de creºtere abovinelor. Viticulturã. În perimetrul sa -tului Holboca a fost descoperitã (1951) onecropolã de înhu maþie (18 morminte),datând de la sf. Neoli ticului ºi începutulEpocii bronzului, în care s-au gãsit ceºti,bor cane, amulete din os º.a., precum ºidouã morminte aparþi nând culturiimateriale Noua (sec. 14–12 î.Hr.), unmormânt de incineraþie (sec. 4–3 î.Hr.) ºiurmele unei aºezãri din sec. 4, cu unbogat inventar de vase ceramice. Pe terit.

satului Dancu au fost identificate vestigiidin Paleoliticul supe rior, din Epocabronzului (cultura materială Noua),precum ºi urmele unei aºezãri omeneºtiaparþinând culturii materiale Sântana deMureº (sec. 4 d.Hr.). În satul Holboca,menþionat documentar în 1640, se aflãbiserica având hramul „Sfântul Nicolae”(1802–1805), iar în satul Rusenii Vechiexistă biserica „Ador mirea MaiciiDomnului” (1820). În arealul com. H., însatul Valea Lungã, se aflã o rezervaþiebota nicã în care sunt protejate speciaeuro-asiatic-conti nentalã Caragana frutexºi salcâmul galben (Labur num anagyroi -
des), aflat aici la limita occidentalã aarealului sãu de rãspândire.
HOLMUL Õ Drãguºeni (3).

HOLOD, com. în jud. Bihor, alcãtuitã din8 sate, situatã în depresiunea omonimã,la poalele Dealurilor Hidiºelului, pe râulHolod; 3 224 loc. (1 ian. 2011): 1 552 desex masc. ºi 1 672 fem. Nod feroviar.Colecþie muzealã sãteascã. În satul Holod,menþionat documentar, prima oarã, în1326, se aflã biserica „Sfântul Nicolae”(1933, pictată în 1986 de Adriana Motro -nea din Sibiu) şi casa memorialã ºi statuiapublicistului Iosif Vulcan (1841–1907),nãscut aici.
HOMOCEA, com. în jud. Vrancea, alcã -tui tã din 3 sate, situatã în lunca ºi peterasele de pe stg. Siretului, în zona decontact cu Colinele Tutovei; 7 154 loc.(1 ian. 2011): 3 656 de sex masc. ºi 3 498fem. Prelucr. lemnului. În satul Lespezise aflã biserica având hramul „NaºtereaMaicii Domnului” (1809, reparatã în 1834de Alexandru Balº), iar în satul Ho moceaexistă biserica „Sfântul Gheorghe” (ante1809, refãcutã în 1834 ºi apoi în 1903–1916). Până la 22 mai 2003, com. H. a avutîn componenţă satele Ploscuţeni şi Argea,care la acea dată au format com.Ploscuţeni, jud. Vrancea.
HOMOROADE 1. Subcarpaþii Homo -
roa  delor, subunitate aparþinând Subcar -paþilor Transil vaniei, situatã în inte riorulcurburii Carpaþilor, între râul Târ navaMare (N), M-þii Harghita (NE), M-þiiPerºani (SE) ºi Pod. Hârtibaciului (S ºiV). Se individua lizeazã printr-un reliefde dealuri sub carpatice, cu înãlþimi de700–1 000 m (Dealurile Feliceni 754 m,Pietriº 839 m, Bãdeni 855 m, Nãdãºcuþ738 m, Merca 1 002 m º.a., acesta dinurmă constituind alt. max. a Subcar -paţilor Homoroadelor) ºi depresiuni binedezvoltate (Depr. Homoroadelor).
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2. Depresiunea Homoroadelor,depresiune sub carpaticã de eroziune,situatã în Subcarpaþii Ho mo roadelor,cuprinsã între râurile Homorodu Mareºi Homorodu Mic, cu relief de lunci,terase, dea luri sub carpatice (Bãdeni 855m, Dalta 802 m, Gherghe leu 785 m º.a.)ºi largi bazinete de vale (Crãciunel,Ocland, Jimbor, Mercheaºa). Supr.: c. 200km2. Climã rãcoroasã (temp. medieanualã 7°C) cu precipitaþii moderate (700mm anual).
3. Com. în jud. Satu Mare, alcãtuitãdin 6 sate, situatã în zona de contact aDealurilor Codrului cu Câmpia Ardu -dului, pe cursul superior al râului Ho -morod; 1 655 loc. (1 ian. 2011): 816 de sexmasc. ºi 839 fem. Reºed. com. este satul

Homorodu de Mijloc, menþionat docu men -tar, prima oarã, în 1394. Pomiculturã(pruni, cireºi, viºini). Produse ale ind.casnice. În satul Homorodu de Jos, atestatdocumentar în 1273, se aflã o bisericãromano-ca to  licã din anul 1808 ºi o bise -ricã ortodoxã din 1988, în satul Homoro -du de Mijloc, menþionat documentar în1394 existã o bisericã ordotoxã cu hramul„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”(1910, renovată în anul 2010), iar în satulHomorodu de Sus o bisericã ortodoxãdin 1885. Bogat fond cinegetic (mistreþi,cãprioare, fazani, iepuri).
HOMOROD 1. Râu, afl. stg. al Someºuluipe terit. Ungariei; 55 km; supr. bazinului:605 km2. Izv. din partea de V a CulmiiCodrului, strãbate Dealurile Codrului ºidreneazã apoi câmpiile Ar dudului ºiSomeºului. Canalizat în cursul inf. Cu -noscut ºi sub numele de Homorodu Vechi.

2. Râu, afl. dr. al Oltului pe terit. jud.Braºov; 59 km; supr. bazinului: 865 km2.Este format din unirea, în arealul com.Homorod, a râurilor Homo rodu Mare(52 km; supr. bazinului: 502 km2) ºiHomorodu Mic (46 km; supr. bazinului:335 km2), care izv. din partea de V aM-þilor Harghita ºi strã bat apoi Depr.Homoroadelor.
3. Canalul ~, canal colector, realizatîn anul 1896, în Câmpia Someºului, întrePârâu Sãrat ºi Someº (respectiv com.Ardud ºi Pãuleºti, jud. Satu Mare),intersectând râul Homorod (1) în avalde confl. cu Pârâu Nou. Lungime: 25 km.Folosit pentru drenarea apelor subterane,situate foarte aproa pe de supr., ºi pentrudesecarea terenurilor.      
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4. Com. în jud. Braºov, alcãtuitã din3 sate, situatã în partea de S a Depr.Homoroadelor, la 460 m alt., la confl.Homorodului Mare cu Homo rodu Mic,la 60 km NV de Braºov; 2 327 loc. (1 ian.2011): 1 170 de sex masc. ºi 1 157 fem.Nod rutier. Expl. de andezit. Producţiede cherestea ºi de produse lactate. Her -ghelie. Staþiune balneoclima tericã deinteres local, cu funcþionare permanentã,cu climat moderat, de depresiune intra -coli narã, sedativ-indi ferent, cu verirãcoroase (temp. medie a lunii iul. 18°C)ºi ierni friguroase (în ian. medii termicede –5°C). Temp. medie anualã este de7°C. Factorii naturali de curã sunt clima -tul de cruþare ºi izv. cu ape minerale sul -fu roase, clorurate, bicarbo natate,sul fa tate, sodice, termale (38°C), indicateîn tra tarea afecþiunilor reumatismale,ginecologice (me troanexite cronice,tulbu rãri minore de puber tate ºi demeno pau zã), dermatologice (psoriazis,kerato dermatii), endocrine, digestive(colon irita bil), hepato-biliare etc. În sec.12, aici au fost colonizate mai multefamilii din Flandra care au întemeiataºezarea Petersdorf. În satul Homorod,menþio nat documentar, prima oarã, în1488, se aflã o bise ricã romanicã, de tipsalã, datând din 1270 (azi bisericãevanghelicã), cu fresce din sec. 14–15 (încor), situatã în interiorul unei puternicecetãþi þã rãneºti cu dublã incintã (sec. 15–16) strãjuitã de turnuri de apãrare, de

formã pãtratã, la colþuri; în satulMercheaºa existã o cetate þãrã neascã, cubisericã de incintã (sec. 13), iar în satulJimbor se aflã o cetate din sec. 13, obisericã evanghelicã (sec. 19) ºi casa„Molnar” (sec. 18).
HOMORODU VECHI Õ Homorod (1).
HONIGBERG Õ Hărman.

HOPÂRTA, com. în jud. Alba, alcãtuitãdin 5 sate, situatã în Pod. Târnavelor, laizv. râului Râtu; 1 181 loc. (1 ian. 2011):605 de sex masc. ºi 576 fem. Pe terit.satului ªpãlnaca, atestat documentar în1329, a fost descoperit (1887) un depozitde bron zuri (c. 1 200 kg), format dinseceri, cuþite, dãlþi, celturi, foarfeci,topoare-ciocan, lame de fe rãs trãu, sãbii,vârfuri de lance, brãþãri, scuturi etc.,datând din prima Epocã a fierului (800–300 î.Hr.). Satul Hopârta este menþionatdocumentar, prima oarã, în 1332 cunumele Sacerdos de Hupurtun. În satulªpãlnaca se aflã bisericile din lemn cuhramurile „Sfinþii Arhangheli Mihail ºiGavriil” (sec. 18, cu picturi din 1858) ºi„Sfântul Gheorghe” (sec. 18, renovatã în1865 ºi pictatã în 1868-1869), iar în satulTurdaº există o bisericã fortificatã cu zidde incintã (sec. 15–18) ºi biserica din lemncu hramul „Sfinþii Arhangheli Mihail ºiGavriil” (1770, cu adãugiri din 1826 şirestaurată în 1968-1969).
HORAIÞA, Mănãstirea ~ Õ Dobreni.
HORÃICIOARA, Schitul ~ Õ
Crãcãoani.
HORDOU Õ Coºbuc.
HOREA, com. în jud. Alba, alcãtuitã din15 sate, situatã în M-þii Apuseni, lapoalele de NV ale Muntelui Mare ºi celede SV ale M-þilor Gilãu, pe râul Albac;2 164 loc. (1 ian. 2011): 1 102 de sex masc.ºi 1 062 fem. Prelucr. lemnului. În satulArada (azi Ho rea) s-a nãscut Vasile UrsuNicola (1731–1785), supranu mit Horea(dupã obiceiul lui de a „hori” – adicã acânta doine), principalul conducãtor alRãs coalei þãrãneºti din Transilvania din1784–1785. În satul Horea se aflã biserica„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”(sfinţită în 2006), casa memorialã, unobelisc (dez velit în 1934) ºi un bust al luiHorea, realizat de sculp torul RomulusLadea în 1967. În satul Mătişeşti existăbiserica „Sfântul Mucenic Dimitrie”(1905). Agroturism.
HOREZU 1. Depresiune de eroziune înSub carpaþii Olteniei, mãrginitã de pre -

lun girile M-þilor Cãpãþânii (la N) ºi deMãgura Slãtioarei (la S-SV), drenatã derâul Luncavãþ. Relief de luncã, de teraseºi de dealuri piemontane. Climã rãco -roasã, cu temp. medii anuale de 6°C ºiprecipitaþii abundente (800–1 000 mmanual).
2. Oraº în jud. Vâlcea, situat îndepresiunea omonimã, la 475–500 m alt.,pe râul Luncavãþ, la poalele de N-NE aleMãgurii Slãtioara (769 m alt.), la 41 kmN-NV de municipiul Râmnicu Vâlcea;6 685 loc. (1 ian. 2011): 3 209 de sex masc.ºi 3 476 fem. Supr.: 117,7 km2, din care7,9 km2 în intravilan; densitatea: 846loc./km2. Nod rutier. Microhidrocentralã(125 MW). Expl. ºi prelucr. lemnului(mobilier ºi diverse produse); confecţiitextile; þesãturi din lânã; stofe de mobilã;produse alim. Fermã de creºtere a ovi -nelor. Centru po micol. Vestit centruetnografic ºi vechi centru de ceramicãpopularã, caracterizatã prin fineþea moti -velor decorative (strãchini ºi farfuriismãlþuite, de culoarea fildeºului, cu mo -tive zoomorfe – renu mit fiind „Cocoºulde Horezu”, urcioare, vaze de flori ş.a.).Muzeu etnografic; Galerie de artã po -pula rã contemporanã cu o colecþie bogatăde obiecte din ceramicã; Casã de culturã(1966); Biblioteca „Ada Orleanu” cu c.40 000 vol. Târg anual al olarilor (6–8iun.). Istoric. Prima atestare docu men -tarã a localit. dateazã din 4 sept. 1487 cunumele Hurez ºi consemnat ca târg în1780. Declarat oraº la 17 febr. 1968. Înprezent, oraºul H. are în subordinead-tivã 6 sate: Ifrimeºti, Râmeºti, Romaniide Jos, Romanii de Sus, Tãnã seºti, Urºani.

Monumente: biserica ortodoxã cu hra -mul „Duminica Tuturor Sfinþilor” (1659,cu pridvor adãugat ºi picturi muraleinterioare din 1859) a fos tului schitBãlãneºti; bisericile cu dublu hram – „In -
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Horezu (2). Vedere generală asupra mănăstirii

Homorod (4). Cetatea cu biserica evanghelică
din satul Homorod



trarea în Bisericã a Maicii Domnului” ºi„Sfântul Ioan Botezãtorul” – din Târg(1800–1804, cu picturi mu rale interioaredin 1807) ºi „Sfinþii Voievozi” ºi „SfântulVasile” (1826). În apropiere de oraºul H.,respec tiv în satul Romanii de Jos (subor -donat oraºului), se aflã un valoros com -plex monastic, care ºi-a pãstrat vecheadenumire de Hurez, fiind cel mai mareansam blu de arhitecturã medievalãpãstrat în Þara Româneascã, principalactito rie a domnului Constantin Brânco -veanu. Complexul monahal, declaratmonument istoric şi inclus, în 1993, pelista patrimoniului cultural mondialUNESCO, cu prinde mai multe clãdiri(Casa domneascã, para clisul cu hramul„Naºterea Maicii Domnului”, cu picturioriginare, executate de zugravii Preda,Nicolae ºi Ianache, chiliile cu douãniveluri, având la faþadã cerdace lungipe arcade), construite în perioada 1690–1697 ºi înconjurate de un zid de incintã,
biserica mănãstirii, cu hramul „Sfinþii

Împãraþi Constantin ºi Elena”, bolniþa cuo bise ricuþã având hramul „AdormireaMaicii Dom nu lui” – ctitorie din 1696–1699 a Mariei Brânco veanu, schitul„Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel” cubisericã ridicatã în 1698 ºi pictatã în 1700,cu chilii construite în 1698 (refãcute în1953) ºi zid de in cintã ºi schitul „Sfântulªtefan”, cu bisericã ziditã în 1703, dininiþiativa lui ªtefan, fiul lui ConstantinBrâncoveanu, cu picturi originare reali -zate de Ianache, Istrate ºi Hranite.Biserica principalã a mănãstirii Hurez,cu hramul „Sfinþii Împãraþi Constantinºi Elena”, de mari dimensiuni (32 mlungime ºi 14 m lãþime), a fost construitãîn anii 1690–1693 (sfinþitã la 8 sept. 1693),de meºteri conduºi de Manea (vãtafulzidarilor), Istrate (lemnarul) ºi CarageaVucaºin (pietrarul), ale cãror portreteapar pictate în prid vorul bisericii mari.Biserica are o turlă pe naos ºi alta pepronaos ºi un amplu pridvor pe faþadavesticã, susþinut de zece coloane dinpiatrã, decorate cu motive renascentiste,care au splendide arcade la partea supe -rioarã. În inte rior, biserica pãstreazãremarcabile picturi murale originare,executate în 1693–1704 de zugravulKonstantinos (grec de ori gine), ajutat deIoan, Andrei, Stan, Neagoe ºi Ioachim.Printre picturi se evidenþiazã un amplutablou votiv (în pronaos), ce reprezintão veritabilã galerie de portrete înfãþiºândpe Constantin Brân coveanu împreunã cufamilia sa. Mănãstirea Hurez posedã ovaloroasã colecþie muzealã cu obiectebisericeºti, unele datând de la întemeiere(icoane, obiecte din argint, picturi, sculp -turi în piatrã ºi în lemn, o interesantã
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bibliotecã, cu c. 4 000 de vol., dintre caremulte cãrþi vechi etc.). În timpul dom -niei lui Constantin Brâncoveanu (1688–1714), mănãstirea Hurez a funcþionat caun important centru de culturã ºi deintensã activitate artisticã, cu o marebibliotecã ºi o renumitã ºcoalã dezugravi în care s-au format meºteri ceºi-au pus amprenta asupra întregii pic -turi bise riceºti româneºti din tot sec. 18.Com ple xul mănãstiresc a fost supusunor ample lucrãri de reparaþii ºirestaurare în anii 1827, 1872, 1907–1912,1957–1964, 1970–1975. La aceas tãmănãstire, Sfântul Sinod al Bisericii Orto -doxe Române a sancti ficat, ca sfinþimartiri, la 20 iun. 1992, pe ConstantinBrâncoveanu, pe fiii sãi Constantin,ªtefan, Radu, Matei ºi pe sfetnicul sãuIanache, decapitaþi la Istanbul (la 15 aug.1714), din ordinul sultanului Ahmed III.Prãznuirea aces tora ca sfinþi martiri seface la 16 aug. Tot în satul Romanii deJos se mai aflã douã biserici, cu acelaºihram – „Sfinþii Îngeri”, una datând dinanul 1700 (cu pic turi murale interioareexecutate în 1757) ºi alta din 1821. În satulRomanii de Sus existã ruinele schitului„Sfân tul Ioan” (sec. 17), iar în satulUrºani este o bisericã ortodoxã cu dubluhram – „Intrarea în Bisericã a MaiciiDomnului” ºi „Sfântul Ioan Bote zãtorul”(1800), cu pridvor adãugat ulterior ºi cupicturi originare, renovată în 2010–2011.La sf. sec. 20, în satul Tănăseşti a fostcon struită biserica „Sfinţii ÎmpăraţiConstantin şi Elena”, sfinţită la 20 mai2001.
HORGEªTI, com. în jud. Bacãu, alcãtuitãdin 8 sate, situatã în partea de V aColinelor Tutovei, pe râul Rãcãtãu; 4 971loc. (1 ian. 2011): 2 605 de sex masc. ºi2 366 fem. Pomiculturã (pruni, meri, ci -reºi). Pe terit. satului Rãcãtãu de Jos aufost des coperite (1968) urmele unei aºe -zãri, identificate cu antica Tamasidava, cuun nivel de locuire din Epoca bronzului,aparþinând culturii materiale Monteoru(milen. 2 î.Hr.), unde s-au gãsit podoabedin aur ºi ceramicã ºi un altul dacic, cuo cetate de pãmânt (davã) având treiniveluri (sec. 4–3 î.Hr.; sec. 2–1 î.Hr.; sec.1 î.Hr.–1 d.Hr.) din care au fost scoase laivealã figurine antro pomorfe din tera -cotã, relie furi pe ceramicã, vase ceramiceetc. În arealul satului Horgeºti a fostdesco perit (1968) un tezaur alcãtuitdintr-un vas din bronz, în care se aflau

Horezu (2). Vase ceramice

Horezu (2). 
Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”



58 de monede bizantine din acelaºi metal,datând din a doua jumãtate a sec. 6 d.Hr.Bisericile cu hramurile „Sfântul Nicolae”(ante 1809) ºi „Sfinþii Împãraþi Constan -tin ºi Elena” (1850), în satele Sohodor ºiRãcãtãu de Jos; în satul Horgeºti, menþi -onat do cumentar, pentru prima oarã la5 apr. 1442 ºi apoi în 1453 ºi la 15 mart.1490, se aflã biserica ortodoxă, din lemn,cu hra mul „Sfinþii Voievozi” (1885), bise -rica romano-catolică „Adormirea SfinteiFecioare” (1927-1930, demolată în anul2003 din cauza repetatelor deteriorăricauzate de cutremure şi reconstruită înperioada 5 sept. 2003-16 sept. 2006 dupăplanurile arhitectului Alexandru Frunză),de mari dimensiuni (44,40 m lungime,43,30 m lăţime şi 16 m înălţime), şi cona -cul „Strat” (1890), azi sediul Primăriei,iar în satul Bazga există o bisericã dinlemn din 1875; conacul „Cosãnescu”(1902), azi fermã, în satul Rãcãtãu de Jos.
HORIA 1. Com. în jud. Constanþa, alcã -tuitã din 3 sate, situatã în Pod. Casimcea;1 826 loc. (1 ian. 2011): 910 de sex masc.şi 916 fem. Biserica „Sfântul Gheorghe”(1892–1895), în satul Tichileşti.  Pânã la 5mai 1999, satele Cloºca, Horia ºi Tichileºtiau fãcut parte din com. Ghindãreºti, iarpânã în 1938, satul Horia s-a numit
Muslubei.

2. Denumirea pânã la 20 mai 1996 acom. Ghindãreºti, jud. Constanþa. 
3. Com. în jud. Neamþ, alcãtuitã din2 sate, situatã în luncile ºi pe teraseleSiretului ºi Moldo vei; 7 374 loc. (1 ian.2011): 3 645 de sex masc. ºi 3 729 fem.Nod rutier. Expl.de balast. Producţie deutilaje şi maşini-unelte pentru prelucr.metalelor, de mobilă, de ţesături, deambalaje din carton. Abator. Biserica„Înălţarea Domnului (1919), în satulHoria. Satul Horia a fost înfiinţat în anul1912 cu numele Elisabeta Doamna, iar din1948 poartă denumirea actuală.
4. Com. în jud. Tulcea, alcãtuitã din3 sate, situatã în depresiunea omonimã,încadratã de Pod. Niculiþel (la N), M-þiiMãcin (NV) ºi Pod. Babadag (S ºi SV),pe râul Teliþa; 1 452 loc. (1 ian. 2011): 733de sex masc. ºi 719 fem. Expl. de diorite.Producţie de mobilã. Creºterea sturio -nilor în lacul Horia (43 ha). Fer mã decreºtere a bovinelor. Viticulturã. Pomi -cul turã. Pe terit. sa tului Horia a fostdescoperitã o villa rustica romanã cucarac ter meºteºugãresc (printre altele s-aidenti ficat un cuptor pentru ars ceramicã)

ºi urmele unei aºezãri rurale (vicus) dinsec. 2–4, iar în arealul satului Cloºca,vestigiile unei aºezãri autohtone în cares-au gãsit monede romane republicane.
HORILEªTI Õ Horleºti.
HORLEªTI, com. în jud. Iaºi, alcãtuitãdin 3 sa te, situatã în Pod. Central Moldo -ve nesc, pe râurile Voineºti ºi Stavnic;2 959 loc. (1 ian. 2011): 1 548 de sex masc.ºi 1 411 fem. Expl. de argilã. Producţiede lanţuri şi arcuri. Prelucr. laptelui, afruc telor, legumelor ºi a pieilor de ani -male. Morãrit ºi panificaþie. Pomiculturã;viticulturã. Creºterea bovinelor, ovinelorºi porcinelor. Satul Horleºti, menþionatdocumentar pentru prima datã la 3 iul.1471, s-a numit iniþial Horileºti, dupãnumele lui Horilă Movilã. Bisericile cuhramurile „Sfinþii Voievozi” (1810) ºi„Sfântul Ioan” (1822), în satele Sco poseniºi Bogdãneºti; biserică romano-catolică(1875, reparată în 1965), în satul Horleşti.
HOROATU CRASNEI, com. în jud. Sãlaj,alcãtuitã din 4 sate, situatã în SE Depr.ªimleu, la poalele de NV ale M-þilorMeseº, pe cursul superior al râuluiCrasna; 2 601 loc. (1 ian. 2011): 1 281 desex masc. ºi 1 320 fem. Fabricã de sãpun;panificaþie. Culturi de cereale, cartofi º.a.În satul Horoatu Crasnei, menþionatdocumentar, prima oarã, în 1213, cunumele Villa Huruat, se aflã o bisericãdin sec. 15, azi biserică reformată, cuadãugiri din sec. 18 şi o biserică ortodoxădin anul 1931-1937.
HORODIªTEA, sat în com. Pãltiniº, jud.Boto ºani, considerat punctul nordicextrem al Româ niei, aflat la 48°15'06''latitudine nordicã.
HORODNIC, fostă com. în jud. Suceava,alcãtuitã din 2 sate, care la 22 mai 2003 afost desfiinþatã, iar cele 2 sate compo -nente, Horodnic de Jos ºi Horodnic deSus, au devenit comune de sine stãtãtoare.
HORODNIC DE JOS, com. în jud. Suceava,formată dintr-un sat, situatã în NV Pod.Sucevei, pe râul Pozen; 2 484 loc. (1 ian.2011): 1 226 de sex masc. ºi 1 258 fem.Prelucr. laptelui ºi a cãrnii. Moarã decereale. În arealul com. H de J. a fostdes co peritã o necropolã datând dinNeolitic. Biserica din lemn cu hramul„Înãlþa rea Sfintei Cruci”–Cãlugãriþa(1717, iconostas din 1782, reparată în1911), declarată monument istoric în anul2004, şi biserica „Înălţarea Domnului”zidită în anii 2007-2009. Com. H de J. aluat naºtere la 22 mai 2003 prin separarea

satelor Horodnic de Jos ºi Horodnic de Susdin fosta com. Horodnic, jud. Suceava.
HORODNIC DE SUS, com. în jud. Sucea -va, formată dintr-un sat, situatã în NVPod. Sucevei, pe râul Pozen; 4 914 loc.(1 ian. 2011): 2 450 de sex masc. ºi 2 464fem. Expl. ºi prelucr. lemnului; produsede panificaþie. Biserica „Sfântul Dumitru”(1790-1791, cu pridvor adãugat în 1853).Bogat fond cinegetic. Agroturism. Com.
H. de S. a luat naºtere la 22 mai 2003prin separarea satelor Horodnic de Jos ºi
Horodnic de Sus din fosta com. Horodnic,jud. Suceava.
HORODNICENI, com. în jud. Suceava,alcã tuitã din 5 sate, situatã în partea deV a Pod. Fãlti ceni, pe interfluviul râurilorMoldova ºi ªomuzu Mare; 3 535 loc.(1 ian. 2011): 1 709 de sex masc. ºi 1 826fem. Culturi de cartofi, legume º.a. Pomi -culturã (meri, pruni, peri). Prelucr. fruc -telor. Creşterea bovinelor. Bibliotecă cuc. 9 500 vol. În satul Horo  dniceni se aflãbiserica „Pogorârea Duhului Sfânt”,ctitorie din 1538-1539 a marelui vistiernicMa teiaº (cu iconostas din 1736), declaratãmonument istoric în anul 2004, conso -lidată şi restaurată în anul 2006; în satulBoteºti existã o bisericã din lemn cuhramul „Sfântul Gheorghe” (1801–1802,refãcutã în 1893), iar în satul Rotopã neºti,biserica  „Sfânta Treime” (1856) şi cona -cul boierului Nicolae Istrate (1800). Însatul Brãdãþel existã mănãstirea cu acelaºinume (de maici), întemeiatã în 1947 deun grup de cãlugãriþe venite de la mănãs -tirea Agafton, jud. Botoºani. Bisericamănãstirii Brãdãþel poartã hramul„Izvorul Tãmãduirii” ºi are o turlã octo -go nalã pe naos ºi un pridvor închis. La8 nov. 2007 în incinta acestei mănãstiri afost pusã piatra de temelie a unei noibiserici, mai mare, cu hramul „SfântulDumitru Izvorâtorul de Mir”.
HOROSLAR Õ Ovidiu.

HOTARELE, com. în jud. Giurgiu, for -
ma tă dintr-un sat, situatã în Câmpia
Burnas, pe râul Argeº; 3 535 loc. (1 ian.
2011): 1 694 de sex masc. ºi 1 841 fem.
Nod rutier. Produse alim. Legumi cul -
turã; culturi de cãpºuni. Pomiculturã.
Pod gorie. Între 17 febr. 1968 ºi 23 ian.
1981, com. H. a fãcut parte din jud. Ilfov.
Satul Hotarele a fost înfiinţat în perioada
1760-1770 şi atestat documentar în 1810.
Bisericã de zid construitã în anii 1891–
1894 (pe locul uneia din lemn care data
din 1788–1790), cu catapeteasmã din
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lemn de stejar, pridvor adãugat în anul
1904 ºi picturi murale interioare execu -
tate în 1912 de V. Mitescu. Iniþial, biserica
a avut hramul „Sfântul Dumitru”, dar
dupã renovarea din 1936, când a fost ºi
repictatã în anii 1938–1939, în stil bizan -
tin, de pictorii Arution Avachian ºi Iob
Agapiescu, a primit hramul „Cuvioasa
Parascheva”. Picturile au fost spãlate în
1957. Până la 7 apr. 2004, com. H. a avut
în componenţă atât satele Herăşti şi
Miloşeşti, care la acea dată au format
com. Herăşti, cât şi satele Izvoarele şi
Teiuşu, care, tot la aceeaşi dată, au format
com. Izvoarele, jud. Giurgiu.
HOTÃRANI, Mănãstirea ~ Õ Fãrcaºele.

HRASTU Õ Rast.
HRINCEªTI Õ Cajvana.

HUDA LUI PÃPARÃ, peºterã în parteade V a României, situatã în NV M-þilorTrascãu (în ma sivul Bedeleu), peversantul drept al vãii Arieº, la 567 malt., la 4 km S de satul Sãlciua de Jos, jud.Alba. Lungimea galeriilor: 2 022 m.Cunoscutã din anul 1839. Peºterã activã,cu orientare N-S, strãbãtutã de pâ râulPonor, având numeroase sãli, cascade ºisi foane. Sala Minunilor, situatã la c. 200m de la intra re, cea mai mare (50 x 80 m)ºi mai intere santã, adãposteºte stalactiteuriaºe ºi un depozit imens de cheropterit(excremente de lilieci). Temp. aerului estede 10–11°C în coridorul principal ºi 13–20°C în Sala Minunilor. Faunã caver -nicolã bogatã (lilieci, pãianjeni, melci,insecte etc.). Greu accesibilã.
HUDEªTI, com. în jud. Botoºani, alcã -tuitã din 6 sate, situatã în partea de N aCâmpiei Jijiei Supe rioare, la graniþa cuUcraina, pe cursul superior al râului

Baºeu; 6 209 loc. (1 ian. 2011): 3 067 desex masc. ºi 3 142 fem. Expl. de gresii ºide nisip cuarþos. Lac piscicol (500 ha).Culturi de cereale, floarea-soarelui, car -tofi º.a. Creºterea bovinelor, ovinelor ºiporcinelor. Viticulturã. Parc dendro logic(2,4 ha) în care se aflã conacul boieruluiIon Franc. Pe terit. satului Baranca aufost descoperite vestigiile unei aºezãrifortificate (extin sã pe c. un ha), datânddin sec. 9–11. În satul Hudeºti, menþionatdocumentar, pentru prima oarã, în 1436cu numele Hudinþi, se aflã bisericile„Sfinþii Voievozi” (1752–1759), ctitorie aspãtarului Mihail Costache Bol durLãþescu, şi „Sfântul Gheorghe” (1924),precum ºi conacul acestuia datând din1757, azi ºcoalã; bisericã având hramul„Sfântul Gheorghe” (1803, reparatã în1908), în satul Mlenãuþi. La 23 iun. 2004,com. H. a primit în componenþa sa douãsate reînfiinþate la acea datã, ºi anume
Baºeu (atestat documentar, prima oară,în 1605 şi apoi la 20 ian. 1634) ºi Vatra,sate care fuseserã desfiinþate la 17 febr.1968. În satul Vatra existã o bisericã ziditãîn 1921 pe locul uneia din 1820, iar însatul Başeu se află biserica „SfântulMucenic Pantelimon” construită dinpaiantă în anii 1901-1903 şi pictată în2006-2007. Pânã la 17 febr. 1968, satul ºicom. H. s-au numit Lupeni.
HUDINÞI Õ Hudeºti.

HUDUS Õ Hodoºa.

HUDUS-MONOSTURA Õ Zădăreni.

HUEDIN 1. Depresiune intramontanã,tecto no-erozivã, situatã în NE M-þilorApuseni, între prelungirile M-þilor Meseº(în N-NV), Gilãu (S-SE) ºi Vlãdeasa(V-SV), în bazinul superior al CriºuluiRepede. Supr.: c. 160 km2. Relief predo -
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minant colinar, cu caracter structural(cueste, supr. structurale), cu alt. de 600–700 m, de terase ºi lunci. Climã rãcoroasã(temp. medie anualã 6–8°C) cu preci -pitaþii moderate (700–800 mm anual).Vegetaþie naturalã de pãduri de foioase(fag, ste jar), pãºuni ºi fâneþe.
2. Oraº în jud. Cluj, situat în depre -siunea cu acelaºi nume, la 556–650 m alt.,pe cursul superior al Criºului Repede, la52 km V-NV de Cluj-Napoca; 9 673 loc.(1 ian. 2011): 4 698 de sex masc. ºi 4 975fem. Supr.: 61,2 km2, din care 5,8 km2 înintravilan; densitatea: 1 667 loc./km2.Nod feroviar ºi rutier. Produse alim.Muzeu de istorie ºi etnografie. Casã deculturã (1961). Istoric. În arealul oraºuluiau fost descoperite vestigii neolitice, dinEpocile bronzului, fierului (Hallstatt) ºidin sec. 4–5 (un cercel ºi un ac de aur).În perimetrul oraºului a mai fost desco -perit un tezaur monetar alcãtuit din 3 000de piese emise în sec. 15–17 în Polonia.Situatã pe vatra unei vechi aºezãri(Crisius), localit. este men þio natã docu -mentar, prima oarã, în 1332, într-un re -gistru papal, ca aºezare ruralã, cu numele

Villa Hunad, iar peste un secol (în 1437)ca orãºel (oppidum) cu mai multe meºte -ºuguri (dulgheri, fierari, cizmari, cojocari,croitori, curelari º.a.). Locuitorii oraºuluiau participat la rãscoalele þãrãneºti din1437 ºi din 1514. Declarat oraº în 1961.
H. are în subordine ad-tivã localit. com -po nentã Bicãlatu. Monu mente: bisericãdin sec. 13–14, azi bisericã refor matã-calvinã, reconstuitã în sec. 16 ºi renovatăîn sec. 18, cu tavan casetat realizat în sec.18 de meºterul sas Laurenþiu Umlig dinCluj; bisericã romano-catolicã, în stilneogotic (1848); bisericile ortodoxe,construite în 1910, în stil neobizantin, cupicturi murale interioare originare, ºi,respectiv, în anii 1931–1934 (biserica„Sfânta Parascheva”),  în stil neobizantin,cu picturi murale interioare originare;biserica greco-catolică „PogorâreaDuhului Sfânt”, sfinţită la 22 iun. 2008;conacul „Barcsay” (sec. 18), declaratmonument istoric în anul 2004, azi sediulunei ºcoli. În localit. componentã Bicãlatuse aflã o bi sericã reformatã (sec. 17, cutavan casetat, exe cutat în 1697 de Iontâmplaru).
HULUBEªTI, com. în jud. Dâmboviþa,alcã tuitã din 5 sate, situatã în zona decontact a Piem. Cândeºti cu CâmpiaTârgoviºtei, pe râul Potopu; 3 385 loc.(1 ian. 2011): 1 683 de sex masc. ºi 1 702

Huedin (2). Biserica reformată-calvină



fem. Expl. de petrol. Pomiculturã (meri,peri, caiºi, pruni). În satul Butoiu de Josse aflã ruinele mănãstirii Butoiu-Potoc(sec. 15), din care se mai pãstreazã doaro bisericã reclãditã în 1648–1649 ºirenovatã în anii 1850–1853, ºi bi sericilecu hramurile „Schimbarea la Faþã” (1853)ºi „Adormirea Maicii Domnului” (1855);în satul Mãgura existã biserica „SfinþiiVoie vozi” (1899), iar în satul Hulubeºti,atestat documentar la 7 febr. 1587, se aflăbiserica având dublu hram – „AdormireaMaicii Domnului” ºi „Sfântul Nicolae”(1863–1865) şi bisericile „Sfântul Gheorghe”(1840) şi „Sfinţii Voievozi” (1891).
HUMOR, Mănãstirea ~ Õ Mãnãstirea
Hu morului.
HUMOSU, Rezervaþia forestierã ~ Õ
De leni (2).

HUNDORF Õ Viiºoara (4).

HUNEDOARA 1. Depresiune intramon -
tanã, tectono-ero zivã, situatã în partea
de V a României, în zona de contact a
Carpaþilor Occidentali cu cei Meridionali,
între prelungirile M-þilor Metaliferi (la
N), Culoarul Orãºtiei (E-NE), M-þii
ªureanu (E-SE), Depr. Haþeg (S) ºi M-þii
Poiana Ruscãi (V). Dezvoltatã alungit,
pe direcþia S-N, între aliniamentul
„poarta” de la Subcetate (prin care
comunicã cu Depr. Haþeg) ºi Culoarul
vãii Mu re ºului (c. 30 km lungime), Depr.
H. se compune din trei comparti mente:
Depr. H. propriu-zis, în V-NV, pe râul
Cerna, Depr. Cãlan, în E, pe râul Strei, se -
parate de Dealurile Silvaºului, ºi Depr.
Simeria-De va, în N, pe Valea Mureºului.
Supr.: c. 500 km2. Relief de lunci, terase

ºi dealuri piemontane. Climat moderat
(temp. medie anualã 9–10°C), cu preci -
pitaþii bogate (700–800 mm anual).
Vegetaþie naturalã de luncã, de pajiºti,
fâneþe ºi pâlcuri de pãduri de cer, în
amestec cu gorun. Culturi de ce reale,
plante tehnice ºi de nutreþ, cartofi º.a.
Pomi culturã. Creºterea animalelor.
Cunoscutã ºi sub numele de Depr. Strei.

2. Municipiu în jud. Hunedoara,situat în com partimentul de V-NV aldepresiunii cu acelaºi nume, la poalelede E ale M-þilor Poiana Ruscãi, la 220-270 m alt., pe râul Cerna, la 18 km S demunicipiul Deva; 69 394 loc. (1 ian. 2011):33 485 de sex masc. ºi 35 909 fem. Supr.:97 km2, din care 18 km2 în intravilan;densitatea: 3 855 loc./km2. Staþie finalãde c.f. Nod rutier. Ter mocentralã (12MW). Vechi (sec. 17) ºi puternic centrusiderurgic, cu oþelãrii ºi lami noare dedife rite dimensiuni ºi profile, ce foloseºtemin. de fier exploatat în M-þii PoianaRuscãi (la Ghelari ºi Teliucu Inferior),precum ºi pe cel din import ºi cãrbuniidin Valea Jiului. Uzine cocsochimice ºide aglomerare a minereurilor. Producţiede mat. de constr. (var, prefabricate dinbeton, produse refrac tare), de conf. ºitricotaje din lânã, de încãlþăminte, deprelucr. a lemnului, de talc, de oxigen ºide produse alim. (preparate din carne ºilapte, bere, panifica þie etc.). Produse deartizanat. Fermã de creºtere a pãsã rilor.Centru pomicol. Institut de învãþãmântsuperior (din 1970) cu douã facultãþi deinginerie, cu 1 168 studenþi ºi 56 cadredidactice (2007–2008), filialã a Univer -sitãþii Politehnice din Timiºoara. Teatrudramatic ºi de estra dã, cine matografe,biblioteci. Muzeu de istorie (în CastelulHuniazilor), inaugurat în 1924, cu colecþii

de arheologie, un lapidariu medieval,piese etno grafice, care ilustreazã viaþalocalã etc. Grãdinã zoologicã. Rezervaþiaforestieră „Pãdurea Chizid” (50 ha).
Istoric. În perimetrul munici piului H. aufost descoperite vestigii paleolitice, dinepocile bronzului ºi fierului, din perioadadaco-geticã (atelier metalurgic cu optcuptoare ºi lupe mari de fier), precum ºi4 tezaure monetare: în anul 1904 s-augãsit 1 117 mo nede (1 093 denari romanirepu blicani, 19 drah me provenind dincolonia greceascã Dyrrhachium, de peþãrmul de E al Mãrii Adriatice, ºi 5drahme din Apollonia Illyrica), în 1910au fost scoase la iveală alte 164 de mone -de reprezentând denari romani repu -blicani ºi imperiali, în 1911 au fostrecu peraþi 41 de denari romani republi -cani ºi o tetradrahmã din MacedoniaPrima, iar apoi 42 de denari romani repu -blicani ºi 35 de drahme din Apollonia ºiDyrrhachium. Pri ma menþiune docu -mentarã a aºezãrii dateazã din 30 aug.1265, fiind consemnată într-un registrupapal de dijme cu numele Hungnod.Amintit din nou în 1276, iar ca oraº în1415. Capãtã o intensã dezvoltare în sec.17–18, ca centru siderurgic. Declaratmuni  cipiu la 17 febr. 1968. H. are însubordine ad-tivã localit. com po nentãRãcãºtia ºi 4 sate: Boº, Groº, Hãºdat ºiPeºtiºu Mare. Monumente: biserica„Sfântul Nicolae” (1458, reconstruită înanii 1634-1654 şi reparată în anul 1800),cu fragmente de picturi murale inte rioa -re din 1654, repictată în 1928 de DumitruCabadeief din Sibiu; turn-clopotniþã din1827; biserica mănãstirii Augusti nilor(sec. 15); Catedrala ortodoxã cu hramul„Sfin þii Împãraþi Constantin ºi Elena”construită în anii 1939–1947 dupăplanurile arhitectului Dumitru Ionescu-Berechet, cu picturi murale interioareoriginare executate în frescă de pictorulŞtefan Constantinescu din Bucureşti;biserica „Schim barea la Faþã” (1797–1800,pictată în 1983); biserica reformatã(sec. 17); Castelul Huniazilor sauCorvineºtilor, cel mai important monu -ment de arhitecturã goticã laicã dinTransilvania, construit în sec. 14 (pe loculunui castru roman) ºi apoi dãruit, la 18oct. 1409 (împreunã cu c. 40 de sate dinjur), de cãtre Sigismund I de Luxemburg(rege al Un gariei în anii 1387–1437)cneazului român Voicu (tatãl lui Iancude Hunedoara) pentru faptele sale de ar -me. Intrat ulterior în posesia voievodului
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Hunedoara (2). Castelul Huniazilor



Iancu de Hunedoara, castelul a fostamplificat, modernizat în stil gotic şiamenajat (1440–1453) atât pentru locuit,cât ºi în scopuri mi litare. Somptuoasareºed. nobiliarã era prevãzutã cu sãli derecepþie („Sala Dietei”, „Sala Cava -lerilor”), cu o capelã ºi cu încãperi delocuit. Aripa construitã după anul 1456de Matia Corvin (fiul lui Iancu de Hune -doara) are, sub influenþa Renaºterii, loggiapictatã cu imagini din viaþa nobiliarã.Castelul este prevã zut cu un turn deapãrare, numit „Nu te teme”. Castelul afost supus unor transfor mãri ulterioare(1618–1623), datorate în special luiGabriel Bethlen, principele Transilvaniei,ºi apoi unor ample lucrãri de restaurareîn anii 1965–1970 ºi 1993–1995.
3. Judeţ situat în partea central-vesticăa Româ niei, pe cursul inf. al râului Mureş,în zona de con tact a Car paţilor Meri -dionali cu Carpaţii Occiden tali, laintersecţia paralelei de 46° lati  tu  dine Ncu meridianul de 23° lon gitudine E, întrejud. Alba (la N şi E), Vâlcea (SE), Gorj(S), Caraş-Severin (SV), Timiş (V) şi Arad(NV). Supr.: 7 063 km2 (2,96% din supr.ţării). Populaţia (1 ian. 2011): 459 967 loc.(2,15% din populaţia ţării), din care 222801 loc. de sex masc. (48,4%) şi 237 166loc. de sex fem. (51,6%). Populaţia urbană:352 569 loc. (76,6%); rurală: 107 398 loc.(23,4%). Densi tatea: 65,1 loc./km2.

Structura populaţiei pe naţio na  lităţi (larecensământul din 20-31 oct. 2011): 87,9%români, 3,8% maghiari, 1,8% rromi, 0,2%germani, apoi ucraineni, slovaci, greci,evrei, cehi, sârbi, italieni, chinezi ş.a.).
Reşed.: muni cipiul Deva. Oraşe: Aninoasa,Brad (muni cipiu), Călan, Geoagiu, Haţeg,Hunedoara (mu nicipiu), Lupeni(municipiu), Orăştie (municipiu), Petrila,Petroşani (muni cipiu), Simeria, Uricani,Vulcan (mu nicipiu). Comune: 55. Sate: 446(din care 31 de sate aparţin oraşelor şimuni ci piilor). Localit. com ponente ale
oraşelor şi muni cipiilor: 26.

Relieful este predominant muntos(68% din supr. jud. H.), reprezentat prinunităţi aparţinând Carpaţilor Meridio -nali, care depăşesc frecvent 2 000 m alt.(M-ţii Şureanu, cu vf. Şureanu de 2 059m, Parâng, cu vf. Parângu Mare de 2 519m alt. aflat la limita cu jud. Gorj, fiindpunctul cel mai înalt al jud. H., Vâlcan,Retezat, cu vf. său cel mai înalt – Peleagade 2 509 m alt., M-ţii Godeanu şi M-ţiiŢarcu) şi Carpaţilor Occidentali (M-ţiiPo iana Ruscăi, Metaliferi şi Bihor), ale

căror înălţimi depăşesc arareori 1 400 m(vf. Găina din M-ţii Bi hor atinge 1 486 malt.). Toate aceste masive mun toaseîncon jură jud. H. pe toate laturile lui cazidu rile unei puternice cetăţi. Carac -teristica masi velor muntoase din grupaCarpaţilor Meridionali o con stituie pre -zenţa nume roaselor urme ale glaciaţieicua ter nare şi a celor trei suprafeţe deeroziune (de denu dare), bine indivi dua -lizate şi etajate la di ferite altitudiniabsolute: suprafaţa Borăscu (numi tă astfelde către Emmanuel de Martonne dupăvf. Borăscu – 2 158 m alt. din masivulGodeanu), aflată la 1 800–2 000 m alt., seprezintă sub forma unei suprafeţe reduseca extindere, dar cu o nete zime evidentă;
suprafaţa Râu Şes (numită astfel de cătreEmmanuel de Martonne după râul cuacelaşi nume din M-ţii Godeanu) semenţine la 1 400–1 600 m alt.; suprafaţa
Gornoviţa, redusă ca extindere, se pre -zintă ca o prispă situată la 800–1 300 malt., tivind marginile masivelor montane.Unităţile montane aparţinând CarpaţilorOcciden tali, cu înălţimi mai mici, sub1 500 m alt., prezintă culmi domoale,nivelate, numeroase măguri vul ca nice,fenomene carstice şi conţin bogate zăcă -minte de minereuri auro-argentifere,cuprifere etc. În afa ra culoarului larg alvăii Mureşului, care traver sează jumă -tatea septentrională a jud. H., formândun adevărat culoar-depresionar, îninteriorul jud. H. se indivi dua lizeazănumeroase depre siuni intra montane, demărimi şi forme diferite, printre care:Haţeg-Pui, Petroşani, Hunedoara, Brad,Hălmagiu, Călan, Ormindea-Băiţa,Luncoiu ş.a.

Clima este temperat-continentală, cuunele diferenţieri marcate de etajareaformelor de relief – fiind mai umedă şirăcoroasă în zonele montane şi mai caldăşi mai puţin umedă în reg. depre sionare.Iernile sunt, în general, mo derate, iarverile răcoroase. Temp. medie anualăvariază între 10°C pe valea Mureşului,la Deva, şi –2°C în M-ţii Parâng şiRetezat. Temp. max. absolută (39,7°C)s-a înregis trat la Deva (16 aug. 1952), iarminima absolută (– 31,6°C) tot la Deva(24 ian. 1963). Pre cipitaţiile atmos fericesunt repartizate neuniform pe terit. jud.
H., can titatea medie anuală oscilând între530 mm în depre siuni şi 1 400 mm înzonele montane înalte. Vânturiledominante bat cu o frec venţă mai maredinspre V (14–15%) şi dinspre N şi NV
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(12–14%), cu viteze medii anuale ce
variază între 2 şi 4 m/s în depresiuni şi
între 4 şi 6 m/s pe crestele înalte ale
munţilor.

Reţeaua hidrografică de pe terit.
jud. H., a că rei densitate este cuprinsă
între 0,5 şi 1,1 km/km2, apar ţine, în cea
mai mare parte, bazinului inf. al râului
Mureş, care străbate transversal, de la E
la V, jumătatea septentrională a jud. H.,
pe o distanţă de 105 km. Pe această
lungime, între localit. Aurel Vlaicu şi
Zam (jud. Hunedoara), râul Mureş curge
printr-un larg culoar tectonic, mărginit
de M-ţii Şu reanu şi Poiana Ruscăi (la S)
şi de M-ţii Metaliferi (la N), în cadrul
căruia, din cauza pantei reduse de
curgere (0,3–0,5‰), formează nenu -
mărate mean dre. În acest sector, Mureşul
colectează numeroşi afl., printre care:
Geoagiu, Certej, Călan, Boz, Sârbi,
Gurasada, Zam, Almaş ş.a. (pe dr.) şi Ro -
mos, Orăştie, Strei, Cerna, Dobra ş.a. (pe
stg.). Partea nordică a jud. H. este drenată
de cursul su perior al Crişului Alb, iar
extremitatea sud-estică de Jiu de Est şi
Jiu de Vest, care se unesc în arealul
localit. Iscroni, formând un curs unic cu
numele de Jiu, care, după 4 km, părăseşte
terit. jud. H. anga jându-se într-un
fermecător defileu, extins în cea mai mare
parte pe terit. jud. Gorj. Lacurile naturale
sunt în număr foarte mare (peste 100),
majoritatea fiind de origine glaciară,
cantonate în căldările gla ciare din zonele
înalte ale munţilor. Printre acestea se
remarcă lacurile din M-ţii Retezat –
Bucura (10,8 ha), cel mai extins lac alpin
din România, Zănoaga (29 m ad.), cel
mai adânc dintre toate la curile glaciare,
Tăul Custurii sau Custura Mare (situat
la cea mai ma re altitudine absolută din
ţară, respectiv, 2 270 m), salba lacurilor
Florica, Viorica, Lia, Ana aflate între 1 910
şi 2 070 m alt., apoi Tăul Negru, Geme -
nele, Slăveiu, Tăul Ştirbului ş.a. În M-ţii
Godeanu se află lacurile Scărişoara,
Gugu, Borăscu, Moraru, Godeanu,
Scurtele, Şeselor ş.a., în M-ţii Parâng,
lacurile Slăveiu, Tău fără Fund, Roşiile,
Mândra, Mija ş.a., iar în M-ţii Ţarcu,
lacurile Pietrele Albe sau Tăul Lucios,
Corciova, Tău fără Nume ş.a. Dintre
lacurile antropice cele mai importante
sunt Gura Apelor de pe cursul superior
al Râului Mare, Cinciş sau Teliuc pe



cursul mijlociu al râului Cerna şi Valeade Peşti, în bazinul superior al Jiului.
Vegetaţia prezintă o evidentă etajarepe o di ferenţă de nivel de c. 2 300 m.Etajele alpin şi sub alpin ocupă zonelecele mai înalte ale munţilor, la peste 1 800m alt., fiind caracteristice pajiştile na -turale în care predomină rogozul alpin(Carex curvu la), păruşca (Festuca supina),rugina (Juncus trifidus), iarba stâncilor(Agrostis rupestris), ţăpo şica (Nardus

stricta) ş.a., ce alternează cu tufişuri desmirdar (Rhododendron kotschyi), merişor(Vac ci nium vitis idaea), afin (Vaccinium
myr tillus), jneapăn (Pinus montana),ienupăr (Junipe rus sibirica), anin verde(Alnus viridis) etc. În cadrul acestui etajse întâlnesc, din loc în loc, exem plareizolate, viguroase, sau grupe reduse dezâmbru (Pinus cembra). Etajul pădurilorde molid, în care, alături de molid (Picea
abies), apar şi pal tinul de munte (Acer
pseudopla tanus), zada (Larix decidua),zâmbrul (Pinus cembra) ş.a., se extinde

pe pantele munţilor între 1 800 şi 1 300m alt. Eta jul pădurilor de foioase şi deamestec (foioase cu conifere), situat între1 300 şi 700 m alt., ocupă supr. mari peversanţii munţilor mijlocii şi joşi, fiindalcătuit din păduri compacte, formatedin fag (Fagus silvatica), ulm de munte(Ulmus montana), paltin (Acer platanoides),frasin (Fraxinus excel sior), uneori gorun(Quercus petraea), în care apar şiexemplare de brad (Abies alba) şi molid(Picea abies). În zonele depresionare, înculoarul văii Mu reşului şi pe panteledealurilor joase, se întâlnesc păduri defag, păduri de cer (Quercus cerris) şigârniţă (Quercus frainetto) în amestec cugorun (Quercus petraea), stejar (Quercus
robur), carpen (Carpinus betulus), ulm(Ulmus foliacea), tei (Tilia tomentosa) ş.a.Stratul de arbuşti din interiorul acestorpăduri cuprinde păducel (Crataegus
mono gyna), sânger (Cornus sanguinea),corn (Cornus mas), măceş (Rosa canina)ş.a. De remarcat faptul că, în cadrulParcului Naţional Retezat (54 400 ha),aflat pe terit. jud. H., declarat rezer vaţie

a bio sfe rei, se găsesc numeroase şi variateelemente de floră de interes ştiinţific.Dintre plante se eviden ţia ză speciileendemice de Hieracium, Draba dor neri, Li -
lium jankae, specii de orhidee (Leucorchis
fri valdskya na), floarea-de-colţi (Leonto podium
alpi num), arginţică (Dryas octopetala) ş.a.

Fauna, diversă, bogată şi foarteeterogenă, este adaptată, în cea mai mareparte, condiţiilor de viaţă ale domeniuluiforestier, multe dintre speciile de pădurefiind de interes cinegetic. Cele mai repre -zentative exemplare faunistice din zonaforestieră sunt: cerbul, ursul, căpriorul,veveriţa, râsul, vul pea, lupul, pisicasălbatică, cocoşul de munte, ie runca,sitarul, gaiţa etc. Crestele înalte alemunţilor constituie domeniul capreinegre, al acvilei, al vul turului pleşuv –toate ocrotite de lege. O mare parte dinlacurile alpine şi cursurile superioare alerâurilor sunt bogate în păstrăvi.
Resursele naturale: huilă (Lupeni,Uricani, Vul can, Petrila, Lonea, Ani -noasa, Petroşani, Live zeni ş.a. – centrede exploatare situate în Depr. Petroşani,care formează, laolaltă, cel mai marebazin huilifer al ţării), cărbune brun(Ţebea, Mes teacăn), min. de fier (TeliucuInferior, Ghelari, Vadu Dobrii, Poiana luiFilimon, Răchitova, Va duri, Bătrâna,Poieni), zăcăminte auro-argentifere (Brad,Săcărâmb, Băiţa, Musariu, Gura Barza,Cer teju de Sus), de pirite cuprifere(Ciungani, Căză neşti, Almăşel, Almaş-Sălişte), min. de plumb şi zinc (MunceluMic, Băiţa), min. de cinabru (Voia) şi demangan (Baru), zăcăminte de bauxită(Pui, Ohaba-Ponor), gips (Brad) şi talc(Cerişor, Lelese); expl. de marmură(Alun), calcar (Băniţa, Crăciu nea sa, Vaţade Sus, Ohaba-Ponor), bentonit (Gura -sada, Vica, Tătăreşti), travertin(Banpotoc, Cărpi niş), andezit (Crişcior),nisip cuarţos (Călan, Crivadea), argilă,balast etc. Izv. cu ape minerale (Boholt,Chimin dia), cu ape termale (Geoagiu-Băi, Vaţa de Jos, Călan); păduri (365 994ha, sf. anului 2007, locul 3 pe ţară dupăjud. Suceava şi Caraş-Severin).
Istoric. Rezultatele cercetărilor arheo -lo gice, întreprinse pe terit. actual al jud.

H., au scos în evi denţă, în mod con clu -dent, existenţa şi continuitatea locuiriipe aceste meleaguri din cele mai înde -părtate timpuri. Cele mai vechi urme devieţuire umană, descoperite în peşterileCioclovina Uscată (unde a fost găsit uncraniu de tip homo sapiens fosilis, c. 60 000–
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10 000 î.Hr.), Nandru şi Bordu Mare (delângă Ohaba-Ponor), datează din Paleo -liticul superior şi mijlociu. Epoca Neoli -tică este bine reprezentată de aşezărilede la Turdaş, Deva, Orăştie şi cele de pevalea Nandru din M-ţii Poiana Ruscăi,care dovedesc existenţa, în milen. 4 î.Hr.,a unei populaţii stabile ce se ocupa cuvânatul, cu creşterea animalelor şicultivarea rudimentară a pământului.Vieţuirea a continuat neîntrerupt şi înEpoca bronzului şi cea a fierului, aşa cumo atestă vestigiile descoperite la Deva,Orăştie ş.a. Dar zo na de mare interesştiinţific, ce conferă jud. H. o im portanţănaţională, este aceea a munţilor şi dea -lurilor din S Orăştiei (M-ţii Orăştiei),extinsă pe c. 150 km2, unde au fost desco -perite numeroase aşezări dacice, ale cărorvestigii atestă un înalt ni vel de civilizaţie,o viaţă înfloritoare a populaţiei autoh -tone din ultimele două secole care aupre cedat cucerirea romană. De fapt, aicia fost lea gănul şi centrul statului daccondus de Burebista (82–44 î.Hr.) şiDecebal (87–106). În nici o altă parte aîntinderii sale, urmele statului dac dintimpul celor doi regi nu sunt maielocvente şi mai bine păstrate cum suntvestigiile cetăţilor de la Bli daru (ÕCosteşti 5), Piatra Roşie (Õ), GrădişteaMuncelului (Õ), Băniţa şi mai alesSarmizegetusa Regia (Õ). După cucerireaDaciei de către romani, în urma celordouă războaie sângeroase (101–102 şi105–106), stăpânirea romană a preluat,şi apoi a dezvoltat, multe dintre aşezăriledacice, transfor mân  du-le în puternicecentre ale Daciei romane (Colonia UlpiaTraiana Augusta Dacica Sarmi zege tusa,Germisara, azi Geoagiu, Micia, azi Ve -ţel ş.a.), şi a întemeiat o serie de aşezărişi castre noi (Aquae, azi Călan, Cigmăuş.a.) care, ulterior, au devenit vetre delocuire ale poporului român. Dupăretragerea administraţiei şi a armatelorroma ne de pe terit. Daciei (în perioada271–275), populaţia autoh tonă (careasimilase în bună măsură, de-a lungulcelor peste 150 de ani de ocupaţie, o partea colo niştilor romani, a culturii şi civili -zaţiei acestora), a conti nuat să vieţuiascăneîntrerupt pe aceste melea guri şi însecolele următoare, fapt dovedit de des -co  peririle de la Deva, Luncani, Veţel (sec.4), Streisângeorgiu (sec. 8–12) ş.a. Vechileformaţiuni cneziale şi voievodaleromâneşti din Ţara Haţe gului şi din M-ţiiApuseni au lăsat numeroase şi impor -

tante monumente de cultură materialădin sec. 11–14 (bisericile din Densuş,Strei, Crişcior, Sântămăria-Orlea, Ribiţaş.a.), care constituie tot atâtea mărturiide vieţuire şi de afirmare a româ nilor peaceste locuri, multe docu mente scriseamin tind de existenţa, în 1247, a ŢăriiHaţegului, cu numeroasele sate (Petros,Uric, Paroş, Livadia, Râu Bărbat, Coroeştiş.a.). Cu timpul, locuitorii din aceste sateau migrat spre valea superioară a Jiului,în bazinul Petroşani, întemeind noilocalităţi, ale căror toponime derivă dela numele satelor de obârşie. Dovadăsunt localităţile Petroşani (nume derivatde la locuitorii din satul Petroş, care s-austabilit aici), Uricani (de la satul Uric),Paroşeni (de la Paroş), Livezeni (de laLivadia) ş.a. Această zonă a bazi nuluiPetroşani a început să fie populată şi maiintens după anul 1850, când aici a începutexploa tarea zăcămintelor de cărbuni.Astfel, în scurt timp s-au format şi s-audezvoltat rapid centrele miniere Lupeni,Petroşani, Vulcan, Petrila ş.a. Ca urmarea unor nedreptăţi sociale şi a unor con -diţii grele de muncă, minerii din bazinulPetroşani, şi în special cei de la Lupeniau declanşat o puternică grevă (1929),înăbuşită în sânge de autorităţi (22 demorţi şi peste 58 de răniţi). Tot aici, înaug. 1977 mi nerii au intrat într-o grevăde protest repre zentând cea mai puter -nică acţiune revendicativă a munci torilordin România după instaurarea la puterea regimului comunist. Greva a fostînăbuşită de către forţele de securitate,mulţi dintre liderii minerilor fiind în tem -niţaţi sau chiar exterminaţi. Ca urmarea Legii nr. 5 din 8 sept. 1950, fostul jud.
H. din perioada interbelică (7 695 km2),cu 12 plăşi, 5 oraşe şi 414 sate, a fosttransformat în regiunea H. (10 910 km2),cu 6 raioane, 14 oraşe şi câteva sute desate – formă sub care a evoluat până la17 febr. 1968, când s-a revenit la împăr -ţirea pe judeţe a ţării, reînfiinţându-sejudeţul H. Cu unele mici restructurărisurvenite pe parcurs, jud. H. cuprinde înprezent 14 oraşe (din care 7 sunt muni -cipii), 55 comune, 446 sate (din care 31aparţin oraşelor şi municipiilor) şi 26localit. componente ale oraşelor şimunicipiilor.

Economia jud. H. se caracterizeazăprintr-o ind. puternică şi diversificată, încadrul căreia o pondere însem nată o auramurile ind. miniere şi meta lur gice.Activităţile industriale se desfăşoară în
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cadrul agen ţilor economici cu capitalinte gral sau majoritar de stat, a regiilorautonome, precum şi a agenţilor econo -mici cu capital privat.
Industria se bazează pe fondul unorramuri tradiţionale: siderurgia şi extracţiacărbunilor şi a min. feroase şi neferoase.Jud. H. este unul dintre principalele bazemetalurgice ale ţării, cu centre laHunedoara şi Călan, care furnizeazăfontă, oţel şi laminate de diferite profile,plasându-se pe locul 2 pe ţară după jud.Galaţi. Alte ramuri industriale, cuponderi mari în reali zarea producţieiglobale a jud. H., sunt: ind. constr. dema şini, producătoare de utilaje miniere(Petroşani, Crişcior), piese de schimb,bunuri de larg consum etc.; ind. de expl.a cărbunilor, a me talelor feroase şineferoase; ind. energiei electrice şitermice (termocentralele de la Mintia,Paroşeni, Hunedoara, Brad şi hidro -centralele de pe Râul Ma re); ind. cocso-chimică (Hunedoara, Călan); ind. mat.de constr. (Deva, Hunedoara, Simeria,Baru, Petroşani, Vaţa ş.a.); ind. de expl.şi prelucr. a lemnului (Haţeg, Petroşani,Orăştie, Baia de Criş, Petrila, Dobra,Brad, Simeria ş.a.); ind. chimică (Lupeni,Orăştie), producătoare de fibre artificialeşi de prelucr. a maselor plastice; ind.pielăriei şi încălţă mintei (Hunedoara);ind. blănăriei (renumita fa brică„FAVIOR” din Orăştie); ind. textilă(Deva, Haţeg, Hune doara), a conf.(Hune doara, Haţeg ş.a.) şi tricotajelor(Hunedoara); ind. alim. (Deva, Simeria,Hunedoara, Haţeg, Petroşani ş.a.), cu oga mă variată de produse din carne şilapte, con serve de fructe, băuturi etc. Ocategorie aparte o constituie meşteşu -gurile tradiţionale reprezentate dedulgherit şi de confecţionare a uneltelorşi obiec telor de uz casnic (Tom na tec,Rişculiţa, Mes teacăn, Alun, Bunila, Meriaş.a.), de realizare a in strumentelor mu -zicale (Bulzeşti, Dumbrava), cojo cărit(Baia de Criş, Crişcior, Tomnatec ş.a.) etc.Totodată, jud. H. se remarcă prin pre -zenţa nume roaselor mori de apă, pive,darace, vâltori, joagă re etc., care au oîndelungată tradiţie pe aceste meleaguri.
Agricultura, deşi dispune de condiţii

pedocli matice mai puţin favorabile (jud.
fiind predo mi nant muntos), consti tuie
un domeniu important al eco no miei jud.
H. La sf. anului 2007, fondul fun ciar al



jud. H. era format din 280 332 ha terenuri
agricole, 365 994 ha păduri, 5 818 ha
acoperite cu ape şi bălţi şi 54 123 ha alte
suprafeţe. În acelaşi an, din totalul supr.
agricole (280 332 ha), 79 629 ha erau
terenuri arabile, 117 510 ha păşuni, 82 282
ha fâ neţe naturale, 911 ha livezi şi pepi -
niere pomicole. Cele mai adec vate
terenuri pentru culturile agricole se află
de-a lungul văilor Mureşului şi Streiului
şi în Depr. Haţeg. În anul 2007, supr.
arabile au fost cultivate cu porumb
(23 747 ha), grâu şi secară (10 691 ha),
cartofi (8 211 ha), plante de nutreţ (5 413
ha), ovăz, orz şi orzoaică, legume, plante
textile ş.a. Pomicultura, în cadrul căreia
predomină prunul şi mărul, are condiţii
prielnice de dezvoltare în zonele delu -
roase şi în Depr. Haţeg, formând bazine
pomi cole compacte în arealele localit.
Haţeg, Orăş tie, Geoagiu, Veţel, Dobra
ş.a. În toamna anului 2007, producţia
totală de fructe a fost de 21 226 tone, din
care 4 542 tone mere, 12 742 tone prune,
1 568 tone pere ş.a. Sectorul zoo tehnic
repre zintă o ramură tradiţională pro -
filată, îndeosebi, pe creşte rea ani ma lelor
pentru lapte, carne, grăsime şi lână. La
începutul anului 2008, pe terit. jud. H.
existau 52 412 capete bovine (predo -
minant din rasele Bălţata românească şi
Pinzgau), 70 400 capete porcine (în
special rasele Marele Alb, Bazna, Negrul
de Strei, metisul Landrace), 145 395 ca -
pete ovine (Ţurcană şi Ţigaie), 8 121
capete ca prine, 9 678 capete cabaline;
avicultură (1 513 101 capete păsări);
apicultură (34 212 familii de albine). Peste
99% din numărul crescătorilor de
animale aparţin sectorului privat.

Căile de comunicaţie. La sf. anului 2007,căile ferate, care formează baza siste -mului de transport a jud. H., însumau289 km (din care 220 km electrificate), cuo densitate de 40,9 km/1 000 km2 deteritoriu (inferioară mediei pe ţară, careeste de 45,2 km/1 000 km2 de teritoriu).Reţeaua feroviară se caracteri zeazăprintr-o mare frecvenţă a staţiilor şi punc -te lor de oprire, fapt ce sporeşte capa -citatea de trans port pe c.f. Jud. H. estestrăbătut de tronsoanele a două marimagistrale feroviare care se întâlnesc înnodul feroviar Simeria, şi anume:magistrala Bucu reşti–Ploieşti–Braşov–Făgăraş–Sibiu–Se beş–Vinţu de Jos–Sime -ria–Deva–Arad şi, res pectiv, Bucu  reşti–

Craiova–Filiaşi–Târgu Jiu–Petroşani–Că -lan–Si meria (cu derivaţie spre Sântă măria-Or lea–Haţeg–Sarmizegetusa–Bis tra, prinPoarta de Fier a Transilvaniei–Caran -sebeş–Timişoara)–De va–Arad. În acelaşian, lungimea drumurilor pu blice era de3 216 km, ocupând, din acest punct devedere, locul 1 pe ţară (din care 732 kmmo dernizaţi), cu o densitate de 45,5 km/100 km2 de teritoriu, superioară medieipe ţară care este de 33,9 km/100 km2 deteritoriu. În cadrul reţelei rutiere o impor -tanţă de osebită o au drumurile europeneE 68 – Nă dlac–A rad–Deva–Sibiu–Braşov–Bucu reşti şi E 79 – Ora  dea–Beiuş–Deva–Petro şani–Târgu Jiu–Cra io va–Ca lafat.
Învăţământ, cultură şi artă. În anulşcolar 2007–2008, pe terit. jud. H. îşidesfăşurau acti vitatea 40 de grădiniţe decopii, cu 12 352 copii înscrişi şi 655 cadredidactice, 97 de şcoli ge nerale (învăţă -mânt primar şi gimnazial), cu 37 671 elevişi 2 852 cadre didactice, 36 de licee, cu20 144 elevi şi 1 485 profesori, o şcoalăprofe sio nală, cu 5 227 elevi şi 76 profesori,trei institute de învăţământ su perior (unulla Petroşani cu trei facultăţi, 5 547 studenţişi 213 profesori, altul la Hunedoara cudouă facultăţi, 1 168 studenţi şi 56 pro -fesori şi altul la Deva, cu o facultate, 257studenţi şi 5 profesori). Învăţământulsuperior particular este reprezentatprintr-o Universitate Tehnică, la Petro -şani, o Universitate Ecologică „Traian” şiun Seminar Teologic, la Deva. În cadrulsistemului de învăţământ, o importanţădeosebită o are Colegiul Naţional Sportiv„Cetate” – o renumită şcoală de gim -nastică feminină, conti nuatoarea Şcolii degimnastică de la Oneşti, în care, din anul1978, s-au format nu  me roase campioaneolimpice, mon diale şi europene, printrecare: Nadia Comăneci (venită de laOneşti), Ecaterina Szabo, Lavinia Agache,Daniela Miloşovici, Maria Olaru ş.a. Înacelaşi an, reţeaua aşeză mintelor culturaleşi de artă cuprin dea şapte case de cultură,361 cămine culturale, 254 biblioteci, cu3 213 000 vol., un teatru dramatic, laPetroşani, un teatru de re vistă, la Deva,două cinematografe, şapte muzee, douăan sam bluri folclorice („Ardeleana”, laHune doara, şi „Parângul”, la Petroşani),o orchestră de muzică populară(„Haţegana”, la Hunedoara) etc. Acti -vitatea sportivă se desfăşoară în cadrulcelor 107 secţii sportive, în care suntcuprinşi 2 819 sportivi legitimaţi, 128antre nori şi 142 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului2007, reţeaua sani tară de pe cuprinsul

jud. H. era formată din 11 spitale, cu 3 497paturi, din care două cu profil neuro -psihiatric şi două sanatorii, revenind unpat de spital la 135 locuitori, 18dispensare, 160 de farmacii  şi punctefarmaceutice. În acelaşi an, asistenţamedicală era asigurată de 1 167 medici(un medic la 404 locuitori), 283 medicistoma tologi (un medic stomatolog la1 668 de locuitori) şi 3 292 cadre sanitarecu pregătire medie.
Turism intens, legat de multiplele

posibilităţi oferite de frumuseţea şi
varietatea peisajului na tural, de nume -
roasele obiective arheologice, isto rice,
arhitectonice, social-culturale etc., de
bogăţia şi diversitatea elementelor etno -
gra fice şi folclorice, de prezenţa
staţiunilor balneocli materice Boholt,
Călan, Geoagiu-Băi, Vaţa de Jos etc.
Cadrul na tural, atât de generos, cu
numeroasele masive mon tane acoperite
de păduri, cu înălţimi dominate de
relieful glaciar (văi, circuri, custuri, lacuri
gla ciare), cu depresiuni cuibărite între
pereţii munţi lor, cu chei şi defilee,
precum şi cu frecvente fenomene carstice
(peşterile Cioclovina Uscată, Ponorici,
Tecuri, Ohaba-Ponor, Bolii ş.a.), Parcul
Naţional Retezat şi multe alte rezervaţii
naturale (Cheile Crivadiei, 5 ha, Dealul
Cetăţii din Deva, 30 ha, Fâneţele de la
Pui, 10 ha, Pădurea Bejan din SV
municipiului Deva, 103 ha, Parcul
dendrologic de la Simeria, 66 ha, Pădurea
Slivuţ de la Haţeg, cu rezervaţie de
zimbri, 40 ha etc.) sunt doar câteva dintre
atracţiile irezistibile. Acestora li se
adaugă obiectivele istorice şi arhitec -
tonice din Deva, Hunedoara, Brad ş.a.,
ruinele amfitea trului roman de la Sarmi -
zegetusa (fosta capitală a Daciei roma -
ne, cunoscută sub numele de Colonia
Ulpia Tra iana Augusta Dacica Sarmi ze -
getusa), aşe zarea neolitică de la Turdaş,
vestigiile cetăţilor dacice de la Blidaru,
Piatra Roşie, Grădiştea Mun celului,
bisericile din Streisângeorgiu (sec. 11),
Densuş (sec. 13, declarată monument
istoric), Criş cior (sec. 14), manifestarea
populară tradiţională de pe Muntele
Găina, cunoscută sub numele de „Târ -
gul de Fete” etc. La sf. anului 2007, baza
turistică a jud. H. cuprindea 22 de
hoteluri şi moteluri, trei cabane, 18 vile
turistice, 18 pensiuni turistice urbane şi
17 pensiuni turistice rurale ş.a., cu o
capacitate totală de 3 452 de locuri.
Indicativ auto: HD.
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Localităţile jud. Hunedoara(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)
I. Municipii Localit. componente ale municipiilor

Hunedoara 

Satele care aparţin municipiilor

1. BRAD (1445) 1. Mesteacăn (1439)2. Potingani (1441)3. Ruda-Brad (1439)4. Ţărăţel (1439)5. Valea Bradului (1441)
2. DEVA (1269) 1. Sântuhalm (1453) 1. Archia (1332)2. Bârcea Mică (1367)3. Cristur (1302)
3. HUNEDOARA (1265) 1. Răcăştia (1358) 1. Boş (1358)2. Groş (1733)3. Hăşdat (1333)4. Peştişu Mare (1302)
4. LUPENI (1770)
5. ORĂŞTIE (1103)
6. PETROŞANI (1640) 1. Dâlja Mare (1854)2. Dâlja Mică (1913)3. Peştera (1956)4. Slătinioara (1954)
7. VULCAN (1462) 1. Dealu Babii2. Jiu-Paroşeni (1854)
II. Oraşe Localit. componente ale oraşelor Sate care aparţin oraşelor

1. ANINOASA (1442) 1. Iscroni (1733)
2. CĂLAN (1387) 1. Streisângeorgiu (1377) 1. Batiz (1346)2. Călanu Mic (1387)3. Grid (1392)4. Nădăştia de Jos (1419)5. Nădăştia de Sus (1447)6. Ohaba Streiului (1392)7. Sâncrai (1320)8. Sântămăria de Piatră (1315)9. Strei (1453)10. Strei-Săcel (1392)11. Valea Sângeorgiului (1392)
3. GEOAGIU (1271) 1. Aurel Vlaicu (1291)2. Băcâia (1509)3. Bozeş (1407)4. Cigmău (1444)5. Gelmar (1291)6. Geoagiu-Băi (1805)7. Homorod (1407)8. Mermezeu-Văleni (1407)9. Renghet (1518)10. Văleni (1956)
4. HAŢEG (1247) 1. Nălaţvad (1444) 1. Silvaşu de Jos (1360)2. Silvaşu de Sus (1360)
5. PETRILA (1493) 1. Cimpa (1956)2. Jieţ (1954)3. Răscoala (1954)4. Tirici
6. SIMERIA (1866) 1. Bârcea Mare (1295)2. Cărpiniş (1954)
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3. Sântandrei (1332)4. Simeria Veche (1276)5. Şăuleşti (1377)6. Uroi (1333)
7. URICANI (1818) 1. Câmpu lui Neag (1493)2. Valea de Brazi (1956)

III. Comune Satele componente
(primul sat este reşed. com.)

1. BAIA DE CRIŞ 1. Baia de Criş (1390)
2. Baldovin (1464)
3. Căraci (1439)
4. Cărăstău (1439)
5. Lunca (1760–1762)
6. Rişca (1427)
7. Rişculiţa (1525)
8. Ţebea (1427)
9. Văleni (1954)

2. BALŞA 1. Balşa (1407)
2. Almaşu Mic de Munte (1733)
3. Ardeu (1509)
4. Buneşti (1954)
5. Galbina (1954)
6. Mada (1407)
7. Oprişeşti (1805)
8. Poiana (1511)
9. Poieniţa (1805)

10. Roşia (1956)
11. Stăuini
12. Techereu (1511)
13. Vălişoara (1733)
14. Voia (1509)

3. BARU 1. Baru (1453)
2. Livadia (1404)
3. Petros (1407)
4. Valea Lupului (1472)

4. BĂCIA 1. Băcia (1332)
2. Petreni (1425)
3. Tâmpa (1404)
4. Totia (1366)

5. BĂIŢA 1. Băiţa (1427)
2. Barbura (1805)
3. Căinelu de Sus (1330)
4. Crăciuneşti (1439)
5. Fizeş (1453)
6. Hărţăgani (1439)
7. Lunca (1440)
8. Ormindea (1439)
9. Peştera (1534)

10. Sălişte (1439)
11. Trestia (1439)

6. BĂNIŢA 1. Băniţa (1839)
2. Crivadia (1453)
3. Merişor (1453)

7. BĂTRÂNA 1. Bătrâna (1750)
2. Faţa Roşie (1956)
3. Piatra (1956)
4. Răchiţaua (1956)

8. BERIU 1. Beriu (1332)
2. Căstău (1332)
3. Cucuiş (1913)
4. Măgureni (1909)
5. Orăştioara de Jos (c. 1444)
6. Poieni (1956)
7. Sereca (1332)
8. Sibişel (1663)

9. BLĂJENI 1. Blăjeni (1439)
2. Blăjeni-Vulcan (1956)
3. Criş (1956)
4. Dragu-Brad (1956)
5. Groşuri (1956)
6. Plai (1956)
7. Reţ (1956)
8. Sălătruc (1956)

10. BOŞOROD 1. Boşorod (1733)
2. Alun (1956)
3. Bobaia (1956)
4. Chitid (1377)
5. Cioclovina (1956)
6. Luncani (1750)
7. Prihodişte (1518)
8. Târsa
9. Ursici (1956)

11. BRĂNIŞCA 1. Brănişca (1329)
2. Bărăştii Iliei (1482)
3. Boz (1453)
4. Căbeşti (1484)
5. Furcşoara (1518)
6. Gialacuta (1484)
7. Rovina (1913)
8. Târnava (1484)
9. Târnăviţa (1484)

12. BRETEA ROMÂNĂ 1. Bretea Română (1406)
2. Băţălar (1453)
3. Bercu (1956)
4. Bretea Streiului (1332)
5. Covragiu (1453)
6. Gânţaga (1426)
7. Măceu (1468)
8. Ocolişu Mare (1377)
9. Plopi (1453)
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10. Ruşi (1453)
11. Vâlcele (1360)
12. Vâlcelele Bune (1453)
13. Vâlceluţa (1956)

13. BUCEŞ 1. Buceş (1439)
2. Buceş-Vulcan (1856)
3. Dupăpiatră (1839)
4. Grohoţele (1956)
5. Mihăileni (1439)
6. Stănija (1439)
7. Tarniţa (1956)

14. BUCUREŞCI 1. Bucureşci (1464)
2. Curechiu (1439)
3. Merişor (1956)
4. Rovina (1850)
5. Şesuri (1439)

15. BULZEŞTII DE SUS 1. Bulzeştii de Sus (1441)
2. Bulzeştii de Jos
3. Giurgeşti (1954)
4. Grohot (1733)
5. Păuleşti (1954)
6. Ruseşti (1954)
7. Stănculeşti (1956)
8. Ticera (1954)
9. Tomnatec (1523)

16. BUNILA 1. Bunila (1416)
2. Alun (1482)
3. Cernişoara Florese (1438)
4. Poieniţa Voinii (1380)
5. Vadu Dobrii (1733)

17. BURJUC 1. Burjuc (1468)
2. Brădăţel (1468)
3. Glodghileşti (1468)
4. Petreşti (1468)
5. Tătărăşti (1418)
6. Tisa (1491)

18. CÂRJIŢI 1. Cârjiţi (1453)
2. Almaşu Sec (1491)
3. Chergheş (1406)
4. Cozia (1453)
5. Popeşti (1491)

19. CERBĂL 1. Cerbăl (1476)
2. Arănieş (1453)
3. Feregi (1482)
4. Merişoru de Munte (1491)
5. Poiana Răchiţelii (1506)
6. Poieniţa Tomii (1482)
7. Socet (1482)
8. Ulm (1499)

20. CERTEJU DE SUS 1. Certeju de Sus (1468)
2. Bocşa Mare (1956)
3. Bocşa Mică (1956)

4. Hondol (1760–1762)
5. Măgura-Topliţa (1453)
6. Nojag (1465)
7. Săcărâmb (1465)
8. Topliţa Mureşului (1956)
9. Vărmaga (1492)

21. CRIŞCIOR 1. Crişcior (1439)
2. Barza (1909)
3. Valea Arsului (1825)
4. Zdrapţi (1441)

22. DENSUŞ 1. Densuş (1247)
2. Criva (1438)
3. Hăţăgel (1447)
4. Peşteana (1404)
5. Peşteniţa (1404)
6. Poieni (1360)
7. Ştei (1438)

23. DOBRA 1. Dobra (1387)
2. Abucea (1491)
3. Bujoru (1491)
4. Făgeţel (1507)
5. Lăpuşnic (1491)
6. Mihăieşti (1491)
7. Panc (1491)
8. Panc-Sălişte (1491)
9. Răduleşti (1491)

10. Roşcani (1491)
11. Stânceşti
12. Stânceşti-Ohaba (1491)
13. Stretea (1484)

24. GENERAL BERTHELOT 1. General Berthelot (1411)*
2. Crăguiş (1462)
3. Fărcădin (1411)
4. Livezi (1850)
5. Tuştea (1360)

25. GHELARI 1. Ghelari (1733)
2. Govăjdia (1482)
3. Plop (1468)
4. Ruda (1482)

26. GURASADA 1. Gurasada (1292)
2. Boiu de Jos (1485)
3. Boiu de Sus (1485)
4. Cărmăzăneşti (1468)
5. Câmpuri de Sus (1485)
6. Câmpuri-Surduc (1462)
7. Dănuleşti (1468)
8. Gothatea (1418)
9. Runcşor (1750)

10. Ulieş (1346)
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11. Vica (1485)
27. HĂRĂU 1. Hărău (1360)

2. Banpotoc (1362)
3. Bârsău (1440)
4. Chimindia (1334)

28. ILIA 1. Ilia (1266)
2. Bacea (1468)
3. Brâznic (1491)
4. Bretea Mureşană (1453)
5. Cuieş (1468)
6. Dumbrăviţa (1453)
7. Săcămaş (1478)
8. Sârbi (1484)
9. Valea Lungă (1468)

29. LĂPUGIU DE JOS 1. Lăpugiu de Jos (1439)
2. Baştea (1733)
3. Coseşti (1733)
4. Fintoag (1491)
5. Grind (1491)
6. Holdea (1733)
7. Lăpugiu de Sus (1439)
8. Lăsău (1491)
9. Ohaba (1472)

10. Teiu (1491)
30. LELESE 1. Lelese (1733)

2. Cerişor (1482)
3. Runcu Mare (1482)
4. Sohodol (1482)

31. LUNCA CERNII DE JOS 1. Lunca Cernii de Jos (1360)
2. Ciumiţa (1956)
3. Fântâna (1913)
4. Gura Bordului (1956)
5. Lunca Cernii de Sus (1360)
6. Meria (1504)
7. Negoiu (1956)
8. Valea Babii (1956)

32. LUNCOIU DE JOS 1. Luncoiu de Jos (1439)
2. Dudeşti (1956)
3. Luncoiu de Sus (1439)
4. Podele (1805)
5. Stejărel (1439)

33. MĂRTINEŞTI 1. Mărtineşti (1405)
2. Dâncu Mare (1405)
3. Dâncu Mic (1405)
4. Jeledinţi (1320)
5. Măgura (1506)
6. Tămăşasa (1326)
7. Turmaş (1496)

34. ORĂŞTIOARA DE SUS 1. Orăştioara de Sus (c. 1444)
2. Bucium (1439)
3. Costeşti (c. 1444)
4. Costeşti-Deal (1956)
5. Grădiştea de Munte (1909)

6. Ludeştii de Jos (1439)
7. Ludeştii de Sus (1439)
8. Ocolişu Mic (1377)

35. PESTIŞU MIC 1. Pestişu Mic (1330)
2. Almaşu Mic (1406)
3. Ciulpăz (1733)
4. Cutin (1954)
5. Dumbrava (1956)
6. Josani (1330)
7. Mănerău (1470)
8. Nandru (1330)
9. Valea Nandrului (1330)

36. PUI 1. Pui (1426)
2. Băieşti (1447)
3. Federi (1457)
4. Fizeşti (1447)
5. Galaţi (1443)
6. Hobiţa (1411)
7. Ohaba-Ponor
8. Ponor (1447)
9. Râu Bărbat (1391)

10. Ruşor (1411–1412)
11. Şerel (1453)
12. Uric (1473)

37. RAPOLTU MARE 1. Rapoltu Mare (1346)
2. Bobâlna (1362)
3. Boiu (1418)
4. Folt (1321)
5. Rapolţel (1513)

38. RĂCHITOVA 1. Răchitova (1360)
2. Boiţa (1733)
3. Ciula Mare (1426)
4. Ciula Mică (1447)
5. Goteşti (1956)
6. Mesteacăn (1750)
7. Vălioara (1447)

39. RÂU DE MORI 1. Râu de Mori (1359)
2. Brazi (1439)
3. Clopotiva (1360)
4. Ohaba-Sibişel (1359)
5. Ostrov (1360)
6. Ostrovel (1439)
7. Ostrovu Mic (1450)
8. Sibişel
9. Suseni (1439)

10. Unciuc (1439)
11. Valea Dâljii (1440)

40. RIBIŢA 1. Ribiţa (1369)
2. Crişan (1439)
3. Dumbrava de Jos (1439)
4. Dumbrava de Sus (1439)
5. Ribicioara (1441)
6. Uibăreşti (1439)
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41. ROMOS 1. Romos (1206)
2. Ciungu Mare (1956)
3. Pişchinţi (1387)
4. Romoşel (1493)
5. Vaidei (1532)

42. SARMIZEGETUSA 1. Sarmizegetusa (1398)
2. Breazova (1366)
3. Hobiţa-Grădişte (1733)
4. Păucineşti (1438)
5. Zeicani (1475)

43. SĂLAŞU DE SUS 1. Sălaşu de Sus (1453)
2. Coroieşti (1447)
3. Mălăieşti (1453)
4. Nucşoara (1394)
5. Ohaba de sub Piatră (1445)
6. Paroş (1954)
7. Peştera (1453)
8. Râu Alb (1411–1412)
9. Râu Mic (1517)

10. Sălaşu de Jos (1360)
11. Zăvoi (1446)

44. SÂNTĂMĂRIA-ORLEA 1. Sântămăria-Orlea (1332)
2. Balomir (1451)
3. Bărăştii Haţegului (1444)
4. Bucium-Orlea (1954)
5. Ciopeia (1453)
6. Săcel (1444)
7. Sânpetru (1447)
8. Subcetate (1447)
9. Vadu (1956)

45. ŞOIMUŞ 1. Şoimuş (1278)
2. Bălata (1850)
3. Bejan (1330)
4. Bejan-Târnăviţa (1434)
5. Boholt (1453)
6. Căinelu de Jos (1330)
7. Chişcădaga (1453)
8. Fornădia (1499)
9. Păuliş (1440)

10. Sulighete (1330)
46. TELIUCU INFERIOR 1. Teliucu Inferior (1431)

2. Cinciş-Cerna (1446)
3. Izvoarele (1446)
4. Teliucu Superior (1431)

47. TOMEŞTI 1. Tomeşti (1439)
2. Dobroţ (1439)
3. Leauţ (1439)
4. Livada (1760–1762)
5. Obârşa (1614)
6. Şteia (1760–1762)
7. Tiuleşti (1439)
8. Valea Mare de Criş (1439)

48. TOPLIŢA 1. Topliţa (1482)
2. Curpenii Silvaşului (1850)

3. Dăbâca (1464)
4. Dealu Mic (1850)
5. Goleş (1733)
6. Hăşdău (1438)
7. Mosoru (1954)
8. Vălari (1482)

49. TOTEŞTI 1. Toteşti (1416)
2. Cârneşti (1439)
3. Copaci (1954)
4. Păclişa (1447)
5. Reea

50. TURDAŞ 1. Turdaş (1332)
2. Pricaz (1332)
3. Râpaş (1396)
4. Spini (1430)

51. VAŢA DE JOS 1. Vaţa de Jos (1439)
2. Basarabasa (1439)
3. Birtin (1439)
4. Brotuna (1439)
5. Căzăneşti (1760–1762)
6. Ciungani (1760–1762)
7. Ocişor (1439)
8. Ociu (1439)
9. Prăvăleni (1650)

10. Prihodişte (1760–1762)
11. Tătărăştii de Criş (1439)
12. Târnava de Criş
13. Vaţa de Sus (1439)

52. VĂLIŞOARA 1. Vălişoara (1506)
2. Dealu Mare (1484)
3. Săliştioara (1499)
4. Stoieneasa (1437)

53. VEŢEL 1. Veţel (1371)
2. Boia Bârzii (1386)
3. Bretelin (1453)
4. Căoi (1387)
5. Herepeia (1491)
6. Leşnic (1394)
7. Mintia (1330)
8. Muncelu Mare (1491)
9. Muncelu Mic (1733)

10. Runcu Mic (1499)
54. VORŢA 1. Vorţa (1468)

2. Certeju de Jos (1468)
3. Coaja (1468)
4. Dumeşti (1482)
5. Luncşoara (1516)
6. Valea Poienii (1518)
7. Visca (1368)

55. ZAM 1. Zam (1407)
2. Almaş-Sălişte (1468)
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3. Almăşel (1468)
4. Brăşeu (1733)
5. Cerbia (1468)
6. Deleni (1956)
7. Godineşti (1428)

8. Micăneşti (1468)
9. Pogăneşti (1468)

10. Pojoga (1366)
11. Sălciva (1455)
12. Tămăşeşti (1468)
13. Valea (1956) 

HUPURTUN, Sacerdos de ~ Õ

Hopârta.

HURDUGI Õ Dimitrie Cantemir.
HUREZ Õ Horezu (2).
HUREZANI, com. în jud. Gorj, alcãtuitã
din 5 sate, situatã în zona Dealurilor
Amaradiei, pe râul Amaradia; 1 674 loc.
(1 ian. 2011): 888 de sex masc. ºi 786 fem.
Nod rutier. Expl. de gaze na turale.
Pomiculturã (meri, pruni, peri). Bisericile
cu hramurile „Sfântul Dumitru” (1842)
şi „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”
(1908, restaurată în anul 2010),  în satul
Hurezani.
HURUIEªTI, com. în jud. Bacãu, alcãtuitã
din 7 sate, situatã în partea de S a
Colinelor Tutovei, pe râul Perchiu; 2 612
loc. (1 ian. 2011): 1 300 de sex masc. ºi
1 312 fem. Expl. de gaze naturale. Ex -
poziþia fotodocumentarã „Vasile Pârvan”
(în satul Perchiu) cuprinde fotografii,
copii documentare privind viaþa ºi
activitatea arheologului V. Pârvan. Satul
Floreºti este menþionat documentar în
1472 ºi apoi în 1495. Bisericile cu hra mu -
 rile „Sfinþii Apos toli Petru ºi Pavel” (1780,
reziditã în 1894), „Sfân tul Dumitru” (ante
1809, refãcutã în 1822, reparatã în 1845
ºi refãcutã în 1927) ºi „Sfinþii Voie vozi”
(ante 1809, refãcutã în 1862), în satele
Ocheni, Floreºti ºi Huruieºti; în satul
Fundoaia se aflã o bisericã din lemn cu
hramul „Naşterea Sfântului Ioan
Botezãtorul”, ctitorie din 1787 a boierului
Ioan ªetrariu, reparatã în 1845, în prezent
capelã de cimitir, iar în anii 2002-2006 a
fost construită o nouã bisericã, având
hramul „Naşterea Sfântului Ioan
Botezătorul”, de mari dimensiuni (27 m
lungime, 7 m lãþime ºi 26 m înãlþime) cu
picturi murale inte rioa re în frescã. În
satul Huruieşti mai există biserica
„Sfântul Gheorghe” datând din 1850,
distrusă de un incendiu în anul 2010 şi
reconstruită în anii 2010-2011, precum şi
biserica „Sfânta Cuvi oasă Parascheva”
construită din paiantă în 1935 (în satul
Şarba – sat care a fost înglobat în satul

Huruieşti la 17 febr. 1968), reparată în1948, 1978 şi pictată în anii 2003-2007.
HUSASÃU DE TINCA, com. în jud.Bihor, alcãtuitã din 5 sate, situatã în zonade contact a Câmpiei Miersigului cuDealurile Hidiºelului, la confl. râuluiValea Nouã cu Fonãu; 2 320 loc. (1 ian.2011): 1 182 de sex masc. ºi 1 138 fem.Nod rutier. Satul Husasãu de Tinca estemenþionat do cu mentar, prima oarã, în1332. În satul Sititelec, atestat docu mentarîn anul 1213, se află biserica „SfântulNicolae” construită în anii 1926-1928 pelocul uneia din lemn ce data din 1882 şireparată în 1976.
HUSNICIOARA, com. în jud. Mehedinþi,alcã tuitã din 11 sate, situatã în Piem.Coºuºtei, pe cursul superior al râuluiHuºniþa; 1 393 loc. (1 ian. 2011): 722 desex masc. ºi 671 fem. Bisericã din lemncu hramul „Sfinþii Voievozi” (1785), însatul Seliºteni.
HUªI 1. Depresiune sculpturalã intracoli -narã, situatã în SE Pod. Central Moldo -venesc (respectiv în Pod. Bârladului), la70–150 m alt., mãrginitã de cuestelePietrãriei (la N), Drãslãvãþului (la S) ºiDealurile Lohanului (la V), cu largãdeschidere spre E, unde vine în contactcu lunca Prutului. Depr. H. a fostgeneratã de numeroºi afl. de gra dul 2 depe dr. Prutului (Huºi, Recea, Gura Vãii,

ªo pârleni º.a., afl. ai Pruteþului). Vatradepresiunii, extinsã pe c. 25 km lungimeºi c. 12 km lãþime max., are un relief slabvãlurit, cu câmpuri colinare acumulativeprelungi (tãpºane), terase ºi lunci. Cli mãtemperat-continentalã, cu temp. mediimulti anuale în jur de 9,5°C ºi precipitaþiireduse (450–500 mm anual). Solurialuviale, cernozio mice º.a., propiceculturilor agricole. Rama delu roasã depe latura vesticã a Depr. H. este acoperitãcu pãduri de fag în amestec cu stejar, teiºi carpen. Pomiculturã, viticulturã,legumiculturã.
2. Municipiu în jud. Vaslui, situat îndepre siunea omonimã, la 70–120 m alt.,la 45 km E-NE de municipiul Vaslui;29 533 loc. (1 ian. 2011): 14 324 de sexmasc. ºi 15 209 fem. Supr.: 61,1 km2, dincare 10,8 km2 în intravilan; densitatea:2 734 loc./km2. Staþie finalã de c.f. (inau -guratã în 1890). Constr. de  maºini-unelteºi de utilaje pentru ind. alim. Producţiede mobilã, butoaie, încãlþăminte, tricotajeºi conf., covoare, mat. de constr. (cãrã -mizi, cahle de teracotã), obiecte de uzcasnic ºi produse alim. (conserve delegume ºi fruc te, preparate din lapte,bãuturi rãcoritoare, panificaþie etc.).Fermã de creºtere a bovinelor. Centruviticol ºi pomicol. Combinat devinificaþie. Muzeul municipal cu secþiide istorie, arheologie, ºtiinþele naturii,artã plasticã ºi etnografie, inaugurat în1957. Muzeul memorial „Dimitrie Cante -mir”. Muzeul viticulturii (1976). Istoric.Sãpãturile arheo logice efectuate înperimetrul municipului H. au scos laivealã vestigii datând din Neolitic, dinprima ºi din cea de-a doua Epocã afierului, iar pe un promontoriu de lamarginea pãdurii Tãtãrani au fostidentificate urmele unei aºezãri neoliticeºi o necropolã de înhumaþie aparþinândculturii materiale Noua (sec. 14–12 î.Hr.),cu un bogat material ceramic. Pe pantelede E ale Dealului Turbata (c. 5 km deoraº) au fost descoperite urmele a treilocuinþe ºi un cuptor pentru copt pâineadin cadrul unei aºezãri geto-dacice dinsec. 4–3 î.Hr., precum ºi vase ce ramice
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Huşi (2). Catedrala episcopală „Sfinţii Apostoli Petru
şi Pavel"



lucrate la roatã sau cu mâna, unelte, fusa -iole, mãrgele din lut ars, râºniþe, o brãþarãdin bronz, trei figurine din lut ars º.a.Localit. apare menþionatã docu mentar,prima oarã, în 1415 într-un act emis dedomnul Alexandru cel Bun în legaturăcu plantaţiile de viţă de vie, apoi în 1441,ca aºezare ruralã, iar apoi la 17 dec. 1487.La 23 ian. 1502 este con semnat în docu -mente ca târg, iar în 1824 este declaratoraº. În timpul domniei lui ªtefan celMare a fost reºed. domneascã ºi unimportant centru comercial, viticol ºimeºteºu gãresc. În 1598, domnul Mol -dovei, Ieremia Movilã, a înfiinþat Episco -pia Huºilor. În perioada 1600–1662, înjurul oraºului H. au fost plantate întinsesuprafeþe cu viþã de vie. În 1646, MarcoBandini (sau Marcus Bandinis), misionarfranciscan de origine bosniacã stabilit înMoldova în anul 1644, scria: „Huºi,strãveche aºezare a podgoriilor Moldo -vei, produce un vin gustos, aromat ºifoarte mult cãutat”. În apropiere de Huºi,la Stãnileºti (8 km S de municipiu), la 8–12 iul. 1711, forþele armate ruso-mol -dovene au fost încercuite de oºtileotomane, þarul Petru I fiind constrâns sãsemneze Pacea de la Vadu Huºilor, iardomnul Dimitrie Cantemir sã se refu -gieze în Rusia, unde a devenit consilierulþarului. Oraºul Huºi a suferit mari stri -cã ciuni în urma prãdãrii ºi incendierii luide cãtre turci (în anii 1711, 1712, 1739) ºitãtari (în 1740). Vestitele podgorii aleHuºiului sunt menþionate atât în scrierilelui Strabo, cât ºi într-un act emis de

domnul Alexandru cel Bun în 1415. Pânãîn 1950 a fost reºed. jud. Fãlciu. Înperioada interbelică, oraşul Huşi a fostun important centru al comunităţiievreieşti din România cu o contribuţieînsemnată la dezvoltarea oraşului. În1939, cei c. 5 000 de evrei care locuiau înHuşi (aproximativ 1/3 din populaţiaoraşului), păstoriţi de patru rabini,acopereau c. 2/3 din activităţile comer -ciale. Peste 80% dintre meseriaşi erauevrei, iar manufacturile şi băncile dinoraş aparţineau tot evreilor. În 1948,proprietăţile oamenilor de afaceri evreiau fost confiscate de statul comunist şinaţio nalizate, fapt ce a determinat emi -gra rea multor evrei. Oraºul H. a fostdeclarat municipiu la 18 ian. 1995. La H.s-au nãscut numeroase personalitãþi,printre care domnitorul Alexandru IoanCuza, poetul Alexandru (Alecu) Beldi -man, actorii Alexandru Giugaru ºiOctavian Cotescu, medicul NicolaeHortolomei, pictorul ªtefan Dimitrescu,sociologul Mihail Ralea º.a. Monumente:catedrala episcopalã cu hramul „SfinþiiApostoli Petru ºi Pavel”, construitã iniþial(1494–1497) prin grija lui ªtefan cel Mareºi reconstruitã (1596–1599) de cãtredomnul Iere mia Movilã. Refãcutã dupãstricãciunea pro vo catã de cutremurul din1692, biserica a fost incendiatã de turciîn 1711. Reparatã din nou de NicolaeMavrocordat (1711–1715), biserica a fostpustiitã în 1740 de tãtari, apoi re fãcutã(1753–1756) prin strãdania episcopuluiInochen tie. Ulterior a fost supusã unor
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refaceri ºi restaurãri în anii 1793, 1802(transformatã de la ferestre în sus), 1863,1887–1889 (pictatã în 1890–1891 deGheorghe Tattarescu); în anii 1910–1911s-a adăugat pridvorul, iar în perioada1940–1945 au fost exe cutate noi picturimurale interioare de D. Hor mung, I.Wass ºi N. Panã. Consolidatã ºirestauratã dupã cutre mu rele din 4 mart.1977 ºi 30 aug. 1986; renovatã în anii1995–1998 ºi resfinþitã la 11 oct. 1998.Biserica are o catapeteasmã sculptatã,care dateazã din 1784; Palatul episcopalconstruit în 1782–1792 pe locul fosteiCase Domneºti (sec. 15–17); biseri cile cuhramurile „Sfântul Dumitru” (sec. 18,refã cutã în 1832), „Sfântul Nicolae” (1837,reziditã în 1862), „Sfântul Ioan” (1850,refãcutã în 1911), „Sfântul Gheorghe” ablãnarilor (1858–1868), „Vo videnia” (sec.18), „Sfinþii Voievozi” (1849–1855, cupicturi murale interioare executate, în1922, de I. Ionescu, catapeteasmã din1850 ºi turn-clopot niþã din 1857); bisericaromano-catolică „Sfântul Anton” (1931-1938); Sinagoga (1860); clãdirea fosteiJudecãtorii (1802); clãdirea fostuluiTribunal (sec. 19), azi Casa Ar matei;conacul lui Mihail Ralea (începutul sec.20); statuia domnitorului Alexandru IoanCuza; statuia voievodului ªtefan celMare, dezvelitã la 29 iun. 1995 (operã asculptorilor Gheorghe Alupoaie ºi VasilePântea).
HVDUST Õ Zădăreni.



IABLANIŢA, com. în jud. Caraş-Severin,alcă tuită din 3 sate, situată în partea deS a Culoarului Timiş-Cerna, la poalele deNE ale M-ţilor Almăj, pe râul SverdinuMare, la confl. râului Globu cu Cerna;2 325 loc. (1 ian. 2011): 1 141 de sex masc.şi 1 184 fem. Staţie de c.f. (în satulIablaniţa). Expl. de granit. Expl. şiprelucr. lemnului. Culturi de cereale,sfeclă de zahăr, floarea-soarelui ş.a. Creş -terea ovinelor, bovinelor, porcinelor şicaba linelor. Pomicultură (meri, pruni,peri). Satul Iablaniţa este menţionat docu -mentar, prima oară, în 1402. Bi se ricăortodoxă cu hramul „Sfântul IoanBotezătorul” (1825, pictată în 1828), însatul Iablaniţa; bise rică din lemn cuhramul „Sfântul Nicolae” (1836), în satulGlobu Craiovei. Cheile râului Galbenu(arie protejată cu o supr. de 92 ha). Punctfosilifer.
IACOBENI 1. Com. în jud. Sibiu, alcătuitădin 5 sate, situată în NE Pod.Hârtibaciului, pe râul Hâr tibaci; 2 704 loc.(1 ian. 2011): 1 382 de sex masc. şi 1 322fem. Pomi cul tură; legumicultură;apicultură. În satul Iacobeni, men ţionatdocu mentar, prima oară, în 1309, cunumele Villa Iacobi (Plebanus de ~) se aflăo cetate ţărănească (sec.  15–16) cu obiserică de incintă, datând din sec. 14, azibiserică evanghelică; biserică orto doxăcu hramul „Sfântul Nicolae” (1796) şicetate (sec. 15–16) cu biserică de incintă(sec. 13–14), azi biserică evanghelică, însatul Movile; biserică din lemn cu hramul„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” (1855) şibiserică fortificată (sec. 13–16, cu turn din1505), azi biserică evan ghe lică, în satulNetuş; biserică luterană (1858), în satulNoiştat; cetate cu biserică de incintă (sec.14, cu adău giri din 1860), azi bisericăevan ghelică, în satul Stejărişu. 

2. Com în jud. Suceava, alcătuită din2 sate, situată pe cursul superior al râuluiBistriţa, la poalele de E-NE ale M-ţilorSuhard şi cele de SV ale Obcinei

Mestecăniş, în zona pasului Meste căniş;
2 037 loc. (1 ian. 2011): 1 018 de sex masc.
şi 1 019 fem. Staţii de c.f. (în satele
Iacobeni şi Mestecăniş). Nod rutier. Expl.
de min. de mangan (din anul 1770), în
satele Iacobeni şi Mestecăniş. Microhidro -
cen trală. Constr. de uti laje pentru mine,
cariere şi construcţii. Producţie de var şi
de cherestea. Centru de prelucr. artistică
a lemnului. Recol tarea fructelor de
pădure. Rezer vaţie de pini. Staţiune
balneo climaterică sezo nieră, de interes
local, cu climat de munte, tonic, şi cu izv.
de ape minerale slab sulfu roase,
oligominerale, indicate în tratarea bolilor
gas tro-intestinale. În 1783, la Iacobeni au
fost colonizaţi mineri din Cehia pentru
expl. manganului. În satul Iacobeni,
atestat documentar în anul 1772, se află
biserica „Sfântul Gheorghe” zidită în anii
1907–1913 pe locul unei biserici din lemn
care fusese construită în perioada 1812-
1818 şi demolată în 1893. Biserica actuală
posedă picturi murale interioare
originare şi catapeteasmă construită în
1911 şi pictată de I. Tampescu şi
Constantin Bălan din Câmpulung
Moldo venesc. La Iacobeni mai există o
biserică romano-catolică (1828) şi clădirea
Primăriei datând din 1905 (iniţial a
găzduit un hotel). În satul Mestecăniş
există schitul cu acelaşi nume (de

călugări), înfiinţat în 1997, cu biserica dinlemn  cu hramul „Sfântul Pantelimon”.
IAD  Livezile (2).
IALOMICIOARA, Peştera Ialomicioarei
 Ialomiţa (3).

IALOMIŢA 1. Râu în SE României, afl.stg. al Dunării pe terit. com. Giurgeni, înzona fostului sat Piua Petrii (dezafectatca urmare a inundaţiilor catastrofale dinprimăvara anului 1975); 417 km; supr.bazinului: 10 350 km2. Izv. din circulglaciar numit Obârşia Ialomiţei, de peversantul sudic al masivului Bucegi, desub vf. Piatra Obârşiei, de la 2 395 m alt.,din apropiere de vf. Omu. În cursulsuperior străbate, pe direcţie N-S, o seriede clipe calcaroase în care râul şi-amodelat mai multe chei (cheile Urşilor,Peşterii, Tătarului, Zănoagei, Orzei) întrecare se află mici bazinete de ero ziune (Pa -dina, Bolboci, Dobreşti ş.a.). În acestsector, pan ta de scurgere este foarteaccentuată (131 ‰), debitul mediu de 2,8m3/s, iar potenţialul hidro energetic poateajunge la c. 2 100 kW/h, fapt ce adeterminat construirea uzinelor hidro -elec trice de la Dobreşti, în anul 1929 (16MW) şi Mo roeni, în 1953 (15,3  MW). Înaval de Moroeni, I. pă trunde în zona Sub -carpaţilor Ialomiţei, trecând prin ora şeleFieni şi Pucioasa (în zona Pucioasa a fostcon struit un lac de acumulare cu un vol.
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de 8 mil. m3, intrat în circuitul hidroener -getic în 1974), iar de la Târgovişte îşischimbă cursul către SE şi E, traversândsubunităţile Câmpiei Române, undepanta descreşte de la 7–11 ‰, la 1,1 ‰ laconfl. cu râul Prahova şi la 0,23 ‰ înCâmpia Bărăganului, ceea ce determinămeandrări foarte accentuate în cursul inf.Caracteristic sectorului inf. al I. estefenomenul de scădere a debitului înperioadele se cetoase ale anului, caurmare a eva poraţiei intense, a infiltra -ţiilor în patul albiei şi a irigaţiilor (la14 iul. 1968, debitul mediu a fost de 0,318m3/s, la staţia hidrologică Slobozia). Înaceas tă zonă, râul I. face parte dinsistemul de iri gaţii Slobozia–Dunăre, ceasigură irigarea unei supr. dec. 270 000 ha, fiind considerat drept„Nilul Bă răganului”. O altă caracteristicăa sectorului inf. al I., cel de câmpie, estenumărul mare de limane fluviatile careînsoţesc malul său dr. (Snagov, Căl dă -ruşani) şi mai ales cel stg. (Fundata,Perieţi, Amara, Strachina ş.a.). Afl. pr.:Brătei, Ialomi cioara, Slănic, Pârscov,Cricovu Dulce, Prahova, Sărata. Pe cursulsu perior al I., la 2 sept. 1442, a avut loc oputernică bătălie între oastea română,condusă de Iancu de Hunedoara, şi ceaotomană, aflată sub comanda luiŞehabeddin, beglerbegul Rume liei,încheiată cu victoria voievodului român.În Anti chi tate, I. apare consemnată cudenumirile Ilivakia sau Helibakia (în
Chronographia lui Theophanes Confessor)şi Naparis.

2. Subcarpaţii Ialomiţei, unitatesubcarpatică de relief în SV Subcarpaţilorde Curbură, parte componentă a Subcar -paţilor Prahovei, situată între M-ţiiLeaota şi Bucegi (la N), râul Prahova (laE), Câmpia Târgoviştei (la S) şi râulDâmboviţa (la V). Este constituită dintr-oasociere de dealuri şi depresiuni subcar -patice (generate de eroziunea di fe renţialăşi extinse în lungul văilor princi pale)dispuse sub forma a două aliniamente:
Subcarpaţii interni, alcătuiţi predominantdin fliş cretacic (con glomerate, gresii,marne, calcare), se desfăşoară la bazaM-ţilor Leaota şi Bucegi, printr-o alter -nanţă de pinteni prelungi, de 800–900 malt. (Dealul Micloşanilor, Dealul Mare,Dealul Plaiul Sirnei), cu depresiuni deeroziune (Depr. Bărbuleţu-Râu Alb,Depr. Bezdead ş.a.), în cadrul căroraproce sele de versant sunt foarte active;
Subcarpaţii ex terni, formaţi din depozitemio-pliocene (pietrişuri şi nisipuri), mai

puţin dure, reprezintă o treaptă maicoborâtă şi mai uniformă, în cadrul căreiadealurile mai domoale, denumite frec -vent plaiuri (Plaiul Mă gureni, PlaiulCurpeniş etc.), alternează cu de presiunisculptate de râuri (Doiceşti, Ocniţa, Ie -dera-Moreni). Întreaga zonă a Subcar -paţilor I. reprezintă un important arealde expl. a petrolului şi cărbunelui.
3. Peştera Ialomiţei, peşteră săpatăde pârâul Horoaba (afl. dr. al Ialomiţei)în calcarele jurasice din SE munteluiBătrâna (Masivul Bucegi), pe versantuldr. al Cheilor Peşterii, la 1 530 m alt., la10 km aval de izv. Ialomiţei. Lungimeagaleriilor: 804 m. Pre zintă galerii fosile şiactive, dispuse pe două etaje, cu dife renţăde nivel de 60 m, şi mai multe săli dedimensiuni mari (Grota lui Mihnea Vodă,Grota Urşilor, La Altar, Bolta luiDecebal). Este o peşteră caldă (9–12°C) şiumedă (85–100%), cu faună obiş nuită,între care se remarcă prezenţa unei speciitroglodite de coleoptere (Duvalius

procerus) răs pân dită în afara peşterii, pemunţii din jur. În inte riorul peşterii aufost descoperite numeroase sche lete deurs de peşteră (Ursus spelaeus). Peşteraeste electrificată, are amenajate trotuareşi scări din lemn şi este uşor accesibilă.În prima jumătate a sec. 16, la gura deintrare în peşteră a fost înte me iat, de cătreMihnea cel Rău, un schit cu o bi serică dinlemn care a ars de mai multe ori. Re -construit în sec. 18 de călugării de lamănăstirea Sinaia, schitul a fost refăcutdupă incendiile din 1819 şi 1940, dardistrus din nou de incendiul din 1961. În1994-1996, aici s-a construit biserica„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. Înapropiere, la 300 m distanţă, se află unschit numit „Peş tera-Cocora”, cu bise ricaavând hramul „Naşterea Maicii Dom -nului”, con struită în 1901 de iero mona -hul Ieronim II, re novată în 1961. PeşteraIalomiţei mai este cu noscută şi subnumele de Peştera Ialomicioarei, Peştera
Schitului sau Peştera Schitul Ialomiţei.

4. Judeţ situat în SE României, în ECâmpiei Române, pe cursurile inf. aleIalomiţei şi Dunării, la intersecţia meri -dianului de 27°00’ longitudine E cuparalela de 44°40’ latitudine N, între jud.Buzău şi Brăila la N, Constanţa la E,Călăraşi la S, Ilfov la V şi Prahova la NV.
Supr.: 4 453 km2 (1, 87% din supr. ţării).
Populaţia (1 ian. 2011): 286 619 loc. (1,34%din populaţia ţării), din care 140 344 loc.de sex masc. (49,0%) şi 146 275 loc. de sexfem. (51%). Populaţia urbană: 132 356 loc.

(46,2%); rurală: 154 263 loc. (53,8%).
Densitatea: 64,8 loc./km2. Structura
populaţiei pe naţionalităţi (la recensământuldin 20-31 oct. 2011): 88,2% români,5,2%rromi şi restul ruşi-lipoveni, maghiari,germani, macedoneni, evrei, turci, tă tari,bulgari, greci, armeni ş.a. Reşed.:municipiul Slobozia. Oraşe: Amara,Căzăneşti, Feteşti (muni cipiu), Fierbinţi-Târg, Ţăndărei, Urziceni (muni cipiu).
Comune: 59. Sate: 123. Localit. componente
ale municipiilor: 9.

Relieful, în exclusivitate de câmpie,cuprinde mai multe subunităţi aleCâmpiei Române (res pectiv, porţiuni dinBărăganul Ialomiţei, Bărăganul Mostiştei,din Câmpia Vlăsiei şi Câmpia Săratei),precum şi jumătatea nordică a BălţiiIalomiţei, luncile şi terasele Ialomiţei şiDunării. Câmpia Bărăganului, cu alt.cuprinse între 21 şi 91 m, este acoperităcu un strat gros de loess. Monotoniacâmpiei, cu interfluviile ei netede, întinse,care for mează aşa-numitele câmpuri(câmpurile Hagieni, Ciulniţa, Roşiori,Copuzeanca, Făcăeni, Urziceni, Amaraş.a.), este întreruptă pe alocuri de dunede nisip (dunele care însoţesc ValeaIalomiţei între Axin tele şi Hagieniformează un brâu cu lăţime max. de 10–15 km), de crovuri (sau padine) şi de văiînguste, de tip „furcitură”, adâncite înpătura de loess. O notă specifică a relie -fului ialomiţean este dată de luncileDunării şi Ialomiţei şi de jumătateaseptentrională a Bălţii Ialomiţei (sau BaltaBorcei). Cu toate caracterele lor comune(asimetrie, exten siuni largi, pante mici,aluvionare intensă, popine, lacuri şivegetaţie de luncă etc.), luncile Dunăriişi Ialomiţei prezintă o personalitateindividuală apar te, evidenţiată atât prindimen siunea, cât şi prin pei sajele pe carele oferă. De exemplu, lunca Ialo miţei,comparativ cu cea a Dunării, este multmai restrânsă ca supr., are o lăţime maimică (3–6 km, faţă de lunca Dunării carese desfăşoară pe o lăţime de 6–14 km) etc.Balta Ialomiţei sau Balta Borcei, cuprinsăîntre Dunăre la E şi braţul Borcea la V,este o câmpie de tip deltaic, cu alt. de 5–12 m şi lăţimi cuprinse între 5 şi 17 km.Denumirea de „baltă” se justifica, pânăprin anii ’60 ai sec. 20, prin exis tenţa, aici,a unui domeniu acvatic, în care apastagna mult timp; după această dată,Balta Ialomi ţei a fost îndi guită, desecatăşi inclusă în circuitul agri col, având, în
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prezent, înfăţişarea unei insule. Doar omică porţiune (Caiafele-Moroiu) a fostpăstrată în regim natural, cu statut derezervaţie naturală.
Clima jud. I. este temperat-conti nen -tală, rela tiv omo genă pe întreg cuprinsulaces tuia, ca ur mare a uniformităţiiaccentuate a reliefului, dar cu un pro -nunţat grad de continentalism, caredeter mină con traste mari între vară şiiarnă (amplitu dinea termică medieanuală este de 25,1°C, iar amplitudineamax. a de pă şit 70°C). Regimul cli maticse carac te rizează prin veri foarte calde,uneori secetoase, şi ierni reci, marcateadeseori de viscole puternice. Valorilemedii multia nuale ale temp. aeruluiînregis trează o uşoară diferenţiere întrepartea de NV a jud. I. (10,3°C, laArmăşeşti) şi cea de SE (11,1°C, laFeteşti), unde se indivi dualizează untopoclimat specific luncii Dunării (verimai calde şi ierni mai blânde decât înrestul câmpiei). Temp. max. abso lută(44,0°C) s-a înregistrat la Amara (10 aug.1951), iar minima absolută (–32,5°C) laArmăşeşti (25 ian. 1942). Cantitateamedie anuală a precipi taţiilor însumează550 mm în partea de V a jud. I. şi 450 mmîn E, în lunca Dunării. Terit. jud. I. se aflăsub influenţa maselor de aer estice (conti -nen tale), vestice (oceanice) şi sudice(meditera neene), care se materializeazăprin vânturi aspre dinspre NE (Crivăţul)ce determină viscole, iarna, şi secetă, vara,vânturi uscate dinspre SV (Austrul), cepro voacă adesea îndelungate perioade

de secetă, şi vânturi ceva mai umededinspre SE (Băltăreţul), care suflă mai alesprimăvara. Frecvenţele medii anualeînregistrate indică predominarea vân -turilor dinspre N şi NE (31,5%), urmatede cele dinspre SV (17,8%), care bat cuviteze medii anuale ce va riază între 2,0şi 5,4 m/s. Vitezele max. se înregis treazăla vânturile ce bat dinspre N şi NE, careating, în timpul iernii, 125 km/oră, fiinddeter minate de anticiclonul siberian.
Reţeaua hidrografică majoră (aloh -tonă) este re pre zentată de cursul inf. alIalomiţei, care străbate median jud. I., pedirecţie aproximativ V-E, pe o distanţăde 212 km, şi prin cel inf. al Dunării, caredelimitează jud. I. la E. Pe terit. ialo -miţean, Dunărea curge prin albiile celordouă braţe ale sale (Borcea spre V şiDunărea spre E), care închid între eleBalta Ialomiţei, şi se reunesc apoi într-unsingur curs, în arealul com. Giurgeni.Reţeaua hidrografică alohtonă maicuprinde câteva mici sectoare dincursurile inf. ale Prahovei şi Săratei (afl.pe stg. ai Ialomiţei) şi din cursul superioral Mostiştei. Reţeaua hidrografică minoră(autoh tonă) este aproape inexistentă,fiind repre zentată prin râurile Strachinaşi Fundata, fapt ce determină o densitatefoarte scăzută (0,1 km/km2) şi un puter -nic caracter endoreic al terit. ialo miţean.Caracterul endoreic al Câmpiei Românedin perimetrul jud. I. este atenuat de râulIalomiţa, pe care-l putem su pra numi„Nilul Bără ganului”, al cărui debit mediumultianual creşte de la 35,4 m3/s, laCoşereni (în partea de V a jud.), la 40m3/s în zona de vărsare. Lacurilenaturale fac parte din categoria limanelor

fluviatile (Strachina, Fundata, Perieţi/Şchiauca, Rogoz, Sărăţuica, Munteni-Buzău, Iezeru, Ograda, Amara ş.a.),situate pe stg. râului Ialomiţa, a lacurilorde luncă (Coşco vata, în lunca Dunării,Bentu, Piersica, Batalu, Marsilieni ş.a., înlunca Ialomiţei) şi a lacurilor de albie(Bentu-Lăteni, Bentul Stânii ş.a. situateîn Balta Ialomiţei). La cu rile artificiale suntrealizate în lungul văi lor în scop pis cicol,pentru irigaţii etc. (Dridu, Reviga, Sineşti,Moviliţa, Valea Lată ş.a.). Apele Ialomiţei,Borcei şi cele ale lacurilor cu apă dulceau facilitat crearea unor vaste reţele decanale magistrale (Movila–Ştefan celMare–Bor cea; Su diţi–Perişoru–Je gălia;Ciulniţa–Dra galina–Călă raşi; Cosâm -beşti–Sudiţi–Săveni ş.a.), extin se şi peterit. jud. Călăraşi, care ajută la irigareaunor întinse supr. agricole, trans formândBără ganul în cea mai mă noasă câmpie aţării.
Vegetaţia naturală aparţine, în ceamai mare parte, zonelor de stepă şisilvostepă. Zona stepei, care ocupă 2/3din terit. şi în cadrul căreia vegetaţianaturală a fost înlocuită aproape în între -gime de culturi agricole, se caracterizeazăprin crâmpeie de pajişti secundare,stepice, alcătuite din păiuş (Fes tu ca

valesiaca), firuţă (Poa bulbosa), pir crestat(Agropyrum cristatum), bărboasa (Andro -
pogon ischaemum), troscotul (Polygonum
aviculare), şti rul sălbatic (Amaranthus
retroflexus), ciulinul (Carduus nutans) ş.a.Peisajul tipic de silvostepă, în caredumbrăvile alternează cu pajiştile, s-aatenuat foarte mult, fiind înlocuit cu celagricol. Izolat, au rămas câteva pâlcuride pădure în care predomină stejarul
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brumăriu (Quer cus pedunculiflora). Înunele păduri, alături de ste jarul bru mă -riu, se dezvoltă elemente de origine su -dică, printre care stejarul pufos (Quercus
pu bescens), mojdreanul (Fraxinus ornus)şi tufişuri de lemn câinesc (Ligustrum
vulgare), vişin turcesc (Prunus mahaleb)etc. Vegetaţia azo nală, de luncă, cu -prinde, în majoritatea cazurilor, zăvoaiede plop şi salcie, iar pe alocuri păduri deşleau în care predomină stejarul (Quercus
robur), arţarul tătăresc (Acer tataricum),ulmul (Ulmus campestre), fra sinul (Fraxi -
nus excelsior) etc. Vegetaţia intrazo nalăare o mare extensiune, dezvoltându-sepe nisi purile consolidate – vegetaţie tipicpsamofilă, alcătuită din colţii babei(Tribulus terrestris), iarba scăioasă (Tragus
racemosus), pliscul cocoşului (Erodium
neilreichi), flori de paie (Helichrysum
arenarium) ş.a., iar pe terenurile sără tu -rate, iarba sărată (Salicornia herbacea),limba peştelui (Statice gmelini), peliniţa(Artemisia maritima) ş.a. Vege taţia acva -tică şi de mlaştini include nufărul alb şigalben (Nymphaea alba şi Nuphar luteum),ciu linul de baltă (Trapa natans), rogozul(Carex ripa ria), săgeata apei (Sagitaria
sagittifolia) etc.

Fauna este caracteristică zonelor destepă şi silvostepă, cu elemente tipice,adaptate agrobio ceno zelor, printre carese remarcă iepurele, popân dăul, dihorulde stepă, hâr ciogul, şoarecele de câmp,şobolanul de câmp, orbetele, şarpele rău,prepeliţa, potârnichea, ciocârlia, vulpea,lupul, vie zurele, şopârla de iarbă, guş -terul, spurcaciul (Ottis tetrax orientalis),heretele alb (Circus macrourus), şorecarulmare (Buteo rufinis), cucuveaua de stepă,precum şi numeroase insecte (greieri,cosaşi, lă custe, călugăriţe, libelule, fluturietc.). Fauna din arealele luncilor şilacurilor este şi ea bogată şi variată, fiindreprezentată prin vidră (Lutra lutra), câineenot (Nyctereutes procynoides), bizam (On -
datra zibethica), corcodel, stârci, lebede,berze, lişiţe, raţe şi gâşte sălbatice, sitari,fluierari, cârstei de baltă, vulturi pescari,vulturi pleşuvi, broasca ţestoasă de baltă(Emys orbicularis), şarpele de apă (Natrix
tessellata), broaşte etc. Ihtiofauna este re -prezentată de crap, cegă, păstrugă, ştiucă,babuşcă, roşioară, scobar, mreană, oblete,caras, plătică, morunaş, şalău etc. Înmulte păduri ialomiţene au fostcolonizaţi fazani şi căpriori, de mareinteres cinegetic.

Resursele naturale sunt limitate,subsolul ialo miţean cuprinzând câteva

areale cu zăcăminte de ţiţei şi gazenaturale, exploatate la Urziceni, Ma na -sia, Fierbinţi-Târg, Grindu, Colelia, Malu,Gheor ghe Doja ş.a. Argilele se exploa -tează la Ţăndărei, Urziceni şi Slobozia,nisipurile la Ţăndărei, iar balastul dinalbiile Ialomiţei şi Borcei. O bogăţieaparte o formează lacurile cu ape cloru -rate, sulfu roase, sodice, bicarbo natate, cunămoluri sapro pelice, cu o însemnatăvaloare terapeutică (Amara, Fundata,Strachina ş.a.).
Istoric. Săpăturile arheologice efec -tuate în area lele com. Balaciu (la PiscuCrăsanilor), Gheor ghe Doja, Movila ş.a.au scos la iveală numeroase vestigiineolitice, aparţi nând culturii materialeBoian (milen. 4 î.Hr.). Din a doua pe rioa -dă a Epocii fierului – La Tène (sec. 3–1î.Hr.) au fost identificate urmele uneiaşezări geto-dacice, fortificată cu val depă mânt (pe terit. satului Crăsanii de Sus),în care s-a găsit un bogat material aparţi -nând civilizaţiei dace (ceramică cenuşielustruită, modelată la roată), pre cum şiobiecte elenistice de import (amfore,opaiţe, fi bule, un candelabru din bronzş.a.). Aşezarea se pare că a fost distrusă,în anii 11–12, de Sextus Aelius Catus întimpul unei expediţii a ar matelor ro -mane. În anul 335 î.Hr., AlexandruMacedon a întreprins campanii în Illyriaşi Tracia pentru a asigura securitateagraniţei septentrionale a Macedoniei,prilej cu care a traversat Dunărea, ajun -gând până pe meleagurile actuale ale jud.

I., respectiv până la cetatea Helis (neiden -ti ficată). Slavii, stabiliţi în aceste ţinu turiîn sec. 6 şi apoi asimilaţi treptat de cătrepopulaţia daco-ro mană, numeau acestelocuri Jalo vitsa (de la care se pare că de -ri vă numele actual), ceea ce însemnapământ sterp, în sensul de pământnelucrat, căci reg. întinse din zona aridăde atunci erau ne cul tivate, stepa Bără -ganului fiind desţele nită în între gime abiaîn sec. 19–20. Acelaşi înţeles de „sterp”al terenurilor ialomiţene, cu ier buri us -cate, îl reflec tă şi denumirea turco-cumană „Bără gan”, care a fost atribuitămai târziu acestui teritoriu arid. Populaţiadaco-romană şi apoi românească a lă sat urme de viaţă materială de ne con testat,cele mai eloc vente dovezi aparţinândculturii Dridu (sec. 8–11), care, de altfel,reprezintă mo mentul de desăvârşire aprocesului de formare a limbii şi apoporului român. Ca vechi ţinut de câm -pie, Ialo miţa apare men ţionat docu -mentar, pentru prima oară în 1387, iar

apoi în 1407, 1467, precum şi în timpuldomniilor lui Mircea cel Bătrân şi a ur -maşilor săi, care „întăreau dome niilemănăstirii Cozia cu sate şi bălţi de pescuitdin lunca Dunării, de la iezerul Călăraşişi până la gura Ialomiţei, unde seefectuau adevărate colonizări şi des chi -deri de «slobozii», necesare îndesiriipopulaţiei acestui ţinut limitrof”. Printeritoriul acestui vechi ţinut românesc,de şes, au trecut şi s-au întretăiat douădintre cele mai vechi şi importantedrumuri mili tare şi de comerţ ale Evu luiMediu, care, la rândul lor, urmau traseelealtora din Antichitate. Unul din tre acesteaera Drumul Brăilei (sau al neguţătorilorbraşoveni), care însoţea valea Ialomiţeide la Gher ghiţa până la confl. ei cuDunărea – unde se afla Oraşul sau Târgul
de Floci, atestat documentar în 1368, celmai mare port şi centru al comerţului culână, cu peşte şi vite – prima capitală ajud. I. Celălalt era Dru mul Silistrei, carestrăbătea terit. actual al jud. I. de la N laS, de la Brăila, prin Slobozia, cătreCălăraşi şi, prin Silistra, spre Istanbul. Înperioada feudală a avut loc o intensăpopulare a ţinuturilor ialomiţene, princreşterea numărului de locuitori a unoraşezări de moşneni, printre careCosâmbeşti, Mărculeşti, Hagieni, Vlă -deni, Feteşti ş.a. În sec. 16–18, Ialomi ţaapare consemnată printre cele 12 judeţeexisten te în Ţara Românească, în limitelesale fiind men ţio nate (în 1778) prezenţaa 127 de sate răspândite în şapte plăşi:Lichireşti (Călăraşi), Oraşul de Floci,Stelnica, Slobozia, Gârbovi, Jilavele,Dridu. În sec. 18, din motive militare,activitatea comer cială de la Târgul deFloci, aflat la gurile Ialomiţei, s-a restrânsfoarte mult, astfel încât reşed. jud. a fostmutată (1716) de aici în târguşorulUrziceni, pentru a fi mai aproape decapitala ţării (50 km N de Bucureşti).După Pacea de la Adrianopol (1829),beneficiind de slăbirea monopolului tur -cesc, viaţa economică a ţinutuluiialomiţean s-a înviorat prin apariţianumeroaselor schele (puncte de vamă),între care Oraşul de Floci şi Stelnica, a unorcă pitănii militare, cu dublă funcţiune(pază comer cială şi vamă pentruprodusele exportate, în folosul domniei),la Slobozia, Oraşul de Floci, Urziceni,Stelnica ş.a., precum şi prin apariţia unornoi aşezări înte meiate de locuitorii veniţide prin păr ţile Sibiului, Făgăraşului,
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Braşovului, din Sub carpaţi ş.a., atraşi depământurile mănoase şi de întinsele zonede păstorit din Bărăgan. Împroprie tăririlecu pă mânt, care au urmat celor două răz -boaie mondiale, au atras noi locuitori cares-au sta bilit în Bărăgan, în jurul gărilorCiulniţa, Dâl ga ş.a., de venite nuclee depolarizare şi dezvoltare a aşeză rilorumane. În 1832, prin reforma ad-tivteritorială iniţiată de către RegulamentulOrganic, jud. I. a fost redus ca arie decuprindere de la şapte la patru plăşi(Borcea, Balta, Ialomiţa, Câmpul), iarreşe dinţa a fost mutată de la Urziceni laCălăraşi, ca urmare a gravitării hinterlan -dului cerealier al Câm piei Române cătreoraşele-porturi dunărene. După reformaad-tivă din 1925, jud. I., cu o supr. de7 095 km2, era alcătuit din 8 plăşi (Călă -raşi, Slo bozia, Lehliu, Ţăndărei, Căză -neşti, Feteşti, Urzi ceni, Dragoş Vodă), 4oraşe şi 149 de sate, situaţie menţinutăpână în 1950 când, printr-o nouă împăr -ţire ad-tivă, jud. I. a devenit regiuneaIalomiţa. Între 1956 şi 1960, o parte dinterit. actual al jud. I. a aparţinut reg.Bucureşti şi alta, reg. Dobrogea, iar între1960 şi 1968, întregul terit. actual al jud.
I. a fost inclus în reg. Bucureşti. PrinLegea nr. 2/17 febr. 1968, s-a efec tuat onouă împărţire ad-tivă a ţării, revenindu-se la forma interbelică, pe judeţe, întru -cât cea pe re giuni şi raioane devenisenecores punzătoare, peri metrul jud. I.fiind stabilit (în 1968) la o supr. de 6 211km2, în care era inclusă şi o parte dinactualul jud. Călăraşi şi o altă parte dinjud. Ilfov. Ca ur ma re a modificării Legiinr. 2/17 febr. 1968, în teme iul DecretuluiConsi liului de Stat nr. 15/23 ian. 1981, aufost înfiinţate jud. Călăraşi şi Giurgiu prindesfiinţarea jud. Ilfov şi prin modificarealimitelor jud. Ialomiţa. Astfel, o mareparte din teritoriile de S şi de V ale jud.Ialomiţa au trecut la jud. Călăraşi şi laSectorul Agricol Ilfov. În prezent, jud. I.,cu o supr. de 4 453 km2, are 7 oraşe (dincare trei sunt municipii), 59 de comune,123 de sate şi 9 lo ca li tăţi componente alemuni cipiilor. În 1981 şi 1982, jud. I. a maipierdut 4 comune, prin tre cerea lor la Sec -torul Agricol Ilfov, devenit ulterior, la 10apr. 1997, jud. Ilfov (respectiv com.Grădiş tea, Nuci, Petrăchioaia) şi la jud.Călăraşi (com. Ileana).

Economia jud. I. are un profil agrar-in dustrial şi se caracteri zează atât printr-oimportantă producţie agricolă vege tală

(50,5% din producţia totală agricolă) şide creş tere a animalelor (45,5%), cât şiprin dezvol tarea unei industrii tinere,legată de valorificarea produselor agri -cole. Activitatea economică de pe terit.jud. I. este susţinută atât de agenţi econo -mici cu capital majoritar sau integral destat, precum şi de agenţi economici cucapital privat. Ca urmare a aplicării Legiinr. 18, referi toare la fondul funciar, 94,1%din supr. agricolă a jud. I. se află înproprietate privată (în anul 2008).
Industria jud. I. produce o gamă va -riată de sortimente: îngrăşăminte azo toa -se, ferită, componente electrice, artico lede sport (Urziceni), piese de schimbpentru tractoare şi maşini agricole,agregate pentru irigat (Ciulniţa), cără -mizi, ţigle, prefabricate din beton (Slo -bozia, Urziceni, Ţăndărei, Fierbinţi-Târg),tri cotaje şi conf. (Slobozia, Urziceni,Feteşti, Dridu), ulei vegetal, brânzeturi,unt, lapte praf, zahăr, conserve de legumeşi fructe, preparate din carne, vin, bere,alcool, drojdie, glucoză, tutun fermentat,produse de panificaţie etc. (Slobozia,Urziceni, Ţăndărei, Feteşti ş.a.).
Agricultura, cu îndelungată tradiţie,reprezintă com ponenta dominantă a acti -vităţii economice a jud. I., dez voltându-sepe baza unor intense pro cese de meca -nizare (în anul 2007, jud. I. dispunea de3 951 tractoare, toate aflate în sectorulprivat, 3 147 pluguri pentru tractor, toateîn sec torul privat, 1 756 semănători, 544combine auto propulsate etc.), chi mi zare,irigare (213 229 ha iri ga te) etc. La sf.anului 2007, din totalul supr. agricole ajud. I. (374 477 ha), 351 838 ha reveneauterenurilor arabile, 18 135 ha păşunilor,4 185 ha viilor şi pepinie relor viticole şi319 ha livezilor şi pepinierelor po micole.În acelaşi an, o mare parte a terenurilorara bile (26,3%), cu fertilitate şi producti -vitate mari, a fost destinată culturilor deplante uleioase (139 604 ha, locul 2 peţară, după jud. Constanţa), urmate decultu rile de grâu şi secară (92 409 ha), deporumb (86 317 ha), floa rea-soarelui(62 818 ha), orz şi orzoaică (15 611 ha),plante furajere (13 833 ha), legume(7 195 ha), legu minoase pentru boabe,soia, ovăz, sfeclă de zahăr, pepeni, tutunetc. Viticultura ocupă supr. com pacte înarealele localit. Feteşti, Sudiţi, Urziceni,Platoneşti, Bărcă neşti ş.a., iar pomicul -tura (pruni, meri, peri, pier sici) în razalocalit. Feteşti, Slobozia, Borduşani,Ograda ş.a. Sectorul zootehnic, favorizatde o bo gată bază furajeră, oferită de

producţiile ridicate de cereale boabe, deplante de nutreţ, orz şi orzoaică ş.a.,cuprindea, la începutul anului 2008,însemnate efective de bovine (39 460capete, în special din rasele Roşia deMaramureş şi Holstein), porcine (126 199capete, mai ales din rasele Landras şiMarele Alb), ovine (127 409 capete,îndeosebi din rasele Ţigaie şi Spancă),caprine (17 186 ca pete), cabaline (18 038capete); avicultură (2 200 104 capete);apicultură (11 027 familii de albine);piscicultură. În cadrul zootehniei se re -marcă un procent ridicat (peste 99%) alsecto rului privat la toate categoriile.
Căile de comunicaţie. La sf. anului 2007,re ţea ua liniilor de c.f. însuma 293 km, dincare 83 km electrificate, cu o densitate de65,8 km/1 000 km2 de teritoriu, supe -rioară mediei pe ţară (45,2 km/1 000 km2). În cadrul transportuluiferoviar, o importanţă deose bi tă o areprezenţa pe terit. jud. I. a celor două com - plexe de poduri feroviare dintre Feteştişi Cerna vodă, unul datând din sept. 1895,realizat de cele brul ing. Anghel Saligny,şi altul dat în folosinţă în dec. 1987, careasigură legăturile feroviare pe ma gistralaBucureşti–Constanţa în circa trei ore. Tot -odată, nodurile feroviare Feteşti, Ciulniţa,Ţăndă rei, Slobozia, Manasia constituietot atâtea puncte de dispersie a liniilorde c.f. către judeţele în vecinate şi cătrezonele mai îndepărtate. În acelaşi an,lungimea drumurilor publice era de 1 155km, din care 370  km modernizate, cu odensitate de 25,9 km/100 km2, inferioarămediei pe ţară (33,9 km/100 km2).Reţeaua dru murilor publice care acoperăteritoriul ialomiţean se întretaie în câtevanoduri rutiere importante, printre careUrzi ceni, Slobozia, Ţăndărei, Feteşti,Scânteia ş.a., faci litând penetrărilemijloacelor auto în cele mai îndepărtatezone. Importanţa transportului ru tier esteamplificată şi de faptul că perimetrul jud.

I. este străbătut de două magistrale rutiereeuro pene, E60 (Borş–Oradea–Cluj-Napoca–Tur da–Târ gu Mureş–Sighişoara–Braşov–Ploieşti–Bu cu reşti–Urziceni–Slobozia–Hârşova–Constanţa) şi E85(Siret–Suceava–Bacău–Focşani–Bu zău–Ur ziceni–Bucureşti–Giurgiu) şi deautostrada A2 Bucureşti-Feteşti-Constanţa, numită şi Autostrada Soarelui,în lungime de 203 km, construită înperioada 1987-nov. 2012. Dunărea şibraţul Borcea nu mai repre zintă (din 1970şi respectiv din 1987) un obstacol dificilîn calea transporturilor rutiere din jud. I.

524 Ialomiţa



sau aflate în tranzit prin acest judeţ cătreDobrogea şi litoralul Mării Negre, căcipodul rutier de la Giur geni, inaugurat la22 dec. 1970, şi complexul de podurirutiere între Feteşti şi Cernavodă, dat înfolosinţă în dec. 1987, înlesnesc pe rutelecele mai scurte legăturile cu litoralulMării Negre, respectiv cu portul maritimConstan ţa. Jud. I. beneficiază şi deserviciile trans portului fluvial, facilitatde pre zenţa Dunării şi a braţului Borcea,care delimitează jud. I. la E.
Învăţământ, cultură şi artă. În anulşcolar 2007–2008, pe terit. jud. I. îşidesfăşurau acti vi tatea 21 de grădiniţe decopii, cu 8 497 copii înscrişi şi 446 cadredidactice, 76 de şcoli gene rale (învăţă -mânt primar şi gimnazial), cu 26 068 elevişi 1 718 ca dre didactice, 17 licee, cu 9 871elevi şi 683 profesori. La sf. anului 2007,reţeaua aşeză mintelor de cultură şi artăcuprindea cinci case de cultură, 81 de

cămine culturale, un cinema tograf, 170de biblioteci, cu 1 607 000 vol., cincimuzee ş.a. În acelaşi an, activitateasportivă se desfăşura în cadrul celor 17secţii sportive care cuprindeau 834sportivi legitimaţi, 19 antrenori şi 16arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului2007, reţeaua unităţilor sanitare dincuprinsul jud. I. era compusă din patruspitale, cu 881 paturi (un pat la 329locuitori), trei policlinici, 11 dispensare,73 farmacii şi puncte farmaceutice ş.a. Înacelaşi an, asistenţa medi cală era asi -gurată de 274 medici (un medic la 1 600locuitori), 58 medici sto matologi (unmedic sto matolog la 5 009 locuitori) şi1 315 cadre me dicale cu pregătire medie.
Turismul. Meleagurile ialomiţene, cumono tonia vastei câmpii acoperită deholde, prezintă puţine elemente deatracţie turistică, cu excepţia luncilor

Ialomiţei şi Dunării şi a arealelor lacustre(Amara, Fundata, Strachina ş.a.), careoferă unele elemente de frumuseţe şiinedit. Totuşi, câteva obiective din muni -cipiul Slobozia, staţiunea bal neo clima -terică Amara, staţiunile arheologice de laDridu şi Piscu Crăsanilor (com. Balaciu),peri metrele de pescuit şi vână toare dinluncile Ialo miţei şi Dunării, casamemorială „Ionel Perlea” din Ograda ş.a.reprezintă puncte de atracţie pentruturiştii aflaţi în tranzit prin jud. I. Unobiectiv cu totul aparte îl constituie com -plexul turistic „Her mes” din Slobozia. Înanul 2008, baza materială turis ticăcuprindea 16 unităţi de cazare cu ocapacitate totală de 2 432 locuri, din carezece hoteluri, o ca bană, două cam pingurişi două pensiuni turistice rurale. Indicativauto: IL.
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Localităţile jud. Ialomiţa
(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)

I. Municipii                                 Localit. componente ale
                                                    municipiilor şi oraşelor

1. FETEŞTI (1528)                    1. Buliga
2. Feteşti-Gară
3. Vlaşca

2. SLOBOZIA (1594)                1. Bora (1571)
2. Slobozia Nouă

3. URZICENI (1596)
II. Oraşe

1. AMARA                                  1. Amara Nouă
2. CĂZĂNEŞTI (1579)
3. FIERBINŢI-TÂRG (1620)     1. Fierbinţii de Jos

2. Fierbinţii de Sus
3. Grecii de Jos

4. ŢĂNDĂREI (1594)
III. Comune                                 Satele componente
                                                    (primul sat este reşed. com.)
1. ADÂNCATA                           1. Adâncata

2. Patru Fraţi
2. ALBEŞTI                                1. Albeşti

2. Bataluri
3. Marsilieni

3. ALEXENI                            1. Alexeni

4. ANDRĂŞEŞTI                       1. Andrăşeşti
2. Orboeşti

5. ARMĂŞEŞTI                         1. Armăşeşti (1778)
2. Malu Roşu
3. Nenişori (1639)

6. AXINTELE                           1. Axintele
2. Bărbătescu
3. Horia

7. BALACIU                          1. Balaciu
2. Copuzu
3. Crăsanii de Jos
4. Crăsanii de Sus

8. BĂRBULEŞTI                     1. Bărbuleşti

9. BĂRCĂNEŞTI                    1. Bărcăneşti
2. Condeeşti

10. BORĂNEŞTI                       1. Borăneşti (sec. 18)
2. Sinteşti

11. BORDUŞANI                      1. Borduşani
2. Cegani

12. BRAZII                              1. Brazii
2. Movileanca
3. Răsimnicea

13. BUCU                                   1. Bucu (1580)
14. BUEŞTI                                1. Bueşti

15. CIOCÂRLIA                        1. Ciocârlia (1888)
2. Cotorca (1552)

16. CIOCHINA                           1. Ciochina
2. Borduşelu
3. Orezu
4. Piersica

17. CIULNIŢA                            1. Ciulniţa (1632)
2. Ion Ghica
3. Ivăneşti
4. Poiana

Cristian
Text Box
(25 mai 1532)



18. COCORA                             1. Cocora

19. COLELIA                             1. Colelia

20. COSÂMBEŞTI                    1. Cosâmbeşti
2. Gimbăşani

21. COŞERENI                          1. Coşereni

22. DRĂGOEŞTI                       1. Drăgoeşti (1511)
2. Chiroiu-Pământeni (f. 1830)
3. Chiroiu-Satu Nou (f. 1864)
4. Chiroiu-Ungureni (f. 1856)
5. Valea Bisericii

23. DRIDU                                  1. Dridu (1464)
2. Dridu-Snagov

24. FĂCĂENI                             1. Făcăeni
2. Progresu

25. GÂRBOVI                            1. Gârbovi (1827)
26. GHEORGHE DOJA           1. Gheorghe Doja (1921)
27. GHEORGHE LAZĂR        1. Gheorghe Lazăr (f. 1884)
28. GIURGENI                           1. Giurgeni

29. GRINDU                            1. Grindu (1781)
30. GRIVIŢA                           1. Griviţa

2. Smirna
31. GURA IALOMIŢEI            1. Gura Ialomiţei

2. Luciu
32. ION ROATĂ                        1. Ion Roată (1912)

2. Broşteni
33. JILAVELE                            1. Jilavele (1668)

2. Slătioarele
34. MAIA                                    1. Maia

35. MANASIA                            1. Manasia

36. MĂRCULEŞTI                    1. Mărculeşti

37. MIHAIL KOGĂLNICEANU 1. Mihail Kogălniceanu
2. Hagieni

38. MILOŞEŞTI                         1. Miloşeşti (1839)
2. Nicoleşti
3. Tovărăşia

39. MOLDOVENI                    1. Moldoveni

40. MOVILA                            1. Movila

41. MOVILIŢA                           1. Moviliţa
2. Biţina-Pământeni
3. Biţina-Ungureni

42. MUNTENI-BUZĂU             1. Munteni-Buzău (1883)

43. OGRADA                          1. Ograda

44. PERIEŢI                            1. Perieţi (1588)
2. Fundata
3. Misleanu
4. Păltinişu
5. Stejaru

45. PLATONEŞTI                   1. Platoneşti (1888)
2. Lăcusteni

46. REVIGA                               1. Reviga
2. Crunţi
3. Mircea cel Bătrân
4. Rovine

47. ROŞIORI                           1. Roşiori

48. SĂLCIOARA                       1. Sălcioara (1892)
2. Raşi

49. SĂRĂŢENI                       1. Sărăţeni

50. SĂVENI                            1. Săveni (1870)
2. Frăţileşti

51. SCÂNTEIA                          1. Scânteia (1895)
2. Iazu

52. SFÂNTU GHEORGHE     1. Sfântu Gheorghe (1898)
2. Butoiu
3. Malu

53. SINEŞTI                            1. Sineşti (1709)
2. Boteni
3. Cătruneşti
4. Hagieşti (1624)
5. Lilieci
6. Livedea

54. STELNICA                          1. Stelnica (1467)
2. Maltezi
3. Retezatu*

55. SUDIŢI                              1. Sudiţi
2. Gura Văii

56. TRAIAN                            1. Traian

57. VALEA CIORII                   1. Valea Ciorii (1900)
2. Bucşa
3. Dumitreşti
4. Murgeanca

58. VALEA MĂCRIŞULUI      1. Valea Măcrişului (1888)
2. Grindaşi

59. VLĂDENI                          1. Vlădeni (1467)
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* Sat depopulat la sf. sec. 20 şi începutul sec. 21, existând dinpunct de vedere ad-tiv, dar fără locuitori.



IANA, com. în jud. Vaslui, alcătuită din5 sate, situată în partea de S a ColinelorTutovei, la confl. râului Studineţ cuTutova; 4 135 loc. (1 ian. 2011): 2 174 desex masc. şi 1 961 fem. Lac piscicol (19ha). Creşterea ovinelor şi bovinelor.Cămin cultural (în satul Iana). SatulHălăreşti este menţionat documentar,prima oară, în 1434, iar Vadurile (numitanterior Poliţeni) în 1493. Biserică dinlemn cu hramul „Sfinţii Voievozi” (1814),în satul Hălăreşti. 
IANCA 1. Lac clasto-carstic (de crov) cuapă sărată (mineralizare 345 mg/litru)situat în Câmpia Brăilei. Supr.: 3,22 km2;vol.: 1,6 mil. m3. Seacă în anii secetoşi.

2. Oraş în jud. Brăila, situat în parteade V a Câm piei Brăilei, în apropierealacului omo nim, la 35 m alt., la 45  km SVde municipiul Brăila; 11 067 loc. (1 ian.2011): 5 477 de sex masc. şi 5 590 fem.Supr.: 186 km2, din care 10,9 km2 înintravilan; densitatea: 1 015 loc./km2.Staţie de c.f. (inaugurată la 13 sept. 1872).Nod rutier. Expl. de petrol şi gazenaturale. Producţie de ambalaje dinhârtie şi carton, de zahăr şi de brânzeturi.Morărit şi pani ficaţie. Fermă avicolă.Abator de păsări. Centru de vinificaţie.Siloz pentru cereale. Produse din nuielede răchită. Pistă de dirt-track. Parc (2,86ha). Istoric. Localitatea apare menţionatădocumentar ca sat, prima oară, în 1834,iar satele componente au atestări docu -men tare diferite: Perişoru (1830), Berleşti(1848), Gara Ianca (1850), Oprişeneşti(1860), Plopu (1895), Târlele Filiu. Decla -rat oraş la 18 apr. 1989. Mo nu mente:bisericile cu hramurile „Sfânta Treime”(1834) şi „Sfântul Ioan Botezătorul” (1885,restaurată în anii 2006-2007).
3. Com. în jud. Olt, alcătuită din 2sate, situată în partea de S a CâmpieiRomanaţi, în lunca şi pe terasele de pestg. Dunării; 3 976 loc. (1 ian. 2011): 1 955de sex masc. şi 2 021 fem. Morărit şi pani -ficaţie. Producţie de biscuiţi şi pişcoturi.Centru viticol. Culturi de cereale, floarea-soarelui, plante tehnice şi de nutreţ,legume etc. pe baza irigaţiilor din cadrulsistemului de irigaţii Corabia–Grojdi bo -du–Ianca–Dăbuleni–Ştefan cel Mare.Satul Ianca este atestat documentar la 20apr. 1560, iar Potelu la 1 sept. 1491. Însatul Ianca se află biserica având dubluhram – „Sfântul Ioan Botezătorul” şi„Sfântul Gheorghe” (1842, reparată în1892-1893 şi în 1959) şi biserica „SfântulNicolae” (1848-1858, reparată în 1970),

iar în satul Potelu există biserica „Ador -mirea Maicii Dom nului” (1842-1843,pictată în 1893).
IANCU JIANU, com. în jud. Olt, alcătuitădin 3 sate, situată în SE Piem. Olteţului,pe râul Olteţ; 4 507 loc. (1 ian. 2011): 2 253de sex masc. şi 2 254 fem. Expl. de petrolşi gaze naturale. Produse alim. Centruviticol şi pomicol. În satul Dobriceni,atestat documentar la 29 mai 1589, existăun muzeu cu colecţii de bancnote,costume populare, mobilier vechi, cărţişcolare vechi ş.a., iar în satul Iancu Jianuse află biserica având hramul „SfântaParascheva”, ctitorie din 1529 a familieiBuzescu, cu fragmente de picturi muraleîn frescă realizate la începutul sec. 18 dezugravul Statie din Craiova, biserica„Sfân tul Dumitru” (1900) şi ruinelecaselor fami liei Buzescu. Satul IancuJianu s-a mai numit Cep turoaia, Ciuturoaiaşi Ştirbei, iar din 1953 poartă denumireaactuală.
IANCULEŞTI, Mănăstirea  Şoimari.

IARA 1. Râu, afl. stg. al Arieşului pe terit.satului Buru (com. Iara, jud. Cluj); 51 km;supr. bazinului: 390 km2. Izv. de pepantele de N ale Muntelui Mare (M-ţiiApuseni), de la 1 775 m alt., curge pedirecţie SV-NE, până în com. Valea Ierii,unde se arcuieşte brusc, schimbându-şitraseul către SE. În aval de com. Iara,formează chei spec taculoase în şisturicristaline şi diabaze.
2. Depresiune tectono-erozivă, pecursul inf. al râului Iara, înconjurată deprelungirile estice ale Muntelui Mare(Agriş, 1 476 m, Scărişoara-Belioa ra, 1 353m), în V şi Culmea Hăjdatelor (DealurileFeleacului), în E, formată în zona decontact a cris talinului din Muntele Marecu argilele roşii paleo gene de pe rama deSV a Dealurilor Feleacului. Supr.: c. 75km2. Relieful depresionar este re prezen -tat prin luncile şi terasele Iarei, mărginitede conuri de dejecţie. Climă răcoroasă(media termică anuală 6–8°C) cuprecipitaţii moderate (700–800 mmanual).
3. Com. în jud. Cluj, alcătuită din 13sate, situată în depresiunea şi pe râul cuaceleaşi nume; 4 385 loc. (1 ian. 2011):2 180 de sex masc. şi 2 205 fem. Expl. denisip cuarţos (în satul Făgetu Ierii),dolomit (în satul Surduc) şi dacit (Iara).Zăcăminte de mangan (în satul Maşca).Producţie de articole de lenjerie de corpşi de băuturi alcoolice şi răcoritoare.Centru de ceramică populară, de prelucr.

artistică a lemnului, de co jocărit, deţesături şi cusături populare. Agroturism.În satul Cacova Ierii, atestat documentarîn 1426, au fost identificate vestigii dinEpoca bronzului (ceramică), iar în satulBuru, menţionat documentar în 1470, afost desco perit un depozit de bronzuri(cazan, ceşti ş.a.). Bisericile din lemn cuacelaşi hram – „Sfinţii Arhangheli Mihailşi Gavriil”, în satele Măgura Ierii (1783),Ocolişel (1852) şi Surduc (sec. 18, cupoartă din 1758, declarată monumentistoric). În satul Iara, men ţionat docu -mentar, prima oară, în 1288, se află obiserică din sec. 13 (cu unele refaceri dinsec. 18) şi trei conace din sec. 19 („Teleki”,„Beldi”, „Kemény”), declarate monu -mente istorice în anul 2004, iar în satulBor zeşti există o biserică de cărămidă cuhramul „Sfinţii Ar hangheli Mihail şiGavriil” (sec. 18). 
IASLOVĂŢ, com. în jud. Suceava, for -mată dintr-un sat, situată în Pod. Sucevei;3 886 loc. (1 ian. 2011): 1 918 de sex masc.şi 1 968 fem. Culturi de cartofi, castraveţiş.a. Creş terea bovinelor, porcinelor ş.a.Producţie de mobilă; produse lactate şide panificaţie. Biserica „Sfântul Nicolae”construită în 1877 pe locul uneia din lemnce data din sec. 15 şi reconstruită în 1977,cu picturi murale interioare executate deGavriil şi Mihai Moroşan. Biserica a fostconsolidată şi restaurată în anii 2009-2010. Com. I. a fost înfiinţată la 10 iul.2002 prin desprinderea satului Iaslovăţdin fosta com. Milişăuţi, declarată oraşla 7 apr. 2004.
IAŞI 1. Municipiu în NE României, reşed.jud. cu acelaşi nume, situat în zona decontact a Pod. Central Moldo ve nesc cuCâmpia Jijiei Infe rioare (Câmpia Moldo -vei), în lunca şi pe terasele râului Bahlui,la 45–95 m alt.; 304 043 loc. (1 ian. 2011):142 730 de sex masc. şi 161 313 fem. (alpatrulea oraş al ţării, după Bucureşti,Cluj-Napoca şi Timişoara, ca nr. de lo -cui tori). Supr.: 145 km2, din care 95,3 km2
în intravilan; densitatea: 3 190 loc./km2.Aeroport. Pr. nod de comu nicaţii al ţării,din care se desprind cinci linii de c.f.(staţia de c.f. a fost inaugurată la 1 iun.1870) şi şapte şosele modernizate, cuimportanţă mare în transportul intern şiîn cel de tranzit internaţional. Importantcentru industrial al României, cu nume -roase între prinderi în cadrul cărora seproduc: ener gie elec trică şi termică (Cen -
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tralele electrice şi de termo ficare Iaşi I,intrată în funcţiune în 1972 şi Iaşi II, datăîn folosinţă în 1986, cu o putere de 200MW), laminate din oţel, de diferite pro -file, felurite tipuri de ţevi sudate, maşini-unelte, utilaje şi unelte agricole, tractoare(asamblare), utilaje pentru industriilechimică şi metalurgică, pentru industrialem nului şi pentru construcţii de dru -muri, poduri şi locuinţe, produse electro -nice şi elec trocas nice, medicamente(anti bio tice, biosti mula tori, reactivi,extracte vegetale etc.), mase plastice, fibresintetice, fire de bumbac, ţesături dinbumbac, in şi câne pă, mătase artifi cială,conf. şi tricotaje, mobilă, articole din pieleşi blănuri, produse cera mice (cărămizi,ţigle), pre fabricate din beton, produsealim. (pre parate din carne şi lapte, uleivegetal, zahăr, bere, alcool, bis cuiţi etc.).Poli grafie. Centrul unei importante zonepomi-viticole (Pod goria Iaşilor). Fermăavicolă. Puternic centru cultural-artistic,turistic, ştiinţific şi de în vă ţământ, cuvechi tradiţii. Aici a luat naştere, în 1640,„Academia Vasiliană” – prima şcoală su -pe rioară cu predare în limbile greacă şislavonă, întemeiată de Vasile Lupu(domn al Moldovei în perioada 1634–1653) pe lângă mănăstirea Trei Ierarhi,iar în sec. 19 s-au înfiinţat numeroaseinstituţii culturale: Societatea de Medicişi Naturalişti (18/30 mart. 1833), „Acade -mia Mihăi leană” (întemeiată deGheorghe Asachi şi inaugurată la 16/28iun. 1835), Conserva torul Filar mo nic-Dramatic (înfiinţat de Gheorghe Asachiîmpreună cu vornicul Ştefan Catargiu şicu spătarul Vasile Alecsandri, tatălpoetului, şi inau gurat la 15/27 nov. 1836),prima universitate din România (inau -gurată la 26 oct./7 nov. 1860 în prezenţalui Alexan dru Ioan Cuza), numită astăziUniver sitatea „Alexandru Ioan Cuza”,Teatrul Naţional, inau gurat în 1840(prima reprezentaţie teatrală în lb. ro -mână avusese loc la 27 dec. 1816 dininiţiativa lui Gheorghe Asachi). La 20febr./4 mart. 1838 a avut loc primulspectacol de operă în lb. română, cuopera „Norma” de Bellini, iar la 26 dec.1848, primul spectacol de operetă culucrarea feeria „Baba Hârca” cu muzicalui Alexandru Flechtenmacher pe unlibret de Matei Millo. La 1/13 ian. 1832au fost înfiinţate Arhivele Statului dinMoldova avându-l ca prim director peGheorghe Asachi, în sept. 1852 a fostinaugurat primul hipodrom de pe terit.

actual la României, cu o pistă de 1 400 mlungime, iar în 1856 a fost inauguratăprima Grădină botanică de pe terit. actualal României, înfiinţată de mediculAnastasie Fătu, în care iniţial s-au plantat2 500 de specii de plante. Tot în sec. 19au apărut la I. nenumă rate reviste şi ziarede mare însemnătate: „Albina româ neas -că” (1829) – prima gazetă din Moldova,fundată de Gheorghe Asachi, „Dacialiterară” (1840), „Propăşirea” (1844),„România literară” (1855), „Convorbiriliterare” (1867), „Contem poranul” (1881),„Viaţa româ nească” (1906) ş.a. Şi astăzi,oraşul I. posedă importante instituţii deîn văţământ superior şi aşezăminte cultu -rale: Univer si tatea „Alexandru IoanCuza”, Univer sitatea Teh nică „GheorgheAsachi”, Univer sitatea Agrono mică „IonIonescu de la Brad”, Univer sitatea deMedicină şi Farmacie „Gr. T. Popa”,Academia de Muzică „George Enescu”,Institutul Teologic Orto dox, InstitutulTeologic Romano-Catolic, Uni ver sitateade Informatică. În cadrul acestor uni ver -sităţi, cu un total de 51 de facultăţi, înanul şcolar 2007–2008, studiau 62 875studenţi sub îndruma rea a 3 345 cadredidactice. Învăţă mântul superior parti -cular este reprezentat prin mai multeuniversi tăţi, înfiinţate după 1989: „Apol -lonia”, Universi tatea Ecologică „DimitrieCantemir”, Universitatea „MihailKogălniceanu”, Univer sitatea „Ştefan celMare”, Univer sitatea Fundaţiei Acade -mice „Petre Andrei” ş.a. Totodată, la I.mai funcţio nează o fi lială a AcademieiRomâne, Teatrul Naţional „Vasi leAlecsandri” (întemeiat ca insti tuţie în1840 de către Gheorghe Asachi, dar curepre zentaţii spora dice în limba românădatând din 1816), Teatrul de Operă şiBalet (1956), Filarmonica „Moldova”(concertul inaugural a avut loc la 9 oct.1942), Tea trul pentru copii şi tineret„Luceafărul” (înfiinţat în 1950), nume -roase biblioteci (între care: Biblio tecajudeţeană „Gheorghe Asachi”, f. 1 oct.

1920, cu peste 500 000 vol.; Biblio tecaCentrală Universitară „Mihai Emi nescu”,f. în 1835 pe baza fondului de carte acu -mulat din 1640, cu 2 441 860 vol. în anul2007; Bi blioteca Universităţii de Medicinăşi Farmacie, f. 1879, cu peste 400 000 vol.;Biblioteca Universită ţii Politehnice„Gheorghe Asachi”, f. 1937, cu peste unmilion de vol. în 2007 ş.a.), edituri de statşi particu lare, cinema tografe, un postlocal de radio-emisie de stat (Radio„Moldova”, inaugurat la 2 nov. 1941) şiopt posturi particulare de radio-emisie,şase posturi locale de televiziune(înfiinţate după dec. 1989), o Bursă deMărfuri şi Valori „Moldova” (deschisă la19 ian. 1995) etc. În muni cipiul I. suntpeste 20 de muzee şi case memoriale:Complexul Naţional Muzeal „Moldova”,adăpostit în Palatul Culturii, cu secţii deistorie a Mol dovei, de artă, de etnografie,de ştiinţă şi tehnologie; Muzeul Unirii,înfiinţat în 1938 şi apoi inaugurat în 1959,cu prilejul sărbătoririi cente narului UniriiMoldovei cu Ţara Românească, esteadăpostit în palatul în care a locuit Al.Ioan Cuza şi cuprinde piese de mobilier,obiecte de decoraţie interioară, docu -mente şi obiecte care au aparţinutdomnitorului Al. Ioan Cuza, lui MihailKogălni ceanu, Vasile Alecsandri ş.a.Palatul Muzeului Unirii a fost restauratîn anii 1997-2008, reorga nizat ca muzeuşi inaugurat la 24 ian. 2008; MuzeulEtnografic al Moldovei (1943), adăpostit(din 1954) în Palatul Culturii, posedăcolecţii de ceramică populară, piese deport popular, ţesături, instalaţii tehnice,obiecte legate de obiceiurile locuitorilordin Mol dova etc.; Muzeul de istorie amunicipiului Iaşi (1916); MuzeulPolitehnic (maşini cu aburi, motoare cureacţie şi cu ardere internă, machete decentrale termice şi hidraulice, aparate detelegrafie, tele fonie şi televiziune etc.);Muzeul chimiei ieşene „Petru Poni”(documente şi obiecte legate de viaţa şiactivitatea savantului Petru Poni şi ale
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altor cerce tători printre care AnastasieObregia, Radu Cernă tescu, Petru Bogdanş.a.); Muzeul literaturii româ ne (inau -gurat la 26 dec. 1972), cu exponate aleunor scriitori, amenajat în casa „Pogor”care a apar ţi nut Societăţii literare „Juni -mea”; Muzeul teatrului, situat într-unedificiu care datează din jurul anului1800; Muzeul tiparului, organizat în ca -sa „Dosoftei” (monument istoric) care,după resta u rarea din 1970, cuprinde cărţirare (Biblia de la Bucureşti, 1688, Psaltirea
slavonă, tipărită de Coresi în 1570 etc.);Muzeul de istorie naturală al Universităţii„Al. Ioan Cuza”, cu colecţii de geolo gie,paleonto logie şi zoologie a fost amenajatîn casa care a aparţinut lui Costache Rollaşi inaugurat în 1919; Casele memoriale„Ion Creangă” (cunoscută sub numele de„Bojdeu ca din Ţicău”, în care a locuitmarele povestitor în perioada 1872–1889,amenajată ca muzeu în 1918), „MihaiCodreanu”, „George Topârceanu”, „OtiliaCazi mir”, „Vasile Pogor”, unul dintrefondatorii Juni mii (casa în care aveau locşedinţele Societăţii li terare, a fostconstruită în 1850 şi renovată în 1995–1996), „Mihail Kogălniceanu”, „MihailSa do veanu” ş.a.; Spitalul „Socola” (1877–1899). Ve che grădină publică („Copou”,amenajată în perioada 1834–1856) în careexistă, printre altele, teiul lui Eminescu(sec. 19). În cartierul Nicolina din S-SVmunici piului I. există un complex balneo -cli  materic de interes local, cu func ţionarepermanentă, cu ape minerale (de son dă)sulfuroase (de mare concentraţie), iodu -rate, clorurate, bro murate, sodice, bicar -bonatate, hipo ter male, indicate pentrutratarea afecţiunilor reu ma tismale, a celorposttraumatice (stări după ope ra ţii pemuşchi, articulaţii şi oase, stări după en -torse, luxaţii şi fracturi), ginecologice

(insu ficienţă ova riană, cervicite cronice),dermatologice (ecze me şi urticarii cro -nice, dermatite seboreice, acnee poli morfeşi rozacee, piodermite cronice etc.) ş.a.
Istoric. Săpăturile arheologice, efec tuateîn vatra oraşului, au scos la iveală osuprapunere de culturi materiale dinPaleolitic, Neolitic (cultura Cucu teni,milen. 4–3 î.Hr.), din perioada dacică (sec.3–4) şi din cea a feudalismului, atestândo con tinuă locuire a acestor meleaguri.Aşezarea a fost jefuită şi distrusă în mareparte de invazia mongolă din 1241. Primamenţiune documentară datează din anii1387–1392, într-un izvor rus editat de M.N. Ti homirov, când localit. apare con -semnată cu numele de Jasskii Torg (TârgulIaşilor). Una dintre nume roasele ipotezereferitoare la originea numelui Iaşi esteaceea legată de tribul iazigilor (iazygi),în vre me ce alţi cercetători consideră cănumele provine de la apelativul „iesci -ori” sau „iaşi”, adică arcari sau arcaşi,care, până în sec. 15, aveau o zonă binedelimitată (cea a străzii Podu Vechi)numită „Ar căria”. În 1408, localitatea estemenţio nată în „Pri vilegiul comercial” aldomnului Alexandru cel Bun, ca punctde vamă pe drumul comercial ce legaLvovul cu porturile de la Dunărea de Jos,iar în 1415 apare consemnată ca oraş.Începând cu anul 1434, domnii Moldoveişi-au stabilit reşed. la Iaşi (Curtea Dom -nească), fapt ce a determinat dez voltareaoraşului ca centru meşteşugăresc şi co -mer cial. Datorită poziţiei sale centrale încadrul Moldovei, oraşul I. a deţinut timpde c. 300 de ani (1564–1859) funcţia decapitală a statului feudal Moldova, fiindtransferată de la Suceava. De-a lungulsecolelor, oraşul a fost de mai multe oriata cat, prădat şi incendiat de turci, tătari,ruşi sau polonezi (1513, 1538, 1577, 1616,

1650, 1686, 1821 etc.), iar de fiecare dată,după re facerea lui, domnii Moldovei l-auînzestrat, îndeosebi, cu lăcaşuri religioase.La 27 mart. 1848 a avut loc la I. (la HotelPeterburg) o mare întrunire (c. 1 000 depersoane aparţinând tuturor păturilorsociale, printre care se număra şiAlexandru Ioan Cuza – viitorul dom -nitor), care a marcat începutul mişcăriirevoluţionare din Moldo va. Puterniccentru al mişcării unioniste, la I. au avutloc nenumărate acţiuni pregătitoare careau culminat cu alegerea ca dom nitor alMoldovei (5/17 ian. 1859) a luiAlexandru Ioan Cuza. După unirea celordouă ţări româneşti, la 24 ian. 1859, şicrearea statului naţional român, oraşul I.şi-a pier dut importanţa pe care o avea încalitate de capitală a Moldovei. În a douajumătate a sec. 19, oraşul I. a fost sediulSocietăţii literare „Junimea” (înfiinţată în1863), care a concentrat în jurul ei unmare nu măr de intelectuali (TituMaiorescu, P. P. Carp, Vasile Pogor,Theodor G. Rosetti – cel care a datnumele societăţii –, A. D. Xenopol, MihaiEmi nescu, Vasile Conta, Ion Creangă,Iacob Negruzzi şi mulţi alţii). În timpulPrimului Război Mondial, GuvernulRomâniei, condus de I. I. C. Brătianu, apărăsit oraşul Bucureşti (la 20 nov./ 3dec. 1916) în urma ocupării lui de cătretrupele Puterilor Cen trale, instalându-sela I., unde şi-a desfăşurat acti vitatea pânăîn nov. 1918, devenind, în acest fel,capitala provizorie a României. Declaratmuni cipiu la 17 febr. 1968. Monumente:biserica „Sfântul Nicolae”-Domnesc,ctitorie din 1491–1492 a lui Ştefan celMare (cu unele adăugiri din sec. 16),restaurată în perioada 1884–1904 dupăplanurile arhitectului francez ÉmileAndré Lecomte du Noüy, este singurulmonument păstrat în cadrul complexuluiCurţii Domneşti (care a fost înteme iatăla 8 oct. 1434); aici au fost unşi domniiMoldovei din sec. 16 şi până în 1859;biserica mănăstirii Galata, cu hramul„Înălţarea Domnului”, ctitorie din 1576–1578 a domnului Petru Şchiopul, re făcutăîn anii 1582–1584, cu zid de incintă din1726–1735 şi turn-clopotniţă datând din1584 şi com pletat în 1847 de MihailSturdza. Biserica a fost repictată îninterior în 1811 de Vasile Dubrovski şiare o cata peteasmă pictată în 1838.Biserica a fost restaurată în 1961–1969.Mănăstirea Galata a fost reînfiinţată în
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Daniel. În biserică se află mor mintele luiVasile Lupu, Dimitrie Cantemir şiAlexandru Ioan Cuza. În apropiere debiserica „Trei Ie rarhi” se află Ca tedralaromano-catolică, având hramul „Ador -mi rea Maicii Domnului”, cu noscută şisub numele de „Biserica franciscanilor”,zidită în anii 1782–1789 pe locul uneibiserici din lemn, construită în 1753 (întimpul domniei lui Matei Ghica) şidistrusă de incendiul din 1766. Bisericaactuală, construită în stil baroc, păstreazăpicturi murale interioare executate în1869 de că lugărul franciscan GiuseppeCarta din Palermo, un altar din marmură,realizat în 1870 şi o orgă cu 21 de registre.Biserica a fost reparată în 1803–1804(după cutremurul din 14 oct. 1802) şi în1829. În prezent, aici se află sediul Epis -copiei catolice Iaşi; Mănăstirea Golia(reîn fiin ţată în 1991 prin grija Înalt Prea-Sfânţitului Mitropolit Daniel), cu bise ri -ca având hramul „Înălţarea Domnului”,este o ctitorie de la începutul sec. 16 amarelui logofăt Ioan Golia şi menţionatădocumentar, prima oară, în 1564 (oinscrip ţie pe o cruce din aur). Biserica,supusă unor reparaţii capitale la înce -putul sec. 17, efec tuate din iniţiativa şi pecheltuiala lui Ieremia Movilă, a fost rezi -dită în anii 1650–1653 prin grija domnuluiVasile Lupu şi terminată definitiv la24 mai 1660, în timpul domniei lui Ştefă -niţă Lupu (1659–1661), fiul lui VasileLupu. Biserica este un edificiu monu -mental (39 m lungime, 13 m lăţime, 30 mînălţime) dominat de 6 turle, avândfaţadele decorate cu blocuri mari depiatră cioplită. În vremea celei de-a douadomnii a lui Gheorghe Duca (1668–1672)s-au con struit zidurile de incintă şi celepatru turnuri circulare de la colţuri.Distrusă de un violent in cendiu în 1735şi apoi de cutre murul din 1738, bisericaa fost repa rată ulterior, lucrările fiind

terminate în 1754. Picturile muraleinterioare au fost refăcute în 1838. Dupăseculari zarea averilor mănăstireşti (1863),mănăstirea Go lia a început să decadă,părăginindu-se treptat. Închisă în perioa -da 1900–1943, mănăstirea a fost supusăunor ample lucrări de restaurare în anii1943–1947. Biserica mănăstirii Golia esteun im portant monument arhi tectonic încare se îmbină tradiţia moldovenească cuunele elemente renas cen tiste (la con -strucţia ei a participat şi o echipă demeşteri italieni); biserica mănăstirii Cetă -ţuia, cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şiPavel”, este cti toria din anii 1668–1672 adomnului Gheorghe Duca, fiind încon -jurată de un puternic zid de apă rare (înaltde 7 m şi gros de 1,4 m), străjuit de turnulporţii, datând din 1670. MănăstireaCetăţuia, care mai cuprinde casele dom -neşti, o casă egume nească ş.a., se află peînălţimea Cetăţuia din SE oraşului.Ansamblul mona hal, care în secolele tre -cute a fost un puternic focar de cultură,a fost supus unor ample lucrări de re -novare în anii 1827–1837 (în aceastăperioa dă biserica a fost repictată), 1844,1910–1912, 1964–1971. Aici se află mor -mântul domnului Gheor ghe Duca şi alfiicei sale, Maria; biserica mănăs tiriiFrumoasa (de maici), cu dublu hram –„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi„Adormirea Maicii Domnului” (37 mlungime şi 15 m lăţime), a fost construităîn perioada 1583–1586 prin grija hatma -nului Meletie Balica şi refăcută în anii1726–1733 (în timpul domniei lui GrigoreII Ghica), când i se adaugă tinda, se exe -cută picturile murale, se construiesccasele dom  neşti, zidul de incintă (înaltde 4 m), turnul-clo potniţă ş.a. (de atuncipoartă numele „Frumoasa”). Biserica păs -trează picturi murale inte rioare origi na re,executate în tempera, şi o cata  pe  teasmădin 1833. Biserica a fost repa rată în 1836–
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1991, ca mănăstire de maici, prin grijaÎnalt Prea-Sfinţitului Mitropolit Daniel;bise rica „Sfântul Sava” a fost construităîn perioada 1582-1583 cu ajutorul uneidonaţii făcută de domnul Petru Şchiopul,pe locul unei biserici care data din 1330;biserica a fost refăcută în 1625 de către„proto maistorul” Gheorghe din Istanbul(cu unele transformări din 1820 şi 1844),din iniţiativa şi pe cheltuiala boieruluiEnache Caradja. Biserica a fost reparatăcu intermitenţe în perioada 1997-2008 şideclarată monument istoric în anul 2004;bisericile cu hramurile „AdormireaMaicii Domnului”-Barnovschi (1627–1634, repa ra tă în 1786, cu picturi muraleinterioare din 1880) şi „Sfântul Ioan celNou”-Nicoriţă (1627–1634, cu uneletrans formări şi adăugiri din 1814) au fostconstruite în timpul domniei lui MironBarnovschi; biserica având hramul„Tăierea Capului Sfântului IoanBotezătorul” (1626–1635, cu unele trans -formări din 1854); biserica mănăstirii„Trei Ierarhi”, cti torie din anii 1635–1639a dom nului Vasile Lupu (sfinţită la 6 mai1639; reparată în 1742), atri  buită meşte -rului armean Ianache Etisi, repre zintă osinteză a arhitecturii moldoveneşti şimun teneşti, fiind un monument unic prinbogăţia şi frumuseţea decoraţiei sculptatecare îmbracă în întregime faţadele(adevărate broderii în piatră). Înfăţişareainiţială a bisericii „Trei Ierarhi” a fost par -ţial alterată de restau rarea efectuată înanii 1882–1890, după planurile arhitec -tului francez Émile André Lecomte duNoüy, când au fost distruse pic turilemurale interioare şi s-au demantelatanexele bisericii (turnul-clopotniţă, casaegume nică ş.a.). Unele lucrări de conso -lidare şi renovare au fost exe cutate în anii1991–1993. Mănăstirea „Trei Ierarhi” afost reînfiinţată în 1991, ca mănăstire decălugări, prin grija I. P. S. Mitropolit
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1841 şi 1951–1955 şi declarată monumentistoric în anul 2004. În pridvo rul bisericiise află mormân tul domniţei Ruxandra (†1782), fiica lui Grigore II Ghica. În incintamănăstirii se află palatul Sturdza,construit în anii 1818–1819 după planularhitectului Martin Kubelka, ruinelepalatului domniţelor (declarat monu -ment istoric în 2004), construit în 1740 şiturnul-clopotniţă (1819–1833, restauratîn 1966–1970); Catedrala mitropo litanăcu dublu hram - „În tâm pinarea Domnu -lui” şi „Sfântul Gheorghe” a fostconstruită în anii 1833–1839 dupăplanurile arhitec tului român de origineaus triacă Gustaw Freiwald, prin grija Mi -tro politului Veniamin Costache. După cei s-a aşezat acope rişul (în 1839), bolţilebisericii s-au prăbuşit din cauza uneideficienţe de proiectare, ră mânând aşapână în 1881, când regele Carol I şimitropolitul Iosif Naniescu i-au puspentru a doua oară piatra de temelie, lu -crările de con strucţie executându-se dupăplanurile arhitec tului Alexan dru Orăscu.Terminată în 1886, bise rica a fost pictatăla interior, în 1887, de către GheorgheTattarescu. Aici se află racla cu moaşteleSfintei Cuvioase Parascheva, adusă dedomnul Vasile Lu pu de la biserica„Sfântul Gheorghe” din car tierul Fanardin Istanbul şi depusă iniţial (13 iun.1641) la biserica „Trei Ierarhi” şitransferată la această biserică la 9 ian.1889; biserica „Naş te rea Maicii Dom -nului”-Tarpalari (1640–1650, cu unelerefaceri din 1827 şi unele transformăridin 1881–1890); biserica având hra mul„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”

(sau Vovidenia, ante 1645); biserica cuhramul „Schim barea la Faţă”-Albă (fostă„Naşterea Maicii Dom nului”) construi tăîn 1679 pe locul uneia din 1606 şirestaurată în 1885; biserica „Sfân tul IoanGură de Aur”-Zlatavst (1683, pictată în1855 de către Nelu Zugravu; în aceastăbiserică se află mormântul lui Barbu Lău -tarul); bisericile cu hramurile „Schim -barea la Faţă” a mănăstirii Socola, ctitoriedin 1551–1562 a domnului Ale xandruLăpuşneanu şi a soţiei sale Ruxandra,restaurată în anii 1995-2004, „Sfân tulHaralambie” (1799–1804, cu picturimurale interioare execu tate în 1897 depreotul Vasile Damian), „Sfinţii ApostoliPetru şi Pavel”-Bărboi zidită în 1841–1844din iniţiativa logo fătului Dimitrie Sturdzadupă planul arhitectului Andrei Capidi,pe fundaţia unei vechi biserici ridicată devornicul Ioan Ursu Bărboi în 1615. Laaceastă biserică, consolidată şi restauratăîn anii 1980-1988, se află mormintele luiIoan Sandu Sturdza (primul domnpământean în Moldova) şi al poetuluiAlecu Russo; biserica „Sfântul Dumitru”-Balş (1691, cu catapeteasmă din 1761,amvon şi picturi murale din 1868;restaurată în anii 1897–1900 de arhitec -tul Iancu Catargiu); biserica avândhramul „Dumi nica Tu turor Sfinţilor”-Banu, construită în 1705–1706 de SavinZmucilă Banul, distrusă de un incendiuîn 1747, refăcută în 1800; bise rica „SfinţiiTeodori” (1750–1761 cu unele refaceri din1869); biserica cu hramul „SfinţiiPatruzeci de Mu cenici” (1760), la care afost diacon Ion Creangă între 1859 şi 1863;biserica „Sfântul Gheorghe”-Mitropolia

Veche (1761–1769, cu unele transfor măridin 1791 şi restaurată în 1986 de cătrearhi tec tul Ştefan Balş, pictată în frescă înanii 1997-1999 şi resfinţită la 22 mai 2000);biserica romano-catolică (1789); biserica„Sfântul Spiridon” (1752–1758, refăcutădin temelie în 1804–1805 şi reparată în1862, 1938, 1976, 1990); bisericile avânddublu hram – „Sfântul Apostol Toma” şi„Sfânta Ecaterina” (1807, cu transformăridin 1847), „Adormirea Maicii Domnului”şi „Sfântul Antonie cel Mare” construităîn 1760 pe locul unei biserici din lemnridicată în anii 1630–1632 de breaslablănarilor, „Sfântul Andrei” şi „SfântulMare Mucenic Mina”, zidită în 1794 prinstrădania preotului Ioan Buciumaş pecheltuiala negustorului Neculai, mărităşi restaurată în anii 1989–1996; biserica„Sfinţii Atanasie şi Chiril” (1635–1638);biserica „Buna Vestire” (1818, reparatăîn 1868 şi 1875); biserica având hramul„Naşterea Maicii Domnului” (1819);biserica armeano-gre go riană cu hramul„Sfânta Născătoare” (zidită în 1395 prinosteneala şi pe cheltuiala hagiului Macarie,res taurată în 1803 şi 2006); biserica avândhramul „Cuvioasa Parascheva” (Veche)-Mitocul Maicilor (1819, reparată în 1850);biserica „Sfânta Treime”-Păcurari (1853,rezidită pe locul uneia din 1806); biserica„Adormirea Maicii Domnului” –Lipovenească (1830, distrusă de unincendiu în 1866 şi refăcută în 1872–1888după planurile arhi tectului ŞtefanEmilian); biserica „Sfântul Nicolae”–Copou construită în anii 1937–1943,având printre ctitori pe Nicolae Iorga, cupicturi murale inte rioare executate în1962–1965 de Vasile Pascu şi icoanele depe iconostas pictate de Corneliu Baba. Înanii 1993–1995 au fost pictate firideleexterioare ale bisericii; biserica romano-catolică „Sfântul Anton de Padova”(1991–1995); Sinagoga Mare (1657-1671),considerată cel mai vechi şi cel mai mareedificiu de cult mozaic din România,declarată monument istoric în anul 2004,restaurată în anii 2008-2010. Arhitecturacivilă din municipiul I. este repre zentatăprin mai multe construcţii impor tante:casa „Dosoftei” (1677) în care a funcţionato tiparniţă şi în care este amenajat, astăzi,Muzeul Tiparului; palatul lui AlexandruIoan Cuza (1806), astăzi Muzeul Unirii;palatul „Cantacuzino–Paş ca nu” (sf. sec.17, cu modificări din sec. 19), astăzi spital;palatul lui Mihai Sturdza, construit în
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1834–1848 după planurile arhitectuluiNicolae Sin gurov (azi sediul Academieide Muzică); casa „Beldiman” (1819);palatul „Roset–Roznoveanu” con struit în1832–1834 după planurile lui GustawFreiwald (azi sediul Primăriei muni -cipale); casa „Alecsandri” (ante 1810);casa „Balş” (1835–1850); casa „Ghica” (c.1820); casa „Gane” (c. 1845); casa „Pogor”(1850, reparată în 1901 şi renovată în1995–1996); clădirea Universităţii„Alexandru Ioan Cuza” construită în anii1893–1896 după planurile arhitectuluielveţian (stabilit în România) Louis PierreBlanc; clădirea Teatrului Naţional numitdin 1956 Teatrul „Vasile Alecsandri”construită în anii 1894–1896 dupăplanurile arhitec tului austriac FerdinandFellner în colab. cu Hermann Helmer.Plafonul Teatrului Naţional a fost pictatde Al. Goltz (îngeri, nimfe, alegorii para -disiace). În prezent, clădirea TeatruluiNaţional adăposteşte şi Opera Românădin Iaşi; Palatul Culturii, edificiu monu -mental con struit pe locul vechilor CurţiDom neşti în anii 1907–1926, în stilneogotic, după planurile arhitec tului I.D. Berindei (în prezent adăposteşte unCom plex mu zeal). Intrarea în palat seface printr-un turn-donjon central cuceas, alcătuit dintr-un ansamblu de 8clopote care reproduc din oră în oră HoraUnirii. Palatul are 298 de camere cu osupr. totală de 36 000 m2. Sala Voievozilordin interiorul palatului a fost pictată deŞtefan Dimitrescu şi elevii săi. Până în1955 în acest palat a funcţionat Tribu nalulregional Iaşi. În aripa de NE a acestuipalat se află biblioteca municipală„Gheorghe Asachi”; Clădirea Biblio teciiCentrale Universitare „Mihai Eminescu”construită în anii 1932–1934 după pla -nurile arhitectului Constantin Iotzu;Observatorul astronomic (1913). Nume -roase case memoriale: Bojdeuca lui IonCreangă din car tierul Ţicău, casele scriito - rilor Mihail Sadoveanu, GeorgeTopârceanu, Vasile Alecsandri (1810, aziMuzeul Teatrului), Mihail Kogălniceanuş.a., a isto ricului A. D. Xenopol, a biolo -gului Emil Racoviţă ş.a. Statui şi
monumente: Monumentul Unirii exe -cutat din marmură albă, format dintr-opiesă centrală reprezentând Patria-Mamăşi patru piese mai mici care întruchipeazăprovinciile  Moldova, Transilvania,Basarabia şi Bucovina şi românii depretutindeni rămaşi în afara frontierelorRomâniei. Monumentul a fost realizat

prin strădania prinţesei Olga Sturdza,inaugurat la 29 mai 1927, demolat decomunişti în 1947 şi re construit în 1995-1999 de sculptorul Constantin Crengăniş;Grupul statuar „Alexandru Ioan Cuza”din Piaţa Unirii este prima statuie dinbronz construită prin subscripţie publicăşi are 3,5 m înălţime, aşezată pe un soclude 3 m înălţime. Piesa centrală înfăţişeazăpe Alexandru Ioan Cuza înconjurat decei 4 sfetnici ai săi: Mihail Kogăl niceanu,generalul Ioan Em. Florescu, CostacheNegri şi Nicolae Kretzulescu; monu -mentele scrii torilor Vasile Alecsandri(realizat de sculptorul, polon de originegermană Władisław Hegel, 1906), MihailKogăl niceanu (sculptor Raffaello Ro -manelli, 1905), Mihai Eminescu (sculp torIoan Faur Schmidt, 1929), Ion Creangă(sculp tor Ion C. Dimitriu-Bârlad, 1932),Costache Negri (sculptor Richard Hette,1935), Gheorghe Asachi (sculptor IonGeorgescu, 1888), Miron Costin (sculptorWładisław Hegel, 1888), statuia luiDimitrie Cantemir (sculptor Ion C. Dimi -triu-Bârlad, 1934), statuia ecvestră a luiŞtefan cel Mare (operă a sculptoruluifrancez Emmanuel Frémiet, realizată în1883, după schiţele lui Gheorghe Asachi,dezvelită la 5 iun. în acelaşi an), statuilelui Vasile Lupu (scul ptor Mihai Onofrei,1934), Alexandru Ioan Cuza (sculptorRaffaello Romanelli, dezvelită la 7 mai1912) ş.a. Statuia domnului Ştefan celMare, operă a sculpto rului Dan Covătaru(dezvelită la 2 iul. 1995), sta tuia luiDosoftei (sculptor Ion Bârlădeanu, 1979),statuia lui Petru Rareş (sculptor L.  Dă -mă ceanu, 1971). Obeliscul ridicat înmemoria victimelor pogro mului din 28–30 iun. 1941 (dezvelit în 1976) etc. 
2. Judeţ situat în extremitatea de NE

a Româ niei, în partea central-estică a

Moldovei, în bazi nele mijlocii ale râurilor
Prut şi Siret, la intersecţia paralelei de
47°15’ latitu dine N cu meridianul de
27°30’ longitudine E, la graniţa cu
Republica Moldova (în E), între jud.
Botoşani (N), Suceava (NV), Neamţ (V şi
SV) şi Vaslui (S şi SE). Supr.: 5 476 km2
(2,30% din supr. ţării). Populaţia (1 ian.
2011): 821 952 loc. (3,98% din populaţia
ţării, locul 1 pe ţară), din care 405 233 loc.
de sex masc. (49,3%) şi 416 719 loc. de sex
fem. (50,7%). Populaţia ur bană: 382 237 loc.
(46,5%); rurală: 439 715 loc. (53,5%).
Densitatea: 150,1 loc./km2. Structura popu -
laţiei pe naţionalităţi (la recensă mântul din
20-31 oct. 2011): 91,1% romani, 1,5%
rromi, 0,4% ruşi-lipoveni, apoi maghiari,
germani, turci, tătari, sârbi, evrei, greci
ş.a. Reşed.: municipiul Iaşi. Oraşe: Hârlău,
Paş cani (municipiu), Podu Iloaiei, Târgu
Frumos. Co mune: 93. Sate: 418 (din care 4
aparţin oraşelor). Localit. componente ale
municipiilor şi oraşelor: 6.

Relieful, care aparţine în întregimePod. Mol dovei, are un caracter pregnantsculptural, fiind al cătuit din platouri şidealuri prelungi, uşor înclinate către SE,cu înălţimi ce variază între 200 şi 593 m,din câmpii colinare cu alt. medii de 150m şi din văi largi cu şesuri aluvialeextinse. Partea de NV a jud. I. esteocupată în proporţie de 24% de prelun -girile de SE ale Pod. Sucevei (parteintegrantă a Pod. Moldovei), în cadrulcăruia se evidenţiază dea lu ri le Holm,Lespezi, Tudora, Sângeap, Pietră ria ş.a.(ce formează laolaltă o unitate deluroasămai mare, cunoscută sub numele deDealu Mare) şi Colinele Ruginoasa–Strunga (cu vârfurile Bobeica 373 m alt.,Movileni 334 m, Lampa 324 m, Hân dreşti302 m, Ruginoasa 290 m ş.a.), ambele pe
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stg. Siretului şi dealurile Runcu 454 m,Parcului 445 m, Soci 437 m, Tătăruş sauTrestioara 430 m ş.a. pe dr. Siretului. Aicise înregistrează şi cea mai mare alt. a jud.
I., respectiv 593 m în Dealul Tudora. Li -mitele între Pod. Sucevei şi CâmpiaMoldovei (res pectiv Câmpia Jijiei Infe -rioare) sunt foarte clare şi sunt marcateprintr-un abrupt cuestic de 200–300 mînălţime, pe aliniamentul localit. Deleni–Hârlău–Cotnari–Cucuteni–Târgu Fru -mos–Strun ga. În partea de S şi SE a jud.
I. se află pre lungirile de N ale Pod. Bârlad(parte compo nentă a Pod. Moldovei), maiprecis o subunitate a acestuia, cunoscutăsub numele de Pod. Central Mol do ve -nesc, care ocupă 27% din supr. jud. Şiacest podiş domină, spre N, CâmpiaMoldovei printr-un abrupt cuestic de200–300 m. Pod. Cen tral Moldovenesc seprezintă sub forma unei culmi principalecu di recţie E-V, cu înălţimi de 350–400 m,din care se desprind culmi secundare,mai scurte spre N şi mai prelungi cătreS. Înălţimile cele mai mari din acest sectorse întâlnesc în dealurile Tansa (466 m),Cetatea (467 m), Cheia Domniţei (458 m),Crasna (417 m), Movila (417 m), Repedea(416 m) ş.a. Cea mai mare parte a terit.ieşean (49%) este ocu pată însă de CâmpiaJijiei Inferioare (subunitate a CâmpieiMoldovei), extinsă în partea central-esticăa jud. I., cu alt. medie de 150 m, mărginităla V şi S de abrupturi cuestice, cu dife -renţe de nivel de 200–300 m. Câmpia JijieiInferioare are aspectul unei câmpiicolinare sau al unui platou cu alt. re duse,larg vălurit, fragmentat de văile râurilor,care scot în evidenţă interfluvii domoale,cu înclinări prelungi spre SE, cu versanţiafectaţi de alunecări sau ravenări.

Clima are un pronunţat caractercontinental, apar ţinând ţinutului climatical Pod. Moldovei, marcat prin amplitu -dini termice (lunare şi anuale) mari.Regimul climatic, influenţat în maremăsură de prezenţa maselor de aer aleanticiclonilor atlan tic şi siberian, se carac -teri zează prin veri călduroa se şi secetoaseşi ierni friguroase, bântuite frecvent deviscole puternice. Continentalismulpronunţat al regimului climatic mai estescos în evidenţă şi de prezenţa secetelor,brumelor târzii de primăvară şi timpuriide toamnă, a averselor de ploaie dintimpul verii, însoţite adeseori de căderide grindi nă etc. Regimul termic înre -gistrează valori medii multianuale cevariază între 8°C în reg. deluroase şi9,6°C în câmpie. Temp. max. absolută

(40°C) s-a înregistrat la Iaşi (27 iul. 1909),iar minima abso lută (–36,3°C) tot la Iaşi(1 febr. 1937). Precipita ţiile înregistreazăcantităţi relativ mici pe întreg arealul jud.
I., însumând, în medie, 500 mm anual pecea mai mare supr. a terit. ieşean şi 600mm anual în partea de V a acestuia.Vânturile predomi nante bat dinspre NV,cu o frecvenţă medie anuală de 21,5%,urmate de cele dinspre SE (13,0%) şi N(9,5%). Cu toate că vânturile care batdinspre N, NE şi E au o frecvenţă mairedusă, ele se manifestă foarte activ, maiales în anotimpul rece, sub for maCrivăţului ce îşi are originea în antici -clonul euro-asiatic şi care suflă uneori cuviteze ce pot depăşi 40 m/s.

Reţeaua hidrografică ce dreneazăperimetrul jud. I., cu o densitate mediede 0,5 km/km2, este formată din bazinulmijlociu al râului Prut, care udă parteade E a jud. I., pe o distanţă de 231 km,formând, totodată, şi graniţa cu Rep.Moldova, din cursul mijlociu al Siretului,care străbate extremi tatea de NV a jud. I.pe direcţie NNV-SSE, pe o lungime de 76km, apoi dintr-un sector restrâns alcursului inf. al râului Moldova, careformează pe o mică porţiune limita cujud. Neamţ. Cursul inf. al Jijiei, cu afl. săipr. Bahlui, Miletin, Frasin, Boho tin ş.a.,este afl. dr. al Prutului cu dimen siunilemorfometrice cele mai mari, cu toate cădebitele sale sunt reduse (3,90 m3/s laintrarea în jud. I. şi 8,30 m3/s la vărsare –aportul pr. de ape avându-l aici Bahluiul,cu numeroşii lui afl.). Cursurile su pe -rioare ale unor râuri mai mici (Sacovăţ,Stavnic, Rebricea, Dobro văţ ş.a.) dre nea -

ză partea de S a jud. I. Lacurile naturalesunt puţine şi de mică im portanţă, fiindîntâlnite în luncile Prutului, Siretu lui,Jijiei (lacul Rotunda), în schimb abundăcele antropice (iazu rile şi heleşteele), con -struite de-a lungul văilor, constituindadevărate salbe, cu sco puri piscicole,pentru irigaţii, de regularizare a debi telorrâurilor şi ca „supape” de atenuare aviitu rilor etc. Jud. I. are peste 100 deiazuri şi heleştee, cele mai impor tantefiind Bulbucani, Gropniţa, Mălăeşti,Larga-Jijia (con strui te pe Jijioara, afl. dr.al Jijiei), Gurguiata, Strâmbu, Canţaş,Ureche, Plopi (pe râul Gurguiata, afl. stg.al Bahluiului), Paharnic (pe Bahlueţ, afl.dr. al Bahluiului), Cucu teni (pe PârâuVoineşti, afl. dr. al Bahluiului), Ciur beşti(pe Valea Locii), Aroneanu (pe râul Ci -ric) ş.a. Dintre lacurile de acumu lare, celemai mari sunt Podu Iloaiei (pe Bahlueţ),cu o supr. de 150 ha şi un vol. de 13,4 mil.m3 şi Tansa (pe Bahlui), cu o supr. de 352ha şi un vol. de 13,1 mil. m3.
Vegetaţia naturală spontană şi-arestrâns aria de răspândire ca urmare aextinderii terenurilor cul tivate, fiindreprezentată atât prin elemente ce apar -ţin silvostepei, răspândite în CâmpiaMoldovei pe arii restrânse, cât şi prinpăduri de foioase, care ocupă înălţimilePod. Sucevei şi ale Pod. Central Moldo -venesc. Silvostepa se carac terizeazăprintr-o vegetaţie ierboasă xeromezofilăşi xerofilă: păiuş (Festuca valesiaca), colilie(Stipa capillata), băr boa să (Botriochloa

ischaemum), firuţa cu bulb (Poa bulbosa),
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firuţa de fâneaţă (Poa pratensis), pir(Agropyrum repens), precum şi din câtevaspecii rare, ca stânjenelul (Iris brândzae),amăreala (Poly gala sibirica), o speciexerofilă de măcriş (Rumex tuberosus),sânziana (Asperula moldavica) ş.a. Încomponenţa pădurilor de silvostepă, carealter nează cu pajiştile secundare, seîntâlnesc stejarul (Quercus robur),carpenul (Carpinus betulus), ul mul (Ulmus
campestris), frasinul (Fraxinus excel sior),teiul (Tilia tomentosa) ş.a. Zona pădurilorde foioase din reg. de podiş din V şi S seremarcă prin existenţa unor păduri deamestec, în componenţa cărora intrăgorunul (Quercus petraea), stejarul (Quer -
cus robur), carpenul (Carpinus betulus), ju -gas trul (Acer campestre), frasinul (Fraxinus
excel sior) ş.a. Substratul de arbuşti alacestor păduri este alcătuit din păducel(Crataegus monogyna), corn (Cornus mas),sânger (Cornus sanguinea), alun (Co ry lus
avellana), măceş (Rosa canina) ş.a. Lo cal,pe dealurile mai înalte (exempluHumosu), se întâlnesc şi păduri colinarede fag. În luncile râuri lor se dezvoltăzăvoaie de plop şi salcie.

Fauna este strâns legată de specificulînveli şului vegetal, distingându-se ele -mente care trăiesc în pădurile de foioase,în zona de silvostepă, în lun cile râurilorşi în apele râurilor şi lacurilor. În pă durisunt prezente cele mai multe specii fau -nis tice, printre care se remarcă mistreţul,căpriorul, veve riţa, lupul, vulpea, ciocăni -toarea pestriţă (Dendro copus minor), cucul,turturica, porumbelul sălbatic, fazanul

(colonizat) ş.a. Fauna de stepă şisilvostepă cuprinde iepurele, popândăul,şoarecele de câmp, căţelul pământului,bizamul (Ondatra zibethica), ciocârlia,pitpalacul, graurul, prigoria, pajura destepă, şopârla, şarpele etc. Se întâlnesc şiunele ra rităţi faunistice, ocrotite înrezervaţia „Fânaţele de la Valea luiDavid”: o specie rară de viperă (Vipera
ursinii), greierele împroşcător (Dinarchus
desipus) şi fluturele Erergestis ostrogorichi.În apropiere de Iaşi, la Cristeşti, a fostcolonizat iepurele de vizui nă (Oryctolagus
cuniculus). În luncile râurilor şi în preajmabălţilor şi iazurilor se întâlnesc lişiţa, raţasălbatică, cârsteiul de baltă, barza, stârcul,câinele enot (Nictereutes procynoides),acesta din urmă a pătruns în România lamijlocul sec. 20 ş.a. Apele râurilor şilacurilor sunt bogate în crap, clean, lin,biban, scobar, mreană, somn, caras ş.a.

Resursele naturale: roci utile şi mat.de constr. cum sunt calcarele oolitice şigresiile calcaroase (exploatate la Pietrăria,Ipatele, Costeşti, Păun, Schitu Duca,Şcheia, Hârlău, Bărbăteşti ş.a.), ar gilele(Ciurea, Vlădiceni, Tansa, Tomeşti,Holbo ca, Podu Iloaiei, Belceşti, Movileniş.a.), nisipul cuarţos (Lespezi), balastul(Mirceşti, Lespezi, Mo go şeşti-Siret); iz -voa re cu ape minerale bicarbona tate,sulfatate, magneziene, calcice, uşor sulfu -roase (la Strunga) şi ape sulfuroase,clorurosodice, iodu rate, cu proprietăţiradioactive şi caracter artezian (laNicolina-Iaşi). Ape mine rale predo mi -nant sul fu roase, cu calităţi terapeuticemai apar în arealele localit. Breazu,Băiceni, Răducăneni, Pârcovaci (lângăHârlău), Leţcani ş.a. Păduri (97 564 ha,în anul 2008).
Istoric. Săpăturile arheologice efec -tuate în dife rite zone ale jud. I. au scos laiveală nenumărate dovezi materiale ceatestă existenţa unor aşezări omeneştiîncepând din Paleoliticul superior (repre -zentativă pentru această epocă fiindaşezarea des coperită în arealul satuluiSpinoasa din com. Erbi ceni) şi careevoluează mult în Neolitic, când ating unînalt nivel de dezvoltare. Importantevestigii neolitice au fost identificate înpeste 100 de locuri din peri metrul jud. I.,semnificative fiind cele de la Băiceni (peDealul Cetăţuia), Hăbăşeşti, Rugi noasa,Cozia, Fedeleşeni, Larga-Jijia, Glăvă neştişi mai ales cele de la Cucuteni, care audat numele uneia dintre cele mai stră -lucite şi mai re numite culturi eneoli ticedin Europa (milen. 4–3 î.Hr.), răspândită

pe o întinsă supr. a României. Perioadade trecere de la Neolitic la Epoca bron -zului este ilustrată de desco peririle de laHorodiştea, Erbi ceni, Iaşi ş.a. Măr turiilearheologice atestă conti nuitatea vieţiiome neşti pe aceste meleaguri şi înEpocile bronzului (aşezările de la Ulmi,Valea Lupului ş.a.) şi fierului (Cozia),când se dezvoltă o agricultură primitivăşi se practică un păstorit trans  humant,iar aşezările umane au tendinţa să ocu -pe poziţii mai înalte, în tărite cu şanţuride apă rare, care le conferă un caracter decetăţi fortificate, aşa cum sunt celedescoperite la Cotnari, Moşna, Ruginoasaş.a. Pe Dealul Cătă lina de lângă Cotnariau fost descoperite urmele unei cetăţitraco-getice din sec. 5–3 î.Hr., în carese presupune că îşi avea reşed. şeful unuitrib traco-get. Continuitatea de locuire apopulaţiei geto-da cice, romanizate, estedovedită de vestigiile descoperite la Iaşi(sec. 3–6), Erbiceni (sec. 4–5), Hlincea (sec.7–9) ş.a. Pe fon dul aceleiaşi populaţiigeto-dace, romanizate, se formează, însec. 8–11, cultura de tip Dridu (ca ocontinuare de cultură cu populaţia dinMuntenia), ilustrată în mod convin gătorde descoperirile de la Spinoasa, Chipe -reşti, Răducăneni, Şorogari, Băi ceni ş.a.Nivelul supe rior atins de civilizaţiaautoh tonă este materializat prin tezaurelegăsite la Rădu căneni (sec. 10) şi Voi neşti(sec. 11–13). O dată cu întemeierea statu -lui feudal Moldova (sec. 14), terit. actualal jud. I. se populează intens, dezvoltân -du-se mai multe ora şe şi târguri (Iaşi,Hârlău, Târgu Fru mos, Cotnari, Şcheia),iar comerţul şi meşteşugu rile capătă oamploare deosebită. În 1716, DimitrieCantemir menţionează ţinutul Iaşilor caunitate ad-tivă si tuată între ţinuturileVaslui, Cârligătura, Hârlău şi Roman.Municipiul Iaşi, ca veche şi sta tornicăreşed. a Curţilor Domneşti (începând cu
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Iaşi (1). Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi
Pavel” a mănăstirii Cetăţuia

Iaşi (1). Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” a mănăstirii Frumoasa



anul 1434, domnii Moldovei şi-au stabilitreşed. la Iaşi) şi cu funcţie de capitală astatului Moldova timp de c. 300 de ani(1564–1859), a trăit din plin istoria zbu -ciumată a Moldovei, suferind de nenu -mărate ori din cauza prădăciunilor şiincendierilor provo cate de turci, tătari,poloni sau cazaci (1538, 1577, 1616, 1650,1686, 1821 etc.). Dar, de fiecare dată,domnii Moldovei l-au refăcut şi l-auînzestrat cu noi construcţii, îndeosebireligioase. Totodată, din Iaşi a pornit, în1848, semnalul Revoluţiei care a cuprinsapoi şi alte zone ale ţării. La 5 ian. 1859,locuitorii jud. I. au avut un rol hotărâtorîn ale gerea ca domnitor al Moldovei a luiAlexandru Ioan Cuza, contribuind, astfel,substan ţial, la unirea Moldovei cu ŢaraRomânească şi crearea, în acest fel, astatului naţional român. Totodată,începând din sec. 17, oraşul Iaşi a fost uncentru polarizator şi un însemnat focarde cultură, aici înfiin ţându-se primatipografie din Moldova, prima şcoalăsupe rioară (Academia Vasiliană, 1640),prima univer sitate din ţară (1860), nume -roase instituţii de cul tură etc. La Iaşi autrăit şi au activat unele dintre cele maimari şi mai importante per sonalităţi aleştiinţei, culturii şi artei româneşti: Gri -gore Ureche, Varlaam, Dosoftei, MironCos tin, Dimitrie Cantemir, Ion Neculce,Gheorghe Asachi, Mihail Kogălniceanu,Titu Maiorescu, Mihai Eminescu, IonCreangă şi mulţi alţii. După reforma ad-tiv teritorială din 1925, jud. I. avea o supr.de 3 227 km2 şi cuprindea 6 plăşi (Bahlui,Cârligătura, Codru, Copou, Turia, Prut),333 de sate şi două oraşe (Iaşi, TârguFrumos). Această configuraţie s-a păstratpână în 1950, când, potrivit unei noi îm -părţiri ad-tiv teritoriale a ţării (Legeanr. 5/8 sept. 1950), jud. I. a fost transfor -mat în re giu nea Iaşi, cu o supr. de 11 100km2, cu 7 raioane, 5 oraşe şi câteva sutede sate. Ca urmare a Legii nr. 2/17 febr.1968 privind organizarea ad-tivă a terit.României au fost desfiinţate regiunile şira ioanele, revenin du-se la forma tradi -ţională de ju deţ. În acest con text a fostreînfiinţat jud. I., ce cuprinde în limiteleac tuale o supr. de 5 476 km2, 5 oraşe (dincare Iaşi şi Paşcani sunt municipii), 93 deco mune, 418 sate şi 6 localit. compo nenteale municipiilor şi oraşelor.
Economia actuală a jud. I. se caracte -rizează prin existenţa unei industriiamplasată cu precădere în municipiulIaşi, a unei agriculturi eficiente, dez -voltată pe baza meca nizării şi chimizării,

cultura, cu îndelun gate tradiţii (practicatădin sec. 15), este răspândită în zonele decontact dintre podiş şi Câmpia Mol dovei(zonele Hârlău, Cotnari, Coasta Iaşilor,Dea lul Repedea) şi pe versanţii văilorBahlui şi Mi letin, formând câteva pod -gorii renumite (Cotnari, Iaşi, Bucium), încare pre domină viţa de vie nobilă, cusoiuri variate (Aligoté, Pinot Gris, Grasade Cot nari, Feteasca, Tămâioasa româ -nească ş.a.). În ca drul acestor podgorii seremarcă centrele viticole Cotnari, Hârlău,Bucium, Rediu, Bohotin, Comar na ş.a.renumite pentru calitatea vinu rilor. Înanul 2007, producţia totală de struguri afost de 26 740 tone. Pomicul tura, încadrul căreia predomină merii, pru nii,cireşii şi vişinii, formează livezi compacteîn arealele localit. Iaşi, Aroneanu,Comarna, Cot nari, Deleni, Strunga,Tansa, Ţibăneşti ş.a. În vara şi toamnaanului 2007, producţia totală de fructe aînsumat 26 912 tone, din care 11 920 tonemere, 3 492 tone prune, 7 136 tone vişineşi cireşe, 1 760 tone pere ş.a. Zootehnia,practicată atât în păstorit, cât şi în fermemoderne de creştere a ani malelor, are ladispoziţie un apreciabil fond na turalfurajer, precum şi o bază furajeră culti -vată şi o impor tantă rezervă de alimen -taţie a vitelor, rezul tată din deşeurileindustriei alimentare şi din pre parareafurajelor concentrate în combi nate specia -le. La începutul anului 2008, sectorulzootehnic al jud. I. cuprin dea 105 151capete bovine, predo minant din raseleBrună şi Holstein, 188 715 capete por cine,319 973 capete ovine, în special din raseleKarakul, Ţigaie şi Ţurcană, 43 976 ca petecaba line (locul 2 pe ţară, după jud.Botoşani), 12 293 capete capri ne; avi -cultură (3 540 598 capete păsări); apicul -tură (23 957 familii de albine). După anul1990 s-a înregistrat o creştere substan ţialăa ponderii secto rului privat în zoo tehnie,ajungând ca acesta să reprezinte peste99% în anul 2008. Pisci cultura se practicăîn cadrul numeroaselor iazuri create peterit. jud. I.
Căile de comunicaţie. La sf. anului 2007,lungi mea totală a reţelei feroviare de peterit. jud. I. însuma 289 km (din care 137km electrificate), revenind 52,8 km de c.f.la 1 000 km2 de teritoriu (densitate supe -rioa ră mediei pe ţară, care este de 45,2km/1 000 km2). Prin intermediul nodu -rilor feroviare Iaşi, Paşcani, Leţcani, PoduIloaiei se asi gură o accentuată dispersie

535Iaşişi a unor noi coordonate de dezvoltare aconstrucţiilor, comerţului, turismului,învăţământului, ştiinţei, culturii şi arteietc. în con diţiile economiei de piaţă. Înprezent, activitatea economică estesusţinută atât agenţi economici cu capitalintegral sau majoritar de stat, precum şide numeroşi agenţi economici cu capitalprivat.
Industria produce o gamă variată desorti mente: energie electrică (Iaşi şiPaşcani), laminate din oţel, de diferiteprofile, felurite tipuri de ţevi din oţel sauzincate, maşini-unelte, trac toare, utilajeşi unelte agricole, utilaje pentru industri -ile chimică şi metalurgică, pentru ind.lemnului şi pentru constr. de drumuri,poduri şi locuinţe, produse electronice,medicamente, biostimu latori, reactivi,mase plastice, fibre sintetice, fire debumbac, ţesături din bumbac, in şicânepă, mătase artificială, conf. şi trico -taje, mobilă, articole din piele şi blană,articole din sticlă şi porţelan ş.a. (toate înmunicipiul Iaşi), material rulant feroviar(Iaşi şi Paşcani), armături grele, utilajepentru ind. textilă, debitmetre electro -magnetice, adaptoare şi regula toare detemperatură (Paşcani), produse textile(Paşcani, Hârlău), cără midă, ţiglă, pre -fabricate din beton (Iaşi, Hârlău, Paşcani,Ciurea, Holboca), ulei vegetal, zahăr, pre -parate din carne şi lapte, con serve delegume şi fruc te, oţet, produse de pani -ficaţie, băuturi, ţiga rete, drojdie etc. (Iaşi,Paşcani, Hârlău, Cotnari, Rădu că neni,Târgu Frumos ş.a.). Ind. poligrafică (Iaşi).
Agricultura, cu vechi tradiţii, con sti -tuie a doua com ponentă a economiei jud.

I., dispunând de con diţii pedo-climaticefavorabile, de o bază tehni co-materialăbine dezvoltată (3 241 tractoare, din care3 014 în sectorul privat, 2 639 pluguripentru tractor, 1 297 semănători meca -nice, 420 combine autopropulsate etc., înanul 2007) şi de posibilităţi de folosire ametodelor agrotehnice avansate. Lasf. anului 2007, potenţialul productiv alagri culturii ieşene era format din 380 301ha teren agricol, din care 255 743 ha reve -neau supr. arabile, 85 484 ha păşunilor,22 326 ha fâneţelor naturale, 10 767 haviilor şi pepinierelor viticole şi 5 981 halivezilor şi pepinierelor pomicole. În anul2007, cea mai mare parte a terenurilorarabile (99 382 ha) a fost destinată cultu -rilor de porumb, urmate de plante uleioa -se (45 207 ha), grâu şi secară (42 194 ha),cartofi (9 908 ha), orz şi orzoaică, ovăz,sfeclă de zahăr, legume, tutun etc. Viti -



a trans portului feroviar în perimetrul jud.
I., cel mai in tens trafic înregis trându-sepe tronsoanele Ro man–Paşcani–Su ceava(al magistralei feroviare Bucu reşti–Plo -ieşti–Buzău–Bacău–Suceava–Vic şani spreUcra i na şi Polonia) şi Scânteia–Iaşi–Un -gheni (al magistralei feroviare Bucureşti–Plo ieşti–Buzău–Mără şeşti–Tecuci–Bârlad–Vas lui–Iaşi–Ungheni spre Rep. Moldovaşi Rusia). În acelaşi an, reţeaua dru mu -rilor publice se desfăşura pe o lungimede 2 390 km (din care 401 km mo -dernizaţi), cu o densitate de 43,6 km/100km2 de teritoriu (superioară mediei peţară, 33,9 km/100 km2). Majo ri tateadrumu rilor publice converg în marelenod rutier al muni cipiului Iaşi şi, de aici,prin punctul de vamă Un gheni se disper -sează către Republica Moldova, Ucrainaşi Rusia. Transportul aerian se reali zeazăprin intermediul aeroportului din Iaşi,care asigură legăturile directe atât cuCapitala ţării (municipiul Bu cu reşti), cuzona de vest a României, prin aero portulArad, cât şi cu Rep. Moldova, prinaeropor tul din Chişinău.

Învăţământ, cultură şi artă. În anulşcolar 2007–2008, procesul educa ţional şide învăţământ din perimetrul jud. I. serealiza atât prin intermediul unităţilor deînvăţământ de stat, cât şi al celor parti -culare, în cadrul cărora erau cuprinşi

212 595 preşcolari, elevi şi studenţi. Înaceeaşi perioadă, pe terit. jud. I. îşi desfă -şurau activitatea 64 grădi niţe de copii, cu28 714 copii şi 1 420 cadre didac tice, 230de şcoli generale (învăţă mânt primar şigim na zial), cu 79 427 elevi şi 5 661 cadredidactice, 53 de licee, cu 27 941 elevi şi2 495 profesori, o şcoală profe sională, cu10 494 elevi şi 374 pro fesori. Învăţământulsuperior de stat se realizea ză prinUniversitatea „Alexandru Ioan Cuza”,Uni ver sitatea Tehnică „GheorgheAsachi”, Univer sitatea Agronomică „IonIonescu de la Brad”, Universi tatea deMedicină şi Farmacie „Gr. T. Popa”, Aca -demia de Muzică „George Enescu”,Institutul Teo lo gic Ortodox, InstitutulTeologic Romano-Catolic şi Universitateade Informatică, în cadrul cărora în anuluniversitar 2007-2008 funcţionau 51 defacultăţi, cu 62 875 studenţi şi 3 345 profe -sori. Învăţământul superior particulareste reprezentat prin Universitatea „Apo -lonia”, Univer si tatea Ecologică „DimitrieCantemir”, Universi tatea FundaţieiAcademice „Petre Andrei”, Uni versitatea„Mihail Kogăl niceanu”, Univer sitatea„Ştefan cel Mare”, cu un total de 14 facul -tăţi, 7 973 studenţi şi 286 cadre didactice(în anul universitar 2007-2008). Totodată,la Iaşi mai func ţionează o filială aAcademiei Române şi 22 de institute decercetare şi proiectare. Reţeaua aşeză -mintelor de cultură şi artă cuprinde unTeatru Naţional – „Vasile Alecsandri”

(întemeiat ca instituţie în 1840 de cătreGheorghe Asachi), un Teatru de Operăşi Balet (1956), Filarmonica „Moldova”,al cărui concert inaugural a avut loc la 9oct. 1942, Teatrul pentru copii şi tineret„Lucea fărul” (inaugurat în 1950), 4 cine -ma tografe, 20 de muzee, 20 de casememo riale, 563 biblioteci, cu 8 567 000vol., 119 cămine culturale, 580 de monu -mente istorice, 526 de staţiuni arheolo -gice, un post local de ra dio-emisie de stat,opt posturi particulare de radio-e mi sie,un post local de televiziune (din 1990),numeroase ansambluri folclorice, tarafurişi orchestre de muzică populară, fanfare,formaţii corale etc. În anul 2007,activitatea sportivă se desfăşura în cadrulcelor 125 de secţii sportive în care eraucuprinşi 3 804 sportivi legi timaţi, 183antrenori şi 148 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului2007, jud. I. dispunea de o puternică bazămaterială, compusă din 20 de spitale, cu6 820 de paturi (un pat de spi tal la 120locuitori), trei dispensare, o poli clinică,un preventoriu, 378 de farmacii şi punctefarmaceutice ş.a. Din cele 20 de spitale,şapte sunt în municipiul Iaşi: Spitalul„Sfântul Spiridon” (cu secţiile endocri -nologie, oncologie-radiologie, gastroen -tero logie, buco-maxilo-facială), Spitalul„C. I. Parhon” (cu secţie de urologie-dializă), Spi talul de Neuro-chirurgie,Spitalul de Urgenţă, Spi ta lul de recupe -rare (cu secţii de boli profe sionale,
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recupe rare neuromotorie, chirurgie orto -pedică-re cu peratorie, reumatologie),Spitalul „Socola” (cu secţie de geriatrie),Spitalul clinic de copii „Sfânta Maria”.La sf. anului 2007, asistenţa medicală depe terit. jud. I. era asigurată de 2 831medici (un medic la 291 locuitori), 547medici stomatologi (un medic stomatologla 1 508 locuitori) şi 6 492 cadre medicalecu studii medii.
Turism. Datorită prestigiosului patri -moniu is to ric, cultural-artistic, ştiinţific,etnografic, folclo ric etc., jud. I. se carac -teri zează, sub aspectul potenţialuluituristic, prin predominarea fonduluituristic istorico-cultural în raport cufondul turistic natural. Marea majoritatea obiectivelor turistice de prim rang esteconcentrată în municipiul Iaşi, capitalade odinioară a Moldovei. Dar fluxul turis -tic este determinat şi de prezenţa altorobiective din perimetrul jud. I., printrecare: bisericile „Sfântul Gheorghe”(ctitorie din 1492 a lui Ştefan cel Mare) şi„Sfântul Dumitru” (ctitorie din 1535 a lui

Petru Rareş) din Hârlău, beciurile CaselorDomneşti (1491), bise rica ortodoxă cuhramul „Cuvioasa Parascheva” (ctitoriedin 1493 a lui Ştefan cel Mare) şi ruinelebisericii catolice (ctitorie în stil gotic din1561–1563 a lui Despot Vodă, pe lângăcare a funcţionat un Colegiu latin,înfiinţat în 1562 şi condus de JohanesSommer) din Cotnari, biserica „SfântaParascheva” (ctitorie din 1535–1541 a luiPetru Rareş) din Târgu Frumos, palatullui Alexan dru Ioan Cuza de la Ruginoasa,castelul familiei Sturdza (sec. 17, reparatîn 1904) din satul Miclăuşeni, com. Butea,casa memorială şi mausoleul lui VasileAlecsandri din Mirceşti, casa memorială„Mihail Sadoveanu” şi casa „Canta -cuzino–Paşcanu” (sec. 17) din Paşcani,staţiunea arheologică neolitică de laCucuteni, cen trul de ceramică neagrălustruită de la Schitu Stav nic (com.Voineşti), mănăsti rea Dobrovăţ din com.omonimă, cu bise rica având hramul„Pogorârea Duhului Sfânt”, ctitorie din27 apr. 1503 a lui Ştefan cel Mare şi

terminată după moar tea aces tuia,
respectiv în 1504, rezervaţia paleonto -
logică de pe Dealul Repedea, rezervaţia
botanică de la Valea Lungă (com.
Holboca) situată la 9 km E de municipiul
Iaşi, unde sunt protejate salcâmul gal ben
(Laburnum anagyroides), aflat aici la limita
occidentală a arealului său de răspândire,
şi specia Caragana frutex, rezervaţia floris -
tică şi faunistică „Fânaţele de la Valea lui
David” de la Leţcani, cu floră şi faună
stepice, pădurile Humosu, Uricani, Poieni,
Cătălina şi Galata, staţiunile balneoclima -
terice Strunga şi Nicolina etc. La sf. anului
2007, activitatea turistică de pe terit. jud.
I. avea la dis poziţie 54 de unităţi de cazare
cu o capacitate totală de 3 209 locuri, din
care 17 erau hoteluri, două campinguri,
două vile, şase tabere pentru elevi, 11
pensiuni turistice urbane şi nouă pensiuni
turistice rurale. Indicativ auto: IS.
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Localităţile jud. Iaşi(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)
I. Municipii Localit. componente ale

municipiilor

1. IAŞI (1387–1392)
2. PAŞCANI (1419) 1. Blăgeşti (1519)

2. Boşteni (1428)
3. Gâşteşti
4. Lunca (sec. 17)
5. Sodomeni

II. Oraşe Satele care aparţin oraşelor

1. HÂRLĂU (1384) 1. Pârcovaci (1624)
2. PODU ILOAIEI (1646) 1. Budăi (f. 1900)

2. Cosiţeni (1468)
3. Holm (1772)
4. Scobâlţeni (1627)

3. TÂRGU FRUMOS (1448)
III. Comune Satele componente

(primul sat este reşed. com.)
1. ALEXANDRU I. CUZA 1. Alexandru I. Cuza (1879)

2. Kogălniceni (1864)
3. Scheia (1606)
4. Volintireşti (1503)

2. ANDRIEŞENI 1. Andrieşeni (1429)
2. Buhăeni (1879)
3. Drăgăneşti (1772)
4. Fântânele (1879)

5. Glăvăneşti (1820)
6. Iepureni (1611)
7. Spineni (1772)

3. ARONEANU 1. Aroneanu (1594)
2. Dorobanţ (începutul sec. 20)
3. Rediu Aldei (1772)
4. Şorogari (1592)

4. BALŞ 1. Balş (sec. 19)
2. Boureni
3. Coasta Măgurii (1879)

5. BĂLŢAŢI 1. Bălţaţi (1473)
2. Cotârgaci (1864)
3. Filiaşi (1921)
4. Mădârjeşti (1453)
5. Podişu (1864)
6. Sârca (1439)
7. Valea Oilor (1879)

6. BÂRNOVA 1. Bârnova (1665)
2. Cercu (1846)
3. Păun (1575)
4. Pietrăria (1846)
5. Todirel (1772)
6. Vişan (1820)

7. BELCEŞTI 1. Belceşti (1420)
2. Liteni (1879)
3. Munteni (1879)
4. Satu Nou (1921)



5. Tansa (1469)
6. Ulmi (1597)

8. BIVOLARI                         1. Bivolari (1801)
2. Buruieneşti (1579)
3. Soloneţ (1864)
4. Tabăra (1772)
5. Traian (1921)

9. BRĂEŞTI                             1. Brăeşti (1462)
2. Albeşti (1599)
3. Buda (1864)
4. Cristeşti (1466)
5. Rediu (1921)

10. BUTEA                                 1. Butea (1803)
2. Miclăuşeni (1472)

11. CEPLENIŢA                        1. Cepleniţa (1554)
2. Buhalniţa (1612)
3. Poiana Mărului (1864)
4. Zlodica (1605)

12. CIOHORĂNI                     1. Ciohorăni (1599)
13. CIORTEŞTI                         1. Ciorteşti (1523)

2. Coropceni (1639)
3. Deleni (1430)
4. Rotăria (1921)
5. Şerbeşti (1423)

14. CIUREA                            1. Ciurea (1654)
2. Curături (1772)
3. Dumbrava (1891)
4. Hlincea (1608)
5. Lunca Cetăţuii (1846)
6. Picioru Lupului (1820)
7. Slobozia (1864)

15. COARNELE CAPREI        1. Coarnele Caprei (1879)
2. Arama (1878)
3. Petroşica (1879)

16. COMARNA                          1. Osoi (1772)
2. Comarna (1431)
3. Curagău (1884)
4. Stânca (f. după al Doilea

Război Mondial)
17. COSTEŞTI                        1. Costeşti (1425)

2. Giurgeşti (1456)
18. COSTULENI                     1. Costuleni (1605)

2. Covasna (1454)
3. Cozia (1421)
4. Hiliţa (1586)

19. COTNARI                            1. Cotnari (1448)
2. Bahluiu (1864)
3. Cârjoaia (1573)
4. Cireşeni (1864)
5. Făgăt (1864)
6. Hodora (1806)

7. Horodiştea (1583)
8. Iosupeni (1803)
9. Lupăria (1864)

10. Valea Racului (1864)
11. Zbereni (1623)

20. COZMEŞTI                          1. Cozmeşti (1503)
2. Podolenii de Jos (1864)
3. Podolenii de Sus (1439)

21. CRISTEŞTI                          1. Cristeşti (1427)
2. Homiţa (1624)

22. CUCUTENI                          1. Cucuteni (1454)
2. Băiceni (1454)
3. Bărbăteşti (1617)
4. Săcăreşti (1580)

23. DAGÂŢA                          1. Dagâţa (1469)
2. Băluşeşti
3. Boatca (1864)
4. Buzdug (1864)
5. Mănăstirea (1864)
6. Piscu Rusului (1864)
7. Poienile (1864)
8. Tarniţa (1864)
9. Zece Prăjini (1921)

24. DELENI                                1. Deleni (1430)
2. Feredeni (1480)
3. Leahu-Nacu (1921)
4. Maxut (1700)
5. Poiana (sec. 18)
6. Slobozia (1864)

25. DOBROVĂŢ                        1. Dobrovăţ (1499)
26. DOLHEŞTI                          1. Dolheşti (1406)

2. Brădiceşti (1436)
3. Pietriş (1864)

27. DRĂGUŞENI                      1. Drăguşeni (1432)
2. Frenciugi (1772)

28. DUMEŞTI                            1. Dumeşti (1619)
2. Banu (1487)
3. Chilişoaia (1456)
4. Hoiseşti (1493)
5. Păuşeşti (1426)

29. ERBICENI                           1. Erbiceni (1436)
2. Bârleşti (1576)
3. Spinoasa (1633)
4. Sprânceana (1864)
5. Totoeşti ( 1420)

30. FÂNTÂNELE                      1. Fântânele (f. 1879)
31. FOCURI                               1. Focuri (f. în 1879)
32. GOLĂIEŞTI                         1. Golăieşti (1488)

2. Bran (f. în 1879)
3. Cilibiu (sec. 17)
4. Cotu lui Ivan (1803)
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5. Grădinari (1573)
6. Medeleni (1603)
7. Petreşti (1603)
8. Podu Jijiei (1864)

33. GORBAN                             1. Gorban (1820)
2. Gura Bohotin (1864)
3. Podu Hagiului (1864)
4. Scoposeni (1548)
5. Zberoaia (1634)

34. GRAJDURI                          1. Grajduri (1423)
2. Cărbunari (1803)
3. Corcodel (1864)
4. Lunca (1864)
5. Pădureni (1820)
6. Poiana cu Cetate (1503)
7. Valea Satului (1864)

35. GROPNIŢA                         1. Gropniţa (1803)
2. Bulbucani (1445)
3. Forăşti (1581)
4. Mălăeşti (1607)
5. Săveni (1921)
6. Sângeri (1701)

36. GROZEŞTI                          1. Grozeşti (1479)
2. Colţu Cornii (sec. 17)
3. Sălăgeni (1495)

37. HĂLĂUCEŞTI                   1. Hălăuceşti (1520)
2. Luncaşi (1864)

38. HĂRMĂNEŞTI                    1. Hărmăneştii Vechi (1551)
2. Boldeşti (1599)
3. Hărmăneştii Noi (1864)

39. HELEŞTENI                        1. Heleşteni (1686)
2. Hărmăneasa (1706)
3. Movileni (1654)
4. Oboroceni (1632)

40. HOLBOCA                          1. Holboca (1640)
2. Cristeşti (1803)
3. Dancu (1630)
4. Orzeni (1890)
5. Rusenii Noi (1879)
6. Rusenii Vechi (1772)
7. Valea Lungă (f. în 1879)

41. HORLEŞTI                          1. Horleşti (1471)
2. Bogdăneşti (1490)
3. Scoposeni (1438)

42. ION NECULCE*                 1. Ion Neculce (1638)
2. Buznea (1734)

3. Dădeşti (1428)
4. Găneşti (1433)
5. Prigoreni (1608)
6. Războieni (f. 1879)

43. IPATELE                           1. Ipatele (1772)
2. Alexeşti (1495)
3. Bâcu (1448)
4. Cuza Vodă (1596)

44. LESPEZI                           1. Lespezi (1821)
2. Buda (1864)
3. Bursuc-Deal (1878)
4. Bursuc-Vale (1921)
5. Dumbrava (1921)
6. Heci (1453)

45. LEŢCANI                          1. Leţcani (1516)
2. Bogonos (1516)
3. Cogeasca (1609)
4. Cucuteni (1642)

46. LUNGANI                            1. Lungani (1490)
2. Crucea (1879)
3. Goeşti (1491)
4. Zmeu (1890)

47. MĂDÂRJAC                        1. Mădârjac (1497)
2. Bojila (1772)
3. Frumuşica (1772)

48. MIRCEŞTI                           1. Mirceşti (1455)
2. Iugani (1520)

49. MIRONEASA                      1. Mironeasa (1820)
2. Schitu Hadâmbului (1661)
3. Urşiţa (1864)

50. MIROSLAVA                       1. Miroslava (1579)
2. Balciu (1446)
3. Brătuleni (1456)
4. Ciurbeşti (1503)
5. Corneşti (1613)
6. Dancaş (1820)
7. Găureni (1583)
8. Horpaz (1646)
9. Proselnici (1490)

10. Uricani (1456)
11. Valea Adâncă (1772)
12. Valea Ursului (1864)
13. Voroveşti (1434)

51. MIROSLOVEŞTI                1. Mirosloveşti (1420)
2. Miteşti (1483)
3. Soci (1772)
4. Verşeni (1453)

52. MOGOŞEŞTI                      1. Mogoşeşti (1438)
2. Budeşti (1613)
3. Hadâmbu (1661)
4. Mânjeşti (1518)
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* Până la 7 apr. 2004, com. Ion Neculce s-a numit Târgu
Frumos, iar până la 17 febr. 1968, satul Ion Neculce a purtat
numele Prigorenii Mici.



53. MOGOŞEŞTI-SIRET         1. Mogoşeşti-Siret (1454)
2. Muncelu de Sus (1442)
3. Tudor Vladimirescu (1892)

54. MOŞNA                            1. Moşna (1803)
55. MOŢCA                             1. Moţca (1471)

2. Boureni (1471)
56. MOVILENI                           1. Movileni (1587)

2. Iepureni (1772)
3. Larga-Jijia (1816)
4. Potângeni (1573)

57. OŢELENI                             1. Oţeleni (1446)
2. Hândreşti (1546)

58. PLUGARI                            1. Plugari (1828)
2. Borosoaia (1579)
3. Oneşti (1579)

59. POPEŞTI                             1. Popeşti (1476)
2. Doroşcani (1792)
3. Hărpăşeşti (1456)
4. Obrijeni (1619)
5. Pădureni (1864)
6. Vama (sec. 19)

60. POPRICANI                        1. Popricani (1476)
2. Cârlig (1816)
3. Cotu Morii (1921)
4. Cuza Vodă (1879)
5. Moimeşti (1472)
6. Rediu Mitropoliei (1772)
7. Ţipileşti (1617)
8. Vânători (1890)
9. Vulturi (1879)

61. PRISĂCANI                        1. Prisăcani (1803)
2. Măcăreşti (1772)
3. Moreni (1772)

62. PROBOTA                           1. Probota (1448)
2. Bălteni (1772)
3. Perieni (1473)

63. RĂCHITENI                         1. Răchiteni (1520)
2. Izvoarele (1890)
3. Ursăreşti (1864)

64. RĂDUCĂNENI                     1. Răducăneni (începutul sec. 19)
2. Bohotin (1411)
3. Isaiia (1816)
4. Roşu (1864)

65. REDIU                                  1. Rediu (1472)
2. Breazu (f. după 1945)
3. Horleşti (1879)
4. Tăuteşti (1634)

66. ROMÂNEŞTI                      1. Româneşti (1609)
2. Avântu (1921)
3. Ursoaia (1921)

67. ROŞCANI                            1. Roşcani (1722)
2. Rădeni (1554)

68. RUGINOASA                      1. Ruginoasa (1596)
2. Dumbrăviţa (1772)
3. Rediu (1772)
4. Vascani (1449)

69. SCÂNTEIA                          1. Scânteia (1423)
2. Bodeşti (1864)
3. Boroşeşti (1462)
4. Ciocârleşti (1462)
5. Lunca Rateş (1864)
6. Rediu (1772)
7. Tufeştii de Sus (1772)

70. SCHITU DUCA                   1. Schitu Duca (1803)
2. Blaga (1864)
3. Dumitreştii Gălăţii (1879)
4. Pocreaca (1772)
5. Poiana (1644)
6. Poieni (1864)
7. Satu Nou (f. în 1921)
8. Slobozia (1772)

71. SCOBINŢI                           1. Scobinţi (1665)
2. Bădeni (1436)
3. Feteşti (1646)
4. Sticlăria (1864)
5. Zagavia (1632)

72. SINEŞTI                            1. Sineşti (1458)
2. Bocniţa (1864)
3. Osoi (1864)
4. Storneşti (1458)

73. SIREŢEL                              1. Sireţel (1436)
2. Berezlogi (1864)
3. Humosu (1921)
4. Satu Nou (1921)
5. Slobozia (1864)

74. STOLNICENI-PRĂJESCU 1. Stolniceni-Prăjescu (1644)
2. Brăteşti (1473)
3. Cozmeşti (1503)

75. STRUNGA                           1. Strunga (1411)
2. Brătuleşti (1456)
3. Criveşti (1545)
4. Cucova (sec. 17)
5. Fărcăşeni (1640)
6. Fedeleşeni (1426)
7. Gura Văii (1921)
8. Hăbăşeşti (1483)

76. ŞCHEIA                            1. Şcheia (1443)
2. Căueşti (1617)
3. Cioca-Boca (sec. 19)
4. Poiana Şcheii (1864)
5. Satu Nou (1921)
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77. ŞIPOTE                             1. Şipote (1445)
2. Chişcăreni (1625)
3. Hălceni (1614)
4. Iazu Nou (1879)
5. Iazu Vechi (1864)
6. Mitoc (1879)

78. TANSA                                 1. Tansa (1436)
2. Suhuleţ (1469)

79. TĂTĂRUŞI                          1. Tătăruşi (1398)
2. Iorcani (1443)
3. Pietrosu (1827)
4. Uda (1864)
5. Vâlcica (1921)

80. TODIREŞTI                         1. Todireşti (1456)
2. Băiceni (1454)
3. Stroeşti (1611)

81. TOMEŞTI                             1. Tomeşti (1469)
2. Chicerea (1597)
3. Goruni (1816)
4. Vlădiceni (1402)

82. TRIFEŞTI                             1. Trifeşti (1624)
2. Hermeziu (1803)*
3. Vladomira (1864)
4. Zaboloteni (1772)

83. ŢIBANA                            1. Ţibana (1400)
2. Alexeni (1921)
3. Domniţa (1864)
4. Gârbeşti (1483)
5. Moara Ciornei (1469)
6. Oproaia (1864)
7. Poiana de Sus (1469)
8. Poiana Mănăstirii (1864)
9. Runcu (1710)

10. Vadu Vejei (1469)
84. ŢIBĂNEŞTI                         1. Ţibăneşti (1399)

2. Glodenii Gândului (1578)
3. Grieşti (1651)
4. Jigoreni (1439)
5. Răsboieni (1864)
6. Recea (1864)
7. Tungujei (1469)

8. Vălenii (1457)
85. ŢIGĂNAŞI                           1. Ţigănaşi (1803)

2. Cârniceni
3. Mihail Kogălniceanu (1502)
4. Stejarii (1592)

86. ŢUŢORA                              1. Ţuţora (1448)
2. Chipereşti (1603)
3. Oprişeni (1772)

87. UNGHENI**                          1. Ungheni (1429)
2. Bosia (1443)
3. Coada Stâncii (1546)
4. Mânzăteşti (1583)

88. VALEA LUPULUI               1. Valea Lupului (1772)
89. VALEA SEACĂ                  1. Valea Seacă (1453)

2. Conţeşti (1468)
3. Topile (1634)

90. VÂNĂTORI                          1. Vânători (1864)
2. Criveşti (1633)
3. Gura Bâdiliţei (1864)
4. Hârtoape (1470)
5. Vlădnicuţ (f. în 1921)

91. VICTORIA                           1. Victoria (1803)
2. Frăsuleni (1569)
3. Icuşeni (1453)
4. Luceni (1436)
5. Sculeni (1772)
6. Stânca (1921)
7. Şendreni (1803)

92. VLĂDENI                             1. Vlădeni (1613)
2. Alexandru cel Bun (f. după

1907)
3. Borşa (1772)
4. Broşteni (1598)
5. Iacobeni (1502)
6. Vâlcelele (1601)

93. VOINEŞTI                            1. Voineşti (1461)
2. Lungani (1772)
3. Schitu Stavnic (1864)
4. Slobozia (1864)
5. Vocoteşti (1448)
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* Între 1950 şi 20 mai 1996 s-a numit Lunca Prutului. * * Până la 20 mai 1996, com. Ungheni s-a numit Bosia.

IBAŞFALĂU  Dumbrăveni (1).

IBĂNEŞTI 1. Dealurile ~, unitate delu -
roasă în extremi tatea de NV a Câmpiei
Moldovei, la graniţa cu Ucraina, extinsă
pe direcţie SV-NE, între râurile Buhai (afl.
dr. al Jijiei) la SV şi Podriga (afl. stg. al
Başeului) la NE. Alcătuite predo minant

din marne argiloase, argile, gresii şi
nisipuri. Prezintă numeroase fronturi
cuestice orientate spre N. Înălţimile
variază între 260 şi 339 m. Acoperite cu
păduri de foioase (gorun, carpen, stejar).

2. Com. în jud. Botoşani, alcătuită din
2 sate, situată la poalele de SE ale dealu -

rilor cu acelaşi nume; 4 111 loc. (1 ian.
2011): 1 983 de sex masc. şi 2 128 fem.
Producţie de piese şi accesorii pentru
autovehicule, de adezivi pentru faianţă
şi gresie, de tricotaje, de produse lactate,
de ulei comestibil, de nutreţuri concen -
trate. Morărit. Cojocărie. Creşterea ovine -



lor şi a bovinelor. Pomicultură (meri, peri,pruni, nuci). În satul Ibăneşti se află obiserică din lemn cu hramul „ÎnălţareaDomnului” (1789) şi o biserică de zid cuhramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şiGavriil” (1842, renovată în 1860). Monu -mentul Răscoalei din 1907, dezvelit înanul 2005.
3. Com. în jud. Mureş, alcătuită din10 sate, situată în zona DealurilorMureşului, pe râul Gurghiu; 4 382 loc.(1 ian. 2011): 2 234 de sex masc. şi 2 148fem. Expl. de andezit. Prelucr. lemnului;produse lactate. Centru de confecţionarea cojoacelor şi şerparelor. Satul Ibăneştieste menţionat documentar, prima oară,în 1453. Biserică din lemn cu hramul„Sfântul Nicolae” (1779), strămutată în1939 din satul Comori (com. Gurghiu) însatul Lăpuşna. Biserica „Naşterea MaiciiDomnului”, sfinţită la 20 sept. 2004, însatul Dulcea. Agroturism. Bogat fondcinegetic.
4. Com. în jud. Vaslui, alcătuită din 3sate, situată în zona Colinelor Tutovei, la22 km NV de municipiul Bârlad; 1 560loc. (1 ian. 2011): 826 de sex masc. şi 734fem. Producţie de ulei comestibil. Culturide floarea-soarelui. În arealul satuluiMânzaţi, atestat documentar la 24 apr.1434, paleontologul Gregoriu Ştefănescu(1838–1911) a descoperit (în anul 1890)scheletul unui mamifer uriaş (Dinothe -

rium gigantissimum), înrudit cu elefantul,exemplar conservat în întregime. Dupăce a fost reconstituit, scheletul acestuimamifer a fost expus la Muzeul de ştiinţenaturale „Grigore Antipa” din Bucureştiunde se află şi în prezent. În satulMânzaţi se află biserica având hramul„Tăierea Capului Sfântului Ioan Boteză -torul”, datând din 1761, cu modificări din1910 şi rămasă în ruină după cutre muruldin 10 nov. 1940. Com. I. a fost înfiinţatăla 19 dec. 2003 prin desprin derea satelorIbăneşti, Mânzaţi şi Puţu Olarului dincom. Alexandru Vlahuţă, jud. Vaslui.
IBRAIL  Brăila (2).

I. C. BRĂTIANU 1.  Făurei (1).
2. Com. în jud. Tulcea, formată dintr-un sat, situată pe malul dr. al Dunării,vizavi de municipiul Galaţi, pe ţărmul deNV al lacului Jirlău; 1 229 loc. (1 ian.2011): 608 de sex masc. şi 621 fem. Loc detrecere cu bacul. Apicultură. Până la 20mai 1996, satul şi com. I. C. Brătianu s-aunumit 23 August. 

minoase etc. Viticultură. Cămin cultural.Staţiune balneoclimaterică sezonieră, deinteres local, cu climat de câmpie,excitant-solicitant, şi cu ape minerale (desondă) clorurate, bromurate, iodurate,sodice, hipertone, termale (37°C) indicateîn tratarea afecţiunilor reumatis male. Însatul Floru se află biserica ortodoxă cudublu hram – „Sfinţii Împăraţi Constantinşi Elena” şi „Sfântul Dumitru” (1814, cupicturi murale interioare din 1836). SatulUrsoaia este atestat documentar la 16 ian.1655. 
ICOŞEŞTI  Icuşeşti.
ICUŞEŞTI, com. în jud. Neamţ, alcătuitădin 7 sate, situată în zona de contact aDealului Bour cu terasele Siretului, laconfl. râului Icuşeşti cu Siretul; 4 656 loc.(1 ian. 2011): 2 369 de sex masc. şi 2 287fem. Bisericile din lemn cu acelaşi hram– „Sfinţii Voievozi”, în satele Bătrâneşti(1809) şi Icuşeşti (sec. 19, reparată în1933). Satul Icuşeşti, menţionat docu -mentar în 1591, a mai purtat numele
Iucşeşti, Iugşeşti, Icoşeşti, iar din 1920 aredenumirea actuală.
IDECIU DE JOS, com. în jud. Mureş,alcătuită din 3 sate, situată în zonaDealurilor Mureşului, la poalele de V aleDealului Osoiu, la 396 m alt., pe râulMureş; 2 194 loc. (1 ian. 2011): 1 128 desex masc. şi 1 066 fem. Haltă de c.f. (însatul Ideciu de Jos). Expl. de balast.Producţie de mobilă şi de îmbrăcămintepentru lucru. Culturi de cereale, legumeş.a. Staţiune balneoclimaterică sezonieră,de interes local, cu climat de dealuri,sedativ şi cu izv. de ape mineraleclorurate, sodice, hipertone, indicate întratarea unor deficienţe ale aparatuluilocomotor (devieri ale membrelor inf.),hiperlaxitate şi instabilitate capsulo-ligamentară şi musculo-articulară la copiietc. În satul Ideciu de Jos, menţionatdocumentar, prima oară, în 1319, se aflăun castel din sec. 16, în stilul Renaşterii,cu 5 turnuri şi o biserică evanghelică.Bogat fond cinegetic (urşi, mistreţi ş.a.).Cabană de vânătoare (în satul Deleni).
IECEA MARE, com. în jud. Timiş, for -mată dintr-un sat, situată în CâmpiaTimişului; 2 479 loc. (1 ian. 2011): 1 242de sex masc. şi 1 237 fem. Culturi decereale, plante tehnice şi de nutreţ ş.a.Creşterea bovinelor. În satul Iecea Mare,atestat documentar, prima oară, în 1317şi apoi în 1467, se află o biserică romano-catolică (1770-1780) şi o biserică ortodoxă(1777). În 1719 aici au fost colonizate mai
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ICLĂNZEL, com. în jud. Mureş, alcătuitădin 11 sate, situată în SV ColinelorMădăraşului, pe cursul inf. al râuluiLechinţa; 2 257 loc. (1 ian. 2011): 1 166 desex masc. şi 1 091 fem. Mori de cereale;produse de panificaţie. În peri metrulsatului Căpuşu de Câmpie, atestatdocumentar în 1318, a fost descoperit undepozit de bronz, datând din sec. 11 î.Hr.,alcătuit din obiecte de podoabă şi un vârfde lance. Conacul „Şandor” (sec. 19), azicămin-spital, în satul Căpuşu de Câmpie.În satul Iclănzel, menţionat docu mentarîn 1501, se află biserica „Sfântul Vasilecel Mare” construită după anul 1980 pelocul unei biserici din lemn din sec. 18care a fost demontată şi mutată în 1980în satul Mădărăşeni din com. Iclănzel,atribuin du-i-se atunci hramul „SfinţiiArhangheli” (anterior avusese hramul„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”); în satulIclandu Mare, atestat documentar în1419, există biserica „Sfinţii ArhangheliMihail şi Gavriil” (sec. 18). Fond cinegetic.
ICLOD, com. în jud. Cluj, alcătuită din 5sate, situată în SE Dealurilor Dejului, peSomeşu Mic, la confl. cu Valea Mărului;4 362 loc. (1 ian. 2011): 2 164 de sex masc.şi 2 198 fem. Staţie de c.f. (în satul Iclod)şi halte de c.f. (în satele Fundătura şiLivada). Expl. de tufuri dacitice. Pro -ducţie de mobilă, de produse lactate, denutreţuri concentrate, de elemente decalorifer şi de obiecte de lenjerie. Muzeuetnografic (în satul Iclod). Fermă decreştere a bovinelor. Pomicultură (meri,pruni, peri). În arealul satului Iclod aufost descoperite urmele unei aşezări şi aleunui cimitir datând din Neolitic, o spadădin bronz din Hallstatt (800–300 î.Hr.) şivestigii de locuire din sec. 4–6 şi 8–10, iarîn perimetrul satului Fundătura a fostscoasă la iveală o cataramă gepidă dinargint aurit (sec. 6). În satul Iclod,menţionat documentar, prima oară, în1332 cu numele Iklod şi apoi în anul 1348,se află o biserică ortodoxă, din lemn, cuhramul „Înălţarea Domnului” (1791),restituită cultului greco-catolic în anul2004, iar în satul Orman, atestat docu -mentar în 1292, există o biserică din sec.13, cu transformări din sec. 15. 
ICOANA, com. în jud. Olt, alcătuită din3 sate, situată în Câmpia Boian, la 150 malt., pe râul Vedea; 1 844 loc. (1 ian. 2011):917 de sex masc. şi 927 fem. Expl. depetrol şi gaze naturale. Culturi de cereale,de plante tehnice şi de nutreţ, legu -



multe familii de germani. Com. IeceaMare a fost înfiinţată la 7 mai 2004 prindesprinderea satului Iecea Mare din com.Cărpiniş, jud. Timiş.
IEDERA, com. în jud. Dâmboviţa, alcă -tuită din 4 sate, situată în partea de E aSubcarpaţilor Ialomiţei, pe râul CricovuDulce; 4 042 loc. (1 ian. 2011): 2 013 desex masc. şi 2 029 fem. Reşed. com. estesatul Iedera de Jos. Expl. de petrol. Prelucr.lemnului. Culturi de cereale, cartofi,plante tehnice şi de nutreţ ş.a. Creştereabovinelor, ovinelor, caprinelor. Pomi -cultură (meri, peri, pruni, caişi). Bisericilecu hramurile „Adormirea Maicii Dom -nului” (1864–1865) şi „Sfinţii Voievozi”(1890), în satele Colibaşi şi Iedera de Jos. 
IEDU  Livezeni (2).
IENIDJA  Deleni (1).
IEPUREŞTI, com. în jud. Giurgiu, alcă -tuită din 6 sate, situată în SE CâmpieiGăvanu-Burdea, pe râul Neajlov; 1 853loc. (1 ian. 2011): 900 de sex masc. şi 953fem. Produse alim. Morărit. Culturi decereale, plante tehnice şi de nutreţ,legume etc. Fond cinegetic. Între 17 febr.1968 şi 23 ian. 1981, com. I. a făcut partedin jud. Ilfov. Bisericile cu hramurile„Sfântul Nicolae” (1790, refăcută în 1827)şi „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”(1825), în satele Iepureşti şi Gorneni. 
IER 1. Câmpia Ierului, subunitate aCâmpiei Someşului (Câmpia de Vest), înSV acesteia, la SV de râul Crasna, întreCâmpia Carei, (la N-NV) şi CâmpiaTăşnadului, la (S-SE), la 100–125 m alt.,drenată de râul Ier şi afl. săi. Formată dinşesuri aluviale joase acoperite, predo -minant, cu soluri cernoziomice, propiceculturilor agricole (cereale, plante teh -nice, legumicultură); în trecut era ocâmpie umedă, inundabilă, cu râuri ceaveau un curs lent, sinuos, cu numeroasebraţe şi meandre părăsite. Prin amplelucrări de amenajare (canalizarea râuluiIer, acumularea de tip polder de laAndrid, numeroase bazine de retenţieetc.), excesul de umiditate a fost în mareparte înlăturat.

2. Râu, afl. dr. al Barcăului pe terit.Ungariei, la 9 km de graniţă; 107 km;supr. bazinului: 1 437 km2. Izv. din NEcâmpiei cu acelaşi nume, de pe terit. com.Craidorolţ (jud. Satu Mare), şi străbateCâmpia Ierului pe direcţie NE-SV, fiindcanalizat în aval de com. Sălacea.Cunoscut şi sub numele de Eriu.

IERNUT, oraş în jud. Mureş, situat înpartea de S a Câmpiei Transilvaniei, la300 m alt., pe stg. râului Mureş, la confl.cu Şeulia, la 30 km SV de municipiulTârgu Mureş; 9 575 loc. (1 ian. 2011): 4 716de sex masc. şi 4 859 fem. Supr.: 106,4km2, din care 6,7 km2 în intravilan;densitatea: 1 429 loc./km2. Staţie de c.f.Nod rutier. Expl. de gaze naturale.Microhidrocentrală (1,4 MW) dată înfolosinţă în 1972. Producţie de echipa -mente electrice de iluminat, de articolede îmbrăcăminte, de elemente din betonpentru construcţii, de textile, băuturirăcoritoare şi de nutreţuri concentratepentru animale. Ferme de creştere a păsă -rilor, bovinelor, ovinelor şi porcinelor.Siloz pentru cereale. Sere legumicole (24ha) şi floricole. Iazuri pentru piscicul tură(Iernut şi Cipău) cu o supr. de 109 ha.Staţiune de cercetare şi pro ducţie legu -micolă. Muzeu de istorie. Bibliotecăinaugurată la 1 mart. 1953, cu peste12 000 vol. Pe terit. satului Oarba deMureş funcţionează (din 1984), în sezonulestival, o tabără naţională de sculpturăîn aer liber, în cadrul căreia sunt createopere cu subiecte ce amintesc de luptelepurtate aici în sept. 1944. Istoric. Înarealul satului Cipău au fost descoperite(1953–1955) urmele unei aşezări neolitice,aparţinând culturii materiale Criş (milen.5 î.Hr.), în care s-au găsit fragmente devase ceramice (ceşti) cu decor de împun -sături succesive, un cimitir de înhumaţiedatând din prima Epocă a fierului, cuinventar bogat (ceramică modelată cumâna, brăţări din bronz, piese de harna -şament din bronz şi fier ş.a.), o aşezarerăsfirată de bordeie şi o necropolă deincineraţie din sec. 4, aparţinând unuigrup de daci liberi, din care s-au recu -perat un tezaur de monede romane dinbronz, precum şi ceramică modelată laroată (sec. 4). Tot aici a fost identificată oaşezare de bordeie cu cimitir de înhu -maţie, datând din sec. 5–6, în care s-augăsit obiecte de ceramică cenuşielustruită, o cataramă din argint aurit,piepteni, vârfuri de săgeţi din fier ş.a. Peterit. satului Lechinţa, menţionat docu -mentar în 1269, au fost scoase la ivealăurmele unei aşezări omeneşti cu maimulte niveluri de locuire, datând de lasf. Epocii bronzului, din perioada geto-dacică (fragmente ceramice lucrate laroată sau cu mâna), din timpul stăpâniriiromane, din sec. 6 (vârfuri de săgeţi cutrei muchii, o sabie din fier, un cercel ş.a.)şi din sec. 9–10 (ceramică decorată cu linii

incizate, simple sau vălurite). În perime -trul oraşului I., în punctul numit „FundulBedeelor”, a fost identificat un mormântde incineraţie din sec. 8–7 î.Hr., şi s-augăsit vase ceramice aparţinând culturiimateriale Basarabi (sec. 9–6 î.Hr.). Localit.
I. apare menţionată documentar, primaoară, în 1257, cu numele de Terra Ranolth,iar cu numele actual (respectiv Iernot) din1854. În perioada 1461-1700 localitatea aavut statut de târg (oppidum), iar între1867 şi 1918 s-a aflat în cadrul ImperiuluiAustro-Ungar. În arealul satului Oarbade Mureş, atestat docu mentar în 1733,între 22 şi 29 sept. 1944, trupele româneau purtat lupte grele împotriva armatelorgermano-ungare pentru cucerirea Dealu -lui Sângeorgiu (cotele 409, 463 şi 495) –punct-cheie în operaţiunile militare deeliberare a părţii de NV a Transil vaniei.În timpul acestor lupte au murit 11 000de militari români. Localit. Iernut a fostdeclarată oraş la 18 apr. 1989, având însubordine ad-tivă 8 sate: Cipău, Deag,Lechinţa, Oarba de Mureş, Porumbac,Racameţ, Sălcud, Sfântu Gheorghe.
Monumente: castelul „Kornis–Rákóczi–Bethlen”, declarat monu  ment istoric, con -struit în 1545, cu modi ficări din1650–1660, în stilul Renaşterii, dupăplanurile arhitectului veneţian AgostinoSerena; biserică zidită în anii 1486–1593(azi biserică reformată); statuia „Lupoaicaalăptând pe Romulus şi Remus” (Lupa
capitolina); Monumentul eroilor, operă asculptorului Harsay Mozes, ridicat înmemoria celor 11 000 de eroi căzuţi întimpul luptelor din sept. 1944, inauguratla 9 mai 1950. În satul Cipău, menţionatdocumentar în 1332, se află o biserică dinsec. 15, cu modificări din sec. 18, iar însatul Deag, atestat documentar în 1332,există biserica „Sfinţii Arhangheli Mihailşi Gavriil” zidită în 1929 pe locul uneiadin lemn ce data din anul 1765 şi o
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Iernut. Castelul „Kornis–Rákóczi–Bethlen”



biserică din lemn cu hramul „BunaVestire” (sec. 18). 
IEŞELNIŢA, denumirea, până la 20 mai1996, a satului şi com. Eşelniţa.

IEUD, com. în jud. Maramureş, formatădintr-un sat, situată în Depr. Maramureş,la poalele de N ale M-ţilor Ţibleş, pe râulIeud; 4 175 loc. (1 ian. 2011): 2 211 de sexmasc. şi 1 964 fem. Ateliere tradiţionalepentru diverse meşteşuguri (pivă, forjă,tâmplărie, ţesătorie, distilerie de alcool).Muzeu sătesc. Agroturism. Prima men -ţiune documentară a localităţii dateazădin 1365. Aici se află două biserici dinlemn, ambele cu hramul „Naşterea MaiciiDomnului”: Biserica din Deal, datând din1364 (cea mai veche din Maramureş), afost reconstruită în sec. 17 şi pictată însec. 18 şi restaurată în 1997. Picturile aufost executate direct pe lemn de meşterulAlexandru Ponehalschi din Berbeşti şirestaurate în 2007–2008. În 1999, bisericaa fost declarată monument UNESCO.Colecţie de icoane pe sticlă şi lemn. Înpodul bisericii a fost descoperit, în 1990,
Zbornicul de la Ieud (Codicele de la Ieud),cea mai veche scriere (de mână) în limbaromână (1391), exem plar unic în ţară,cunoscut şi sub numele de Manuscrisul
de la Ieud, aflat în prezent la BibliotecaAcademiei Române cu nr. 5032. Bisericadin Vale (1699–1712), cu acoperiş cu

poală dublă, supranumită „Catedrala delemn”, cu picturi interioare executate pepânză şi lipite pe pereţii de lemn, posedăo bogată colecţie de icoane pe sticlă;clopotniţă din lemn şi troiţă realizată în1935 de Traian Bilţiu-Dăncuş. Declaratămonument istoric. 
IEZER, masiv muntos în SE M-ţilorFăgăraş, între Dâmboviţa (la E) şi RâuDoamnei (la V), alcătuit din şisturicristaline (micaşişturi, cuarţite, gnaisurioculare, şisturi amfibolice). Este formatdintr-o culme pr. înaltă, cu direcţie NE-SV, dominată de mai multe vârfuri(Păpuşa 2 391 m, Bătrâna 2 341 m, IezeruMare 2 462 m), din care coboară spre SEculmi prelungi şi domoale, separate devăile râurilor Argeşel, Râu Târgului,Bratia şi Râuşor. În N se leagă de M-ţiiFăgăraş printr-o culme joasă şi îngustănumită Mezea–Otic. Cuprinde o întinsăzonă alpină, cu supr. de eroziune, reliefglaciar şi periglaciar. Alt. max.: 2 473 m(vf. Roşu). Acoperit cu păduri de foioasepână la 1 200 m alt., de molid între 1 200şi 1 800 m şi cu păşuni alpine la peste1 800 m alt. Cunoscut şi sub numele de
Iezer-Păpuşa. Rezervaţie naturală com -plexă (300 ha) în cadrul căreia se dezvoltăbujorul de munte sau smirdarul(Rhododen dron kotschyi), plantă ocrotită,zâmbrul (Pinus cembra), relict glaciar,genţiana (Gentiana kochiana), arginţica(Dryas octopetala, element oligoterm arcto-alpin), garofiţa alpină (Dianthus glacialis
sp. gelidus), piciorul cocoşului (Ranun -
culus montanus), cimbrişor de munte(Thymus alpestris) etc. Obiectiv turistic.
IEZERU, Schitul ~ Băile Olăneşti.
IEZERUL IGHIEL Ighiu (1).

IEZERUL MOSTIŞTEI  Mostiştea (3).

IEZERUL ŞUREANU  Şureanu (3).

IEZERU MARE 1. Vârf în masivul Iezer,alcătuit din şisturi cristaline. Alt.: 2 462m. Acoperit cu pajişti alpine. Accesibildinspre Câmpulung pe valea RâuluiTârgului.
2. Lac glaciar în M-ţii Cindrel, lapoalele vf. Cindrel (2  244 m), la 1 920 malt. Supr.: 3,4 ha; ad. max.: 13,30 m. Dinel izv. Râul Mare, socotit izv. pr. alCibinului, care se uneşte cu Râul Mic înamonte de com. Gura Râului, formândun curs unic cu numele Cibin.

I. G. DUCA 1.  Cristuru Secuiesc.
2. Pecineaga.
3.  Târgu Bujor.

IGHIU 1. Lac de baraj natural, cantonatîntr-o depresiune carstică, situat în parteacentral-sudică a M-ţilor Trascău (jud.Alba), la obârşia pârâului Ighiu (afl. stg.al Ampoiului), la 940 m alt., în arealulsatului Ighiel. Supr.: 5,26 ha; vol.: 0,22 mil.m3; ad. max.: 9 m. Cunoscut şi subnumele de Iezerul Ighiel.
2. Com. în jud. Alba, alcătuită din 5sate, situată în depresiunea omonimă, lapoalele de SE ale M-ţilor Trascău, la confl.râului Ighiu cu Bucerdea; 6 584 loc. (1 ian.2011): 3 321 de sex masc. şi 3 263 fem.Nod rutier. Expl. de calcar. Fabrici decărămidă, de prelucr. a lemnului (cheres -tea, scaune, panouri) şi a cărnii; abator;produse de panificaţie. Morărit. Ţesăturişi cusături populare. Muzeu etnografic(în satul Bucerdea Vinoasă). Centruviticol şi de vinificaţie (satele Ţelna şiŞard). Crama Ţelna (150 m lungime şi 6m lăţime). Rezervaţie complexă (500 ha),
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Ieud. Biserica „Naşterea Maicii Domnului” (din Deal)

Masivul Iezer (vf. Roşu)

Ighiu (1). Lacul de baraj natural



2011): 368 de sex masc. şi 349 fem. Culturide cereale. Expl. şi prelucr. lemnului. Însatul Igneşti, menţionat documentar,prima oară, în 1553 se află biserica„Înălţarea Domnului” zidită în 1986-1992pe locul uneia din lemn ce data din anul1904. 
IGNIŞ Gutâi (1).

IKLOD Iclod.

I. L. CARAGIALE, com. în jud. Dâm -boviţa, alcătuită din 3 sate, situată în zonade contact a Câmpiei Cricovului cuSubcarpaţii Ialomiţei, pe râul CricovuDulce; 7 161 loc. (1 ian. 2011): 3 496 de sexmasc. şi 3 655 fem. Staţii de c.f. (în sateleI. L. Caragiale şi Mija). Nod rutier.Prelucr. lem nului (mobilă). Morărit.Furaje pentru animale. Pomi cul tură(pruni, meri, nuci, cireşi, piersici). Culturide cereale, cartofi, legume. Creştereabovinelor, ovinelor, porcinelor. Bib liotecă(f. 1940) cu 9 200 vol. Reşed. com. estesatul Ghirdoveni (înfiinţat în anul 1700).Până la 7 febr. 1952, satul şi com. I. L.Caragiale s-au numit Vornicu Mărgineanu,iar între 7 febr. 1952 şi 17 febr 1968,
Caragiale. În satul Haimanalele (satdesfiin ţat şi unificat cu satul I. L.Caragiale), menţionat docu mentar înperioada 1482–1485 cu numele Mărgineni,s-a născut dramaturgul Ion LucaCaragiale (1852–1912); aici se află casamemorială „I. L. Caragiale”, cu docu -mente, fotografii, obiecte etc. şi biserica„Sfântul Dumitru Izvorâtorul de Mir”(1680). În satul I. L. Caragiale a existat,până în 1840, mănăs tirea Mărgineni,ctitorie din sec. 15 a vornicului DrăghiciMărgineanu, întărită cu ziduri de apărareîn 1646 de postel nicul ConstantinCantacuzino şi de stolnicul ConstantinCantacuzino în 1681. Mănăstirea aadăpostit vasta bibliotecă a stolniculuiConstantin Cantacuzino. În 1840, aceastămănăstire a fost transfor mată înpenitenciar, într-una dintre chilii a fostînchis timp de 3 ani Nicolae Bălcescu înurma descoperirii mişcării din 1840. Înprezent, penitenciarul Mărgineni (caredin 1949 are un pavilion special dedetenţie), cu o capacitate de peste 1 100de locuri, reprezintă locul de detenţie demaximă siguranţă a persoanelor lipsitede libertate.
ILEANA, com. în jud. Călăraşi, alcătuitădin 9 sate, situată în Câmpia Bărăganului,pe râul Vânăta; 3 218 loc. (1 ian. 2011):1 628 de sex masc. şi 1 590 fem. Nodrutier. Expl. de petrol şi gaze naturale.

Culturi de cereale. Între 17 febr. 1968 şi23 ian. 1981, com. I. a făcut parte din jud.Ilfov, iar între 23 ian. 1981 şi 29 mart. 1982din jud. Ialomiţa. În satul Ileana se află obiserică din anul 1826, iar în satul Arţariexistă o biserică din 1875.
ILEANDA, com. în jud. Sălaj, alcătuită din13 sate, situată în partea de V a DealurilorCiceului, pe dr. Someşului; 2 325 loc. (1ian. 2011): 1 136 de sex masc. şi 1 189 fem.Staţie de c.f. (în satul Ileanda) şi halte dec.f. (în satele Bizuşa-Băi şi Răstoci). Expl.de gresii şi conglo merate. Confecţionareacazanelor pentru ţuică. Morărit şipanificaţie. Culturi de cânepă. Pomi -cultură. Creşterea ovinelor, bovinelor,bubalinelor şi porcinelor. Centru deconfecţionare a obiectelor din împletituride răchită şi paie. Staţiune balneocli -materică în satul Bizuşa-Băi (). SatulIleanda este menţionat documentar,prima oară, în 1390. Bisericile din lemncu hramurile „Adormirea Maicii Dom -nului” (1441, restaurată în sec. 17, cupicturi interioare din 1796), declaratămonument istoric,„Sfinţii ArhangheliMihail şi Gavriil” (1580), „Sfântul Nicolae”(1780) şi „Sfinţii Arhangheli Mihail şiGavriil” (1827–1836, declarată monumentistoric), în satele Ileanda, Negreni, Podişuşi Răstoci. În satul Ileanda mai există obiserică ridicată în 1970 pe locul uneia din1730, o biserică reformată (1890) şi obiserică romano-ca tolică (1918).
ILFOV 1. Râu, afl. stg. al Dâmboviţei peterit. satului Zurbaua, com. Dragomi reşti-Vale, jud. Ilfov; 69 km. Izv. din CâmpiaVlăsiei. Se pare că în secolele trecute,malurile râului erau acoperite cu zăvoaiede arini (denumite Elhov, în slavă) de lacare, probabil, derivă numele Ilfov.Cunoscut şi sub numele de Bălcătaciu.

2. Judeţ situat în partea de S-SE aRomâniei, în zona central-estică a Câm -piei Române, în bazinele inf. ale râurilorArgeş, Dâmboviţa, Colentina ş.a., înhinterlandul municipiului Bucureşti, laintersecţia meridianului de 26° longi -tudine E cu paralela de 44°30’ latitudineN, între jud. Prahova (N), Ialomiţa (E-NE), Călăraşi (E-SE), Giurgiu (S-SV) şiDâmboviţa (V-NV). Supr.: 1 583 km2
(0,67% din supr. ţării). Populaţia (1 ian.2011): 329 998 loc. (1,54% din populaţiaţării), din care 160 585 loc. de sex masc.(48,7%) şi 169 413 loc. de sex fem. (51,3%).
Populaţia urbană: 142 460 loc. (43,2%);

545Ilfovsituată în perimetrul satului Ighiel, carecuprinde lacul de baraj natural Ighiu şizona înconjurătoare. Relieful rezervaţieiIghiel este accidentat şi include o parte abrâului de calcare ce înconjură M-ţiiTrascăului. Vegetaţia este reprezentatăprin specii arborescente (fag, pin, molid,brad, larice ş.a.), prin arbuşti (păducel,anin, salba râioasă ş.a.), prin exemplarede floare-de-colţi (Leontopodium alpinum).Lacul de baraj natural Ighiu, din cadrulrezervaţiei, cunoscut şi sub numele de
Iezerul Ighiel, adăposteşte alge verzi şialbastre şi o bogată faună de interesştiinţific. Pe terit. satului Ighiel au fostdescoperite două topoare din bronz,datând din Epoca bronzului; în arealulsatului Ighiu, menţionat documentar,prima oară, în 1206, au fost identificateurmele unei aşezări romane (Villa rustica),ale unui castru roman de pământ (41 x50 m) şi ale unei necropole romane,datând din sec. 2–3, în care s-au găsitţigle, cărămizi, capiteluri, trepied debronz, ceramică ş.a., iar în satul Ţelna,atestat documentar în 1648, au fost scoasela lumină urmele unei aşezări din Epocabronzului, aparţinând culturii materialeCoţofeni (2500–1800 î.Hr.). În satulBucerdea Vinoasă, menţionată docu men -tar în 1238, au fost descoperite vestigiileunei aşezări din Epoca mijlocie a bron -zului, aparţinând culturii materialeWietenberg (sec. 16–13 î.Hr.), în care s-augăsit vase ceramice, un vârf de lance dinbronz ş.a., precum şi urmele unei aşezărirurale din Epoca romană, din care s-aurecuperat cărămizi cu ştampila legiunii a
XIII-a Gemina, ceramică, sculpturi, oinscripţie votivă ş.a., iar în arealul satuluiŞard, atestat documentar în 1238, a fostidentificată o necropolă romană din sec.2–3. Biserică din lemn cu hramul„Cuvioasa Parascheva” (în satul Ighiel),construită în 1750 şi pictată în 1783 deGavriil Zugravul; biserici cu zid deincintă, în satele Ighiu (sec. 15) şi Şard(sec. 15–18), în prezent aparţinândcultului reformat-calvin; biserica orto -doxă „Cuvioasa Parascheva” (1724), însatul Ighiu; ruinele bisericii „SfântulNicolae” (sec. 17), în satul BucerdeaVinoasă; conacul „Teleki” (sec. 18), însatul Ţelna, azi pensiune; castelul„Eszterhazy” (sec. 16), în satul Şard;hanul „Sfântul Gheorghe”, în satul Ighiu.
IGNEŞTI, com. în jud. Arad, alcătuită din4 sate, situată în N-NE Depr. Zarand, înzona Dealurilor Codru-Moma, pe cursulsuperior al râului Teuz; 717 loc. (1 ian.

   



rurală: 187 538 loc. (56,8%). Densitatea:208,5 loc./km2. Structura populaţiei pe
naţionalităţi (la recensământul din 20-31oct. 2011): 88% români, 4% rromi, apoichinezi, evrei, maghiari, germani, turci,ucraineni, ruşi-lipoveni, sârbi, mace -doneni, bulgari, poloni, greci, armeni ş.a.
Reşed. municipiul Bucureşti. Oraşe:Bragadiru, Buftea, Chitila, Măgurele,Otopeni, Pantelimon, Popeşti-Leordeni,Voluntari. Comune: 32. Sate: 89; localit.componente ale oraşelor: 7.

Relieful, în exclusivitate de câmpie,aparţine (integral sau parţial) subuni -tăţilor Câmpiei Vlăsiei (porţiuni dincâmpiile Snagovului, Moviliţei, Câlnă -ului ş.a., precum şi Câmpia Bucureştiuluiîn întregime), în cadrul căreia seevidenţiază interfluviile (câmpurile) largi(4 8 km), cu orien tare şi înclinare de la NVcătre SE, presărate cu crovuri, movile,văiugi, lacuri ş.a. Câmpia Vlăsiei, cu alt.cuprinse între 50 şi 120 m, se înca dreazăîn categoria câmpiilor tabulare, cuinterfluvii largi şi netede, în care o marerăspândire o au depozitele de loess (cugrosimi ce variază între 2 şi 12 m),afectate intens de procese de tasare.Datorită extensiunii şi caracteristicilormorfologice pe care le are lunca Argeş–Sabar în partea de S-SV a jud. I. ea seindividualizează ca unitate aparte derelief. Lunca Argeş–Sabar, extinsă pe 5–8 km lăţime, la 60–80 m alt., consideratăde unii geografi ca o continuare spre SEa Câmpiei de divagare Titu, este acope -rită cu depozite aluvionare recente(Holocen), cu un grad ridicat de permea -bilitate. Prezenţa unor bogate pânzefreatice la mică adân cime, a unor solurifertile şi a unei mari pieţe de desfacere aproduselor (în municipiul Bucureşti) aufavorizat dezvol tarea unei intenseactivităţi legumicole în această zonă.
Climă temperat-continentală, cunuanţe excesive, cu veri călduroase şisecetoase şi ierni friguroase, dominate deprezenţa frecventă a maselor de aer rececontinental din E sau arctic din N şi devânturi puternice care viscolesc zăpada.Valorile medii multianuale ale temp.aerului înre gistrează o uşoară creştere dela N (10,5°C) la S (11°C). Temp. max.absolută (40°C) a fost înregistrată laBucureşti (42,4°C, 5 iul. 2000), iar temp.minimă absolută (–35°C), la Snagov (25ian. 1942). Amplitudinea rezultată dincumu larea valorilor extreme (77,4°C), cât

şi aceea a mediilor lunare ale temp.aerului (c. 25°C) reflectă caracterul conti -nen talis mului accentuat al clima tului jud.
I. Cantitatea medie multianuală aprecipitaţiilor oscilează în jurul valorii de500 mm (la Brăneşti şi Vidra). Regimuleolian se caracteri zează prin predo -minarea vânturilor dinspre NE (21,6%)şi E (19,7%) care bat cu viteze mediianuale de 2–2,5 m/s, cu maxime petimpul iernii ce pot depăşi 125 km/oră.

Reţeaua hidrografică, cu o densitatede 0,2–0,3 km/km2, se caracterizează prinprezenţa câtorva râuri mari, care tran -zitează sau care formează, pe distanţemici, limita jud. I. cu judeţele din jur(râurile Ialomiţa, Argeş, Dâmboviţa,Colentina, Sabar), precum şi a unor râurimai mici, care îşi au obârşia pe terit. jud.Ilfov (Pasărea, Mostiştea, Câlnău,Cociovaliştea, Slotea sau Cocioc, Ilfov,Vlăsia ş.a.). Multe dintre râurile mici auun curs semipermanent, secând în timpulverilor secetoase. Lacurile naturale(predominant din categoria limanelorfluviatile) şi antropice sunt concentrate,cu precădere, în partea de N, de V şi deE a jud. I. Cele mai impor tante lacuri sunt:Snagov (575 ha), Căldăruşani (224 ha),Buftea (307 ha), Buciumeni (60 ha),Mogoşoaia (92 ha), Chitila (75 ha),Pantelimon II (313 ha), Cernica (360 ha),Ciolpani sau Scroviştea ş.a.
Vegetaţia naturală, înlocuită în mareparte de culturile agricole, aparţine stepeişi silvostepei. Pajiştile, extinse pe supr.restrânse, sunt puternic degradate (dincauza păşunatului intens), fiind alcătuitedin păruşca de stepă (Festuca valesiaca),troscot (Polygonum aviculare), firuţa cubulb (Poa bulbosa), pir gros (Cynodon

dactylon), obsiga (Bromus tectorum),pătlagina (Plantaga major), trifoi (Trifolium
repens) ş.a. Vegetaţia forestieră, mult maibine reprezentată, cuprinde mai multepâlcuri de păduri de foioase (Snagov,Corbeanca, Sineşti, Pasărea, Brăneşti,Cernica ş.a.), care sunt resturi alevestitului Codru al Vlăsiei. Pădurile defoioase sunt constituite din stejar (Quercus
robur), cer (Quercus cerris), ulm (Ulmus
carpinifolia), carpen (Carpinus betulus),arţar tătăresc (Acer tataricum), salcâm(Robinia pseudacacia) ş.a. Subarbo retulacestor păduri este format din corn(Cornus mas), porumbar (Prunus spinosa),lemn câinesc (Lygustrum arvense), păducel(Crataegus monogyna), măceş (Rosa canina)ş.a., iar covorul floral este alcătuit dinghiocei, viorele, toporaşi, brebenei,

lăcrimioare etc. În luncile marilor râurise dezvoltă păduri de esenţe moi (plop,salcie), în preajma lacurilor se întâlnescformaţiuni stuficole, iar pe unele lacurio bogată vegetaţie acvatică plutitoare (înspecial nuferi) şi submersă (brădiş).
Fauna, reprezentată prin elementespecifice Câmpiei Române, cuprinde omare varietate de specii de mamifere,păsări, reptile, insecte etc. adaptate laviaţa de pădure, de câmp sau dinpreajma apelor. În păduri se întâlnescmistreţi, căpriori, veveriţe, vulpi, fazani(colonizaţi), gaiţe, ciocănitori, piţigoi,cinteze, cuci, mierle etc., şerpi, şopârleş.a. Fauna de câmp este dominată derozătoare (popândăi, hârciogi, şoareci şişobolani de câmp, cârtiţe, iepuri, dihoriş.a.), de păsări (prepeliţe, privighetori,ciocârlii, hereţi, şorecari, ulii, vrăbii,porumbei, guguştiuci etc.), reptile şiinsecte. În apropierea apelor există obogată şi variată aglomerare de păsări deapă (locală sau în pasaj), printre care seremarcă raţele, gâştele, berzele, stârcii,gârliţele, lişiţele, fluierarii, nagâţii ş.a., iarlacurile sunt populate cu variate speciide peşti (crap, ştiucă, roşioară, plătică,babuşcă, biban ş.a.).
Resursele naturale sunt limitate, însubsolul jud. I. fiind depistate câtevazăcăminte de ţiţei şi gaze naturale, înformaţiunile mio-pliocene din arealelelocalit. Periş, Moara Vlăsiei, Pasărea,Căţelu, Bragadiru, Jilava. Expl. de nisipşi balast se efectuează în albiile râurilormari, în special în lunca Argeş-Sabar (laBragadiru şi Jilava).
Istoric. Cele mai vechi urme delocuire descoperite în perimetrul actualal jud. I. datează din Neolitic şi aparţinculturilor materiale Boian (milen. 4 î.Hr.)şi Gumelniţa (milen. 4–3 î.Hr.). Neoliticuleste bine reprezentat prin vestigiilescoase la iveală în arealele localit.Bălăceanca (com. Cernica), Glina şi maiales Vidra, unde s-au găsit topoare, cuţite,dălţi, vârfuri de săgeţi ş.a. din piatrăşlefuită, precum şi fragmente şi vaseceramice cu decor spiralo-meandric(caracteristic este vasul cu chip de femeie,numit „Venus de la Vidra”). Conti -nuitatea de locuire pe terit. ilfovean deastăzi este strâns legată de existenţatriburilor tracice şi apoi geto-dacice careau deprins meşteşugul topirii şiprelucrării bronzului şi mai târziu afierului. Epocile bronzului timpuriu şimijlociu (sec. 20–16 î.Hr.), aparţi nândculturii materiale  Glina III, ca şi cele din
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prima (Hallstatt) şi a doua (La Tène)
Epocă a fierului sunt bine ilustrate de
descoperirile de pe terit. com. Glina, din
care s-au recu perat vase ceramice din
pastă fină, multe dintre ele ornamentate
cu decor pictat în culori „crude” (roşu şi
alb), figurine antropomorfe şi zoomorfe
din lut ars, precum şi o mare cantitate de
obiecte de uz gospodăresc (râşniţe, lame,
răzuitoare ş.a.) sau arme de luptă
(topoare din bronz). Cucerirea (101–102
şi 105–106) şi apoi ocupaţia romană (106–
271/275) a Daciei au influenţat melea -

gurile ilfovene de azi, năvălirile sau
ocupaţiile temporare ale altor popoare
din sec. 3–7 au lăsat urme în viaţa
locuitorilor, fără însă să-i disloce din
locurile pe care le ocupau. Unele dovezi
arheologice atestă existenţa mai multor
aşezări omeneşti (cu populaţii stabile)
înainte de năvălirile popoarelor migra -
toare. În arealul satului Fundeni (com.
Dobroeşti) s-au descoperit urme ale
populaţiei autohtone din sec. 6 în cadrul
cărora au fost identificate elemente slave
aflate într-un stadiu avansat de asimilare.

În Evul Mediu, printre aşezările cu
populaţii stabile apare consemnat în
hrisoa vele vremii Snagovul, legat de mă -
năs tirea Snagov (azi pe terit. satului
Siliştea Snagovului), ctitorie din sec. 14 a
domnului Mircea cel Bătrân. În sec. 17–
18 au fost întemeiate noi mănăstiri
(Cernica, Căldăruşani, Ţigăneşti ş.a.) şi au
fost construite palate domneşti (la Afumaţi,
1696, Mogoşoaia, 1702, Pantelimon, 1736
ş.a.) în jurul cărora s-au format ori s-au
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concentrat sate de supuşi sau de oameniliberi, deter minând intensificarea locuiriimeleagurilor ilfovene. Primele referiri laexistenţa teritorială a jud. I. datează de laînceputul sec. 15, fiind legate de râulIlfov, de la care se pare că judeţul a pre -luat numele. Prima menţiune docu -mentară despre jud. I. apare într-unhrisov din 23 mart. 1482, emis la Gher -ghiţa de către domnul Basarab cel Tânăr(Ţepeluş), prin care voievodul dăruieştemănăstirii Snagov unele sate şi munţi şi-ioferă unele privilegii (…„Şi iarăşi oricâtesate are Sfânta mănăstire în judeţulElhov, iar la ele să se ia birul de la veciniimănăstirii”…). De atunci judeţul aevoluat şi s-a dezvoltat în limite variate,fiind (în ultimele decenii ale sec. 20) celmai forfecat şi mai ajustat judeţ al ţării.În toate formele ad-tive mai vechi, oraşulBucureşti, aflat în partea centrală a jud.
I., era înglobat în teritoriul acestuia. Laultima modificare administrativ-terito -rială majoră, din 17 febr. 1968, oraşulBucureşti (capitala ţării) a fost declaratmunicipiu şi a devenit unitate de sinestătătoare, cu rang de judeţ, evoluândseparat în cadrul limitelor jud. Ilfov. Terit.actual al jud. I., în limitele căruia suntcuprinse 32 de comune, 89 de sate, optoraşe şi şapte localit. com ponente aleoraşelor, cu reşed. în municipiul Bucu -reşti, reprezintă o relicvă a jud. I. deodinioară, cu rădăcini ancorate în sec. 15.De-a lungul timpului, şi cu precădere îna doua jumătate a sec. 20, jud. I. a cunos -cut cele mai mari amputări teritoriale,ajungând până la ridicola supr. de 1 583km2 în prezent, faţă de 5 176 km2 în 1937(când avea 10 plăşi, 2 oraşe şi 419 sate) şi8 225 km2 în 1972 (cu 2 municipii, 2 oraşe,125 comune şi 418 sate). În urma Legii nr.5 din 8 sept. 1950, când au fost desfiinţatevechile judeţe, terit. fostului jud. I. a fostintegrat (alături de porţiuni din judeţelevecine) şi a evoluat (până la 17 febr. 1968)în cadrul regiunii Bucureşti (cu unelepen dulări ale teritoriilor limitrofe înlimitele altor regiuni), care se extin dea peo supr. de 20 480 km2 (în anul 1964) şicuprindea 15 raioane, 10 oraşe şi câtevasute de sate. Prin Legea nr. 2 din 17 febr.1968 au fost reînfiinţate judeţele (înlo -cuind regiunile şi raioanele), între care şijud. I., cu reşed. în municipiul Bucureşti.Sub această formă a evoluat până la 23ian. 1981, când prin Decretul Consiliului

de Stat nr. 15, jud. I. a fost desfiinţat, celemai mari supr. din terit. său trecând încomponenţa judeţelor nou înfiinţate(Călăraşi şi Giurgiu), o mică porţiune dinsupr. sa fiind înglobată în jud. Ialomiţa,iar ceea ce a rămas a fost trecut sub admi -nistrarea municipiului Bucureşti ca unsector de sine stătător, numit SectorulAgricol Ilfov (la 23 ian. 1981, acest sectoravea un oraş – Buftea –, 26 comune şi 73sate), cu reşed. la Baloteşti. Ulterior, prinmai multe Decrete ale Consiliului de Stat(nr. 368/27 nov. 1985, nr. 209/18 iun.1986 ş.a.), Sectorul Agricol Ilfov a pierdutsau a primit mai multe comune cu sateleaferente. Ca urmare a Legii nr. 24 din 12apr. 1996 (Art. 124), denumirea SectoruluiAgricol Ilfov a fost înlocuită cu aceea dejudeţul Ilfov (…„De la data intrării învigoare a prezentei legi şi până la nouaorganizare administrativ-terito rială aţării, Sectorul Agricol Ilfov se va numijudeţul Ilfov”), iar în urma aplicării Legiinr. 50 din 10 apr. 1997 (Art. 126 [1]) a fosttrecut în categoria judeţelor (…„De ladata intrării în vigoare a prezentei legi şipână la noua organizare administrativ-teitorială a ţării, Sectorul Agricol Ilfov vaavea statut de judeţ, cu denumirea dejudeţul Ilfov, având reşedinţa în mu -nicipiul Bucureşti”), fiind cel mai mic dintotalul celor 41 de judeţe ale ţării.
Economia jud. I., puternic influenţatăde prezenţa în hinterlandul său a munici -piului Bucureşti, are un profil agrar-industrial. Cu toate că sectorul agricoleste prepon derent în cadrul economieijud. I., industria ocupă, totuşi, un locimportant datorită influenţei pe care oare capitala ţării în relaţiile econo mice cuacesta. Aşa se explică faptul că unelelocalităţi din imediata apropiere a mu -nicipiului Bucureşti (Jilava, Pantelimon,Popeşti-Leordeni ş.a.) au deve nit de-alungul anilor adevăraţi „sateliţi indus -triali” ai Capitalei (de exemplu: uzina deanvelope „Danubiana” S.A. din Popeşti-Leordeni, combinatul de articole tehnicedin cauciuc de la Jilava, fabrica deacumula tori din Pantelimon ş.a.), în timpce alte localităţi s-au dezvoltat ca centreale ind. uşoare şi alim. sau de întreţinereşi reparaţii ale utilajelor agricole.
Industria ilfoveană se remarcă printr-ogamă variată de produse ce se reali zeazăîn cadrul unor unităţi de stat sau private,răspândite în aproape jumătate dinnumărul localităţilor jud. I. Cele maiimportante produse industriale sunt:

energia electrică şi termică (termocentralade la Popeşti-Leordeni), utilaje pentruind. textilă, motoare generatoare şi tran -sfor matoare electrice, produse din cau -ciuc (Jilava), aparate şi instrumente demăsură şi control (Otopeni), utilajepentru transporturi (Voluntari), fire şifibre artificiale (Popeşti-Leordeni), pro -duse chimice (Vidra), vată, oxigen indus -trial, ambalaje pentru ind. alim. (Buftea),confecţii, ţesături, tricotaje, fire din in şicânepă, covoare etc. (Baloteşti, Buftea,Afumaţi, Snagov, Vidra, Brăneşti), prefa -bricate din beton, cărămidă, plăci şi daledin ceramică (Chitila, Chiajna, Bragadiru),nutreţuri combinate (Periş, 1 Decem brie),mobilier şi obiecte din lemn (Periş,Snagov), seruri şi vaccinuri veterinare(Voluntari), conserve de legume şi fructe,preparate din carne şi lapte, băuturialcoolice, bere, drojdie de bere, spirt,băuturi răcoritoare, malţ, produse depanificaţie etc. (Buftea, Popeşti-Leordeni,Afumaţi, Baloteşti, Bragadiru, Chitila,1 Decembrie, Pantelimon). O ramurăaparte o repre zintă ind. cinematografică,prezentă la Buftea (Centrul de producţiecinemato grafică „Bucureşti”).
Agricultura, cu un procent ridicat deprivatizare, reprezintă componenta do -mi  nantă a activităţii economice a jud. I.,dispunând de mari rezerve şi posibi lităţide dezvoltare, determinate de calităţilesolurilor, factorii de climă, dotările teh -nico-materiale, forţă de muncă adecvatăetc. La sf. anului 2007, fondul funciar aljud. I., în supr. totală de 158 328 ha, eraformat din 107 622 ha terenuri agricole,25 253 ha acoperite cu păduri şi alteterenuri cu vegetaţie forestieră, 5 312 hacu ape şi bălţi şi 20 141 ha alte suprafeţe.În acelaşi an, din totalul supr. agricole(107 622 ha), 103 301 ha erau terenuriarabile (inclusiv serele), 1 976 ha ocupatecu păşuni, 1 433 ha cu vii şi pepiniereviticole şi 854 ha cu livezi şi pepinierepomicole. În anul 2007, cea mai mareparte a terenurilor arabile, cu fertilitateşi productivitate mari, a fost destinatăculturilor de porumb (19 787 ha), urmatede cele cu grâu şi secară (19 135 ha),plante uleioase (12 224 ha), plante furajere(7 410 ha), floarea-soarelui (7 393 ha),legume (5 029 ha), orz şi orzoaică, cartofi,sfeclă de zahăr, leguminoase pentruboabe ş.a. Pomicultura, în cadrul căreiapredomină prunii, cireşii, vişinii, merii,caişii, pier sicii, este concentrată în arealelelocalit. Chitila, Băneasa, 1 Decembrie,Snagov, Pantelimon ş.a. În vara şi toamna
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anului 2007, producţia totală de fructe afost de 2 227 tone, din care 225 toneprune, 318 tone cireşe şi vişine, 481 tonemere, 728 tone caise şi zarzăre, 236 tonepiersici ş.a. În cadrul agriculturii, legu -micultura (practicată în sere sau în câmp)cunoaşte o dezvoltare accentuată caurmare a nevoilor de aprovi zionare aleCapitalei cu legume şi zarzavaturi proas -pete, precum şi datorită fabricilor deconserve. Legu micultura, cu o pro ducţietotală de 74 947 tone (în anul 2007), seprac tică inten siv în arealele localităţilor1 Decembrie, Popeşti-Leordeni, Măgurele,Bragadiru, Afumaţi, Dobroeşti, Berceni,Dărăşti-Ilfov ş.a. La începutul anului2008, sectorul zootehnic, în cadrul căruiase remarcă un procent ridicat de priva -tizare, cuprin dea 18 594 capete bovine(din care 95% în sectorul particular),188 594 capete porcine (99,3% privatizat),30 175 capete ovine şi caprine (99,8% îngospodăriile particulare); avicultură(883 397 capete păsări). Unele societăţicomer ciale sau regii autonome practicăcreş terea anima lelor în complexe sauferme aşa cum sunt cele de la Periş,Buftea, Mogoşoaia, Afumaţi, Bragadiru,1 De cem brie, Popeşti-Leordeni ş.a. 
Căile de comunicaţie de pe terit. jud. I.

sunt în strânsă legătură cu cele care con -
verg către municipiul Bucureşti, căci
absolut toate liniile de c.f. sau marile
magistrale rutiere care vin spre Capitală
sau pornesc radial din aceasta, traver -
sează şi o parte din supr. jud. I. Astfel, în
afara marilor magistrale feroviare
(Bucureşti–Ploieşti–Braşov–Cluj-Napoca–
Oradea; Bucureşti–Ploieşti–Buzău–Bacău–
Suceava; Bucureşti–Feteşti– Constanţa;

Bucureşti–Giurgiu; Bucureşti–Roşiori deVede–Craiova–Timişoara) care traver -sează terit. jud. I., mai există şi câteva liniide c.f. de importanţă locală (Bucureşti–Snagov) sau regională (Bucureşti–Urzi -ce ni–Făurei; Bucureşti–Chitila–Titu–Târgovişte; Bucureşti–Olteniţa). Întreagareţea de linii feroviare de pe terit. jud. I.însumează 180 km lungime (integralelectrificate), cu o densitate de 113,7 km/1 000 km2 de teritoriu. La sf. anului 2007,reţeaua drumurilor publice însuma810 km (din care 482 km drumuri moder -nizate), cu o densitate de 51,2 km/100km2 de teritoriu. Terit. jud. I. este traver -sat de câteva magistrale rutiere naţionale(Bucureşti–Ploieşti–Braşov–Sibiu–Deva–Arad; Bucureşti–Afumaţi–Urziceni–Buzău–Bacău–Suceava; Bucureşti–Feteşti–Constanţa – autos tradă construităîn anii 1987-2012; Bucureşti–Giurgiu–Ruse; autostrada Bucureşti–Piteşti ş.a.),precum şi de câteva drumuri naţionalede interes local sau regional. Totodată,jud. I. are pe terit. său (la Otopeni) cel maimare aeroport al ţării („Henri Coandă”),care asigură legăturile aeriene aleCapitalei cu nenumărate oraşe saucapitale ale unor ţări de pe toatecontinentele. Jud. I. ar fi putut beneficiade transporturi pe apă dacă nu ar fi fostsistate (după 1989) lucrările de construcţieale canalului Bucureşti–Dunăre, careurma să străbată partea de S-SV a jud. I.
Învăţământ, cultură şi artă. În anulşcolar 2007–2008, pe terit. jud. I. îşi desfă -şurau activitatea 23 de grădiniţe de copii,cu 7 035 copii înscrişi şi 359 cadre didac -tice, 67 de şcoli generale (învăţă mânt pri -mar şi gimnazial), cu 24 358 elevi şi 1 698

cadre didactice, 14 licee, cu 6 835 elevi şi
421 profesori ş.a. În acelaşi an, activitatea
culturală se desfă şura în cadrul unei case
de cultură (Buftea), 16 cămine culturale,
103 bilioteci cu 691 000 vol., mai multe
muzee şi colec ţii muzeale (Mogoşoaia,
Cernica, Snagov, Pasărea ş.a.).

Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului
2007, reţeaua unită ţilor sanitare de pe
terit. jud. I. cuprindea şapte spitale, cu
1 592 de paturi (un pat de spital la 184
locuitori), trei cămine-spital, două
dispensare medicale, 83 de farmacii, o
creşă ş.a. În acelaşi an, asistenţa medicală
era asigurată de 565 de medici (un medic
la 520 de locuitori), 101 medici stomato -
logi (un medic stomatolog la 2 911
locuitori), şase farmacişti şi 931 de cadre
sanitare cu pregătire medie.

Turismul este legat de prezenţa unorpăduri şi lacuri de agrement (Snagov,Cernica, Pasărea, Căldăruşani, Ciol pani,Mogoşoaia, Pustnicu, Tunari, Clinceni,Corbeanca ş.a.), unele dintre ele declaraterezervaţii forestiere, a unor mănăstiri(Cernica, Pasărea, Ţigăneşti, Căldăruşani,Snagov ş.a.), a unor monumente dearhitectură (palatul Mogoşoaia, palatul„Ştirbei” din Buftea, conacul Stolnicu -lului Cantacuzino din Afumaţi ş.a.),vestigii istorice (ruinele cetăţii lui Radude la Afumaţi ş.a.), muzee etc. În anul2007, capacitatea totală de cazare a jud.
I. (1 532 locuri) era asigurată de şaptehoteluri şi moteluri, două campinguri,şapte vile, patru pensiuni turisticeurbane, nouă pensiuni turistice rurale ş.a.
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Localităţile jud. Ilfov(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)
I. Oraşe                                        Localit. componente ale oraşelor

1. BRAGADIRU

2. BUFTEA (1577)                     1. Buciumeni
3. CHITILA                                 1. Rudeni
4. MĂGURELE (1852)              1. Alunişu

2. Dumitrana
3. Pruni
4. Vârteju

5. OTOPENI (1587)                   1. Odăile
6. PANTELIMON

7. POPEŞTI-LEORDENI (1530)

8. VOLUNTARI

II. Comune                                   Satele componente
                                                    (primul sat este reşed. com.)
1. AFUMAŢI                            1. Afumaţi (1510)
2. BALOTEŞTI                          1. Baloteşti (1624)

2. Dumbrăveni
3. Săftica

3. BERCENI                               1. Berceni

4. BRĂNEŞTI                            1. Brăneşti (1789)
2. Islaz (f. 1893)
3. Pasărea (f. 1813)
4. Vadu Anei (f. 1878)



5. CERNICA                            1. Cernica
2. Bălăceanca
3. Căldăraru
4. Poşta
5. Tânganu

6. CHIAJNA                             1. Chiajna (1787)
2. Dudu (1725)
3. Roşu (1700)

7. CIOLPANI                            1. Ciolpani (1800)
2. Izvorani
3. Lupăria
4. Piscu

8. CIOROGÂRLA                 1. Ciorogârla
2. Dârvari

9. CLINCENI                            1. Clinceni
2. Olteni
3. Ordoreanu*

10. COPĂCENI                       1. Copăceni

11. CORBEANCA                     1. Corbeanca
2. Ostratu
3. Petreşti
4. Tamaşi

12. CORNETU                           1. Cornetu
2. Buda

13. DASCĂLU                           1. Dascălu
2. Creaţa
3. Gagu
4. Runcu

14. DĂRĂŞTI-ILFOV                1. Dărăşti-Ilfov

15. 1 DECEMBRIE                   1. 1 Decembrie

16. DOBROEŞTI                       1. Dobroeşti
2. Fundeni

17. DOMNEŞTI                         1. Domneşti
2. Ţegheş

18. DRAGOMIREŞTI-VALE    1. Dragomireşti-Vale (1453)
2. Dragomireşti-Deal
3. Zurbaua

19. GĂNEASA                          1. Găneasa (1880)

2. Cozieni (1800)
3. Moara Domnească (1812)
4. Piteasca
5. Şindriliţa

20. GLINA                                  1. Glina
2. Căţelu
3. Manolache

21. GRĂDIŞTEA                       1. Grădiştea
2. Sitaru

22. GRUIU                                  1. Gruiu
2. Lipia
3. Siliştea Snagovului
4. Şanţu-Floreşti

23. JILAVA                                 1. Jilava (1716)
24. MOARA VLĂSIEI               1. Moara Vlăsiei (1622)

2. Căciulaţi
25. MOGOŞOAIA                     1. Mogoşoaia (1598)
26. NUCI                                     1. Nuci

2. Balta Neagră
3. Merii Petchii
4. Micşuneştii Mari
5. Micşuneşti-Moară

27. PERIŞ                                  1. Periş (1579)
2. Bălteni (1476)
3. Buriaş

28. PETRĂCHIOAIA                1. Petrăchioaia
2. Măineasca
3. Surlari
4. Vânători

29. SNAGOV                             1. Snagov (1428)
2. Ciofliceni
3. Ghermăneşti
4. Tâncăbeşti
5. Vlădiceasca

30. ŞTEFĂNEŞTII DE JOS     1. Ştefăneştii de Jos
2. Creţuleasca
3. Ştefăneştii de Sus

31. TUNARI                               1. Tunari
2. Dimieni

32. VIDRA                                  1. Vidra
2. Creţeşti
3. Sinteşti

Şoimuş şi Zam), Depr. I. s-a dezvoltat în
cadrul unui vechi culoar prin care, de-a
lungul erelor geologice, s-au scurs apele
din Bazinul Transilvaniei în Bazinul
Panonic. Depr. I. reprezintă o alternanţă
de vale îngustă (îngustările de la Brănişca
şi de la Burjuc–Zam, tăiate în cristalin şi

respectiv în piroclastite) cu vale largă
(bazinetul Ilia–Gurasada). Relieful este
reprezentat printr-o câmpie largă,
aluvială, din care se detaşează câţiva
martori ai fundamentului, precum şi din
enorme conuri de dejecţie şi glacisuri de
bordură, extinse la contactul cu zonele
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* Sat desfiinţat în 1986 (pe locul lui fiind creat un lac de
acumulare) şi reînfiinţat pe alt loc în anii `90 ai sec. 20.
ILIA 1. Depresiune intramontană,
tectono-erozivă, parte componentă a
Culoarului Mureşului, situată între M-ţii
Metaliferi (la N) şi M-ţii Poiana Ruscăi
(la S), la c. 175 m alt., pe cursul inf. al
Mureşului. Extinsă pe c. 20 km lungime
şi c. 7 km lăţime max. (între comuna



montane. Din cauza unei intense şi activeacţiuni de subsidenţă, manifestată înaceastă regiune, se constată uneleînmlăştiniri şi o puter nică meandrare acursului râului Mureş. Climă moderată,de adăpost, cu temp. medii de -1°C în ian.şi 22°C în iul. şi precipitaţii ce însumeazăc. 600 mm anual.
2. Com. în jud. Hunedoara, alcătuitădin 9 sate, situată în depresiunea omo -nimă, pe râul Mureş, la confl. cu râulSârbi, la poalele de S ale M-ţilor Metaliferişi cele de N ale M-ţilor Poiana Ruscăi;3 797 loc. (1 ian. 2011): 1 883 de sex masc.şi 1 914 fem. Staţie de c.f. (în satul Ilia) şihaltă de c.f. (în satul Bretea Mureşană).Expl. de balast. Expl. şi prelucr. lemnului.Producţie îmbrăcă minte de lucru, deambalaje din carton şi de ţuică de prune.Produse alim. Pomicultură (pruni, meri,peri). Culturi de cereale, cartofi şi legume.În peri metrul satului Bretea Mureşană,atestat documentar, prima oară, în 1453,au fost descoperite pe un promontoriuizolat, cu pante abrupte, pe vf. Măgura,vestigiile unei aşezări dacice din sec.1 î.Hr.-1 d.Hr. În satul Ilia, menţionatdocumentar, prima oară, în 1266, se aflăcastelul lui Gabriel Bethlen (sec. 17) şi ocasă parohială ortodoxă (sec. 17); bisericidin lemn cu hramurile „Sfântul Dumitru”(sec. 17), „Cuvioasa Parascheva” (sec. 17)şi „Sfântul Nicolae” (sec. 17), în sateleBretea Mureşană, Brâznic şi Dumbrăviţa. 

ILIENI, com. în jud. Covasna, alcătuitădin 3 sate, situată în partea de S a Depr.Sfântu Gheorghe, pe râul Olt; 2 002 loc.(1 ian. 2011): 991 de sex masc. şi 1 011fem. Expl. de balast. Producţie de maşinişi utilaje de utilizare generală, de mobilă,de ambalaje din material plastic şi deproduse alim. (preparate din lapte,macaroane, tăiţei). Satul Ilieni estemenţionat documentar, prima oară, în1332 şi atestat ca târguşor în 1695. Pe terit.satului Dobolii de Jos a fost desco perită(1869) o sabie din fier (113,5 cm lungime),datând din prima Epocă a fierului, cumâner decorat artistic, terminat la parteasuperioară cu două antene, iar în arealulsatului Ilieni a fost descoperit (1877) untezaur monetar alcătuit din 230 demonede romane republicane, datând dinperioada 206/200–46 î.Hr. În satul Ilienise află o cetate ţărănească (1443), cubiserică în incintă, devastată de tătari în1658. Fortificată cu şanţuri de apărare, în1708, de către austrieci, cetatea afuncţionat ulterior ca garnizoană. Tot aicise află o biserică reformată (1782-1786),

o biserică romano-catolică (1868) şiconacele „Séra” (1811), „Bornemisza”(sec. 18) şi casa „Bakó” (1793), iar în satulDobolii de Jos, conacele „Réznek” sau„Czáker” (1790–1813) şi „Hollacky”(1718, cu refaceri din 1806). 
ILIŞEŞTI, com. în jud. Suceava, alcătuitădin 2 sate, situată în Pod. Sucevei; 2 738loc. (1 ian. 2011): 1 395 de sex masc. şi1 343 fem. Fermă de creştere a bovinelor.În satul Ilişeşti se află biserica „Ador mi -rea Maicii Domnului” a fostei mănăstiriIlişeşti, ctitorie din 1714 a marelui medel -nicer Ionaşcu Isăcescu, cu picturi muraleinte ri oare din 1867 executate de Epa -minonda Bucevski. Han turistic. Com. I.a fost înfiinţată la 7 mai 2004 prin des -prin derea satelor Ilişeşti şi Braşca dincom. Ciprian Porumbescu, jud. Suceava,şi tot până la 7 mai 2004 satul Ilişeşti afost reşed. com. Ciprian Porumbescu.
ILIVAKIA Ialomiţa (1).

ILOVĂŢ, com. în jud. Mehedinţi, alcătuitădin 6 sate, situată în E Pod. Mehedinţi,pe râul Coşuştea; 1 334 loc. (1 ian. 2011):672 de sex masc. şi 662 fem. Expl. debalast. Pomicultură (meri, pruni, peri).Mori de cereale, în satele Firizu (1906) şiDâlbociţa (1912). Apicultură. Biserica dezid cu hramul „Sfântul Nicolae” (1846–1847) şi biserica din lemn cu hramul„Sfântul Nicolae” (1876), în satele Ilovăţşi Racova. În satul Firizu se află mănăs -tirea Coşuştea-Crivelnic, situată pe malulstg. al râului Coşuştea, ctitorie din sec.14 a călugărului Nicodim de la mănăs -tirea Tismana, cu biserica având hramul„Cuviosul Pahomie cel Mare”. Mănăsti -rea a fost menţionată docu mentar, primaoară, în 1493 şi a funcţionat până în sec.18, fiind reînfiin ţată la 5 iul. 2005 camănăstire de călugări. În vara anului2006, alături de ruinele bisericii vechi afost oficiată slujba de sfinţire a locului pe

care urmează să fie construită o bisericănouă cu acelaşi hram (la 29 aug. 2010 aufost turnate fundaţiile primelor chilii dela această mănăstire).
ILOVIŢA, com. în jud. Mehedinţi, alcă -tuită din 3 sate, situată în Depr. Bahna,la poalele de S ale M-ţilor Mehedinţi, perâul Bahna; 1 356 loc. (1 ian. 2011): 715 desex masc. şi 641 fem. Pomicultură; viticul -tură. Moară de cereale (1890) şi rezervaţiegeologică (punct fosilifer), în satul Bahna.În satul Iloviţa se află biserica „SfântulNicolae”  (1878), iar în  satul Bahna existăo biserică din 1892.
ILVA MARE, com. în jud. Bistriţa-Năsăud,alcătuită din 2 sate, situată în Depr. LuncaIlvei – Ilva Mare din M-ţii Bârgău, pe râulIlva, la poalele de S ale Măgurii Negre(1 331 m alt.) şi cele de N ale MăguriiCorni (1 371 m alt.); 2 501 loc. (1 ian.2011): 1 238 de sex masc. şi 1 263 fem.Staţie de c.f. Producţie de cherestea, demături şi perii şi de produse lactate.Creşterea bovinelor. Centru de cusăturişi de ţesături populare. În satul Ilva Mare,menţionat documentar, prima oară, în1552, se află o biserică ortodoxă cuhramul „Sfântul Ilie” (1885) şi o mănăs -tire de călugăriţe înfiinţată în 1995, cubiserica având dublu hram „Schimbareala Faţă” şi „Pogorârea Duhului Sfânt”.Agroturism. 
ILVA MICĂ, com. în jud. Bistriţa-Năsăud,formată dintr-un sat, situată pe SomeşuMare, la confl. cu râul Ilva, la poalele deSV ale M-ţilor Bârgău; 3 371 loc. (1 ian.2011): 1 714 de sex masc. şi 1 657 fem.Staţie de c.f. Nod rutier. Fabrică de che -res tea. Creşterea ovinelor, bovinelor şiporcinelor. Apicultură. Produse de arti -zanat (ţesături). Satul Ilva Mică esteatestat documentar, prima oară, în 1440.
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Ilieni. Cetatea cu biserica de incintă



INĂU  Ineu (1).

INDEPENDENŢA 1. Com. în jud. Călăraşi,alcătuită din 3 sate, situată în CâmpiaBărăganului, pe malul de NE al laculuiGălăţui; 3 467 loc. (1 ian. 2011): 1 699 desex masc. şi 1 768 fem. Nod rutier. Culturide cereale, floarea-soa relui, sfeclă dezahăr, plante tehnice şi de nutreţ etc., însistemul de irigaţii Slobozia – DragoşVodă – Vlad Ţepeş – Dunăre. Până la 23ian. 1981, com. I. a făcut parte din jud.Ilfov. Pe terit. com. I., pe malul laculuiGălăţui, a fost descoperită o necropolă(sec. 4) în care s-au găsit obiecte de cera -mică cenuşie, fine şi grosolane, piepteni,mărgele de chihlimbar, fibule ş.a. Biserica„Sfântul Ioan Botezătorul” (1907), în satulIndependenţa.
2. Com. în jud. Constanţa, alcătuitădin 5 sate, situată în SV Pod. Cobadin, lagraniţa cu Bulgaria; 3 054 loc. (1 ian.2011): 1 581 de sex masc. şi 1 473 fem.Nod rutier. Producţie de motoare hidrau -lice. Api cultură. Viticultură. Culturi decereale, plante uleioase, plante tehnice şide nutreţ etc. Pe terit. satului FântânaMare au fost descoperite urmele uneiaşezări rurale în care au fost găsite câtevareliefuri (al lui Dionysos, al lui Mithra şial Cavalerului trac) datând din sec. 2–3.Satul şi com. I. s-au mai numit Bairamdede.
3. Com. în jud. Galaţi, formată dintr-un sat, situată în Câmpia SiretuluiInferior, pe râul Geru; 4 852 loc. (1 ian.2011): 2 351 de sex masc. şi 2 501 fem.Staţie de c.f. Expl. de petrol şi gazenaturale. Producţie de mobilă pentrubucătării şi  birouri, de preparate dinlapte, de ulei şi de napolitane. Culturi decereale, plante tehnice şi de nutreţ, sfeclăde zahăr, legume etc. Viticultură. Fermăde creştere a porcinelor. Zonă de interescinegetic. Biserică având hramul „SfinţiiÎmpăraţi Constantin şi Elena”, a căreiconstrucţie a început la 24 ian. 1886 şi afost sfinţită la 17 sept. 1889. SatulIndependenţa a fost înfiinţat în 1879 prinîmproprietărirea însurăţeilor.
4. Denumirea satului şi a com.Murighiol, jud. Tulcea, între 13 oct. 1983şi 20 mai 1996.

INEU 1. Vârf de formă piramidală înpartea de E a M-ţilor Rodna, alcătuit dinşisturi cristaline. Alt.: 2 279 m. De sub elizvorăsc Lala şi Valea Băilor. Acoperit cupajişti alpine. La baza lui se găsesc circulşi lacul glaciar Lala. Accesibil dinspre

valea Someşului Mare, pe poteci marcate,din com. Rodna şi Şanţ. Cunoscut şi subnumele de Inău.
2. Oraş în jud. Arad, situat în CâmpiaCermei, la 100 m alt., pe râul Crişu Alb,la 55 km NE de Arad; 9 524 loc. (1 ian.2011): 4 691 de sex masc. şi 4 833 fem.Supr.: 116,6 km2, din care 6,7 km2 înintravilan; densitatea: 1 421 loc./km2.Nod feroviar şi rutier. Expl. de balast,nisip şi andezit (în satul Mocrea). Con -fecţii metalice. Reparaţii de maşini şiutilaje agricole. Producţie de mobilă şicherestea, de lenjerie de corp, de articoledin material plastic, articole de pielărie,prefabricate din beton şi de produse alim.Viticultură. Şase lacuri piscicole cu osupr. totală de 404 ha. Bogat fond cine -getic în pădurile din apropiere. La c. 5km S de oraş, între lunca Crişului Alb şicea a Cigherului, se află măgura Mocrea(378 m alt.), alcătuită din ande zite şiaglomerate vulcanice, acoperită cu opădure de foioase, extinsă pe 245,4 ha(cer, gârniţă, gorun, tei, carpen), declaratărezervaţie geologică şi forestieră. Aici seîntâlneşte şi o specie termofilă – migdalulpitic (Prunus tenella). La N de aceastămăgură, în lunca pârâului Condratău, seaflă poiana cu narcise de la Rovine (6 ha).

Istoric. În perimetrul oraşului au fostdescoperite vestigii de locuire din Neo -litic (topoare, silexuri, fragmente cera -mice) şi din perioada stăpânirii romane(obiecte de uz casnic, podoabe, monede,arme etc.). În sec. 12 exista aici o aşezarestabilă care apare menţionată docu -mentar, prima oară, în 1214, cu numele
Villa Ieneu. Dezvoltarea ulterioară alocalit. I. a fost strâns legată de con -struirea unei puternice cetăţi pe maluldrept al Crişului Alb, cu rol de apărareîmpotriva invaziilor diverşilor năvălitori.Cetatea Ineului este de fapt un impunătorcastel, cu ziduri grose de peste 4 m,turnuri înalte (circulare) la colţuri, şicreneluri de tragere, înconjurat, la câteva

sute de metri distanţă, din trei părţi deşanţuri cu apă şi de râul Crişu Alb,precum şi de un brâu de ziduri din piatrăstrăjuit de patru bastioane la colţuri.Cetatea apare amintită documentar în1295 ca fiind centrul unui cnezatromânesc. Cucerită de turcii otomani în1566, Cetatea Ineului a fost stăpânită deaceştia până la 22 oct. 1595, iar în nov.1599 a intrat în posesia lui Mihai Viteazul.În perioada 1645–1652 au fost executatelucrări de întărire a cetăţii (s-au recon -struit unele ziduri şi bastioane, s-au săpatşanţuri de apărare etc.). Recucerită deturci în 1658, Cetatea Ineului a devenitreşed. de sangeac până la 27 iul. 1693când a fost cu cerită de habsburgi. În 1700,s-au instalat aici trupele de grănicerimureşeni care o părăsesc în 1745. Dupăaceastă dată, Cetatea Ineului cade înruină până în 1870, când catelul a fostreconstruit şi transformat în stil neoclasic,cu elemente decorative caracteristiceRenaşterii târzii şi baro cului. Castelul afost reparat în anii 1975-1976 şi până în1989 a găzduit o şcoală pentru copiii cudeficienţe psihice şi fizice. În sec. 16–17,
I. a fost reşed. unei episcopii ortodoxe,iar în sec. 18–19 localitatea s-a dezvoltatca un centru meşteşugăresc cu multebresle şi târguri renumite. Decla  rat oraşla 27 oct. 1967, I. are în subordine ad-tivăsatul Mocrea. Monumente: castel-cetatedatând din sec. 13, reconstruit în 1870 şitransformat în stil neoclasic, cu elementedecorative caracteristice Renaşterii târziişi baro cului; biserică (sec. 13–14) în stilgotic, azi biserică evanghelică; biserica„Adormirea Maicii Domnului” con struităîn 1861-1864 pe locul uneia din 1775,reparată în 1979-1983 şi pictată în 1984-1986; biserica ortodoxă cu dublu hram -„Pogorarea Duhului Sfânt” şi „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” (1990-1996,pictată în 1996-1998). În satul Mocreaexistă un castel din 1834, aflat în mijloculunui parc de 5 ha, şi o cramă datând din1636 cu o capacitate de 7 000 hl.

3. Com. în jud. Bihor, alcătuită din 3sate, situată în Depr. Oradea–Vad–Boroddintre Dealurile Oradei (la N) şi DealurilePădurii Craiului (la S), pe râul CrişuRepede; 4 406 loc. (1 ian. 2011): 2 234 desex masc. şi 2 172 fem. Staţie de c.f. Expl.de balast. Producţie de mobilă şi deîncălţă minte. Centru pomicol şi viticol.Biserică de lemn cu hramul „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” (1720–1721,pictată în 1802), în satul Botean. 
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INSULA MARE A BRĂILEI  Balta
Brăilei.
INSULA MICĂ A BRĂILEI  Balta
Brăilei.
INULUI, Lacul ~ (sau Pânzelor), lacantroposalin, situat în perimetruloraşului Ocna Sibiului, format în cadrulsalinei „Jozsef” (abandonată în anul1770). Supr.: 875 m2; ad. max.: 46 m;salinitatea apei la supr. atinge 9 g/l, iarla 5,5 m ad. 320 g/l (de aici şi până lafund salinitatea rămâne neschimbată). 
ION CORVIN, com. în jud. Constanţa,alcătuită din 5 sate, situată în Pod. Oltinei,pe Valea Mare; 2 099 loc. (1 ian. 2011):1 105 de sex masc. şi 994 fem. Nod rutier.Apicul tură; legumicultură; pro duselactate şi de panificaţie. Pe terit. com. I.C.au fost descoperite urmele unei aşezărirurale (sec. 2) în care s-au găsit oinscripţie în limba greacă, cu numele uneifemei din Bithynia, şi un tezaur monetaralcătuit din stateri din Cyzic, monede deargint din Histria şi monede emise înApollonia Pontică, Mesembria (azi localit.Nesebăr din Bulgaria) şi Callatis. În satulIon Corvin a fost înfiinţată, în 1990, omănăstire de călugări amplasată în apro -pierea peşterii unde, potrivit tradiţiei,Sfântul Apostol Andrei a predicat
Evanghelia. În această peşteră se află unfel de pat dăltuit în piatră pe care, con -form tradiţiei, se odihnea Sfântul Andrei.Mănăstirea are o biserică mică, cu hramul„Adormirea Maicii Dom nului” construităîn perioada mart. 1994-sept. 1995 înapropierea peşterii, cu picturi muraleinterioare finalizate în 1999, şi bisericamare cu hramul „Sfântul Andrei” (1993-2002, pictată în 2004-2006). În bisericamică se păstrează racla cu moaştele (undeget) Sfântului Andrei. În apropiereexistă izvorul Sfântului Andrei.
ION CREANGĂ, com. în jud. Neamţ,alcătuită din 6 sate, situată în lunca şi peterasele de pe stg. Siretului, la contactulcu Dealul Bour; 5 854 loc. (1 ian. 2011):2 969 de sex masc. şi 2 885 fem. Staţie dec.f. (în satul Muncelu) inaugurată la 15dec. 1869. Prelucr. lemnului (mobilă).Morărit şi panificaţie. Culturi de cereale,plante olea ginoase, leguminoase ş.a.Agroturism. Satul Ion Creangă aparemenţionat documentar, prima oară, în1473 cu numele Brătieşti, mai târziu aapărut cu grafia Brăteşti, iar între 1908 şi1948 a avut toponimul Brătianu. SatulAvereşti este atestat documentar la 20aug. 1469.

IONEŞTI 1. Lac antropic, construit înscop hidroenergetic pe cursul inf. alOltului, pe raza com. Ioneşti, jud. Vâlcea.Supr.: 466 ha; vol.: 24,9 mil. m3.
2. Com. în jud. Gorj, alcătuită din 4sate, situată în lunca şi pe terasele de pedr. Jiului, la contactul cu pre lungirile deSE ale Dealurilor Jiului; 2 465 loc. (1 ian.2011): 1 220 de sex masc. şi 1 245 fem.Haltă de c.f. (în satul Ioneşti). Centru alRăscoalei ţărăneşti din 1907. Bisericăavând hramul „Sfinţii Voievozi” (ante1836), în satul Ioneşti. Agroturism.
3. Com. în jud. Vâlcea, alcătuită din9 sate, situată la marginea de E a Piem.Olteţului, în lunca şi pe terasele de pe dr.Oltului; 4 521 loc. (1 ian. 2011): 2 251 desex masc. şi 2 270 fem. Staţie de c.f.(inaugurată la 20 ian. 1887), în satulIoneşti. Hidrocentrală (38 MW), intratăîn funcţiune în 1979. Expl. de balast.Producţie de îmbrăcăminte pentru lucru.Prelucr. lemnului. Mat. de constr. Viticul -tură. Până în 1882, satul Ioneşti s-a numit

Ioneştii Minhului (după numele boieruluiMinhu Bucşenescu), iar între 1882 şi 17febr. 1968 a fost consemnat cu toponimul
Ioneştii Govorii. În satul Ioneşti, atestatdocumentar la 1 apr. 1494, se află obiserică din lemn cu hramul „SfântulNicolae” (1770) şi una de zid cu hramul„Sfinţii Voievozi” (1842, cu fresceoriginare); în satul Bucşani există bisericade zid cu hramul „Buna Vestire” (1743,cu picturi origi nare), iar în satul Marcea,atestat documentar în 1392, o biserică dinlemn cu hramul „Sfinţii Voievozi” (1866–1868). Satul Delureni, care până la 1 ian.1965 s-a numit Răscăeţi, apare menţionatdocumetnar la 25 nov. 1635.
IONEŞTII GOVORII Ioneşti (3).

IONEŞTII MINHULUI  Ioneşti (3).

ION NECULCE, com. în jud. Iaşi,alcătuită din 6 sate, situată în zona decontact a Câmpiei Jijiei Inferioare cuColinele Ruginoasa, pe cursul superioral râului Bahlui, la confl. acestuia curâurile Bahlueţ şi Ciuncă; 5 814 loc. (1 ian.2011): 2 982 de sex masc. şi 2 832 fem.Staţie de c.f. (inaugurată la 1 iun. 1870).Nod rutier. Expl. de balast. Viticultură.Creşterea bovinelor. Sere legumicole. Însatul Ion Neculce, numit până la 17 febr.1968 Prigorenii Mici, atestat documentarîn 1638, s-a născut cronicarul Ion Neculce.În satul Dădeşti, menţionat documentarîn 1428, se află biserica „Sfântul Nicolae”(1826, restaurată şi repictată în anii 2000-2001), declarată monument istoric în

2004, în satul Buznea, menţionat docu -mentar în 1734, există bisericile „SfântaEcaterina” (1821), „Sfânta Treime” (1854-1857) şi o biserică nouă, construită în anii1991-2005 şi pictată în 2006, iar în satulRăzboieni, înfiinţat în 1879, se aflăbiserica „Sfânta Ana” (1938, reparată în1972). Până la 7 mai 2004, com. I.N. s-anumit Târgu Frumos.
ION ROATĂ, com. în jud. Ialomiţa, alcă -tuită din 2 sate, situată în CâmpiaBărăganului, pe stg. râului Ialomiţa; 3 534loc. (1 ian. 2011): 1 729 de sex masc. şi1 805 fem. Staţie de c.f. (în satul Broşteni).Producţie de mobilă pentru birouri.Morărit. Produse de panificaţie. Culturide cereale, floarea-soarelui, sfeclă dezahăr, plante tehnice şi de nutreţ, legumeetc. Între 17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981 com.
I.R. a făcut parte din jud. Ilfov. Satul IonRoată a fost înfiinţat în anul 1912 cunumele Principesa Maria, iar din 1948 aredenumirea actuală. În satul Ion Roată (încătunul Colinele, numit Cioara înainte de1960), în cimitirul parohial, se află biserica„Sfântul Nicolae”, reconstruită în 1970–1972 pe un loc ferit de inundaţii. Picturilemurale interioare au fost executate în1972 de Gheorghe Albu. Biserica a fostsfinţită la 10 nov. 1985. Vechea biserică,zidită în 1836 prin strădania paharniculuiDimitrie Voinescu şi a soţiei sale, Elena,a fost demolată în 1970 din cauzastricăciunilor provocate de frecventeleinundaţii ale râului Ialomiţa. Tot în satulIon Roată se află biserica „AdormireaMaicii Domnului” (1943). Ruineleconacului „Zappa” (1857) şi bisericaavând hramul „Sfântul Nicolae” (1859),în satul Broşteni. 
IORDĂCHEANU, com. în jud. Prahova,alcătuită din 6 sate, situată la poalele deV ale Dealului Istriţa, pe râul CricovuSărat; 5 415 loc. (1 ian. 2011): 2 735 de sexmasc. şi 2 680 fem. Expl. de petrol.Producţie de mobilă pentru bucătărie.Viticultură. Pomicultură. În satul Vărbila,atestat documentar în 1521, se aflăbiserica fostei mănăstiri Vărbila, cuhramul „Adormirea Maicii Domnului”,ctitorie din anii 1525–1538 (sfinţită la 14sept. 1539) a marelui spătar Dragomir şia banului Toma, reconstruită în timpuldomniei lui Matei Basarab (1632–1654)de Pană Filipescu şi restaurată înperioada 1803–1805 după stricăciunileprovocate de cutremurul din 14 oct. 1802
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şi apoi în anii 1934–1937 când a fost şirepictată. Biserica mai păstrează unelepicturi murale interioare originare şi afost declarată monument istoric. Dupăse cula rizarea averilor mănăstireşti, în1863, mănăstirea a fost părăsită decălugări rămânând biserica de mir. În sec.19, peste pridvor a fost construit un foişordin lemn, de factură populară. Din fostamănăstire, menţionată în documente cunumele Verbila, mai există ruineleclădirilor anexe şi unele frag mente alezidului de incintă. În satul Moceşti existăo biserică din lemn, cu hramul „SfântulNicolae”, construită în 1694 (alte surseindică anul 1795), pictată la interior întempera, în satul Plavia se află ruinele(din 1909) bisericii de zid cu hramul„Sfântul Nicolae” (construită în 1817–1818), iar în satul Valea Cucului o bisericădin 1872. În arealul satului Străoşti,atestat documentar la 28 oct. 1464, au fostdescoperite (în 1974) urmele unei aşezăridin sec. 5–8 şi un depozit de 37 de seceridin bronz, iar în perimetrul satului ValeaCucului au fost identificate vestigiile uneiaşezări daco-romane datând din sec. 4-5.În satul Iordăcheanu, menţionat docu -mentar la 23 mai 1641, se află o bisericădin anul 1859.
IP, com. în jud. Sălaj, alcătuită din 5 sate,situată la poalele Dealurilor Crasnei, pecursul superior al râului Barcău; 3 769loc. (1 ian. 2011): 1 835 de sex masc. şi1 934 fem. Staţie de c.f. (în satul Ip) Expl.de lignit (în satele Ip şi Zăuan). Fabricăde cărămidă (Zăuan). Fermă de creşterea bovinelor. Pomicultură (meri, pruni,peri). În noaptea de 13 spre 14 sept. 1940,o subunitate militară horthystă a mas a -crat 159 de locuitori români ai com. I.Conac (sec. 19), în satul Zăuan. În satulIp, menţionat documentar, prima oară,în 1208, se află o biserică din sec. 16 (azibiserică reformată), cu portic adăugat în1622, transformări din 1793 şi turn-clo -potniţă din 1825 şi casa parohială (1751).La 12 iul. 1995, com. Ip a fost decla ratălocalitate martir de Parlamentul României.
IPATELE, com. în jud. Iaşi, alcătuită din4 sate, situată în Pod. CentralMoldovenesc, în zona de izv. a râuluiVelna; 1 991 loc. (1 ian. 2011): 1 044 de sexmasc. şi 947 fem. Expl. de calcar şi gresii.Pomicultură. Culturi de cereale, plantetehnice şi de nutreţ etc. Satul Ipatele estemenţionat documentar în 1772. Vechiul

nume: Valea lui Ipate. Biserică de zid cuhramul „Sfântul Nicolae” (1804, refăcutăîn 1879), în satul Bâcu şi biserică din lemncu hramul „Sfântul Nicolae” (1805), însatul Ipatele. 
IPOTEŞTI 1. Sat, reşed. com. MihaiEminescu, jud. Botoşani, situat la 8 kmNV de municipiul Botoşani, presupus locde naştere al poetului Mihai Eminescu(actele de naştere şi de botez ale poetuluisunt înscrise însă la Botoşani). Aici se aflăMuzeul memorial „Mihai Emi nescu”,înfiinţat în 1940, amenajat în casa recon -struită în 1934, pe locul casei părinteştiîn care copilărise marele poet; aici suntexpuse ediţii din opera lui M. Eminescu,fotografii, fotocopii etc. ce ilustreazăactivitatea literară şi publi cistică a„luceafărului poeziei româneşti”. În 1992,la Ipoteşti a fost înfiinţat Centrul Naţionalde Studii „Mihai Eminescu”.

2. Com. în jud. Olt, formată dintr-unsat, situată în Câmpia Boian, pe stg. râuluiOlt; 1 537 loc. (1 ian. 2011): 772 de sex masc.şi 765 fem. Hidrocentrală (53 MW) dată înfolosinţă în 1989, ale cărei turbine suntpuse în mişcare de apa lacului deacumulare Ipoteşti, lac finalizat în 1985(supr. lacului: 1 700 ha; vol.: 110 mil. m3).Producţie de ţuică. Pomicultură. Creştereaporcinelor, bovinelor şi ovi nelor. În arealulsatului Ipoteşti au fost descoperite vestigiipaleolitice (unelte din silex), neolitice, dinEpoca bronzului şi din sec. 6–7 (acestea dinurmă aparţin culturii materiale Ipoteşti-Cândeşti care este specifică populaţieiautohtone). Satul Ipoteşti apare menţio natdocumentar, prima oară, la 15 iun. 1543 cutoponimul Epoteşti. Com. I. a fost înfiinţatăla 7 mai 2004 prin desprinderea satuluiIpoteşti din com. Milcov, jud. Olt.
3. Com. în jud. Suceava, alcătuită din3 sate, situată în  Pod. Sucevei, pe râulSuceava; 6 006 loc. (1 ian. 2011): 2 954 desex masc. şi 3 052 fem. Producţie demobilă, de biscuiţi şi pişcoturi. În satulIpoteşti, atestat documentar în 1586, se

află biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şiGavriil” (1991–1995, sfinţită la 20 aug. 1995). 
IRATOŞU, com. în jud. Arad, alcătuitădin 3 sate, situată în Câmpia Aradului,la graniţa cu Ungaria; 2 437 loc. (1 ian.2011): 1 186 de sex masc. şi 1 251 fem.Topitorie de cânepă. Confecţii. Culturide cereale şi sfeclă de zahăr. În satulIratoşu, menţionat documentar, primaoară, în 1446 se află o biserică ortodoxădin 1971 şi o biserică romano-catolică din1937. Cămin cultural (1967).
ISACCEA, oraş în jud. Tulcea, situat înpartea de N a Dobrogei, pe dr. Dunării,la poalele de NE ale Pod. Niculiţel, la 35km NV de municipiul Tulcea; 5 318 loc.(1 ian. 2011): 2 678 de sex masc. şi 2 640fem. Supr.: 101,7 km2, din care 4 km2 înintravilan; densitatea: 1 330 loc./km2.Port fluvial. Exploatări de calcar pentrufabri carea varului şi a cimentului.Producţie de amidon şi de produse dinamidon, de aparate şi instrumente medi -cale şi de laborator, de fermentare atutunului, de cherestea şi de încălţăminte.Centru viticol şi de vinificaţie. Moară decereale. Fermă de creştere a porcilor.Piscicultură; apicul tură; pomicultură.Bibliotecă publică (c. 30 000 vol.). Istoric.În sec. 3 î.Hr., această zonă era locuită degeţi, care sunt amintiţi în scrierile luiHerodot. În aceeaşi perioadă triburileceltice, care au migrat spre E şi SE, auîntemeiat aşezarea Noviodunum (înapropierea unei aşezări geto-dacicepresupusă a fi fost Genucla – nelocalizatăîncă până în prezent), stăpânită ulteriorde romani care au ridicat-o la rang demunicipiu în timpul împăratuluiSeptimius Severus (193–211). Romanii auinstalat aici o staţiune a flotei lor peDunăre, cu o fortăreaţă construită în anul369, care a continuat să existe până înanul 602 când a intrat sub autoritateaImperiului Bizantin. Săpă turile arheolo -gice efectuate în acest perimetru, în 1955,1968, 1971, au scos la iveală fundaţiilefortificaţiilor din zona portului, cuturnuri în formă de U, încăperi cuhipocaust provenite de la un edificiu cucaracter termal, morminte (cu sarcofagede piatră) în care s-au găsit ceşti, piesede vestimentaţie etc., un tezaur demonede (1 071 de piese) romane datânddin timpul împăratului Galenius (267),obiecte de podoabă etc. Istoricul NicolaeIorga presupune că la Isaccea ar fi existatreşed. unei formaţiuni politice prestatale,aceea a lui Sacea (sec. 11), care în sec. 14
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„Mihai  Eminescu”



a intrat în componenţa Ţării Româneşticondusă de Mircea cel Bătrân. Primamenţiune documentară a localit. dateazădin 1321, fiind con semnată cu numele de
Isakgi sau Sakdji într-o scriere a istoriculuiarab Abul-Feda. Unii istorici au mai iden -ti ficat Isaccea cu aşezarea medievală
Vicina, stăpânită de către genovezi careau creat aici un centru prosper în sec. 13–14. Ulterior, localit. a fost stăpânită,pe rând, de tătari, de Mircea cel Bătrân(domn al Ţării Româneşti, în anii 1386–1418) şi de turci (1484–1877). La începutulsec. 15, localit. se numea Obluciţa. În sec.16, turcii au construit aici o cetate şi i-auatribuit aşezării numele Isac-Köy (satullui Isac), după numele unui paşă, de lacare derivă, se pare, numele de Isaccea.În prezent, oraşul I. are în sub ordine ad-tivă localit. componente Revărsarea şiTichileşti. Monumente: Geamia (sec. 16),cu minaret de 25 m înălţime şi cu opreţioasă decoraţie sculptată în piatră;biserica ortodoxă cu hramul „SfântulGheorghe”, zidită în prima jumătate asec. 19 pe locul altei biserici din sec. 18.Biserica a fost refăcută în 1862-1872 şireconstruită în 1906, având un valorosiconostas din lemn (datând din 1645)adus aici de la mănăstirea Adam din jud.Galaţi; biserica „Sfinţii Voievozi” (1843-1844). În apropiere de I. (la 6 km), pe terit.com. Niculiţel se află mănăstirea Cocoş. 
ISAKGI  Isaccea.

ISAC-KÖY Isaccea.

ISLAZ, com. în jud. Teleorman, alcătuitădin 2 sate, situată în SV Câmpiei Boian,în lunca şi pe terasele de pe stg. Dunării,în zona de confl. a râului Olt cu Dunărea;5 570 loc. (1 ian. 2011): 2 784 de sex masc.şi 2 786 fem. Nod rutier. Constr. de utilajeforestiere şi de utilaje pentru mori demăcinat grâu şi porumb. Produse depanificaţie. Pescuit. Centru viticol. Înperimetrul satului Islaz, în punctul„Racoviţa” şi pe insula Verdea, au fostdescoperite urmele a două castre romane,(unul de piatră, de 340 x 120 m, şi altuldin pământ), aflate la limita de S a
limesului alutan, precum şi vestigiile uneiaşezări rurale în care s-a găsit un tezauralcătuit din denari romani republicani.La 9/21 iun. 1848, la I. a avut loc o mareadunare populară în cadrul căreia IonHeliade Rădulescu a citit mulţimiiprogramul revoluţionar cunoscut subnumele de „Proclamaţia de la Islaz”, careprevedea, printre altele, independenţaad-tivă şi legislativă a Ţării Româneşti,

prin înlăturarea protecto ratului străin,emanciparea şi împroprietărirea ţăra -nilor, desfiinţarea privilegiilor boiereşti,domn ales pe cinci ani, libertatea tipa -rului, drepturi politice pentru toţilocuitorii, indiferent de rasă sau credinţă,învăţământ egal pentru toţi românii deambele sexe etc. Totodată, s-a constituitprimul guvern provizoriu compus dinIon Heliade Rădulescu, maiorul ChristianTell, Ştefan Golescu, preotul Radu Şapcăşi căpitanul Nicolae Pleşoianu. Eveni -mentul a marcat înce putul Revoluţiei dela 1848 în Ţara Românească. În satul Islaz,atestat documentar la 9 iul. 1569, se aflăbiserica ortodoxă cu hramul „Sfinţii TreiIerarhi” (1848), un conac (1924) şi un handin a doua jumătate a sec. 19, iar în satulMoldoveni există biserica având dubluhram - „Sfântul Ioan Botezătorul” şi„Sfântul Nicolae” construită în perioada1832-1837 prin efortul enoriaşilor şi almarelui vornic Barbu Ştirbei (pe moşiaacestuia), pictată în frescă în 1865. După1942 s-a construit o nouă biserică, cealaltăfiind lăsată în paragină.
ISTAU Mizil.

ISTRIA 1. Podişul Istriei, subunitate aPod. Casimcea, situată la E de râulCasimcea, cu aspect de câmpie înaltătabulară, uşor ondulată, cu înălţimi de100–190 m, ce domină spre E lagunaSinoie şi zona litorală. Constituit dincuarţite, filite, şisturi verzi şi depoziteloessoide. Alt. max.: 195 m.
2. Promontoriu (peninsulă) în SERomâniei (de fapt un grind), între laculSinoie la E şi limanele Istria şi Nuntaşi laV, pe care se află ruinele anticului oraş

Histria.
3. Liman fluvio-maritim, cu apăsărată, pe ţărmul românesc al MăriiNegre, la V de lacul Sinoie, pe terit. com.Istria. Supr.: 5,6 km2.
4. Com. în jud. Constanţa, alcătuitădin 2 sate, situată pe ţărmul Mării Negre,pe malul de SV al lacului Sinoie, lamarginea de E a Pod. Istriei; 2 641 loc.(1 ian. 2011): 1 345 de sex masc. şi 1 296fem. Staţie de c.f. (în satul Istria). Centruviticol. Creşterea ovinelor şi a bovinelor.Muzeu de arheologie (amfore, inscripţii,vase ceramice, baso reliefuri elenisticeetc.). Pe terit. satului Istria au fost desco -perite vestigiile anticului oraş Histria ().În perioada 1920–1940 satul Istria a purtatnumele Caranasuf. În satul Istria se aflăbiserica având dublu hram - „SfântaTreime” şi „Sfântul Nicolae” (1857-1860),

declarată monument de arhitectură înanul 1967.
ISTRIŢA, masiv deluros în SV Subcar -paţilor Buzăului, situat la S de alinia -mentul văilor Cricovu Sărat–Nişcov şiîncadrat la V şi E de aceleaşi râuri (CricovuSărat şi Nişcov). Alcătuit din calcarecochilifere, gresii, marne, şisturi argiloaseş.a. Nod hidrografic (de aici izv. râurileSărata, Noianca, Ghighiu, Tohăneanca,Bălana ş.a.). Aco perit cu păduri de gorun,fag şi carpen, cu unele elemente termofile.Alt. max.: 754 m. Spre V se continuă cuDealu Mare. Expl. de calcare. Viticultură(podgoria Pietroa sele). La poalele lui, înpartea de NE, se află staţiunea balneo -climaterică Sărata-Monteoru de pe terit.com. Merei, jud. Buzău.
ISTROS, denumirea sub care apare fl.Dunărea (în special în cursul inf.) înizvoarele scrise antice greceşti.
ISVERNA 1. Dealurile Isvernei, zonădeluroasă în partea de N–NV a Pod.Mehedinţi, parte componentă a acestuia,cu înălţimi ce depăşesc 700 m alt. (CucaMare 788 m, vf. Paharnicului 887 m – celmai înalt din Podişul Mehedinţi) şi cuversanţi asimetrici, cu povârnişuriaccentuate (35–40°) spre N şi NV şi pantemai domoale către E şi SE. Versanţii cuexpunere nordică sunt acoperiţi cupăduri, iar cei cu expunere sudică, cupajişti şi culturi agricole.

2. Depresiune carstică şi de eroziune,situată în partea de N a Pod. Mehedinţi,în zona de contact cu M-ţii Mehedinţi, pecursul superior al râului Coşuştea. Vatradepresiunii prezintă un relief con sti tuitdin lunca largă a Coşuştei şi din frag -mente de terase, iar perimetrul acesteiaeste dominat de abruptul calca ros alM-ţilor Mehedinţi (în V), de mă gu rilecalcaroase (în E) – aşa-numitele Corneteale Cornăţelului şi de culmile mai do -moale ale Brădetului (în N) şi Gorunului(în S), cu înălţimi de 600–700 m.
3. Com. în jud. Mehedinţi, alcătuitădin 8 sate, situată în depresiunea cuacelaşi nume, în zona de contact a Pod.Mehedinţi cu M-ţii Mehedinţi, pe cursulsuperior al râului Coşuştea; 2 190 loc.(1 ian. 2011): 1 085 de sex masc. şi 1 105fem. Culturi de cartofi. Produse deartizanat. Aici se află mai multe izbucuri(numite local „topliţe”, „bolboroase” sau„nări”) şi peştera Isverna, cu o temp.constantă de 10°C şi cu o bogată faună
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cavernicolă (coleoptere, chiroptere) de lacare s-a format un depozit gros de guano.În peri metrul satului Isverna, peversantul calcaros de deasupra peşterii,şi în arealul satului Nadanova, pe panteleDealului Cerboaniei, se dezvoltă crânguride liliac sălbatic (Syringa vulgaris).Bisericile din lemn cu hramurile „SfinţiiVoievozi” (1763, refăcută în 1820), „SfântulGheorghe” (1829, cu picturi interioare din1870) şi „Sfinţii Voievozi” (1783, refăcutăîn 1823, cu picturi interioare din 1892), însatele Seliştea, Turtaba şi Isverna.
ISVOARELE, com. în jud. Giurgiu, alcă -tuită din 6 sate, situată în Câmpia Burnas,pe râul Ismar; 1 969 loc. (1 ian. 2011): 955de sex masc. şi 1 014 fem. Fermă decreşteşre a porcinelor. Culturi de cereale,plante tehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui ş.a. Viticultură. Până la 1 ian.1965, satul şi com. Isvoarele s-au numit
Beiu, între 17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981com. I. a făcut parte din jud. Ilfov, iarpână la 7 mai 2004, a avut grafia Izvoarele.Pe terit. satului Petru Rareş au fostdescoperite (1933–1935, 1957) urmeleunei aşezări neolitice, aparţinând culturiimateriale Boian (milen. 4 î.Hr.) în cares-au găsit străchini, capace cu decormeandric, excizat, figurine feminineasemănătoare celor de tip Precucuteni,cu supr. decorată geometric prin incizie.Bisericile cu hramurile „Sfinţii Voievozi”(1850), „Sfântul Nicolae” (1879), „SfântulNicolae” (1885), „Cuvioasa Parascheva”(1890) şi „Adormirea Maicii Domnului”(1902), în satele Valea Bujorului, DimitrieCantemir, Petru Rareş, Isvoarele şiChiriacu. În arealul satului ValeaBujorului se află Pădurea Manafu (278 ha),declarată rezervaţie forestieră în anul1954, formată din stejar brumăriu(Quercus pedunculiflora) în amestec cu cer(Quercus cerris), gârniţă (Quercus frainetto)şi salcâm plantat (Robinia pseudacacia).Dintre arbuşti sunt prezenţi porumbarul(Prunus spinosa), păducelul (Crataegus
monogyna), paţachina (Rhamnus cathartica)ş.a. Stratul ierbaceu este alcătuit dinbrebenei (Corydalis solida), bujorulromânesc (Paeonia peregrina), firuţa (Poa
pratensis) etc. Colonii de fazani şicăprioare. Baltă piscicolă (15 ha).
IŞALNIŢA, com. în jud. Dolj, formatădintr-un sat, situată la N de confl. râuluiAmaradia cu Jiul, în luncile şi pe teraselede pe stg. Jiului şi de pe dr. Amaradiei,

la contactul cu prelungirile de S aleDealurilor Amaradiei; 3 906 loc. (1 ian.2011): 1 929 de sex masc. şi 1 977 fem.Staţie de c.f. (inaugurată la 5 ian. 1875).Expl. de balast. Centrală electrică şi determoficare (1 035 MW), intrată înfuncţiune în 1965. Combinat chimic(îngrăşăminte fosfatice şi azotoase).Producţie de aparate de control şi dedistribuţie a electricităţii, de rezervoare,cisterne şi conteinere metalice, de mobilă,detergenţi, săpunuri, băuturi alcoolice şibăuturi răcoritoare. Sere legumicole (204ha). Pe terit. com. I. au fost descoperite(1964) mai multe morminte de incineraţieconţinând urne cu capac şi vase deofrandă, de la sf. Epocii bronzului şi dinprima Epocă a fierului, din care s-aurecuperat castroane, ceşti, cupe (orna -mentate cu linii în zigzag şi triunghiurirealizate prin incizii). Satul Işalniţa estemenţionat documentar, prima oară, în1577. Biserică având hramul „AdormireaMaicii Domnului”, construită în 1705–1706, modificată radical în 1875 şireparată în 1914. 
ITEŞTI, com. în jud. Bacău, alcătuită din4 sate, situată în zona de contact aSubcarpaţilor Neamţului cu teraseleînalte de pe dr. râului Siret; 1 622 loc. (1ian. 2011): 820 de sex masc. şi 802 fem.Staţie de c.f. (în satul Iteşti), inauguratăla 13 sept. 1872. Fermă de creştere abovinelor (în satul Iteşti). Pomicultură.Culturi de cereale, legume ş.a. Com. I. afost înfiinţată la 14 iul. 2005 prin desprin -derea satelor Iteşti, Ciumaşi, Dumbravaşi Făgeţel din com. Bereşti-Bistriţa, jud.Bacău.
IUCŞEŞTI  Icuşeşti.

IUGŞEŞTI  Icuşeşti.

IVĂNEŞTI, com. în jud. Vaslui, alcătuitădin 14 sate, situată în zona ColinelorTutovei, pe râul Racova şi în reg. de izv.a râurilor Iezer şi Studineţ; 4 672 loc. (1ian. 2011): 2 369 de sex masc. şi 2 303 fem.Fermă de creştere a ovinelor. Viticultură.Satul Bleşca este menţionat documentarîn 1439, iar Coşeşti în 1467. Pe terit.satului Ivăneşti au fost desco periteurmele unei aşezări hallstattiene şi onecropolă carpică de incineraţie (sec. 3),în care s-au găsit mărgele din pastă desticlă şi calcedonie, o fibulă şi o brăţarădin bronz, o lamă de cuţit din fier ş.a. Însatul Ivăneşti se află biserica din lemn cuhramul „Sfântul Nicolae”-Balia (1774,refăcută în 1830) a fostului schit Golgota;în satul Broşteni există o biserică din 1807,

iar în satul Coşeşti o biserică cu hramul„Cuvioasa Parascheva” (1809, cu uneletransformări din 1882). 
IVĂNEŢU, Culmea ~, masiv muntos înSE M-ţilor Buzăului, având aspectul uneiculmi cu direcţie NE-SV, încadrat de văilerâurilor Bâsca şi Bâsca Mică (la N), Slănic(la E) şi Buzău (la V) şi de SubcarpaţiiBuzăului la S-SE (Depr. Sibiciu şi Brăeştişi Dealurile Blidişel, Dâlma şi Bocu). Alt.max.: 1 191 m. Alcătuit din fliş grezos cuintercalaţii şistoase, conglomerate şi flişbituminos cu gresie de Kliwa. Acoperitcu păduri de fag în amestec cu răşinoase.Versanţii săi sunt afectaţi de alunecări.
IVEŞTI 1. Com. în jud. Galaţi, alcătuitădin 2 sate, situată în Câmpia SiretuluiInferior, în lunca şi pe terasele râuluiBârlad; 9 684 loc. (1 ian. 2011): 4 889 desex masc. şi 4 795 fem. Staţie de c.f.(inaugurată la 13 sept. 1872) în satul Iveştişi haltă de c.f. (în satul Buceşti). Nodrutier. Balastieră. Moară de cereale.Producţie de cărămizi şi ţigle, de lenjeriede corp, de produse lactate şi de uleicomestibil. Produse de artizanat, dinlemn, şi obiecte din nuiele împletite.Culturi de cereale, floarea-soarelui, sfeclăde zahăr, pepeni, legume, cânepă ş.a.Fermă avicolă (în satul Buceşti). Staţie deîmbuteliere a vinurilor. Cramă (mij loculsec. 19). Centru viticol şi de vinifi caţie(Băbească neagră, Fetească albă, Feteascăregală, Cabernet-Sauvignon, Merlot ş.a.).Pomicultură (meri, peri, nuci). În arealulcom. I. au fost desco perite opaiţe din lutşi cremene datând din perioada prero -mană, precum şi vase ceramice de pro -venienţă dacică şi romană cu inciziigeometrice şi florale. Satul Iveşti aparemenţionat documentar, prima oară, la 15iul. 1448, iar satul Buceşti în 1548. În sec.18, satul Iveşti era consemnat cu numele
Târgul Biserica Florii, iar la 13 oct. 1856capătă dreptul de a ţine târguri prinhrisov domnesc. Han turistic. Biserica„Sfântul Gheorghe” (1942-1943). În peri -metrul com. I. se află întinse zone aco -perite cu dune de nisip fixate de vegetaţie.

2. Com. în jud. Vaslui, formatădintr-un sat, situată în S ColinelorTutovei, pe râul Tutova; 2 742 loc. (1 ian.2011): 1 383 de sex masc. şi 1 359 fem.Producţie de amidon şi produse dinamidon, de ulei vegetal şi de parchete.Viticultură. Satul Iveşti apare menţionatdocumentar, prima oară, în 1621. Până la4 mart. 2004, com. I. a avut în compo -nenţă satele Belceşti, Pogoneşti şi Polocin
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care la acea dată s-au desprins din com.
I. şi au format com. Pogoneşti, jud. Vaslui.Biserică din lemn cu hramul „SfântulGheorghe” (1840), în satul Iveşti. 
IZA, râu, afl. stg. al Tisei la SighetuMarmaţiei; 83 km; supr. bazinului: 1 303km2. Izv. de pe versantul de NV al M-ţilorRodna, de la 1 200 m alt. şi străbate Depr.Maramureş pe direcţie SE-NV, formândîn aval de com. Strâmtura, defileul Sur -duc (1,8 km), săpat în depozite eocene.Afl. pr.: Boicu, Ieud, Slătioara, Mara.
IZBICENI, com. în jud. Olt, formată dintr-un sat, situată în SE Câmpiei Romanaţi,în lunca şi pe terasele de pe dr. Oltului;4 801 loc. (1 ian. 2011): 2 401 de sex masc.şi 2 400 fem. Expl. de balast. Lac antropic(1 095 ha; vol.: 74 mil. m3). Hidrocentrală(53 MW), dată în folosinţă în 1989.Morărit. Muzeu etnografic în aer liber.Bibliotecă publică (c. 10 000 vol.). Cămincultural. Legumicultură. Ferme decreştere a bovinelor şi porcinelor. În satulIzbiceni, atestat documentar în 1573, seaflă biserica „Sfântul Nicolae” (1846,reconstruită în 1940).
IZBUC, Mănăstirea ~  Cărpinet.

IZBUCUL CĂLUGĂRI  Cărpinet.

IZVOARE 1. Masiv deluros în Pod.Niculiţel, repre zentând cea mai mareînălţime a podişului (414 m).
2. Com. în jud. Dolj, alcătuită din 3sate, situată în Câmpia Desnăţui, pe râulBaboia; 1 779 loc. (1 ian. 2011): 882 de sexmasc. şi 897 fem. Nod rutier. Culturi decereale. Fermă de creşterea bovinelor.Viticultură. Până la 1 ian. 1965, satul şicom. Izvoare s-au numit Rudari. În arealulsatului Corlate a fost descoperită onecropolă de incineraţie, datând de la sf.sec. 2–începutul sec. 1 î.Hr., în care s-augăsit fragmente metalice ale unui scut, ospadă şi o suliţă din fier, o fibulă, un lanţ-cingătoare din argint ş.a. Bisericile cuhramurile „Sfântul Ioan Botezătorul”(1853) şi „Sfântul Dumitru” (construităîn anii 1902–1905 pe locul unei bisericidin sec. 17), în satele Izvoare şi Corlate. 

IZVOARELE 1. Vechea grafie (până la 7mai 2004) a com. Isvoarele, jud. Giurgiu.
2. Com. în jud. Giurgiu, alcătuită din2 sate, situată în Câmpia Burnas, pe râulArgeş; 3 839 loc. (1 ian. 2011): 1 854 desex masc. şi 1 985 fem. Pomicultură; legu -mi cul tură. Prelucr. fructelor şi legumelor.Pădure de tei. Com. I. a fost înfiinţată la7 apr. 2004 prin desprinderea satelor

Izvoarele şi Teiuşu din com. Hotarele,jud. Giurgiu.
3. Staţiune climaterică şi de odihnă,de interes general, cu funcţionare perma -nentă, situată în raza com. Cerneşti, jud.Maramureş, la poalele de S ale M-ţilorGutâi, la 916 m alt., pe râul Bloaja, la 32km E de municipiul Baia Mare. Climăsubmontană, cu veri răcoroase (în iul.temp. medie 15°C) şi ierni friguroase (înian. temp. medie –6°C), cu precipitaţiiabundente (c. 1 000 mm/anual). Temp.medie anuală este în jur de 5°C. Aflatăîntre culmi muntoase acoperite cupăduri, staţiunea dispune de un climattonic-stimulant, caracterizat printr-opresiune atmosferică joasă, aer curat,ozonat, lipsit de praf şi alergeni. Staţiu -nea este indicată atât pentru odihnă, câtşi pentru tratarea afecţiunilor căilorrespiratorii (rinite, traheite, bronşitecronice), a celor endocrine (hipertiroidiebenignă), a stărilor de debilitate, desurmenaj fizic şi intelectual etc. 
4. Com. în jud. Olt, alcătuită din 2sate, situată în Câmpia Boian, pe râulIminog; 3 569 loc. (1 ian. 2011): 1 908 desex masc. şi 1 661 fem. Nod rutier. Fermede creştere a ovinelor şi păsărilor. Viticul -tură. Bisericile cu hramurile „SfântulNicolae” (1821, refăcută în 1901) şi „SfântaTreime” (1872), în satele Alimăneşti şiIzvoarele. Conacul „Alimănişteanu” (sec.19), în satul Alimăneşti.
5. Com. în jud. Prahova, alcătuită din6 sate, situată în Subcarpaţii Prahovei, pecursul superior al râului Teleajen; 6 730loc. (1 ian. 2011): 3 377 de sex masc. şi3 353 fem. Halte de c.f. (în satele Izvoareleşi Homorâciu). Producţie de  explozivi,de perii, mături, cherestea şi mobilă.Ţesături tradiţionale din lână. Centru deolărit. Cămin cultural (în satul Homo -râciu). Apicultură. Pomicultură (meri,pruni, peri). În perimetrul satului Homo -râciu, pe Dealul Cetăţuia (716 m alt.), aufost descoperite urmele unei aşezări dinEpoca bronzului, aparţinând culturiimateriale Monteoru (milen. 2 î.Hr.), aleuneia din a doua Epocă a fierului (LaTène-ul geto-dacic) şi vestigiile uneiaşezări de tip dava, datând din Epocadacică clasică (sec. 2 î.Hr.-1 d.Hr.). Însatul Schiuleşti se află mănăstirea Crasna(de călugări) situată într-o zonă acoperităcu păduri, la poalele muntelui Ursoaia,lângă pârâul Crasna. Întemeiat ca schitla începutul sec. 18 de câţiva călugări dela Văleni cu o biserică din lemn cuhramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi

Elena” şi atestat docu mentar, prima oară,în 1745. Biserica actuală, cu acelaşi hram,cu o singură turlă, pe naos, de formărotundă, acoperită cu şindrilă, a fostzidită în anii 1824–1828, pe locul fosteibiserici din lemn, din iniţiativa şi pecheltuiala postelnicului ConstantinPotlogea, picturile murale interioare fiindexecutate în anii 1832–1834 de unnecunoscut. După secularizarea averilormănăstireşti în 1863, schitul a început sădecadă ajungând ca în anul 1920 să maiaibe doar un călugăr – an în care a fostjefuită de ocnaşii de la Slănic. Începândcu anul 1964 schitul Crasna s-a refăcuttreptat. Biserica a fost restaurată în 1983,iar în 1991 a fost repictată la interior deIoan Chiriac. Pereţii exteriori ai bisericiisunt zugrăviţi în alb. După 1989 a fostconstruită o nouă biserică din beton şicărămidă, cu trei turle, acoperită cu tablă.În cadrul acestei biserici există unparaclis. Tot în această perioadă s-au maiconstruit o clădire cu un etaj pentruprimirea oaspeţilor şi o altă clădire cudouă etaje destinată pentru chiliilecălugărilor. În anul 2001, schitul Crasnaa fost transformat în mănăstire. În satulHomorâciu se află biserica având hramul„Adormirea Maicii Domnului” (1744), iarîn satul Izvoarele, biserica având hramul„Sfinţii Voievozi” (1854) şi ruinele unuiconac (sf. sec. 19) distrus de un incendiu.Agroturism. 
6. Com. în jud. Teleorman, formatădintr-un sat, situată în Câmpia Boian;2 729 loc. (1 ian. 2011): 1 393 de sex masc.şi 1 336 fem. Producţie de nutreţuri con -centrate pentru hrana animalelor. Culturide cereale, floarea-soarelui, plante teh -nice şi de nutreţ etc. Înainte de anul 1912şi în perioada 1930-1948, satul Izvoarelea purtat numele Alibei-Chioi, între 1912 şi1930 s-a numit Regele Ferdinand, iar din1948 şi până la 1 ian. 1965, satul şi com.Izvoarele s-au numit Găuriciu. Bisericilecu hramurile „Sfântul Nicolae” (1834) şi„Adormirea Maicii Domnului” (1840). 
7. Com. în jud. Tulcea, alcătuită din3 sate, situată în SE Pod. Niculiţel, pe râulTeliţa; 2 047 loc. (1 ian. 2011): 1 031 de sexmasc. şi 1 016 fem. Nod rutier. Centruviticol şi de vinificaţie. Până la 1 ian. 1965,satul şi com. Izvoarele s-au numit Filimon

Sârbu. Pe terit. com. I. au fost desco periteurmele unei aşezări rurale romane în cares-a găsit un relief dedicat zeiţei Epona(zeiţă de origine celtică, protectoare a
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cailor şi grajdurilor). Până la 5 mai 2005,com. I. a avut în componenţă satul PoianaTeilor care la acea dată a devenit comunăde sine stătătoare.
IZVOARELE SUCEVEI, com. în jud.Suceava, alcătuită din 3 sate, situată lapoalele de NE ale Obcinei Mestecăniş şicele de NV ale Obcinei Feredeu, pe cursulsuperior al râului Suceava, la graniţa cuUcraina; 2 325 loc. (1 ian. 2011): 1 225 desex masc. şi 1 100 fem. Expl. şi prelucr.primară a lemnului. Produse lactate.Centru pentru încondeierea ouălor. SatulIzvoarele Sucevei a fost înfiinţat în 1762de către huţuli.
IZVORU, com. în jud. Argeş, formatădintr-un sat, situată în Câmpia Găvanu-Burdea, pe cursul superior al râuluiTeleorman; 2 394 loc. (1 ian. 2011): 1 139de sex masc. şi 1 255 fem. Nod rutier.Expl. de petrol. Morărit şi panificaţie.Fermă de creştere a bovinelor. Culturi decereale, floarea-soarelui, plante tehniceşi de nutreţ, legume etc. Biserica avândhramul „Sfântul Nicolae” (1701, pictatăîn 1829 şi reparată în 1939-1944); conacul„Perticari-Davila” (1924–1927). 
IZVORU BÂRZII, com. în jud. Mehedinţi,alcătuită din 7 sate, situată în partea deS a Pod. Mehedinţi, la contactul cuterasele înalte de pe stg. Dunării, pe râulTopolniţa; 2 878 loc. (1 ian. 2011): 1 450de sex masc. şi 1 428 fem. Combinatchimic (în satul Halânga) pentru produ -cerea de apă grea, necesară centraleiatomo-electrice de la Cernavodă. Moarăde cereale (1860), în satul Schinteieşti.Fermă de creştere a bovinelor (în satulHalânga). Centru viticol (Halânga). Peterit. satului Izvoru Bârzii a fost desco -perită (1967) o necropolă tumularăhallstattiană în care s-au găsit fragmenteceramice de tip Basarabi şi o placă (pro -babil pectoral) din aur, cu decor decercuri concentrice, reliefate prin ciocă -nire (au repoussé); în satul Baloteşti au fostidentificate urmele unei aşezări romane
(vicus) din sec. 2–3, iar în satul Puţinei,vestigiile unei fortificaţii romane de tip
quadriburgium (castel patrulater cuturnuri pătrate la colţuri şi poartă centralăde intrare), datând din sec. 4 d.Hr. Însatul Schitu Topolniţei se află mănăstireaTopolniţa, cu biserica având dubluhram – „Tăierea Capului Sfântului IoanBotezătorul” şi „Sfinţii ÎmpăraţiConstantin şi Elena”, construită în 1644–

1646, din iniţiativa căpitanului LupuBuliga, pe locul uneia din sec. 14, atri -buită, prin tradiţie, cuviosului Nicodimşi voievo dului Radu I (1377–1383).Păstrează picturi murale interioare şiexterioare, executate în frescă, în stilbizantin, de către zugravii Grigore(„grecul”) şi Dima („românul”) în anul1673. După secula rizarea averilor mănăs -tireşti (1863), mănăstirea a fost părăsităşi apoi reînfiinţată în 1930. Restaurată în1930–1932 şi 1991–1992. În 1997 s-auexecutat lucrări de con solidare a bise ricii,de refacere a zidăriei şi a acoperişului.Biserica având hramul „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” (sec. 19), însatul Izvoru Bârzii.
IZVORU BERHECIULUI, com. în jud.Bacău, alcătuită din 7 sate, situată în NVColinelor Tutovei, în zona de izv. a râuluiBerheci; 1 712 loc. (1 ian. 2011): 884 de sexmasc. şi 828 fem. Nod rutier. Centru deprelucr. artistică a lem nului. Lac piscicolcu o supr. de 22 ha (în satul Antoheşti).Pe terit. satului Izvoru Berheciului, atestatdocumentar în 1680, au fost descoperitevestigii de locuire din Epoca bronzului,aparţinând culturilor materiale Monteoru(milen. 2 î.Hr.) şi Noua (sec. 14–12 î.Hr.),un mormânt de înhumaţie din primaEpocă a fierului, în care s-au găsit cincivârfuri de săgeţi din bronz, un colier dinbronz, mărgele din sticlă, un obiect dinbronz cu două capete zoomorfe stilizateş.a., precum şi urmele unei aşezări geto-dacice din sec. 4–3 î.Hr. Satul Oţeleşti estemenţionat docu mentar, prima oară, în1438. 
IZVORU CRIŞULUI, com. în jud. Cluj,alcătuită din 4 sate, situată în E Depr.Huedin, pe cursul superior al CrişuluiRepede; 1 623 loc. (1 ian. 2011): 785 de sexmasc. şi 838 fem. Producţie de caroseriipentru autovehicule, de remorci şisemiremorci, de mobilă şi de cherestea.

Centru de ţesături populare şi de confec -ţionare a obiectelor din lemn. Creştereaovinelor, bovinelor şi porcinelor. Rezer -vaţie de liliac sălbatic (Syringa vulgaris).În satul Izvoru Crişului, menţionatdocumentar, prima oară, în 1276, se aflăo biserică reformată (1690), cu tavancasetat, pictat în 1764), iar în satul Nadăşuexistă o biserică din lemn cu hramul„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”(1720–1730), ambele biserici declaratemonumente istorice. 
IZVORUL  Sinaia.

IZVORUL MIRON, Mănăstirea ~ 
Tomeşti (4).

IZVORUL TĂUŞOARELOR, peşteră cucaracter descen dent, situată pe versantulstg. al văii cu acelaşi nume din bazinulsuperior al râului Gersa (M-ţii Rodnei),la 950 m alt. Constituită dintr-o reţea degalerii (16 100 m lungime), dezvoltate pediaclaze. Peste 60% din galerii suntsituate în pantă, caracteristic fiind faptulcă pe o lungime de numai 940 m, peşteraprezintă o diferenţă de nivel de 461 m(cea mai adâncă peşteră din România).Aproape întregul sistem subteran estegenerat de accidente tectonice care au dusla formarea unor săli uriaşe, cascade,puţuri şi hornuri. Concreţiunile clasice(stalactite, stalagmite, draperii ş.a.) suntrare, fiind prezente doar cristale de gips(anthodite). Temp. aerului variază între5,5 şi 8°C, iar umiditatea se apropie de100%. Faună cavernicolă săracă. Greuaccesibilă. Monument al naturii.Cunoscută şi sub numele de Peştera de la
Tăuşoare. Împreună cu peştera Jgheabullui Zalion formează complexul carsticTauşoare-Zalion (71 ha), declarat rezer -vaţie speologică.
IZVORU MUNTELUI, lac antropic (deretenţie), construit pe cursul mijlociu alrâului Bistriţa (dat în folosinţă la 1  iul.
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1960), la poalele de NE ale MasivuluiCeahlău şi cele de SV ale M-ţilor Stâ -nişoarei, la 505 m alt., în arealul localit.Bicaz, Pângăraţi, Ceahlău, Hangu şiPoiana Teiului. Supr.: 32,6 km2; vol.: 1,23md. m3; ad. max.: 96 m; lungime: 35 km;

lăţime max.: 2 km; perimetrul: 71 km.Amenajat în scop hidroenergetic (alimen -tează, printr-un tunel pe sub munte,hidrocentrala „Stejaru” de 210 MW), dara devenit şi un important obiectiv turistic.Ihtiofaună bogată (păstrăvi, obleţi,mreană, clean, scobar ş.a.). În apelelacului de acumulare se află PiatraTeiului – un martor de eroziune,  înalt de23 de m deasupra luciului de apă. Estealcătuită din calcare recifale compacte devârstă cretacică. Declarată rezervaţiegeologică.
IZVORU MUREŞULUI, staţiune clima -terică şi de odihnă de interes general, cufuncţionare permanentă, situată în razacom. Voşlăbeni, jud. Harghita, în SEDepr. Giurgeu, la poalele M-ţilorHăşmaş, la 891 m alt., la 67 km N demunicipiul Miercurea-Ciuc. Climă de

munte, cu veri răcoroase (în iul. temp.
medii de 14°C) şi ierni friguroase (în ian.
temp. medii sub –6°C). Temp. medie
anuală este de c. 6°C, iar precipitaţiile
atmosferice însumează c.  700  mm anual.
Climatul tonic-stimulant, cu aer curat,
lipsit de praf şi alergeni, cu o ionizare
accentuată a atmosferei, face ca staţiunea
să fie căutată atât pentru odihnă, cât şi
pentru tratarea stărilor de debilitate, de
surmenaj fizic şi intelectual, a
rahitismului, a nevrozelor astenice etc.
Numeroase posibilităţi de drumeţii
montane. 
IZVORU POŞAGA, Mănăstirea ~ 

Poşaga.
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ÎNTORSURA BUZĂULUI 1. Depresiunein tra  montană, tectono-erozivă, situată înzona cen trală a Carpaţilor de Curbură,pe cursul superior al râului Buzău, la700–800 m alt. Relieful depre sionar estereprezentat prin lunci (nu prea bine dez -voltate), terase şi glacisuri piemontanemărginite şi dominate de culmi montanede 800–1 000 m alt. (aşa-numitele Clăbuceteale Întorsurii). Climă rece şi umedă, cutemp. medii anuale în jur de 6°C şiprecipitaţii ce însumează 700–1 000 mmanual. Frecvente inversii de temperaturăîn anotim pul rece. Rama depresionară esteacoperită cu păduri de foioase (fag, carpen,tei ş.a.) în amestec cu brad.

2. Oraş în jud. Covasna, situat îndepresiunea omo nimă din zona curburiiinterne a Carpaţilor, la 708–766 m alt., pecursul superior al râului Buzău, acolounde acesta îşi schimbă brusc direcţiainiţială de curgere (de la S către N) spreSE, la 51 km SE de municipiul SfântuGheorghe; 9 011 loc. (1 ian. 2011): 4 491de 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. Nodrutier aflat pe un vechi şi tradiţionaldrum comercial ce lega, prin pasulBuzău, Muntenia cu Transilvania. Expl.de roci de constr. (gresii, cal care, argile,nisipuri, balast). Constr. de maşiniagricole şi de piese de schimb pen trudiferite maşini agricole. Producţie deambarcaţiuni sportive şi de agrement, demobilă, de nutreţuri concentrate pentruhrana animalelor de fermă, de confecţiitextile şi metalice, de încălţăminte. Centrupomicol. Fermă pentru creşterea ani -malelor. Apicultură. Centru de ţesăturipopulare (ştergare, feţe de masă, macra -meuri, ii etc.) şi de confecţionat costumepopulare. Agroturism. Istoric. Localit.apare menţionată docu mentar, ca sat,prima oară în 1533 şi apoi în 1770, în 1805,1839 şi declarată oraş la 17 febr. 1968, prinunificarea satelor Întorsura Buzăului,Aninoasa, Crivina Mare, Crivina Mică,

ÎNSURĂŢEI, oraş în jud. Brăila, situat înCâmpia Bărăganului, pe râul Puturosu,la c. 50 m alt., la 65 km SV de municipiulBrăila; 7 018 loc. (1 ian. 2011): 3 586 de sexmasc. şi 3 432 fem. Supr.: 61 km2, din care5,9 km2 în intravilan; densitatea: 1 189loc./km2. Nod rutier. Zăcăminte de apegeotermale (în satul Valea Călmă ţuiului).Expl. de argilă, nisip şi balast. Producţiede confecţii textile, de cărămizi şi ţigle,de preparate din lapte, de coniac, spirt şiproduse de panificaţie. Abator de ovine.Centru pomi-viticol. Ferme de creştere abovinelor şi ovinelor. Istoric. Localit. afost întemeiată în 1864 prin împroprie -tărirea cu pământ a nouă familii, pe loculcătunului Pârlă deni, care exista, se pare,din anul 1760 şi atestat documentar în1802. În anii 1878-1879 au mai fost împro -prie tărite încă 500 de familii de însurăţei(de unde derivă şi nu mele) cu câte 4 hade pământ fiecare familie. Com. Însurăţeia fost trecută în categoria oraşelor la18 apr. 1989. În prezent, are în subordinead-tivă satele Lacu Rezii, Măru Roşu şiValea Călmă ţuiului. În satul Lacu Reziise află biserica „Sfântul Nicolae” (1840-1842), consoli dată şi restaurată în 2009-2010, declarată monument istoric. La c.10 km E de oraş, în arealul satului LacuRezii, se află pădurea Viişoara, declaratărezervaţie fores tieră la 24 sept. 1979, cuun bogat fond cinegetic (căprioare, fazani,mistreţi, iepuri). Pădurea (1 694 ha) estealcă tuită din stejar brumăriu (Quer cus
pedun culiflora), cu unele exem plareseculare, în amestec cu arbori rari de stejar(Quercus robur), frasin (Fraxinus excelsior),arţar tătăresc (Acer tataricum) ş.a.
ÎNTORSURA, com. în jud. Dolj, formatădintr-un sat, situată în Câmpia Desnăţui,pe râul Desnăţui; 1 515 loc. (1 ian. 2011):751 de sex masc. şi 764 fem. Producţie delanţuri şi arcuri. Culturi de ce reale. Biserica„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”(1783). Agroturism. Com. I. a fost înfiinţatăla 7 apr. 2004 prin des prinderea satuluiÎntorsura din com. Radovan, jud. Dolj.

Floroaia Mică şi Popiceşti. În pre zent areîn subordine ad-tivă 3 sate: Brădet, Flo -roaia şi Scră doasa. În arealul oraşului seaflă rui nele unei cetăţi romane, cu turnde apărare, o biserică ortodoxă cu hramul„Sfântul Gheorghe” (1836–1840), distrusăparţial de un incendiu la 1 ian. 2011 şireparată ulterior, şi o catedrală ortodoxăde mari dimensiuni (47,85 m lungime,14,60 m lăţime şi 43 m înălţimea turlei)zidită în perioada 1994-2008. În satulBrădet există o biserică din anul 1950, iarîn satul Floroaia o biserică din 1960.
ÎNTREGALDE, com. jud. Alba, alcătuitădin 11 sate, situată pe cursul superior alrâului Galda, pe pantele şi la poalele de NVale 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 expuseunelte, obiecte de uz casnic, diverseproduse ale meşteşugurilor tradiţionale ş.a.În satul Întregalde, menţionat documentar,prima oară, în 1525, se află o bisericăortodoxă, din lemn, cu hramul „SfântulIlie” (construită în 1774 şi pic tată în 1789),iar în satul Dealu Geoagiului, o bise rică dinlemn cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihailşi Gavriil”, datând din 1742, pictată în sec.18 şi cu adăugiri din sec. 19. În arealul com.
Î., în perime trul cheilor Găldiţei şiTurcului, se află o rezervaţie floristică (80ha), iar pe terit. satului Tecşeşti există opoiană cu narcise. Rezervaţie naturală cuflori-de-colţi.
ÎNTREPRAHOVE  Azuga.
ÎNTRE RÂURI Vişeu de Sus.

ÎNTRE SIBICII  Colţi.
ÎNVÂRTITA, lac carstic format în 1860prin prăbuşirea tectonică a unorformaţiuni de gips (singurul din ţară), la780 m alt., situat pe o poliţă structurală,pe interfluviul dintre râurile Vâlsan şiRâu 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, alcă -tuită din 5 sate, situată în partea de S aCâmpiei Bârzavei, pe râul Semniţa, lagraniţa cu Serbia; 3 012 loc. (1 ian. 2011):1 490 de sex masc. şi 1 522 fem. Hal te dec.f. (în satele Clopodia şi Ferendia) şistaţie finală de c.f. (în satul Jamu Mare).Centru viticol. Fermă de creştere abovinelor (în satul Gherman). Satul JamuMare este menţionat documentar, primaoară, în 1343, iar apoi în 1370 cu numele
Soma. În 1786 a fost colonizat cu germanicare 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 bisericăromano-catolică (1809), iar în satul Clo -podia există o biserică romano-catolică(1893), o biserică orto doxă cu dublu hram– „Pogorârea Duhului Sfânt” şi „SfântulApostol Andrei” a cărei piatră de temeliea fost pusă în 1938, dar finalizată în 2008-2011, şi conacul „Petala” (1840) aflat înstare de degradare. 
JARIŞTEA, com. în jud. Vrancea, alcă -tuită din 4 sate, situată în zona de contacta Subcarpaţilor Vrancei cu GlacisulOdobeşti; 4 096 loc. (1 ian. 2011): 1 950 desex masc. şi 2 146 fem. Centru viticol şide vinificaţie. Producţie de băuturirăcoritoare. Morărit şi panificaţie. Pe terit.satului Jariştea, atestat documentar în1760, au fost descoperite urmele uneiaşezări din sec. 10–11, în care s-au găsitfragmente ceramice lucrate la roată, douăunelte din fier, o secure ş.a. În satulJariştea se află bisericile „AdormireaMaicii Domnului” (ante 1809), „SfântulGheorghe” (1884) şi „Duminica TuturorSfinţilor” (1940), iar în satul Pădureniexistă mănăstirea Buluc (de maici) cubiserica „Schimbarea la Faţă”, zidită înanii 1922-1928 pe locul uneia din lemn ce

data din 8 mai 1679 şi menţionatădocumentar la 2 mai 1744. Mănăstirea afost desfiinţată la 28 oct. 1959 şireînfiinţată în 1990.
JASSKII TORG Iaşi (1).

JEBEL, com. în jud. Timiş, formată dintr-un sat, situată în Câmpia Timişului, pecursul superior al Timişului Mort şi pecanalul 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 zaha -roase (inclusiv ciocolată). Abator depăsări. Siloz de cereale. Ferme de creşterea porcinelor (în satul Pă dureni) şi păsă -rilor (Jebel). Piscicultură. Centru decusături şi ţesături populare. Fanfară.Satul Jebel este men ţio nat documentar,prima oară, în 1332 cu numele Zephel.
JEGĂLIA, com. în jud. Călăraşi, alcătuitădin 3 sate, situată în SE Câmpiei Bărăga -nului şi în Balta Brăilei, pe ambele maluriale braţului Borcea; 4 438 loc. (1 ian. 2011):2 212 de sex masc. şi 2 226 fem. Staţie dec.f. (în satul Jegălia). Produse alim.Fabrică de nutreţuri concentrate. Culturiirigate de cereale, plante tehnice şi denutreţ, floarea-soarelui, legume etc.Creşterea bovinelor. Pescuit. Între 17 febr.1968 şi 23 ian. 1981, com. J. a făcut partedin jud. Ilfov. Herghelie, înfiinţată în1915, în care se cresc  cai pentru compe -tiţii hipice. În arealul com. J. a fost desco -perit (1967) un tezaur monetar, alcătuitdin 457 de monede din argint, din care427 sunt denari romani republicanidatând din perioada 175–37 î.Hr. 
JEPI, denumirea a două vârfuri de peversantul praho vean al masivului Bucegi(J. Mici, 2 148 m şi J. Mari, 2 071 m),alcătuite din conglomerate şi acoperitede jnepeni (mai mult în J. Mari). La poa -lele lor, pe valea Prahovei, se află locali -tatea cli materică Poiana Ţapului, ceaparţine administrativ de Buşteni.

JGHEABUL LUI ZALION Peştera
Jgheabul lui Zalion.

JGHEABURI, Schitul ~ 1. Corbi.
2.  Stoeneşti (4).

JIANA, com. în jud. Mehedinţi, alcătuitădin 5 sate, situată în Câmpia Blahniţei,pe râul Blahniţa; 4 724 loc. (1 ian. 2011):2 347 de sex masc. şi 2 377 fem. Nodrutier. Expl. de argilă (în satul Jiana Ma -re). Morărit; produse de panificaţie.Legumicultură; pomicultură. Fermă decreştere a ovinelor (în satul Cioro boreni).Până la 1 ian. 1965, satul şi com. Jiana s-aunumit Flămânda. Agroturism. În satulJiana Mare se află biserica „ÎnălţareaDomnului” zidită în 1884-1885 pe loculuneia din 1750, cu picturi murale ori gi -nare, restaurate în 1990 de Emil Popescu.
JIBĂU Jibou.

JIBERT, com. în jud. Braşov, alcătuită din5 sate, situată în Pod. Hârtibaciului; 2 443loc. (1 ian. 2011): 1 233 de sex masc. şi1 210 fem. Satul Jibert este menţionatdocumentar, prima oară, în 1289. În satulDacia, atestat documentar în 1309 şinumit Ştena până în 1918, se află o cetateţărănească (sec. 13–16), cu biserică evan -ghe lică de incintă; biserică refor mată (sec.16–17) şi biserică ortodoxă, din lemn, cuhramul „Cuvioasa Parascheva” (sec. 18),în satul Grânari. 
JIBLEA, depresiune tectono-erozivă,situată în zona de contact a CarpaţilorMeridionali cu prelun girile de V aleMuscelelor Argeşului, respectiv, la poa -lele de S ale M-ţilor Cozia şi cele de N aleDea lurilor Robaia (871 m alt.) şi Monga(700 m alt.), de-a lungul râului Sălătrucel,până la confl. cu Ol tul. Supr.: c. 30 km2.Relief predominant colinar, cu alt. mediide 450 m, de terase şi lunci. Climatsubmontan, răcoros (temp. medie anualăeste de 6,8°C) cu precipitaţii moderate(700–800 mm anual). Vegetaţie de păşuni,fâneţe şi pâlcuri izo late de păduri destejar. Comunică în NE cu Depr. Lo viştea

Jj



prin pasul Clocotici. În extremitatea deSV, la confl. râului Sălătrucel cu Oltul, seaflă oraşul Călimăneşti.
JIBOU, oraş în jud. Sălaj, situat la poalelede SE ale Dealurilor Sălajului, la 190–220m alt., pe stg. râului Someş, la 23 km NEde municipiul Za lău; 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 intra -vilan; densitatea: 1 903 loc./km2. Nodfero viar (staţia de c.f. a fost inauguratăîn 1890) şi rutier. Ateliere de reparaţiifero viare. Depou (1937). Expl. forestiereşi de balast. Producţie de maşini-unelte,de fibre de sticlă, de folii şi tuburi dinmaterial plastic, de articole de papetărie,de mobilă, de conf. şi de produse alim.(pre parate din carne şi lapte, panificaţieetc.). Complex de morărit. Fermă decreştere a bovinelor. Grădină botanică (25ha), f. în 1968, cu peste 500 de speciifloristice. Muzeu de istorie şi de ştiinţelenaturii. Acvariu. Bibliotecă publică (1950)cu c. 50 000 vol. Casă de cultură (1967).Staţiune balneoclima terică de intereslocal, cu climat de coline, sedativ, şi cuizv. de ape minerale sulfu roa se, sulfatate,sodice, calcice, magneziene, indicate întratarea afec ţiunilor reumatismale.Rezervaţie geologică (calcarele din satulRona). Istoric. Prima menţiune docu -mentară a localit. datează din 1205 (Villa
Chy bur), iar în 1564 este consemnată catârg cu nu mele Sibo. În 1854 apare, îndiferite surse, cu topo nimul Jibău.Declarat oraş la 17 febr. 1968. În pre zentare în subordine ad-tivă 4 sate: Cuceu,Husia, Rona şi Var. În arealul satuluiCuceu a fost desco perit (1982) un tezaurmonetar de argint alcătuit din o drahmă(emisă în perioada 315–c. 285 î.Hr.), 487de denari republicani (din intervalul209/208–48/47 î.Hr.), 33 de tetradrahmedin Thásos ş.a. cân tărind în total 2,4 kg.În punctul numit „Fânaţe” au fost iden -tificate urmele unei aşezări din sec. 2–4.Oraşul J. a fost afectat de inundaţiilecatastrofale din lunile mai–iun. 1970.
Monumente: în oraşul Jibou se află obiserică ortodoxă din 1733,  o bisericăreformată din 1749, o biserică romano-catolică, sfinţită la 15 aug. 1886, o bisericănouă cu hramul „Sfântul Gheorghe”(1996-1999), castelul „Wesselényi” con -struit în mai multe etape (1785-1789,1797-1800, finisat în anii 1807-1810), înstilul barocului transilvănean, curia(1702), manejul (1771), grajdul (1775),

castelul „Beldy”, cu parc, inaugurat în1905, clădirea Judecătoriei (2000–2008).Bisericile din lemn cu acelaşi hram –„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, însatele Var şi Husia, datând de la începu -tul 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 deNE ale Dealului Bobâlna (DealurileDejului), 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 satulJichişu de Jos, menţionat documentar în1292, se află biserica „Sfinţii ArhangheliMihail şi Gavriil” (1913). 
JIDENI  Podgoria.
JIDVEI, com. în jud. Alba, alcătuită din5 sate, situată în Pod. Târnavelor, pe râulTârnava Mică; 5 234 loc. (1 ian. 2011):2 625 de sex masc. şi 2 609 fem. Staţie dec.f. (în satul Jidvei) şi halte de c.f. (în sateleBălcaciu şi Feisa). Renumită podgorie.Cen tru de vinificaţie. La J. există echipafeminină de dansuri populare „Fetele dela Căpâlna" formată din 26 de fete.Dansul a fost descoperit (în 1933) şistilizat de Stana Biriş. Pe terit. satuluiFeisa, atestat documentar în 1332, au fostdescoperite urmele unei aşezări neoliticeaparţinând culturii Petreşti (sf. milen. 3î.Hr.). În satul Bălcaciu, menţio natdocumentar în 1319, iar apoi ca târg în1482, se află o biserică fortificată (azibiserică evanghelică), construită în sec.14 şi refăcută la sf. sec. 15, când a fostrealizat şi sistemul de fortifi caţii. Turn-clopotniţă cu clopot din sec. 16, decoratcu relief înfăţişând lupta lui Samson culeul. Bi se rica a fost renovată în 1807–1810şi 1910–1912. În satul Jidvei, atestatdocumentar în 1309, se află o biserică dinsec. 15 (azi biserică evanghelică), cu navareclădită în 1795, o biserică ortodoxă cuhramul „Sfântul Nicolae” (1996–2002) şibiserica 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 evan -ghelic), cu Turn-clopotniţă din 1825, şi obiserică reformată (1784), în satul Feisase află biserica „Sfinţii Arhan gheli Mihailşi Gavriil”, construită în 1937–1940 şipictată în 1939 şi biserica greco-catolică„Naşterea Maicii Dom nului” (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” zidităîn 1911–1912, renovată în 1968.
JIEŢ Jiu (1).

JIGODIN-BĂI, staţiune balneoclimatericăse zo nieră, de interes local, situată înarealul munici piului Miercurea-Ciuc (la2 km S de oraş), în Depr. Ciuc, la 654 malt., la poalele M-ţilor Harghita, pe dr.râului Olt. Climă de depresiune intra -mon tană, cu veri răcoroase (temp. mediea lunii iul. este 17°C) şi ierni friguroase(în ian. temp. medie sub –6°C) şi pre ci -pitaţii moderate (700 mm anual). Factoriinaturali de cură sunt climatul tonic-sti -mulant şi izv. cu ape minerale carboga -zoase in dicate pentru tratarea afecţiunilorcardiovasculare (hipertensiune arterială,varice), ale tubului di ges tiv (gastritecronice hipoacide) etc. 
JIJIA 1. Câmpia Jijiei, mare unitategeomorfo logică, parte componentă a Pod.Moldovei, cu prinsă între râul Prut (la Nşi E), Pod. Bârladului (la S) şi Pod. Su -cevei (la V). Este formată din coline joase,rotun jite, adesea cu aspect de platouri cuîn clinare spre SE, cu o lăţime medie de700–1 000 m şi o pantă de 3–5°, cuînălţimi ce variază între 180 şi 250 m (înăl -ţimea medie este de 150 m, cea max. de269  m în Dealul Bodron, iar cea minimăde 60 m în lunca Prutului). C. J. estefragmentată în mai multe inter fluvii devăile râurilor Jijia, Bahlui, Başeu şi afl.acestora, ale căror versanţi au o pantăaccentuată (10–20°), ce prezintă şesurialuviale ex tinse în zo nele de confl. şi c.3–4 niveluri de terase acoperite cu de -pozite loessoide. În unele zone, versanţiivăilor prezintă cueste, puternic afectatede alune cări. Denumirea de câmpie,atribuită acestei unităţi geomorfologice,este legată de înălţimea redusă a acesteiaşi mai ales de specificul predomi nantagricol (culturi de cereale, plante tehniceşi de nu treţ etc., efectuate pe soluri cerno -ziomice levi gate). Altitudinile scăzute înraport cu unităţile de re lief limitrofe dinN, V şi S, care o domină cu 100–300 m,i-au determinat pe unii geografi să oconsidere ca o unitate depresionarăaparte, pe care au denumit-o Depr. Jijia-
Bahlui. C. J. mai este cunoscută şi subnumele de Câmpia Moldovei sau Depr.
Moldovei. C. J. se împarte în Câmpia Jijiei
Superioare (care la rândul său cuprindeCâmpia Săvenilor şi Dealurile Copalău-Cozancea), situată, aproximativ, la N decursul superior şi mijlociu al râului

562 Jibou



cu ziduri groase, probabil lo cuin ţacoman dan tului garnizoanei (praetorium),terme etc. Cetatea a fost distrusă în anul375, în timpul invaziei hunilor şi refăcutăapoi în tim pul lui Anastasius sau Iusti -nian. Distrusă din nou în 559 de cutriguri,cetatea a fost refăcută în sec. 10–11. Dinea se păstrează ruinele unui zid deapărare, gros de 3 m, flancat de 14turnuri. Aici s-a găsit un tezaur de aur şiargint (engolpion, inele, cercei, brăţăriş.a.). În satul Jijila au fost descoperi teurmele unor aşezări neolitice şi ale uneifortifica ţii romane din piatră (26 x 27 m),cu turnuri de colţ. Biserică având hramul„Sfântul Dumitru” (1859). 
JILAVA, com. în jud. Ilfov, formată dintr-un sat, situată în Câmpia Română, pe râulSabar; 9 761 loc. (1 ian. 2011): 4 753 de sexmasc. şi 5 008 fem. Staţie de c.f.(inaugurată la 1 nov. 1869). Nod rutier.Producţie de motoare, generatoare şitransformatoare electrice, de echi pa -mente electrice pentru iluminat, de utilajepentru ind. textilă, de lanţuri şi arcuri, demobilă pentru bucătării, de săpunuri şidetergenţi, de vopsele, lacuri şi cerneluritipografice, de produse din cauciuc, deîncălţăminte, de îmbră căminte pentrulucru, de ambalaje din material plastic,hârtie şi carton, de clei, de băuturirăcoritoare şi de hrană pentru animalelede companie. Tăbăcărie. Legumi cultură.În perioada comunistă, la penitenciaruldin J. au fost întemniţaţi numeroşi opo -nenţi ai regi mului. Aici a fost executat

(1 iun. 1946), prin împuşcare, mareşalulIon Antonescu. Între 23 ian. 1981 şi 10apr. 1997, com. J. a făcut parte dinSectorul Agricol Ilfov. Satul Jilava esteatestat documentar în anul 1716. Bise ricilecu hramurile „Sfinţii Împăraţi Con stan -tin şi Elena” (1817–1818) şi „AdormireaMaicii Domnului” (1843–1844).
JILAVELE, com. în jud. Ialomiţa,alcătuită din 2 sate, situată în CâmpiaBărăganului, pe râul Ialo miţa; 3 562 loc.(1 ian. 2011): 1 782 de sex masc. şi 1 780fem. Viticultură. Culturi de cereale, sfeclăde zahăr, floa rea-soarelui, plante denutreţ etc. Fermă de creştere a porcinelor.Iazuri şi heleşteie. Între 17 febr. 1968 şi23 ian. 1981, com. J. a făcut parte din jud.Ilfov. În satul Slătioarele se află bisericaavând hramul „Trei Ierarhi” (construităîn a doua jumătate a sec. 17 şi reconstruităîn 1820), iar în satul Jilavele, atestatdocumentar la 25 mai 1668, există bisericaavând hramul „Sfântul Ioan Botezătorul”,ctitorie din anul 1697 a marelui agăIanache Văcărescu, reconstruită dintemelii în 1844 de paharnicul DimitrieSorescu, rezidită şi mărită, cu pridvorînchis, în 1915 pe cheltuiala EcaterineiCantacuzino, co nacul „Bâzu Cantacuzino”(mijlocul sec. 19), cu anexele gospodăreştişi o cramă din sec. 18.
JILIŞTE  Slobozia Ciorăşti.
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Miletin, prezentând platouri interfluvialelargi, 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 Prutuluipe terit. com. Gorban, jud. Iaşi; 307 km;supr. bazinu lui: 5 850 km2. Izv. din DealulCăsoaia, de la 410 m alt., de pe terit.Ucrainei, trece prin Dorohoi, străbateCâmpia Jijiei pe direcţie NV-SE, curgândpe o vale largă, meandrată, pe o maredistanţă pa ralel cu Prutul, având o pantăgenerală de scurgere de 1,4‰. Pe cursulsău sunt amenajate numeroase iazuripentru irigaţii şi piscicultură. Afl. pr.:Sitna, Miletin, Bahlui.
JIJILA 1. Lac de luncă, situat pe terit. jud.Tul cea, pe dr. Dunării, în marele cotformat de aceasta la N de oraşul Măcin.Supr.: 12,32 km2. Comunică cu Dunăreaprin intermediul pârâului Gârla Mare.Importanţă pentru piscicultură.

2. Com. în jud. Tulcea, alcătuită din2 sate, situată pe ţărmul de SE al laculuiomonim, la poalele de NV ale M-ţilorMăcin; 5 760 loc. (1 ian. 2011): 2 888 desex masc. şi 2 872 fem. Producţie deparchete asamblate în panouri. Pisci -cultură; cherhana. În satul Garvăn, pe ins.Bise ricuţa, au fost descoperite (după1939) urmele unei aşezări romane forti -ficate (Di nogetia), 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 dinbronz ş.a., precum şi ruinele unei clădiri

Jijila (2). Vedere aeriană asupra ruinelor aşezării Dinogetia

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



JIMBOLIA, oraş în jud. Timiş, situat înextre mitatea de V a României (la20°30’21’’ longi tu dine E), în CâmpiaBanatului, la 85 m alt., la 44 km V-NV demunicipiul Timişoara, la graniţa cuSerbia; 11 894 loc. (1 ian. 2011): 5 770 desex 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 (va mă) cu Serbia(Velika Kikinda). Zăcăminte de petrol.Expl. de ar gilă. Producţie de componenteelectronice, de motoare, generatoare şitransformatoare electrice, de dispozitive,aparate şi instrumente medicale şi delaborator, de piese de schimb şi accesoriipentru automibile, pompe hidraulice,cabluri audio şi video, de încălţăminte,tricotaje, confecţii, nasturi, produsechimice (folii, tuburi şi plăci din materialplastic) şi produse alim. Reparaţii demaşini agricole. În 1993 a fost închisăfabrica de prelucr. a tulpinilor de cânepă,iar în 1994 cea de cărămidă şi ţiglă (carefuncţiona din 1864). Viticultură. Fermăde creş tere a bovinelor. Muzeul memorialal picto rului Ştefan Jager (1877–1962),inaugurat la 4 apr. 1996; Muzeul Pompie -rilor (1933); Muzeul Căilor Ferate, inau -gurat la 15 nov. 2007; Muzeul Presei„Sever Bocu”, inaugurat la 14 sept. 2007,cu colecţii de publicaţii apărute pe întregteritoriul României, indiferent de limbaîn care apar; Casa memorială „Dr. KarlDiel” (medic chirurg 1885–1930), deschisla 11 aug. 2000; Biblioteca „Mihai Eminescu”(1934) cu c. 45 000 vol. Casă de cultură.
Istoric. Localitatea apare menţionatădocu mentar ca sat, prima oară, cu nu -mele de Chumbul, în 1332, într-un registrupapal de dijme. De populată în pe rioadaocupaţiei turceşti din sec. 16 (aşezarea afost distrusă complet în 1552 de armataotomană), localitatea se repopulează însec. 18, devenind ulterior un importantcentru comercial şi meşte şugăresc. Înperioada 1552–1720 nu mai figurează înniciun fel de document, ea apărândconsemnată abia în 1720 pe o hartăaustriacă, cu numele Sombol, ca teritoriunelocuit. La 14 febr. 1763, Maria Tereza,împă răteasa Austriei, a emis un act decolonizare (a zo nei actualului oraş) culocuitori proveniţi din Alsacia şi dinPhalz. Primii colonişti s-au stabilit aici(402 familii) la 11 iun. 1766, întemeindlocalit. Hatzfeld şi Landestrau. În 1768,

aceste două loca lităţi s-au contopit,formând o sin gură aşezare cu numele
Hatzfeld, care din 1924 se va numi J. În1884 a fost introdus, în premieră euro -peană, iluminatul public cu electricitate,în acelaşi an cu Timişoara. Declarat oraşîn 1950. Monumente: Palatul admi -nistrativ (1878); biserică ortodoxă cuhramul „Buna Vestire”, construită în stilneobizantin în anii 1933-1942 dupăplanul arhitectului Victor Vlad, cu treiturle şi cu picturi murale interioareexecutate în ulei de Vasile Hudici în anii1938-1941; biserică romano-catolică (1766,mărită şi renovată în 1876), cu turnsupraînălţat în anul 1911 de la 39 m(iniţial) la 53,50 m; statuia „SfântulFlorian” (1866) cu o înălţime de 6,76 m,din care 1,75 m reprezintă soclul,restaurată în anul 2000.
JIMBOR, Dealurile Jimborului, zonăcolinară în partea central-nordică a Pod.Transilvaniei, si tu ată între râurile SomeşuMare (la N), Meleş (la E), Fizeş (la SV) şiSomeşu Mic (la V), parte compo nentă aCâmpiei Fizeşului (Câmpia Transilva -niei), constituită predominant din argilemarnoase, gresii şi tufuri. Alt. max.: 624 m(Dealul Unguraş). Pre zenţa gresiilor şi atufurilor generează pante mari, uneoriabrupte. Pomicultură.
JINA, com. în jud. Sibiu, formată dintr-unsat, situată la poalele de NV ale M-ţilorCindrel; 4 085 loc. (1 ian. 2011): 2 034 desex masc. şi 2 051 fem. Expl. forestiere.Creşterea ovinelor. Centru de confecţio -nare a cos tumelor populare. Celebruansamblu popular de fluieraşi. Festivalfolcloric anual „Sus pe muntele din Jina”care se desfăşoară în ultima duminică diniulie din anul 1970. Satul Jina este menţio -nat documentar, prima oară, în 1396. Înperioada 1765–1851, aici a fost sediulCompaniei a V-a de graniţă a Regi men -tului I de graniţă de la Orlat. Bisericileortodoxe cu hramurile „Buna Vestire”(1782-1796, pictată în 1802) şi „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” (1939,pictată în 1980).
JIRLĂU 1. Liman fluviatil, cu apă sal -mastră (în compoziţia apei sunt sulfaţi,carbonaţi etc.), situat în V CâmpieiBrăilei, pe stg. cursului inf. al râuluiBuzău. Supr.: 8,9 km2; vol.: 5,6 mil. m3.Lungime: 7 km; lăţime max.: 3 km.Alimentat cu apă de afl. său Valea Maresau Valea Boului. Piscicultură.

2. Com. în jud. Brăila, alcătuită din 2sate, si tuată în partea de V a Câmpiei

564 Jimbolia Brăilei, pe malul de V şi SV al laculuiomonim; 3 248 loc. (1 ian. 2011): 1 566 desex masc. şi 1 682 fem. Staţie de c.f. (însatul Jirlău). Nod rutier. Pisci cultură.Centru viti col. Preparate din lapte.Morărit; produse de panificaţie. Creştereabovinelor. Culturi de cereale, plantetehnice şi de nutreţ, pepeni, legume etc.Zonă de interes cinegetic. Satul Jirlău esteatestat docu mentar la 24 mart. 1672.
JITIA, com. în jud. Vrancea, alcătuită din5 sa te, situată în depresiunea omonimădin Sub carpaţii Vrancei, la poalele de Vale Dealului Roşu, pe cursul superior alrâului Râmnic; 1 630 loc. (1 ian. 2011): 833de sex masc. şi 797 fem. Expl. şi prelucr.primară a lemnului. Centru de cusăturişi ţesături populare. Produse de panifi -caţie. Fenomene carstice dezvoltate pesare. În satul Jitia de Jos se află mănăstireaPoiana Mărului (de maici), întemeiată în1730, cu o bise rică din lemn, care a ars în1771 şi a fost refăcută în 1780–1784,declarată monument istoric. A douabiserică din lemn, cu hramul „DuminicaTu tu ror Sfinţilor”, a fost construită în1810–1812. Desfiinţată în 1959, mănăs -tirea a fost reînfiinţată în 1990. În satulDea lu Sării se află biserica „SfinţiiApostoli Petru şi Pavel” (1995–1997). 
JITIANU, Mănăstirea ~  Podari.
JIU 1. Râu în S-SV României, afl. stg. alDu nă rii pe terit. com. Gighera, jud. Dolj;339 km; supr. bazinului: 10 080 km2. Seformează prin uni rea (la Iscroni, în avalde 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, dincăldarea glaciară Sco rota, dominată devf. Drăgăşanu (2 076 m), de la 1 760 malt., străbate câteva masive calcaroase devârstă jurasică, în perimetrul cărora areun curs pră păstios, cu pante accentuate(în medie 58 ‰), iar apoi drenează, de laSV la NE, partea de V a Depr. Petroşani,unde pantele longitudinale scad treptat(ajungând până la 6,80 ‰ în zona devărsare) şi valea se lărgeşte treptat,trecând prin oraşele Uricani, Lu peni,Vulcan, după care se arcuieşte brusc spreS, unde confluează cu Jiul de Est. Încursul superior, numit local Scocu Mare,Jiul de Vest primeşte afl. scurţi, cu apebogate, care for mează chei im pre sionanteşi cascade (cascada şi cheile Pleşii pe râulButa) şi străpung numeroase peşteri (înaceastă zonă au fost identificate 12 peş -teri). Jiul de Est izv. din S M-ţilor Şureanu,de sub vf. Şureanu (2 059 m), de la 1 430m alt., curge pe direcţie NE-SV, mai întâipe pantă accentuată (50 ‰), iar apoi, pemăsură ce drenează partea de E a Depr.Petroşani, panta scade la 13 ‰, trecândprin Petrila şi Petroşani, după careconfluează cu Jiul de Vest la Iscroni. Înzona de confluenţă, Jiul de Vest are undebit de 10,6 m3/s, iar Jiul de Est, de 7,6m3/s. De aici, Jiul se îndreaptă spre S,pătrun zând în defileul şi trecătoarea
Lainici ca un râu mare, care străpungeCarpaţii Meridionali (între Livezeni şiBumbeşti-Jiu) pe o lungime de 30 km,fiind însoţit de o şosea modernizată(construită la sf. sec. 19) şi o c.f., cu 39 detuneluri (dată în folosinţă la 31 oct. 1948).În sectorul defileului car patic, J. are opantă medie de 9 ‰ şi un debit mediude 20–23 m3/s. După ce scapă din strâm -toarea defileului Lainici, în aval deBumbeşti-Jiu, râul traversează zonaSubcarpaţilor Olteniei (unde a format unvast con de dejecţie, ce se prelungeştepână în Depr. Târgu Jiu), trecând prinmunicipiul Târgu Jiu, în aval de carecursul Jiului este împins puternic cătreV, făcând un cot accentuat; în aceastăzonă, albia râului a fost puternic modi -ficată din cauza lucrărilor legate deexploatarea în carieră a lignitului dinbazinul Rovinari. Râul capătă apoi odirecţie generală de curgere NV-SE,traversând mai întâi Dealurile Jiului,separă Dealurile Ama radiei (la E) dePiem. Bălăciţei (la V), intrând în VCâmpiei Române (Câmpia Romanaţi şi

Câm pia Desnăţui), unde albia se lărgeştemult şi mean drea ză intens, vărsându-seîn Dunăre la extremi tatea de E a ostro -vului Kozlodui. Pe ultimii c. 30 de km, J.este urmărit, paralel, pe partea stg. derâul Jieţ, un mic curs parazitar cereprezintă o veche albie a sa, părăsită,uneori colmatată în mare parte de apelede inundaţii. În cursul inf., apele J. suntfolosite pentru irigaţii. Afl. pr.: Tismana,Motru, Gilort, Amara dia. Pe cursulmijlociu al J., în area lul municipiuluiTârgu Jiu, în timpul Primului Răz boiMondial, s-au desfăşurat două puternicebătălii între armatele germane şi celeromâne: la 10/23–16/29 oct. 1916, înprima bătălie, trupele române, coman -date de ge neralul Ion Dragalina, aurespins puternica ofen sivă a inamicului(în această luptă a murit Ion Dragalina şis-a remarcat, prin vitejia ei, EcaterinaTeodoroiu, numită şi „Eroina de la Jiu”),iar la 29 oct./11 nov.-4/17 nov. 1916, încea de-a doua bătălie de la Târgu Jiu, subpresiunea a patru divizii germane puter -nice, armata română a cedat, iar trupeleinamice au ocupat oraşul Târgu Jiu (2/15nov. 1916).
2. Dealurile Jiului sau Gruiurile

Jiului, sub uni tate a Pod. Getic, situată înpartea de V a acestuia, între râurile Motru(la V) şi Gilort (la E). Consti tuite dindepozite fluvio-lacustre şi loessoide devârstă pleistocenă, D.J. prezintă formedomoale, cu înclinare NV-SE, puternicfragmen tate de râurile Jiu, Cioiana, ValeaRacilor, Jilţ, Borăscu ş.a., având înălţimiîn jur de 400 m. Alt. max.: 425  m. Aco -perite cu păduri de foioase. Importantăzonă carboniferă (lignit) şi petroliferăa ţării.
JIUL  Târgu Jiu.
JOIŢA, com. în jud. Giurgiu, alcătuită din2 sate, situată în Câmpia Vlăsiei, pe râulDâmboviţa; 3 357 loc. (1 ian. 2011): 1 666de sex masc. şi 1 691 fem. Producţie deambalaje din hârtie şi carton. Culturi decereale, plante tehnice şi de nutreţ,floarea-soarelui etc. Creşterea porcinelor,ovinelor şi bovinelor. Între 17 febr. 1968şi 23 ian. 1981 com. J. a făcut parte dinjud. Ilfov. Biserica având dublu hram –„Sfântul Nicolae” şi „Sfinţii 40 de Muce -nici” (1859), în satul Joiţa. Până la 7 apr.2004, com. Joiţa a avut în componenţăsatele Cosoba şi Săbăreni care la acea datăs-au desprins din această comună şi,fiecare, a devenit comună de sine stătătoare.

JORĂŞTI, com. în jud. Galaţi, alcătuitădin 3 sate, situată în partea de S a Pod.Covurlui, pe cursul superior al râuluiCovurlui; 1 869 loc. (1 ian. 2011): 924 desex masc. şi 927 fem. Moară de cereale.Viticultură. Pe terit. satului Lunca a fostidentificată o necropolă birituală,aparţinând culturii materiale Sântana deMureş (sec. 4), în care s-au găsit vase dinlut, pahare din sticlă, fibule din argint şidin bronz, catarame din fier şi din bronz,cuţite, piepteni din os etc. În satul Jorăştise află bisericile cu hramurile „Sfinţii TreiIerarhi” (1816–1818) şi „Sfinţii ÎmpăraţiCon stan tin şi Elena” (1840–1841). 
JOSENI, com. în jud. Harghita, alcătuitădin 3 sate, situată în Depr. Giurgeu, pecursul superior al Mureşului; 5 675 loc.(1 ian. 2011): 2 860 de sex masc. şi 2 815fem. Nod rutier. Expl. de andezit (în satulBucin). Expl. şi prelucr. primară alemnului. Producţie de module electro -nice, de articole de voiaj şi marochinărieşi de ulei. În această zonă, în timpul ierniise produc, frecvent, inversii de temp.(aerul foarte rece de pe înălţimile încon -jurătoare coboară pe fundul de presiunii,stagnând mai multe zile), care determinăvalori scăzute ale temp. aerului, înregis -trându-se în medie –7°C (max.: –38°C în1963), ceea ce face ca localit. să fie con -siderată unul dintre „polii frigu lui” dinRomânia. Muzeu (în satul Joseni). În satulJoseni, men ţionat documentar, primaoară, în 1567, se află o biserică romano-catolică (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. alŞieului), în partea de NE a Dea lurilorBistriţei, la poalele de NV ale M-ţilor Căli -man; 5 290 loc. (1 ian. 2011): 2 681 de sexmasc. şi 2 609 fem. Halte de c.f. (în sateleJosenii Bârgău lui, Mijlocenii Bârgăului şiRusu Bârgăului). Expl. şi prelucr. lem -nului (mobilă, cherestea). Producţie deso miere, saltele, covoare, cergi ş.a. Pomi -cultură (meri, pruni, peri). Centru deceramică roşie (în satul MijloceniiBârgăului). În satul Josenii Bârgăului,menţionat docu mentar, prima oară, în1547, se află o biserică ortodoxă (sec. 18).Aici are loc anual, în luna febr., mani -festarea folclorică „Alaiul Mun ţilor”,dedicată obiceiurilor de nuntă din satele
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de pe Valea Bâr gaelor (prima ediţie,1987). În arealul com. J.B., la 4 km desatul Josenii Bârgăului, se află mănăstireade maici „Sfântul Spiridon” – Strâmba,ctitorie din anul 1999 a mona hiei EpihariaBrumă şi a credincioasei Lucreţia Zbarei.
JUCU, com. în jud. Cluj, alcătuită din 5sate, situată în partea de V a CâmpieiFizeşului, pe Someşu Mic; 4 261 loc.(1 ian. 2011): 2 144 de sex masc. şi 2 117fem. Staţie de c.f. (în satul Jucu). Reşed.com. este satul Jucu de Sus (menţionat do -cu mentar, prima oară, în 1325). Satul Jucude Mij loc este atestat documentar în 1314.Fabrică de telefoane celulare, marca„Nokia”, cu capital finlandez, intrată înfuncţiune la 11 febr. 2008 şi închisă la sf.anului 2011. În 2013, firma germană„Bosch” a deschis o fabrică de com -ponente pentru automobile. Producţie demobilă şi de băuturi răcoritoare. Morărit.Culturi de cereale, legu me ş.a. Creştereacailor de rasă (din 1902) şi a bovinelor.Pomicultură. Pe terit. satului Jucu de Susa fost iden tificat (1912) un mormânt deincineraţie datând din prima jumătate asec. 2 î.Hr., în care s-au găsit două brăţăridin bronz, un lanţ din sârmă de fierrăsucită, vase ceramice lucrate la roatăş.a., iar în satul Vişea a fost descoperit untezaur monetar dacic alcătuit din 142 demonede din argint, datând din sec. 2 î.Hr.Castelul „Kemeny” (sec. 19), în satul Jucude Sus. 
JUDELE, lac de origine glaciară, situatîn M-ţii Retezat, la 2 202 m alt. Supr.: 0,84ha; ad. max.: 4,05 m.
JUGUL INTRACARPATIC, aliniamentde munţi scunzi, scufundaţi, reprezentatprin culmile Prisnel (651 m alt.) şi Preluca(810 m alt.), ce face legătura între M-ţiiApuseni (respectiv M-ţii Me seş) şiCarpaţii Orientali (respectiv M-ţiiRodnei). Aceste culmi sunt alcătuite dinşisturi cristaline şi calcare.
JUGURENI, com. în jud. Prahova,alcătuită din 4 sate, situată la poaleleDealului Istriţa, pe cursul superior alrâului Tisău; 596 loc. (1 ian. 2011): 299 desex masc. şi 297 fem. Centru pomicol(meri, pruni, peri). Izvoare cu apeminerale sulfuroase, iodurate. SatulJugureni este atestat documentar în 1450cu numele Runceni. Biserici  în sateleJugureni (1850) şi Boboci (1853).
JUPA Caransebeş.

JUPÂNEŞTI, com. în jud. Gorj, alcătuitădin 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. Staţiede c.f. (în satul Ju pâneşti). Expl. de balast.Bisericile din lemn cu hramul „SfântulDumitru” (sec. 18, refăcută în 1816) şi cudublu hram - „Sfântul Andrei” şi „SfântulDimitrie” (1812), în satele Boia şi Vidin. 
JUPITER, staţiune balneoclimatericăestivală, de interes general, situată înextremitatea de SE a României (jud.Constanţa), pe ţărmul Mării Negre, la 5km N de muni cipiul Mangalia, de careaparţine din punct de vedere ad-tiv.Staţiunea a intrat în circuitul turistic laînceputul anilor ’70 ai sec. 20, cu nume -roase hoteluri, restaurante, baruri de zişi de noapte, camping, terenuri de sport,bowling etc. În lunile de vară cerul estemai mult senin, Soarele strălucind 10–12ore pe zi. Temp. medie anuală este de11°C (în iul. temp. medii peste 22°C, iarîn ian. 0°C). Precipitaţii reduse (400 mmanual). Fac torii naturali de cură sunt apaMării Negre, clo rurată, sulfatată, sodică,magneziană, şi climatul maritim, bogatîn aerosoli salini. Plaje mari, cu nisip fin,amenajate pentru helioterapie şi talazo -terapie. Staţiunea este indicată atâtpentru odihnă şi cură heliomarină învacanţele de vară, cât şi pentru tratamentcurativ (hipotiroidism, limfatism, anemiisecundare, stări de debilitate, decalcefieri,unele dermatoze etc.). Numeroase posi -bilităţi de distrac ţii, de practicare asporturilor nautice, excursii in terne şiexterne, agrement etc. 
JURILOVCA, com. în jud. Tulcea, alcă -tuită din 3 sate, situată pe malurilelacurilor Goloviţa şi Razim, la poalele deSE ale Pod. Babadag; 4 695 loc. (1 ian.2011): 2 304 de sex masc. şi 2 391 fem.

566 Jucu Expl. de calcar. Important centru piscicol,cu cher hanale de mare capacitate. Pepromontoriul situat în SV lacului Razim,numit Capul Dolojman (sau Doloşman),au fost descoperite (1926–1940) urme leunei cetăţi greceşti de la sf. sec. 7 î.Hr.(mai târziu oraş fortificat roman),identificată ipotetic cu aşezarea greco-romană Argamum, menţionată docu -mentar în sec. 6 î.Hr., iar apoi în listaoraşelor refăcute de împăratul romano-bizantin Iustinian I (sec. 6). Epigrafic,localit. Argamum este atestată pe
horothesia („hotărnicia”) lui LaberiusMaximus, din timpul împăratului romanTraian (98–117), ca fiind învecinată cuHistria. Cercetările arheologice, reluateîn 1965, au scos la iveală urme alepopulaţiei autohtone datând din sec. 9–8 î.Hr., din prima Epocă a fierului (sec.8–7 î.Hr.) şi din perioada colonizăriigreceşti care a început  de la sf. sec. 7 î.Hr.şi a continat neîntrerupt până în perioa -dele romană şi romano-bizantină. Au fostdes coperite monede şi obiecte din bronz,ceramică, un fragment din zidul deapărare al ce tăţii din sec. 5–3 î.Hr. etc. Peins. Bisericuţa din lacul Ra zim, înapropierea Capului Dolojman, au fostdes coperite resturile unei bisericuţe dinsec. 11 şi o cruce-relicvar din bronz, cudecor în relief, reprezentând pe avers peIisus Hristos răstignit, iar pe revers, peFecioara Maria în orantă (motiv icono -grafic al unui personaj în atitudine de ru -găciune). În sec. 18, aici s-au stabilitlipovenii veniţi din reg. Kuban (unde serefugiaseră ca ur mare a persecu ţiilorexercitate de patriarhul Ni kon). SatulJurilovca este atestat documentar în 1826.În perioada 13 oct. 1983–20 mai 1996, satulşi com. J. s-au numit Unirea. Biserica derit vechi „Pokrov” („AcoperământulMaicii Domnului”, 1838).

Jupiter. Vedere generală Jupiter. Plaja



KÁKOVA Grădinari (1).

KAMENA Piatra-Neamţ (2).

KARAÇUKLU Limanu.

KARA MURAT (sau CARAMURAT) 
Mihail Kogălniceanu (1).

KARLSBURG  Alba Iulia.

KERSOVA  Hârşova (2).

KOMIDAVA Râşnov.

KORONA  Braşov (2).

KOWAZNA Covasna (1).

KRAISBURG Teliu.

KRESTYENFALU Cristian (1).

KÜRTEGYHAZ   Curtici.

KÜSTENGE  Constanţa (1).

KÜTOS   Curtici.
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LACUL CU MUŞCHI  Mohoş.

LACUL FĂRĂ FUND, lac antroposalin,helio termic, situat în perimetrul oraşuluiOcna Sibiului, format în cadrul salinei„Francisc Grübe” (părăsită în 1775).Supr.: 1 665 m2; ad. max.: 32 m. Salini -tatea apei la supr. 96 g/l, iar la 6 m ad.,318 g/l. Declarat rezervaţie naturalăhidrogeologică da to rită faptului cămanifestă, cel mai pregnant, feno menulde 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 luncaDunării, 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., for mat în 1837 prin surpareaunei porţiuni din mun tele PiatraGhilcoşului spre poalele masivului Su -hard, barând valea râului Bicaz. Supr.:

12,6 ha. Lungime: 2,5 km; lăţime: 100–200m; perimetrul: 3 km; vol.: 680 000 m3; ad.max.: 10,5 m. În partea superioară alacului s-au produs puternice colma tări(ritmul de sedimentare este de c.5 cm/an), cauzate de afluenţii care sereunesc acolo (Bicaz, Pârâul Oilor, PârâulRoşu, Licaşu ş.a.), fapt ce ar puteadetermina dispariţia lacului în jurulanului 2100. Pentru diminuarea colma -tării s-au construit două baraje mici, înspatele cărora s-au creat două lacuri deacumulare şi de decantare a aluviunilor:unul pe Pârâul Oilor (în 1960) şi altul pepârâul Piatra Roşie (în 1962). Lacu Roşumai este cunos cut în literatura despecialitate şi sub numele de Ghilcoş sau
Ucigaşul. Denumirea de Lacu Roşu de -rivă de la argilele cu oxizi de fier aflateîn sus pensie în apă, transportate şidepuse în lac de Pâ râul Roşu. Totodată,culoarea roşie a lacului mai esteaccentuată şi de stânca de culoare roşiea masivului Suhard, care se reflectă înapa lacului. Important şi atractiv obiectivturistic.

2.  Roşu (3).
3. Localit. componentă a municipiuluiGheorgheni, staţiune climaterică şi de

odihnă de interes general, cu funcţionarepermanentă, situată în jud. Harghita,într-o mică depresiune străjuită de M-ţiiSuhard, Tarcău, Hăşmaş şi Giurgeu(Carpaţii Orientali), pe malul lacului cuacelaşi nume, la 980 m alt., la 26 km NEde municipiul Gheorgheni şi la 73 km Nde municipiul Miercurea-Ciuc. Climatmontan, tonic-stimulant, cu verirăcoroase (în iul. temp. medii de 15°C) şiierni friguroase (în ian. medii termice de–7°C). Temp. medie anuală este de c.5,5°C, iar precipitaţiile atmosferice însu -mează c. 1 000 mm anual. Climatul tonic-stimulant, cu aer curat, lipsit de praf şialer geni, puternic ozonat, face ca sta -ţiunea să fie solicitată atât pentru odihnă,cât şi pentru tratarea nevrozelor astenice,a stărilor de debilitate, de surmenaj fizicşi inte lectual etc. În lunile de iarnă,staţiunea atrage pe amatorii de schi, careau la dispoziţie pârtii de dificultate medie(pe masivul Suhardu Mare este unadintre cele mai bune pârtii de schi dinţară, în lungime de 2 400 m şi 600 mdiferenţă de nivel), iar în lunile de vară,amatorii de sport au la dispoziţie terenuride sport, un ştrand în aer liber, precumşi posibilitatea de a practica canotajul şi
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pescuitul în arealul lacului de acumularenaturală sau chiar alpinismul (în CheileBicazului, aflate la 3 km NE de staţiune).Nume roase posibilităţi de drumeţiimontane spre cabana Suhard, spremuntele Ucigaşul, spre Cheile Bica zului(8 km lungime, cu farmec aparte, decla -rate re zervaţie naturală complexă), sprelacul de acu mu  lare Izvoru Muntelui depe râul Bicaz etc. Punctul de atracţie alstaţiunii îl constituie lacul de baraj natural(Lacu Roşu). Păstrăvărie. 
LACU SĂRAT 1. Lac clastocarstic (decrov) cu apă sulfatată şi nămol terapeutic,situat în NE Câmpiei Brăilei, la 25 m alt.,la 5 km SV de mu nicipiul Brăila. Supr.:1,72 km2 (la niveluri medii ale apei; înperioadele de secetă, supr. lacului seredu ce mult); vol.: 0,2 mil. m3; ad.: 1 m.Lungime: 2 km; lăţime: 300 m. Apa la -cului are o mare concentraţie în clorurăde sodiu şi sulfat de sodiu şi de magneziu(mineralizare: 84 ‰). Lacul conţine pefund nămol sapropelic cu calităţi terapeutice.

2. Staţiune balneoclimaterică deinteres gene ral, cu funcţionare perma -nentă, situată în jud. Brăi la, în NECâmpiei Brăilei, la 25 m alt., pe malullacului omonim, la 5 km SV de muni -cipiul Brăila. Climat continental de stepă,cu amplitudini termice anuale mari(25,4°C). Temp. medie anuală este de11°C (în iul. temp. medii peste 23°C, iarîn ian. –2,3°C). Precipitaţii medii în jurde 450 mm anual. Lacu Sărat, cu impor -tante rezerve de nămol sapro pelic şi deapă minerală sulfatată, clorurată, sodică,magneziană, slab bromurată (minera -lizare 84 g/li tru), oferă condiţii optimede tratare a afecţiunilor reuma tismale, acelor ginecologice (insuficienţă ovariană,cervicite cronice), derma tologice (pso ria -

zis, ichtioze, keratoder matii etc.), endo -crine (hipo tiroidie beni gnă, hipoova rieetc.), neurologice pe ri ferice (parezeuşoare, nevrite, sciatică), post trauma ticeetc. Complex balnear cu 250 de locuri.Staţiunea este legată prin linii de tramvaişi de autobuz cu municipiul Brăila.
LAINICI 1. Defileu şi trecătoare, situateîn par tea de V a Carpaţilor Meridionali,între M-ţii Pa râng (la E) şi M-ţii Vâlcan(la V), pe Valea Jiului, la 513 m alt.Defileul are o lungime de 30 km. În cu -prinsul său, talvegul râului Jiu are opantă accen tuată (9 m/km), iar versanţiiabrupţi care-l străju iesc dau un farmecdeosebit acestor locuri. Şoseaua carestrăbate defileul a fost construită la sf.sec. 19, iar calea ferată, ce trece prin 39 detuneluri, a fost inaugurată la 31 oct. 1948,asigurând legăturile între Depr. Petroşanişi Oltenia.

2. Mănăstirea ~  Bumbeşti-Jiu.
LALA, complex de lacuri glaciare în M-ţiiRodnei (Carpaţii Orientali), format dinLala Mare (5 637 m2; ad. max.: 1,6 m) şiLala Mică (1 550 m2; ad. max.: 0,40 m).De aici izv. pârâul Lala.
LALOŞU, com. în jud. Vâlcea, alcătuitădin 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. Zăcămintede 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 bovi -nelor. Bise ricile cu hramurile „SfinţiiVoievozi” (1850) şi „Cu vioasa Parascheva”(1859), în satele Berbeşti şi Mologeşti. SatulLaloşu este atestat documentar în 1592, iarBerbeşti la 24 febr. 1594.

LANDESTREU  Jimbolia.
LA OM, cel mai înalt vârf al masivuluicalca ros Piatra Craiului (CarpaţiiMeridionali); alt.: 2 238 m. Vegetaţiealpină de stâncărie, în cadrul căreia seremarcă prezenţa endemismului garofiţaPietrii Craiului (Dianthus callizonus),declarată mo nument al naturii. Vârful LaOm mai este cu noscut şi sub numele de
Baciu sau Piscul Baciului.
LAPOŞ, com. în jud. Prahova, alcătuitădin 4 sate, situată în E Depr. Sângeru, lapoalele de N ale Dealului Istriţa, pecursul 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 aparemenţionat documentar în 1607.
LARGIANA  Românaşi.
LARGU, com. în jud. Buzău, alcătuită din2 sate, situată în Câmpia Buzău-Călmăţui, pe râul Căl măţui; 1 640 loc.(1 ian. 2011): 831 de sex masc. şi 809 fem.Morărit; produse de panificaţie. În peri -metrul satului Scăr lăteşti, în punctul nu -mit „Cornul Malului”, a fost identificatăo necropolă sarmatică (sec. 2–3) unde aufost găsite vase ceramice, cercei dinbronz, mărgele din coral, sticlă şichihlimbar, oglinzi cu tag ma, cuţite dinfier, fusaiole din lut ş.a. La c. 500 m N denecropolă au fost descoperite urmeleunei aşezări de tip Sântana de Mureş (sec.4). În satul Largu, menţionat documentarîn 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 din5 sa te, situată în zona de contact a Pod.Târnavelor cu Pod. Hârtibaciului, laconfl. râului Laslea cu Târ nava Mare;3 288 loc. (1 ian. 2011): 1 657 de sex masc.şi 1 631 fem. Expl. de gaze natu rale (însatul Nou Săsesc). Producţie de mobilăşi de suc de mere. Satul Laslea estemenţionat docu mentar la 16 sept. 1309cu numele Sanctus Ladislaus. În satulMălâncrav, atestat documentar în 1305,se află conacul „Apafi” (sec. 15, cu modi -ficări din sec. 17, restaurat în 2006–2007)şi o bise rică datând din prima jumătatea sec. 14 (azi bi serică evanghelică), cupicturi murale inte rioare de facturăgotică, executate după anul 1350, cutavan case tat şi pictat (1792) şi un altar
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poliptic gotic (sec. 15), cu unele trans -formări din sec. 20; biserici care înprezent aparţin cultului evanghelic însatele Laslea (1842–1845), Floreşti (1424,cu turn din 1855), Nou Săsesc (ante 1345,refăcută în sec. 15) şi Roan  dola (c. 1500,refăcută în 1792). Biserica „SfântulNicolae” (sec. 18), în satul Laslea.
LATORIŢA Lotru (2).

LAZ  Săsciori.

LAZA, com. în jud. Vaslui, alcătuită din4 sate, situată în Colinele Tutovei, pe râulRacova; 3 170 loc. (1 ian. 2011): 1 599 desex masc. şi 1 571 fem. Fermă de creşterea bovinelor. Culturi de cereale; legumi -cultură. Apicultură. Piscicultură (în la culPuşcaşi). Centru de ceramică populară,roşie (în satul Poiana lui Alexa). SatulPuşcaşi este men ţionat documentar,prima oară, în 1491. În satul Laza se aflăbiserica având dublu hram – „SfântulGheorghe” şi „Sfântul Haralambie”, zidităîn anii 1913-1919 pe locul uneia din lemnce data din 1780, reparată în 1942, pictatăîn 1957-1958, consolidată în 1993-1999 şirepictată în 2003-2005. Până la 7 mai 2004,com. L. a avut în componenţă satelePoiana lui Alexa, Puşcaşi, Teişoru şi ValeaTârgului, care la acea dată au format com.Puşcaşi, jud. Vaslui. Agroturism.
LAZURI, com. în jud. Satu Mare, alcătuitădin 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, ovinelorşi porcinelor. Pe terit. satului La zuri,menţionat documentar, prima oară, în1261, au fost descoperite vestigiile uneilocuinţe în care s-a găsit ceramică dacicăşi celtică (sec. 3–2 î.Hr.), precum şi urmeleunei aşezări din sec. 3–4. Biserici refor -mate, în satele Lazuri (sec. 16, cu transfor -mări din sec. 19), Nisipeni (sec. 16) şiBercu (1840, cu turn din 1959, declaratămonument istoric); bisericile ortodoxe cuacelaşi hram – „Sfinţii Arhangheli Mihailşi Gavriil”, în satele Noroieni (1810) şiPeleş (1828). 
LAZURI DE BEIUŞ, com. în jud. Bihor,alcă tuită 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 estemenţionat documentar, prima oară, în1588. Bisericile ortodoxe, din lemn, cuhramurile „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 şirestaurată în 1959), în satele Hinchiriş şiLazuri de Beiuş. 
LĂCĂUŢ, Munţii ~, culme muntoasă înNV M-ţilor Vrancea, cu orientare gene ralăNV-SE, mărginită de un abrupt pe versan -tul de V, con sti tuită predo minant din flişgrezos cu intercalaţii şistoase, fliş bitu -minos cu gresie de Kliwa şi con glomerate.În cadrul ei se detaşează mai multe ma -sive: Lăcăuţ (vf. Lăcăuţ 1 777 m), Goru (vf.Goru 1 785 m), Giur giu (1 721 m), Furu (vf.Furu Mare 1 415 m) ş.a. Important nodhidrografic din care izv. râurile Putna,Bâsca Mare, Bâsca Mică, Ză bala, Năruja,Tişiţa, Coza ş.a. Staţiune meteo rologică dealt.
LĂCULEŢE, Schitul ~  Glodeni.

LĂCUSTENI, com. în jud. Vâlcea,alcătuită din 5 sate, situată în partea deS a Piem. Olteţului; 1 571 loc. (1 ian. 2011):769 de sex masc. şi 802 fem. Pomicultură.În satul Lăcusteni, atestat documentar în1480, se află biserica din lemn cu hramul„Sfântul Nicolae” (1780, refăcută în 1835),în satul Lăcuştenii de Jos, numit Risipiţipână la 1 ian. 1965 şi menţionat docu -mentar în 1619, există o biserică din 1912zidită pe locul uneia din lemn din 1799,iar în satul Găneşti, atestat documentarla 8 ian. 1480, se află biserica având dubluhram – „Sfântul Vasile” şi „SfântulNicolae” (1811-1812, declarată monu -ment istoric) şi biserica din lemn cuhramul „Sfântul Gheorghe” (1825). Com.
L. a fost înfiinţată la 7 mai 2004 prindesprinderea satelor Lăcusteni, Contea,Găneşti, Lăcustenii de Jos şi Lăcusteniide Sus din com. Zătreni, jud. Vâlcea.
LĂDEŞTI, com. în jud. Vâlcea, alcătuitădin 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. Nodrutier. Pomicultură (meri, pruni, peri). 
LĂPUGIU 1. Dealurile Lăpugiului,unitate deluroasă situată la limita jud.Hunedoara cu jud. Timiş, între M-ţiiPoiana Ruscăi (la S şi SE), Dea lurileLugojului şi Pod. Lipovei (la V şi NV) şiVa lea Mureşului (la E şi NE). Suntalcătuite din gre sii, marne, argile, pietri -şuri, tufuri, andezite ş.a., pre zintă culminetede şi nu prea lungi, cu înălţimicuprin se 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 înzona de contact a prelungirilor de NV aleM-ţilor Poiana Ruscăi cu Dea lurileLăpugiului, la 200–250 m alt., pe cursulinf. al Pâ râului Lăpugilor, pe terit. jud.Hunedoara. Supr.: c. 26 km2. Relieful esterepre zen tat prin lunci, terase şi glacisuri.Versanţii dea lurilor înconjurătoare suntacoperiţi cu păduri de foioase şi cu fâneţenaturale.
LĂPUGIU DE JOS, com. în jud. Hune -doara, alcătuită din 10 sate, situată înpartea de V a Depr. Lăpugiu, la poalelede NV ale M-ţilor Poiana Rus căi, pePârâul 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) şihaltă de c.f. (în satul Ohaba). Prelucr.lemnului. Colectarea fructelor de pădure.Creşterea bovinelor, ovinelor şi porci -nelor. În satul Lăpugiu de Jos, menţionatdocu mentar, prima oară, în 1439, se aflăo biserică din lemn cu hramul „Ador -mirea Maicii Domnului” (1765) cu picturiinterioare din prima jumătate a sec. 19.Punct fosilifer (în satul Lăpugiu de Sus),cu faună marină din Miocen. Popasturistic. 
LĂPUŞ 1. Munţii ~, masiv muntos în NVCar paţilor Orientali, în grupa munţilorvulcanici, situat între M-ţii Gutâi (laV-NV) şi Ţibleş (la E-SE). Prezintă maimulte culmi domoale, dirijate spre S(Culmea Şatra, 1 041 m alt.) sau spre N,din care se detaşează câteva vârfuri cedepăşesc 1 300 m alt.: vf. Neteda (1 322m), Sermeteş (1 306 m), Secu (1 311 m).Alt max.: 1 358 m (vf. Văratec). Al că tuitdin roci eruptive (ande zite, andezitebazaltoide, piroclastite). Acoperit cupăduri de fag în amestec cu răşinoase.Nod hidrografic (de aici izv. râurileLăpuş, Botiz, Bloaja, Cavnic ş.a.).

2. Depresiune intramontană, tectono-erozivă, delimi tată de M-ţii Gutâi şi M-ţiiLăpuş (la N), Ţibleş (la NE), culmeaBreaza (la S) şi masivul Preluca (la V),drenată de râul Lăpuş şi afl. lui (Ro tunda,Dobric, Suciu, Rohia). Supr.: c. 225 km2.Relieful colinar, prezentând culmi do -moale, netede şi despădurite, cu alt. de450–550 m, intens frag men tate de o reţeadeasă de văi, însoţite de lunci flancate de4–5 niveluri de terase, imprimă nota do -mi nantă. La contactul cu zonele montanelimi trofe se află glacisuri (Vima şi Rohiaîn S) sau resturi piemontane (Piem. Şatraîn N). Climă tem perat-moderată (temp.medie anuală 8–9°C) cu pre ci pitaţii

570 Latoriţa



abundente (800–1 000 mm anual). Cunos -cută şi sub numele de Ţara Lăpuşului.
3. Râu, afl. dr. al Someşului pe terit.com. Ardusat din Depr. Baia Mare; 112km; supr. ba zi nului: 1 820 km2. Izv. dinpartea centrală a M-ţilor Lăpuş, de subvf. Văratec, de la 1 200 m alt., curge maiîntâi pe direcţie N-S, având în sectorulmontan o pantă accentuată (15‰); înarealul com. Lă puş îşi schimbă direcţiade curgere spre V, străbă tând Depr.Lăpuş şi oraşul Târgu Lăpuş, după carestrăbate partea de S a masivului cristalinPreluca, în cadrul căruia formează unsector de chei epige netice, lung de 30 km,cu meandre încătuşate, apoi îşi schimbădin nou cursul, mai întâi către N, iar dincom. Săcălăşeni către NV, drenând Depr.Baia Mare cu o vale puternic meandrată.Panta generală de scurgere este de 9,2 ‰,iar debitul mediu multi anual de 25 m3/sîn zona de vărsare în Someş. Afl. pr.:Rotunda, Suciu, Rohia, Cavnic, Săsar.
4. Com. în jud. Maramureş, formatădintr-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 deîmbrăcăminte din piele. Po mi cultură(meri, pruni, peri). Muzeu de etnografieşi artă populară. Centru de ceramicăpopulară, roşie. Satul Lăpuş este menţio -nat documentar, prima oară, în 1505.Biserica „Adormirea Maicii Domnu lui”(sec. 16, cu picturi interioare în temperadin 1697), restaurată în anii 2000–2004;biserica „Naşterea Maicii Domnului”(1994–1996). Pe terit. com. L. au fostdesco perite urmele unei aşezări dinEpoca bronzului şi o necropolă de la sf.Epocii bronzului şi începutul Epociifierului, cu un inventar bogat (podoabeşi butoni din aur, topoare de luptă dinfier, pumnale, urne din ce ramică,străchini decorate cu motive geometri -ce etc.). 

LĂPUŞATA, com. în jud. Vâlcea, alcătuitădin 7 sate, situată în Piem. Olteţului, pedr. râului Cer na; 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 aovinelor. Cămin cultural (din 1922) cu unlocal nou, construit în 1960. În satulSăruleşti, atestat documentar în 1625, seaflă 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 bisericăde zid din 1841, iar în satul Şerbăneşti,

biserica „Sfântul Nicolae” (1810, restau -rată în 1857); bisericile din lemn cu acelaşihram – „Sfântul Nicolae” în satele Bereşti(1610, refăcută în 1885–1887 şi restauratăîn 1982–1984) şi Zărneşti (1751, recon -struită în 1820, demolată în 1912 şirefăcută în 1916–1924). În noaptea de 9spre 10 nov. 2004, în satul Zărneşti s-aprodus o puternică alune care de teren peo lungime de 300 m şi o adâncime de10 m care a afectat drumul comunal şinumeroase gospodării.
LĂPUŞNICEL, com. în jud. Caraş-Seve -rin, alcătuită din 3 sate, situată la poalelede NE ale M-ţilor Almăj, pe râul Globu;1 254 loc. (1 ian. 2011): 598 de sex masc. şi656 fem. Expl. de az best şi de talc (în satelePârvova şi Şumiţa). Pomi cultură (meri,pruni). Satul Lăpuşnicel este menţio natdocumentar, prima oară, în 1603.
LĂPUŞNICU MARE, com. în jud. Caraş-Se verin, alcătuită din 2 sate, situată înDepr. Almăj, la poalele de S ale M-ţilorSemenic, pe râul Lăpuşnic; 1 784 loc. (1ian. 2011): 867 de sex masc. şi 917 fem.Expl. de azbest (în satul Moceriş). Prelucr.lemnului. Pomi cultură (meri, pruni, peri).Cămin cultural (1938). Fanfară civilă(1911). În satul Lăpuşnicu Mare, menţio -nat documentar, prima oară, în 1540, seaflă biserica „Pogorârea Duhului Sfânt”(1770–1780, pictată în 1878, restaurată în1890 şi 1934, repictată în 1972, declaratămonument 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 satulLăzarea). Nod rutier. Expl. forestiere şide calcar cris talin com pact (marmurăinferioară). Prelucr. lemnului (mobilă);productie de cărămizi şi ţigle. Tabărăestivală de crea ţie modernă (sculptură şipictură), cu partici pare internaţională(din 1974). În satul Lăzarea, menţio natdocumentar, prima oară, în 1566, se aflăun cas tel medieval, construit în etape(corpul vechi da  tează din 1532, iar restulclădirilor au fost adăugate în 1598, 1631–1632), în stil renascentist, ampla sat înmijlocul unei curţi dreptunghiulare(75 x 100 m). Prevăzut cu trei turnuri deapărare (două pătrate şi unul poligonal,cu şapte laturi), castelul a fost restauratla mijlocul anilor ’70 ai sec. 20. Tot în satulLăzarea există un muzeu în care sunt ex -puse operele realizate de artiştii plas tici,în cadrul taberei estivale de creaţie, o

biserică romano-ca tolică fortificată (c.1235, cu zid de incintă realizat în sec. 18,cu unele transformări gotice din anul1488), declarată monument istoric,biserica mănăstirii franciscane (1669-1752,incendiată în 1707 de trupele austriece,reconstruită în etape, în stil baroc, înperioada 1752-1908, declarată monumentistoric în 1992) şi capela „Sfântul Anton”(1558). 
LĂZĂRENI, com. în jud. Bihor, alcătuitădin 8 sate, situată în zona DealurilorHidişelului; 3 058 loc. (1 ian. 2011): 1 549de sex masc. şi 1 509 fem. Prelucr. pri -mară a lemnului. Apicultură. Fondcinegetic. Satul Lăzăreni este menţionatdocumentar, prima oară, în 1828. Punctfosilifer (în satul Miheleu) cu specii degasteropode şi echinoderme conservateîn calcarele tortoniene, declarat rezervaţiepaleontologică. În satul Lăzăreni se aflăbiserica „Adormirea Maicii Domnului”,zidită în 1932-1934 pe locul uneia dinlemn ce data din 1751.
LEAOTA, masiv muntos în partea de Ea Car paţilor Meridionali, la E de cursulsuperior al Dâmboviţei şi la S-SE deculoarul Bran-Rucăr, separat de M-ţiiBucegi prin Valea Brătei. Alcătuit,predominant, din şisturi cristaline, dar şidin cal care jurasice (spre zona culoaruluiBran-Rucăr). Prezintă culmi domoale, cuîntinse supr. de ero ziune, desfăşurate subforma unor plaiuri situate la 1 600–1 700m 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 133m (vf. Leaota). Fragmentat de văi puter -nic adâncite (Cheia, Valea Bădenilor,Stăncioiu, Ialomicioara, Ghimbav ş.a.),cu versanţi având o înclinare moderată.Acoperit cu păduri de fag în amestec curăşinoase. La peste 1 800 m alt. se aflăpăşunile alpine. Turism.
LECA-UNGURENI  Ungureni (1).

LECHINŢA 1. Dealurile Lechinţei, zonădelu roasă situată în partea de NE aCâmpiei colinare a Transilvaniei, delimi -tată de râurile Şieu (la E) şi Meleş (la V),alcătuită din argile, argile marnoase,nisipuri şi tufuri.
2. Râu, afl. dr. al Mureşului în avalde 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, alcă -tuită din 7 sate, situată în zona Dealu rilorLechinţei, pe stg. râului Dipşa; 6 174 loc.(1 ian. 2011): 3 070 de sex masc. şi 3 104fem. Staţie de c.f. (în satul Lechinţa) şihalte de c.f. (în satele Chiraleş, SângeorzuNou, Ţigău şi Vermeş). Nod rutier. Expl.de balast. Producţie de mobilă, deîmbrăcăminte pentru  lucru, de cărămizişi ţigle şi de produse lactate; fabrica dezahăr a fost dezafectată după 1989.Centru viticol şi pomicol. Culturi decereale, sfeclă de zahăr, plante tehnice şide nutreţ, cartofi. Creşterea bovinelor,ovinelor, porcinelor. Vestigii neolitice(topoare din piatră). În satul Lechinţa,menţionat docu mentar, prima oară, în1335, se află o biserică  fortificată (sec. 15),azi biserică evanghe lică, şi un conac dinsec. 18 (azi sediul Pri măriei). În satulVermeş există o biserică fortificată (sec.15), cu turn-clopotniţă din 1579; în satulSân georzu Nou se află o biserică din sec.15 (cu re faceri din sec. 18) şi casa paro -hială a acesteia (sec. 16, cu transformăridin sec. 18), şi o biserică din lemn din sec.18. În satul Bungard se găseşte biserica,din lemn „Sfinţii Ar hangheli Mihail şiGavriil” (1711), în satul Ţigău există obiserică din lemn (1770, reparată în 2012)şi o biserică reformată (sec. 16), iar însatul Chiraleş, o biserică evanghelică(1907). În 1602, în această comună s-austabilit familii de germani venite din altecomune.
LEHLIU, com. în jud. Călăraşi, alcătuitădin 2 sate, situată în Câmpia Bărăganului,pe râul Milo tina; 2 786 loc. (1 ian. 2011):1 347 de sex masc. şi 1 439 fem. Nodrutier. Culturi de cereale, plante tehniceşi 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 65km E de Bucureşti; 6 347 loc. (1 ian. 2011):3 027 de sex masc. şi 3 320 fem. Supr.: 82km2, 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 pentruautovehicule şi pentru motoare deautovehicule, de tricotaje, de combustibilbiodiesel, de piese de schimb pentru com -binatele siderurgice, de garnituri dincauciuc pen tru nave fluviale şi de prelucr.

a legumelor. Obiecte de artizanat (împle -tituri din răchită, obiecte din ceramică).Bibliotecă (14 000 vol.). Siloz de cereale.Motel („Hanul cu salcâmi”). Istoric.Localit. apare consemnată pe o hartămilitară în 1853 şi a fost declarată oraş la18 apr. 1989. În prezent, are în subordinead-tivă satele Buzoeni şi Răzvani (pânăîn 1980, a avut în com ponenţa sa şi satulValea Seacă, care ulterior a fost deza -fectat). 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 dinpaiantă construită în 1942-1943.
LELEASCA, com. în jud. Olt, alcătuitădin 7 sate, situată în partea de N a Piem.Cotmeana; 1 438 loc. (1 ian. 2011): 671 desex masc. şi 767 fem. Pomicultură (meri,peri, pruni, cireşi). În satul Leleasca seaflă două biserici cu acelaşi hram –„Adormirea Maicii Domnului” – una dinlemn (1766–1771, reparată în 1942,restaurată în 2009-2010, declarată monu -ment istoric) şi alta din zid (1807, cufresce ori ginare); în satul Mierliceştiexistă o biserică (din lemn şi cărămidă)cu hramul „Sfântul Dumitru” (1850), iarîn satul Afumaţi biserica având hramul„Adormirea Maicii Domnului” (1857). 
LELESE, com. în jud. Hunedoara, alcă -tuită din 4 sate, situată la poalele de E aleM-ţilor Poiana Ruscăi, pe râul Nădrab;421 loc. (1 ian. 2011): 212 de sex masc. şi209 fem. Expl. de talc şi steatit. Expl. şiprelucr. primară a lemnului. Fond cine -getic. Renumită zonă etno grafică (ŢinutulPădurenilor). Agroturism. Satul Leleseeste menţionat documentar, prima oară,în 1733. În satul Runcu Mare, atestatdocumentar în 1482, se află biserica dinlemn cu hramul „Cuvioasa Parascheva”(1887).
LELEŞTI, com. în jud. Gorj, alcătuită din3 sate, situată în Depr. SubcarpaticăOlteană, în zona de confl. a râului Susenicu Şuşiţa; 1 833 loc. (1 ian. 2011): 939 desex masc. şi 894 fem. Pomicultură (meri,pruni, cireşi ş.a.). În satul Leleşti se aflăun muzeu etnografic (inaugurat în 1977),cu colecţii de costume populare, unelte,obiecte de uz cas nic ş.a., precum şibisericile din lemn cu hramurile „SfântulNicolae” (construită în 1733–1774 de cătreGri gore Roşca şi zugrăvită în 1847) şi„Sfântul Ioan Gură de Aur” (1791); însatul Frăteşti se află bise ricile din lemn cuhramurile „Adormirea Maicii Domnului”(1825, declarată monument istoric) şi

„Sfinţii Voievozi” (1802), iar în satulRasoviţa există biserica din lemn cu hra -mul „Sfinţii Voievozi”, construită în 1802prin gri ja medelnicerului IanacheSâmboteanu şi recon struită în 1898–1900. 
LELICENI, com. în jud. Harghita, alcă -tuită din 4 sate, situată în Depr. Ciuc, la5 km S de municipiul Miercurea-Ciuc;1 947 loc. (1 ian. 2011): 975 de sex masc.şi 972 fem. Producţie de mobilă şi devopsele, lacuri şi cerneluri tipografice.Sat de vacanţă (Hosasău). În satulLeliceni, atestat documentar în anul 1251,se află o biserică romano-catolică din sec.15, în stil gotic, restaurată în 1806, decla -rată monument istoric în 1992. Lângăaceastă biserică există un tei plantat înjurul anului 1500, declarat monument alnaturii şi protejat de lege din 1992; însatual Misentea, menţionat documentarîn 1333, există o biserică romano-catolicădin anul 1247, fortificată în anul 1330.Com. L. a fost înfiinţată la 7 apr. 2004 prindesprinderea satelor Leliceni, Fitod,Hosasău şi Misentea din com. Sâncrăieni,jud. Harghita.
LEMNIA, com. în jud. Covasna, formatădintr-un sat, situată în NE Depr. TârguSecuiesc, pe cursul superior al RâuluiNegru, 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 satulLemnia). Nod rutier. Expl. şi prelucr.lemnului; con fecţii textile; prelucr. lap -telui şi a cărnii. Abator. Creşterea bovi -nelor. Moară de apă (sec. 19). Centru deţesături şi cusă turi populare. Agrotu rism.În satul Lemnia, menţionat docu men tar,prima oară, în 1332, se află o cetate ţără -nească (sec. 16) cu o biserică romano-catolică de incintă, în stil gotic (1510, cutransformări baroce din 1777). Până la 2mart. 2004, com. L. a avut în componenţăsatele Lutoasa şi Mereni care la acea datăau format com. Mereni, jud. Covasna.
LENAUDORF  Lenauheim.

LENAUHEIM, com. în jud. Timiş, alcă -tuită din 3 sate, situată în Câmpia Timi -şului; 5 995 loc. (1 ian. 2011): 2 979 de sexmasc. şi 3 016 fem. Sta ţii de c.f. (în sateleGrabaţ, Lenauheim şi Bulgă ruş). Produsealim. Ferme de creştere a bovinelor(Lenauheim şi Grabaţ) şi a ovinelor (însatul Gra baţ). În satul Lenauheim,menţionat documentar, prima oară, în1415 cu numele Csátad şi apoi în anul1482, se află muzeul memorial „NikolausLenau” (poet romantic austriac născut înacest loc, 1802–1850), biserica ro mano-
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catolică „Sfânta Tereza” (1778), declaratămonu ment istoric, un han de poştă(sec. 18) şi statuia poetului NikolausLenau, rea lizată de către sculptorul BélaRadnai. Iniţial, sa tul Lenauheim s-anumit Ciata, apoi Cetad, Strehlenau şi
Lenaudorf, iar din 1926 Lenauheim. Înperioada 1763-1767,  această comună afost colonizată cu numeroase familii degermani care au construit peste 200 decase. În satul Grabaţ există o bisericăromano-catolică (1764) şi una ortodoxă(1949), iar în satul Bulgăruş se află obiserică romano-catolică (1774) şi unaortodoxă din 1940.
LEORDA, com. în jud. Botoşani, alcătuitădin 5 sate, situată în zona de contact aDealului Bour cu Câmpia Jijiei Supe -rioare, 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. afost inaugurată la 1 nov. 1871), în satulLeorda şi haltă de c.f. (în satul Belcea).Fermă de creştere a porcinelor. Culturide cereale, sfeclă de zahăr, le gume etc. Însatul Leorda există o biserică din  lemncu dublu hram - „Sfântul Nicolae” şi„Adormirea Maicii Domnului” (1889) şio biserică din cărămidă cu hramul „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” (1963), iarîn satul Mitoc se află biserica din lemncu hramul „Cuvioasa Parascheva” (1792–1794, re parată în 1866 şi 1892). 
LEORDENI, com. în jud. Argeş, alcătuitădin 14 sate, situată în zona de contact aPiem. Cândeşti cu Câmpia Piteştiului, pestg. 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 la13 sept. 1872), în satul Leordeni. Nodrutier. Expl. de petrol şi balast. Producţiede furnire şi panouri din lemn, de îmbră -căminte pentru lucru şi de ţuică. Iazurişi 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 dubluhram – „Sfântul Gheorghe” şi „SfântaEca terina” (1864); bisericile cu hra murile„Cu vioasa Parascheva” (1750) şi„Adormirea Maicii Dom nului” (1837), însatele Ciulniţa şi Budişteni; biserica dinlemn cu hramul „Naşterea Domnului”(1781), în satul Glâmbocata-Deal.
LEORDINA, com. în jud. Maramureş,formată dintr-un sat, situată în partea deE a Depr. Mara mureş, pe stg. râuluiVişeu; 2 505 loc. (1 ian. 2011): 1 239 de sex

masc. şi 1 266 fem. Staţie de c.f. Expl. debalast. Prelucr. lemnului. Centru dearhitectură populară (porţi maramu re -şene) şi de port popular tradiţional. Însatul 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, consti -tuind alt. max. a acestora (1 160 m).
LEPŞA, Mănăstirea ~  Tulnici.
LEREŞTI, com. în jud. Argeş, alcătuitădin 3 sate, situată în zona de contact aMuscelelor Arge şului cu prelungirile deSE ale M-ţilor Iezer, pe cursul superior alRâului Târgului; 4 744 loc. (1 ian. 2011):2 262 de sex masc. şi 2 482 fem. Hidro -centrale în satele Lereşti (19 MW) şiVoineşti (5,2 MW), intrate în funcţiune în1987. Expl. şi prelucr. lemnului (mobilierpentru birouri). Prelucr. maselor plasticeşi a laptelui. Produse ceramice (placi,dale); biscuiţi. Creşterea bovinelor şiovinelor. Staţiune turistică (pârtie deschi). Agroturism. Muzeu etno grafic, însatul Lereşti (cusături şi ţesături po -pulare, case ţărăneşti specifice zoneietnografice Argeş). Centru de dulgherit,de confecţionare a costumelor populareşi de prelucr. artistică a lemnului. În satulLereşti, atestat documentar în 1414, seaflă bisericile cu hra mu rile „Sfinţii Îngeri”(1860) şi „Înălţarea Domnului” (1927–1929, con struită după planurile arhitec -tului Dumitru Ionescu Berechet).
LESPEZI 1. Vârf în partea centrală aM-ţilor Făgăraş, alcătuit din şisturicristaline. Alt.: 2 522 m (al patrulea vârfca înălţime din Carpaţii româneşti, dupăvf. Moldoveanu, Negoiu şi Viştea Mare).Cu noscut şi sub numele de Călţun.
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2. Com. în jud. Iaşi, alcătuită din 6sate, situată în culoarul Siretului, lapoalele de V ale Dealului Mare, peambele maluri ale râului Siret; 5 979 loc.(1 ian. 2011): 3 020 de sex masc. şi 2 959fem. Staţie de c.f. (în satul Lespezi). Nodrutier. 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 ungrup de negustori evrei, se află o sina -gogă (1882). Bise rica având hramul„Sfântul Dumitru” (sec. 19), în satul Heci. 
LEŞU 1. Depresiune intramontană deeroziune, situată în M-ţii Bârgău, pecursul mijlociu şi inf. al râului Leşu, la500–800 m alt., străjuită de vf. Stegii (1 069m) la N şi vf. Heniu Mare (1 611 m) la S.Relief colinar, de terase şi lunci. Comu -nică spre E, prin defileul de la ValeaMăgurii, cu bazinetul de presionar Leşu
Superior. Pantele dealurilor încon jură -toare sunt acoperite cu păduri de fag înamestec cu molid şi cu păşuni şi fâneţenaturale.

2. Lacul ~  Bulz.
3. Com. în jud. Bistriţa-Năsăud,alcătuită din 2 sate, situată în depresiuneaomonimă, la poalele vf. Stegii (în N) şiHeniu Mare (în S) din M-ţii Bârgău, perâul Leşu; 2 934 loc. (1 ian. 2011): 1 581de sex masc. şi 1 353 fem. Haltă de c.f. (însatul Leşu). Expl. şi prelucr. lemnului.Creşterea bovinelor şi ovinelor. Cămincultural (1927). Bibliotecă publică (1927)cu c. 10 500 vol. Orchestră de muzicăpopulară (1953); echipa de dansuripopulare „Căluşarii” (1927); formaţia detrişcari (din 1953). Vechi centru deobiceiuri tradi ţionale (claca, şezătoarea)

Lespezi (1). Vârful Lespezi (stânga imaginii)



cu hramul „Sfânta Maria” sau Bisericaiobagilor (terminată la 11 mart. 1665, cupicturi interioare realizate în 1806–1807de Fericean Nechită), declarată monu -ment istoric şi alta cu hramul „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” sau Bisericanobililor (1747), mutată în 1991 în incintaUniversităţii din Oradea şi folosită caparaclis al Facultăţii de Teologie. Biserica„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, demici dimensiuni (12 m lungime şi 4,75 mlăţime), a fost repictată în 1993 şideclarată monument istoric. În loculacestei biserici, în satul Letca a fostconstruită (1992) o biserică de zid cuacelaşi hram. În arealul satului Cuciulatse află o peşteră, în inte riorul căreia aufost identificate picturi rupestre datândde la sfârşitul Paleoliticului (c. 12 000–10 000 î.Hr.). Cele mai reprezentative şimai bine conservate figuri sunt acelea aleunui cal (24,5 cm lungime şi 12,5 cmînălţime) în mişcare şi ale unei feline (80cm lungime şi c. 50 cm înălţime), asemă -nătoare celebrelor picturi rupestre de laAltamira din Spania. 
LETCA NOUĂ, com. în jud. Giurgiu,alcătuită din 3 sate, situată în CâmpiaGăvanu-Burdea, pe râul Bratilov; 3 418loc. (1 ian. 2011): 1 732 de sex masc. şi1 686 fem. Expl. de petrol; conserve delegume. Morărit. Apicultură. Ciuper cărie(în satul Milcovăţu). Culturi de cereale,plante teh nice şi de nutreţ, floarea-soarelui, legume etc. Între 17 febr. 1968şi 23 ian. 1981, com. L.N. a făcut parte dinjud. Ilfov. Bisericile cu acelaşi hram –„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, însatele Letca Nouă (1864-1867, cu cata -peteasma pictată de Gheorghe Tatta -rescu) şi Letca Veche (1880). 
LETEA, grind fluvio-maritim situat înNE Del tei Dunării, între braţele Chilia şiSulina, la 18 km N de oraşul Sulina. Esteformat din în gemă narea mai multorgrinduri alungite, separate prin zătoane.Supr.: 170 km2 (cel mai mare din Del taDunării); lungime: 20 km; lăţime max.:15 km; alt. max.: 12 m. Nisipurile care-lformează creează câmpuri de dune de 3–10 m înălţime. De pre siunile dintredune sunt ocupate de vegetaţie lemnoasă,astfel că pădurea apare ca o succesiunede benzi cu lăţimi cuprinse între 10 şi 250m, între care se găsesc spinările dunelorde nisip. Aceste benzi sunt numite decătre localnici hasmacuri. Pe acest grindse află Pădurea Letea (700 ha), situată la7 km S de com. Periprava, extinsă pe

7 km lun gime şi numită de către localniciPădurea Hasmacu Mare. Pădurea Leteaeste alcătuită predominant din stejarbrumăriu (Quercus pedunculiflora), stejarpedunculat (Quercus robur), frasin pufossau de baltă (Fraxinus pallisae) – desco -perit aici pentru prima oară ca specienouă pentru flora Pământului de cătrebotanistul englez Abraham TaylorWillmott, ulm (Ulmus foliacea), tei (Tilia
tomentosa), salcie plesnitoare (Salix fra -
gilis), plop cenuşiu (Populus canes cens) ş.a.Stratul de arbuşti este reprezentat prinsalba moale (Evonymus europaeus), lemncâinesc (Ligustrum vulgare), cătina albă(Hippophae rham noides), cătina roşie(Tamarix ramosissima) ş.a. Pă durea Leteaare un aspect tropical datorită pre zen ţeiaici a numeroaselor plante agăţătoare,printre care: Periploca graeca (o specie deliană est-medi teraneană), viţa sălbatică(Vitis silvestris), hameiul (Humulus lupu -
lus) ş.a. În pădure trăiesc nume roa sereptile (şerpi neveninoşi, şopârle, viperemici), păsări (sitari, turturele, mierle,vulturul codalb, dum brăveanca ş.a.) şimamifere (mistreţi, vulpi, pisici sălbatice,bizami, câinele enot etc.). Pe acest grindse află cea mai bogată entomofaună dinRo mânia, cu specii unice. Pădurea Leteaeste de cla ra tă rezervaţie naturală (1938)şi monument al naturii.
LETEA VECHE, com. în jud. Bacău,alcătuită din 5 sate, situată în CuloarulSiretului, în unghiul format de confl.râului Bistriţa cu Siretul, la 6 km SE demunicipiul Bacău; 6 654 loc. (1 ian. 2011):3 291 de sex masc. şi 3 363 fem. Haltă dec.f. (în satul Letea Veche). Hidrocentralăpe Bistriţa (Ba cău II, 30 MW, intrată înfuncţiune în 1966). Prelucr. lemnului.Producţie de robineţi, de cărămizi şi ţigle.Culturi de cereale. Pomicultură; viticul -tură. Fermă de creştere a bovinelor (însatul Rado mi reşti). Legumicultură. Cona -cul „Lecca” (1895, restaurat în 1962), azimuzeu sătesc, în satul Radomireşti. SatulLetea Veche a fost înfiinţat în 1870 şimenţionat documentar, prima oară în1881.
LEŢCANI, com. în jud. Iaşi, alcătuită din4 sate, situată în partea de S a CâmpieiJijiei Infe rioare, pe râul Bahlui, la confl.cu Roşior; 7 123 loc. (1 ian. 2011): 3 592de sex masc. şi 3 531 fem. Staţie de c.f. (însatul Leţcani). Producţie de mobilă, deambalaje din hârtie şi carton, de vopsele,lacuri şi cerneluri tipografice şi de plăcişi dale din ceramică. Fermă de creştere a
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şi de cusături şi ţesă turi populare.Festival etnofolcloric anual „Rapsodiatrişcarilor” (în sept.; prima ediţie în 1968).În satul Leşu, menţionat documentar în1696, se află biserica „Sfântul IoanBotezatorul”, construită în anii 1995-2000şi pictată de Horea Indolean din Gherla.
LEŞU SUPERIOR, bazinet depresionarintra montan de eroziune, situat în M-ţiiBârgău, pe cursul superior al râului Leşu(afl. stg. al Ilvei), la 700–900 m alt., străjuitde 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) şiBonda riului (1 266 m) la S-SV. Bazinetul
L.S., modelat în rocile sedimentare paleo -gene de la contactul cu rocile vulcanice(diorite), rămâne suspendat în spateledefileului de la Valea Măgurii prin carecomunică cu Depr. Leşu (1). În parteacentrală a acestui bazinet depresionar seînalţă o măgură vulcanică (MăguraSenienilor) ce atinge 943 m alt.
LETCA, com. în jud. Sălaj, alcătuită din9 sate, situată la poalele de E-NE aleCulmii Prisnel, pe dr. râului Someş; 1 978loc. (1 ian. 2011): 910 de sex masc. şi 1 068fem. Staţii de c.f. (în satele Letca şiCuciulat). Expl. de calcar şi de balast.Produse lactate. Creşterea bovinelor.Pomicultură (meri, pruni, peri). Culturide cereale, cartofi ş.a. Bisericile din lemncu hramurile „Sfinţii Arhangheli Mihailşi Gavriil” (c. 1700, cu pridvor adăugatîn 1864), „Adormirea Maicii Dom nului”(începutul sec. 19) şi „Sfinţii Arhan gheliMihail şi Gavriil” (1736, cu picturiinterioare din 1863), în satele Topliţa,Purcăreţ şi Şoimuşeni; în satul Letca,menţionat documentar, prima oară, în1405, se află două biserici din lemn – una

Letca. Pictură rupestră în peşterea Cuciulat



pe versantul de E al pâ râului Valea luiDavid (afl. al Bahluiului), la c. 6 km demunicipiul Iaşi. În această zonă, afectatăde nume roase alunecări de teren, sedezvoltă un covor ve ge tal bogat (peste500 de specii de plante supe rioare), cumulte rarităţi floristice pentru România,printre care se remarcă o specie euro -asiatic-conti nentală de amăreală (Polygala
sibirica), o specie sudică de măcriş (Rumex
tuberosus), o specie rară de sânziană(Asperula moldavica), precum şi alte planterare ca: ruscuţa de primăvară (Adonis ver -
nalis), bărbuşoara (Erysimum mixtefur -
catum), stân jenelul (Iris hungarica, Iris
sintenisii), patla gina (Plantago schwar -
zenber giana), migdalul pitic (Prunus
tenella), cireşul de Bărăgan (Prunus fruti -
cosa) ş.a. Fauna întâlnită aici este bogatăşi variată: vipera (Vipera ursini), şopârla(Lacerta agilis cher sonensis), greierulîmproşcător (Dinarchus desi pus), fluturele(Evergestis ostrogovichi) ş.a. 
LEU, com. în jud. Dolj, alcătuită din 2sate, situată în Câmpia Romanaţi; 4 841loc. (1 ian. 2011): 2 374 de sex masc. şi2 467 fem. Staţie de c.f. (în satul Leu). Nodrutier.  Producţie de lanţuri şi arcuri, deplase din sârmă, de bolţari şi de pavele.Fermă de creş tere a ovinelor. Culturi decereale, plante tehnice şi de nutreţ,floarea-soarelui, tutun etc. Viticultură;pomicultură (meri, pruni, piersici, caişi).Apicultură. Sericicultură. Muzeu cu secţiide istorie şi etnografie, cămin cultural şibibliotecă publică având c. 11 500 vol. (însatul Leu). Pe terit. satului Leu au fostdescoperite urmele unei aşezări neoliticeîn care s-au găsit unelte din silex (răzui -toare, lame, tesle, dăltiţe, împungătoare),vase ceramice (bor cane, castroane,străchini) ornamentate cu adân cituri saucu benzi de linii incizate meandric, ofigurină feminină ş.a. Tot aici au fostidentificate vestigiile unei aşezări daco-romane şi ale unui castru roman din sec.2–3. În punctul numit „Balta Lungă” afost descoperit (1967) un tezaur geto-dacic, alcătuit din 24 de monede dinargint datând din a doua jumătate a sec.2 î.Hr. În satul Zănoaga, menţionatdocumentar, prima oară, în anul 1300 şiapoi în 1596, se află biserica avândhramul „Sfântul Nico lae” (1814, refăcutăîn 1894), iar în satul Leu, bi sericile cuhramurile „Sfântul Dumitru” (1825, re -făcută în 1868–1872), „Sfântul Gheorghe”(1810, refăcută în 1861–1871 şi 1925–1926), „Sfântul Nicolae” (1825, recon -struită în 1913–1922), „Mai ca Precista”

(1839, reconstruită în 1905) şi ruinele (din1820) bisericii „Sfântul Nicolae” (sec. 17). 
LIA, lac glaciar în masivul Retezat(Carpaţii Meridionali), în aval de laculBucura, 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 din4 sate, situată în zona DealurilorAmaradiei; 2 372 loc. (1 ian. 2011): 1 188de sex masc. şi 1 184 fem. Biserică dinlemn cu hramul „Intrarea în Biserică aMaicii Domnului” (1776–1777), în satulLicurici şi biserică din zid cu hramul„Sfântul Nicolae” (1735, cu picturi muraleinterioare originare), în satul Totea. 
LIEBLING, com. în jud. Timiş, alcătuitădin 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 satulLiebling). Produse alim. Fermă decreştere a bovinelor. Satul Liebling estemenţionat documentar, prima oară, însec. 13, cu numele Besd, iar în 1786 a fostcolonizat cu germani.
LIEŞTI, com. în jud. Galaţi, formată dintr-un sat, situată în zona de contact aCâmpiei Siretului Inferior cu CâmpiaTecuciului, 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. Fabricăde zahăr (în prezent dezafectată); pro -duc ţie de mobilă, de bolţari, de uleicomestibil şi de covoare manuale; patrubrutării; obiecte împletite din răchită.Centru pomicol (meri, pruni, peri) şiviticol (vinificaţie). Culturi de legume (însolarii); trei iazuri piscicole cu o supr.totală de 27 ha. Bibliotecă publică (c.14 000 vol.). În satul Lieşti, atestat docu -mentar la 15 iul. 1448, se află biserica„Sfântul Nicolae”, zidită în 1882 pe loculuneia ce data dinain te de anul 1809. Însatul Şerbăneşti (unificat cu satul Lieştila 17 febr. 1968) s-a născut inginerulAnghel Saligny (1854–1925).
LIMANU, com. în jud. Constanţa, alcă -tuită din 4 sate, situată pe ţărmul MăriiNegre, la graniţa cu Bulgaria; 6 124 loc.(1 ian. 2011): 3 095 de sex masc. şi
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bovinelor. Viticultură. Izvoare cu apeminerale, predominant sulfuroase. Peterit. com. L. au fost desco perite vestigiimateriale din Neolitic, din epo cile bron -zului şi fierului, din perioada migraţiilorpopoarelor (sec. 4) şi din feudalism. Însatul Leţcani, menţionat docu mentar în1516, se află Biserica Rotundă, iniţial cuhramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şiElena”, construită în anii 1795-1802 dininiţiativa soţilor Ana şi Constantin Balş.Afectată de incendiul din 1830, bisericaa fost reparată ulterior, după care i s-aatribuit hramul „Sfântul Spiridon”.Avariată în timpul Primului RăzboiMondial, biserica a fost reparată maitârziu şi repictată în 1936. Dupărestaurările efectuate în anii 1960-1965, is-a mai atribuit un al doilea hram –„Sfântul Dumitru Izvorâtorul de Mir”.Stricăciunile provocate de cutre murul din4 mart. 1977 au fost remediate până în1982 când biserica a fost resfin ţită, iar înperioada 1996-2000 s-au exe cutat lucrărilede repictare a pereţilor interiori. Decla -rată monument istoric în anul 2004. Deformă circulară, Biserica Rotundă, cudublu hram – „Sfântul Spiri don” şi„Sfântul Dumitru Izvorâtorul de Mir”,prezintă un portic monu mental, cu patrucoloane ionice, deasupra căruia se ridicăturnul-clopotniţă de formă pătrată; însatul Cogeasca există o biserică din lemn,cu hramul „Naş terea Sfântului IoanBotezătorul” (1848 sau 1866), iar în satulCucuteni, o biserică din zid cu hramul„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”(ante 1622). În perimetrul com. L. se aflărezervaţia floristică şi faunistică „Fânaţelede la Valea lui Da vid” (46,36 ha), situată

Leţcani. Biserica „Sfântul Spiridon”-Rotundă



3 029 fem. Muzeu de artă, înfiinţat în1960, pe baza lucrărilor realizate demembrii Uniu nii Artiştilor Plastici dinRomânia cu prilejul docu mentării făcutede aceştia în Dobrogea (colecţii depictură, sculptură şi grafică). Staţiunebalneocli ma terică estivală (în satul 2 Mai).Punct de frontieră (rutier) cu Bulgaria(Vama Veche). Rezervaţie complexă dedune marine (2 Mai – Vama Veche, 50km2) şi rezervaţie forestieră (Pădurea
Hagieni, 393 ha, ocrotită de lege din 1962),cu exem plare maiestuoase de stejarbrumăriu (Quercus pedun culi flora) şi stejarpufos (Quercus pubescens), cu cărpiniţă(Carpinus orientalis) şi scumpie (Cotinus
coggygria), şi cu un covor ierbaceu variat(coli lie/Stipa joannis, floarea-amorului/Plum bago europaea, bujorul/
Paeonia tenuifolia etc.). Rezer va ţiespeologică (Peştera Limanu). Pe terit.satului Limanu, înfiinţat în 1863 decoloniştii turci şi tătari, cu numele
Karaçuklu (Caracicula), a fost descoperit(1959) un cimitir de în humaţie datânddin Neolitic, cu un inventar bogat depiese aparţinând culturii materialeHamangia (vase din ceramică arsă, culustru negru, decorate cu motive liniare,triunghiulare sau spiralice executate prinînţepături succesive, vase din marmură,brăţări şi mărgele din cochilii etc.). Înarealul satului 2 Mai a fost identificat unmormânt tumular datând din sec. 3 î.Hr.,realizat din blocuri de piatră şi un gangde acces (dromos) mărginit de ziduri lungiîn pantă. Se presupune că mormântuleste al unui conducător get din apro -pierea oraşului Callatis. Denumireaactuală a satului Limanu datează din1940.
LIMBA Ciugud.

LIMES ALUTANUS  Olt (1).
LIPĂNEŞTI, com. în jud. Prahova,alcătuită din 4 sate, situată în SubcarpaţiiPrahovei, pe râul Te leajen; 5 348 loc.(1 ian. 2011): 2 614 de sex masc. şi 2 734fem. Staţie de c.f. (în satul Lipăneşti).Expl. de petrol. Balastieră. Producţie demobilă. În satul Zamfira se află mănăs -tirea cu acelaşi nume, cu biserica avânddublu hram – „Intrarea în Biserică aMaicii Domnului” şi „Sfântul Nifon” acărui zidire a început prin anul 1721 dininiţiativa şi prin osârdia ZamfireiApostoli, văduva comerciantului Manoil(Mano) Apostoli, şi terminată prin

strădania nurorii sale, Smaranda (fiicaagăi Ion Bălăceanu şi nepoata domnuluiŞerban Cantacuzino) la 29 iul. 1743.Cutremurele din 14 oct. 1802 şi 11 ian.1838 au provocat mari stricăciuni bise -ricii, aducând-o aproape de ruină, faptce a determinat construirea unei noibiserici în anii 1855–1857 prin grijamitropolitului Nifon. Picturile muraleinterioare au fost executate de cătreNicolae Grigorescu, ajutat de fratele săuGheorghe, în perioada 16 iul. 1856–8 sept.1857, la terminarea picturilor fiind sfinţităbiserica (8 sept. 1857). Picturile muraleau fost restaurate în 1904 de pictorulToma Vintilescu, în 1951–1953 de pictoriiGheorghe Vânătoru şi ConstantinCălinescu şi în anii 1986–1989 de pictorulIon Chiriac. Bi serica a suferit avarii înurma cutremurelor din 10 nov. 1940 şi 4mart. 1977, după care a fost con solidatăşi renovată (1941–1942, 1977–1982). Am -ple lucrări de renovare şi restaurare în1950–1960. Muzeu cu colecţie de obiectebisericeşti. În satul Lipăneşti existăbiserica „Adormirea Maicii Domnului”(1810, reparată în 1900, renovată în 1939şi restaurată după cutremurul din 10 nov.1940, respectiv în anii 1942-1943), iar însatul Şipotu se află biserica având dubluhram - „Sfântul Dimitrie” şi „SfântulGheorghe” (1840, reconstruită în 1979-1988 şi pictată în 1988-1993).
LIPNIŢA, com. în jud. Constanţa, alcă -tuită 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, rapiţăş.a. Apicultură. Pomicultură. Viticultură.Bibliotecă publică (c. 7 600 vol.). Treicămine culturale (în satele Lipniţa,Canlia, Coslugea). Fond cinegetic. Peterit. satului Canlia au fost descoperite(1955, 1974–1976, 1978–1980) vestigiilemai multor aşezări omeneşti suprapuse,care se succed din prima Epo că a fierului(Hallstatt) până în feudalismul timpu riu.Într-o locuinţă hallstattiană de suprafaţă,de mari dimensiuni (6 x 4 m), au fostgăsite vase din ceramică lucrate cu mâna(borcane, căni, ceşti, străchini). Dinperioada La Tène-ului geto-dacic (sec. 5–1 î.Hr.) au fost identificate urmele unuibordei din care s-au recuperat borcanelucrate cu mâna, decorate cu butoane şibrâu alveolar, şi frag mente de vasecenuşii lucrate la roată, iar din epo cileromană şi romano-bizantină (sec. 2–6) au

fost scoase la iveală resturi de locuinţe,un cuptor de ars vase, fragmente cera -mice, opaiţe, monede, ţigle cu ştampila
Legiunii a XI-a Claudia ş.a. Tot aici au fostidentificate urmele unei cetăţi, denumită
Păcu iul lui Soare, datând de la mijloculsec. 10, dis trusă parţial de eroziuneaexercitată de Dunăre. Avea un zid deincintă cu turnuri rotunde la colţuri şi opoartă de intrare cu turn deasupra. Îninteriorul cetăţii exista un edificiu cuabside. În sec. 11, peste ruinele cetăţii s-astabilit o colectivitate de grăni ceribizantini (stratiatai), care au restauratfortifi caţia, iar în sec. 13–14 exista aici oaşezare de bordeie, caracterizată prinabundenţa ceramicii smălţuite. În sec. 15–16, locuirea zonei a fost spo radică. Înarealul satului Izvoarele (fost Pârjoaia)se păstrează ruinele unei cetăţi de piatrăde la în ceputul sec. 4 în incinta căreiaexista o bazi lică creştină. Din interiorulcetăţii au fost recupe rate obiecte de epocăromană şi romano-bizantină (podoabedin aur, argint şi bronz, ceramică, unelte,monede din bronz şi plumb datând dinsec. 4–5), precum şi un tezaur alcătuit din17 obiecte de argint (linguri, cupe, strecu -rătoare, casetă) din sec. 5–6. În satulLipniţa se află o mănăstire de călugăriţe,înfiinţată în anul 2004, cu biserica„Sfântul Ioan Botezătorul” şi cu paracli -sul „Sfântul Mucenic Dasie” (martirdobrogean), construite în anii 2004-2006,iar în satul Izvoarele există biserica dinpaiantă cu hramul „Sfântul Dumitru”,fără turlă (ante 1877, restaurată în anul2001).
LIPOVA 1. Dealurile sau Podişul
Lipovei, com plex de dealuri în NBanatului, între râurile Mureş (la N) şiBega (la S), extins pe c. 80 km lungime(pe direcţie E-V) şi c. 20 km lăţime max.Este parte com ponentă a DealurilorVestice (Dea lurile bănăţene), fiind formatdin interfluvii largi, cu aspect piemontan,cu înclinare uşoară către V. Alcătuitpredominant din marne, argile, pietrişuri,nisipuri şi pe alocuri din gresii, şisturiargiloase şi marno-calcare. Alt. medie200–250 m. Alt. max.: 493 m (Dealul Fra -gulea). Puternic fragmentat de râurilePârâu Mare, Cladova, Miniş, Chizdia,Gher teamoş ş.a. Pantele dealurilor suntacoperite cu păduri, cu pomi fructiferi şicu viţă de vie.

2. Oraş în jud. Arad, situat pe ambelemaluri ale râului Mureş, la intrareaacestuia în Câmpia Aradului, la poalelede SV ale M-ţilor Zarand, la 153 m alt., la
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cu numele Lipva, iar în 1440 este declaratăoraş liber. În anii 1325–1327 a fost con -struită o mănăstire franciscană dinporunca regelui maghiar Carol I Robert,în 1334 a fost instalată o tiparniţă în carese stanţau monede (mărci de Lipova,florini de aur şi alte monede), iar înperioada 1387–1437 la Lipova a func -ţionat o episcopie ortodoxă. În perioadele1552–1595 şi 1613–1718 s-a aflat substăpânire turcească, după care a intrat substă pânire habsburgică. În perioada 1718–1736 au fost colonizate peste 200 de familiide germani, urmate de altele în anii 1752–1764, 1770 şi 1775. În prezent, are în sub -ordine ad-tivă două localit. com ponente:Radna şi Şoimoş. Monumente: bisericaavând hramul „Ador   mirea Maicii Dom -nu lui”, construită în mai multe faze: în1338 s-a rea lizat pronaosul şi ju mătatedin navă, în 1732 s-au efectuat reparaţii,în 1792-1797 a fost prelungită şi ridi catăturla, iar în 1928 s-au adăugat galeriileinterioare. Picturile murale au fost exe -cutate în anul 1500 (lângă intrarea înnavă), iar în 1732–1735 biserica a fostpictată la in te rior şi exterior de zugravulNedelcu; bazarul tur cesc „Sub Dughene”(sec. 17), cu faţadele sus ţi nu te de optpilaştri cilindrici, ma sivi, legaţi între eiprin ar cade, este azi ocupat de spaţiicomerciale; castelul „Misici” (sec. 19), înstilul barocului târziu. În localit. com -ponentă Şoimoş se află rui nele (din 1788)unei cetăţi medie vale, declarată monu -ment istoric, construită în 1235-1270 şiatestată documentar în 1278 (cetatea s-aaflat un timp în posesia lui Iancu deHunedoara, care a refăcut-o între 1440 şi1446) şi biserica cu hramul „BunaVestire” (1792, cu ico nostas pictat în 1875de către Nicolae Popescu şi cu picturimurale executate în 1923). În localit.componentă Radna există mănăstirearomano-catolică „Sfânta Maria”, înte -meiată în 1551 de călugării franciscaniveniţi din Bosnia, construită în etape, înperioada 1727–1826. Bise rica mănăstiriia fost zidită în perioada 1756–1782 şipictată în 1902 de Jószef Krichler dinBuda pesta. Turlele bisericii au fost supra -înălţate în anul 1911. Biserica are un altarrealizat din mar mură de Carrara (sec. 17)în stilul Renaş terii târzii, pe care se aflăicoana Sfintei Maria. La Radna se aflăcasa în care a poposit (aug. 1849)generalul polonez Józef Bem, unul dintrecondu cătorii arma tei revo luţionareungare. La L. mai există monumentuleroilor români şi francezi din Primul

Război Mondial (dezvelit în 1921) şimonumentul eroilor din timpul celuide-al Doilea Război Mondial, operă ascultorului Groza Alionti, dezvelit la 7oct. 1990.
3. Com. în jud. Bacău, alcătuită din 7sate, si tuată în partea de V a Pod. CentralMoldovenesc, pe cursul su perior al râuluiLipova; 3 031 loc. (1 ian. 2011): 1 605 desex masc. şi 1 426 fem. În satul Lipova,menţionat documentar, prima oară, în1531, se află muzeul „Gheorghe Vrân -ceanu”, biserica „Sfânta Maria” (sec. 18)şi biserica din lemn cu hramul „BunaVestire” (1830). În satul Mâlosu a fostînfiinţată  (în 1995) o mănăstire de călu -gări, cu biserica „Sfinţii Apostoli Petru şiPavel”, pe locul unei mănăstiri ce datadin 1736.

LIPOVĂŢ, com. în jud. Vaslui, alcătuitădin 5 sate, situată în Colinele Tutovei, perâurile Chiţoc şi Ghilanoiu; 4 360 loc.(1 ian. 2011): 2 239 de sex masc. şi 2 121fem. Prelucr. lemnului. Creşterea păsă -rilor. Satul Lipovăţ este menţionat docu -mentar, prima oară, la 24 febr. 1437.Bisericile din lemn cu hramurile „SfântulGheorghe” (1628 sau 1711), declaratămonument istoric, şi „Sfântul Nicolae”(1792–1795, reparată în 1896), în sateleLipovăţ şi Căpuşneni; bisericile cu acelaşihram – „Naşterea Maicii Domnului” însatele Lipovăţ (1853–1855) şi Chiţoc(1894) şi biserica „Adormirea MaiciiDomnului (1860–1862), în satul Bahnari.În satul Lipovăţ s-a născut actorul ŞtefanCiobotăraşu (1910–1970).
LIPOVU, com. în jud. Dolj, alcătuită din2 sate, situată în Câmpia Desnăţui, perâul Desnăţui; 3 217 loc. (1 ian. 2011):1 601 de sex masc. şi 1 616 fem. Centruviticol. Cămin cultural (1959). Pe terit.satului Lipovu a fost descoperit un tezaurmonetar alcătuit din denari romanirepublicani, din care şapte sunt emişi înpe rioada 116/115–42/40 î.Hr. În satulLipovu, atestat documentar la 4 oct. 1569,se află biserica cu dublu hram – „SfântulMucenic Dimi trie” şi „Sfântul Ştefan”(1854–1857), casa „Romano Ker” (1890)şi clădirea Primăriei (1971). În perioada1718–1739 satul Lipovu s-a aflat substăpânire austriacă, fapt ce a determinato depopulare a acestuia, locuitorii pribegiîntemeind pe o altă locaţie aşezarea
Lipovu Ţuţuroaie (după numele moşiei pecare s-au stabilit), vechiul cătun fiind

577Lipovu35 km E-SE de municipiul Arad; 10 913loc. (1 ian. 2011): 5 271 de sex masc. şi 5 642fem. Supr.: 134,6 km2, din care 8,9 km2 înintravilan; densitatea: 1 226 loc./km2.Staţie de c.f. Nod rutier. Expl. de balastşi de granit (în localit. componentăRadna). Fabrică de strun guri (în prezentdezafectată). Producţie de vagoane decale ferată, de maşini şi utilaje diferite,de mobilă, de module electronice, deîncălţăminte şi de produse alim. Staţie deîmbu teliere a apelor minerale. Centruviticol; bazinul pomicol cu meri, peri,pruni, piersici a fost lichidat, iar staţiuneade cercetare şi producţie pomicolădesfiinţată. Muzeu de istorie, etnografieşi artă medievală (inaugurat în 1952),adăpostit (din 1958) în castelul „Misici”.Muzeu cu colecţia de artă „EleonoraCostescu şi Vasile Varga” (picturăromânească modernă, pic turi aparţinândşcolilor flamandă, italiană, engleză,franceză ş.a.). Staţiune balneoclimatericăde interes gene ral, cu funcţionare perma -nentă, cu izv. de ape minerale carboga -zoase, feruginoase, bicarbonatate, calcice,sodice, magneziene, slab radioactive, in -dicate în tratarea bolilor cardiovasculare(stări după infarct miocardic, în perioadade după convales cenţă, hipertensiunearterială, arteriopatii perife rice, varice înstadiile I şi II), a celor hepato-biliare(dischinezie biliară, colecistite cronice,stări după ficat operat, pancreatitecronice). Istoric. În arealul oraşului aufost descoperite vestigii romane (monede,monumente funerare ş.a.). Localit. aparemen ţionată documentar, prima oară, în1245, într-un act emis de regele ungurBéla IV, prin care dădea ordin să se refacăcetatea distrusă de invazia mongolă din1241. În 1315, localit. apare consemnată

Lipova. Ruinele cetăţii Şoimoş.



numit Lipovu Rumâni. În a doua jumătatea sec. 18, locuitorii celor două aşezări aufost obligaţi să se mute de pe moşiileproprietarilor Zătreanu (Lipovu Rumâni)şi Vlădoianu (Lipovu Ţuţuroaie) pemoşia mănăstirii Căluiu, întemeindaşezarea Lipovu Români pe vatra căreiase află comuna actuală.
LIPOVU RUMÂNI Lipovu.

LIPOVU ŢUŢUROAIE Lipovu.

LIPVA  Lipova (2).

LISA 1. Com. în jud. Braşov, alcătuită din3 sate, situată în Depr. Făgăraş, la poalelede 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. Creştereaovinelor. Culturi de ce reale şi cartofi.Centru de cojocărit. Moară de apă şijoagăr. Muzeu (în satul Breaza) cu colecţiide arheologie şi istorie locală şi de etno -grafie (port popular, ceramică, obiecte decult, ţesături etc.). Satul Lisa este men - ţionat documentar, prima oară, în 1527.Cetate (sec. 13) atribuită legen daruluiNegru Vodă (în satul Breaza), în inte rio -rul căreia au fost descoperite fragmentede vase de ceramică din sec. 1 î.Hr-1 d.Hr.În apropierea cetăţii, în punc  tul numit„La Turnu”, au fost scoase la ivealăurmele unei aşezări dacice în care s-augăsit 128 de denari romani republicanidin perioada 155–6 î.Hr. În perioada1765–1851, satul Lisa a fost sediulCompaniei a IX-a a Regimentului I degraniţă de la Orlat.
2. Com. în jud. Teleorman, alcătuitădin 2 sate, situată în Câmpia Boian, perâul Călmăţui, pe ţărmul de NV al laculuiSuhaia; 2 235 loc. (1 ian. 2011): 1 155 desex masc. şi 1 080 fem. Culturi de cereale,plante tehnice şi de nutreţ, floarea-soare -lui, legume etc. Fermă de creştere a por -cinelor. Pisci cultură. Viticultură. Centrude cojocărit. În satul Lisa se află bisericaavând hramul „Sfântul Gheorghe” (1825,renovată în 1845 şi în 1938) şi un conac(1900), azi sediul Primăriei, iar în satulVânători există biserica cu hramul „SfinţiiVoievozi” (1846). 

LITCOV, canal navigabil în parteacentral-su dică a Deltei Dunării, paralel(la S) cu braţul Suli na, care porneşte dinstg. 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 îndreaptăspre S, pe la E de lacul Isacov, ajungândîn braţul Sfântu Gheor ghe. Din cotul dela Cuibida, apele canalului L. se continuăcu cele ale canalului Caraorman. Lungi -me: 50 km.
LITENI, oraş în jud. Suceava, situat înzona de contact a Pod. Fălticeni cuculoarul Siretului, pe cursul inf. al râuluiŞomuzu Mic şi la confl. râului Suceavacu Siretul; 10 240 loc. (1 ian. 2011): 5 124de 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 la15 dec. 1869), la Liteni şi haltă de c.f. (însatul Corni). Nod rutier. Expl. de balast.Producţie de mobilă, de confecţii textileşi de produse lactate; abator. Fermă decreştere a porcinelor. Centru pomicol.Biserica având hramul „Sfântul Nicolae”(1782) , declarată monument istoric înanul 2004, biserica „Sfinţii Trei Ierarhi”(1940) şi casa „Vârnav-Liteanu” (1790, cuunele transformări din anul 1900), la Li -teni. În satul Corni se află biserica avândhramul „Sfinţii Voievozi” (1838–1841,reparată în 1897). Com. L. a fost trecutăîn categoria oraşelor la 7 apr. 2004, avândîn subordine ad-tivă satele Corni,Roşcani, Rotunda, Siliştea şi Vercicani.
LIŢA, com. în jud. Teleorman, formatădin tr-un sat, situată în Câmpia Boian, perâul Sâi; 2 838 loc. (1 ian. 2011): 1 459 desex masc. şi 1 379 fem. Staţie de c.f.(inaugurată la 12 sept. 1887). Moară decereale (1900). Producţie de amidon şiproduse din amidon. Culturi de cereale,plante tehnice şi de nutreţ, floarea-soa -relui, cânepă, in, rapiţă ş.a. Pomicultură(caişi, pruni); viticultură. Creşterea ovi -nelor, bovinelor, porcinelor, cabali nelorşi păsărilor. Satul Liţa este menţio natdocumentar în 1865 şi a purtat mai multedenumiri: Valea Satului, Urloiu, Ciupelniţa,
Boatu, Drumul Torpan şi Flămânda. Bise -rica având hramul „Sfântul Gheorghe”(1870). 
LIVADA 1. Oraş în jud. Satu Mare, situatîn Câmpia Someşului, pe râurile Egherşi Racta; 7 017 loc. (1 ian. 2011): 3 424 desex masc. şi 3 593 fem. Supr.: 116 km2, dincare 8,8 km2 în intravilan; densitatea: 797loc./km2. Staţie de c.f. (Livada). Nodrutier. Balastieră. Producţie de uşi şiferes tre din metal, de cărămidă, de prefa -bri cate 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 abo vinelor şi ovinelor. Pomicultură (meri,peri, pruni). Parc dendrologic, datând din1760. Pe terit. oraşului Livada a fostdescoperit (1957) un depozit de bronz,datând din Epoca bron  zului, din cares-au recuperat, printre altele, o spadă culamă gravată cu linii ondulate, franjurate.Oraşul Livada apare menţionat docu -mentar ca sat în anul 1270. Com. L. a fosttrecută în cate goria oraşelor la 21 iul.2006, având în subordine ad-tivă localit.componente Adrian, Dumbrava şi Liva -da Mică. În oraşul Livada se află o bise -rică, con struită în 1457 şi refăcută în 1779,cu elemente de arhitectură şi decoraţiegotice, în prezent aparţinând cul tuluireformat-calvin, castelul „Vecsey” (1760–1764), în stil baroc, o biserică romano-catolică având hramul „Desco perireaSfintei Cruci”, sfinţită în 1911, construităpe locul uneia ce data din 1786, o bisericăgreco-catolică (1826), o biserică ortodoxăconstruită în 1990-1993 pe locul uneia dinlemn din 1843 şi o biserică ucrai  neană cuhramul „Aco perământul Maicii Dom - nului” (1700) şi un muzeu etnografic. 
2. Com în jud. Arad, alcătuită din 2sate, situată în Câmpia Aradului, la10 km NE de municipiul Arad; 3 057 loc.(1 ian. 2011): 1 470 de sex masc. şi 1 587fem. Staţie de c.f. (în satul Livada). Nodrutier. Producţie de motoare, generatoareşi transformatoare electrice şi de mobilă.Culturi de cereale. Vestigii neolitice(târnăcop cu braţele în cruce ş.a.) SatulLivada 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 din5 sate, si tuată în zona Dealurilor Niraju -lui; 2 772 loc. (1 ian. 2011): 1 361 de sexmasc. şi 1 411 fem. Expl. de gaze naturale.Producţie de cilindri hidraulici, de insta -laţii tehnologice din inox, de echipamentede ridicat şi manipulat, de moduleelectronice, de pesticide, de mobilăpentru birouri, de jocuri pentru copii, delenjerie de corp şi de produse zaharoase(inclusiv ciocolată). Până la 1 ian. 1965,satul şi com. Livezeni s-au numit Iedu.Satul Livezeni este men ţionat documen -tar, prima oară, în 1505. Bisericăreformată (1730) şi biserica ortodoxă, dinlemn, cu hramul „Sfinţii Arhangheli
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Mihail şi Gavriil” (1700, declaratămonument istoric), în satele Ivăneşti şiSânişor. 
LIVEZI 1. Com. în jud. Bacău, alcătuitădin 6 sate, situată în Depr. Tazlău-Caşin,la poalele de E ale M-ţilor Berzunţi şi celede V ale Culmii Pie tricica, pe râul Tazlău;5 335 loc. (1 ian. 2011): 2 726 de sex masc.şi 2 609 fem. Prelucr. lemnului (mobilăpentru birouri) şi a laptelui. Morărit;produse de panificaţie. Biserica din zidcu hramul „Naşterea Maicii Domnului”(ante 1809), în satul Bălăneasa şi bisericadin lemn cu hramul „Sfântul Dumitru”(1814, cu adăugiri din 1912 şi restauratăîn 1989), în satul Poiana. Satul Livezi esteatestat documentar la 8 dec. 1716, iarpână în 1966 s-a numit Valea Rea.

2. Com. în jud. Vâlcea, alcătuită din 7sate, situată în Piem. Olteţului, pe râulOlteţ; 2 504 loc. (1 ian. 2011): 1 221 de sexmasc. şi 1 283 fem. Bisericile din lemn cuhramurile „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 – „Sfân tul Nicolae” şi „In -trarea în Biserică a Maicii Domnu lui”(1803–1807), în satele Părăuşani şi Pleşoiu;bisericile cu hramurile „Întâm pinareaDomnului” (1825) şi „Sfântul Dimitrie”(1840–1841), în satele Pârâienii de Jos şiPârâienii de Mijloc. 
LIVEZILE 1. Com. în jud. Alba, alcătuitădin 4 sate, situată la poalele de N-NE aleM-ţilor Tras cău, pe râul Aiudu de Sus;1 322 loc. (1 ian. 2011): 680 de sex masc.şi 642 fem. Expl. de calcar (în satul PoianaAiudului). Fabrică de var; prelucr.lemnului. Pomicultură. Pe terit. satuluiLivezile, menţionat documentar, primaoară, în 1733, a fost identificată o necro -polă tumulară datând din Epoca bron -zului timpuriu. Biserică având hramul„Ador mirea Maicii Domnului” (1611) şischit de maici, înfiinţat în 1995, cu biserica„Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”,în satul Livezile. Până la 1 ian. 1965, satulşi com. Livezile s-au numit Cacova. 

2. Com. în jud. Bistriţa-Năsăud,alcătuită din 5 sate, situată în partea de Ea Depr. Bistriţa, pe râul Bistriţa (afl. alŞieului); 4 867 loc. (1 ian. 2011): 2 528 desex masc. şi 2 339 fem. Staţie de c.f. (însatul Livezile). Expl. de balast. Producţiede remorci şi semiremorci şi de caroseriipentru autovehicule. Prelucr. lânii.Pomicultură (meri, pruni, peri). Centrude 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 clopot niţă 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 evan -
ghelică (1858–1861), iar în satul Dum -
brava, o biserică orto doxă, 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 medi cului 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 men ţionat 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, alcătuitădin 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 dec.f. (în satul Loamneş) şi halte de c.f. (însatele Haşag şi Mândra). Nod rutier.Prelucr. laptelui. Creşterea bovinelor.Apicultură. Pomicultură. Culturi decereale, cartofi, legume, plante furajere,sfeclă de zahăr ş.a. Bibliotecă (c. 8 500vol.). Lac piscicol (în satul Mândra). Însatul Haşag exis tă vulcani noroioşi,incluşi în cadrul unei rezervaţii geologice.În satul Loamneş, menţionat documen -tar, prima oară, în 1320, se află o bisericăortodoxă, cu hramul „Sfinţii ArhangheliMihail şi Gavriil”, construită în anii 1805-1810, pe locul uneia din lemn care datadin anul 1600, cu turn din 1879, iar în
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satul Armeni există o biserică greco-catolică (1836).
LOCURELE (sau LOCURI RELE),
Schitul ~  Bumbeşti-Jiu.
LOCVA, Munţii Locvei, masiv muntosîn SV M-ţilor Banatului (CarpaţiiOccidentali), între văile Dunării (la S),Nerei (la N) şi Răchita (la E-NE), alcătuitdin şisturi cristaline la V şi calcare triasice,jurasice şi cretacice în rest. Frecventeforme car stice (îndeosebi doline). Pre -zintă un abrupt spre Dună re. Alt. medie:300–400 m; alt. max.: 735 m (vf. CorhanuMare). Climă cu influenţe medite raneene,favorabilă dezvoltării pădurilor defoioase şi pomiculturii.
LOGREŞTI, com în jud. Gorj, alcătuitădin 7 sate, situată în zona DealurilorAmaradiei, pe cursul superior al râuluiAmaradia; 2 805 loc. (1 ian. 2011): 1 447de sex masc. şi 1 358 fem. Nod rutier.Expl. de gaze naturale. Pomicultură(meri, peri, pruni). Apicultură. Muzeuetno grafic şi culă (1818), în satul Seaca.Reşed. com. este satul Târgu Logreşti, încare se află mănăstirea Logreşti (demaici), cu biserica din lemn cu hramul„Sfinţii Voievozi” (ante 1718, cu picturioriginare, renovată în 1911–1914 şi repa -rată în 1938) şi biserica din zid cu hramul„Sfinţii Ioachim şi Ana” (1807), construităcu sprijinul ma relui serdar CostachePandia, a lui Constantin Oteteleşanu şi apreotului Ioan Tândălescu, restaurată în1932 şi 2004. Mănăstirea a fost desfiinţatăîn 1959 de către autorităţile comuniste şireînfiinţată în 1992. Tot în Târgu Logreştise mai află biserica „Sfântul Nicolae”,zidită în 1801 prin osâr dia lui AnghelLogrescu, iar în satul Logreşti-Moşteniexistă biserica având dublu hram –„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi
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„Adormirea Maicii Domnului” (1990-1996, cu picturi originare).
LONEA  Petrila.

LOPADEA NOUĂ, com. în jud. Alba,alcă tuită 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). Creştereabovinelor. Centru viticol. Pomicultură;floricultură. Pe terit. satului LopadeaNouă, menţionat documentar, primaoară, în pe rioada 1202–1203, au fost des -co perite urmele unei aşezări din Epocabron zului, suprapusă de vestigii dinEpoca fierului (Hallstatt) şi de o aşezarecu 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 „SfântulTheodor Ti ron” (în satul Băgău), con -struită în 1733, cu modi ficări şi adăugiridin 1847 şi 1955 şi cu picturi interioaredin sec. 18 executate de Toader zugra vul;biserică din sec. 15, cu un turn din 1864(în satul Lopadea Nouă), aparţinândcultului reformat, declarată monumentistoric în anul 2004. În perimetrul satuluiBăgău se află rezervaţia naturală Tăulfără fund. 
LOPĂTARI, com. în jud. Buzău, alcătuitădin 11 sate, situată în depresiunea omo -nimă, de la poalele Dealului Bocu(Subcarpaţii Buzăului) şi cele de NE aleCulmii Ivăneţu, pe cursul superior alrâului Slănic; 4 089 loc. (1 ian. 2011): 2 075de sex masc. şi 2 014 fem. Expl. şi pre lucr.lemnului. Pomicultură (meri, peri, pruni,nuci). Centru de dulgherit şi tâmplărit.Fond cinegetic (urşi, mistreţi, cerbi ş.a.).Satul Lopătari este menţionat docu -mentar, prima oară, în 1579. Pe terit.satului Terca se află rezervaţia na turală„Focul viu”, în care gazele naturale ies lasupr. prin fisurile şi crăpăturile scoarţeiterestre, arzând cu flăcări ce se ridicăpână la 0,5 m înălţime, im pri mândterenului un aspect pârjolit. Uneori, cândpresiunea cu care ies gazele la supr. estemică, flă cările se sting. Fenomenul estedeosebit de atrac tiv şi interesant petimpul nopţii. 
LOTRU 1. Râu, afl. dr. al Oltului în avalde Brezoi; 80 km; supr. bazinului: 1 024km2. Izv. din partea de N a M-ţilorParâng, din lacul glaciar Gâlcescu, de la1 925 m alt., curge mai întâi pe direcţieS-N, printr-o vale prăpăstioasă ce urmă -

reşte o linie tectonică, iar apoi, în zona deconfl. cu pârâul Izvoru Gropii, face uncot de 90° spre E, devenind o vale longi -tudinală intracarpatică tipică ce separăM-ţii Lotrului de M-ţii Căpăţânii. Dupăce traversează lacul de acumulare Vidra,curge pe o pantă medie de 20‰ trecândprin staţiunea climaterică şi de odihnăVoineasa, apoi prin lacul de acumulareMalaia, iar în cursul inf. drenează Depr.Brezoi. Afl. pr.: Latoriţa (32 km) pe dr.,cu o vale de un pitoresc remarcabil şiVoineşiţa, Păs coaia, Vasilatu ş.a. pe stg.Pe cursul superior al Lotrului, la 1 300 malt., s-a construit lacul de acu mulare Vidra(supr.: 940 ha; vol.: 340 mil. m3), alimentatprin tuneluri de aducţiune (a căror lun -gime totală însumează c. 145 km) şi cuapele râu rilor Jieţ, Galbenu, Olteţ, Cerna,Luncavăţ ş.a. Apa din lacul Vidra puneîn mişcare turbinele hidro centralei„Ciunget”, cu o putere instalată de519,3 MW (cea mai mare hidrocentrală depe râurile interioare ale ţării). În arealulcom. Malaia s-a creat un al doilea lac deacumulare (lacul Malaia-Brădişor), pecursul inf. al Lotrului, şi s-a construithidrocentrala Brădişor (115 MW).
2. Munţii Lotrului, masiv muntos înpartea cen trală a Carpaţilor Meridionali,situat între alinia mentul văilor Sebeş–Sadu (la N) şi Latoriţa–Lotru (la S), râulOlt (la E) şi M-ţii Parâng–Şureanu (la V),cu înălţimi mari (1 800–2 200 m) în cul -mile pr. (vf. Băluţu 2 028 m, Puru 2 048 m,Clăbucet 2 054 m, Bora 2 055 m, Sterpu2 142 m, Piatra Albă 2 179 m, Robu1 899 m ş.a.) ce coboară spre S, cătreValea Lotrului, până la 800–1 000 m.Alt. max.: 2 242 m (vf. Ştefleşti). Alcătuitdin şisturi cristaline cu intruziuni, pealocuri, de grani toide gnaisice, gnaisurioculare şi amfi bolite. Pu ter  nic fragmentatde Lotru şi afl. săi. Păstrează ur me aleglaciaţiei cuaternare (văi şi circuriglaciare) şi prezintă frecvente chei săpatede râuri în granite gnaisice (CheileLatoriţei ş.a.). Acoperit cu păduri demolid în amestec cu fag şi cu întinsepăşuni alpine pe crestele aflate la peste1 800 m alt. În zona de izv. a râuluiLatoriţa se află rezervaţia forestierăLatoriţa (690 ha), alcătuită din arboriseculari de larice şi zâmbru. Expl. degrafit.
3. Pas de înălţime în partea de V aM-ţilor Lo trului, la contactul cu înălţimilede N-NE ale M-ţilor Parâng, la 1 800 malt., care asigură le gătura, prinintermediul unui drum nemodernizat,între Depr. Petroşani şi Depr. Loviştea.
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LOVIŞTEA, depresiune intramontană,tec tono-e rozivă, în partea centrală aCarpaţilor Me ridionali, situată pe cursulmijlociu al Oltului, între M-ţii Făgăraş şiCozia (la E) şi M-ţii Lotrului şi Căpăţânii(la V), la 500–800 m alt. Supr.: c. 135 km2.Relief predominant colinar (munceleformate din gresii, conglomerate, marneşi argile, acoperite cu pomi fructiferi înalternanţă cu pajişti naturale), dar şi deterase şi lunci. Marginea de S a Depr. L.corespunde unui abrupt de natură tecto -nică (falia Brezoi), cu o denivelare de c.1 000 m. Climă moderată (temp. medieanuală 7–8°C), cu precipitaţii ce însu -mează 700–800 mm anual. Este împărţităde valea Oltului în două compartimente:
Brezoi pe dr. văii Oltului, drenată de râulLotru, şi Titeşti pe stg. Oltului. Depr. L.mai este cunoscută şi sub denumirile de
Ţara Loviştei sau Depr. Bre zoi-Titeşti.

Valea superioară a Lotrului

Munţii Lotrului



Într-un document din 1233 se face refe -rire la Ţara Loviştei de pe partea stg. aOltului. În această zonă a existat, în sec.10–13, o forma ţiune statală românească.Aici se presupune că a avut loc bătălia dela Posada (9–12 nov. 1330), în care oas -tea Ţării Româneşti, condusă de domnulBasarab I, a învins-o pe cea a regeluiungur, Carol I Robert de Anjou, suzera -nul său, obţinând, astfel, recunoaş tereainde pen denţei Ţării Româneşti.
LOVRIN, com. în jud. Timiş, formatădintr-un sat, situată în Câmpia Mureşului;3 723 loc. (1 ian. 2011): 1 860 de sex masc.şi 1 863 fem. Nod fero viar şi rutier.Zăcăminte de petrol şi gaze naturale.Constr. de motoare electrice şi de caro -serii pentru autovehicule şi remorci.Produse alim. (ulei comestibil). Culturide cereale, legume ş.a. Centru pomicol.Bibliotecă (1974). În satul Lo vrin, men -ţionat documentar, prima oară, în 1446,se află conacul „Liptay”, construit în stilbaroc în anii 1792–1820, situat în mijloculunui parc de epocă cu o supr. de 1,5 ha.În 1529, aşezarea a fost jefuită şi incen -diată de turci, repopulându-se treptatîntre 1561 şi 1582. În perioada 1785–1792,localitatea a fost colonizată cu germanicare au fost majoritari până în 1945.Biserică romano-catolică (1789) şi bisericăortodoxă cu hramul „Sfinţii ApostoliPetru şi Pavel” (1926-1927, pictată în1928-1933).
LOZNA 1. Com. în jud. Botoşani, alcă -tuită din 2 sate, situată în zona DealurilorIbăneşti; 2 159 loc. (1 ian. 2011): 1 096 desex masc. şi 1 063 fem. Fabrică de nutre -ţuri concentrate. Muzeu etnografic. Peterit. satului Lozna au fost descoperiteurmele unei aşezări de bordeie datânddin sec. 7–8, căptuşite cu lemn, în cares-au găsit cuţite de fier, şlefuitoare depiatră, vase ceramice modelate cu mâna,borcane modelate la roată ş.a. Com. L. afost înfiinţată la 17 iul. 2003 prin desprin -derea satelor Lozna şi Străteni din com.Dersca, jud. Botoşani. Biserica „NaştereaMaicii Domnului” (1864-1865, restauratăîn anii 2008-2009), în satul Lozna.

2. Com. în jud. Sălaj, alcătuită din 5sate, situată în N-NV Dealurilor Gârbo -ului, pe stg. Someşului; 1 049 loc. (1 ian.2011): 483 de sex masc. şi 535 fem. Pădurede castani (în satul Cormeniş). Pe terit.satului Lozna a fost descoperit (1910) undepozit de bronzuri, alcătuit din arme,unelte, piese de harnaşament ş.a., datândde la sf. Epocii bronzului (sec. 13–12

î.Hr.). În satul Lozna, menţionatdocumentar, prima oară, în 1338, se aflăo biserică ortodoxă, din lemn, cu hramul„Sfântul Dumitru” (1812–1813), declaratămonument istoric, renovată în 1906 şirestaurată în 2007-2009.
LUCI, Tinovul ~  Sâncrăieni.

LUCIENI, com. în jud. Dâmboviţa, alcă -tuită din 2 sate, situată în CâmpiaTârgoviştei, pe râul Dâmboviţa; 2 791 loc.(1 ian. 2011): 1 382 de sex masc. şi 1 409fem. Balastieră. Morărit. Apicultură.Pomicultură (meri, pruni); flori cultură.Muzeu etnografic; bibliotecă publică(7 200 vol.). Cămin cultural. Până la 2 dec.2004, com. L. a avut în componenţă sateleRaciu, Siliştea şi Şuţa Seacă, sate care auformat la acea dată noua comună Raciu.Biserica având hramul „Cuvioasa Paras -cheva” (1870) în satul Lucieni.
LUCINA, vârf în N-NE Obcinei Mestecăniş,reprezentând alt. max. a acesteia (1 588m). La poalele vârfului L. se află o tur -bărie (tinovul Găina), de clarată rezervaţienaturală, care adăposteşte relicte glaciare,printre care şi o plantă foarte rară înRomânia, mesteacănul pitic (Betula nana).
LUCIU, com. în jud. Buzău, alcătuită din2 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 decreştere a porcinelor (în satul Caragele).Culturi de cereale, plante teh nice şi denutreţ, de legume etc. Lac piscicol. Însatul Luciu, menţionat documentar în1810, se află biserica „Sfântul IoanBotezătorul” (1860, restaurată în 2000-2009).
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,

peri). Satul Ludeşti este atestat docu -mentar la 27 mai 1539. Bisericile cu acelaşihram – „Ador mirea Maicii Domnului”,în satele Ludeşti (ctitorie din anii 1660–1682 a logofătului Stoica Ludescu şi cusprijinul domnului Şerban Cantacuzino)şi Scheiu de Jos (1865–1875). 
LUDOŞ, com. în jud. Sibiu, alcătuită din2 sa te, situată în Pod. Hârtibaciului, pecursul superior al râului Secaş; 720 loc.(1 ian. 2011): 370 de sex masc. şi 350 fem.Producţie de articole de marochinărie şide voiaj. Satul Ludoş este menţionat do -cu mentar, prima oară, în 1330. 
LUDOŞU DE MUREŞ  Luduş (2).

LUDUŞ 1. Colinele Luduşului, subuni -tate a Câmpiei colinare a Sărmaşului,cuprinsă între Pârâu de Câmpie (la E) şialiniamentul format din Valea Florilor –cursul inf. al Arieşului (la V), alcătuităpredominant din depozite sarmaţiene(ar gi le marnoase, nisipuri, tufuri) custructuri de do muri. C.L. apar în reliefsub forma unor culmi pre lungi, cuînălţimi de 400–500 m, cu pante do moa -le şi versanţi asimetrici, afectaţi deprocese de ravenare şi alunecări de teren.
C.L. sunt fragmen tate de văi largi, iarpantele lor sunt în mare parte împă -durite. Zăcăminte de gaze naturale.

2. Oraş în jud. Mureş, situat la poalelede SE ale Coli nelor Luduşului, la 274 malt., pe râul Mu reş, la confl. cu Pârâu deCâmpie, la 45 km V-SV de municipiulTârgu Mureş; 17 511 loc. (1 ian. 2011):8 617 de sex masc. şi 8 894 fem. Supr.: 67km2, din care 7,7 km2 în intravilan; den -sitatea: 2 274 loc./km2. Nod feroviar şirutier. Expl. de gaze naturale. Constr. dearticole metalice de larg consum (sobe deîncălzit, mobilier metalic etc.). Producţiede mobilier sanitar, de birou şi de labo -rator, de prefabricate din beton, cărămizi,
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detergenţi, nutreţuri concen trate, zahăr,pre parate din lapte, băuturi alcoolice,panifica ţie. Ferme sericicolă şi de creşterea porcinelor. Sere legu micole. Istoric.Localit., ce apare menţionată documentarca sat, prima oară, în 1377 cu numele
Ludas, a fost de cla rată oraş în 1960. Întrecut (1760–1854) era cunos cută subdenumirea de Ludoşu de Mureş. În pre -zent, oraşul L. are în subordine ad-tivă 6localit. com ponente: Avrămeşti, Cioarga,Ciurgău, Fundă tu ra, Ghe ja şi Roşiori.
Monu mente: în oraşul Luduş se aflăbisericile ortodoxe „Sfinţii Apostoli Petruşi Pavel” (1892-1893, cu picturi muraleinterioare executate în 1931 de FranciscH. Herczeg din Târgu Mureş şi iconostaspictat la Viena de Antonin W. Zeiler şiinstalat în 1910) şi „Sfântul Nicolae”(1927-1929, pictată în 1957 şi restauratăîn 1998), biserică romano-catolică, în stilbaroc (1906), o biserică reformată, cu ceas(sec. 19) şi o biserică greco-catolică (1996).Cona cul „Bánfi” (începutul sec. 19), înlocalit. compo nentă Gheja. 
LUETA, com. în jud. Harghita, alcătuitădin 2 sate, situată în SubcarpaţiiHomoroadelor, la poa lele de SV ale M-ţilorHarghita, pe cursul superior al râuluiHomorodu Mic; 3 569 loc. (1 ian. 2011):1 879 de sex masc. şi 1 690 fem. Expl.forestiere şi de min. de fier. Centru deprelucr. artistică a lemnului, de cu sături şiţesături populare. Piuă (sec. 19, reconstrui -tă în 1921). Satul Lueta este menţionatdocumen tar, prima oară, în 1332. Aici seaflă rezervaţia naturală DumbravaHarghitei, care adăposteşte o serie deplante de mlaştină, printre care se remarcărelictul glaciar Saxifraga hinculus. Bisericăromano-catolică (1771-1776), în satul Lueta.
LUGAŞU DE JOS, com. în jud. Bihor,alcă tuită din 3 sate, situată în partea deV a Depr. Vad-Borod, la poalele de SVale 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 decereale, floarea-soarelui, plante de nutreţ,legume ş.a. Pomicultură. În satul Lugaşude Jos, menţionat documentar, primaoară, în perioada 1291–1294, se află obiserică ortodoxă cu hramul „NaştereaMaicii Domnului” (sec. 17), o biserică dinlemn cu hramul „Buna Vestire” (1720, cupicturi din sec. 18) şi conacul conteluiDominic Zichy (1840) în care, azi,funcţionează o şcoală. 

LUGOJ 1. Dealurile Lugojului, subuni -tate colinară apar ţinând Dealurilor Vestice(Dealurile bănăţene), situată la margineade V şi NV a M-ţilor Poiana Ruscăi, la Sde valea superioară a râului Bega şi la Nde cursul superior al râului Timiş, domi -nând Câmpia Lugojului (în S) şi Depr.Făget (în N) cu peste 100 m. Sunt frag -mentate intens de văile râurilor Vădana,Bega Poieni, Bega Luncani, Săraz ş.a.Sunt alcătuite predominant din pietrişuri,nisipuri, argile şi depozite loessoide, darîn partea lor centrală apare un petic decristalin, tăiat de va lea Râu care lasă înspate Depr. Fârdea. Dealurile Lugojuluiprezintă culmi netede şi pre lungi, cuînălţimi ce oscilează între 200 şi c. 500 malt. (cul mile 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, dezvoltatăpe cristalin). Pomicultură.
2. Câmpia Lugojului, subunitate aCâmpiei de Vest, situată în SE acesteia,între Pod. Lipovei (la N), DealurileLugojului (la E) şi Dealurile Pogă nişului(la S), drenată de râurile Timiş şi Cernacu afl. lor. Pătrunde în zonele deluroaselimitrofe sub formă de golfuri, iar spre Vse deschide larg către Câmpia Timişului.Acoperită cu soluri brune şi brunepodzolite, propice culturilor agricole.Este o câmpie înaltă, a cărei alt. max.atinge 202 m.
3. Municipiu în jud. Timiş, situat înCâmpia Lugojului, la 125–176 m alt., perâul Timiş, la 60 km E de Timişoara;44 634 loc. (1 ian. 2011): 21 012 de sexmasc. şi 23 622 fem. Supr.: 98,6 km2, dincare 13,8 km2 în intravilan; densitatea:3 234 loc./km2. Nod feroviar (staţia dec.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 echipa -mente frigorifice şi de ventilaţie, decaroserii, de remorci şi semiremorci, depro duse metalice de larg consum. Pro -ducţie de mobilă, încălţăminte, cărămidă,ţiglă, prefabricate din beton, de ceramicăfină (faianţă), jucării şi de produse alim.(preparate din carne şi lapte, panificaţieetc.).  Tipografie. Mu zeu de istorie, artăşi etnografie, cu peste 65 000 de exponate,adăpostit într-o clădire construită în stilbaroc în anii 1896–1899. Teatrul mu -nicipal „Traian Grozăvescu” cu sediulîntr-o clădire construită în 1899–1902. La

L. au loc anual Festivalurile interna -ţionale coral „Ion Vidu”, de teatru nepro -

582 Lueta fesionist şi de folclor „Ana Lugojana”,precum şi Concursul internaţional deCanto „Traian Grozăvescu”. Univer -sitatea particulară „Iosif ConstantinDrăgan”, cu profil economic şi juridic.Colegiul Naţional „Coriolan Brediceanu”funcţionează într-o clădire construită înanii 1893-1898. La Lugoj s-au născuttenorul Traian Grozăvescu (1895–1927),compozitorii Filaret Barbu şi TiberiuBrediceanu, pictorul Aurel Ciupe, gim -nasta Lavinia Miloşovici ş.a. Istoric. Înperimetrul munici piului L., în punctulnumit „Gomila”, au fost descoperiteurmele unei aşezări neolitice (milen. 4î.Hr.), iar la poalele Dealului Viilor aufost scoase la iveală topoare din piatrăşlefuită. Urme de locuire din epocilebronzului şi fierului au fost semnalate laSV de municipiul L. Localit. aparemenţionată documentar, prima oară, în1334, cu numele Sacerdos de Lucas, iar la22 aug. 1376 este consemnată cu topo -nimul Castrum Lugas. La sf. sec. 14, localit.apare frecvent în documente ca oppidum(aşezare fortificată), în 1428 este amin tităîntr-un document ca punct de vamă, iarîn 1542 capătă statut de oraş (civitas) pelângă o ce tate regală (care data din sec.14, reconstruită în 1440), care făcea partedin organizaţia autonomă românească a„districtelor valahe”, fiind centrul dis -trictului ro mâ nesc cu acelaşi nume. În1551 i se acordă statu tul de oraş regalliber. La sf. sec. 16, la L. a fost înfiinţată,de către calvini, o şcoală româ nească.Ocupat de către turci în 1658, oraşul afost trans format în centrul unui sangeac(subdiviziune ad-tivă a unui paşalâc), în1699 turcii au distrus cetatea, iar în 1718
L. a fost cucerit de austrieci, coloni -zându-l cu germani. La 4/16–5/17 mai1848, pe Câmpia Libertăţii de lângă Lugojs-a ţinut „Adunarea ro mâ nilor din comi -tatul Caraş”, în cadrul căreia EftimieMurgu a expus programul revoluţiei(prin tre altele, se revendicau drepturi
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naţionale şi auto nomia bisericii ortodoxeromâne din Banat şi Crişana). La 15/27iun. 1848 a avut loc a doua „Adunarepopulară de la Lugoj” a românilor dinBanat, care a hotărât înfiinţarea uneiarmate populare române, numirea luiEftimie Murgu drept comandant supremal acestei armate, înlăturarea ierarhieisârbeşti din cadrul bisericii române, in -troducerea limbii române în şcoli, recu -noaşterea naţionalităţii române etc. În1850, la L. s-a stabilit reşed. Episcopieigreco-catolice din Banat. Declarat muni -cipiu la 17 febr. 1968, L. are în subordinead-tivă 2 sate: Măguri şi Tapia. Monu -
mente: turnul-clopotniţă, de facturăbarocă, al fostei biserici cu hramul„Sfântul Nicolae”, restaurat în anii 1726-1728, în prezent declarat monumentistoric. Biserica „Sfântul Nicolae”, ctitoriedin anul 1402 a Ecaterinei Perian (sauPârâian), soţia banului Nicolae Perian, afost grav avariată de incendiul din 1842şi demolată în 1879; catedrala ortodoxăcu hramul „Ador mirea Maicii Domnului”sau „Bise rica Ma re”, de mari dimen siuni(42 m lungime, 21,5 m lăţime 15,7 mînălţime până la bolţile cupolei şi 57 mînălţimea celor două turle), construită înperioada 1759–1766, în stilul baroculuitârziu, după planurile arhitectului JosefEmanuel Fischer von Erlach, restauratăîn 1941-1944. Biserica păstrează pic turimurale interioare origi nare şi a fostrefăcută după incendiul din 1842 şirestaurată în anii 1937–1944. Picturile

murale au fost restaurate în 2006-2007.Iconostas pictat de Aurel Ciupe; bisericaromano-catolică a fostei mănăs tiriminorite, zidită în anii 1733–1735, cuunele transfor mări şi adăugiri din 1796şi 1932, pictată la interior în 1933 de GezaUlrich din Arad. Biserica are un altar dinlemn de stejar, sculptat de Karol Pekker,şi o orgă instalată în 1832. Turnul-clopot -niţă a fost ridicat în 1805, iar în 1828 i s-ainstalat un orologiu; biserica greco-catolică, cu hramul „Coborârea SfântuluiSpirit” (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 funcţio nalăcu parter şi etaj, care a servit un timp cahan şi staţie de popas pentru poştalioane(azi este sediul Protopopiatului ortodoxromân), are spre curte o galerie pe arcademasive de zidărie; biserica ortodoxă cuhramul „Învierea Domnului” (1993-2004,sfinţită la 5 iul. 2009), construită în stilneobizantin după planurile arhitectuluiAdrian Borcănescu, cu decoraţii muraleinterioare executate în mozaic de NicolaeSava; Pod de fier peste râul Timiş,inaugurat în anul 1902; clădirea Tea truluimunicipal (1835); clădirea vechii Prefec -turi (1843–1859), în stil neocla sic; clădireafostei Primării (1903–1905), în stil neoclasic,azi sediul Admi nistraţiei finan ciare;clădirea Palatului de Justiţie (1900-1902);Palatul „Bejan” (1901); casa tenoruluiTraian Grozăvescu; casa în care a locuitcom po zitorul Ion Vidu (1870). 
LUICA, com. în jud. Călăraşi, alcătuitădin 2 sate, situată în Câmpia Bărăganului;2 080 loc. (1 ian. 2011): 1 008 de sex masc.şi 1 072 fem. Hal tă de c.f. (în satul Luica).Culturi de cereale, plante tehnice şi denutreţ, floarea-soarelui ş.a. În peri metrulsatului Luica a fost descoperit (1962) untezaur monetar, alcătuit din 10 tetradrah -me 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,alcă tuită din 2 sate, situată în partea deE-NE a Sub carpaţilor Tazlăului, la poalelede NE ale vf. Pie tricica (586 m alt.); 5 265loc. (1 ian. 2011): 2 622 de sex masc. şi2 643 fem. Producţie de mobilă şi dearticole de papetărie. În satul Luizi-Călugăra, atestat documentar în 1409, seaflă biserica romano-catolică „ÎnalţareaSfintei Cruci” (55 m lungime, 25 m lăţime,54 m înălţimea turnului), construită în

1923-1942, pe locul uneia din 1864-1866,după proiectul lui Octav Bellet.
LUMINA 1. Lac cu apă dulce, situat înpartea de E a Deltei Dunării, între braţeleSulina şi Sfântu Gheorghe, legat princanale cu lacurile Puiu, Roşu, Vătafu,Iacob, Puiuleţ etc., împreună cu careformează un complex lacustru. Supr.:13,68 km2; vol.: 20,5 mil. m3. Piscicultură.

2. Com. în jud. Constanţa, alcătuitădin 3 sate, situată în partea de E a Pod.Carasu, pe ţărmul de NV al laculuiSiutghiol; 9 743 loc. (1 ian. 2011): 4 893 desex masc. şi 4 850 fem. Producţie deaparate, dispozitive şi instrumente medi -cale şi de laborator, de mobilă pentrubirouri, de articole din blană şi de nutre -ţuri combinate. Creşterea por cilor. Avicul -tură. Satul Lumina apare men ţionatdocu mentar, prima oară, în 1650, la 1 ian.1926 a fost trecut în categoria comunelorrurale, în perioada 1968–1990 a fost însub ordinea ad-tivă a oraşului Ovidiu, iarîn 1990 satul Lumina, împreu nă cu sateleOituz şi Sibioara, a fost declarat comunăde sine stătătoare. Până în 1929, satulLumina s-a numit Cogealia, iar între 1929şi 1 ian. 1965 a purtat numele Valea
Neagră. Pe terit. satului Sibioara, care pânăîn 1990 a făcut parte din com. MihailKogălniceanu, a fost descoperit (1945) unmenhir (monument megalitic) din granit,datând din sec. 5 î.Hr., reprezentând unbărbat care poartă la şold o spadă scurtă(akinakes) şi un topor. În satul Lumina seaflă biserica „Sfinţii Apostoli Petru şiPavel” (2004-2009).
LUNA, com. în jud. Cluj, alcătuită din 3sate, situată în zona de contact a CâmpieiTurzii cu Colinele Luduşului, pe cursulinf. al râului Arieş; 4 789 loc. (1 ian. 2011):2 415 de sex masc. şi 2 374 fem. Haltă dec.f. (în satul Luna). Expl. de dacite. Pro -ducţie de echipamente de ridicat şimanipulat, de aparate electrocasnice, demobilă şi de ulei. Fermă de creştere abovinelor. Culturi de cereale. Pe terit.satului Luncani a fost descoperită ofigurină din bronz, reprezentând unmistreţ, atri buită celţilor. În satul Luna,menţionat docu men tar, prima oară, în1270, există Monumentul eroilor. În satulLuncani se află o biserică cu arhitecturăgotică timpurie (1290–1299), aziaparţinând cultului reformat, o bisericăortodoxă cu hramul „Sfinţii ArhangheliMihail şi Gavriil” (sec. 17) şi castelul
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„Kemény-Bánfi”, construit în 1630-1633,refăcut în 1702, cu bastioane la colţuriridicate în 1815-1824, reparat în 1857.
LUNCA 1. Com. în jud. Bihor, alcătuitădin 6 sate, situată în SE Depr. Beiuş, lapoalele de E-NE ale M-ţilor Codru-Moma,pe cursul superior al Crişului Negru; 2 817loc. (1 ian. 2011): 1 368 de sex masc. şi 1 449fem. Haltă de c.f. (în satul Lun ca).Păstrăvărie. Satul Lunca este menţionatdocu mentar, prima oară, în 1588. Mori deapă (în satele Lunca şi Şuştiu).

2. Com. în jud. Botoşani, alcătuită din3 sate, situată în Câmpia Jijiei Superioare,pe râul Sitna; 4 473 loc. (1 ian. 2011): 2 185de sex masc. şi 2 288 fem. Staţie de c.f. (însatul Zlătunoaia), inaugurată la 1 iun.1896. Producţie de mobilă. Biserica„Sfântul Dumitru” (1978, restaurată în1999-2010), în satul Lunca.
3. Com. în jud. Mureş, alcătuită din5 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 decon fecţio nare a pie selor de port popular(în satul Logig). Producţie de îmbrăcă -minte pentru lucru şi de preparate dinlapte. Creşterea bovinelor. Pe terit. satu -lui Băiţa a fost identificată o necropolăbirituală, datând din Hallstatt-ul târziu,cu şapte morminte de incineraţie şi cincide înhumaţie, în care s-au găsit vaseceramice, brăţări şi nasturi din bronz, doicer cei din electrum (amestec de aur şiargint), cuţite din fier, trei pumnale(akinakes-uri), două vârfuri de lance,vârfuri de săgeţi din fier, un topor-ciocandin fier ş.a. Satul Lunca este menţionatdocumen tar, prima oară, în 1319. Bisericadin lemn cu hra mul „Sfinţii ArhangheliMihail şi Gavriil” (1723), în satul Băiţa. 
4. Com. în jud. Teleorman, alcătuitădin 2 sate, situată în Câmpia Boian, perâul Sâi; 3 267 loc. (1 ian. 2011): 1 576 desex masc. şi 1 691 fem. Nod rutier.Producţie de cazane pentru încălzire cen -trală şi de radiatoare. Fermă de creşterea porcinelor. Legumicultură. Culturi decereale, 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 avutîn componenţă satele Saelele şi Pleaşov,care la acea dată au format com. Saelele.

LUNCA BANULUI, com. în jud. Vaslui,alcă tuită din 7 sate, situată în lunca şi pe

terasele de pe dr. Prutului; 3 828 loc. (1ian. 2011): 1 922 de sex masc. şi 1 906 fem. 
LUNCA BRADULUI 1. Depresiuneintramon tană, tectono-erozivă, situatăîntre M-ţii Căliman (la N) şi M-ţiiGurghiu (la S), pe cursul superior alrâului Mureş, extinsă şi pe văile râurilorIlva (spre N) şi Sălard (spre S). Reliefvălurit, format din pe tice de terase aleMureşului, glacisuri piemontane şi lunci,dezvoltat pe un fundament de depozitevulcano gen-sedimentare (acumulate înPliocenul superior). Climat de adăpost,cu frecvente inver sii de temp. în timpuliernii, cu precipitaţii mo derate (700–800 mm anual).

2. Com. în jud. Mureş, alcătuită din3 sate, si tuată în depresiunea omonimă,la poalele de S ale M-ţilor Căliman şi celede N ale M-ţilor Gurghiu, pe cursulsuperior al râului Mureş, în defileulTopliţa-Deda; 2 080 loc. (1 ian. 2011):1 089 de sex masc. şi 991 fem. Staţie dec.f. (în satul Lunca Bradului). Expl.forestiere şi de andezit. Prelucr. primarăa lemnului. Producţie de săpun şi deter -genţi. Satul Lunca Bradului, menţio natdocumentar, prima oară, în 1839, posedăfac tori climatici favorabili pentru odihnăşi recreere. Rezervaţia naturală „DefileulMureşului” (7 733 ha).
LUNCA CERNII DE JOS, com. în jud.Hune doara, alcă tuită din 8 sate, situatăla poalele de SE ale M-ţilor Poiana Ruscăi,pe cursul superior al râului Cerna; 873loc. (1 ian. 2011): 463 de sex masc. şi 410fem. Expl. lemnului. Satul Lunca Cerniide Jos este menţionat documentar, primaoară, în 1360. 
LUNCA CORBULUI, com. în jud. Argeş,al cătuită din 9 sate, situată în CâmpiaPiteştiului, pe râul Cotmeana; 2 925 loc.(1 ian. 2011): 1 381 de sex masc. şi 1 544fem. Nod rutier. Confecţii de piesemetalice şi din material plastic, de mobilăşi de ferestre termopane. Culturi decereale, legume ş.a. Pomicultură; viticul -tură. Popas turistic. Biserica având dubluhram – „Adormirea Maicii Domnului” şi„Cuvioasa Parascheva” (1848, restauratăîn 2000-2010) şi biserica din lemn cuhramul „Ador mirea Maicii Domnului”(începutul sec. 19, restaurată în 1979), însatul Catane. 
LUNCA DE JOS, com. în jud. Harghita,alcă tuită din 9 sate, situată pe cursulsuperior al râului Trotuş şi pe afl. săuValea 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 dec.f. (în satul Lun ca de Jos). Expl. şiprelucr. lemnului (cherestea). În satulLunca de Jos, menţionat documentar,prima oară, în 1850, există o moară deapă, o fabrică de panouri şi furnire dinlemn (intrată în funcţiune la 15 mai 1995)şi un muzeu sătesc. Centru de prelucr.ar tistică a lemnului. În satul Valea Recese află o moară de apă şi o tocilărie dinsec. 19, o piuă pen tru cergi (sec. 20) şidouă capele romano-catolice, din lemn,una cu hramul „Schimbarea la Faţă” (sf.sec. 19) şi alta cu hramul „Sfântul Anton”(înce putul sec. 20). Agroturism.
LUNCA DE SUS, com. în jud. Harghita,alcătuită din 6 sate, situată la poalele deS ale vf. Sălămaş din NE M-ţilor Ciuc, pecursul superior al râului Trotuş şi pe afl.săi Baros şi Ugra, în zona pasuluiGhimeş; 3 445 loc. (1 ian. 2011): 1 730 desex masc. şi 1 715 fem. Staţie de c.f. (însatul Păltiniş-Ciuc). Expl. de calcaredolomitice. În satul Lunca de Sus,menţionat documentar, prima oară, în1850, se află un muzeu de istorie localăşi biserica romano-catolică „SfântulAndrei” (1902, extinsă în 1978).
LUNCA ILVEI, com. în jud. Bistriţa-Năsăud, formată dintr-un sat, situată îndepresiunea omo nimă din M-ţii Bârgău,pe cursul superior al râului Ilva; 3 174loc. (1 ian. 2011): 1 588 de sex masc. şi1 586 fem. Staţie de c.f. Expl. forestiere şide an dezit. Prelucr. lemnului (cherestea).Produse lactate. Creşterea bovinelor.Centru de artă populară. Pod din lemn,acoperit (gră niceresc), datând din sec. 19,refăcut în 1930. Izv. cu ape mine  ralebicarbonatate, sodice, clorurate, calcice,magne ziene, carbogazoase. Biserica orto -doxă „Sfântul Ioan Teologul” (1906-1910).
LUNCA MUREŞULUI, com. în jud. Alba,al că tuită din 2 sate, situată în zona decontact a Câmpiei colinare a Turzii cuterasele de pe dr. văii Mureşului; 2 493loc. (1 ian. 2011): 1 271 de sex masc. şi1 222 fem. Halte de c.f. (în satele LuncaMureşului şi Gura Arieşului). Zăcămintede sare gemă. Expl. de balast (în satulGura Arieşului). Producţie de var şi ipsosşi de instrumente muzicale. Fermă decreştere a vacilor de lapte. Culturi decartofi şi legume. În satul Lun ca Mure -şului, menţionat documentar, prima oară,în 1291, se află biserica ortodoxă, dinlemn, cu hramul „Pogorârea DuhuluiSfânt”, construită în 1723, cu adăugiri din
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sec. 19 şi cu picturi interioare din 1810executate de Popa Nicolae, restaurată în2007-2009, declarată monument istoric.
LUCA PRUTULUI Trifeşti (1).

LUNCAVĂŢ, râu în S ţării, afl. dr. al Oltuluipe terit. com. Băbeni (jud. Vâlcea); 57 km;supr. ba zi nului: 299 km2. Izv. din parteade V a M-ţilor Că pă ţânii, de pe versantulde SV al vf. Ursu (2 124 m alt.), străbatemai întâi zona cristalină, unde cursul săuare pante mari, trece prin Depr. Horezu şiprin oraşul Horezu, iar apoi traverseazăpartea de NE a Piem. Ol teţului.
LUNCA VINULUI Parva.

LUNCAVIŢA 1. Com. în jud. Caraş-Severin, alcătuită din 2 sate, situată pepantele de E ale M-ţilor Semenic, pecursul superior al râului Me ha dica; 2 715loc. (1 ian. 2011): 1 390 de sex masc. şi1 325 fem. Producţie de îmbrăcăminte dinpiele. Pomicultură (meri, pruni, peri).Satul Luncaviţa este menţionat docu -mentar, prima oară, în 1440. Agroturism.
2. Com. în jud. Tulcea, alcătuită din 2sate, si tuată în depresiunea cu acelaşinume, pe dr. Dună rii, pe malul de S allacului Crapina, la poalele de N-NV aleM-ţilor Măcin şi Pod. Niculiţel; 4 462 loc.(1 ian. 2011): 2 272 de sex masc. şi 2 190fem. Nod rutier. Centru viticol şi devinificaţie. Centru de olărit. Confecţiitextile; mobilă. Apicultură. Pe terit. satu -lui Luncaviţa, în punctul numit „Cetă ţuia”,au fost descoperite urmele unei aşezărineolitice, apar ţinând culturii materialeGumelniţa (milen. 4–3 î.Hr.), iar pe DealulMilanu au fost identificate temeliileunei fortăreţe romane (75 x 225 m) datânddin sec. 4–6. În satul Luncaviţa se aflăbisericile „Sfântul Dumitru” (1827) şi„Sfântul Teodor” (1898), iar în satulRachelu există biserica „Sfântul Nicolae”(1859). Până la 24 nov. 2003, com. L. a avutîn componenţă satul Văcăreni care la aceadată a devenit comună de sine stătătoare.Rezervaţia forestieră Valea Fagilor (154,2 ha)este formată predo minant din fag (Fagus

orientalis, Fagus taurica – varietatemeridională, Fagus sylvatica), uneleexemplare având dimen siuni impresio -nante (38 m înălţime, 1 m grosimeatrunchiului). Prezenţa fagului în aceastăregiune cu climat cald şi uscat, departe dearealul compact al speciei, prezintă uninteres ştiinţific deosebit. Ală turi de acestase 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), mălaiulcucului (Luzula luzuloides) etc. 
LUNCOIU DE JOS, com. în jud.Hunedoara, alcătuită din 5 sate, situată îndepresiunea omo nimă (prelungirea de S aDepr. Brad) din mijlocul M-ţilor Metaliferi;1 874 loc. (1 ian. 2011): 902 de sex masc. şi972 fem. Confecţii metalice. Prelucr.primară a lemnului (scaune, mese). Culturide cereale, legume ş.a. Pomicultură. În satulLuncoiu 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 din4 sate, situată în Câmpia Jijiei Inferioare,pe dr. râului Bahlui, la confl. cu râulAlbeşti; 5 881 loc. (1 ian. 2011): 3 033 desex masc. şi 2 848 fem. Ia zuri pentrupiscicultură. Viticultură. Parc dendro -logic (în satul Goeşti). Satul Lungani estemenţionat documentar, prima oară, în1490. În satul Goeşti se află casa în care alocuit Barbu Delavrancea în anii 1908–1909 şi biserica „Adormirea Maicii Dom -nu lui” (1813, re parată în 1856 şi 1891), iarîn satul Lungani există biserica „SfântulNicolae” (1780).
LUNGEŞTI, com. în jud. Vâlcea, alcătuitădin 6 sate, si tuată în SE Piem. Olteţului,pe râul Mamu; 3 444 loc. (1 ian. 2011):1 693 de sex masc. şi 1 751 fem. Viticul -tură. Centru de ceramică populară. Însatul Stăneşti-Lunca se află biserica„Adormirea Maicii Domnului”, ctitoriedin 1536 a logofătului Giura, cu faţadeledecorate cu un registru de arcaturi oarbe,situat sub cornişe, şi cu pic turi muraleinterioare executate în 1536–1538 dezugravul Dumitru (remarcabil tablouvotiv). În pronaos se află mormântulstolnicului Stroe Bu zescu, cu o piatră demormânt decorată cu relief ce înfăţişeazălupta lui Stroe Buzescu cu nepotul hanu -lui tătar. Tot în satul Stăneşti-Lunca existămănăstirea Mamu (de maici) cu biserica„Sfântul Nicolae”, zidită în 1696-1699prin grija lui Constantin Brâncoveanu şipictată în 1698-1699 de Pârvu Mutu.Turla bisericii s-a prăbuşit la cutremuruldin 11 ian. 1838 şi refăcută în 1842-1843,timp în care peste picturile muraleoriginare s-au executat alte picturi întempera. În 1910-1915 au fost înlăturatepicturile în tempera şi restaurate picturileoriginare. În perioada 1873-1932 afuncţionat ca biserică de mir, la 28 oct.
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1959 mănăstirea a fost desfiinţată şitransformată în cămin pentru bătrâni, iarîn 2006 a fost reactivată. Ansamblulmonahal a fost restaurat în 1956-1957, iarîn 2006-2009 biserica a fost consolidată,restaurată şi declarată monument istoric.Bolniţa mănăstirii, cu hramul „SfântaTreime”, a fost construită în 1833, pictatăîn 1842 şi restaurată în 1958 şi 2002.
LUNGULEŢU, com. în jud. Dâmboviţa,alcă tuită din 3 sate, situată în CâmpiaTitu, pe râurile Dâmboviţa şi Sabar; 5 770loc. (1 ian. 2011): 2 807 de sex masc. şi2 963 fem. Expl. de petrol. Producţie demobilă pentru birouri. Morărit şipanificaţie. Culturi de cereale, plantetehnice şi de nutreţ, legume ş.a. Pe terit.satului Lunguleţu, atestat documentar la18 iun. 1510, a fost descoperit (1958) untezaur monetar alcătuit din 27 de denariromani imperiali, datând din timpuldomniei împăratului Traian (98–117) şipână în vremea împăratului Commodus(180–192). Bisericile cu hramurile „Sfin -ţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”-Pantazi(1732), „Sfântul Gheorghe” (1822) şi„Sfântul Dumitru” (1893-1909), în satulLunguleţu, şi biserica „Ador mirea MaiciiDomnului” (1831–1832, renovată în 2006-2010), în satul Serdanu. 
LUPAC, com. în jud. Caraş-Severin,alcătuită din 4 sate, situată în N Depr.Caraşova, la poalele de E ale M-ţilorDognecea; 2 930 loc. (1 ian. 2011): 1 462de sex masc. şi 1 468 fem. Expl. de antracitşi de huilă. Centru pomicol (meri, pruni).Culturi de cereale, cartofi ş.a. În satulLupac, men ţionat documentar, primaoară, în 1598, se află o biserică romano-catolică (1844), iar în satul Vodnic existăo biserică romano-catolică din 1860.
LUPENI 1. Municipiu în jud. Hunedoara,situat în Depr. Petroşani, la 700 m alt., lapoalele de N ale M-ţilor Vâlcan, pe râulJiu de Vest, la 18 km SV de municipiulPetroşani; 28 553 loc. (1 ian. 2011): 14 164de sex masc. şi 14 389 fem. Supr.: 77,7km2, 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 cărbu -nelui. Expl. forestiere. Producţie de echi -pa mente frigorifice şi de ventilaţie, deîncălţăminte, de lanţuri şi arcuri, de am -blaje din hârtie şi carton, de oxigen şi desulfură de carbon. Galeriile de Artă„Apollo”. Punct de plecare spre cabana



Straja (1 460 m alt.), din M-ţii Vâlcan,deservită de o instalaţie de trans port pecablu (telescaun) cu o lungime de 2 590m, dată în folosinţă în 1982, şi de treiteleschiuri. Istoric. Aşezarea a luat naş -te re în 1770, când aici s-au stabilit locui -tori veniţi din satul Valea Lupului (dinŢara Haţegului), aşa-numiţii „lupeni”, dela care derivă şi numele localit. Larecensă mântul din 1941 apare consemnatca oraş, dar în 1945 este trecut în rândulaşezărilor rurale. Declarat din nou oraşîn 1960 şi municipiu la 20 dec. 2003. La5–9 aug. 1929, la L. a avut loc o puternicăgrevă a minerilor pentru revendicărieconomice, soldată cu victime (22 demorţi şi 58 de răniţi). Tot aici, la 1-3 aug.1977, minerii au declanşat o grevă deprotest îm potriva abu zurilor econo miceşi politice comise de regimul comunist,cea mai puternică acţiune reven dicativăa muncitorilor din România de dupăinsta larea la putere a regimului comunist(în 1945). Greva a fost înăbuşită cubrutalitate de către forţele de secu ritate,iar o serie de lideri ai minerilor au fostîntemniţaţi şi chiar exterminaţi. Biserica„Sfântul Nicolae” (sec. 19) şi biserica dinlemn cu hramul „Pogorârea DuhuluiSfânt”, în cartierul Bărbătenii de Sus(1870), declarată monument istoric; bise -rica romano-catolică (1900); bisericareformată (1912, renovată în anul 2000);în M-ţii Vâlcan se află schitul Straja (decălugări), înfiinţat în 1999, cu biserica dinlemn „Înălţarea Sfintei Cruci”.
2. Com. în jud. Harghita, alcătuită din9 sate, situată în depresiunea omonimă,aflată la contactul Pod. Târnavelor cuprelungirile sudice ale M-ţilor Gurghiu,pe râul Feernic; 4 532 loc. (1 ian. 2011):2 256 de sex masc. şi 2 276 fem. Nodrutier. Producţie de caroserii pentru auto -ve hicule, de accesorii pentru autovehi -cule şi motoare de autovehicule, depro duse chimice şi de articole de îmbră -căminte. Creşterea bovinelor. Cul turi decartofi. Pe terit. satului Firtuşu a fostdesco perit (1831) un tezaur alcătuit din300 de monede din aur, datând din epo -cile romană târzie şi bizan tină timpurie.În satul Lupeni, menţionat documen tar,prima oară, în 1566, se află muzeulmemorial „Tamási Áron”, inaugurat la24 sept. 1972, adăpostit într-o casă din

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 Cu cuveanu; 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. Ialo miţa.

586 Lupşa lemn din 1860, iar în satul Bisericaniexistă un muzeu etnografic şi o bisericăromano-catolică (sec. 13) cu zid de incintăşi clopotniţă din 1764. În satul Lupeniexistă o biserică romano-catolică (1842-1848), 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 seaflă o biserică reformată datând din 1620. 
3.  Hudeşti.

LUPŞA 1. Depresiune intramontană deero ziune, situată în bazinul mijlociu alrâului Arieş, între culmile Muntelui Mare(la N) şi prelungirile M-ţilor Trascău(Detunatele) la S, la 490–520 m alt. Este odepresiune sculptată în fliş grezos-mar nos(Creta cic), extinsă în lungul Văii Arieşului,pe c. 7 km, fiind închisă la capete (la V şiE) de defilee sculp tate de Arieş în rocicristaline. Relieful depre sionar estereprezentat prin lunci, trei niveluri deterase şi mai multe conuri de dejecţie.
2. Com. în jud. Alba, alcătuită din 23de sate, situată în depresiunea omonimă,în Ţara Moţilor, pe râul Arieş; 3 522 loc. (1ian. 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 esteo linie de mocăniţă, în prezent inac tivă.Importante zăcăminte de cupru şi aur(zona Roşia Poieni din arealul satuluiGeamăna). Expl. forestiere şi de calcarcristalin. Vechi centru aurifer şi de dogărit.Confecţii textile. În satul Lupşa, amin tit,în 1325, ca reşed. a unui cnezat şi men -ţionat docu mentar în 1366, se află unmuzeu etnografic şi de artă populară,întemeiat de prof. Pamfil Albu şi inauguratîn 1939, amplasat într-o clădire datând dinanul 1800. Muzeul cu prinde peste 6 000 depiese din zona etnografică a Ţării Moţilor(pive, râşniţe de mână, mori de apă,tulnice, fluiere, pluguri, grape din lemnetc.), prin tre care se re marcă o valoroasăcolecţie de icoane pe sticlă şi pe lemn dinsec. 18–19.  În satul Lupşa se află bisericadin piatră cu hramul „Sfântul Gheorghe”,ctitorie din 1421 a cneazului Ladislav (sauStănislav) din fam. Cânde (ultimelecercetări presupun că biserica a fost zidităîn 1366-1377). Edificiul are înfăţişarea uneibiserici de tip hală cu elemente dearhitectură gotică. Iniţial a avut doar altarşi naos, iar în 1810 i s-au adăugat pronaosulşi turla. Picturile din altar datează din 1750-1755, iar cele de pe pereţii interiori au fost

Lupşa (2). Biserica „Sfântul Gheorghe”
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MACEA, com. în jud. Arad, alcătuită din2 sate, situată în Câmpia Aradului, lagraniţa cu Ungaria; 6 636 loc. (1 ian. 2011):3 254 de sex masc. şi 3 382 fem. Producţiede mobilă, de încălţăminte şi de produselactate (unt, brânzeturi, iaurt ş.a.).Creşterea bovinelor şi porci nelor. Parcdendrologic (21,5 ha), declarat grădinăbotanică în 1994, cu peste 2 400 de unităţitaxonomice, în cadrul căruia se aflăcastelul „Czernovics” construit în stileclectic în 1820–1845, cu adăugiri din1886, restaurat în anii 1956-1957. Festivalnaţional anual de umor (salon cuexponate de cari catură) din 1995. În sa -tul Macea, men ţionat documentar, primaoară, în 1374, se află o biserică ortodoxăcu hramul „Sfântul Ioan Botezatorul”zidită în stil baroc (sec. 19) pe locul uneiadin lemn ce data din jurul anului 1700.
MACOVEIUL Õ Padina.

MAGLAVIT, com. în jud. Dolj, alcătuitădin 2 sate, situată în Câmpia Desnăţui,pe stg. Dunării; 5 264 loc. (1 ian. 2011):2 536 de sex masc. şi 2 728 fem. Nodrutier. Ferme de creştere a bovinelor şiporcinelor. Culturi de cereale, floarea-soarelui, plante tehnice şi de nutreţ,legume etc. Viticultură; sericicultură. Înarealul com. M. se găsesc şiruri de dunede nisip, parţial fixate de vegetaţie. Însatul Maglavit, menţionat documentar,prima oară, în pe rioada 1581–1591, se aflăbiserica „Sfân tul Nicolae” (ante 1845) şimănăstirea Ma gla vit (de călugări), cubiserica având dublu hram – „IzvorulTămăduirii” şi „Naşterea Maicii Dom -nului” a cărei construcţie a început înanul 1935 la îndemnul lui Petre (Petrache)Lupu în urma revela ţiilor pe care acestale-a avut timp de trei săptămâni con -secutiv doar în zilele de vineri, respectiv31 mai, 7 iunie şi 14 iunie 1935. La a treiateofanie (în ziua de vineri 14 iunie 1935),tânărului cioban Petrache Lupu, aflat cuoile într-un zăvoi din lunca Dunării, i s-aînfăţişat un bătrân cu barba albă şi lungă,

îmbrăcat în veşminte de un albstrălucitor, care i-a poruncit: „să te ducisă spui lumii, preotului (pe atunci NicolaeBobin) şi primarului că dacă oame nii nuse pocăiesc, dacă nu ţin sărbătorile, dacănu se lasă de rele şi dacă nu vin la bise -rică, atunci foc se va abate asupra lor”.Odată porunca zisă, bă trânul a dispărut,înălţându-se spre cer. În urma unei sub -scripţii publice, iniţiată de ziarul Curentul,şi a unei donaţii de 40 000 de cărămizifăcute de arhitectul George M. Cantacuzino(acesta a întocmit, gratuit, planul deconstrucţie al bisericii), piatra de temeliea bise ricii a fost pusă la 14 sept. 1935, darlucrările de zidire au început abia în 1938.Din cauza celui de-al Doilea RăzboiMondial lucrările de construire a bise riciis-au desfăşurat sporadic, iar în perioadacomu nistă zidirea bisericii a fost oprită,iar Petrache Lupu trecut în anonimat.Reînfiinţarea mănăstirii Maglavit a avutloc în 1990, pe locul numit „la butu rugi”– acolo unde a predicat Petrache Lupu,iar reconstrucţia bisericii a început în1991. Din lipsă de fonduri băneşti zidireabise ricii s-a făcut anevoios, lucrările fiindrevitalizate în 1996, cu ajutorul unorspon sori, şi finalizate în anul 2002, ur -mând ca ulterior să se execute pictu rilemurale interioare. Biserica mănăs tiriiMaglavit are două cupole şi un turn-clopotniţă, asemănător unei cam panile,înalt de 38 m, construit în stilul Renaşteriiitaliene. Cu toate că Petrache Lupu a fostcontestat şi calificat de unii oa meni caimpostor, el a înfăptuit mai mutle mi -nuni, printre care vin decarea unei fetiţeşi a unui băiat, ambii surdo-muţi dinnaştere. În perioada 1935–1945, laMaglavit s-au perindat în pelerinaj zilnicpeste 200 000 de persoane. Petrache Lupua murit, în anonimat, în anul 1994, lavârsta de 87 de ani. În satul Hunia, atestatdocumentar în 1623, se află bi serica cuhramul „Sfântul Nicolae” (sec. 19).
MAGNA VILLA PERG Õ Peregu Mare.

MAHMUDIA, com. în jud. Tulcea, formatădintr-un sat, situată pe dr. braţului SfântuGheorghe al Dunării, la poalele de E aleculmii deluroase Beştepe; 2 819 loc. (1 ian.2011): 1 454 de sex masc. şi 1 365 fem. Portfluvial. Expl. de calcar şi dolomit. Fermăde creş tere a bovinelor. Pescuit. Pepinierăpiscicolă (stu rioni). Cămin cultural. Pânăla 22 mart. 2004, com. M. a avut în com -ponenţă satele Beştepe, Băltenii de Jos şiBăltenii de Sus, care la acea dată auformat com. Beştepe. Biserica „SfântulNicolae” (1970-1973).
1 MAI 1. Õ Pardina.

2. Cartier în partea central-nord-vestică a mu nicipiului Bucureşti.
2 MAI, sat în com. Limanu (jud. Constanţa),situat în extremitatea de SE a ţării, peţărmul Mării Negre, la 2 km S de muni -cipiul Mangalia, în apro piere de graniţacu Bulgaria. Staţiune balneoclima tericăestivală, de interes general, cu climatmari tim moderat, cu veri călduroase (îniul. temp. me die este de 22°C) şi ierniblânde (în ian. media ter mică este în jurde 0,2°C). În timpul verii nebulozitateaeste redusă, iar durata de strălucire aSoarelui este de 10–12 ore pe zi. Preci -pitaţii reduse (c. 400 mm/an). Factoriinaturali de cură sunt apa Mării Negre,clorurată, sulfatată, sodică, magneziană,şi climatul maritim bogat în aerosolisalini. Staţiunea, care beneficiază de plajeîntinse, cu nisip fin, este indi cată pentrucură heliomarină în timpul vacanţelor devară şi pentru tratamentul afecţiunilorreumatis male, neurologice periferice şiale sistemului ner vos central (paralizii şipareze posttraumatice ale membrelor,polineuropatii după fază acută, secheledupă poliomielită etc.), ginecologice (in -su ficienţă ovariană, cervicite cronice, me -tro a nexite cronice), dermatologice,res pi ratorii (astm alergic, traheo bronşite,bron şite cronice), cardiovasculare (variceîn stadiu incipient, sechele după flebită),
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endocrine (hipoovarie puberală, sterilitateovariană), oto-rino -laringologice etc.
MAIA, com. în jud. Ialomiţa, formatădintr-un sat, situată în Câmpia Săratei;1 833 loc. (1 ian. 2011): 883 de sex masc.şi 950 fem. Morărit; produse de panifi ca -ţie. Legumicultură. Biserica „AdormireaMaicii Domnului” (1778–1787, restauratăîn 1862 de Ecaterina Catargiu, soţia luiBarbu Catargiu, în care se află cavoulomului politic Barbu Catargiu; biserica afost pictată în frescă, în stil bizantin, în1952 de pictorul Vasile Blendea şi repic -tată în 1974 de acelaşi pictor; ruineleconacului lui Barbu Catargiu, con struitîn 1820. Muzeul de artă şi cultură reli -gioasă „Barbu Catargiu”, inaugurat în1996. Com. M. a fost înfiinţată la 7 apr.2004 prin desprinderea satului Maia dincom. Brazii, jud. Ialomiţa.
MAICA DOMNULUI – CUDALBI,
Mănăstirea ~ Õ Cudalbi.

MAIEREU, denumirea până în anul 1925a satului Aluniş, jud. Mureş.
MAIERU, com. în jud. Bistriţa-Năsăud,alcă tuită din 2 sate, situată în Depr.Anieş-Maieru, pe râurile Someşu Mareşi Anieş, la poalele de S ale M-ţilor Rodnaşi cele de NV ale M-ţilor Bârgău; 7 797loc. (1 ian. 2011): 3 891 de sex masc. şi3 906 fem. Staţii de c.f. (în satele Anieş şiMaieru). Expl. de grafit şi dacit (în satulAnieş) şi de calcare cris taline (carieraValea Caselor). Expl. şi prelucr. lemnului(mobilă). Producţie de aparate de controla energiei electrice, de articole de voiaj,de confecţii textile şi de articole din piele.Cojocărit; ţesături populare; cioplituri înpiatră. Apicul tură. Poiană cu narcise. An -samblu folcloric „Cununa de pe Someş”.Izvoare cu ape mi nerale carbogazoase.Muzeu etnografic. Şcoală (din 1770). Rui -nele unei cetăţi din sec. 11 (în satulAnieş). În satul Maieru, menţionat docu -mentar, prima oară, în 1440, cu numele
Maior, se află bi serica 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, alcătuitădin 3 sate, situată pe râurile Lotru şiLatoriţa, la poalele de N ale M-ţilorCăpăţânii şi cele de S ale M-ţilor Lotru;1 941 loc. (1 ian. 2011): 969 de sex masc.şi 972 fem. Hidrocentralele „Brădi şor”

(115 MW), intrată în funcţiune în 1982, şi„Malaia” (18 MW), dată în folosinţă în1978. Rezervaţie forestieră (Pă dureaLatoriţa, 690 ha), cu exemplare secularede larice şi zâmbru. Lac de acumulare(Malaia-Bră dişor), construit pe Lotru, alecărui ape pun în mişcare turbinele hidro -centralei Brădişor, având supr. de 230 haşi un vol. de apă de 38 mil. m3. În satulMalaia, atestat documentar la 14 oct.1515, se află o biserică din lemn cu dubluhram – „Sfântul Nicolae” şi „Cu vioasaParascheva” (1807), o biserică de cără mi -dă cu dublu hram „Cuvioasa Parascheva”şi „Sfântul Iosif” (1958-1979) şi conaculfamiliei „Bră tia nu” (sec. 19), iar în satulCiungetu, biserica din lemn cu hramul„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”(1861, cu picturi originare).
MALEMBACH Õ Sebeş (3).

MALIUC, com. în jud. Tulcea, alcătuitădin 5 sate, situată în partea central-vesticăa Deltei Du nării, pe braţul Sulina; 960 loc.(1 ian. 2011): 517 de sex masc. şi 443 fem.Port fluvial. Pescuit (lacu rile Furtuna,Gorgova etc.). Pepinieră piscicolă. Popasturistic. Hotel „Salcia”. Important punctde plecare în excursii în Delta Dunării.Parc dendrologic.
MALNAŞ, com. în jud. Covasna, alcătuitădin 3 sate, situată în depresiunea omo -nimă, la 505 m alt., pe cursul superior alOltului, în defileul aces tuia ce desparteM-ţii Bodoc de M-ţii Baraolt, la 22 km Nde 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 haltăde c.f. (în satul Malnaş). Nod rutier. Expl.de argilă. Producţie de ambalaje din carton,de cără mizi şi de spirt. Prelucr. lemnului.În satul Malnaş, menţionat documentar în1366, există biserica „Naşterea MaiciiDomnului” (1991–1993) şi o bisericăromano-catolică (1887). În arealul com. M.se află staţiunea balneoclimaterică Malnaş-
Băi. Până la 7 apr. 2004, com. Malnaş a avutîn componenţă satele Bixad şi Micfalău,care la acea dată au devenit comune desine stătătoare, respectiv com. Bixad şicom. Micfalău.
MALNAŞ-BĂI, sat în com. Malnaş, jud.Covasna, cu statut de staţiune balneocli -materică de interes general, cu funcţio -nare permanentă, situat pe cursulsu pe  rior al râului Olt, în defileul acestuia,care des parte M-ţii Bodoc de M-ţiiBaraolt, la 505 m alt., la 22 km N de muni -cipiul Sfântu Gheorghe. Staţie de c.f.Climat de culoar intra montan, sedativ-

indi ferent, cu veri răcoroase (temp. mediea lunii iul. 17°C) şi ierni friguroase (temp.medie în ian. – 5°C). Temp. medie anualăeste de c. 7°C, iar pre cipitaţiile însumeazăaproximativ 700 mm anual. Factorii natu -rali de cură sunt climatul de cruţare şiizv. cu ape minerale carbogazoase, feru -ginoase, bicarbo natate, sodice, calcice,magneziene, în ma jo ritate hipotone;mofete. În cură internă, apele mi neralede aici sunt indicate pentru tratareaafecţiu nilor tubului digestiv (gastritecronice hiperacide, ulcere gastrice şiduode nale cronice, colite şi con sti paţiicronice), a celor hepato-biliare (dischi -nezie biliară, cole cistite cronice necal -culoase, hepatită cronică, pancreatităcronică), a bolilor metabolice şi de nutriţie(diabet zaharat). Tot aici se pot trata afec -ţiunile cardiovasculare, respiratorii şinevro zele astenice. Primele stabilimentebalneare s-au con struit în anul 1900.Instalaţii pentru mofete; buvete cu apăminerală pentru cură internă etc. Înstaţiune 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 480de sex masc. şi 1 434 fem. Producţie demobilă pentru birouri. Moară de cereale(1900), în satul Colibaşi. Com plex avicol.Centru de prelucr. artistică a lemnului(în satul Bobaiţa). Culă (1850), în satulLazu.
MALU, com în jud. Giurgiu, formatădintr-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 dubluhram – „Sfântul Ioan Botezătorul” şi„Sfânta Treime” (1880). Com. M. a fostînfiinţată la 3 oct. 2003 prin desprindereasatului Malu din com. Vedea, jud. Giurgiu.
MALU CU FLORI, com. în jud. Dâmboviţa,alcătuită din 5 sate, situată în Subcarpaţii
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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 auto -
mobile şi de articole de papetărie. Fermă
de creştere a porcinelor. Culturi de
cereale, plante teh nice şi de nutreţ,
legume etc. Viticultură. În satul Preajba
se află casa „Stan Jianu” (sec. 18) şi bise -
rica cu dublu hram – „Sfântul Ştefan” şi
„Sfântul Gheorghe” (1778–1779), con -
struită prin strădania marelui paharnic
Hagi Stan Jianu (repa rată în 1833), una
dintre cele mai fru moase biserici-culă
(fortificată) din Oltenia, cu turn-clo pot -
niţă pe pro naos şi picturi murale inte -
rioare de tradiţie brânco venească. Până
la 7 apr. 2004, com. M.M. a avut în compo -

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

MAMAIA, localit. componentă a muni ci -piului Constanţa, staţiune balneocli ma -terică estivală, de renume inter naţional,situată în extremitatea de SE a ţării, peun cordon litoral aflat între Marea Nea -gră şi lacul Siutghiol, la 6–8 m alt., la Nde mu nicipiul Constanţa, de care estelegată prin linii de tramvai, troleibuz şiautobuz. Staţiunea fiinţează din 1906, darcapătă o amplă dezvoltare şi moder -nizare după 1960. Climat de litoral mari -tim, 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 de11°C, iar precipitaţile sunt reduse (c. 400mm anual). Vara, nebulozitatea esteredusă, iar durata de strălucire a Soareluieste de 10–12 ore pe zi. Factorii naturalide cură sunt climatul maritim, excitant-solicitant, bogat în aerosoli salini, şi apaMării Negre clorurată, sulfatată, sodică,magne ziană, hipotonă, cu salinitateredusă (15 g/l). De-a lungul staţiunii, peo distanţă de c. 8 km lungime şi 100–250m lăţime, pe ţărmul Mării Negre existăplaje cu nisip foarte fin, amenajate pentruaero helio terapie şi talazoterapie. Staţiu -nea este indicată atât pentru petrecereavacanţelor de vară, cât şi pentru trata -mentul afecţiunilor reumatismale dege -nerative, inflamatorii şi abarticulare, aunor afec ţiuni posttraumatice, neurologiceperiferice (pa reze, polineuro patii etc.),ginecologice (hipoovarie pube rală, cer -vicite cronice, metroanexite cronice etc.),dermatologice, respira torii etc. De uninteres deose bit se bucură satul devacanţă, cu 31 de restaurante amenajateîn stilul diferitelor zone ale ţării, cu mân - căruri specifice acestor regiuni, alături denu  me roase restaurante, grădini de vară,baruri de noap te şi de zi, cofetării, ma -

ga zine alimentare şi de artizanat, cinema -tografe, discoteci, parcuri de dis tracţii,terenuri de sport, de minigolf, bowling-uri, piscine, teatru în aer liber etc. Anual,pe scena Tea trului de vară din Mamaiaare loc Festivalul de muzică uşoarăromânească (din 1963), iar din anul 2004se desfăşoară, anual, în sezonul estival,Festivalul Naţional al cântecului şidansului popular. În perioada mai-oct.,la Mamaia funcţionează (din 22 iun. 1967)postul local „Radio-Vacanţa”, care emiteprograme de divertisment în cinci limbi(română, engleză, franceză, germană,rusă) pentru toate staţiunile lito  raluluiromânesc. Pe lacul Siutghiol se pot prac -tica diverse sporturi nautice. De laMamaia se poate pleca în excursii orga -nizate în Delta Dunării şi în celelaltestaţiuni ale litoralului românesc şi bul -găresc, excursii la ruinele cetăţii Histria,pe canalul Dunăre–Marea Neagră. Delfi -nariu; plane tariu. Numeroase statui şigrupuri sta tuare, opere ale unor sculptoriiluştri ca Ion Jalea (statuia din faţahotelului „Cazino”, 1943), Boris Caragea(„Ti nereţe”, 1962, la complexul hotelier„Perla”), Cor ne liu Medrea (grupurilestatuare din faţa hotelu rilor „Ovidiu”,realizat în 1963, „Doi na”, 1961, şi statuileamplasate în faţa hotelurilor „Dacia”,1962, „Peli can”, 1961, „Central”, 1961,„Sulina”, 1962, bustul poetului latinOvidiu, 1958, din faţa hotelu lui „Ovidiu”),Oscar Han (grupul statuar de la hotel„Internaţional”, 1958), Con stantin Baraschi(sta tui le „Pe Valuri”, 1963, de la hotel„Bucureşti”, „Extaz”, 1962, de la Teatrulde vară ş.a.), Mac Constantinescu (statuiadin faţa hotelului „Tomis”, 1961) ş.a. La16 iul. 2004, la M. a fost inaugurată oinstalaţie de transport pe cablu (Telegon -dola), cu o lungime de 2,2 km şi oînălţime de 50 m, care face legătura întrehotelurile Perla şi Cazino, din cabinele
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cărora se poate admira o superbă pano -ramă asupra staţiunii Mamaia, asupraţărmului Mării Negre şi a laculuiSiutghiol.
MAMU, Mănăstirea ~ Õ Lungeşti.

MANAFU, Pădurea ~ Õ Isvoarele.

MANASIA, com. în jud. Ialomiţa, formatădintr-un sat, situată în Câmpia Bărăga -nului, 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 avi -colă. Unităţi de producere a covoa relor,mobilierului pentru birouri, a nu tre ţu -rilor concentrate, a produselor refrac tareş.a. Culturi de cereale, floarea-soa relui,plante tehnice şi de nu treţ, sfeclă dezahăr, legume ş.a. Viticultură. Între 17febr. 1968 şi 23 ian. 1981, com. M. a făcutparte din jud. Ilfov. Biserică avândhramul „Înălţarea Domnului” (1842–1852) şi conacul „Hagienoff” (1899–1900),declarat monument istoric.
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. Lun gime: 9,5 km; lăţimemedie: 300 m; ad. max.: 13 m; vol.: 15,7mil. m3. În el se varsă Valea Al beşti. Pemalurile lui se găsesc numeroase izv. cuape sulfuroase mezotermale (21–28°C),cunoscute din timpul stăpânirii romane.

2. Municipiu în extremitatea de SE aRomâniei (jud. Constanţa), situat pelitoralul Mării Negre, la 20–25 m alt., la44 km S de municipiul Con stanţa; 39 717loc. (1 ian. 2011): 19 262 de sex masc. şi20 455 fem. Supr.: 54,9 km2, din care 23,8km2 în intravilan; densitatea: 1 668loc./km2. Staţie finală de c.f. Nod rutier.Port maritim. Far maritim. Şantier naval(construcţii şi reparaţii de nave mari -time). Producţie de mobilă, confecţii,produse alim. Pomicultură (pier sici).Herghelie pentru creşterea cailor din rasaarab-pur sânge (din 1928). Hipodrom.Muzeul de arheologie „Callatis” (vase,amfore, mozaicul unei încăperi din epocaele nistică, recipiente din sticlă, fragmentede ape ducte, statuete de Tanagra, baso -reliefuri, papiru suri etc.), înfiinţat  în1914. Importantă staţiune balneocli ma -te rică de interes general, cu funcţionareper manentă, cu climat maritim moderat,cu veri căldu roase (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 timpuliernii). Vara, nebulozitatea este redusă,iar durata de strălucire a Soarelui este de10–12 ore pe zi. Precipitaţii reduse (c. 400mm/an). Factorii naturali de cură suntapa Mării Negre, clorurată, sulfatată,sodică, magneziană, apele mineralesulfuroase, clo rurate, bicarbo natate,sodice, calcice, mezo termale (21–28°C),provenite din izv. aflate în par tea de N aoraşului, nămolul de turbă, sulfuros,bogat în substanţe minerale, extras dinturbăria aflată la N de oraş, şi climatulmaritim bogat în aerosoli salini. Staţiuneadispune de o plajă întinsă, cu nisip fin,precum şi de faleze înalte cu micro climatspecific. Sta ţiunea este indicată pentrutra tarea afecţiunilor reuma tismale, neuro -logice peri ferice şi ale sistemului nervoscentral (paralizii şi pareze posttraumaticeale membrelor, polineuro patii după fazăacută, sechele după poliomielită), gine co -lo gice (insuficienţă ovariană, cervicitecronice, metroanexite cronice), derma -tologice, respi ra torii (astm alergic,traheo-bron   şite, bronşite cro nice), car dio -vas culare (varice în stadiu incipient,sechele după flebită), endocrine (hipo ti -roidie be nignă, hipoovarie puberală,sterilitate ovariană), oto-rino-laringologice(rinofa ringite cronice, larin gite cronice,alergie nazo-sinuzală) etc. Staţiuneadispune de două baze moderne detratament – una în cadrul hotelului decură „Mangalia” (cu peste 500 de locuriîn camere cu două paturi), dotat cu bazăproprie de tratament (bazine pentrukineto terapie cu apă sulfuroasă, secţii deelectroterapie, hidroterapie, pneumote -rapie, săli de gimnastică me dicală şi demasaje, cabinete de geriatrie, de acupun -ctură, laboratoare de analize şi explorărifuncţionale, piscine cu apă de mareîncălzită etc.) şi alta în cadrul sanatoriuluibalnear pentru recu perare medicală, cunumeroase secţii medicale, cu o capa -citate de tratament de c. 500 de persoanepe zi. La N de oraş, pe o distanţă de 8 km,

se află sta ţiunile balneoclimatericeestivale Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter,
Neptun şi Olimp, care aparţin ad-tiv deMangalia şi de care sunt legate prin liniide autobuze şi minicare. Istoric: Pe terit.oraşului a fost descoperită o necropolăde înhumaţie, datând din Neolitic(cultura materială Hamangia), în cares-au găsit vase din ceramică, tipică acesteiculturi (ceşti bi tron conice, pahare cilin -drice, vase piriforme, deco rate cu crestă -turi pe muchii şi împunsături, grupatepe registre de motive triunghiu lare saurombice), brăţări din cochilii sau dinmarmură ş.a. La sf. sec. 6 î.Hr., coloniştiidorieni din Heraclea Pontica (azi Ereğli,Turcia), au întemeiat aici Colonia Callatis(„cea cu ziduri puternice”), suprapusăpeste o aşezare indigenă mai veche,menţio nată cu numele Cerbatis sau
Acervetis. În diverse do cumente dinAntichitate se menţionează că oraşulCallatis a făcut parte din Liga atică (sec.5 î.Hr. ), că a rezistat un timp, cu succes,asediului sa trapului (devenit regeleTraciei) Lisimah (sf. sec. 4 î.Hr.), că apurtat, în alianţă cu Histria, un război(262 î.Hr.) împotriva Bizanţului, pentrucontrolul portului cetăţii Tomis şi că afăcut parte din coaliţia antiromană a luiMithridates VI Eupator, regele Pontului.La începutul sec. 2 d.Hr. este atestatportul oraşului Callatis, iar în a douajumătate a aceluiaşi secol s-au construitincinta cetăţii, tem plul lui Dionysos,templul Concordiei, o şcoală şi un am -fiteatru. În sec. 7–10 a continuat probabilsă se dezvolte, păstrând legături directepe mare cu Istanbulul. Începând dinsec. 11, oraşul este cu noscut sub numelegreco-bizantin Pangalia, Pan guale sau
Pankalia („cea mai frumoasă”), men - ţionată documentar, ca atare, în sec. 12pe o hartă din Pisa. O dată cu intrarea luisub stăpânire tur cească (sec. 14), oraşulcapătă denumirea de Man galia, fiindmenţionat documentar cu acest nume,prima oară, în 1593. Declarat municipiu
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„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”(1830, refăcută în 1877), în satele Manoleasa,Bold şi Şerpeniţa; bi sericile de cărămidăcu hramurile „Sfântul Nicolae” (1851) şi„Sfântul Gheorghe” (1932), în satulLiveni, şi „Sfinţii Voievozi” (1845), în satulSadoveni. Com. M. are în com po nenţăsatul Şerpeniţa care s-a depopulat la sf.sec. 20 şi începutul sec. 21, existând dinpunct de vedere ad-tiv, dar fără locuitori.
MANOLEASA-VOLOVĂŢ Õ Manoleasa.

MARAMUREŞ 1. Munţii Maramure şului,grup de munţi situat în extremitatea deN a Car pa ţilor O rientali, la graniţa cuUcraina. Sunt alcătuiţi dintr-o culme pr.,orientată NV-SE, din care por nesc maimulte culmi secundare, separate de văilerâurilor Ţâşla, Vaser, Ruscova ş.a., indivi -dua lizate în ma si ve montane de sinestătătoare: 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. suntalcă tuiţi din şisturi cristaline (micaşisturi,parag naisuri, migma tite), roci eruptive(andezite bazal toide, piro clas tite, bazalte,diabaze) şi roci sedi mentare (gresii,calcare negre, marne, conglo merate). Pan -tele sunt acoperite cu păduri de molid şipăduri de fag. Con diţiile climatice spe -cifice din M-ţii M. determină ca limitasupe rioară a pădurii să fie mai coborâtă(c. 1 600 m alt.) decât în celelalte masivecarpatice, iar pajiştile şi tufărişurilesubalpine să aibă o ex tindere mai mare.Jnepe nişurile, în care îşi găseşte adăpostcocoşul de mesteacăn (Lyrurus tetrix), suntocrotite în rezervaţia Cornedei-CiungiiBălăsani din apropiere de Borşa. Înarealele stân căriilor cal caroase de submasivele Sâlhoi şi Piatra Ţibăului sedezvoltă mai multe specii rare de plantesaxi cole, iar în masivul Pop Ivan se aflăo întinsă po iană cu narcise – cea de laCapul Groşi. În jurul izvoarelor reci de laZâm broslăvii se dezvoltă abun dent ospecie de plantă (Cochlearia pyre naica),interesantă din punct de vedere fito-geo -gra fic. M-ţii M. conţin zăcăminte de piritecuprifere şi de sulfuri complexe. Expl.forestiere.
2. Depresiunea ~, depresiune intra -mon tană de origine complexă (tectonică,de baraj vulcanic şi de eroziune diferen -ţială), situată în partea de N a Car paţilorOrientali, între M-ţii Oaş, Gutâi, Lăpuşşi Ţibleş (la V, SV şi S), M-ţii Rodna (laSE), M-ţii Maramureş (la E şi NE, caredomină depresiunea prin mai multe

abrupturi petrografice) şi graniţa cuUcraina (la N). Este drenată, pe direcţiaSE-NV, de râurile Iza şi Vişeu cu afl. lor(densitatea reţe lei hidro grafice în arealuldepresiunii este de 0,70–0,90 km/km2).Supr.: c. 3 800 km2. Lungime: c. 85 km;lăţi me max.: 25 km. Prezintă un reliefcomplex, cu alt. medii de 600–800 m,format din piemonturi şi glacisuri întinse(Săpânţa, Sarasău, Botiza, Săcel, Borşaş.a.), măguri şi coline sculp tate în forma -ţiunile paleogene şi miocene şi în acumu -lările levantin-cuaternare (Piatra Băiţei1 035 m, Arşiţa 1 121 m, Voloşanca 929m ş.a.), detaşându-se ca o treaptă supe -rioară, situată la 800–1 100 m, câmpiialuvionare, inter fluvii, terase şi lunciextinse de-a lungul râurilor. Climă ume -dă şi răcoroasă, cu temp. medii anuale de6–8°C şi precipitaţii între 800 şi 1 200 mmanual. În arealul com. Ocna Şugatag sedezvoltă păduri de fag şi de stejar, iar înperimetrul satului Coştiui (com. Rona deSus) se află interesante arborete de larice
(Larix decidua). Extinse livezi cu pomifructiferi. Păşunile şi fâneţele naturalealternează cu unele culturi agricole(porumb, cartofi, grâu, ovăz ş.a.). În Depr.
M. se găsesc izv. cu ape minerale şi câtevalacuri sărate, cantonate în vechi ocne desare (la Ocna Şugatag). Expl. miniere.Importantă şi ori gi nală zonă folclorică şietnografică, cu port popular, cântece şidansuri specifice, numeroase biserici dinlemn (Ieud, Rozavlea, Bogdan Vodă,Bârsana ş.a.), porţi şi case ţărăneşti avândstâlpi din lemn cu sculpturi şi incrustaţii.Turism. Comunică cu zo nele înconjură -toare prin intermediul pasurilor Pris lop(şosea modernizată spre Depr. Dornelor),Şe tref (şosea modernizată şi linie de c.f.către Depr. Bistriţa), Botiza (drum nemo -der nizat spre Ţara Lă puşului), Gutâi(şosea modernizată spre Depr. BaiaMare) şi Huta (şosea modernizată cătreDepr. Oaş).

3. Judeţ situat în extremitatea de N-NV a României, la graniţa cu Ucraina,între 47°20'00'' şi 48°00'15'' latitudine Nşi 22°52'30'' şi 25°07'30'' longitudine E,între jud. Suceava (E), Bistriţa-Năsăud(SE), Cluj (S), Sălaj (S) şi Satu Mare (SVşi V). Supr.: 6 304 km2 (2,64% din supr.ţării). Populaţia (1 ian. 2011): 509 660 loc.(2,38% din populaţia ţării), din care250 477 loc. de sex masc. (49,2%) şi 259 183loc. de sex fem. (50,8%). Populaţia urbană:299 708 loc. (58,3%); rurală: 209 952 loc.
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la 18 ian. 1995. Monumente: ruineleoraşului antic Callatis; mormântul scitic,descoperit în 1959, în care s-au găsitfragmente dintr-un papirus scris în lb.greacă, primul document de acest fel dinRomânia; geamia turcească „EsmahanSultan” construită în 1590 de fiica sulta -nului Selim II, restaurată după anul 1989;bisericile ortodoxe cu hramurile „SfântulGheorghe” (1914-1929), „Naşterea MaiciiDomnului” (sfinţită în anul 2005), „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” (2005-2011),„Adormirea Maicii Domnului” (1992-2008), de mari dimensiuni (26,24 mlungime şi 14,60 m lăţime) şi biserica dinlemn cu dublu hram - „Sfântul Mina” şi„Sfântul Pantelimon” (2006-2007); bise -rica romano-catolică „Sfântul Andrei”(1993-1998), de mari dimensiuni (30 mlungime, 14 m lăţime şi 21 m înălţimeaturnului) construită după planurilearhitectului Gheorghe Pintilescu.
MANOLEASA, com. în jud. Botoşani,alcătuită din 10 sate, situată în partea deE a Câmpiei Jijiei Superioare, pe malullacului de acumulare Stânca-Costeşti, înlunca şi pe terasele de pe dr. Pru tului, lagraniţa cu Republica Mol dova, pe râulVolovăţ; 3 491 loc. (1 ian. 2011): 1 708 desex masc. şi 1 783 fem. Până la 17 febr.1968, satul şi com. Mano leasa s-au numit
Manoleasa-Volovăţ. Mori de porumb. Fermede creştere a vacilor, oilor şi porcilor.Cămin cultu ral. Bisericile din lemn cuhramurile „Sfântul Nicolae” (1804, refă -cută în 1876), „Sfinţii Apostoli Petru şiPavel” (1821–1824, reparată în 1864) şi



(41,7%). Densitatea: 80,8 loc./km2. Struc -
tura populaţiei pe naţionalităţi (la recensă -mântul 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.: muni cipiul BaiaMare. Oraşe: Baia Sprie, Borşa, Cavnic,Drago mireşti, Săliştea de Sus, Seini,Sighetu Marmaţiei (municipiu), ŞomcutaMare, Tăuţii-Măgherăuş, Târgu Lă puş,Ulmeni, Vişeu de Sus. Comune: 63. Sate:214 (din care 29 aparţin oraşelor). Localit.
componente ale ora şelor şi municipiilor: 20.

Relief predominant muntos (43% dinsupr. jud.), reprezentat prin lanţul vulca -nic al M-ţilor Gu tâi–Lăpuş–Ţibleş înpartea 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-ţilorMaramureş şi Rodna (prelungirile salenordice) în partea de E a jud. M. M-ţiiMara mureşului prezintă o culme pr., cudirecţie NV-SE, cu mai multe vâr furi(Farcău 1 957 m, Pop Ivan 1 937 m,Toroiaga 1 930 m, Pietrosu 1 850 m ş.a.),care străjuiesc graniţa cu Ucraina, iarM-ţii Rodnei îşi înalţă semeţ fruntea pânăla 2 303 m alt. în vf. Pietrosu (sau PietrosuMare), cel mai înalt de pe terit. jud. M. şidin Carpaţii Orientali. Zona de dealuri şipodişuri (Dealurile Codrului, din extre -mitatea de SV, Dealurile Chioarului,Dealurile Asuajului, Pod. Boiu, CulmeaBreaza ş.a. din partea de S) ocupă 30%din supr. jud. M., iar zonele joase de de -pre siuni, terase şi lunci (Depr. Mara -mureş, Depr. Baia Mare, Depr. Lăpuş,Depr. Copal nic ş.a.) se extind pe 27% dinsupr. jud. M.
Climă temperat-continentală, cu ierniaspre şi veri răcoroase, cu diferenţieri aleparametrilor meteorologici atât întrezonele montane şi cele de dealuri şidepresiuni, cât şi între părţile de E şi deV ale jud. Valorile medii ale temp. aeruluivariază între 0°C în reg. montane înalteşi 9,4°C în depre siuni. Temp. max.absolută (39,4°C) a fost înregis trată laSeini (l6 aug. 1952), iar minima absolută(– 31,6°C) la Vişeu de Sus (26 ian. 1954),rezultând o amplitudine termică absolutăde 71°C. În perioa da de iarnă suntfrecvente inversiile de temp. în ariiledepre sionare, precum şi invaziile de aerfoar te rece. Pe înălţimile montane, pri -mele fenomene de îngheţ se manifestă lasf. lunii sept. (în zonele joase apar în oct.),iarna prelungindu-se până în perioada

mai–începutul lunii iun. Regimul precipi -taţiilor oscilează între 700 mm (în zoneledepre sionare şi deluroase) şi 1 400 mmanual pe crestele montane înalte. În Depr.Baia Mare, unde climatul este mai blânddatorită adăpostului şi a influenţelormaselor de aer mai cald şi mai umeddinspre V, se dezvoltă în condiţii optimepădurile de castan co mestibil. Vânturilepredomi nante bat cu o frec venţă maimare dinspre V şi SV (18–20%) şi din spreN (10–11%), cu viteze medii anualecuprinse între 3 şi 3,8 m/s. În timpuliernii, pe crestele mun ţilor înalţi, suntfrecvente viscolele puternice cu viteze cedepăşesc 50 m/s.
Reţeaua hidrografică, influenţată deregimul precipi taţiilor abundente dinzonele montane, unde îşi au izv. majo -ritatea râurilor, este bogată şi densă (0,5–0,7 km/km2), având o lungime totală depeste 3 000 km şi fiind tributară directsau indirect celor două mari râuri – Tisa,în NV jud. M., ce for mează graniţa cuUcraina pe o lungime de 62 km, şi Someş,care drenează partea de SV a jud. M. peo lungime de 36 km. Cele mai importanterâuri din bazinul Tisei sunt Vişeu (cu afl.săi Vaser, Rusco va, Bistra ş.a.), Iza (cu afl.Boicu, Ieud, Slătioara, Mara ş.a.) şiSăpânţa, iar din bazinul Someşului suntLăpuş (cu afl. Libotin, Suciu, Rohia,Cavnic, Săsar ş.a.), Bârsău, Asuaj,Cicârlău ş.a. Cel mai important lac deacumulare este Firiza (110 ha; 17,6 mil.m3), iar câteva lacuri naturale sunt canto -nate în circurile glaciare din M-ţii Rodnei(Iezerele Buhăescu, Tăul Pietrosu, Tăurile

Negoiescu ş.a.). Unele lacuri naturale, dedimensiuni mai mici (Bodi, Morărenilor,Tăul Chendroaiei ş.a.), se află în M-ţiiGutâi, iar câteva lacuri sărate, cantonateîn ocnele de sare părăsite, sunt în arealelelocalit. Ocna Şugatag şi Coştiui. LângăBaia Mare se gă seşte Lacul Albastru,format în urma prăbuşirii unei galerii demină.
Vegetaţia. Predominarea reliefuluimuntos şi deluros determină o largăextensiune a pădurilor, care ocupă osupr. de 288 699 ha. Etajul pădurilor defoioase, 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. Pădu -rile de molid (Picea abies) sunt prezentepe pantele M-ţilor Rodnei şi ale M-ţilorMaramu reşului (în mică măsură pe celeale M-ţilor Ţibleş) între 1 200 şi c. 1 800 malt. Etajele subalpin şi alpin se desfăşoarăla peste 1 600–1 800 m alt., fiind formatedin pajişti cu Nardus stricta, Agrostis
rupestris, Silene acaulis ş.a. şi tufărişurialcătuite din smirdar (Rhododendron
kotschyi), jneapăn (Pinus mugo) ş.a. Întrecut, în arealele depresionare era largrăspândit stejarul (Quercus robur), careastăzi apare izolat. Ca o consecinţă aclimatului mai blând, existent în Depr.Baia Mare, la poalele M-ţilor Gutâi sedezvoltă întinse păduri de castan comes -tibil, alcătuind o rezervaţie cu o supr. de540 ha, în care se întâlnesc exemplareseculare. În M-ţii Maramureşului şi Gutâi
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se găsesc câteva mlaştini cu vegetaţiecaracteristică.
Fauna, abundentă şi variată, estereprezentată prin urşi, mistreţi, râşi, jderi,cocoşul de munte, cocoşul de mesteacăn,capra neagră (recolonizată în M-ţiiRodna) ş.a. Avifauna montană cuprindefâsa alpină, acvila de stâncă, vânturelulroşu, raţa suliţar ş.a., iar fauna acvaticăeste reprezentată prin numeroşi peşti(păstrăv, lipan, scobar, clean; lostriţa esteocrotită în bazinul râului Vaser ca urmarea activităţilor antropice).
Resursele naturale: minereuri auro-argen tifere (Săsar, Şuior, Valea Roşie,Dealu Crucii), zăcă minte de minereuricomplexe (plumb, zinc, cupru) la Cavnic,Baia Sprie, Băiuţ, Herja, Ilba, Nistru, Băiţa,Poienile de sub Munte, minereuri cupri -fere (Băile Borşa, Toroiaga, Burloaia, Ilba),minereu de fier (Răzoare) şi de mangan(M-ţii Maramureş, pe valea superioară aRuscovei). Expl. de mică (Ră zoare), gips(Dumbrăviţa), marmură (Borşa, Cu foaia),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 caoli noasă (Cavnic),balast ş.a. O bogăţie aparte o reprezintăpădurile (288 699 ha, în anul 2008) şi izv.cu ape minerale feruginoase, sulfu roase,bicarbonatate, calcice, mag neziene, carbo -ga zoase (Borşa, Săpânţa), nu mite local„borcuturi”.

Istoric. Cele mai vechi urme de lo -cuire iden tificate pe terit. jud. M. dateazădin Paleoliticul superior (35 000– 10 000î.Hr. ) şi au fost desco perite în arealullocalit. com ponente Buşag (oraşul Tăuţii-Măghe răuş) din apropierea vestică amuni cipiului Baia Mare. Vestigii neoliticeau fost scoase la iveală în perimetrelelocalităţilor Ilba, Coroieni, Săpânţa, Oarţade Sus, Lăpuş, Dumbrăviţa, Crăciuneşti ş.a.,iar Epoca bronzului cuprinde un bogatmaterial arheologic specific culturiimateriale Suciu de Sus, a cărei arie derăspândire se află în bazinul inf. al So -me şu lui şi pe cursul superior al Tisei (sec.15–14 î.Hr.). Din depozitele de bronzdescoperite la Săpânţa, Bărboasa, Ieud,Vadu Izei, Drago mireşti, Sarasău,Călineşti, Roza vlea ş.a. au fost recuperateto poare, seceri, celturi, brăţări etc. Repre -zentativ pentru prima Epocă a fierului(Hallstatt – 1 200–450/300 î.Hr.) estetezaurul de aur de la Sarasău, alcătuit din15 spirale plate, cu decor geometric, douăinele ş.a. Spre sf. sec. 2 î.Hr., pe terit.actua lului judeţ s-a generalizat utilizareameta lurgiei fierului şi a roţii olarului şis-a accelerat procesul de organizaresocială a comunităţilor dacice. În decursulsec. 1 î.Hr., socie tatea geto-dacică ajungela apogeul său, ilustrat prin descoperirilearheolo gice de la Mireşu Mare, Rozavlea,Sighetu Mar maţiei, Oarţa de Sus şi, maicu seamă, de cele de la Onceşti (ceramicăcenuşie, râşniţe de mână ş.a.). DeşiMaramureşul a rămas în afara graniţelorDa ciei romane (perimetrul lui fiind locuitde dacii liberi), el a fost puternic influen -

ţat de cultura şi civilizaţia romană prinper manentele legături eco no mice şispirituale dintre aceştia şi populaţia da -cică aflată sub stăpânire romană. Acesteinfluenţe sunt exemplificate de desco -peririle arheologice de la Călineşti, Ieud,Buzeşti, Giuleşti, Vad, Sighetu Marmaţiei,unde s-au găsit monede romane şi cera -mică fină, de culoare cenuşie. Populaţiaautohtonă a continuat să locuiască peaceste meleaguri şi de-a lungul sec. 4–10,aşa cum atestă descoperirile din aceastăperioadă de la Sarasău, Boiu Mare,Crăciuneşti, Prislop, Mesteacăn, VăleniiŞomcutei ş.a. O dată cu organizarea for -ma ţiunilor politice feudale româneşti, însec. 10–14, apar şi primele atestăridocumentare ale Maramureşului (ŢaraMa ra mureşului apare menţionată docu -mentar, prima oară, în 1199) şi ale unoraşezări de pe cuprinsul său, ca de exem pluArdusat (1231), Tămaia (1231), FinteuşuMic (1231), Finteuşu Mare (1231), Arieşude Câmp (1256), Băiuţ (1315), Rohia(1325), Suciu de Jos (1325), Baia Mare(1327), Sighetu Mar maţiei (1326), Cuhea– azi Bogdan Vodă (1352), CetateaChioarului (1368) ş.a. În sec. 15, numărullo calit. atestate documentar de pe terit.jud. M. ajun sese la 84. Maramureşul esteunul dintre jude ţele ţării care a cunoscutde timpuriu o organizare social-politică(în 1326 a devenit district), cu cnezi desat, cnezi de vale şi un voievod (în sec.14, în fruntea Mara mureşului s-au aflatvoievozi din familiile Codre nilor, Bogdă -neştilor şi Dra goşeştilor). În iarna anu lui1342–1343, voievodul Bogdan I din Cuhea,aflat în fruntea românilor mara mu reşeni,a opus o dârză rezistenţă re gali tăţii ungarepentru apărarea teritoriului tot maiameninţat. În 1359, Bogdan I a trecutmunţii în Moldova, întemeind statulfeudal independent Mol dova, al căruiprim domn independent a devenit. Voie -vodat, district şi apoi comitat liber (1368),Maramureşul a fost inclus în 1553 înprincipatul Transilvaniei. De-a lungulveacurilor, locuitorii din M. au participatla multe acţiuni de luptă împotrivaasupririi feudale, precum şi împotrivadominaţiei străine (Răscoala de laBobâlna din 1437, Răscoala din 1514, Răs -coala curuţilor din 1703–1711, Răscoaladin 1784–1785, Revoluţia de la 1848–1849etc.). După 1860, în M. au fost numiţiromâni în funcţiile ad-tive şi de con -ducere (în fruntea comitatului M. a fost
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torii şi ţăranii români fiind internaţi înlagăre sau trimişi în detaşamente demuncă forţată, ca urmare a luptei aces -tora pentru eliberarea de sub ocupaţiahorthystă şi a luptei de rezistenţă antifas -cistă. La 14 oct. 1944, horthyştii în retra -gere au ucis mişeleşte 29 de pa trioţiromâni din satul Moisei şi au incendiatc. 200 de case. La 17 oct. 1944, jud. M. afost eliberat de sub dominaţia ungară decătre armatele române. În 1950, fostuljudeţ M. (3 381 km2), care cuprindea patruplăşi, un oraş şi 58 de sate, a fost trans -format în regiunea Baia Mare, iar în 1960a devenit regiunea Maramureş (10 500km2), cu opt raioane, şapte oraşe şi câtevasute de sate. Sub această formă a evoluatpână la reforma ad-tiv teritorială din 17febr. 1968, când s-a revenit la împărţireaad-tivă a ţării pe judeţe.
Economia actuală, adaptată la econo -mia de piaţă, are un profil industrial-agrar, în cadrul căreia sectorul de stat afost înlocuit treptat de cel privat în multesectoare de activitate.
Industria este axată, în principal, pesectoarele primare de expl. şi prelucr. amateriilor prime exis tente în peri metruljud. M. Prezenţa zăcămintelor de min.polimetalice neferoase, ca şi a resurselorde masă lemnoasă, a deter minat dez -voltarea cores pun ză toare a ramurilorindustriale prelucrătoare. Astfel, extracţiaşi prepararea minereurilor ne feroase,inclusiv metalurgia neferoasă, ocupă pri -mul loc ca pondere, atât în producţiaindustrială a jud. M., cât şi a ţării (M.ocupă locul întâi pe ţară atât în producţiade plumb, cât şi în cea de cupru electro -litic). Pr. centre de preparare aminereurilor neferoase şi de metalurgieneferoasă sunt Baia Mare (Regia auto -nomă a plumbului şi zincului, producă -toare de min. de plumb, zinc, cupru şimetale preţioase; S.C. „Phoenix” S.A.,care pro duce cupru electrolitic, laminate,oxizi de plumb, acid sulfuric, pro dusechimice conexe, metale preţioase; S.C.„Romplumb” S.A. cu producţie de plumbrafinat termic, dioxid de mangan ş.a.),Săsar, Cavnic, Borşa, Băiuţ (flotaţii).Meta lurgia feroasă este reprezentatăprintr-o turnătorie de oţel la Baia Mare.Ind. constr. de maşini, cu centre la BaiaMare şi Sighetu Marmaţiei, produce utilajminier, maşini-unelte, maşini şi utilajeagricole şi fores tiere, accesorii şi scule,şuruburi, piese de schimb auto, pieseneferoase etc. În luna nov. 2009 a intratîn funcţiune, în com. Dumbrăviţa, o

fabrică de com po nente pentru avioaneconstruită cu capi tal ame rican. Necesi -tatea prelucr. superioare şi complexe alemnului a de terminat amplasarea unuimare combinat pentru industrializarealemnului la Sighetu Marmaţiei (mobilă,cherestea, placaj, plăci aglomerate şifibro lem noase etc.), precum şi a altorfabrici de prelucr. a lemnului la BaiaMare, Baia Sprie, Vişeu de Sus, Câmpulungla Tisa, Borşa, Târgu Lăpuş, Seini,Coştiui, Tăuţii de Sus ş.a. Pe terit. jud. M.îşi mai desfăşoară activitatea între -prinderi textile (conf., tricotaje, covoare,filaturi şi ţesătorii etc.), la Baia Mare,Sighetu Marmaţiei, Baia Sprie, TârguLăpuş, Şomcuta Mare ş.a., de articole deblănărie (Baia Mare), de mat. de constr.(cărămizi, faianţă, prefabricate din beton,teracotă, şamotă ş.a.), la Baia Mare,Sighetu Marmaţiei, Baia Sprie ş.a., desticlă (Fărcaşa), încălţăminte (SighetuMarmaţiei), de produse alim. (preparatedin carne şi lapte, con serve de legume şifructe, băuturi alcoolice, sucuri naturale,nectar, oţet, spirt, drojdie, panificaţie etc.),la Baia Mare, Sighetu Marmaţiei, BaiaSprie, Cavnic, Seini, Târgu Lăpuş, Borşa,Şomcuta Mare ş.a. În cadrul producţieimeşte şugăreşti, cu o în delungată tradiţie,se remarcă olă ritul (Târgu Lă puş, Săcel,Băiţa de sub Codru ş.a.), prelucr. artis -tică a lemnului (vestitele porţi mara -mureşene, cioplite şi sculptate, unelte,mo bilier ţărănesc, lăzi de zestre, crucipictate etc.), la Deseşti, Vadu Izei,Giuleşti, Plopiş, Săpânţa, Băiţa de subCodru ş.a., prelucr. lânii (cergi, sumaneetc.), la Săpânţa, Fe reşti, Hoteni, Vişeu deSus ş.a. Ceea ce caracteri zează artapopulară maramureşană este geome tris -mul motivelor (de fapt, un „arc pestetimp” al artei neolitice, mult evoluată înprezent), precum şi emblemele astrale(Soare, Lună, stele), motivele antro -pomorfe, zoomorfe, fitomorfe, asociateîn ansambluri decorative. Maramureşulse remarcă şi prin originalitatea şi viabi -litatea pieselor de port popular (cuşma,cioareci, sumanul sau guba, că maşadeschisă la piept, broderiile de pe îmbră -căminte, straiţa etc.), prin marea varietateşi expre sivitate a obiceiurilor şi datinilor(tânjaua, udătorii, sâmbra oilor, cununagrâului, nunta), a dansului şi muziciipopulare etc.
Agricultura, străveche ocupaţie alocuitorilor acestor meleaguri, variată castructură, ocupă un loc important înactivitatea productivă a jud. M. La sf.
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ales Iosif Man, vicecomite – GheorgheIuga, notar – Petru Mihali, căpitansuprem al districtului Chioar – SigismundPop). La 5 febr. 1861 a luat fiinţă Asocia -ţiunea naţională pentru cultura poporuluiromân din Maramureş, cu sediul laSighet, cu sco pul de a milita pentru pro -păşirea cultural-naţio nală a românilor,ceea ce a dus la fondarea, în 1862, a unuiInstitut 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 înfiin ţarea societăţii de lecturăa românilor maramu reşeni „Drago şeanca”(1867), la Sighet, şi „Societatea de biblio -tecă” (1869), la Baia Mare. Timp de pesteo jumătate de veac, în perioada regimuluidualist austro-ungar, populaţia ro -mânească din M. a fost supusă unor legidiscriminatorii prin care se luau măsuride reducere sau suspendare a limbiiromâne din şcoli, restrângerea auto -nomiei bise riceşti şi deznaţiona lizareaprin intermediul ierar hiei bisericeşti, prinsistemul de colonizări pentru izolareacomunităţii compacte valahe, prin siste -mul electoral centrali zat, prin legea preseietc. După desă vârşirea statului naţionalunitar român, la 1 dec. 1918, au fost createcondiţiile de afirmare a învăţămân tu luiîn limba română, a culturii, ştiinţei, atuturor do meniilor vieţii sociale. Înperioa da 31 aug.–3 sept. 1940, populaţiamara mureşană a protestat împo trivaDictatului de la Viena, din 30 aug. 1940.Anii ocupaţiei ungare (1940–1944) şi ceiai războiului au creat o situaţie gravă înperimetrul mara mureşan, mulţi dintreintelectualii, funcţio narii, preoţii, munci -
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anului 2007, fondul funciar al jud. M. eraformat din 310 545 ha terenuri agri cole(din care 284 569 ha în proprietateprivată), 288 699 ha acoperite cu păduri,5 340 ha acoperite cu ape şi 25 852 ha altesuprafeţe. Din totalul supr. agri cole(310 545 ha), 83 946 ha sunt terenuriarabile, 100 113 ha cu păşuni, 120 232 hacu fâneţe natu rale, 6 012 ha livezi şipepiniere pomicole şi 242 ha vii şipepiniere viticole. În anul 2007, terenurilearabile erau cultivate cu porumb (23 365ha), 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, planteuleioase ş.a. Pomicultura, în componenţacăreia predomină merii, perii, piersicii,prunii, ocupă supr. compacte în arealelelocalit. Baia Mare, Si ghetu Marmaţiei,Şomcuta Mare, Mireşu Mare ş.a. Înperimetrele localit. Baia Mare, Tăuţii deSus, Cicârlău ş.a. există condiţii optimede dezvoltare a plantaţiilor de castancomestibil, care ocupă o supr. de c. 500ha. În anul 2007, producţia totală de fructea jud. M. a fost de 31 636 tone, din care21 378 tone mere, 5 121 tone prune, 2 402tone pere ş.a. La începutul anului 2008,sectorul zootehnic cuprin dea 97 020capete bovine şi buba line (din care 96 894capete în sectorul privat), pre dominantdin rasa Bruna de Maramureş, 124 751capete porcine (din care 124 662 capete însectorul privat), 170 228 capete ovine(integral în sectorul privat), în special dinrasa ţurcană, 14 930 capete caprine(integral privat), 17 472 capete cabaline(integral în sectorul privat). Avicultură

(931 160 capete păsări, integral la
particulari); api cultură (16 663 familii de
albine – integral privat).

Căile de comunicaţie. La sf. anului 2007,
re ţeaua 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 con -
struit 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 pre lungeşte către NV, până în com.
Câmpulung la Ti sa, 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 curmă turi (mai importante
fiind şos. Sighetu Marma ţiei–Vi şeu de
Sus–Borşa – prin pasul Prislop, 1 416 m
alt., către Suceava, şi Sighetu Marma ţiei–
Vadu Izei–Bârsana–Rozavlea–Bogdan
Vodă–Săcel – prin pasul Şetref, 817 m
alt. – către Bistriţa). Transporturile aeri -
ene de mărfuri şi călători sunt deservite

de aeroportul din oraşul Tăuţii-Măghe -răuş, situat la 10 km V de Baia Mare. 
Învăţământ, cultură şi artă. În anulşcolar 2007–2008, reţeaua unităţilor deînvăţământ de pe terit. jud. M. cuprin dea41 de grădiniţe de copii, cu 16 955 copiiînscrişi şi 957 cadre didactice, 116 şcoligenerale (învăţământ primar şi gimna -zial), cu 45 068 elevi şi 3 855 cadredidactice, 37 de licee, cu 20 983 elevi şi1 564 profesori, o şcoală profe sională, cu6 263 elevi şi 114 pro fesori, două insti tutede în văţământ superior de stat, cu 11facultăţi, 6 385 studenţi şi 213 profesorişi un institut de învăţământ superiorparticular, cu şapte facultăţi, 1 563studenţi şi 16 cadre didactice. Activitateade pro movare şi difu zare a culturii,ştiinţei, artei etc. o desfăşoară Tea trul deStat din Baia Mare (1952), cu secţii dedramă şi de păpuşi, Filarmonica, cele optmuzee şi opt case memoriale, un cine -matograf, 350 de bi blioteci, cu 3 412 000vol., şapte case de cultură, nume roasecluburi, cămine culturale, ansambluri fol -clorice etc. În anul 2007, activitatea spor -tivă din peri metrul jud. M. se desfăşuraîn cadrul celor 88 de secţii sportive în careactivau 2 999 sportivi legitimaţi, 129antre nori şi 168 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului2007, servi ciile de sănătate erau deservitede 11 spitale, cu 3 341paturi (un pat despital la 153 locuitori), cinci dispensaremedicale, 126 de farmacii şi punctefarmaceutice ş.a. În acelaşi an, asistenţamedicală era asigu rată de 818 medici (un
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medic la 627 locuitori), 246 medicistomatologi (un medic stomatolog la2 085 locuitori) şi 3 227 cadre medicalecu pre gătire medie.
Turismul. Maramureşul formează ozonă turis tică aparte, cu caracteristici şipersonalitate dis tincte, grupate în maimulte subzone şi centre turis tice (BaiaMare, Sighetu Marmaţiei, Lăpuş, M-ţiiRodna şi Maramureş, văile Izei şi Vişeului,Ţara Chioarului şi parţial zona Codruluiş.a.). Jud. M. se remarcă atât prin fru -museţile sale peisagistice (văi le şi circurileglaciare de pe versantul de N al M-ţilorRodna, rezervaţia complexă PietrosuRod nei, Izvorul Albastru al Izei, cascadaCailor, cu o cădere de c. 40 m, platoulvulcanic Ţibleş, rezer vaţia complexăCreasta Cocoşului din M-ţii Gutâi, rezer -vaţia paleontologică Chiuzbaia, vâr furileM-ţilor Maramureş, lacul Firiza etc.), cât

şi prin renumitele staţiuni climaterice(Borşa, Izvoarele, Mogoşa) şi balneocli -materice (Ocna Şugatag, Căr bu nari,Dăneşti). Pe lângă frumuseţea cadruluinatural, jud. M. este deţinătorul unorimportante monumente şi situri istorice(67), monumente de artă şi ansambluriarhitecturale (363), zone istorice urbaneşi rurale (13), muzee şi case memoriale(16), monumente de arhitectură populară(peste 200), unice în felul lor, precum şia unor renumite zone etnografice şifolclorice, care şi-au păstrat aproapenealterată arta populară extrem de origi -nală (case, porţi, ţesături, cera mică,unelte, biserici, datini, obiceiuri, muzică,dans etc.). Arhitectura populară tradiţio -nală, reprezentată prin vestitele porţimonumentale şi mai ales prin sveltelebiserici 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 con fec ţionare 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 Mar maţiei, Târgu
Lăpuş, Săpânţa (cimitirul vesel), Moi sei
(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
mo teluri, două cabane, două campinguri,
trei vile, 26 de pensiuni turistice urbane
şi 91 de pensiuni turistice rurale. Indicativ
auto: MM.
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Localităţile jud. Maramureş(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)
I. Municipii                                                      Localit. componente
                                                                         ale municipiilor

1. BAIA MARE (1327)                                   1. Blidari (1909)
                    2. Firiza (1329)
                    3. Valea Neagră (1490)

2. SIGHETU MARMAŢIEI (1326)                1. Iapa (1406)
                    2. Lazu Baciului (1956)
                    3. Şugău (1913)
                    4. Valea Cufundoasă
                    5. Valea Hotarului

II. Oraşe                                                           Localit. componente                                          Satele care
                                                                         ale oraşelor                                                        aparţin oraşelor

1. BAIA SPRIE (1329)                                  1. Chiuzbaia (1921)                                        1. Satu Nou de Sus (1329)                                                                         2. Tăuţii de Sus (1400)
2. BORŞA (1365)                                           1. Băile Borşa (1828)
3. CAVNIC (1455)
4. DRAGOMIREŞTI (1385)
5. SĂLIŞTEA DE SUS (1365)
6. SEINI (1334)                                                                                                                        1. Săbişa (1493)                                                                                                                                                  2. Viile Apei (1909)
7. ŞOMCUTA MARE (1358)                        1. Buciumi (1566)                                           1. Buteasa (1424)                                                                         2. Ciolt (1603)                                                 2. Codru Butesii (1913)                                                                         3. Hovrila (1603)                                            3. Finteuşu Mare (1231)                                                                         4. Vălenii Şomcutei (1566)
8. TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ (1440)                 1. Băiţa (1334)                                                 1. Bozânta Mare (1383)                                                                         2. Buşag (1493)                                               2. Buteasa (1424)                                                                         3. Nistru (1555)                                               3. Merişor (1493)                                                                                                                                                  4. Ulmoasa (1909)



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)                                                1. Arduzel (1334)                                                                                                                                                  2. Chelinţa (1423)                                                                                                                                                  3. Mânău (1423)                                                                                                                                                  4. Someş-Uileac (1383)                                                                                                                                                  5. Ţicău (1543)                                                                                                                                                  6. Vicea (1387)
11. VIŞEU DE SUS (1365)                           1. Vişeu de Mijloc (1600)
III. Comune                                 Satele componente (primul sat
                                                    este reşed. com.)
1. ARDUSAT                             1. Ardusat (1231)

2. Arieşu de Câmp (1256)
3. Colţirea (1566)

2. ARINIŞ 1. Ariniş (1543)
2. Rodina (1954)
3. Tămăşeşti (1424)

3. ASUAJU DE SUS 1. Asuaju de Sus (1391)
2. Asuaju de Jos (1391)

4. BĂIŢA DE SUB CODRU 1. Băiţa de sub Codru (1475)
2. Urmeniş (1391)

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

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

7. BÂRSANA 1. Bârsana (1326)
2. Năneşti (1412)

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

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

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

11. BOGDAN VODĂ 1. Bogdan Vodă (1352)
2. Bocicoel (1365)

12. BOIU MARE 1. Boiu Mare (1405)
2. Frâncenii Boiului (1566)
3. Prislop (1566)
4. Româneşti (1566)

13. BOTIZA 1. Botiza (1373)
14. BUDEŞTI 1. Budeşti (1361)

2. Sârbi (1459)
15. CĂLINEŞTI 1. Călineşti (1387)

2. Corneşti (1418)
3. Văleni (1405)

16. CÂMPULUNG LA TISA 1. Câmpulung la Tisa (1329)
17. CERNEŞTI 1. Cerneşti (1424)

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

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

19. COAŞ 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 1. Coroieni (1584)
2. Baba (1357)
3. Dealu Mare (1521)
4. Drăghia (1392)
5. Vălenii Lăpuşului (1331)

23. CUPŞENI 1. Cupşeni (1584)
2. Costeni (1603)
3. Libotin (1488)
4. Ungureni (1584)

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

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

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

27. GÂRDANI 1. Gârdani (1424)
28. GIULEŞTI 1. Giuleşti (1349)

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

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

30. GROŞII ŢIBLEŞULUI 1. Groşii Ţibleşului (1594)
31. IEUD 1. Ieud (1365)
32. LĂPUŞ 1. Lăpuş (1505)
33. LEORDINA 1. Leordina (1411)
34. MIREŞU MARE 1. Mireşu Mare (1603)

2. Dăneştii Chioarului (1405)
3. Iadăra (1475)

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

35. MOISEI 1. Moisei (1365)
36. OARŢA DE JOS 1. Oarţa de Jos (1391)

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

37. OCNA ŞUGATAG 1. Ocna Şugatag (1355)
2. Breb (1360)
3. Hoteni (1360)
4. Sat-Şugatag (1360)

38. ONCEŞTI 1. Onceşti (1360)
39. PETROVA 1. Petrova (1411)
40. POIENILE DE SUB MUNTE 1. Poienile de sub Munte (1353)
41. POIENILE IZEI 1. Poienile Izei (1430)
42. RECEA 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 1. Remeţi (1363)
2. Piatra (1956)
3. Teceu Mic (1389)

45. REPEDEA 1. Repedea (1350)
46. RONA DE JOS 1. Rona de Jos (1360)
47. RONA DE SUS 1. Rona de Sus (1360)

2. Coştiui (1474)
48. ROZAVLEA 1. Rozavlea (1353)
49. RUSCOVA 1. Ruscova (1373)
50. SARASĂU 1. Sarasău (1345)
51. SATULUNG 1. Satulung (1566)

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

52. SĂCĂLĂŞENI 1. Săcălăşeni (1405)
2. Coruia (1566)
3. Culcea (1603)

53. SĂCEL 1. Săcel (1453)
54. SĂLSIG 1. Sălsig (1387)
55. SĂPÂNŢA 1. Săpânţa (1373)
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56. STRÂMTURA 1. Strâmtura (1326)
2. Glod (1680)
3. Slătioara (1431)

57. SUCIU DE SUS 1. Suciu de Sus (1325)
2. Larga (1610)
3. Suciu de Jos (1325)

58. ŞIEU 1. Şieu (1373)
59. ŞIŞEŞTI 1. Şişeşti (1566)

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

60. VADU IZEI 1. Vadu Izei (1383)

2. Valea Stejarului (1387)
61. VALEA CHIOARULUI 1. Valea Chioarului (1561)

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

62. VIMA MICĂ 1. Vima Mică (1390)
2. Aspra (1954)
3. Dealu Corbului (1954)
4. Jugăstreni (1603)
5. Peteritea (1467)
6. Sălniţa (1566)
7. Vima Mare (1390)

63. VIŞEU DE JOS 1. Vişeu de Jos (1365)

strâmtoarea Kerci (41 km lungime)comunică cu Marea Azov. M.N. are oformă ovală (mai lată în partea de V şimai îngustă în E), cu ţărmuri puţincrestate, însoţite de numeroase limane (înNV). Prezintă o întinsă platformă conti -nen tală (c. 36% din supr. reliefuluisubmarin), cu o dezvoltare mare în parteade N şi NV. Cu excepţia insulei Şerpilordin partea de NV, M.N. este lipsită deinsule şi arhi pelaguri. În apele teritorialeale României se efec tuează expl. de petrolcu ajutorul platformelor de foraj marinGloria, Pluton, Uranus, Neptun, Ori zont,Prometeu, Fortuna, Atlas ş.a. În M.N. sevarsă fluviile Dunărea, Nistru, Bug,Nipru, Kızıl Irmak ş.a. Salinitatea estescăzută (15–22‰; la gu rile Dunăriisalinitatea este de 3–10‰), com po ziţiachimică (a apei) complexă (clorurată,bromu rată, sulfatată, sodică, magneziană,hipertonă), radio acti vitatea foarte mică(0,022 unităţi Mache) şi oxi genarea, lasuprafaţă, foarte mare. Temp. medieanuală a apei M.N. în sectorul românescvariază între 12°C şi 14°C. Sub influenţavânturilor, în M.N. se formează un curentcircular care, în drep tul Pen. Crimeea, seîmparte în două ramuri închi se: estică şivestică. Prin strâmtoarea Bosfor circulăun curent de compensare (193 km3/an)dinspre Marea Mediterană spre M.N., iarcurentul din Marea Azov, care intră în
M.N. prin strâmtoarea Kerci, contribuiecu 95 km3 de apă pe an. M.N. prezintă ungrad înalt de pierdere a apei din cauzaevaporării (365 km3/an – c. 44%) şi a

curenţilor ce trec în Marea Marmara(392 km3/an – 47,5%) şi Marea Azov(70 km3/an – 8,5%). Vânturile care batfrecvent dinspre N şi NE produc valuricu înăl ţimi medii de 80–100 cm, iarmareele, care au un caracter semidiurn,sunt reduse ca amplitudine (8–12 cm) şiau o perioadă medie de 12 ore şi 25 deminute. În timpul furtunilor se formeazăvaluri ce ating 5–6 m înălţime. Florasăracă, de origine me dite raneană, estereprezentată, îndeosebi, prin alge roşii şiiarbă de mare. Faună diversă (c. 1 500spe cii) în zonele litorală (moluşte, crus -tacei amfi pozi, căluţi de mare, guvizi ş.a.),bentonică (calcan, lim bă de mare etc.),pelagică (hamsii, heringi, scrum bii, sturi -oni, stavrizi, delfini, o specie de rechin, demici dimensiuni etc.). Din cauza lipseicuren ţilor verticali, la adâncimi aflate sub180 m (se pare că această limită s-a ridicatcu câţiva metri mai la supr., ca urmare apoluării, a eutrofizării ş.a.) se acumuleazăhidrogen sulfurat, fapt ce nu permitedecât prezenţa unor bacterii sulfuroasela aceste adâncimi (lipsa oxigenuluiîmpiedicând dezvolta rea vieţuitoarelormarine). Litoralul M.N. consti tuie o im -portantă zonă turistică şi bal eno cli  mate -rică, de-a lungul său aflându-se staţiunileNăvo dari, Mamaia, Constanţa, EforieNord, Eforie Sud, Costineşti, Olimp,Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus,Saturn, Mangalia, 2 Mai (pe ţărmul româ -nesc), Balcic, Albena, Nisipurile de Aur,Varna, Burgas (pe litoralul bulgăresc),Suhumi, Batumi (Georgia), Soci (Fede -
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MARCA, com. în jud. Sălaj, alcătuită din5 sate, situată la poalele de SV aleDealurilor Crasnei şi cele de NV aleM-ţilor Plopiş, pe cursul superior alrâului Barcău, în zona în care acesta şi-asculptat un frumos defileu în rocilecristaline; 2 654 loc. (1 ian. 2011): 1 316 desex masc. şi 1 338 fem. Haltă de c.f. (însatul Porţ). Pe terit. com. M. au fostdescoperite urmele unei aşezări dacicedin sec. 1 î.Hr.–1 d.Hr., fortificată cudublu val de pia tră, în care s-au găsit vasedin ceramică, monede, unelte din metal,ustensile, o figurină antropomorfă dinteracotă şi un tezaur compus din douăcoliere din argint. Satul Marca aparemenţionat documen tar, prima oară, în1314. Biserică din lemn, cu hra mul„Înălţarea Domnului” (1792), în satulPorţ, declarată monument istoric.
MAREA NEAGRĂ, mare interconti -nentală, si tuată între Europa de SE şi AsiaMică, între 40°54' şi 46°38' latitudine N şi27°27' şi 41°42' longitudine E, scăldândţărmurile României (pe 234 km lungi me),Ucrainei, Rusiei, Georgiei, Turciei şiBulga riei. Supr.: 413 488 km2 (fără MareaAzov, 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; lun -gimea (V-E): 1 148 km; lăţimea max.: 606km (pe direcţia meridianului de 31°12'longitu dine E). Comunică cu MareaMarmara prin strâm toarea Bosfor (30 kmlungime) şi, mai departe, cu Marea Egeeprin strâmtoarea Dardanele, iar prin



raţia Rusă), Ialta (Ucraina). Pr. porturimaritime: Constanţa, Odessa, Sevasto -pol, Novorossiisk, Poti, Samsun, Burgas,Varna. Ţările riverane, precum şi altestate din aria de influenţă a M.N. auaderat la programul de Coope rare Econo -mică a Mării Negre (lansat în 1992), careurmăreşte stimularea creşterii economice,am plificarea relaţiilor comerciale şi asigu -rarea dez vol tării durabile a zonei MăriiNegre, în condiţiile unor măsuri eficientede protejare a mediului marin. În Anti -chi tate, M.N. purta numele Pontus Euxinus(Marea ospitalieră sau primitoare).
MARGA, com. în jud. Caraş-Severin,alcătuită din 2 sate, situată în CuloarulBistra, la poalele de N ale Măgurii Marga(1 503 m alt.), în partea de NV a M-ţilorŢarcu, 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 de numireade Pons Augusti şi menţionat documen -tar, prima oară, în 1470, se află bisericile„Izvorul Tămăduirii” (2003-2008) şi„Sfântul Ilie” (22 m lungime şi 10 mlăţime), consturită în stil baroc (1830),după planul arhitectului Eingelhart dinCaransebeş, restaurată în 1887. Picturilemurale interioare au fost executate în1860 de I. Hesso. Biserica a fost reparatăîn 1951–1955 (atunci s-a spălat pictura) şirestaurată şi repictată în frescă de pictoriiRadu şi Cecilia Husarciuc în 1995–1997.În biserică există o icoană din 1759, careîl înfăţişează pe Iisus Hristos.
MARGHITA, municipiu în jud. Bihor,situat în zona de contact a CâmpieiBarcăului cu Dealurile Vii şoarei, 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 care75 km2 în intravilan; den sitatea: 226loc./km2. Staţie de c.f. Nod rutier. Expl.de petrol şi argilă. Constr. de maşini-unelte (freze) şi de piese de schimb pentruautomobile. Producţie de conf., mobilă,încălţăminte, articole de marochinărie şide voiaj, de băuturi răcoritoare şi mat. deconstr. (cărămizi, prefabricate din beton).Fermă de creştere a por cinelor. Centrupomicol şi viticol. Casă de cultură.Staţiune balneoclimaterică sezonieră, deinteres local, cu izv. de ape mineralebicarbonatate, clo rurate, so dice, hiperter -

male (64°C) indicate în tratarea unordeficienţe ale aparatului locomotor(devieri ale mem brelor inf. şi ale coloaneiverte brale, hiper laxitate şi instabilitatecapsulo-liga mentară şi mus culo-articu -lară) şi a unor tulburări funcţionale geni -tale la femei, pe fond hiporeactiv, stăriprepuberale la copii. Istoric. Vestigiineolitice şi din epocile Bronzului şiFierului. Jefuit de mongoli în 1241.Localit. este menţionată documen tar,prima oară, în 1216 cu numele Villa
Margneta, şi apoi în 1334, 1352 etc. În 1823a fost distrus în mare parte de unincendiu. Eliberat de sub ocupaţiahorthystă la 20 oct. 1944. Declarat oraş în27 oct. 1967 şi municipiu la 23 dec. 2003.
M. are în subordine ad-tivă localit. com -po nente Cheţ şi Ghenetea. Monumente:bisericile romano-catolice „Sfânta Maria”(1772) şi „Sfânta Margareta” (1993-2000);biserica ortodoxă „Sfântul IoanBotezătorul” (1937); biserica reformată(sec. 16–17); biserică greco-catolică (2003);castelul „Csáky” (sec. 18).
MARGINA, com. în jud. Timiş, alcătuitădin 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 satulMargina) şi halte de c.f. (în satele Coşteiude Sus şi Nemeşeşti). Producţie devopsele, lacuri şi cerneluri tipografice şide uşi şi ferestre metalice. Fabrică dedistilare chimică a lemnului. Expl. şiprelucr. lemnului. Apicultură. Agro -turism. Muzeu etnografic. În satul Margina,men ţionat documentar, pentru primaoară, în 1365 şi apoi în 1437 ca oppidum,se află ruinele unei fortificaţii din sec. 15şi o bi serică din lemn cu hramul„Cuvioasa Parascheva” (1730–1737, cupicturi de factură populară pe pereţii in -teriori, din sec. 18, executate de Gheorgheşi Lazăr Gherdanovici), reparată în 1924,declarată mo nu ment istoric. Biserici dinlemn cu hra murile „Adormirea MaiciiDomnului” (1741, pictată în a douajumătate a sec. 18), „Sfinţii Apostoli Petruşi Pavel” (1776), „Sfântul Nechita Ro -mânul” (1798) şi „Sfântul Ioan Teologul”(1820), în satele Groşi, Coşeviţa,Nemeşeşti şi Bulza. 
MARGINEA, com. în jud. Suceava, for -mată dintr-un sat, situată în zona decontact 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 ru -tier. Expl. şi prelucr. lemnului (mobilă

pentru birouri). Centru de ceramică nea -gră şi de ceramică roşie, smălţuită. Bise -rică având hramul „Sfinţii ArhangheliMihail şi Gavriil” (1849).
MARIENBERG Õ Brateiu.

MARIENBURG Õ Feldioara.

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

MARPOD, com. în jud. Sibiu, alcătuitădin 2 sate, situată în Pod. Hârtibaciului;893 loc. (1 ian. 2011): 453 de sex masc. şi440 fem. Expl. de gaze naturale (în satulIlimbav). Prelucr. lemnului şi a laptelui.Creşterea bovinelor. Apicultură. În satulMarpod, men ţionat documentar, primaoară, în 1349, cu numele Meyerpoth (din1854 Marpod), se află o cetate ţărănească(sec. 15–16) cu biserică evanghelică deincintă (sec. 18–19), o biserică ortodoxăconstruită în 1847-1850 şi o bisericăromano-catolică datând din 1670, cu turnridicat în 1795-1798 şi ceas montat în1799, iar în satul Ilimbav, atestat docu -mentar în 1375, există o biserică ortodoxă,din zid, cu hramul „Sfântul Nicolae”(1826–1836, pictată în 1974-1976 de IoanCazilă) şi una din lemn, cu hramul„Înălţarea Domnului” (1852).
MAŞLOC, com. în jud. Timiş, alcătuitădin 3 sate, situată în zona de contact aCâmpiei Vingăi cu Pod. Lipovei; 2 300loc. (1 ian. 2011): 1 157 de sex masc. şi1 143 fem. Staţie de c.f. (în satul RemeteaMică) şi haltă de c.f. (în satul Alioş). Nodrutier. Producţie de componente electro -nice şi de preparate din lapte. Centru deartă populară (în satul Alioş). În satulMaşloc, menţionat documentar, primaoară, în 1326, se află un conac din 1855 şibiserica „Naşterea Maicii Domnului”(2006), în satul Alioş există bisericaortodoxă „Naşterea Maicii Domnului”(1826) şi o biserică romano-catolică (1783-1787), iar în satul Remetea Mică este obiserică romano-catolică zidită în anii1932-1934.
MATCA 1. Canal situat în partea de E aCâm piei Aradului, care uneşte apelerâului Mureş, din arealul com. Păuliş, cucele ale canalului Morilor, de pe razacom. Seleuş. Lun gime: 40 km. A fost reali -zat cu scopul de a colecta apele torenţialeve nite de pe versantul de V al M-ţilorZarand şi apele în exces din zona decâmpie joasă (de pe o supr. de c. 9 200ha), dar şi pentru a servi drept canal deaducţiune pentru Crişu Alb şi sistemele
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de irigaţii aferente, pentru care funcţio -nează o staţie de pom pare a apelor dinMureş (la Păuliş), cu o capacitate de4 m3/s.
2. Com. în jud. Galaţi, formată dintr-un sat, situată în Câmpia Tecuciului, perâul Corozel; 12 192 loc. (1 ian. 2011):6 221 de sex masc. şi 5 971 fem. Nodrutier. Cămin cultural. Morărit; produsede panificaţie. Ferme de creştere a bovi -nelor şi păsărilor. Culturi de cereale,plante tehnice şi de nutreţ etc.Legumicultură (în solarii). Pomicultură.Viticultură. În satul Matca, atestatdocumentar în 1716, se află bisericile„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”(aflată în construcţie din 25 oct. 2010) şi„Sfântul Nicolae” (zidită în 1856 pe loculuneia ce data dinainte de 1809).

MATEEŞTI, com. în jud. Vâlcea, alcătuitădin 3 sate, situată în zona de contact aPiem. Olteţului cu Subcarpaţii Olteniei,pe râul Târâia; 3 188 loc. (1 ian. 2011):1 608 de sex masc. şi 1 580 fem. Producţiede ambalaje din hârtie şi carton. Pomi -cultură (meri, pruni, peri). În satulMateeşti se află biserica din lemn cu hra -mul „Cuvioasa Parascheva” (1720, refă -cută în 1803), iar în satul Turceşti existăbisericile cu dublu hram – „Cu vioa saParascheva” şi „Duminica TuturorSfinţilor” (1833, cu picturi originare) şi„Sfântul Nicolae” şi „Sfântul Gheorghe”(1859), precum şi ruinele bise ricii cuhramul „Intrarea în Biserică a MaiciiDom nului” (sec. 18).
MATEI, com. în jud. Bistriţa-Năsăud, alcă -tuită din 6 sate, situată în zona DealurilorLechinţei, pe cursul superior al râuluiMeleş; 2 736 loc. (1 ian. 2011): 1 358 de sexmasc. şi 1 378 fem. Expl. de ga ze natu rale.În satul Fântânele, atestat docu mentar în1288, a fost descoperită o im por tantănecropolă celtică (sec. 4-2 î.Hr.). În satulMatei, menţionat docu men tar, primaoară, în 1391, se află o biserică refor mată(sec. 17), cu clopotniţă din lemn, şi cas -telul „Haller” (sec. 17), în stil baroc, iarîn satul Fântâ nele o biserică reformată(sec. 17); în satul Cor vineşti există o bise -rică din sec. 15 (azi biserică evan ghelică),în satul Bidiu o biserică ortodoxă, dinlemn, cu hramul „Cuvioasa Parascheva”(sec. 17), iar în satul Moruţ, ruinele uneibiserici evanghelice (sec. 17–18).
MATEIAŞ, masiv muntos izolat situat laN de zona Muscelelor Argeşului, lamarginea culoarului Ru căr–Bran, domi -nând Depr. Câmpulung. Alcătuit din

calcare titho nice. Alt. max.: 1 241 m.Vegetaţie saxicolă. Expl. de calcare.Mausoleu închi nat eroilor din timpulPrimului Război Mondial, ridicat in 1929-1935, arhitect Dumitru Ionescu Berechet.
MATIŢA, lac în partea de N a DelteiDunării, între braţele Chilia şi Sulina,încadrat de grindurile Chilia (la V) şiLetea (la E). Supr.: 6,53 km2; vol.: 9,8 mil.m3; ad. max.: 3 m. Este legat prin canalecu lacurile Babina, Merheiu Mare şi TreiIezere. Important bazin piscicol.
MAVRODIN, com. în jud. Teleorman,formată dintr-un sat, situată în CâmpiaGăvanu-Burdea, pe Râul Câinelui; 2 501loc. (1 ian. 2011): 1 216 de sex masc. şi1 285 fem. Producţie de băuturi răco -ritoare. Culturi de cereale, plante tehniceşi de nutreţ, floarea-soarelui etc. În satulMavrodin se află biserica având hramul„Schim barea la Faţă” (1835) şi conacul„Liţu” (1930). Până la 21 iul. 2003, com.
M. a avut în componenţă satele Nenciuleştişi Păru Rotund, care la acea dată auformat com. Nenciuleşti, jud. Teleorman.
MĂCEŞU DE JOS, com. în jud. Dolj,alcătuită din 2 sate, situată în partea deSE a Câmpiei Des năţuiului, pe malul deE al lacului Bistreţ, în lunca şi pe teraselede 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 deSE a Câmpiei Desnăţuiului; 1 371 loc.(1 ian. 2011): 648 de sex masc. şi 723 fem.Biserica având triplu hram – „SfântulNicolae”, „Sfânta Parascheva” şi „SfinţiiVoievozi” a fost construită în primul sfertde secol 19 (sfinţită în 1825) pe locul uneibiserici din lemn ce data din 1793, întărităcu contraforturi şi adăugată o turlă în1860, restaurată în 1880-1882, declaratămonument istoric în 1926 şi rămasă înstare de degradare după al Doilea RăzboiMondial.
MĂCIN 1. Munţii ~, masiv muntos devârstă hercinică (cea mai veche unitatede relief din România), puternic peneple -nizat, situat în NV Dobrogei, la E debraţul Măcin al Dunării, separat de Pod.Niculiţel (din E) de către valea superioarăa Taiţei şi de Pod. Babadag (din S-SE),prin înşeua rea Cerna-Horia. Masivul estealcătuit predominant din granite, şisturifilitoase, cuarţite grafitoase şi conglo -merate, puternic cutate şi faliate. Are o

culme pr., cu di recţie NV-SE, ce se extin -de pe o lungime de 65 km şi o lăţime de24 km, din care se desprind, spre N şi V,o serie de culmi secundare (Bugeac,Pricopan, Iacobdeal, Priopcea) ce închidîntre ele golfuri de presionare (Jijila, Greci,Cerna, Mircea Vodă). Alt. max.: 467 m(vf. Ţuţuiatu sau Greci). M-ţii M. suntputer nic afectaţi de procese dedezagregare. Cu noscuţi şi sub numele de
M-ţii Dobrogei. Parcul Naţional „MunţiiMăcin” (113,2 km2).

2. Braţul ~ Õ Dunărea Veche.
3. Oraş în jud. Tulcea, situat în NVDobro gei, la poalele de NV ale M-ţilorMăcin, pe dr. braţului Măcin, la 77 kmV-NV de municipiul Tulcea; 10 788 loc.(1 ian. 2011): 5 202 de sex masc. şi 5 586fem. Supr.: 41,7 km2, din care 3,4 km2 înintravilan; densitatea: 3 173 loc./km2.Port fluvial. Nod rutier. Expl. de granitşi de caolin. Producţie de piese şi utilajeagricole, de vopsele, lacuri şi cerneluritipografice, de conf. şi tricotaje, depesticide, de fermoare, de mobilă,cherestea, parchete, de ambalaje dinmaterial plastic şi de produse alim.Centru piscicol. Ferme de creştere aporcinelor, bovinelor şi ovinelor. Centruviticol. Istoric. Aşezarea getică cu numeceltic, Arrubium, apare menţionată docu -mentar în sec. 3 î.Hr. şi a devenit maitârziu reşed. unei unităţi militare romanede cavalerie, atestată în două diplomemilitare, una din 14 aug. 99 şi alta din 2apr. 241. Pe malul dr. al Dunării au fostdescoperite urmele unui castru roman şiale unei aşezări ro mane şi apoi romano-bizantine. Castrul a fun cţio nat până însec. 6. Unii istorici presu pun că aici ar fiexistat localit. Vicina, important centrupolitic, economic şi comercial în sec. 13–14. În sec. 17, M. figura ca aşezare urbanăîn care se în truneau frecvent negustoriibrăileni, iar în timpul stăpâ  nirii otomanea Dobrogei a fost centrul ad-tiv al plaseiomonime. Monumente: ruinele cetăţiiromano-bizantine; biserica „SfinţiiApostoli Petru şi Pavel” (1834), cu picturimurale inte rioare executate în tempera,în 1928, de Gheorghe Eftimie, reparată în1967 şi 1976–1977; geamia (1860); hanulvechi (sec. 18); biserica „Sfinţii ArhangheliMihail şi Gavriil” (1995-2010); mănăstirede călugăriţe cu biserica din lemn avânddublu hram - „Sfântul Nicolae” şi „Cu -vioa sa Parascheva” (2001-2003) şi
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mănăstire de călugări cu biserica „IzvorulTămăduirii” (2005–2010).
MĂCIUCA, com. în jud. Vâlcea, alcătuitădin 9 sate, situată în Piem. Olteţului, perâul Cerna; 1 878 loc. (1 ian. 2011): 922 desex masc. şi 956 fem. Reşed. com. estesatul Oveselu. Ateliere de dogărie, dul -gherie, 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) şiŞtefăneşti (1844); în satul Bocşa se aflăbiserica cu hramul „Sfântul IoanBotezătorul” construită în anii 1847–1849după planul arhitectului MarcelloPeppini, cu picturi originare executate defraţii Panzel, iar în satul Botorani existăbiserica „Sfântul Dumitru” zidită în anii1872–1878 pe locul uneia ce data din 1797.Satul Oveselu este atestat documentar la10 iul. 1531.
MĂDĂRAŞ 1. Colinele Mădăraşului,subuni tate a Câmpiei colinare a Tran -silvaniei, situată între râurile Lechinţa (laV), Mureş (la S şi E) şi Agriş (la N-NE),formată dintr-o succesiune de interfluviidomoale, prelungi, cu versanţi asime trici,afectaţi de procese de ravenare şi dealunecări de teren. Alcătuită predo mi -nant din depozite sar ma ţiene (argilemarnoase, nisipuri, tufuri), cu struc turiîn domuri. Fragmentată de văi largi, culunci extinse, uneori înmlăştinite. Zăcă -minte de gaze naturale.

2. Com. în jud. Bihor, alcătuită din 4sate, si tuată în Câmpia Crişurilor, peCanalul 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 satulMădăraş). Filatură de lână. Creştereaovinelor. Legumicultură. Fermă avicolă.În satul Homorog, atestat documentar în1202-1203, se află un muzeu cu colecţiede icoane pe sticlă şi pe lemn, cărţi vechi,cruci din lemn, ceramică veche, mobilierş.a., inaugurat în 1973, şi biserica „Ador -mirea Maicii Domnului” (1836-1837, cupicturi naive executate în 1846-1848 depictorul popular Ioan Lăpuşan), declaratămonument istoric. În satul Mădăraş,menţionat documentar, prima oară, înpe rioada 1291–1294, există biserica„Adormirea Maicii Domnului” (sec. 19,reparată în 1892, pictată în 1973).
3. Com. în jud. Harghita, formatădintr-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 144fem. Zăcăminte de cinabru. Expl. şiprelucr. lemnului; producţie de explozivişi de produse lactate. Păstră vărie. Moarăde apă de la începutul sec. 19. Muzeusătesc. Pârtie de schi. Com. M. a fostînfiinţată la 18 mart. 2002 prin desprin -derea satului Mădăraş din com. Dăneşti,jud. Harghita. Satul Mădăraş aparemenţionat docu mentar în 1567. Bisericăromano-catolică (1790-1796). Agroturism.
4. Com în jud. Mureş, formată dintr-un sat, situată în zona ColinelorMădăraşului, la 20 km NV de municipiulTârgu Mureş; 1 229 loc. (1 ian. 2011): 611de sex masc. şi 618 fem. Culturi de ce rea -le, sfeclă de zahăr, floarea-soa relui, tutun,plante furajere ş.a. În satul Mădăraş,men ţionat documentar, prima oară, în1332, se află o biserică reformată (1793)şi castelul „Bethlen” (1517). Com. M. afost înfiinţată la 28 apr. 2004 prin desprin -derea satului Mădăraş din com. Band,jud. Mureş.

MĂDÂRJAC, com. în jud. Iaşi, alcătuitădin 3 sate, situată în Pod. Central Moldo -venesc, pe râul Sacovăţ; 1 544 loc. (1 ian.2011): 823 de sex masc. şi 721 fem. Expl.de argile şi gresii. În satul Mă dârjac,menţionat documentar în 1497, se aflăbiserica din lemn cu hramul „AdormireaMaicii Domnului” a fostului schit (1780–1781, restaurată în 2001–2005), declaratămonument istoric în anul 2004, şi bisericadin lemn cu hramul „Sfântul Grigore Bo -gu slavul” (1816), iar în satul Bojila, obiserică din lemn şi vălătuci cu hramul„Înălţarea Domnului” (1831, reparată în1860 şi căzută în ruină după 1909).Agroturism.
MĂDULARI, com. în jud. Vâlcea, alcă -tuită din 6 sate, situată în SE Piem.Olteţului, pe râurile Beica şi Mamu; 1 526loc. (1 ian. 2011): 761 de sex masc. şi 765fem. Zăcă minte de petrol, descoperite înanul 1950. Prelucr. lemnului. Culturi decereale, legume ş.a. Pomicultură. Viticul -tură. Satul Mădulari apare menţionatdocumentar, prima oară, în anul 1501.Până la 17 febr. 1968, satul şi com. Mă -dulari s-au numit Hăleşti. Bisericile dinlemn cu hramurile „Sfântul Nicolae”(1891) şi „Sfântul Dumitru” (1894), însatele Mamu şi Dimuleşti.
MĂERIŞTE, com. în jud. Sălaj, alcătuitădin 6 sate, situată în zona DealurilorCrasnei, pe cursul superior al râuluiCrasna; 3 057 loc. (1 ian. 2011): 1 507 de

sex masc. şi 1 550 fem. Halte de c.f. (însatele Uileacu Şimleului şi GiurtelecuŞimleului). Expl. de micaşisturi. Produc -ţie de ambalaje din material plastic.Prelucr. laptelui. Creşterea bovinelor.Fermă de creştere a ovinelor (UileacuŞim leului). Pomicultură; viticultură; legu -mi cultură. Satul Măerişte apare menţio -nat documentar, prima oară, în 1351.Biserică fortificată (1260–1300, re făcutăîn sec. 18, cu absidă adăugată în 1800), înstil romanic, în satul Uileacu Şimleului.În satul Măerişte există o bisericăortodoxă din 1889, restaurată în 1957 şi2010, pictată în 1978-1979. Fond cinegetic. 
MĂGEŞTI, com. în jud. Bihor, alcătuitădin 7 sate, situată în Depr. Vad-Borod, lapoalele 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. decalcar. Cuptoare pentru arderea calca -rului şi de obţinere a varului nestins.Păstrăvărie. Agro turism. Satul Măgeştieste menţionat docu mentar, prima oară,în 1508. În satul Cacuciu Nou se află o bi -serică din zid din sec. 13, iar în satulJosani, o biserică din lemn cu hramul„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”(1798-1999). În arealul satului Gălăşeniexistă peştera cu acelaşi nume (Õ Peşterade la Gălăşeni).
MĂGHERANI, com. în jud. Mureş, alcă -tuită din 3 sate, situată în depresiuneaintracolinară omonimă, la poalele de SVale Dealului Becheci (Dealurile Mure -şului), pe cursul superior al râului NirajuMic; 1 332 loc. (1 ian. 2011): 675 de sexmasc. şi 657 fem. Expl. şi prelucr. lem -nului. Agro tu rism. În satul Măgherani,menţionat docu mentar, prima oară, în1567, se află o biserică romano-catolică(1927) şi o biserică reformată (1846), iarîn satul Torba, atestat documentar în1575, există o biserică reformată din 1838.Până la 3 mai 2004, com. M. a avut încom ponenţă satele Bâra, Bereni, Cându,Drojdii, Eremieni, Maia şi Mărculeni, carela acea dată s-au desprins din com.Măgherani şi au format com. Bereni, jud.Mureş.
MĂGINA Õ Aiud (2).

MĂGIREŞTI, com. în jud. Bacău, alcătuitădin 5 sate, situată în partea de V a Depr.Tazlău, la poalele de SE ale M-ţilorGoşmanu, pe râul Tazlău Sărat; 4 472 loc.(1 ian. 2011): 2 234 de sex masc. şi 2 238fem. Expl. de petrol (în satul Stăneşti).Producţie de mobilă, de var şi de ipsos.
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Cămin cultural. Muzeu etnografic şigrădină botanică (în satul Prăjeşti). Însatul Şesuri, atestat documentar în 1481,se află o biserică din lemn cu hramul„Sfântul Gheorghe” (1648, reparată în1924); bisericile cu acelaşi hram – „SfinţiiVo ie vozi”, în satele Valea Arinilor (c.1800, reparată în 1922) şi Prăjeşti (zidităîn 1845 pe locul uneia ce da ta dinainte de1809 şi reparată în anii 1914–1915). Însatul Prăjeşti mai există o biserică de zidcu hramul „Cuvioasa Parascheva” (1896,reparată în 1922). În satul Măgireşti,atestat documentar în 1481, se află bise -rica „Naşterea Maicii Domnului”, con -struită în anii 1977–1984 pe locul uneibiserici care data dinainte de anul 1809,sfinţită la 8 sept. 1985, iar în satul Stăneşti,atestat documentar în anul 1412, există obiserică romano-catolică (sec. 17) şi obiserică ortodoxă cu hramul „Ador mireaMaicii Domnului” (ante 1809).
MĂGURA 1. Masiv deluros în DealurileNă său dului, 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 mar -noase, conglomerate şi nisipuri.

2. Vârf în M-ţii Berzunţi (984 m).
3. Peşteră situată pe versantul de V-NVal M-ţilor Bihor, pe dr. Văii Sighiştel, la555 m alt., la 4,2 km N de satul Sighiştel(com. Câmpani, jud. Bihor). Lungimeagaleriilor: 1 500 m. Se prezintă ca un la -birint, cu multe ramificaţii, cu galeriimari, legate prin coridoare înguste.Nume roase concreţiuni, stalactite, stalag -mite şi coloane de dimensiuni uria şe(remarcabilă este coloana numită „Pal -mier”, terminată în partea superioară cu

un balda chin). Oase de Ursus spelaeus.Insecte. Monument al naturii. 
4. Com. în jud. Bacău, alcătuită din 4sate, si tuată în zona de contact a culmiiPietricica cu terasele de pe dr. Bistriţei;4 871 loc. (1 ian. 2011): 2 382 de sex masc.şi 2 489 fem. Expl. de petrol. Producţiede calculatoare şi echipamente periferice,de mobilă, de produse chimice, de vop -sele, lacuri şi cerneluri tipografice. Mani -fes tări etnofolclo rice anuale (sărbătoareasal câ mului). Până la 1 ian. 1965, satul şicom. Mă gura s-au s-a numit Călugăra. Însatul Măgura, atestat documentar în 1409,se află biserica „Sfântul Nicolae” (c. 1786,cu contraforturi adău gate în 1913) şiconacul „Rosetti-Brăescu” (1904), azişcoală de agricultură. 
5. Com. în jud. Buzău, formată dintr-un sat, situată în Subcarpaţii Buzăului, lapoalele de N ale Dealului Ciolanu, perâul Buzău, la confl. cu Bă lăneasa; 2 251loc. (1 ian. 2011): 1 103 de sex masc. şi1 148 fem. Staţie de c.f. (în satul Măgura).Expl. de calcar şi de balast. Expl. şi pre -lucr. lemnului. Pomicultură (meri, pruni,peri). Tabără estivală de sculptură în aerliber, care a avut loc anual în perioada1969-1986 pe Dealul Ciolanu. În satulMăgura, menţionat docu mentar în 1782,se află biserica „Sfântul Nicolae” (1885,restaurată şi pictată în anii 2000-2009) şischitul Cetăţuia, cu biserica „Schimbareala Faţă”, ctitorie din 1573 a doamneiNeaga, reconstruită în 1845-1862 şipictată de Gheorghe Tattarescu în 1868,desfiinţat în 1952 şi reinfiinţat ca aşeză -mânt de călugări în 1990, devenit schitde maici în 2003. Monument închinatvoievodului Mihai Viteazul. Până la 1ian. 1965, satul şi com. Măgura s-au

numit Atârnaţi. Până la 5 mart. 2004 com.
M. a avut în com ponenţă satele Ciuta şiUnguriu, care la acea dată s-au desprinsdin com. Măgura şi au format com.Unguriu, jud. Buzău.

6. Com. în jud. Teleorman, alcătuitădin 2 sate, situată în Câmpia Găvanu-Burdea, la confl. râului Claniţa cu Teleor -man; 2 857 loc. (1 ian. 2011): 1 407 de sexmasc. şi 1 450 fem. Culturi de cereale,floarea-soarelui, plante tehnice şi denutreţ etc. Viticultură. În satul Măguraexistă o casă din anul 1800, iar în satulGuruieni se află biserica „Sfântul Nicolae”(1859).
MĂGURA BEIUŞELE, vârf în SE M-ţilorPădurea Cra iului, reprezentând alt. max.a acestora (1 004 m).
MĂGURA CĂLĂŢELE 1. Õ Călăţele (1).

2. Vârf în masivul Gilău, reprezen -tând alt. max. a acestuia (1 405 m).
MĂGURA CODLEI, masiv muntos izolat,apar ţinând M-ţilor Perşani, situat înpartea de S a acestora, între văile râurilorHămăradia (la N), Bârsa (la E şi S) şiŞercaia (la V). Alcătuit din calcare jura -sice. Domină dinspre V Depr. Braşov şimunicipiul Codlea. Alt. max.: 1 292 m.
MĂGURA ILVEI, com. în jud. Bistriţa-Năsăud, alcătuită din 2 sate, situată îndepresiunea omo nimă, la poalele de Vale M-ţilor Bârgău, pe râul Ilva; 2 067 loc.(1 ian. 2011): 1 017 de sex masc. şi 1 050fem. Staţie de c.f. (în satul Măgura Ilvei).Expl. de dacit. Expl. şi prelucr. lem nului.Prelucr. lânei şi a pieilor de animale.Creşterea ovinelor. Pârtie de schi. În satul
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Măgura (3). Sala Marelui Gur Măgura (5). Tabăra estivală de sculptură în aer liber



MĂGURA SURDUC Õ Surduc (2).

MĂGURA ŞIMLEULUI, masiv delurossituat la E de Dealurile Crasnei, în mareabuclă formată de cursul superior alCrasnei, ce domină la N şi E Depr.Şimleului şi oraşul Şimleu Silvaniei. Alcă -tuit din şisturi cristaline. Are caracter de„muncel” izolat, cu o culme netedă, măr -ginit de văi adânci. Alt. max.: 597 m. Aco -perit cu păduri de gorun şi carpen peversantul de N şi cu vii şi livezi pe celde S.
MĂGURELE 1. Oraş. în jud. Ilfov, situatîn Câmpia Română, pe stg. văii Cio -rogârla, la 12 km S de Bucureşti; 8 871 loc.(1 ian. 2011): 4 349 de sex masc. şi 4 522fem. Supr.: 45 km2, din care 39 km2 înintravilan; densitatea: 2 278 loc./km2.Pro duc ţie de pompe şi compresoare, decomponente electronice, de încăl ţăminte,de lacuri, vopsele şi cer neluri tipografice.Ferme legu micole şi zootehnice. Aici seaflă Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerienucleară „Horia Hulubei”, înfiinţat în1976 pe baza Institutului de FizicăAtomică (I.F.A.) întemeiat în 1949 deHoria Hulubei. Reactorul nuclear decercetare şi de producere de radioizotopide la acest institut a fost dezafectat la 25apr. 2002. Complex turistic. Istoric. Înarealul oraşului M. au fost desco pe ritevestigii paleo litice şi neolitice, precum şiun cimitir de incineraţie datând din sec.3, iar în localit. componentă Vârteju a fostscos la iveală un tezaur monetar dacic(sec. 1 î.Hr.). În sec. 5–7, în această zonăa existat o aşezare de tip Ciurel, iar însec. 10–11 o aşezare românească. În anul1591, Mihai Viteazul a donat moşia sa deaici, moştenită de la soacra sa, jupâneasaNeacşa, mănăstirii „Sfânta Treime” dinBucureşti. În 1595, înaintea bătăliei de laCălugăreni, Mihai Viteazul şi-a instalattabăra militară în această zonă. În perioa -da medievală, localit. M. era cunoscutăsub denumirile Vrana şi apoi Deleni. În1770, aşezarea M. apare con semnată peo hartă austriacă. La sf. sec. 18, pe moşiaFili peşti din acest perimetru s-au aşezatmai mulţi bulgari, veniţi din sudulDunării, care au întemeiat satul Broscărie.Prima atestare documentară a localit. M.datează din 7 mart. 1852 într-un hrisovdom nesc. Com. M. a fost decla rată oraşla 18 apr. 1989, apoi trecută în categoriacomu nelor la 22 ian. 1990 şi din noudeclarată oraş la 30 dec. 2005. Până la17 febr. 1968, Măgurele s-a numit

Oteteleşanu. Între 23 ian. 1981 şi 10 apr.1997 a făcut parte din Sectorul AgricolIlfov. Oraşul M. are în subordine ad-tivălocalităţile componente Alunişu, Dumitrana,Pruni şi Vârteju. Monumente: bi sericile„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”-Otteteleşanu, con struită în anii 1851–1853pe cheltuiala lui Iancu Otteteleşanu(Oteteleşanu) şi pictată de GheorgheTattarescu în 1853, reparată în 1964 şiconsolidată şi restaurată în 1992-2000,„Sfânta Trei me”-Gher man (1797), „SfinţiiIoachim şi Ana” (sec. 19), în Măgurele,Alunişu şi Vârteju; biserică din lemn(1818), în localit. componentă Vârteju. LaMăgurele se mai află conacul luiOtteteleşanu (1841, cu modificări din1945-1950), declarat monument istoric,aflat azi în stare de degradare (în prezentse fac studii de fezabilitate pentru reabili -tarea acestuia).
2. Com. în jud. Prahova, alcătuită din3 sate, situată în Subcarpaţii Prahovei, perâul Teleajen; 4 828 loc. (1 ian. 2011): 2 345de sex masc. şi 2 483 fem. Staţie de c.f. (însatul Măgurele). Nod rutier. Producţiede şuruburi, buloane, nituri şi şaibe, delenjerie de corp şi de ambalaje din lemn.Pomicultură (meri, peri, pruni, cireşi,caişi). Centru de prelucr. primară afructelor. Pe terit. satului Coada Maluluia fost descoperit (1932) un tezaur da cicde argint (sec. 1 î.Hr.), alcătuit dintr-opereche de fibule, o brăţară spiralică,fragmente din tr-un lanţ ş.a. Hanul Roşu(începutul sec. 19), cu beciuri înalte,prispă largă şi stâlpi din lemn.

MĂGURENI, com. în jud. Prahova, alcă -tuită din 3 sate, situată în SubcarpaţiiPrahovei, 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, deinstalaţii termice; prelucr. a lemnului şia cărnii. În satul Măgureni, atestat docu -mentar în 1526, se află ruinele conacului„Drăghici Cantacuzino” (1663–1670) şi bi -serica „Sfânta Treime” (1671–1674, cu pic -turi murale interioare realizate de PârvuMutu în anii 1693–1694), declaratămonument istoric. Iconostas (1694) sculp -tat în lemn, cu elemente ornamentalebaroce şi renas centiste.
MĂGURII, Vârfu ~ Õ Măgura Odo beş tilor.

MĂGURI-RĂCĂTĂU, com. în jud. Cluj,alcă tuită din 3 sate, situată pe cursulsuperior al So meşului Rece, la poalele de
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Măgura Odobeştilor

Măgura Ilvei se află biserica „SfântaTreime” (1906, restaurată şi pictată în anii2004-2010). Până la 19 iun. 2003, com. M.I.a avut în componenţă satul Poiana Ilveicare la acea dată a devenit comună desine stătătoare.
MĂGURA MARE, vârf în M-ţii Plopiş(918 m). 
MĂGURA MIRESII Õ Movila Miresii (2).

MĂGURA OCNEI, Mănăstirea ~ Õ
Târgu Ocna.

MĂGURA ODOBEŞTILOR, masivdeluros si tuat în Sub carpaţii Vrancei,între văile Putnei (la N) şi Milcovului (laS), alcătuit dintr-o culme ma sivă, înaltă,cu direcţie NV-SE (în componenţa căreiaintră pietrişuri, nisipuri şi argile),dominată de mai multe vârfuri (CoarneleMăgurii 912 m, Dealul Gorunului 926 metc.). Alt. max.: 996 m (Vârfu Măgurii),cea mai înaltă din Subcarpaţii Vrancei.
MĂGURA POIANA, masiv deluros înpartea 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 delurosîn zona sub carpatică olteană, situat întrevăile râurilor Cerna (la V) şi Luncavăţ (laE), dezvoltat pe un anticlinal recutat şifaliat. Este alcătuit din roci fria bile (argile,marne, pietrişuri, nisipuri). Mărgineştepartea 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). Împă du -rit în mare parte. 



SE ale M-ţilor Gilău şi cele de NV aleMuntelui Mare; 2 241 loc. (1 ian. 2011):1 154 de sex masc. şi 1 087 fem. Expl. şiprelucr. lemnului (cherestea). Biserică dinlemn, cu hramul „Sfânta Treime” (sec. 18),în satul Muntele Rece. Tot în satulMuntele Rece se află o mănăs tire înte -meiată la începutul anilor ‘90 ai sec. 20,cu bi se rica „Înălţarea Domnului”, sfinţităla 8 mai 1995. Agroturism. Rezervaţiabotanică „Molhaşurile Căpăţânii”.
MĂICĂNEŞTI, com. în jud. Vrancea,alcătuită din 6 sate, situată în CâmpiaSiretului Inferior, pe râul Râmnic; 4 731loc. (1 ian. 2011): 2 253 de sex masc. şi2 478 fem. Nod rutier. Produse alim.Viticultură. În satul Maicăneşti existăbiserica „Sfântul Dumitru Izvorâtorul deMir” (1912-1914, restaurată şi pictată înfrescă în anii 2007-2011), iar în satulBelciugele se află o biserică având hramul„Sfântul Nicolae” (1809).
MĂIERUŞ, com. în jud. Braşov, alcătuitădin 2 sate, situată în partea de N a Depr.Braşov, la poalele de E ale M-ţilor Perşanişi cele de SV ale M-ţilor Baraolt, pe stg.văii Oltului; 2 888 loc. (1 ian. 2011): 1 485de sex masc. şi 1 403 fem. Haltă de c.f. (însatul Măieruş), inaugurată în 1874. Nodrutier. Expl. de lemn şi argilă. Producţiede mobilă. Culturi de cereale, cartofi, sfe -clă de zahăr ş.a. Creşterea bovinelor. Po -mi  cultură (meri, pruni). Bibliotecă publică(c. 8 500 vol.). În satul Mă ieruş, menţionatdocu mentar, prima oară, în 1377, se aflăo biserică fortificată, datând din sec. 14(azi bise rică reformată), refăcută în stilgotic după incendiul din 1573, şi obiserică ortodoxă cu hramul „Ador mireaMaicii Domnului” (sec. 18). Ansam blucoral (1919). Agroturism. Fond cinegetic.

MĂINEŞTI, mănăstire de maici situată înarealul fostului sat Măineşti, azi înglobatîn oraşul Balş, jud. Olt, pe valea Olteţului,la 2 km S de Balş. Iniţial a fost întemeiatca schit, cu o biserică din lemn şi nuiele,cu hramul „Sfinţii Voievozi”, construităprin osârdia lui Matei Bârzeanu, în anii1742–1743. În 1745, ctitorul a închinatacest schit, ca metoc, Episcopiei Râm -nicului. După c. 60 de ani, biserica dinlemn a căzut în paragină, pe locul ei fiindconstruită o biserică de cărămidă, în peri -oada 1805–1809, prin strădania şi pecheltuiala postelnicilor Nicolae Popa şiNicolae Măinescu, ajutaţi de IoanichiePreda, noua biserică pri mind hramul„Sfântul Nicolae”. Biserica a fost pictatăîn anii 1810–1812. În 1926, biserica schi -tului a fost închisă pentru cultul public,fiind redeschisă în 1941, când s-au făcutmici reparaţii. După câţiva ani biserica aînceput să se ruineze, renovându-se abiaîn 1979. Schitul s-a reînfiin ţat cu regimde mănăstire în 1996, moment în carebiserica a mai primit şi un al doilea hram– „Acoperământul Maicii Domnului”.
MĂLÂIA, vârf în M-ţii Siriu, constituindalt. max. a aces tora (1 663 m).
MĂLDĂENI, com. în jud. Teleorman, for -ma tă dintr-un sat, situată în CâmpiaGăvanu-Burdea; 4 443 loc. (1 ian. 2011):2 180 de sex masc. şi 2 263 fem. Staţie dec.f. Fermă avicolă. Culturi de ce reale,floarea-soarelui, plante tehnice şi de nu treţetc. Morărit şi panificaţie. Biserică (1840).
MĂLDĂREŞTI, com. în jud. Vâlcea, alcă -tuită din 4 sate, situată în SubcarpaţiiOlteniei, la poalele de E-NE ale MăguriiSlătioarei, pe râul Luncavăţ; 2 000 loc.(1 ian. 2011): 1015 de sex masc. şi 985 fem.Expl. şi prelucr. lem nului. Producţie de

cărămizi. Centru de olărit. Pomicul tură;api cultură. Agroturism. În satul Măldăreştise află un muzeu etno grafic şi de artămedievală (inaugurat în 1960), amenajatîn cula cumpărată în 1910 de omul politicI. G. Duca, şi biserica având triplu hram– „Sfântul Nicolae”, „Sfântul Gheorghe”şi „Sfinţii Vo ievozi” (1774–1790), ctitoriea pitarului Gheor ghe Măldă rescu, carepăstrează, la interior şi pe faţade, pic turimurale originare, între care se remarcătabloul votiv al fam. Măldărescu. Bisericaa fost reparată în 1928. Decla rată monu -ment istoric. Tot aici se află cula„Greceanu” (cula veche), datând din sec.18, restaurată în 1967, cu aspect defortăreaţă, având parter, pivniţă şi douăetaje, cu foişor la ultimul etaj, arcade pecoloane scunde de cărămidă şi cula„Duca” (cula nouă), construită în anii1812–1818, cu stucaturi din 1827 şi unfoişor la ulti mul etaj. Cula „Duca” a fostcumpărată de I. G. Duca în 1910 şirestaurată de acesta în 1912, azi muzeu.Cele două cule sunt declarate monu -mente de arhitectură. La Măldăreşti maiexistă şi conacul „Pleşoianu” din sec. 19,azi sanatoriu T.B.C. În satul Măldăreştiide Jos se află o biserică din lemn cuhramul „Sfântul Dumitru” (1801, refăcutăîn 1888).
MĂLINEŞTI, Mănăstirea ~ Õ Gârceni.

MĂLINI, com. în jud. Suceava, alcătuitădin 5 sate, situată în zona de contact aSubcarpaţilor Neamţului cu M-ţii Stâni -şoarei, pe râul Suha Mare; 7 409 loc.(1 ian. 2011): 3 718 de sex masc. şi 3 691fem. Nod rutier. Expl. şi prelucr. lem nu -lui. Balastieră; produse lactate. Creşte reabovinelor. Pomi cultură. În satul PoianaMărului se află Muzeul memorial „NicolaeLabiş”, inaugurat în 1975, amenajat încasa construită de părinţii poetului înanul 1954, restaurată în 1973 şi renovatăîn anul 2001. În satul Mălini, atestatdocumentar la 15 sept. 1498, se află bise -rica „Sfântul Dumitru”, datând de la ju -mă tatea sec. 18 (sfinţită în 1761 şirestau rată în 1977).
MĂLURENI, com. în jud. Argeş, alcătuitădin 5 sate, situată în zona DealurilorArgeşului, pe râul Vâlsan; 4 493 loc.(1 ian. 2011): 2 232 de sex masc. şi 2 261fem. Balastieră. Prelucr. lemnului. Api -cul tură. Pomicultură (pruni, meri, peri).În satul Mălureni se află biserica cu dubluhram - „Sfântul Nicolae” şi „Duminica
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Tuturor Sfinţilor” (1724) şi bisericile„Adormirea Maicii Domnului"-Bohari(1641, cu picturi murale interioare dinsec. 18 şi exterioare din sec. 19) şi„Intrarea în Biserică a Maicii Dom nului”(1800), iar în satul Zărneşti există biserica„Sfântul Nicolae” (1910).
MĂLUŞTENI, com. în jud. Vaslui, alcă -tui tă din 6 sate, situată în ColineleFălciului, pe cursul su perior al râuluiHorincea; 2 778 loc. (1 ian. 2011): 1 378 desex masc. şi 1 400 fem. Rezervaţie geo -logică (punct fosilifer) cu numeroaseresturi de mamifere din Pliocen. În satulGhireasca se află biserica „SfântulGheorghe”, a fostului schit Ghireasca,con struită din lemn şi cărămidă în jurulanului 1750, cu unele transformări alefaţa delor din 1808 şi cu unele adăugiridin 1945, iar în satul Măluşteni există obiserică din lemn şi vălătuci, cu hramul„Sfântul Nicolae” (1814, cu pridvor adău -gat în 1895 şi reparaţii din 1925), a fosteimănăstiri Mă luşteni; bisericile cu hra -murile „Adormirea Maicii Domnului”(ante 1809) şi „Sfântul Nicolae” (ante1809), în satele Lupeşti şi Mânzăteşti.
MĂNĂILEŞTI Õ Frânceşti.

MĂNĂSTIREA CAŞIN, com. în jud.Bacău, al cătuită din 4 sate, situată în SVDepr. Caşin, pe râul Caşin; 5 597 loc.(1 ian. 2011): 2 773 de sex masc. şi 2 824fem. Producţie de mobilă pentru bucă -tării. Centru de prelucr. artistică a lem -nului (sculpturi) şi de ţesături populare(co voare, cergi, lăicere, costume). Aici, la9/22 dec. 1916–3/16 ian. 1917, armataromână a dus mai multe bătălii deapărare şi de oprire a ofensivei armatelorgerma no-austro-ungare. În satul Mănăs -tirea Caşin se află biserica având hramul„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” afostei mănăstiri, construită prin grijadomnului Gheorghe Ştefan în anii 1655–1657, declarată monument istoric. Bise -rica este o replică simplificată a bisericiiGolia din Iaşi; restaurată în 1980. Turn-clopotniţă (1657). Zidul de incintă, ridicatîn 1657, a fost demolat în 1717 şi refăcutîn 1820–1830, iar chiliile din 1657 au fostmistuite de un incendiu în 1920.
MĂNĂSTIREA HUMORULUI, com. înjud. Suceava, alcătuită din 3 sate, situatăla poalele de SE ale Obcinei Mari, pe râulHumor; 3 624 loc. (1 ian. 2011): 1 780 desex masc. şi 1 844 fem. Producţie de

mobilă. Cen tru de ţesături populare(scoarţe, ştergare etc.). Mu zeu de artămedievală. În satul Mănă stirea Humo -rului se află mănăstirea Humor (demaici), înteme iată la începutul sec. 15 devornicul Ioan (Oană) şi amintitădocumentar (în 1415) într-un hrisov emisde domnul Alexandru cel Bun. Bisericamănăstirii, cu hramul „Adormirea MaiciiDomnului”, zidită în anii 1530–1535, prinstrădania logofătului Teodor Bubuiog şia soţiei sale, Anastasia, păs trează picturimurale interioare şi pe faţade executateîn 1535 de o echipă de zugravi condusăde Toma zugravul din Suceava. Picturile,care se disting prin rigoarea distribuţieiregistrelor, prin armonia cro ma tică şiritmica graţioasă a desenului, au ca temăcentrală „Asediul Constantinopolului”.Se remar că, de asemenea, compo zi ţiile„Acatistul Bunei Vestiri” (pe faţadasudică), „Arborele lui Iesei” (pe faţadanordică), „Judecata de Apoi” (pe faţadavestică), precum şi tablourile votive careîl înfăţi şea ză pe domnul Petru Rareş cufamilia şi pe logo fătul Teodor Bubuiogcu soţia sa, Anastasia. În biserică se aflăşi un valoros iconostas. Turnul-clo pot -niţă, cu foişor, a fost zidit în 1641 dininiţiativa domnului Vasile Lupu. Mă -năsti rea Humor a fost desfiinţată în 1786(rămânând în funcţiune ca bi serică demir) şi reînfiinţată în 1990. Bisericamănăstirii Humor, reparată în mai multerânduri (1868, 1888, 1960–1961, 1967–1970;în 1971–1972 au fost spălate pictu rile), afost declarată monument UNESCO.Mănăstirea Humor are o valoroasă co lec -ţie de icoane din sec. 16.
MĂNĂSTIRENI, com. în jud. Cluj, alcă -tuită din 6 sate, situată la poalele de N aleM-ţilor Gilău, pe cursul superior al râuluiCăpuş; 1 589 loc. (1 ian. 2011): 763 de sexmasc. şi 826 fem. Expl. de feldspat.Producţie de geamuri. Confec ţionareaplaselor şi saco şelor din rafie. Produse de

artizanat (cusături pe pânză, broderii).Centru de cojocărit şi de prelucr. a lem -nului (unelte din lemn). Culturi de cereale(grâu, orz, secară, ovăz), de cartofi,cânepă ş.a. Agroturism. În satul Mănăs -tireni, menţionat documentar, primaoară, în 1275, cu numele Sacerdos de villa
Monostor, se află o biserică din sec. 13 (azibise rică reformată), cu arhitectură roma -nică şi zid de incintă, amplificată în jurulanului 1400, când i s-a adăugat un nartex(pronaos), flancat de două tur nuri. Bise -rica păstrează picturi murale interioaredin sec. 18 şi un amvon realizat, în 1724,de meş terul David Sipos. În satul Mănăs -tireni se mai află ruinele castelului „Kor -nis”, cunoscut şi sub numele de castelulcu inorogi. Acest castel a fost construit înanii 1573–1593, în stil renascentist, deKristóf Kereszturi, iar în 1673 a intrat înposesia lui Gáspár Kornis care l-a ampli -ficat. În perioada 1680–1683, castelul afost renovat de Zsigmond Kornis, fiul luiGáspár. În anul 1720, Viktor Kornis aîntărit castelul cu două bastioane octo -gonale şi a refăcut Turnul de poartă. În1825, urmaşii fam. Kornis au construit unpalat în apropierea castelului. Ambeleconstrucţii au căzut în ruină după celde-al Doilea Război Mondial, respectiv înanii comunismului. Declarat monumentistoric în 2004. În satul Bedeciu există obiserică din zid, cu hramul „ÎnălţareaDomnului” (sec. 15), iar în satele Bica şiDretea, câte o bise rică din lemn cuhramurile „Înălţarea Domnului” (1765,cu picturi pe pereţii interiori datând din1770) şi, respectiv, „Pogorârea DuhuluiSfânt” (1670–1672, cu picturi pe pereţiiinteriori, datând din 1742). 
MĂNĂSTIRIŞTE Õ Niculiţel (2).

MĂNĂŞTIUR, com. în jud. Timiş, alcă -tuită din 4 sate, situată în zona de contacta Câmpiei Lugo jului cu Pod. Lipovei, pecursul superior al râului Bega; 1 684 loc.(1 ian. 2011): 847 de sex masc. şi 837 fem.Staţie de c.f. (în satul Mănăştiur). Fabricăde cherestea. Pomicultură. Satul Mănăş -tiur este menţionat documentar, primaoară, în 1427. În sa tul Topla a existat obiserică din lemn cu hramul „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” (sec. 18),cu pic turi de factură populară pe pereţiiinteriori, rea lizate în 1746, care în 1987 afost de montată şi apoi remontată (1994–1996) şi instalată în cadrul Muzeuluisatului bănăţean din Timişoara, dată lacare i-a fost schimbat hramul în acela al„Naşterii Maicii Domnului”.
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MĂNECIU, com. în jud. Prahova, alcă -tuită din 9 sate, situată în depresiuneaomonimă, la poalele de S ale M-ţilorCiucaş, pe cursul superior al râuluiTeleajen, pe şoseaua modernizată ceurmează un vechi drum comercial, caretrece prin pasul Brato cea, legând Bra -şovul de Ploieşti; 10 904 loc. (1 ian. 2011):5 363 de sex masc. şi 5 541 fem. Reşed.com. este satul Măneciu-Ungureni. Staţiide c.f. (în satele Măneciu-Ungureni şiMăne ciu-Pământeni). Expl. de gips şi debalast. Expl. şi prelucr. lemnului (che res -tea, mobilă, ambalaje din lemn); produc -ţie de cărămizi şi ţigle.  Hidrocentrală (10MW), dată în folo sinţă în 1989. Muzeuetnografic (în satul Făcăieni). Pomicultură(meri, peri, pruni). Muzeul „Natura Văiisuperioare a Teleajenului” (inaugurat în1972), în satul Cheia. Punct de acces spremasivul Ciucaş. Staţiune climaterică şide odihnă în satul Cheia (Õ). Centru detelecomunicaţii şi releu de televiziuneprin satelit (în satul Cheia), dat în folo -sinţă la 19 dec. 1991. În satul MânăstireaSuzana se află mănăstirea cu acelaşinume (de maici), întemeiată în 1740 deStanca Arşic (călugărită cu numeleSuzana), cu o biserică din lemn, care în1839–1840 a fost înlocuită cu una din zid,ce s-a prăbuşit la cutremur. Bisericaactuală, cu hramul „Sfântul Nicolae”, afost zidită în anii 1880–1884, pe timpulcând era stareţă Natalia Per lea (mătuşadirijorului Ionel Perlea), şi păstreazăpicturi murale interi oa re originare,executate de Petre Nicolau (ucenic al luiGheorghe Tattarescu), restaurate în 1976.Ansam blul monahal Suzana, restaurat înperioada 1965–1970, posedă un valorosmuzeu de artă religi oasă (icoane pe sticlăşi lemn, cărţi vechi, obiecte de cult etc.).În satul Cheia, atestat documentar în1838, exis tă mănăstirea omonimă (decălugări), înte me iată în  1770 şi incendiată

în 1788 în timpul Răz boiului turco-austriac. Refăcută în 1790–1792, bisericaa fost distrusă de incendiul din 1830.Biserica actuală, cu hramul „SfântaTreime”, a fost zidită în anii 1835–1839prin strădania fraţilor transil văneni (dinSălişte) Justin Bârsan şi egumenulDamaschin şi pictată, în 1837, de zugra -vul Naum (restaurată în anii 1934–1936,1965 şi 1986). Para clisul mănăstirii Cheia,cu hramul „Adormirea Maicii Dom nu -lui”, a fost construit între 1924 şi 1927 prinosârdia stareţului Grigore şi pictat deGheorghe I. Cepoiu. An samblul monasticposedă o colecţie de obiecte bisericeşti.În satul Măneciu-Pământeni, menţionatdocumentar la 1 dec. 1429, se află biserica„Adormirea Maicii Domnului” (1838-1842, cu pridvor adăugat în 1924, repa -rată după cutremurul din 1940), iar însatul Măneciu-Ungureni, atestat docu -men tar la sf. sec. 18, există biserica„Sfântul Nicolae” (1859-1865, repictată în1959-1963 şi apoi în 1995). Com. M. areîn componenţă satul Plăieţu care s-adepo pulat 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 decontact a Piem. Cân deşti cu SubcarpaţiiIalomiţei, pe râul Dâmboviţa; 5 060 loc.(1 ian. 2011): 2 541 de sex masc. şi 2 519fem. Expl. de petrol, lemn şi argilă.Producţie de utilaje pentru ind. textilă,de încălţăminte şi de cărămizi. Centru deolărit. Pomicultură (meri, pruni, peri,caişi). În satul Măneşti se află bisericaavând hramul „Sfântul Gheorghe” (1874–1881), în satul Dră găeşti-Ungu reni existădouă biserici cu acelaşi hram – „SfântaTreime” (1854 şi 1865), iar în satulDrăgăeşti-Pă mânteni, o biserică din lemn(1810).

2. Com. în jud. Prahova, alcătuită din5 sate, si tuată în Câmpia Ploieştiului, pedr. râului Pra hova 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, înpunctul numit „La Grădişte”, au fostiden tificate (1895) urmele unei dava, iarîn 1963–1969 au fost descoperite vestigiileunei forti ficaţii (70 x 45 m) datând dinsec. 4–1 î.Hr., în care s-au găsit vase dinceramică şi un brăzdar de plug, din fier,de tip dacic. În satul Măneşti se aflăcastelul „Văcărescu–Calimachi” (1882–1892) şi biserica „Adormirea MaiciiDomnului” (1898), iar în satul Băltiţa, obiserică având hra mul „Sfântul Nicolae”(1716). Până la 7 mai 2004, com. M. a avutîn componenţă satele Cheşnoiu, CocorăştiiColţ, Cocorăştii Grind, Colţu de Jos,Ghioldum, Perşunari, Piatra şi Satu deSus care la acea dată au format împreunăcom. Cocorăştii Colţ.
3. Õ Buftea (2).

MĂRAŞU, com. în jud. Brăila, alcătuitădin 6 sate, situată în zona Bălţii Brăilei,pe dr. braţului Vâlciu al Dunării; 3 061loc. (1 ian. 2011): 1 581 de sex masc. şi1 480 fem. Articole împletite din răchită.Apicultură. Culturi de cereale. Cher hana(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 693fem. Staţie de c.f., inaugurată la 1 iul. 1887(în satul Argeşelu). Nod rutier. Expl. debalast. Producţie de motoare şi turbine,de mobilă pentru birouri şi de băuturirăcoritoare. Pomicultură (meri, pruni,peri). Institut de cercetare şi producţiepomicolă. În satul Mărăcineni există
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biserica „Sfântul Nicolae” (1936, resta -urată şi pictată în 1959-1965) şi biserica„Adormirea Maicii Domnului” (2005-2011), iar în satul Argeşelu se află obiserică din zid cu hramul „AdormireaMaicii Domnului” (1785) şi o biserică dinlemn din sec. 17.
2. Com. în jud. Buzău, alcătuită din 3sate, situată în Câmpia Buzăului, pe stg.văii Buzău; 8 365 loc. (1 ian. 2011): 4 109de sex masc. şi 4 256 fem. Nod rutier.Expl. de balast. Producţie de utilajepentru prelucr. produselor alim. şi de re -zer voare, cisterne şi conteinere metalice.Culturi de cereale şi legume. În satulMărăcineni, menţionat docu mentar la 3nov. 1597, se află biserica „SfântulNicolae” (1801, consolidată şi restauratăîn 1982–1993).

MĂRĂŞEŞTI, oraş în jud. Vrancea, situatîn lunca de pe dr. râului Siret, la 70 m alt.,la 21 km N de municipiul Focşani; 12 715loc. (1 ian. 2011): 6 164 de sex masc. şi6 551 fem. Supr.: 92,1 km2, din care 4,7km2 în intravilan; densitatea: 2 705loc./km2. Nod feroviar (staţia de c.f. a fostinaugurată la 13 sept. 1872) şi rutier.Hidrocentrală (44 MW), în satul Călimă -neşti, dată în folosinţă la 7 ian. 1995. Laculde acumulare, a cărui realizare a începutîn 1984 şi s-a finalizat în 1994, are 10,5 kmlun gime, 800 m lăţime şi un vol. de 44mil. m3, con stituind, totodată, şi sursa dealimentare a canalului de irigaţii Siret–Dunăre. Reparaţii fero viare. Producţie demobilă, saltele, somiere, de sticlă (pânăîn apr. 2012), de conf., de prefabricate dinbeton, de produse chimice (îngrăşăminte,lacuri, vopsele, co lo ranţi, deter genţi,săpun), până în apr. 2011, şi alim. (vinuri,băuturi alcoolice, preparate din carne).Parc eolian (450 ha) cu 40 de turbineinstalate în 2010–2011. Muzeul vetera -

nului român, inau gurat în nov. 2004.
Istoric. Localit. apare men ţionată docu -mentar, 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.compo nente (Siretu şi Tişiţa) şi 4 sate(Călimăneşti, Haret, Modruzeni,Pădureni). În arealul oraşului M. a avutloc, la 24 iul./6 aug.–6/19 aug. 1917, omare bătălie (Bătălia de la Mărăşeşti) încare Ar mata 1 română (cinci divizii),comandată întâi de generalul ConstantinCristescu şi apoi de generalul EremiaGrigo rescu, în cooperare cu câteva diviziiale armatei ruse, după lupte grele, azdrobit puter nica ofensivă germano-austro-ungară (12 divizii), declanşată cuscopul scoaterii definitive a Româ niei dinrăzboi. Monumente: mausoleul (con -struit în 2 etape, 1922–1924 şi 1936–1938,după planul arhitecţilor George Cristinelşi Constan tin Pomponiu, inau gurat la 18sept. 1938 şi restaurat în 2010–2012),păstrează osemintele a 5 073 de soldaţi şiofiţeri români căzuţi în aceste lupte, caresunt adăpostite în 154 de cripte indi -viduale şi 9 cripte comune pe 18 culoare.Mausoleul este împodobit cu baso re -liefuri realizate de Corneliu Medrea şiIon Jalea şi pictat la interior de EduardSăulescu; biserica având hramul „Ador -mirea Maicii Dom nului”, zidită în anii1830–1835 pe locul uneia ce data dinaintede anul 1809 (repa rată în 1889 şi 1920 şirepictată în 1928); Monumentul dom -nitorului Alexandru Ioan Cuza, dezvelitla 29 sept. 1908; Monumentul „Victo ria dela Mărăşeşti”, operă a sculptorului OscarHan, dezvelit la 21 sept. 1934.
MĂRĂŞTI Õ Răcoasa.

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

MĂRCUŢA, Biserica ~ Õ Bucureşti.

MĂRGĂRITEŞTI, com. în jud. Buzău,alcătuită din 3 sate, situată în SubcarpaţiiBuzăului, la poa lele de N-NE ale Dealului

Blăjani, la izv. râului Hârboca, pe cursulsuperior al Câlnăului; 734 loc. (1 ian.2011): 351 de sex masc. şi 383 fem. Bise -rică din lemn cu hramul „Sfântul Nicolae”(1812–1816), în satul Câmpulungeanca.Agro tu rism.
MĂRGĂU, com. în jud. Cluj, alcătuită din6 sate, situată la poalele de N-NV alemăgurii Că lă  ţele şi cele de S-SV aleCulmii Henţ (M-ţii Apu seni), pe cursulsuperior al râului Henţ; 1 572 loc. (1 ian.2011): 790 de sex masc. şi 782 fem.Prelucr. lemnului. Agroturism. În satulMărgău, menţionat documentar, primaoară, 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 dinlemn (sec. 18) şi o cascadă cu căderea apeide la 30 m înălţime.
MĂRGINENI 1. Com. în jud. Bacău,alcătuită din 8 sate, situată în partea deNE a culmii Pie tricica, pe râul Trebiş;9 659 loc. (1 ian. 2011): 4 889 de sex masc.şi 4 770 fem. Producţie de mobilă şi dearticole din sticlă. Fermă de creştere abovinelor. În satul Mărgineni, atestatdocumentar la 9 sept. 1585, există bisericadin lemn cu hramul „Vovidenia” (1777)şi o biserică romano-catolică (41 m lun -gime şi 16,40 m lăţime) construită în 1954-1960 şi renovată în anii 2001-2003, în satulLuncani se află o biserică din lemn cuhramul „Intrarea în Biserică a MaiciiDomnului” (1777), iar în satul Podiş, obiserică din lemn din anul 1845. Re -zervaţia forestieră Arsura (34,5 ha).

2. Com. în jud. Neamţ, alcătuită din4 sate, situată în Subcarpaţii Neamţului,în zona de izvor a râului Verdele; 4 011loc. (1 ian. 2011): 2 043 de sex masc. şi1 968 fem. Zăcăminte de gaze naturale.În satul Mărgineni se află biserica avândhramul „Adormirea Maicii Domnu lui”(1768–1769), cu fragmente de picturimurale interioare originare, executate deV. Creţulescu, reparată în 1926, repic ta -tă în 1928 şi renovată în 2008; catape -teasmă din 1820.
3. Õ I. L. Caragiale.

MĂRGINIMEA SIBIULUI sau DEPRE -
SIU NEA MĂRGI NIMII, denumire atri -buită, pentru prima dată, de geografulVintilă Mi hăilescu celor două depresiuni(Sălişte şi Sibiu) aflate la poalele Carpa -ţilor Meridio nali, separate de Mă guraBeleunţa (630 m alt.). M.S. grupeazălaolaltă o extinsă ghirlandă de sate mariale mărginenilor (nume sub care era
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cunoscută, în secolele trecute, populaţiaromânească din această zonă, care pose -da mari turme de oi). Cu toate că Depr.Mărginimii prezintă caractere specificede depre siune de con tact ea are şi o bazătectonică, fiind dezvoltată pe un sinclinalparalel cu marginea munţilor, accentuatprintr-o lăsare subsidentă locală, înapropiere de Sibiu. Depr. Mărginimii,limitată către N de anti clinalul de la OcnaSibiului, este considerată o depresiune detip sub carpatic. Aria depresionară pre -zin tă, la poalele munţilor, o treaptă coli -na ră mio cenă, intens fragmentată,alcă tuită din conglo merate, iar în rest unrelief de lunci şi terase. M.S. este, totoda -tă, o importantă zonă etnografică şifolclorică, cu specific pastoral – de creş -tere a ovinelor şi bovinelor –, favorizatăde întinsele suprafeţe cu păşuni şi fâneţe.Cea mai veche formă de păstorit a fostaceea a păstoritului sedentar, practicatpe moşia satului, conti nuată, mai târziu,cu păstoritul pendular (vara, oierii suiauoile pe munte pentru păşunat şi iarnacoborau turmele pentru a fi adăpostite însat) şi cu cel transhumant (deplasări cicli -ce ale turmelor la distanţe mari pentru aierna în zone mai calde, ca acelea dincâmpie sau din lunca şi Delta Dunării).Păstoritul transhumant a fost cauzat, laun moment dat, în secolele trecute, deinsuficienţa fura jelor, de sără cirea vege -taţiei alpine a zonei mărgi nenilor, de dez -vol tarea industriei textile şi a pielăriei înoraşele Sibiu, Cisnădie, Braşov ş.a. caresolicitau cantităţi mari de lână şi piele,de dezvoltarea relaţiilor co mer ciale întreTransilvania şi Ţara Românească pe deo parte, şi Moldova pe de altă parte etc.Cel mai vechi docu ment care se referă latranshumanţa oe ri lor din MărginimeaSibiului este cel emis la cancelaria dom -nului Ţării Româneşti, Mihail I (1418–1420), care reconfirmă privilegiul acordatanterior oierilor din Răşinari de a paşteturmele în sudul Car paţilor. Perioada încare a avut loc cea mai intensă trnashu -manţă a fost între anii 1750–1860 cândturmele de oi ale mărgine nilor, care sedeplasau la distanţe mari, numărau zecide mii de oi, ca de pildă: ciobanii dinPoiana plecau cu 250 000 de oi, cei dinRod cu 150 000, cei din Tilişca cu peste100 000 de oi etc. În afară de creştereaovinelor şi bovinelor, ca ocupaţie pre pon -derentă, locuitorii din MărginimeaSibiului s-au mai îndeletnicit cu cojo -căritul, cu confecţionarea de curele şi

şerpare, de opinci şi cizme, cu prelucr.laptelui, lânii şi a lemnului ş.a.
MĂRIŞEL, com. în jud. Cluj, formatădintr-un sat (de tip risipit), situată pepantele şi culmile M-ţilor Gilău, la 1 150-1 250 m alt., pe cursul superior al râuluiSomeşu Cald, pe malul de E al lacului deacumulare Fân tânele; 1 488 loc. (1 ian.2011): 766 de sex masc. şi 722 fem. Com.
M. este alcatuită din 27 de crânguri (saucătune) în care majoritatea grupurilor decase care formează cătunul (sau crângul)a luat denumirea după capul primeifamilii care s-a satbilit aici (ex.: Mărişelderivă de la Mariş; Stăneşti de la Stan,Ruseşti de la Rus etc.). Hidrocentrală (220MW) din 1977, amplasată în aval de laculşi barajul Fân tânele (Õ Fântânele 1).Parc eolian (100 ha) cu 18 turbine. Prelucr.lemnului (unelte, mobilă, cherestea,grinzi), a laptelui şi fruc telor de pădure.Recoltarea plantelor medicinale.Brichetarea rume guşului. Culturi decartofi, secară, ovăz, plante furajere ş.a.Creşterea bovinelor, ovinelor, porcinelor.Pârtii de schi. Agroturism. Satul Mărişelapare menţionat docu mentar, primaoară, în 1805. Numele satului a fostatribuit unei supra feţe de eroziune,caracteristică pentru M-ţii Apu seni(Platforma de eroziune Mărişel). În loculnumit Fântânele, oastea moţilor condusăde tribunul N. Corcheş a învins-o pe ceamaghiară (la 24 iun./6 iul. 1849) coman -dată de Vasvári Pál.
MĂRIŞELU, com. în jud. Bistriţa-Năsăud,alcă tuită din 7 sate, situată în zonaDealurilor Bistriţei, pe râul Şieu; 2 565 loc.(1 ian. 2011): 1 283 de sex masc. şi 1 282fem. Staţie de c.f. (în satul Mărişelu) şihalte de c.f. (în satele Bârla şi Domneşti).Pomi cultură (meri, pruni). În satulMărişelu, menţionat documentar, primaoară, în 1243, se află biserica din lemn cuhramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şiGavriil” (1892, restaurată în 2010).Biserică din lemn, cu hramul „SfinţiiArhangheli Mihail şi Ga vriil” (sec. 18),transferată în satul Domneşti din satulSatu Nou.
MĂRTINEŞTI, com. în jud. Hunedoara,alcă tuită din 7 sate, situată la poalele deNV ale M-ţilor Şureanu; 1 002 loc. (1 ian.2011): 491 de sex masc. şi 511 fem. Pe terit.satului Jeledinţi a fost des coperit untezaur alcătuit din 58 de denari romani(sec. 1–2). În satul Mărtineşti, men ţionatdocu mentar, prima oară, în anul 1405, seaflă o biserică ortodoxă (1905-1907,

renovată şi pictată în 2008-2009), iar însatul Jeledinţi există o biserică reformatădin 1898.
MĂRTINIŞ, com. în jud. Harghita, alcă -tuită 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 desare gemă (în satul Sânpaul). Moară devânt (sec. 19), în satul Călugăreni. Prelucr.lemnului şi a laptelui. Culturi de cartofişi sfeclă de zahăr. Creşterea bovinelor.Galerie de artă. În punctul „PârâulCetăţii” din satul Sânpaul au fost desco -perite (1957) urmele unei aşezări civileromane şi ale unui castru roman (150 x133 m), cu ziduri din piatră, datând dinsec. 2–3. Aşezarea civilă s-a dezvoltat înjurul castrului datorită existenţei uneisaline, menţionată pe unele inscripţiigăsite aici. În satul Mărtiniş, men ţionatdocumentar, prima oară, în 1333, cu nu -mele Sacerdos de Sancto Martino, se aflăruinele unei cetăţi săteşti (sec. 15), o bise -rică unitariană (1888–1889), cu zid deincin tă (parţial), o biserica reformată(1804) şi conacul „Ugron” (1790), iar însatele Orăşeni, Locodeni, Chinuşu şiPetreni, câte o biserică unitariană datânddin 1783–1785, 1801-1802, 1844 şi, res pec -tiv, din sec. 16. În satul Sânpaul se aflăre zer vaţia ornitologică „Popasul păsă -rilor” (10 ha). 
MĂRUNŢEI, com. în jud. Olt, alcătuitădin 3 sate, situată în Câmpia Boian, pestg. Oltului; 4 391 loc. (1 ian. 2011): 2 253de sex masc. şi 2 138 fem. Producţie deulei comestibil, de ţiglă şi de cărămidă.Moră rit; produse de pani fi caţie. Culturide cereale (grâu, porumb, orz), floarea-soarelui, plante furajere ş.a. Pomicultură(pruni, gutui, nuci, peri, cireşi, vişini).Creşterea bovinelor, ovinelor, porcinelor,cabalinelor. Pe terit. satului Bălăneşti aufost des coperite (1966) urmele uneiaşezări dacice din sec. 5–4 î.Hr., în cares-au găsit vase din ceramică, din pastăfină, cenuşie, lucrate cu mâna sau la roa -tă, cu lustru negru (străchini, castronaşe,amfore ş.a.). Tot aici, în punctul numit„La Izvor”, a fost des coperit un tezaurdacic din argint (brăţară spiralică termi -nată la extre mităţi cu capete de şarpe,două fibule triunghiulare, cu reprezentăriprosomorfe – elemente în formă de figurăumană –, un lanţ-co lier împletit, doi cer -cei etc.), datând din sec. 1 î.Hr. În satul
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Bălăneşti, atestat documentar în 1670, seaflă un conac (sec. 18) şi o biserică avândhra mul „Sfinţii Împăraţi Constantin şiElena” (1820), iar în satul Mărunţei, men -ţio  nat documentar în 1831, există o bise -rică având hramul „Cuvioasa Parascheva”(1860). În satul Malu Roşu există o rezer -vaţie faunistică extinsă pe 1 380 ha,declarată ca atare la 12 ian. 2005.
MĂSTĂCANI, com. în jud. Galaţi, alcă - tuită din 2 sate, situată în zona de contacta Câmpiei Co vurlui cu Pod. Covurlui, înlunca şi pe terasele de pe dr. Prutului şipe cursul mijlociu al râului Chi neja; 4 883loc. (1 ian. 2011): 2 504 de sex masc. şi2 379 fem. Haltă de c.f. (în satul Chiraftei).Producţie de lanţuri şi arcuri. Morărit;produse de panificaţie. Viti cultură.Bisericile cu acelaşi hram – „Sfinţii Voie -vozi”, în satele Măstăcani (1802–1803,refăcută în 1903-1911) şi Chiraftei (1838-1840, restaurată în 1995).
MĂTĂSARI, com. în jud. Gorj, alcătuitădin 5 sate, situată în Piem. Motrului, pecursul superior al râului Jilţu; 5 317 loc.(1 ian. 2011): 2 697 de sex masc. şi 2 620fem. Expl. de lignit. Pomicultură;viticultură. În satul Mă tăsari există obiserică din lemn, cu hramul „SfântulNicolae”, datând din 1897, iar în satulRuncurel, o biserică din lemn construităînainte de anul 1836 şi cula „EftimieNicolaescu” (sec. 19).
MĂTĂSARU, com. în jud. Dâmboviţa,alcătui tă din 7 sate, situată în CâmpiaTitu, pe râul Po topu; 5 532 loc. (1 ian.2011): 2 673 de sex masc. şi 2 859 fem.Reşed. com. este satul Teţcoiu. Staţie dec.f. (inaugurată la 13 sept. 1872), în satulMătă saru. Expl. de petrol şi de balast.Fermă de creştere a porcinelor. Culturide cereale, plante tehnice şi de nutreţ, defloarea-soarelui, sfeclă de zahăr etc. Peterit. com. au fost descoperite urmele maimul tor locuiri succesive din Neolitic,Epoca bronzului, Hallstatt, La Tène-ulgeto-dacic (sec. 2–3) şi din sec. 17–18.Popas turistic. În satul Teţcoiu se aflăbiserica cu dublu hram – „Sfântul IoanBotezătorul” şi „Sfântul Nicolae” (1808–1809) şi biserica „Sfântul Nicolae” (1842);în satul Mătăsaru există biserica avândhramul „Sfântul Grigorie Teologul”(1854), iar în satul Poroinica, biserica„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”(1871).

MĂŢĂU, masiv deluros situat înMuscelele Argeşului, cu aspect de culmedeluroasă prelungă, cuprins între RâuTârgului (la V) şi Argeşel (la E). Alcătuitdin fliş grezos cu intercalaţii şistoase, dingresii, şisturi şi argile. Are panteleacoperite cu fâ neţe şi livezi. Alt. max.:1 017 m. Releu de tele viziune. Sate extinsepână pe culme.
MĂURENI, com. în jud. Caraş-Severin,alcă tui tă din 2 sate, situată în CâmpiaBârzavei, pe râul Bârzava; 2 714 loc.(1 ian. 2011): 1 354 de sex masc. şi 1 360fem. 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 documentarîn 1828, se află o biserică ortodoxă (2004–2008) şi una romano-catolică (1819). 
MĂXINENI, com. în jud. Brăila, alcătuitădin 5 sate, situată în Câmpia SiretuluiInferior, pe dr. văii Siretului; 3 477 loc. (1ian. 2011): 1 737 de sex masc. şi 1 740 fem.Producţie de cherestea, încălţăminte şipreparate din lapte; împletituri dinrăchită. Morărit. Fermă de creştere aovinelor. Culturi de cereale, plantetehnice şi de nutreţ, floa rea-soarelui,legume etc. În satul Măxineni exis tămănăstirea cu acelaşi nume, ctitorie dinanii 1636–1637 a domnului Matei Basarabşi a soţiei sale, Elina, şi menţionatădocumentar la 27 nov. 1640 într-un hrisovsemnat de Matei Basarab în care aceastămănăstire era enumerată printre marilesale ctitorii. Biserica mănăstirii a fostreparată după cutremurul din 14 oct.1802 şi renovată în 1859 de domnulAlexandru Ghica după stricăciunileprovocate de cutremurul din 1856. Înurma secularizării averilor mănăstireştidin 1863 a devenit biserică de mir, care afuncţionat ca atare până la 17 febr. 1917când, din cauza distrugerii provocate deobuzele germane, a căzut în ruină.Mănăstirea a fost reînfiinţată la 24 iun.1990, prima slujbă a călugărilor făcându-se lângă ruinele vechii biserici. Nouabiserică a mănăstirii Maxineni, cu hramul„Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” afost sfinţită la 24 iun. 2004.
MÂNĂSTIREA, com. în jud. Călăraşi,alcă tuită din 3 sate, situată în SV CâmpieiBărăganului, pe malul de V al laculuiMostiştea, în lunca şi pe terasele de pestg. Dunării; 5 733 loc. (1 ian. 2011): 2 825de sex masc. şi 2 908 fem. Nod rutier.Producţie de mobilă. Viti cultură. Culturi

de cereale, floarea-soarelui, plante tehniceşi de nutreţ, legume etc. Pescuit. Centrude împletituri din nuiele. Pe terit. satuluiSultana, pe malul lacului Mostiştea, aufost descoperite (1937 şi ulterior) urmeleunei aşezări neolitice, cu mai multeniveluri de locuire, aparţinând culturilormateriale Bo ian (milen. 4 î.Hr.) şiGumelniţa (milen. 4–3 î.Hr.), în care s-augăsit străchini, vase cu picior, vasetronconice şi piriforme, două figurinefeminine din os, figurine antropomorfeşi zoomorfe din teraco tă etc. Tot aici afost identificată o necropolă de incineraţiedin sec. 10. În arealul satului Coconi afost descoperit (1957) un mormânt deînhumaţie (sec. 4), din care s-a recuperato amforă romană. Între 17 febr. 1968 şi23 ian. 1981, com. M. a făcut parte din jud.Ilfov. În satul Mănăstirea, atestat docu -mentar la 1 iun. 1526 cu numele Cornăţel,ca sat boieresc, într-un act emis dedomnul Radu de la Afumaţi, iar la 5 mai1538 ca târg de peşte, se află o bisericăavând hramul „Sfântul Nestor”, a fosteimănăstiri Cornăţel (1660), biserica„Sfântul Dumitru”, ctitorie din 1648 adomnului Matei Basarab şi casamemorială „Alexandru Sahia” (din 1957).
MÂNDRA 1. Õ Parângu Mare.

2. Com. în jud. Braşov, alcătuită din5 sate, si tuată în Depr. Făgăraş, pe stg.râului Olt, la confl. cu Sebeş; 3 040 loc.(1 ian. 2011): 1 505 de sex masc. şi 1 535fem. Staţie de c.f. (în satul Mândra). Expl.de turbă. Culturi de cereale, cartofi,plante de nutreţ etc. Creşterea bubali -nelor. În satul Mândra, menţionat docu -mentar, prima oară, în anul 1400, se aflăbiserica ortodoxă cu hramul „ÎnălţareaDom nu lui” (1779); în satul Râuşor existăbisericile or todoxe cu hra murile „CuvioasaParascheva” – de Sus (1698) şi „CuvioasaParascheva” – de Jos (1758), iar în satulŞona, biserica ortodoxă cu hramul „Ador -mirea Maicii Domnului” (1706).
MÂNDRIŞCA Õ Valea Seacă (1).

MÂNJEŞTI, lac antropic în jud. Vaslui,creat pe cursul inf. al râului Crasna, laconfl. 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 decontact a Subcar pa ţilor Buzăului cuprelungirile M-ţilor Penteleu, pe râulSlănic, la confl. cu râul Jghiab; 2 779 loc.
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(1 ian. 2011): 1 387 de sex masc. şi 1 392fem. Prelucr. lemnului. Morărit; produsede pani ficaţie. Centru de ceramică populară.Produse de artizanat. Pomi cultură (meri,pruni, nuci, peri). Muzeul etnografic„Valea Slănicului”, inaugurat în 1998, şitabără anuală de sculptură în lemn (din2001), în satul Mânzăleşti. Zonă de carst,dezvoltat pe sare (aflat la suprafaţă saula mică adâncime). Blo cu rile de sare,înglobate într-o masă argiloasă, apar lasupr. în multe locuri din bazinele râurilorJghiab, Meledic şi Pârâul Sărat, pe eledezvoltându-se doline simple sau înge -mănate (20–40 m lărgime şi 10–15 madâncime), lapiezuri adânci, avenuri, la -cu ri sărate apărute în uvalas-uri (dolineînge măna te), peşteri în masive de sareetc. La confl. râului Jghiab cu Slănicul seaflă martorul de eroziune „Grunju”,alcătuit din marne albe cineritice. Întrea -ga zonă a fost declarată regiune ocrotită(1973). Pe terit. satului Buştea, în masivulBreazu, se află un martor de eroziune,asemănător unui cap de om (numit delocalnici „Sfinxul” de la Buştea), care s-aformat în urma acţiunii îndelungate aeroziunii exercitate de factorii modelatoriexterni (vânt, ploi, gelivaţie etc.) asuprarocilor friabile. În satul Mânzăleşti, atestatdocumentar în 1522, se află o biserică dinanul 1886 şi mănăstirea Găvanu (decălugăriţe), cu biserica „Adormirea MaiciiDomnului”, declarată monument istoricşi de arhitectură, construită în anii 1707–1708 prin osârdia moşneanului MoiseIgnat Beşliu pe seama unor danii depădure şi păşune. Mănăstirea a fostincendiată de turci în 1821 care aflaserăcă aici se adăpostesc boierii credincioşiEteriei. Pe locul bisericii distruse deincendiu a fost construită o altă bisericăîn anul 1828 cu sprijinul material alenoriaşilor. Biserica păstrează picturimurale inte rioare originare executate deNicolae Zograf şi Ioan Andro nicescu dinSibiciu. În oct. 1959 mănăstirea a fostdesfiin ţată şi reînfiinţată în 1986. Bisericiledin lemn cu hra murile „Sfinţii Voievozi”(1822–1823, reparată în 1868 şi 1894) şi„Adormirea Maicii Domnului” (1828), însatele Apostari (sat desfiinţat la 17 febr.1968 şi înglobat în satul Beşlii) şi Jghiab.
MÂRLEANU Õ Aliman.

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

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 „Sfân tul Nicolae”
(1890) şi conacele „N. Cioflic” (1850, apoi
„Oscar Han”) şi „Dr. La za rovici” (sec. 19),
azi dispensar.
MÂRŞANI, com. în jud. Dolj, formată din -tr-un sat, situată în Câmpia Romanaţi;4 737 loc. (1 ian. 2011): 2 394 de sex masc.şi 2 343 fem. Viticultură. Culturi decereale, cartofi, plante furajere ş.a. Muzeuetnografic. Bisericile cu hra mu rile„Sfântul Ioan Botezătorul” (construită în1793 de Matei Burada şi reparată în 1896)şi „Sfântul Nicolae” (1831, refăcută în1868). În satul Mârşani s-a născut (1914 -m. 2 iun. 1936) Gogea Mitu (pe numeleadevărat Gogu Ştefănescu), cel mai înaltromân din toate timpurile (avea 2,42 mînălţime, 185 kg şi măsura la pantofi 62).
MÂRZĂNEŞTI, com. în jud. Teleorman,alcă tui tă din 4 sate, situată în CâmpiaBurnas, pe râul Teleorman; 4 044 loc. (1ian. 2011): 2 057 de sex masc. şi 1 987 fem.Moară de cereale (1900), în satul ValeaPărului; produse de pani ficaţie. Şcoală(din 1835), în satul Te leormanu. Culturide cereale, floarea-soarelui, plan te tehniceşi de nutreţ etc. Bisericile din lemn cuacelaşi hram – „Sfântul Nicolae”, în sateleTe leormanu (1815) şi Mârzăneşti (1826)şi biserica  „Adormirea Maicii Domnului”(1832), în satul Cernetu. Fond cinegetic.
MÂŢELOR, Lacul ~, lac antroposalin,helio term, situat în perimetrul oraşuluiOcna Sibiului. Supr.: 1 232,5 m2; ad. max.:74,7 m; salinitatea apei la supr. ajunge la34 g/l, iar la 8,5 m ad. atinge 323 g/l.Temp. apei la supr. (în timpul verii) estede 24,8°C, iar la 1,5 m ad. de 36,3°C.
MEDGIDIA 1. Podişul Medgidiei Õ
Cara su (2).

2. Municipiu în jud. Constanţa, situatîn Pod. Carasu, la 75 m alt., pe canalul

Dunăre–Marea Neagră, la 41 km V-NVde 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 pecanalul Dunăre–Marea Neagră. Nodferoviar (staţia de c.f. a fost inaugurată la4 oct. 1860) şi rutier. Expl. de calcar,bentonit, caolin şi argilă. Oţelărielichidată în 2012. Producţie de piese deschimb pentru trac toare, utilaje tehno -logice pentru ind. chimică şi siderurgică,de utilaje pentru recoltat stuful, remorciautobasculante şi aparate de uz casnic,ciment, var, ipsos, cără midă, ţiglă şi deproduse alim. (brânzeturi, drojdie, spirt,vin, panificaţie). Morărit. Centru po micol(piersici) şi viticol. Muzeul de artă„Lucian Grigorescu” (inaugurat în 1964),cu lucrări de pictură, sculptură şi grafică,cu su biec te dobro gene, semnate deNicolae Grigorescu, Nicolae Tonitza, IonPacea, Boris Caragea, Ion Jalea,Alexandru Ciucurencu ş.a.; Muzeulceramicii. Festival anual de muzicăuşoară „Dan Spătaru”, în luna sept. (din2007). Tabără de pictură „LucianGrigorescu”. Istoric. În peri metrulmunicipiului a fost descoperit (1933 şiulterior) un depozit de bronzuri datânddin perioada mij locie a Epocii bronzului,alcătuit dintr-o brăţară circulară cucapetele libere, o lamă de seceră, un acde 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 aduşidin Crimeea de sultanul Abdul Medjid(de la care derivă şi numele actual alaşezării) şi stabiliţi pe vatra unei localit.,atestată documentar la înce putul sec. 19.
M. a fost declarată oraş la 17 febr. 1968 şimunicipiu la 24 nov. 1994. În prezent areîn subordine ad-tivă localit. componenteRemus Opreanu şi Valea Dacilor.
Monumente: Geamia „Abdul Medjid”(1859–1865), monument istoric; biserica„Sfinţii Apos toli Petru şi Pavel” (1890-1898, restaurată în 2007-2008, cu picturimurale interioare originare); bisericaromano-catolică „Sfânta Elena” (1993).
MEDIA Õ Mediaş.

MEDIAŞ, municipiu în jud. Sibiu, situatîn Pod. Târnavelor, la 285–307 m alt., perâurile Târ na va Mare şi Moşna, la 55 kmN-NE de municipiul Sibiu; 52 239 loc.
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(1 ian. 2011): 25 195 de sex masc. şi27 044 fem. Supr.: 62,6 km2, din care9,3 km2 în intravilan; densitatea: 5 617loc./km2. Staţie de c.f., inaugurată în1872. Expl. de gaze naturale. Producţiede utilaje pentru foraj, de buloane, lan -ţuri, arcuri şi şuruburi, de vase emailatepentru uz casnic, de geamuri (inclusivgeamuri securizate) şi sticlă pentrumenaj, aparate de control şi de distribuţiea energiei electrice, de articole demarochinărie şi voiaj, de  încălţă minte şiechipament de echitaţie, de mobilă,prefabricate din beton şi produse alim.(preparate din carne şi lapte, conser ve,băuturi etc.). Filială a Universităţii„Lucian Blaga” din Sibiu. Liceele„Stephan Ludwig Roth” şi „AxenteSever”. Muzeu municipal, cu secţii deistorie şi etnografie (1950). M. este unuldintre cele mai poluate oraşe dinRomânia. La M. s-a născut StephanLudwig Roth ş.a. Istoric. În perimetrulmunici piului au fost descoperite vestigiimateriale din Neoli tic, din perioada detrecere de la Epoca bronzului la cea afierului, din Hallstatt (o aşezarefortificată, cu două cimitire deînhumaţie), din La Tène (o necropolăceltică de incineraţie de la sf. sec. 4 î.Hr.,în care s-au găsit obiecte din bronz –brăţări, colane, securi ş.a.), din perioadadacică (o aşezare dacică din sec. 3–2 î.Hr.,din care s-au recuperat vase din ceramicămodelate cu mâ na, cu lustru negru, şi untezaur dacic din argint, alcătuit din fibulecu noduri, colan, lanţ-colier, o monedădin argint ş.a.), din sec. 1 d.Hr., din peri -oada de trecere la feudalism (un inel dinaur) etc. Pe Dealul Cucului au fostidentificate urmele cas trului roman

Media. Localit. apare menţionată docu -mentar, prima oară, la 3 iun. 1267 cunumele Villa Medies, iar apoi în 1283, cuacela de Sacer dos de Medies. În 1317, la M.au fost colonizaţi saşi, iar în 1359 localit.este declarată oraş (Civitas Megyes), cudreptul de a avea târguri anuale de vite,cereale şi fructe. Oraşul medieval s-adezvol tat ca un centru comercial, meşte -şugăresc şi de artă. Declarat municipiula 17 febr. 1968, M. are în subordine ad-tivă satul Ighişu Nou. Monumente: zidulde apărare care înconjura oraşulmedieval, înalt de 7 m, cu 3 porţi prin -cipale şi 4 porţi secundare de acces învechea cetate, a fost construit în perioada1480–1534, întărit cu turnuri de apărare(purtând numele unor bresle) şi turnuride porţi. Zidurile cetăţii au fost în mareparte dis truse în sec. 19, azi păstrându-se câteva fragmente din aceste ziduri şicâteva turnuri: Turnul trompe ţilor,datând din 1465, 68,50 m înălţime, clasifi -

cat al zecelea turn din lume ca grad deînclinare (are o deviere de la verticală de2,28 m), a fost reparat în 1672 şi în 1927,când i s-a întărit fun daţia şi i s-a aplicato centură de beton pentru a-i asigurastabilitatea; Turnul rotarilor, 1480–1534,cu transformări din sec. 18; Turnul depoartă al pie trarilor şi zidarilor, sauSteingässer, 1507, cu transformări din sec.18–19; Bastionul dogarilor, sec. 15–16;Turnul străzii pierdute, 1507; Turnul depoartă construit în sec. 16 de breaslaaurarilor, numit şi Turnul Forkesch;Turnul fierarilor sau Schmiedgässer, sec.16, cu unele transformări din 1641 ş.a.;Turnul Mariei (mijlocul sec. 15) sauTurnul torturii (aici erau torturaţi ceicondamnaţi); Turnul porţii (1695); Turnulcroitorilor, cu metereze ş.a.; biserica„Sfânta Margareta” a călugărilorbenedictini (din 1545 este biserică evan -ghelică), datând din sec. 14, re făcută în1447–1482, cu modificări din sec. 17 şi 19,are un turn de 70 m înălţime, cu ceas careindică fazele lunii. Biserica are picturimurale interioare de factură gotică, dinanul 1500, un altar politic (1480–1490), unamvon în stil baroc din 1679, o orgă cu30 de registre şi 1 300 de tuburi, con -struită în 1755 de Johann Weist, şi 40 decovoare din sec. 16–19; biserica francis -cană, da tând din 1444, construită în stilgotic, cu unele transfor mări baroce din1726–1742, are un altar în stil rococo; casaparohială (1515); casa „Krug” (1531);clădirea Primăriei vechi (1616); căminul„Sfântul Anton” (sec. 15); casa „Schuller”,con struită înainte de anul 1588, în stilulRenaşterii transilvănene; casa „Rosenauer”(1621, cu trans formări din sec. 18); casa
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„Schuster Dutz” (1690, renovată în 1813);casa istoricului şi gânditorului sasStephan Ludwig Roth (1796), inauguratăca mu zeu memorial în 1969; clădirea unuiliceu (1604) la care a fost profesor, printrealţii, savantul Hermann Oberth; Şcoalapiariştilor (1740); ca zarma Husari lor(1805); bise ricile ortodoxe cu hramurile„Înălţarea Domnului” (1826) şi „SfântulDumitru” (1999-2009); Sinagogă (sec. 19).În satul Ighişu Nou, se află o biserică dinsec. 15, fortificată şi cu adăugiri din sec.16 (azi biserică evanghelică), cu o casăpa rohială (sec. 15, cu transformări dinsec. 18), şi o biserică ortodoxă cu hramul„Buna Vestire” (sec. 18).
MEDIEŞU AURIT, com. în jud. SatuMare, alcătuită din 7 sate, situată înCâmpia 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 satulMedieşu Aurit). Expl. de balast (în satulIojib). Prelucr. lemnului (mobilă); pro -ducţie de nutreţuri concentrate pentruhrana animalelor de fermă şi de ţuică.Pomicultură (pruni, meri, peri). Culturide cereale, plante tehnice şi de nutreţ etc.Creşterea animalelor. Casă de cultură. Peterit. satului Medieşu Aurit au fostdescoperite urmele unei aşe zări fortificatedin Epoca bronzului (începutul cul turiimateriale Otomani), ale unei aşezări şiale unei necro pole aparţinând dacilorliberi, din sec. 3–4, în cadrul căreia au fostidentificate mai multe cup toare de arsvase. În satul Medieşu Aurit, menţionatdocu men tar, prima oară, în 1271, se aflăo biserică în stil gotic (sec. 15) şi castelul„Lonyai” construit în anii 1620–1657, însti lul Renaşterii tran silvănene, rămas înruină după ce a fost incen diat în timpulcelui de-al Doilea Război Mon dial. Însatul Potău, atestat documentar în anul1215, există biserica ortodoxă „Sfinţii

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

MEHADIA 1. Depresiune intramontană,tecto no-erozivă, parte componentă aculoarului depre sionar Timiş-Cerna(sectorul cel mai larg al aces tuia), situatăla limita dintre Carpaţii Meridionali(M-ţii Cernei) şi cei Occidentali (M-ţiiSemenic şi Almăj), la 400 m alt. Supr.: c.210 km2. Lungime: 26 km; lăţime: 6–9 km.Depr. M. este drenată de râul Bela Recaşi afl. său Mehadica. Relieful, sculp tat înformaţiuni neogene, este în general co -linar, cu frecvente alunecări de teren.Climă blândă (temp. medie anuală 9–10°C) cu precipitaţii mode rate (800 mmanual). Păşuni şi fâneţe naturale în al ter -nanţă cu pâlcuri de păduri de gorun, cer,gârniţă şi stejar. Culturi de cereale şicartofi. Pomi cultură (meri, pruni). Creş -terea animalelor. Ză căminte de feldspat,mangan, cărbune brun. Cu noscută şi subnumele de Mehadica.
2. Com. în jud. Caraş-Severin, alcă -tuită din 4 sate, situată în depresiuneaomonimă, pe râul Bela Reca; 4 194 loc.(1 ian. 2011): 2 063 de sex masc. şi 2 131fem. Staţie de c.f. (în satul Mehadia). Expl.de cărbuni şi gresii. Expl. şi prelucr.lemnului (che restea, parchete). Producţiede plumb, zinc şi cositor, de lanţuri şiarcuri şi de plase metalice. Centru pomi -col. Pe terit. satului Plugova, pe loculnumit Zidina, au fost descoperite (1909şi ulterior) urmele unui castru roman (116x 142,6 m) datând din sec. 2–3, construitdin piatră cu mortar, cu amenajări inte -rioare, cunoscut sub numele Ad Mediam,refăcut, probabil, în timpul domnieiîmpăratului Alexandru Severus şi restau -rat în vremea lui Constantin cel Mare(sec. 4). În jurul castrului s-a dezvoltat oaşezare civilă roma nă, cu edificii impor -

tante, din zid, unde s-au găsit monede,statui şi statuete, ceramică, basoreliefurifunerare şi de cult etc. Cetate (sec. 12–13),construită din piatră şi cărămidă,înconjurată de un şanţ de apărare săpatîn stâncă, dominată de un turn hexa -gonal. În satul Mehadia, menţionatdocumentar în anul 1323, se află ruineleunei biserici medievale, construită decnejii români locali în sec. 14, o bisericăromano-catolică (1740), biserica „SfântulNicolae” (1780, incendiată de turci în1788, renovată în 1794, surpată decutremurul din 11 ian. 1838 şi rezidită în1838-1843, renovată în 1908 şi restauratăşi pictată în 1978) şi biserica avândhramul „Naşterea Maicii Dom nului”(1791–1794), cu decoraţii baroce pefaţade. Grav avariată de turci, biserica afost reconstruită în 1804–1805, iar dupăo inundaţie catastrofală, provocată derâul Cerna, a fost refăcută în 1805–1808.Păstrează picturi murale din 1829. Turn-clopotniţă. Mori de apă.
MEHADICA 1. Com. în jud. Caraş-Severin, formată dintr-un sat, situată înculoarul Timiş-Cerna, pe râul Mehadica;733 loc. (1 ian. 2011): 352 de sex masc. şi381 fem. Expl. de cuarţit, feldspat şiamfibolit. Culturi de cereale, cartofi,legume ş.a. Creşterea bovinelor, ovinelor,por cinelor. Pomicultură (meri, pruni).Mu zeu etno grafic. În satul Mehadica,menţionat do cumentar, prima oară, înperioada 1440–1444, se află bisericaortodoxă cu hramul „Naşterea MaiciiDomnului” (1769, deteriorată de cutre -murul din 14 oct. 1802, refacută ulteriorşi pictată în 1905 de italianul DeliominiBartolomeu, declarată monument istoricîn 1936, restaurată în 1996–1998).

2. Õ Mehadia (1).

MEHEDINŢI 1. Munţii ~, grup de munţiîn partea de SV a Carpaţilor Meridionali,cu orientare NE-SV, mărginit la V şi SVde Valea Cernei, la NE de Valea Motruluişi la E şi SE de Pod. Mehedinţi. Suntalcătuiţi, predominant, din calcare, şisturicristaline şi gresii. Deşi au altitudini mici(1 000–1 400 m), prezintă un reliefaccidentat, cu un abrupt foarte pronunţatspre Valea Cernei. Sunt frag mentaţi devăi scurte, dar foarte puternic adân cite(Motru Sec, Râmnuţa Vânătă, RâmnuţaMare, Arşasca). Sunt dominaţi de câtevaînălţimi mai proeminente: Piatra Cloşani(1 421 m), Pietrele Al be (1 336 m),
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Domogled (1 105 m) ş.a. Alt. max.: 1 466m (Vârfu lui Stan). Munţii M. prezintănu meroase forme carstice: lapiezuri,hornuri, doline, polii, văi seci, depresiunicarstice ş.a. Sunt aco periţi în mare partecu păduri de fag. În arealul lor seîntâlnesc nume roase specii sudice deplante (pi nul negru de Banat, abundentpe cleanţurile care străjuiesc ValeaCernei, alunul turcesc, liliacul, care sedezvoltă până pe culmile Domogleduluişi a Pietrii Cloşanilor, scumpia, mojdrea -nul ş.a.) şi de animale (vipera cu corn,specii rare de fluturi). Mai multe sectoareau fost puse sub ocrotire (Domogled,Valea Cernei, Valea Ţesnei, Piatra Cloşanişi peş terile Cloşani şi Cioaca cu Brebenei).
2. Podişul ~, unitate de podiş, cuinterfluvii ne tede, puternic fragmentatăde ape (Bahna, Topol niţa, Coşuştea,Brebina ş.a.), situată între M-ţii Me hedinţi(la V) şi ulucul depresionar Halânga–Ba -la–Comăneşti, care o desparte de Piem.Coşuştei (la E şi SE). Pod. M. ocupă osupr. de c. 785 km2, având o extindere pec. 53 km lungime şi 15–25 km lăţime.Alcătuit din roci sedimentare (gresii, cal -care) şi roci metamorfice (gnaisuri,micaşisturi, cuar ţite), podişul are o alt.de 400–700 m, fiind dominat de câtevaînălţimi calca roase (Cerboania 803 m,Cornetul Babelor 771 m, Cornetul Băl -ţii ş.a.). În arealul Pod. M. se întâlnescfrecvente forme şi fenomene carstice desuprafaţă (cheile Topolniţei şi Coşuştei,podul natural de la Ponoa rele, depre -siunile carstice Isverna, Cireşu, Balta,doline, abrupturi calcaroase, văi seci, izv.carstice, di fluen ţe carstice etc.) şi deadâncime (peşterile Topolniţa, Bulba,Lazului ş.a.). Include Dealurile Isvernei,

Dealurile Moiseşti–Mălărişca, Depr.Bahna, Depr. Baia de Aramă–Cireşu înpartea de V şi podişurile Nevăţ–Chicioraşi Dealu Mare–Dâlma în E. Alt. max.: 887m (vf. Paharnicului din Dealurile Is -vernei). Acoperit cu păduri de stejarpufos, cer, gârniţă, fag şi gorun. O mareextindere o au tufi şurile de liliac, demojdrean, corn, alun turcesc, dârmoz şiscumpie. Pod. M. este cunoscut şi subdenumirea de Plaiul Mehedinţilor.
3. Judeţ situat în SV României, înbazinul inf. al Dunării, la graniţa cuSerbia 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 de45° latitudine N şi de meridianul de 23°longi tudine E. Supr.: 4 933 km2 (2,07% dinsupr. ţării). Populaţia (1 ian. 2011): 290 137loc. (1,35% din populaţia ţării), din care142 641 loc. de sex masc. (49,1%) şi147 496 de sex fem. (50,9%). Populaţia

urbană: 141 896 loc. (48,9%); rurală:148 241 loc. (51,1%). Densitatea: 59,8loc./km2. Structura populaţiei pe naţio -
nalităţi (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, Or şova, (muni -cipiu), Strehaia, Vânju Mare. Comune: 61.
Sate: 344 (din care 15 sate aparţin ora -şelor). Localit. compo nente ale municipiilor
şi oraşelor: 9.

Relief variat, reprezentat prin treitrepte dis tincte care se succed de la NVcătre SE: partea de NV a jud. M. esteocupată, în proporţie de c. 14%, de M-ţiiMehedinţi (Car paţii Meridionali) şi M-ţiiAlmăj (Carpaţii Occidentali) – zonă încare se în cadrează şi defileul Dunării dela Cazane şi Porţile de Fier; treapta

mijlocie de relief, extinsă la E de M-ţiiMehedinţi, pe c. 56% din supr. jud. M.,cu prin de Pod. Mehedinţi, Piem. Coşuşteişi Piem. Bălăciţei, iar în partea de S şi SVa jud. M. se des făşoară Câmpia Blahniţei(c. 30% din supr. jud. M.), formată dinterasele Dunării.
Climă temperat-continentală, mode -rată, cu une le influenţe mediteraneene,cu ierni blânde (temp. medie a lunii ian.oscilează între –1°C şi –4°C, mai coborâtăpe crestele montane, până la –6°C, iarîncepând din luna febr., temp. sunt pozi -tive până pe la sf. lunii nov.) şi vericălduroase şi secetoase. Temp. medieanuală variază între 4°C în zonelemontane şi 10–11°C în restul teritoriului.Temp. max. absolută (43,5°C) s-a înregis -trat la Strehaia (aug. 1946), iar temp.minimă absolută (–33°C), tot la Strehaia(ian. 1907), rezultând o amplitudine atemp. extreme de 76,5°C – mult mai micădecât în celelalte judeţe ale ţării, datorităinfluenţelor mediteraneene, care deter -mină ca ier nile să fie mai blânde (jud. M.se află pe locul 3 pe ţară din punct devedere al amplitudinii temp. extreme,după jud. Caraş-Severin şi Constanţa).Cantităţile medii anuale de precipitaţiiînsumează 500–600 mm în zona decâmpie, 800–950 mm în reg. piemontaneşi de podiş şi 1 200 mm pe înăl ţimilemontane, cele mai mari valori înregis -trân du-se în lunile mai-iunie şi oct.-nov.Regimul eolian se caracterizează prinvânturi predomi nante dinspre V (cana -lizate pe văile Dunării, Cernei ş.a.) şi NV,care bat cu o frecvenţă de 12–13%, cuviteze medii la 4,5–6,0 m/s.
Reţeaua hidrografică, cu o densitatemedie de 0,4 km/km2, este tributară încea 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 şiBulgaria. În acest sector, Dunăreaprezintă o pantă de scurgere care variazăîntre 35–40‰ în zona dintre Orşova şiDrobeta-Turnu Severin şi 3–4‰ întreGruia şi Cetate şi un debit mediu ce creştede la 5 390 m3/s, la Orşova, la 5 460 m3/sla Drincea. În arealul defileului Dunăriide la Cazane şi Porţile de Fier, cursulDunării a fost amenajat complex (1964–1971), prin colabo rarea între România şiIugoslavia (azi Serbia), realizându-selacul de acumulare Por ţile de Fier I (130km lungime, 5 km lăţime max., c. 700 km2
şi 2,1 md. m3 de apă), creat în spatelebarajului construit între localit. Gura Văii(Româ nia) şi Šip ( Serbia), şi hidrocentralaPorţile de Fier I, cu o putere instalată de2 100 MW, din care 1 050 MW aparţinRomâniei. Ca urmare a poten ţia luluihidroener getic ridicat de care dispuneDu nă rea în acest sector, în aval decomplexul hidro energetic şi de navigaţiede la Porţile de Fier I, în zona OstrovuMare, în perimetrul com. Gogoşu a fostconstruit complexul hidroenergeticPorţile de Fier II (dat în folosinţă în 1985),ca rod al cola bo rării între România şiIugoslavia (în prezent Serbia). Pr. râuripe care Dunărea le colec tează de pe terit.jud. M. sunt Mra conia, Eşelniţa, Cerna,Bahna, Topolniţa, Blahniţa şi Drincea. Înpartea de NE a jud. M. se desfăşoarăbazinul hidrografic superior al râuluiMotru cu pr. săi afluenţi – Coşuştea şiHuşniţa. În afara celor două mari lacuride acumulare de la Porţile de Fier I şiPorţile de Fier II, pe terit. jud. M. existădoar câteva iazuri, precum şi lacul Zăton,din zona carstică Ponoarele, şi lacul Balta,de pe râul Topolniţa.

Vegetaţia naturală prezintă unelecaracteristici legate de influenţele clima -tului submediteranean, de altitu dinilecoborâte ale reliefului şi de mareaextensiune a zonelor calcaroase. Toateaceste ele mente determină dezvoltarea,pe un areal larg, a unor specii şi asociaţiivegetale cu caracter sudic, precum şi aunor rarităţi floristice. Astfel, în Câm piaBlahniţei se mai păstrează câteva pâlcuride ste jar pufos, în amestec cu stejarbrumăriu, ulm, cer şi gârniţă, resturi alevegetaţiei de silvostepă, iar în reg.defileului Dunării şi în zonele calcaroasedin M-ţii Mehedinţi şi din Pod. Mehedinţisunt pre zente, pe mari supr., numeroasespecii de plante termofile (iubitoare decăldură), printre care se evi denţiază

cărpiniţa (Carpinus orientalis), liliacul (Sy -
ringa vulgaris), mojdreanul (Fraxinus
ornus), scumpia (Cotinus coggygria),alunul turcesc (Co ry lus colurna), ghimpele
(Ruscus aculeatus, Rus cus hypoglossum),dârmozul (Viburnum lantana), precum şiunele elemente rare (mai ales în defileulDu nării) printre care arţarul trilobat (Acer
mon spes su lanum), tisa (Taxus baccata),laleaua (Tulipa hunga rica), Daphne laureolaş.a. În partea cen tral-su dică a jud. M. sedezvoltă frecvent pădurile de cer
(Quercus cerris) şi gârniţă (Quercus frai -
netto), în alternanţă cu pajişti (domi natede Festuca valesiaca) şi terenuri agricole,iar la poalele M-ţilor Almăj şi în parteade S a Pod. Mehedinţi predo minăgorunetele, cereto-gorunetele şi cereto-gâr niţe tele. În partea centrală şi de N aPod. Mehe dinţi se întâlnesc păduri degorun (Quercus pe traea) în alternanţă cufagul, iar pe pantele M-ţilor Mehedinţi şipe înălţimile M-ţilor Almăj se dez voltăpădurile de fag.

Fauna, ca şi vegetaţia, este influenţatăde cli matul cu nuanţe submediteraneenecare determină prezenţa multor speciitermofile, ca broasca ţes toasă de uscat
(Testudo hermanni), scorpionul carpatic
(Euscorpius carpathicus), vipera cu corn
(Vipera ammodytes), rădaşca (Lucanus
cervus), guşterul vărgat, o specie sudicăde şopârlă ş.a. Fauna forestieră estebogată şi variată în specii: mis treţ, urs,căprior, râs, jder, vulpe, veveriţă, pi sicăsăl batică, ieruncă, ciocănitoare etc. 

Resurse naturale: zăcăminte dehuilă (Baia Nouă, Eibenthal), cărbunebrun şi lignit (peri metrul Floreşti–Husnicioara–Livezile–Balota), pirite cu -pri fere (Moldova Nouă), min. de crom şimagneziu (Dubova), molibden, titan şizirconiu (Eşelni ţa), feldspat (Eşelniţa),bentonit (Orşova, Eşelniţa), azbest(Dubova, Baia Nouă, Eibenthal, Podeni).În jud. M. se găseşte şi o gamă variată deroci de construcţie: marmură şi calcarornamental (Gura Văii), granit (Eşelniţa),calcar (Iloviţa, Baia de Aramă, Bâlvăneşti,Podeni, Brezniţa-Ocol, Orşova, Ponoareleş.a.), argilă (Şi şeşti, Corcova, Hinova,Strehaia), nisip (Şişeşti, Căzăneşti, Şi -mian, Bălăciţa, Hinova, Şovarna, VânjuMare, Pristol, Salcia), balast etc. O bogăţieaparte o re prezintă pădurile (149 840 ha,2008) şi apele mine rale sulfuroase, iodu -rate, bromurate, clo ruro-so dice, termale(17–24°C) de la Schela Cla do vei, situatela peste 100 m adâncime şi apele mi nerale

sulfuroase geotermale (23–29°C) de laBala.
Istoric. Cele mai vechi urme de lo -cuire (unelte din silex, răzuitoare, dăltiţe,obiecte din os) scoase la iveală de săpă -turile arheologice efecutate în ostroaveleBanului, Şimian, Corbului, OstrovuMare, sau cele găsite în Peştera luiClimente, atestă existenţa vieţii pe acestemeleaguri de la sf. Pa leoliticului şiînceputul Neoliticului. În perimetrulcom. Gârla Mare, care a dat numele uneiculturi materiale, au fost descoperitevestigiile mai multor aşezări omeneştidin Neoliticul mijlociu şi târziu (milen.4–2 î.Hr.), aparţinând culturilor materialeVinča-Tur daş şi Sălcuţa, din perioada detrecere de la Neo litic la Epoca bronzului(2500–1800 î.Hr.) şi mai ales din epocilemijlocie şi târzie ale bronzului. Vestigiiaparţinând Epocii bronzului au fost des -coperite şi în arealele localit. Bâlvăneştişi Balta Verde (com. Gogoşu) sau înOstrovu Mare, iar Epoca fierului (LaTène) este bine reprezentată de aşezărileşi fortificaţiile de la Schela Cladovei,Sviniţa, Dubova, Gura Văii, Hinova,Ilovăţ, Dro beta-Turnu Severin ş.a.Expediţiile legiunilor ro mane pe terit.Daciei, care pătrundeau prin terit.mehedinţean de azi, au culminat cu celedouă răz boaie (101–102 şi 105–106), încare armatele împă ratului Traian auînvins pe cele comandate de Decebal,punând stăpânire pe aceste meleaguri peo perioadă de 165 de ani. În timpulstăpânirii romane, datorită prezenţeiunor importante dru muri care traversauterit. actual al jud. M., s-au dezvoltat maimulte aşezări, printre care Drobeta (aziDrobeta-Turnu Severin), Dierna(Orşova), Ad Mutrium (azi Butoieşti) ş.a.În jurul anului 324, împăratul Constantincel Mare a reactivat politica de cucerireşi consolidare a stăpânirii romane la Nde Dunăre. În cadrul acestor acţiuni a fostconstruit marele val de pământ, cunoscutsub numele de „Braz da lui Novac”, carepornea de la gura râului Topolniţa,traversa Oltenia şi Muntenia prin zonasubcarpatică până la Mizil. Singurulcastru desco perit pe această linie defortificaţii în perimetrul jud. M. este acelade la Hinova, care era subor do natcastrului de la Drobeta. Valurile popoa -relor migratoare care s-au abătut asupraterit. mehe dinţean în sec. 4–7 nu au pututsă disloce populaţia autohtonă daco-
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romană, perenitatea populaţiei de peaceste meleaguri, în perioada sec. 8–11,fiind demonstrată de descoperirilearheologice de la Orşova, Drobeta-TurnuSeverin, Ostrovu Banului, Ostrovu Mareş.a. (aşezări de tip rural cu bordeie,ceramică, unelte din fier, podoabe dinbronz etc.). În Evul Mediu timpuriu,românii (vlahii) trăiau aici organizaţi învoievodate conduse de voievodul Glad(şi urmaşul său, Ahtum), care îşi aveareşed., probabil, la Orşova (Castrum
Urscia) – cetate men ţionată documentaratât în cronica notarului Anonymus alregelui Bela IV – Gesta Hunga rorum, câtşi în lucrarea cu caracter hagiografic
Legenda Sfântului Gerhard (Legenta Santi
Ger hardi Episcopii). Săpăturile arheologiceefectuate în perimetrul municipiuluiDrobeta-Turnu Severin au scos la ivealăvase ceramice de tip balcano-du nărean,aparţinând culturii materiale Dridu (sec.8–11), care atestă o intensă locuire aacestei zone. În 1230, pe terit. de azi aljud. M. s-au pus bazele Banatului deSeverin – unitate militară şi admi -

nistrativă şi im portant punct în sistemulde fortificaţii de pe Dunăre, care cuprin -dea partea de S a Banatului, reg. Severi -nului şi o mică parte din vestul Olteniei,cu centrul în cetatea Severinului. Aceastăputer nică cetate (Castrum Zeurini),menţionată documentar, prima oară, în1247, în Diploma Ioaniţilor, a existat pânăîn 1524, când a fost ocupată de oştirileoto mane, rămânând sub dominaţiaacestora timp de c. 300 de ani. După 1492,când reşed. banilor Olteniei a fosttransferată de la Strehaia la Craiova, încetatea de la Strehaia a continuat să func -ţioneze o bănie de Mehedinţi, subordo -nată celei de la Cra iova. Această bănie ajucat un rol militar important (până pe lasf. sec. 16) în politica voievozilor românide apărare a ţării. În sec. 17, sub condu -cerea lui Lupu Mehedinţeanu şi, în 1821,sub co manda lui Tudor Vladimirescu,locuitorii acestor meleaguri au luptatîmpotriva asupririi naţionale şi sociale.În sec. 18 şi 19, ca urmare a războaielorîntre imperiile Otoman, Rus şi Habsbur -gic, terit. mehedinţean a devenit adeseoricâmp de luptă, mai ales în zona strategicăa Porţilor de Fier. Între 1718 şi 1739, terit.

mehedinţean, împreună cu întreagaOltenie, au fost sub dominaţie habsbur -gică. După Pacea de la Adrianopol (1829),datorită relaţiilor comerciale externe totmai intense, precum şi po ziţiei geograficepe Dunăre, jud. M. a început să se dez -volte în mod armonios din punct devedere eco nomic şi social-cultural. Dupăînfiinţarea portului (1851) şi a şantieruluinaval (1858) de la Turnu Severin, acestoraş a devenit cel mai important centrueconomic, social-cultural şi administratival Mehedinţiului, iar după terminarea căiiferate (1875) a cunoscut o dez voltareascendentă. Astfel, în prima jumătate asec. 20, Turnu Severin a figurat între cele18 mari centre urbane ale României. Înceea ce priveşte organizarea teritorial-adminis trativă a ţării, jud. M. apareatestat documentar, pentru prima oară,la 27 ian. 1483, iar până în al patruleadeceniu al sec. 19 figura drept cel maimare judeţ (între toate cele 17) al ŢăriiRomâneşti. După 1838, peste 50 de sateale jud. M., învecinate cu jud. Dolj şi Gorj,au fost arondate acestora, micşo rându-isubstanţial suprafaţa. Totuşi, în anul1878, jud. M. (cu reşed. la Turnu Severin

616 Mehedinţi



din anul 1841) se situa pe locul 4 camărime între judeţele ţării. O dată cuîmpărţirea pe regiuni a ţării în 1950, fostuljud. M. (5 320 km2), cu opt plăşi, trei oraşeşi 428 de sate, a devenit regiunea Severin,cu reşed. la Caransebeş, în 1952 a intratîn componenţa re giunii Oltenia, iar la 17febr. 1968 a redevenit jud. M., cu reşed.la Turnu Severin (numit din 15 mai 1972Drobeta-Turnu Severin) – dată la careora şul a fost declarat municipiu.
Economia jud. M. se remarcă printr-ostructură indus trial-agrară, în care activeazănenumărate regii autonome, so cietăţicomerciale cu capital de stat sau privat şinumeroşi întreprinzători particulari.
Industria mehedinţeană produce ogamă variată de sortimente: energieelectrică şi termică (hidro centralelePorţile de Fier I de la Drobeta-TurnuSeverin şi Porţile de Fier II de la Gogoşu,cele două centrale electrice şi determoficare de la Drobeta-Turnu Severinşi cea de la Orşova), nave fluviale, barjeş.a. (Drobeta-Turnu Severin, Orşova),mo toare generatoare şi transformatoareelectrice (Or şova), armături industrialedin oţel şi robineţi (Stre haia), materialrulant feroviar, anvelope gigant, aparatede măsură şi control, apă grea (în satulHalânga, com. Izvoru Bârzii), celuloză şihârtie (Drobeta-Turnu Severin), mobilă,placaj, furnir, plăci fibro-lemnoase,cherestea etc. (Drobeta-Tur nu Severin,Strehaia, Orşova, Baia de Aramă, Vân juMare), mat. de constr. (Drobeta-TurnuSeverin, Baia de Aramă, Strehaia),produse textile (ţesături din bumbac,conf., tricotaje etc.) la Drobeta-TurnuSeverin, Strehaia, Orşova, Baia de Aramă,Vânju Mare, produse alim. etc.
Agricultura are o pondere însemnatăîn eco nomia jud. M. Cu toate greutăţileinerente cauzate de tranziţia la economiade piaţă, bazată pe concu renţă, sectorulagricol a înregistrat progrese atât laculturile agricole, cât şi în domeniulcreşterii ani malelor – domenii în careforma de proprietate privată a devenitpreponderentă. La sf. anului 2007, fondulfunciar al jud. M. era format din 293 996ha 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 haalte supra feţe. Din totalul supr. agri cole(293 996 ha), 188 463 ha erau terenuri ara -bile, 80 772 ha păşuni, 10 637 ha fâneţe,6 198 ha vii şi pepiniere viticole şi7 926 ha livezi şi pepi niere pomicole. În

anul 2007, terenurile arabile erau culti -vate 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, legumi -noase pentru boabe, cartofi, legume etc.În cazul unor deficite de umi ditate, agri -cultura mehedinţeană dispune de peste80 700 ha amenajate pentru a fi irigate.Viticultura, cu o producţie totală de stru -guri de 19 050 tone (2007), are condiţiiprielnice de dezvoltare în area lele localit.Corcova, Halânga, Vrata, Oprişor, Iz -voarele, Jiana. La începutul anului 2008,sectorul zootehnic, privatizat în proporţiede peste 99%, cuprindea 41 687 miicapete bovine, 98 358 capete porcine,107 759 capete ovine, 32 686 capete ca -prine, 16 867 capete cabaline; avicultură(1 485 237 capete păsări); apicultură(19 666 familii de albine); piscicultură.
Căile de comunicaţie feroviare, rutiereşi mai ales fluviale asigură legăturile jud.

M. atât cu judeţele învecinate, cât şi cucele mai îndepărtate, dar şi legăturiledintre diferitele sale localităţi. La sf.anului 2007, lungimea reţelei feroviarede pe terit. jud. M. însuma 124 km (întotalitate electri ficată), revenind o den si -tate de 25,1 km/1 000 km2, locul 3 pe ţară,după jud. Tulcea şi Giurgiu, din punctde vedere al slabei densităţi a reţeleiferoviare. Importanţa transpor tuluiferoviar este marcată de prezenţa pe terit.jud. M. a unui segment al magis traleiferoviare Bucureşti–Craiova–Drobeta-Tur nu Severin–Orşova–Timişoara. Înacelaşi an, lungimea totală a drumurilorpublice era de 1 861 km, din care 431 kmmodernizate, cu o densitate de 37,7km/100 km2 (superioară mediei pe ţară,care este de 33,9 km/100 km2), remar cân -du-se trei centre polari zatoare principale(noduri rutiere) ale drumurilor mehedin -ţene: Drobeta-Turnu Severin, Vân juMare, Strehaia. O impor tanţă deosebităîn transporturile rutiere o prezintătronso nul magis tralei rutiere de interesnaţional – Bucureşti– Piteşti–Craiova–Drobeta-Turnu Severin–Orşo va–Timişoara.Tran sportul fluvial se reali zează peDunăre, toate operaţiunile legate deacesta fiind asigurate de por turileDrobeta-Turnu Severin şi Orşova.
Învăţământ, cultură şi artă. În anulşcolar 2007–2008, activitatea de instruireşi educare a copiilor se desfăşura încadrul celor 14 grădiniţe de copii, cu 8 698copii înscrişi şi 492 cadre di dactice, 80 deşcoli generale (învăţământ primar şi

gimna zial), cu 24 346 elevi şi 1 990 cadredidac tice, 19 li cee, cu 12 894 elevi şi 886profesori, o şcoală profesională, cu 2 824elevi şi 172 profe sori ş.a. În acelaşi an, laDrobeta-Turnu Severin funcţiona uninstitut de învăţământ superior, cu şasefacultăţi, 3 879 studenţi şi 45 pro fe sori. Înanul 2007, reţeaua aşe zămintelor decultură şi artă cuprindea un teatru (laDrobeta-Tur nu Severin), patru muzee,patru case de cultură, 104 cămineculturale, 195 biblioteci, cu 1 774 000 vol.,o orchestră de muzică populară, maimulte ansambluri folclorice, tarafuri,fanfare populare ş.a. Un loc aparte îl aumanifestările etno folclorice: Sărbătoarealiliacului de la Ponoarele (în luna mai),Sărbătoarea grâului de la Salcia (iul.),Festivalul cântecului, dansului şi portuluimehedinţean de la Drobeta-Turnu Severin,nedeile săteşti ş.a. Activitatea sportivă sedesfă şoa ră în cadrul celor 30 de secţiisportive în care activează 1 039 sportivilegitimaţi, 53 antrenori şi 73 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. În anul 2007,reţeaua unităţilor sanitare de pe cuprin -sul jud. M. cu prindea şase spitale, cu1 637 paturi (un pat de spital la 182 lo -cuitori), o policlinică, şase dispensare, 96far ma cii şi puncte farmaceutice. În acelaşian, asis tenţa medicală era asigurată de457 de medici (un medic la 653 locuitori),90 de medici stoma tologi (un medicstomatolog la 3 319 locuitori) şi 1 453cadre medicale cu pregătire medie.
Turism. Jud. M. dispune de unpotenţial turistic ridicat (nevalorificat pedeplin din cauza unei infra structuriinsuficient dezvoltate) legat de cadrul na -tural cu peisaje variate şi pitoreşti, cunumeroase monumente ale naturii: podulnatural de la Ponoa rele (fenomen rarîntâlnit, format prin prăbuşirea parţialăa tavanului unei peşteri – este de fapt oboltă naturală cu o deschidere de 25 m,o lungime de 61 m, o lăţime de 8 m şi oînălţime de 9,7 m); peşterile Topolniţa,Bulba, Peştera lui Epuran ş.a.; defileeleDunării de la Porţile de Fier şi Cazane;cheile Topolniţei, Coşuştei, Bulbei;fermecătoarele peisaje din M-ţii Mehe -dinţi şi M-ţii Almăj; cele două lacuri deacumulare de la Porţile de Fier I şi II.Interesante obiective de interes turisticsunt grupate în municipiul Drobeta-Turnu Severin, Stre haia, Orşova, Baia deAramă, în ins. Şimian (unde a fost recon -stituită cetatea de pe ins. Ada-Ka leh,
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acoperită de apele lacului de acumulare
Porţile de Fier I) şi în multe localit. din
Pod. Me hedinţi, care sunt încadrate în
zona turistică cunos cută sub numele de
Nordul Olteniei. Rezervaţiile naturale
adă pos tesc elemente de mare valoare
ştiin ţi fică. Se remarcă îndeosebi Cazanele
Mari şi Mici din de fileul Dunării, cu
tufărişuri de tip sub medite raneean; Valea
Oglănicului, unde se întâl neş te o varietate
aparte a lalelei Cazanelor (Tulipa hun -
garica 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 abun -
denţă cele două specii sudice de ghimpe
(Ruscus aculeatus şi Ruscus hypoglossum);
pădurea Borovăţ, care cu prinde singurul
arboret de pin negru de Banat ce s-a mai
păstrat în Pod. Mehedinţi. Rezervaţiile
paleonto logice Sviniţa (calcare cu
amoniţi) şi Bahna-Iloviţa (calcare recifale
şi argile cu faună din Badenian) sunt
pentru specialişti puncte de re ferinţă de
interes naţional şi chiar european. O
atracţie turistică o constituie şi nume -

roasele vesti gii istorice (Drobeta-Turnu
Severin, Orşova, Buto ieşti, Gârla Mare
ş.a.) şi elementele de autentică şi stră ve -
che cultură populară (ţesături şi cusă turi
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 capa citate totală de 1 276
locuri. Indicativ auto: MH.
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Localităţile jud. Mehedinţi(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)
I. Municipii Localit. componente ale municipiilor

1. DROBETA-TURNU SEVERIN (145 d.Hr.) 1. Dudaşu Schelei2. Gura Văii3. Schela Cladovei

2. ORŞOVA (157 d.Hr.)
II. Oraşe Localit. componente ale oraşelor Satele care aparţin oraşelor

1. BAIA DE ARAMĂ (1581) 1. Bratilovu2. Brebina3. Dealu Mare4. Mărăşeşti5. Negoeşti6. Pistriţa7. Stăneşti8. Titerleşti
2. STREHAIA (1471) 1. Ciochiuţa 1. Menţi*2. Comanda 2. Motruleni3. Hurduceşti 3. Stănceşti4. Lunca Banului5. Slătinicu Mare6. Slătinicu Mic
3. VÂNJU MARE (1772) 1. Bucura2. Nicolae Bălcescu (1912)3. Oreviţa Mare (1652)4. Traian
III. Comune Satele componente

(primul sat este reşed. com.)
1. BALA 1. Bala (1415)

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

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

2. BALTA 1. Balta
2. Coada Cornetului
3. Costeşti
4. Gornoviţa* Până la 20 mai 1996 s-a numit Menţii din Faţă.



5. Nevăţu*
6. Prejna
7. Sfodea

3. BĂLĂCIŢA 1. Bălăciţa
2. Dobra
3. Gvardiniţa

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

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

6. BRANIŞTEA 1. Braniştea
2. Goanţa

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

8. BREZNIŢA-OCOL 1. Brezniţa-Ocol
2. Jidoştiţa
3. Magheru
4. Şuşiţa

9. BROŞTENI 1. Broşteni
2. Căpăţâneşti
3. Luncşoara
4. Lupşa de Jos
5. Lupşa de Sus
6. Meriş

10. BURILA MARE 1. Burila Mare
2. Crivina
3. Izvoru Frumos
4. Ţigănaşi
5. Vrancea

11. BUTOIEŞTI 1. Butoieşti
2. Argineşti
3. Buiceşti
4. Gura Motrului
5. Jugastru
6. Pluta
7. Răduţeşti
8. Ţânţaru

12. CĂZĂNEŞTI 1. Căzăneşti2. Ercea3. Gârbovăţu de Sus4. Govodarva5. Ilovu6. Jigniţa7. Păltinişu8. Poiana9. Roşia10. Severineşti11. Suharu12. Valea Coşuştei
13. CIREŞU 1. Cireşu2. Bunoaica3. Jupâneşti4. Negruşa
14. CORCOVA 1. Corcova2. Breţa3. Cernaia4. Cordun5. Croica6. Gârbovăţu de Jos7. Imoasa8. Jirov9. Măru Roşu10. Pârvuleşti11. Puşcaşu12. Stejaru13. Vlădăşeşti
15. CORLĂŢEL 1. Corlăţel2. Valea Anilor
16. CUJMIR 1. Cujmir2. Aurora3. Cujmiru Mic
17. DÂRVARI 1. Dârvari2. Gemeni
18. DEVESEL 1. Devesel (1637)2. Batoţi3. Bistreţu4. Dunărea Mică5. Scăpău6. Tismana
19. DUBOVA 1. Dubova2. Baia Nouă3. Eibenthal
20. DUMBRAVA 1. Dumbrava de Jos2. Albuleşti3. Brâgleasa4. Dumbrava de Mijloc5. Dumbrava de Sus6. Golineasa7. Higiu8. Rocşoreni9. Valea Marcului
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10. Varodia11. Vlădica
21. EŞELNIŢA* 1. Eşelniţa

22. FLOREŞTI 1. Floreşti2. Copăcioasa3. Gârdoaia4. Livezi5. Moşneni6. Peşteana7. Peştenuţa8. Stroeşti9. Zegujani
23. GÂRLA MARE 1. Gârla Mare

24. GODEANU 1. Godeanu2. Marga3. Păuneşti4. Şiroca
25. GOGOŞU 1. Gogoşu (1607)2. Balta Verde (1714)3. Burila Mică4. Ostrovu Mare
26. GRECI 1. Greci2. Bâltanele3. Blidaru4. Sălătruc5. Valea Petrii6. Vişina
27. GROZEŞTI 1. Grozeşti2. Cârceni3. Păsărani4. Şuşiţa
28. GRUIA 1. Gruia2. Izvoarele3. Poiana Gruii
29. HINOVA 1. Hinova2. Bistriţa3. Cârjei4. Ostrovu Corbului
30. HUSNICIOARA 1. Husnicioara2. Alunişul3. Bădiţeşti4. Borogea5. Celnata6. Dumbrăviţa7. Marmanu

8. Oprăneşti
9. Peri
10. Priboieşti
11. Selişteni

31. ILOVĂŢ 1. Ilovăţ2. Budăneşti

3. Cracu Lung4. Dâlbociţa5. Firizu6. Racova
32. ILOVIŢA 1. Iloviţa2. Bahna3. Moiseşti
33. ISVERNA 1. Isverna2. Buseşti3. Cerna-Vârf4. Drăgheşti5. Giurgiani6. Nadanova7. Seliştea8. Turtaba
34. IZVORU BÂRZII 1. Izvoru Bârzii2. Baloteşti3. Halânga4. Puţinei5. Răscoleşti6. Schinteieşti7. Schitu Topolniţei
35. JIANA 1. Jiana2. Cioroboreni3. Dănceu4. Jiana Mare5. Jiana Veche
36. LIVEZILE 1. Livezile2. Izvorălu de Jos3. Petriş4. Ştefan Odobleja*

5. Valea Izvorului
37. MALOVĂŢ 1. Malovăţ2. 23 August3. Bârda**

4. Bobaiţa5. Colibaşi6. Lazu7. Negreşti
38. OBÂRŞIA-CLOŞANI 1. Obârşia-Cloşani2. Godeanu
39. OBÂRŞIA DE CÂMP 1. Obârşia de Câmp2. Izimşa
40. OPRIŞOR 1. Oprişor2. Prisăceaua
41. PĂDINA 1. Pădina Mare2. Biban3. Iablaniţa4. Olteanca5. Pădina Mică6. Slaşoma
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* Până la 20 mai 1996 a avut grafia Ieşelniţa. * Până la 28 iun. 2005 s-a numit Izvoru Aneştilor.
** Până la 20 mai 1996 s-a numit Pitulaşi.



42. PĂTULELE 1. Pătulele2. Viaşu
43. PODENI 1. Podeni2. Gornenţi3. Mălărişca
44. PONOARELE 1. Ponoarele2. Băluţa3. Bârâiacu4. Brânzeni5. Buicani6. Ceptureni7. Cracu Muntelui8. Delureni9. Gărdăneasa10. Gheorgheşti11. Ludu12. Proiteşti13. Răiculeşti14. Şipotu15. Valea Ursului
45. POROINA MARE 1. Poroina Mare2. Fântânile Negre3. Stigniţa4. Şipotu
46. PRISTOL 1. Pristol2. Cozia
47. PRUNIŞOR 1. Prunişor2. Arvăteşti3. Balota4. Bâltanele5. Cerveniţa6. Dragoteşti7. Fântâna Domnească8. Gârniţa9. Ghelmegioaia10. Gutu11. Igiroasa12. Lumnic13. Mijarca14. Prunaru15. Zegaia
48. PUNGHINA 1. Punghina2. Cearângu3. Drincea4. Măgurele5. Recea6. Satu Nou*

49. ROGOVA 1. Rogova2. Poroiniţa
50. SALCIA 1. Salcia

51. STÂNGĂCEAUA 1. Stângăceaua2. Bârlogeni

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

52. SVINIŢA 1. Sviniţa (1743)
53. ŞIMIAN 1. Şimian

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

54. ŞIŞEŞTI 1. Şişeşti
2. Cărămidaru
3. Ciovârnăşani
4. Cocorova
5. Crăgueşti
6. Noapteşa

55. ŞOVARNA 1. Şovarna
2. Ohaba
3. Studina

56. TÂMNA 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

57. VÂNĂTORI 1. Vânători (f. 1891)
2. Roşiori

58. VÂNJULEŢ 1. Vânjuleţ
2. Hotărani

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

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

61. VRATA 1. Vrata
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* Sat depopulat la sf. sec. 20 şi începutul sec. 21, existând
din punct de vedere ad-tiv, dar fără locuitori.



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; api -
cul tură. Centru de prelucr. artistică a
lemnului. Biseri cile cu hramurile „Schim -
barea la Faţă” (1812), „Ador mirea 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 bi -
serica 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 omo -
nimă din Sub carpaţii Vrancei, pe râul
Milcov; 3 999 loc. (1 ian. 2011): 2 061 de
sex masc. şi 1 938 fem. Expl. lem nului.
Pomicultură (meri, pruni, peri, nuci). Viti -
cul tură. 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 aces tuia, Antioh Cantemir,
a început construirea bise ricii din zid, cu
hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena”, terminată în 1735 de arhiman -
dritul Mi trofan 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 SubcarpaţiiHomo roadelor, constituind alt. max. aacestora (1 002 m).
MERCUREA Õ Miercurea Sibiului.

MEREI, com. în jud. Buzău, alcătuită din11 sate, situată în zona de contact a Câm -piei Săratei cu Dealul Istriţa, pe cursulsuperior al râului Să rata; 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, însatul Să rata-Monteoru). Centru viticol şide vinificaţie. Fermă avicolă. Agrotu rism.Staţiune balneocli ma terică în satul Sărata-Monteoru (Õ). Pe terit. satului Sărata-Monteoru au fost descoperite vestigiima teriale din Epoca bronzului (milen.2 î.Hr.), în area lul unei aşezări fortificate,cu mai multe cimitire, specifice culturiimateriale Monteoru. Aici au fost găsitemai multe inele din aur, un topor dinbronz şi multă ceramică decorată (ceşticu două toarte înălţate, re a lizate subforma unui cap de berbec, amfore etc.).Bine indivi dualizată din punct de vederecultural, populaţia purtă toare a culturiimateriale Monteoru este re zultatul sinte -zei dintre vechii locuitori ai Neoliti culuitârziu cu triburi indoeuro pene. Culturamaterială Mon teoru are o largă răs pân -dire în NE Munteniei, SE Transilva niei şiîn Moldova şi aparţine unei populaţiisedentare formată din cultivatori şi păs -tori. În arealul satului Izvoru Dulce a fostscos la iveală un depozit de bronzuridatând din Epoca bronzului târziu şiurmele unei aşezări dacice (sec. 2–3),suprapusă de o aşezare daco-romană (sec.4). În satul Nenciuleşti există biserica„Sfinţii Voievozi” (1833), iar în satulIzvoru Dulce se află conacul „Sărăţeanu”(sec. 20) şi biserica având hramul „SfântaTreime” (1813). În satul Ciobănoaia seaflă schitul cu acelaşi nume (de maici),întemeiat în a doua jumătate a sec. 16 dedoamna Chiajna, soţia dom nului MirceaCiobanul. Biserica din lemn a schi tuluidatează din anul 1800. Schitul a fostreactivat în anul 2002 pentru călu gări, iarîn anul 2005 a fost transformat în aşeză -mânt monahal pentru călugăriţe. La 30aug. 2008 a avut loc slujba de resfinţire aparaclisului cu dublu hram – „SfântulIerarh Mucenic Teodosie de la Brazi” şi„Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”.
MERENI 1. Com. în jud. Constanţa,alcătuită din 4 sate, situată în partea deE 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 ame -
najarea, pe terit. com. M., unui parc eolian
format din 30 de mori de vânt. În satul
Mereni există biserica „Înălţarea Dom -
nului” (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. Bără -
ganu, 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. Agro turism. În satul Me reni,
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 Găvanu-
Burdea, pe râul Gla vacioc; 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. Cul turi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ, floa rea-soarelui etc.
Apicultură. Creşterea bovinelor. Satul
Ştefeni este amintit docu mentar 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
din tr-un sat, situată la poalele de V ale
M-ţilor Harghi ta, 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. lem -
nului. 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 Vârghi -
şului (lungimea galeriilor: 1 527 m).
Agroturism. Muzeu etno grafic. 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 unita riană con -
struită în 1786–1793 pe locul uneia din
1693. Cheile Vârghişului.
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1428, se află o biserică având hramul„Ador mirea Maicii Domnului” (1808) şiun han. Bisericile cu hra murile „CuvioasaParascheva” (1653), „Sfântul Ni colae”(1751–1753), „Sfinţii Arhangheli Mihailşi Gavriil” (1809–1810) şi „Sfântul Nicolae”(1868), în satele Vărzaru, Borleşti, Dobro -gostea şi Vâlcelele. În satul Borleşti se maiaflă casa „Stă tescu” (sec. 18, cu refaceridin sec. 19 şi 20), de plan dreptun ghiular,cu cerdac pe arcade.
MERIŞOR, trecătoare în Carpaţii Meri -dio nali, între marginea de SV a M-ţilorŞureanu şi cea de NE a M-ţilor Retezat,care permite legătura între Depr.Petroşani şi Depr. Haţeg-Pui. Străbătutăde o cale ferată şi de o şosea modernizată.Alt. max.: 759 m. Cunoscută şi sub nu -mele de pasul Băniţa.

MESEŞ, Munţii ~, culme muntoasă înpartea de N a M-ţilor Apuseni, cuorientare NE-SV şi alt. de 700–800 m,situată la N de Valea Crişului Repede şila V de Valea Agrijului. Din punct devedere struc tural reprezintă un horstcristalin. Fragmentată de ape în maimulte măguri rotunjite (Vlesin, Mogoş,Osoiu, Măgura Stânii ş.a.) sepa rate prinînşeuări accentuate. Alt. max.: 996 m

(Măgura Priei). M-ţii M. se intercaleazăîntre Depr. Şimleu şi Depr. Almaş-Agrij,venind în contact, la NV, cu unele culmişi măguri cristaline (Prisnel, Preluca ş.a.)din Pod. Someşan, care formează punteade legătură între M-ţii Apuseni (CarpaţiiOccidentali) şi Car paţii Orientali – puntecunoscută sub numele de „Jugulintracarpatic”. Culmea este acoperită cupăduri de fag, carpen şi gorun, precumşi cu pajişti secundare.
MESEŞENII DE JOS, com. în jud. Sălaj,alcă tuită din 4 sate, situată în Depr.Şimleu, la poalele de NV ale M-ţilorMeseş, pe râul Coliţca; 3 196 loc. (1 ian.2011): 1 591 de sex masc. şi 1 605 fem.Producţie de seifuri metalice, de odgoa -ne, frânghii, sfori şi de produse de panifi -caţie. Muzeu etnografic. Centruetnografic şi folcloric. Cusături şi ţesăturipopulare. Izvoare cu ape mineralecarbogazoase, sulfuroase. Pe terit. satuluiFetindia au fost des coperite urmele uneiaşezări a dacilor liberi (sec. 2–4). În satulMeseşenii de Jos, menţionat docu mentar,prima oară, în 1341, se află o biserică dinsec. 15. Până la 1 ian. 1965, satul şi com.Meseşenii de Jos s-au numit Căţăluşa.

MESTECĂNIŞ 1. Obcina ~ Õ Obcinele
Bu covinei.

2. Pas (trecătoare) în SE ObcineiMestecăniş, la 1 096 m alt., care asigurălegăturile rutieră (şosea modernizată) şiferoviară, peste culmile de SE ale ObcineiMestecăniş, între Depr. Dornelor şi Depr.Câmpulung Moldovenesc.
3. Mănăstirea ~ Õ Pojorâta.

METALIFERI, Munţii ~, masiv muntossituat în partea de S a M-ţilor Apuseni,la N de Valea Mu reşului, între ValeaAmpoiului (la E) şi Valea Ro şie, afl. dr.
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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, ValeaRorii şi Albac; 1 270 loc. (1 ian. 2011): 644de sex masc. şi 626 fem. În satul Mer -ghindeal, menţionat documentar, primaoară, în perioada 1332–1335, se află obiserică datând din sec. 13 (azi bisericăevanghelică), amplasată în in teriorul uneicetăţi construite în sec. 15–16. În satulDealu Frumos, atestat documentar,prima oară, în 1329, există o biserică dinsec. 13 (azi biserică evanghelică), iniţialbazilică romanică, transfor mată în stilgotic (biserică-hală) în sec. 15. Bisericaare 37 m lungime şi 17 m lăţime şi esteînconjurată de un zid de incintă, prevăzutcu turnuri (dreptunghiulare) de apărarela colţuri, ale căror lucrări de construcţieau fost terminate în 1522. Tot în satulDealu Frumos se mai află o bisericăortodoxă, cu hramul „Sfântul Nicolae”(1626), şi casa „Hohner” (1783).
MERHEIU MARE, lac în partea de N aDeltei Dunării, între braţele Chilia şiSulina, la V de grindul Letea; 10,58 km2;vol.: 15,9 mil. m3. Legat prin canale delacurile Matiţa, Babina, Trei Iezere şi debraţul Cerneovka (ramificaţie a braţuluiChi lia). Piscicultură. Loc de cuibărit alpelicanilor.
MERIŞANI, com. în jud. Argeş, alcătuitădin 9 sate, situată în partea de S aDealurilor Argeşului, în zona de confl. arâului 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 haltede c.f. (în satele Merişani şi Borleşti),inaugurate în 1899. Nod rutier. Expl. depetrol şi de balast. Hidro centrală (11,5MW), intrată în funcţiune în 1976.Producţie de mobilă pentru birouri şi deîncălţăminte. Fermă avicolă. Pomicultură(pruni, meri, peri). În satul Merişani,menţio nat docu men tar, prima oară, în

Pasul Mestecăniş

Munţii Metaliferi.
Vedere generală
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al Mureşului (la V), cu alt. ce variază între500 şi 1 000 m. Alt. max.: 1 170 m (vf. Feri -celi). M-ţii M. au o alcătuire litologicăvariată: gre sii, marne, argile, conglo -merate, şisturi cristaline, piro clastitevulcanice, calcare jurasice. Cu toate că ro -cile calcaroase sunt dispersate, în arealullor re lie ful carstic este bine reprezentat(creste, abrup turi, chei spectaculoase,peşteri, podul natural de la Gro hot ş.a.).Pe stâncăriile calcaroase se dezvoltătufărişuri de liliac şi scumpie şi pajişti destâncărie. Prezintă frecvente forme derelief vulcanic, cu co nuri distruse deeroziune. Sunt intens fragmentaţi deafluenţii Mureşului şi Crişului Alb. Aunume roase depresiuni intramontane(Zlatna, Băiţa, Lun coiu, Visca, Ilia ş.a.).Zăcăminte de aur, argint, mercur, piriteşi sulfuri complexe. Pante acoperite cupă duri de foioase.
METEŞ, com. în jud. Alba, alcătuită din12 sa te, situată la poalele de S ale M-ţilorTrascău, pe râurile Ampoi şi Ampoiţa;2 946 loc. (1 ian. 2011): 1 517 de sex masc.şi 1 429 fem. Expl. de calcar. Muzeu etno -grafic (în satul Ampoiţa). Agroturism. Înarealul satului Ampoiţa, menţionat docu -mentar, prima oară, în 1293, au fostdescoperite urmele a două aşezări de tipCoţofeni (2500–1800 î.Hr.), ale unei aşe -zări din Epoca mijlocie a bronzului, detip Wietenberg (sec. 16–13 î.Hr.), şi aleunei aşezări romane (în care s-au găsitmonede imperiale romane, inscripţiivotive, ceramică şi cărămizi cu ştampileale Le giunii a XIII-a Gemina). Pe terit.satului Meteş, atestat documentar, primaoară, în 1338, au fost identificate (iul.1994) urmele unei necropole din milen.3 î.Hr. În satul Tăuţi se află ruinele uneicetăţi construite în 1276 din iniţiativaepiscopului Petru de Alba Iulia. În 1320,zidurile cetăţii, do minate de un donjonpatrulater, au fost dublate, iar în sec. 16s-a adăugat un bastion şi o a doua in cintă.În perioada 1553–1556, cetatea a fostdistrusă de arma ta austriacă. Bisericileortodoxe, cu acelaşi hram – „CuvioasaParascheva”, în satele Ampoiţa (sec. 17),Meteş (1760–1780, pictată în 1994–1995)şi Poiana Ampoiului (1760-1762, cuample transfor mări din 1913). În satulPresaca Am poiului a fost ridicat (în 1898)un obelisc comemorativ dedicat anuluirevoluţionar 1848–1849. În arealul com.
M. se află un izbuc, cheile Ampoiţei (15ha) şi două rezervaţii geolo gice (calcarele

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

MEZIAD, peşteră în partea de V a M-ţilorApu seni, situată pe versantul de S alM-ţilor Pădurea Craiului (jud. Bihor).Dispusă pe trei niveluri; galeriile care ocompun au o lungime totală de 4 750 m.Prin mărimea galeriilor şi prin structuragolurilor subpământene (poduri, scări,galerii, brâ uri, falduri, coloane etc.),peştera M. este impor tantă pentru studiilede speleogeneză şi evoluţie carstică.Resturi fosile de Ursus spelaeus. Obiectivturistic.
MEZIL Õ Mizil.

MICA 1. Com. în jud. Cluj, alcătuită din7 sate, situată în partea de NV a Dealu -rilor Jimborului, în zona de confl. aSomeşului Mic cu Someşu Mare; 3 873loc. (1 ian. 2011): 1 893 de sex masc. şi1 980 fem. Pomicultură (meri, pruni,peri). Satul Mica este menţionat docu -men tar, prima oară, în 1330. În satulMănăs tirea, atestat documentar, primaoară, în 1308, se află o biserică din sec.13, în stil romanic, cu turn-clopotniţă dinlemn (sec. 18) pe pronaos, biserica orto -doxă cu hramul „Sfântul Nicolae” (1520),de factură gotică, cu elemente de forti -fica ţie, şi castelul „Kornis” (1593), con -struit în stilul Renaşterii transilvă nene,cu remarcabile ancadramente din piatrăşi un turn de poartă ridicat în 1720. Însatul Nireş, menţionat documentar,prima oară, în 1330, se află o biserică dinsec. 18.
2. Com. în jud. Mureş, alcătuită din7 sate, situată în Pod. Târnavelor, lapoalele de S ale Dealului Gruieţ (480 malt.), pe râul Târnava Mică; 4 754 loc.(1 ian. 2011): 2 389 de sex masc. şi 2 365fem. Halte de c.f. (în satele Mica şi Deaj).Nod ru tier. Viticultură. În satul Mica,menţionat docu men tar, prima oară, în1376, se află un conac de la sf. sec. 18, înprezent sediul Primăriei; în satul Abuş,amintit documentar, prima oară, în 1361,cu numele Obusfalua (numele actualdatează din 1854), există un castel în stilbaroc (sec. 17, restaurat şi amplificat înperioada 1775-1830), fostă reşed. a prin -cipelui Apor, o biserică ortodoxă, dinlemn, cu hramul „Sfinţii ArhangheliMihail şi Gavriil” (sec. 18), declarată mo -nu ment istoric, şi o casă din 1820, în caregeneralul Jósef Bem şi-a instalat statulmajor; în satul Deaj se află o bisericăunitariană (1834) şi o casă ţărănească din

1796. La 13 sept. 1944, pe terit. com. M.au avut loc lupte crâncene între ostaşiiarmatei române şi unităţi ale armateigermane.
MICĂSASA, com. în jud. Sibiu, alcătuitădin 4 sate, situată în Pod. Târnavelor, perâul Târnava Mare; 2 189 loc. (1 ian. 2011):1 126 de sex masc. şi 1 063 fem. Staţie dec.f. (în satul Micăsasa). Prelucr. lemnuluişi a laptelui. Viti cultură. Muzeu sătesc.În satul Micăsasa, menţionat documentar,prima oară, în 1267, se află o bisericăroma no-catolică din sec. 13 (reconstruităîn sec. 14–15, cu unele transformări dinsec. 18), declarată monument istoric,castelul „Brukenthal” (1500, cu uneletrans formări din sec. 18), casa „Mărgi -neanu” (1800) şi o şcoală înfiinţată în 1787de Gh. Şincai, în care predarea se făceaîn limba română. În satul Ţapu există ocetate cu biserică de incintă (sec. 15–17,cu unele trans formări din 1625 şi 1838),azi biserică evanghelică, declaratămonument istoric.
MICEŞTI, com. în jud. Argeş, alcătuitădin 4 sate, situată în partea de S a Dealu -rilor Argeşului, pe Râu Doamnei; 4 536loc. (1 ian. 2011): 2 291 de sex masc. şi2 245 fem. Producţie de piese şi accesoriipentru autovehicule, de mobilă, de cără -mizi şi ţigle. Pomicultură (meri, pruni).Culturi de căpşuni. Pârtie de schi (în satulBrânzari). În satul Miceşti există biserica„Adormirea Maicii Domnului” (1844-1848, reparată în 1879 şi 1909), iar în satulPăuleasca se află conacul fam. Budiş -teanu (ante 1746), cu un amplu foişor custâlpi sculptaţi, casa „Hagi Tudorache”(sec. 18) şi biserica având hramul „Ador -mirea Maicii Domnului” (1796), ctitoriea fraţilor Budişteanu. În satul Purcăreniau fost identificate urmele unui castruroman situat pe fortificaţia romană Valul
lui Traian; în acest sat există bisericaavând hramul „Sfântul Nicolae” (1779).
MICEŞTII DE CÂMPIE, com. în jud.Bistriţa-Nă săud, alcătuită din 3 sate,situată în zona Co linelor Comlodului;1 118 loc. (1 ian. 2011): 554 de sex masc.şi 564 fem. Haltă de c.f. (în satul Mi ceştiide Câmpie). Satul Miceştii de Câmpieeste menţionat documentar, prima oară,în 1329. În satul Fântâniţa, atestat docu -mentar, prima oară, în 1297, se află obiserică reformată (sec. 17, restaurată în1993), declarată monument istoric, şi obiserică ortodoxă din 1465.
MICFALĂU, com. în jud. Co vasna, for -ma tă dintr-un sat, situată în zona defi -
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leu lui Oltului, la poalele de NE aleM-ţilor Baraolt şi cele de V ale M-ţilorBodoc, la 600 m alt., la 22 km N de muni -cipiul 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 balneo clima -terică de interes local, cu funcţionarepermanentă, cu climat de culoar intra -mon tan, sedativ, cu veri răcoroase (mediatermică a lunii iul. este de 17°C) şi iernifriguroase (în ian. temp. medie estede -5°C), cu precipitaţii moderate (c. 700mm anual). Princi palul factor natural decură îl constituie izvoarele cu apeminerale carbogazoase, feru ginoase,bicar bonatate, clorurate, sodice, calcice,hipotone, in dicate pentru tratareaafecţiunilor tubului digestiv (gastritecronice hiperacide, ulcere gastrice duo -denale cronice, colite cronice), a celorhepa to biliare (dischinezie biliară,colecistite cronice) şi a bolilor de nutriţie(diabet zaharat). Com. M. a fost înfiinţatăla 7 apr. 2004 prin desprinderea satuluiMicfalău din com. Malnaş, jud. Covasna.În satul Micfalău, atestat docu mentar în1760, se află biserica ortodoxă cu hramul„Sfântul Nicolae” (1878-1882) şi o bisericăromano-catolică (1830-1832).
MICIA Õ Veţel.

MICLĂUŞENI, Castelul ~ Õ Butea.

MICLEŞTI 1. Com. în jud. Vaslui, alcă -tuită din 3 sate, situată în Pod. CentralMoldovenesc, pe stg. râului Vaslui; 2 884loc. (1 ian. 2011): 1 467 de sex masc. şi1 417 fem. Pomicultură. Festival folcloricanual „Movila lui Burcel” (luna mai). Peterit. com. M. există rezervaţia botanică„Movila lui Burcel” (12 ha), instituită în1973 şi declarată arie protejată în anul2000. În cadrul acestei rezervaţii vege - tează elemente de floră pontice, submedi -teraneene şi continentale, cu multe speciirare (stânjenelul de stepă, ruscuţa, simi -nocul, zambila, usturoiul sălbatic ş.a.). Însatul Chirceşti se află biserica avândhramul „Pogorârea Duhului Sfânt”(1809–1810, reparată în 1894); în satulPopeşti există o biserică din lemn cuhramul „Sfântul Ioan Bote zătorul” (1795),iar în satul Micleşti se află biserica avânddublu hram - „Sfântul Nicolae” şi „SfinţiiVoievozi”, construită în anii 1830-1832pe cheltuiala vornicesei Raluca Miclescu,reparată în anii 1910-1912, 1942 şi 2000 şimănăstirea Movila lui Burcel (de călu -gări) înfiinţată în 1993 pe vestita forma -ţiune natu rală, legendară, cunoscută sub

MIERCUREA-CIUC, municipiu înpartea cen  tral-estică a României, reşed.jud. Harghita, situat în Depr. Ciuc, la655–730 m alt., la poalele de V ale M-ţilorCiuc şi cele de E ale M-ţilor Har ghi ta, pestg. râului Olt; 41 540 loc. (1 ian. 2011):19 900 de sex masc. şi 21 640 fem. Supr.:11,1 km2; den sitatea: 3 742 loc./km2.Staţie de c.f. (inaugurată la 5 apr. 1897).Nod rutier. Expl. de andezit (la Jigodin-Băi), de argile caolinoase şi caolin (laHarghita-Băi). Producţie de caroseriipentru autovehicule, de remorci şi semi -re morci, de maşini şi utilaje, de aparate,dispozitive şi instrumente medicale şi delaborator, de îmbrăcăminte pentru lucru,de articole ceramice pentru uz gospo -dăresc şi ornamental, de ambalaje dinmetal şi material plastic şi de produsealim. (preparate din carne şi lapte,panificaţie, amidon, bere, spirt etc.).Tipografie. Staţie de îmbuteliere a apelorminerale. Fermă de creştere a bovinelor.Universitatea „Sapientia" (f. 2001). MuzeulSecuiesc al Ciucului, înfiinţat în 1930, cusecţii de arheologie şi istorie, artă plastică,etnografie, ştiinţele naturii; galeria de artă„Nágy Imre” (1973). Bibliotecă judeţeană(1950), cu peste 242 000 vol. Patinoarartificial (4 000 locuri), inaugurat în 1970.Casă de cultură (1963). Turism. Staţiunibalneoclima terice, în localit. componenteHarghita-Băi şi Jigodin-Băi. Istoric. Înperimetrul localit. componente Jigodin-Băi au fost desco perite urmele unei

625Miercurea-Ciucnumele de Movila lui Burcel. În tradiţiapopulară s-a păstrat legenda conformcăreia prin anul 1498, domnul Ştefan celMare, însoţit de alaiul său, aflat prinaceastă zonă, a întâlnit un ţăran care nuavea o mână (acesta era de fapt şoimanulBurcel care luptase la Războieni, în 1476,alături de Ştefan cel Mare) şi care arapământul de pe această movilă în zi deduminică. Între bat de Ştefan cel Mare dece munceşte dumi nica, ţăranul a răspunscă fratele lui nu-i împrumută boul şiplugul decât în zi de duminică. Atunci,domnul Moldovei i-a dat lui Burcel şasepungi cu galbeni pentru a-şi cumpăra boişi plug. Aşadar, după stabilirea, în 1993,ca pe această movilă să se înfiinţeze omănăstire, la 21 mai 1996 s-a sfinţit loculpe care urma să se construiască mănăs -tirea, iar la 21 mai 1997 a fost sfinţităbiserica din lemn a mănăstirii, cu hramul„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, şicele trei case destinate călugărilor. Întoamna anului 2005, din cauza unuiscurt-circuit electric biserica a fostmistuită de incendiu, în locul ei fiindconstruite ulterior (2006–2008) o nouăbiserică din lemn pentru călugări şi obiserică din cărămidă pentru credincioşiicare vin să se roage la această mănăstire.Formaţiunea naturală „Movila luiBurcel” este declarată monument istoric.
2. Õ Mogoş.

MICULA, com. în jud. Satu Mare, alcă -tui tă din 3 sate, situată în CâmpiaSomeşului, la graniţa cu Ucraina, pe râulTur; 4 035 loc. (1 ian. 2011): 1 994 de sexmasc. şi 2 041 fem. Staţie de c.f. (în satulMicula). Producţie de sârmă şi deproduse de pani ficaţi (pufuleţi). Morărit.Culturi de cereale, plante tehnice şi denutreţ, cartofi, legume etc. Crescătorie defazani (în pădurea Foieni); rezervaţie decerbi lopătari. În satul Micula, menţionatdocumentar, prima oară, în 1216, se aflăo biserică reformată (1825–1838), decla -rată monument istoric, o biserică roma -no-catolică (1926) şi o biserică ortodoxăcu hramul „Sfânta Treime” (2000-2010).
MIDIA, cap pe litoralul românesc al MăriiNegre, situat la N de Constanţa. Separădouă tipuri de ţărm: cel înalt, cu faleză(în S) şi cel jos, cu plajă, cordoane, perisi -puri şi lagune (în N). Aici debu şeazăcanalul Poarta Albă–Năvodari–Mi dia(ramificaţie a canalului Dunăre–MareaNeagră).
MIELCU Õ Peciu Nou.

Miercurea-Ciuc. Biserica mănăstirii franciscane
Şumuleu



aşezări datând de la sf. Epocii bron zului,aparţinând culturii materiale Noua (sec.14–12 î.Hr.), din care s-au recuperat vaseceramice de culoare neagră, roşie şiportocalie, bogat ornamen tate cu motivegeome trice. La Jigodin-Băi există şi uncomplex de fortificaţii dacice (sec. 1d.Hr.). Localit. M.-C. apare menţionatădocu mentar, prima oară, ca târg, în 1427şi apoi ca oraş liber (oppidum) la 5 aug.1558. În Evul Mediu a fost un importantcentru politic şi cultural, reşed. unuiscaun secuiesc. Devastat de trupele turco-tătare în 1661. În a doua jumă tate a sec.18 a fost sediul unei unităţi militaregrănicereşti. În 1878, oraşul a devenitreşed. jud. Ciuc, iar la 17 febr. 1968 reşed.jud. Harghita. Declarat municipiu la27 iul. 1979. M.-C. are în subordinead-tivă 3 localit. compo nente: Ciba,Harghita-Băi, Jigodin-Băi. Monu mente:cetatea Mikó, de fapt un castel rezidenţialconstruit în 1611–1623 pe cheltuiala luiHidvégi Mikó Ferenc, consilier alprincipelui Gabriel Bethlen (refăcut în1714–1716 şi restaurat în 1970), cu turnuride apărare, azi sediul Muzeului judeţean;mănăstirea franciscană Şumuleu, cu obiserică ctitorită de Iancu de Hunedoara(1444–1448), demolată în 1802 ca urmarea stricăciunilor provocate de cutremuruldin 14 oct. 1802 şi reconstruită în perioada1804–1835, în stil neoclasic, cu puterniceinfluenţe baroce. În această biserică seaflă statuia Sfintei Fecioare Maria (2,27m înălţime), sculptată în lemn de tei în1515-1520, făcătoare de minuni; bisericaavând hramul „Sfinţii Apostoli Petru şiPavel” (1930–1936), înconjurată de un zidde incintă, posedă un altar baroc,numeroase incunabule şi cărţi rare,obiecte de cult, argintărie etc.; capela„Sfântul Anton” (1661, cu transformăridin anii 1750–1773); biserica romano-catolică „Sfânta Treime” (sec. 15), iniţialîn stil gotic, extinsă în 1707 în stil baroc,cu un turn ridicat în anul 1800; bisericaromano-catolică „Sfânta Cruce” con -struită în perioada 1751–1758 în stil baroc;clădirea fostului sediu al scaunului Ciuc(1780); clădirea fostei garnizoane degrăniceri (1786), azi spital; clădireaPrimăriei vechi (1884–1888), azi sediulPre fecturii; clădirea Tribu nalului jude -ţean (1892–1905), în stil electic; bisericaortodoxă cu hramul „Sfântul Nicolae”(1929–1935), în stil bizantin, cu picturimurale interioare executate, în 1936, de

Dimitrie Belizarie, sfinţită la 8 nov. 1936 şireparată în anii 1988–1990, a devenit (din1994) catedrală episcopală; bisericaromano-catolică zidită în anii 2000-2003după planurile arhitectului MakoveczImre.
MIERCUREA NIRAJULUI, oraş în jud.Mu reş, situat într-o mică de presiune dinzona Dealurilor Nirajului, la confl. râuluiNiraju 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 intra -vilan; densitatea: 3 643 loc./km2. Staţiede c.f. (inaugurată în 1914, la M.N.) şihaltă de c.f. (în satul Tâmpa). Nod rutier.Expl. de gaze naturale. Prelucr. cărnii, alem nului (mobilă), a inului şi cânepei;producţie de articole de îmbrăcămintedin piele, de încalţăminte, de jocuri şijucării, de pre pa rate din lapte şi deproduse de pani ficaţie. Moară pentrumăcinat cereale. Viticultură. Centru deceramică populară. Casă de cultură.
Istoric. În arealul oraşului M. N. au fostdescoperite vestigii neolitice (to poare dinpiatră ş.a.), iar în satul Lăureni au fostscoase la iveală mai multe monedebizantine. Prima menţiune documentarăa localit. datează din anul 1493, iar în 1567apare consemnată cu numele Zereda. La21 febr. 1605, la M. N. a fost recunoscutca principe al Transilvaniei, BocskayIstvàn, şi tot în acelaşi an aici a fostconvocată Dieta Transilvaniei. Com. M.N.a fost trecută în categoria oraşelor la 19iun. 2003, având în subordine ad-tivăsatele Beu, Dumitreştii, Lăureni, Moşuni,Şardu Nirajului, Tâmpa şi Veţa.
Monumente: în oraşul M. N. se află obise rică din sec. 15 (azi biserică refor -mată), o biserică din lemn cu hramul„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”(1750, reparată în 1843 şi 2008), declaratămonument istoric, o biserică romano-catolică (1928), clădirea fostei Prefecturi(1905) şi bustul prin cipelui BocskayIstvàn, sculptat în 1906 de Horváth Géza;în satul Moşuni, atestat documentar,prima oară, în 1446, există o bisericăreformată (din 1760), iar în satul Beu seaflă o biserică romano-catolică (sec. 18).
MIERCUREA SIBIULUI, oraş în jud.Sibiu, situat în Pod. Secaşelor, la 230 malt., pe râul Secaş; 4 287 loc. (1 ian. 2011):2 131 de sex masc. şi 2 156 fem. Supr.: 85,1km2, din care 3,4 km2 în intravilan;densitatea: 1 261 loc./km2. Staţie de c.f.(în Miercurea Sibiului). Nod rutier.Prelucr. lem nului. Preparate din lapte.Fermă avicolă. Culturi de cereale. Po mi -

cultură (meri, nuci, peri, pruni). Viticul -tură. Staţiune balneoclimaterică se zo nieră,de interes local, cu climat de coline şi cuizvoare de ape mine rale clorurate, sodicecon centrate, iodurate, slab bromurate,indicate pentru tratarea afecţiunilorreumatismale (spondiloze cer vicale,lombare şi dorsale în stadiu incipient), acelor vasculare (va rice în stadiu incipient,flebite), a unor stări pre puberale la copiişi a unor tulburări funcţionale genitale lafemei. Istoric. În localit. componentăApoldu de Sus au fost descoperite osecure datând din Neo litic, o brăţară dinaur din perioada hallstattiană, zecemonede dacice din argint, ceramicădacică şi urmele unui vicus (sat) roman,cu nume necu nos cut, în care s-au găsitfragmente de zidărie, vase cera mice, unchiup, inscripţii, reliefuri şi meda lioanefune rare, cărămizi cu ştampila Legiunii a
XIII-a Ge mina, un lanţ şi inele din aur,precum şi un tezaur monetar romanimperial (499 de monede, în ma joritatedenari, emise în perioada 189/180–41î.Hr.). În arealul localit. componenteDobârca a fost descoperit (1967) untezaur monetar alcătuit din 29 de denariromani republicani (sec. 2–1 î.Hr.) şi optdenari romani imperiali (sec. 1 d.Hr.). Înanul 1141, regele ungur Géza II acolonizat în această zonă primele familiide germani care au înte meiat aşezareanumită de ei Reussmarkt, ridicată la rangde târg în 1332, dar prima atestare docu -mentară a localit. M.S. apare consemnatăîn perioada 1290–1301. Din 1854 până la17 febr. 1968, com. şi satul MiercureaSibiului s-au numit Mer curea, iar la 7 apr.2004 com. M.S. a fost trecută în categoriaoraşelor având în subordine ad-tivălocalit. componente Apoldu de Sus şiDobârca. Monumente: bise rică din sec.13 (azi bise rică evanghelică), cu turnridicat deasupra primei travee a naveicentrale; cetate ţărănească (sec. 16–19);bisericile ortodoxe „Sfântul Ilie” (1864-1872), cu elemente baroce şi gotice,declarată monument istoric, repa rată în1947, 1974-1975, şi „Adormirea MaiciiDomnului” (2010-2012); biserica greco-catolică „Buna Vestire” (1700); casa me -mo rială şi bustul sculpto rului CorneliuMedrea; în localit. componentă Dobârcaexistă o biserică din sec. 13 (azi bisericăevanghelică) şi ruinele unei cetăţiconstruită în anii 1481–1515. 
MIERSIG Õ Câmpia Miersigului.

MIHAI BRAVU 1. Com. în jud. Giurgiu,formată dintr-un sat, situată în Câmpia
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Burnas, pe dr. râului Neajlov şi pe malulde 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 dinmate rial plastic. Culturi de cereale, floa -rea-soarelui, plante tehnice şi de nutreţ,sfeclă de zahăr, legume etc. Bise ricăavând hramul „Cuvioasa Parascheva”(1884). În arealul com. M.B. se extindetrupul de pădure Padina Tătarului (230ha), care face parte integrantă dinrezervaţia Comana. Între 17 febr. 1968 şi23 ian. 1981, com. M.B. a făcut parte dinjud. Ilfov. Până la sf. sec. 19, satul MihaiBravu s-a numit Dadilov.
2. Com. în jud. Tulcea, alcătuită din3 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 227fem. Expl. de calcar şi de porfir. Biserică(1913-1922, restaurată în 2009-2010), însatul Mihai Bravu.

MIHAI EMINESCU, com. în jud. Botoşani,alcătuită din 9 sate, situată în zona decontact a Câmpiei Jijiei Superioare cuDealul Bour, pe cursul superior al râuluiDrăcşani; 7 232 loc. (1 ian. 2011): 3 663 desex masc. şi 3 569 fem. Reşed. com. estesatul Ipoteşti (în care se află muzeulmemorial „Mihai Eminescu”) – sat în carea copilărit poetul Mihai Eminescu.Ateliere de mobilă, de confecţii textile şimetalice, de tricotaje şi de tăbăcărie. Pro -ducţie de alcool; îmbuteliere de băuturirăco ritoare. Două abatoare. Agroturism.În 1992, la Ipoteşti a fost înfiinţat CentrulNaţional de Studii „Mihai Eminescu”. Înarealul satului Stânceşti au fost desco -perite (1960) urmele unei aşezări traco-getice datând de la sf. Hallstatt-ului (sec.6–3 î.Hr.), extinsă pe 50 ha, în cadrulcăreia au fost identificate bordeie şicâteva locuinţe de su prafaţă. Aici s-augăsit amfore de Chios şi Thásos, piesescitice de harnaşament, două figurinefemi nine şi una reprezentând un animalfantastic (peşte cu rât şi colţi de mistreţ),datând din sec. 5 î.Hr., executate din aur,prin ciocănire. În perimetrul satuluiCucorăni, atestat documentar în 1538, înzona numită „Medeleni”, au fost desco -perite vestigiile unei aşezări neolitice,aparţinând culturii materiale Cucuteni,în care s-au găsit vase ceramice şi figurinedin lut, specifice acestei culturi, precumşi urmele unei aşezări din a doua Epocăa fierului (La Tène, sec. 3–2 î.Hr.), ale uneiaşezări carpice din sec. 2–3 şi ale uneiaşezări prefeudale (sec. 6–7). În satulCerviceşti se află biserica din lemn cu

hramul „Adormirea Maicii Domnului”(1787), construită de meşterii Ion SânDumitraşcu şi Grigore; în satul Cucorăniexistă biserica din zid cu hramul „SfântulNicolae” (1818–1819, reclădită în 1855–1856), iar în satul Ipoteşti, atestat docu -mentar la 15 iun. 1616, biserica din zidcu hramul „Sfinţii Arhan gheli Mihail şiGavriil” (1825). Capela „Sfântul TeodorSicheotul”-Callimachi (1837), în satulStânceşti. În pădurea din satul Baisa areloc anual, în luna iul., un festival folcloric(port popular, cântece şi dan suripopulare). Parc dendrologic.
MIHAIFALĂU Õ Valea lui Mihai.

MIHAIL KOGĂLNICEANU 1. Com. înjud. Constanţa, alcătuită din 3 sate, si -tuată în zona de contact a Pod. Casimceacu câmpia litorală, pe cursul inf. al râuluiCasimcea; 10 224 loc. (1 ian. 2011): 5 059de sex masc. şi 5 165 fem. Aeroport inter -naţional care deserveşte municipiulConstanţa (27 km NV de acesta) şi impli -cit întreg litoralul Mării Negre. Aero -portul a fost supus unor ample lucrări deextindere şi modernizare (1990–1995).Nod rutier. Producţie de mobilă, de să -pun şi detergenţi, de preparate din carneşi lapte. Fermă avicolă. Legumicultură.Muzeu etnografic aromân. În com. M.K.există o bază militară americană, inau -gurată la 1 oct. 2009, extinsă pe 5 ha, cu78 de clădiri (spaţii pentru locuit, maga -zine, cantine, centre medicale, săli desport etc.), organizată cu fonduri alocatede Guvernul american. Pe locul actual alcom. M.K., la începutul sec. 16 s-a stabilitcâteva triburi de tătari veniţi din Crimeea,întemeind aşezarea Kara Murat (Muratcel Negru) nume atribuit în cinstea unuiconducător tătar. După 1877 au începutsă se stabilească aici mai multe familii democani români. Până în 1930 satul şi com.
M.K. s-au numit Kara Murat, iar între 1930şi 1948 au purtat numele Ferdinand I.Biserica romano-catolică „Sfântul Antonde Padova” (1897-1898), în stil gotic,renovată după cutremurul din 4 mart.1977 şi biserică ortodoxă (2007-2011), însatul Mihail Kogălniceanu.

2. Com. în jud. Ialomiţa, alcătuită din2 sate, situată în partea de E a CâmpieiBărăganului, pe cursul inf. al Ialomiţei;3 069 loc. (1 ian. 2011): 1 540 de sex masc.şi 1 529 fem. Culturi de cereale, planteteh nice şi de nutreţ, floarea-soarelui,legume etc. Până în 1912, satul şi com.
M.K. s-au numit Cotu Epure. În satulHagieni se află mănăstirea cu acelaşi

nume (de călugări) înfiinţată în anul 2001lângă ruinele bisericii „Sfântul Nicolae”,care a fost ctitoria regelui Carol I, con -struită în anii 1881–1892. Această bisericăa fost abandonată după inundaţiilecatastrofale provocate de râul Ialomiţa înprimăvara anului 1970, în prezent aflân -du-se într-o fază avansată de degradare(tavanul este pe jumătate prăbuşit, iarpicturile murale, originare, sunt în mareparte deteriorate). Alături de aceastăbiserică ruinată a fost construită (în anii2003–2007) biserica de zid cu hramul„Sfântul Dumitru Izvo râtorul de Mir”,sfinţită în nov. 2007. Până la 10 oct. 2005,com M.K. a avut în componenţă sateleGura Ialomiţei şi Luciu care la acea datăau format com. Gura Ialomiţei, jud.Ialomiţa.
3. Com. în jud. Tulcea, alcătuită din3 sate, situată la poalele de V ale DealuluiPietros (206 m alt.), pe râul Teliţa; 3 236loc. (1 ian. 2011): 1 646 de sex masc. şi1 590 fem. Staţie de c.f. (în satul MihailKogălniceanu). Aero port care deserveştemunicipiul Tulcea (21 km S de acesta).Expl. de calcar compact pentru fabricareacimentului şi varului. Produse alim.Fermă de creştere a bovinelor (în satulRândunica). Centru de încercare a soiu -rilor de cereale. Pe terit. comunei a fostdescoperit un tezaur compus din 25 000de monede din argint, 200 perperi bizan -tini din aur, peste 100 de lingouri dinargint, obiecte de podoabă din aur şiargint, datând de la sf. sec. 13 şi începutulsec. 14. Până la începutul sec. 20, satulMihail Kogălniceanu s-a numit Enichioi.Biserica „Sfânta Treime” (2007-2011,sfinţită la 13 iun. 2011), în satul MihailKogălniceanu.

MIHAI VITEAZU 1. Com. în jud. Cluj,alcă tuită din 3 sate, situată în partea deV a Pod. Tran silvaniei (Câmpia Turzii),pe râul Arieş; 5 785 loc. (1 ian. 2011): 2 831de sex masc. şi 2 954 fem. Expl. de gips(în satul Cheia). Balastieră. Fabrici deîncălţăminte şi de mezeluri. Legumi -cultură. Fermă de creştere a bovinelor.Pomicultură. În satul Mihai Viteazu,menţionat documentar, prima oară, în1170, iar apoi în 1332 cu nu mele Sacerdos
de Villa Sancti Michaelis, se află o bisericăreformată (1674–1684), una romano-cato -lică (sec. 19) şi alta unitariană (sec. 18),declarate monumente istorice; în satulCheia există o biserică unitariană (sec.18–19), iar în satul Corneşti, biserica
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2 977 de sex masc. şi 3 064 fem. Staţie dec.f. (în satul Furnicoşi), inaugurată la 1 iul.1887. Producţie de pompe şi compresoareşi de îmbrăcămite pentru lucru. Pomi cul -tură (meri, pruni, peri). Parc dendrologic(57,5 ha) creat în anii 1895–1900, cuexemplare de brad caucazian (Abies
nordman niana), stejar roşu (Quercus bo -
realis), pin (Pinus strobus), gorun (Quercus
petraea), arborele pagodelor (Ginkgo
biloba), ienupăr de Virginia (Juniperus
virginiana) etc. În cadrul par cului se păs -trea ză şi o parte din vechea pădure deluncă în care se află exemplare monu -mentale de stejar (Quercus robur). Bise ri -cile cu hramurile „Sfântul Nicolae” (1767)şi „Sfântul Ioan Botezătorul” (1810), însatele Valea Bradului şi Furnicoşi.

2. Com. în jud. Olt, alcătuită din 2sate, situată în Câmpia Boian; 1 773 loc.(1 ian. 2011): 845 de sex masc. şi 928 fem.Staţie de c.f. (în satul Mi hăeşti). Nodrutier. Centru de confecţionat covoare.Morărit; produse de panificaţie. Viticul -tură. În satul Buşca se află o bisericăavând hramul „Sfântul Nicolae” (1847)şi un conac (sec. 19), iar în satul Mihăeştiexistă bisericile „Sfântul Nicolae” (1847,reparată în 1924 şi 1964) şi „AdormireaMaicii Domnului” (1864–1869).
3. Com. în jud. Vâlcea, alcătuită din13 sate, situată în partea de E a Subcar -paţilor Olteniei, pe dr. Văii Oltului; 6 724loc. (1 ian. 2011): 3 317 de sex masc. şi3 407 fem. Reşed. com. M. este satul

Buleta. Staţie de c.f. (în satul Govora),inaugurată la 2 iul. 1887. Zăcăminte desulf, de origine bacte riană (în satulGovora). Centrală electrică şi de termofi -care cu o putere instalată de 207,5 MW(intrată în funcţiune în 1960). Hidro -centrală (45 MW), dată în folosinţă în1975, şi uzină de pro duse sodice (în satulGovora). Fermă avicolă (în satul Buleta).Pomicultură (meri, peri, nuci). SanatoriuT.B.C. (în satul Mihăeşti). În arealulsatului 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 maimulte vase din ceramică (ceşti globularecu gâtul scurt şi două toarte, cu decorincizat), iar pe terit. satului Buleta a fostdescoperită o fibulă din bronz, datânddin prima jumătate a sec. 7 î.Hr. În satulGovora se află o biserică din lemn, cuhramul „Sfântul Nicolae” (adusă, în 1804,din localit. Genuneni), şi mănăstireaGovora (de maici), cu biserica avândhramul „Adormirea Maicii Domnului”,

construită în prima jumătate a sec. 15 dedomnul Vlad Dracul şi pus tiită, în 1440,de boierul Albu cel Mare; rezidită în anii1492–1496 de domnul Vlad Călugărul şitermi nată de Radu cel Mare, biserica estedecorată la exterior cu un brâu median,iar ferestrele sunt prevăzute cu ancadra -mente din piatră sculptată. Ansam blulmo nahal a fost în întregime reparat şireînnoit de Matei Basarab în anii 1640–1645, care a instalat la această mănăstireo tiparniţă (dăruită de mitro politul PetruMovilă de la Kiev), de sub teascurilecăreia au ieşit primele legiuiri în limbaromână (Pravila de la Govora, 1640 – ceamai veche cu legere de legi în ŢaraRomânească – şi Îndrep tarea legii, 1652),precum şi cărţi de slujbă în limba slavonă
(Psaltirea, 1637). În 1710–1711, domnulConstantin Brâncoveanu a amplificatcom plexul monahal şi a reconstruit bise -rica, pe care a îm podobit-o cu picturimurale interioare, cu ajuto rul zugravilorIosif, Hranite, Teodosie, Ştefan ş.a., înspiritul stilului brânco venesc. Bisericapăstrează un remarcabil iconostas dinlemn sculptat în stil brâncovenesc, cuicoane pictate pe foiţe din aur, datând dinsec. 18. Trapeza (sala de mese) a fostconstuită în 1775. Ansamblul monastic afost renovat în perioada 1957–1969 şi1986–1988. Bisericile cu acelaşi hram –„Sfântul Nicolae”, în satele Bârseşti (1736,cu fresce din 1809) şi Negreni (1778, cupridvor adăugat în 1824 şi clopotniţă din1824). În satul Măgura se află bisericaavând hramul „Sfântul Ioan Botezătorul”(1834), iar în satul Buleta, o biserică cudublu hram – „Sfântul Ioan Boteză torul”şi „Sfântul Nicolae” (1838, cu picturimurale interioare originare). În satulMihăeşti există un conac din sec. 19 (azisa natoriu T.B.C.).
MIHĂILENI 1. Com. în jud. Botoşani,alcă tuită din 3 sate, situată în zona Dealu -rilor Ibăneşti, pe stg. văii Siretului, lagraniţa cu Ucraina; 2 730 loc. (1 ian. 2011):1 347 de sex masc. şi 1 383 fem. Expl. şiprelucr. argilei (cahle de teracotă). Culturide sfeclă de zahăr, cartofi, legume ş.a.Vechi centru de ceramică roşie. Parcdendrologic. Muzeu cu colecţii de ouăîncondeiate. Satul Rogojeşti este menţio -nat documentar, prima oară, în 1397.Bisericile din zid cu hramurile „SfinţiiVoievozi” (1795) şi „Sfân tul Ni colae”(1839–1842, reparată în 1875), în satelePârâu Negru şi Mihăi leni. Satul Mihăilenieste atestat documentar în 1792 ca punctde vamă. Până la 17 iul. 2003, com. M. a
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romano-catolică cu hra mul „SfântaEmilia” (1774), cu zid de incintă, decla -rată monument istoric în anul 2004.
2. Com. în jud. Constanţa, alcătuitădin 2 sate, situată în zona de contact aPod. Istriei cu câmpia litorală, pe ţărmulde 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). Nodrutier. Fermă de creştere a ovinelor (însatul Sinoie).

MIHALŢ, com. în jud. Alba, alcătuită din4 sate, situată în partea de V a Pod. Târna -velor, la confl. Târnavei cu Mureşul; 3 416loc. (1 ian. 2011): 1 734 de sex masc. şi1 682 fem. Balastieră. Producţie de ţevi şituburi din oţel; prelucr. lemnului; pro -duse de panificaţie. Morărit. Pe terit.satului Obreja au fost descoperite (1961–1963) urmele unei aşezări neolitice, apar -ţi nând culturii materiale Petreşti (sf.milen. 3 î.Hr.) şi ale unei aşezări ruraledaco-romane (sec. 2–4). La 21 mai/2 iun.1848, aici a avut loc o ciocnire sângeroasăîntre armata ne meşilor maghiari şi ţăraniiromâni care ocupaseră pământul acapa -rat, pe nedrept, de contele Eszter házy(„Măcelul de la Mihalţ”). În satul Mihalţ,menţionat documentar, prima oară, în1319, se află biserica „Sfânta Treime” (1884,restaurată şi pictată în 1994-1997). În satulObreja se află castelul „Wesselényi” (1901).
MIHĂEŞTI 1. Com. în jud. Argeş, alcă -tuită din 7 sate, situată în zona de contacta Piem. Cândeşti cu Dealurile Argeşului,pe Râu Târgului; 6 041 loc. (1 ian. 2011):

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



„Cuvioasa Parascheva” (1883, reparatăşi pictată în frescă în 2007-2010) şi „SfinţiiArhangheli 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 deacumulare, 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 6,4km2 în intravilan; densitatea: 1 165loc./km2. Nod rutier. Producţie demobilă, de încălţăminte, ţesături, deter -genţi, săpun, produse refractare, amba -laje din hârtie şi carton şi de produsealim. Abator. Ferme avicolă şi de creşterea vacilor de lapte (în colaborare cu o firmăolandeză). La M. se află în stadiu definalizare (lucrările au fost întrerupte, dinlipsă de fonduri băneşti, după 1989)nodul hidrotehnic de pe râul Argeş, cuun baraj deversor şi două porturi deacostare pentru tranzi tarea navelor dintr-un sector în altul al navigaţiei pe canalulBucureşti–Dunăre (rămas şi el nefina lizatdupă dec. 1989). Lacul de acumulare,realizat în anii ’80 ai sec. 20, are supr. de1 013 ha şi un vol. de apă de 76,3 mil. m3.
Istoric. În perimetrul satului Popeşti aufost descoperite (1954–1960) urmelesupra puse ale mai multor aşezări datânddin epocile bronzului (culturile materialeGlina şi Tei) şi fierului (cultura materialăBasarabi). Din perioada geto-dacică (sec. 2î.Hr.-1 d.Hr.) a fost identificată, ipotetic,aşezarea Arge dava – important centrupolitic al unei forma ţiuni din rândurilecăreia s-a ridicat Bure bista, şi presupusareşedinţă a tatălui lui Bure bista – încadrul căreia au fost scoase la iveală maimulte locuinţe, gropi de provizii şi un„palat” din lemn şi vălătuci (pro babilreşed. lui Burebista). Materialul arheolo -gic găsit aici constă în vase cera mice (căni,castroane, fructiere), mărgele din sticlă,un meda lion din aur, cu cap de femeie

(probabil zeiţa Bendis), un candelabrudin teracotă cu trei braţe etc. Localit. M.a fost declarată oraş la 18 apr. 1989, avândîn subordine ad-tivă 3 sate (Drăgă nescu,Novaci, Popeşti). Între 17 febr. 1968 şi23 ian. 1981 a făcut parte din jud. Ilfov.
Monumen te: biserica cu hramul „SfântaTreime” din satul Popeşti, construită înanii 1688–1689 prin strădania mareluivistier Cristea Popescu, păstrează picturimurale interioare originare, atribuite luiPârvu Mutu, între care se remarcă un ta -blou votiv cu figura domnului ConstantinBrânco veanu; biserica având hra mul„Sfinţii Voievozi” (1714), decla ra tă monu -ment istoric, şi conacul „Călinescu” (sec.19), în oraşul Mihăileşti; bisericile cuhramurile „Adormirea Maicii Domnului”(sec. 17) şi „Sfântul Nicolae” (1870, cupicturi murale inte rioare din 1967–1982),în satele Novaci şi Drăgă nescu.

2. Com. în jud. Buzău, alcătuită din4 sate, situată în partea de V a CâmpieiBărăganului, pe râul Sărata, pe malul deS al lacului Amaru; 1 987 loc. (1 ian. 2011):992 de sex masc. şi 955 fem. Nod rutier.Fermă de creştere a porcinelor. Culturide cereale, floarea-soarelui, plante tehniceşi de nutreţ, legume etc. În satulMihăileşti, men ţionat documentar în1830, se află biserica „Sfinţii ArhangheliMihail şi Gavril” (1853). Până la 7 iun.2004, com. M. a avut în componenţă satulFlorica, dată la care acesta a devenitcomună de sine stătătoare. La 24 mai2004, în raza com. M. a avut loc un gravaccident rutier în care a fost implicat unTIR care transporta substanţe periculoase(azotat de amoniu). Autovehiculul s-arăsturnat, a luat foc şi apoi a explodatfapt ce a determinat moartea a 18persoane.
MIHĂLĂŞENI, com. în jud. Botoşani,alcătuită din 7 sate, situată în partea deE a Câmpiei Jijiei Superioare, pe malullacului de acumulare Stânca-Costeşti, lagraniţa 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 şiheleş teie. Conacul „Ursianu” (sf. sec. 19),în satul Mihălăşeni.
MIHEŞU DE CÂMPIE, com. în jud.Mureş, alcătuită din 8 sate, situată înCâmpia Sărmaşului, pe Pârâu deCâmpie; 2 545 loc. (1 ian. 2011): 1 282 desex masc. şi 1 263 fem. Staţie de c.f. (însatul Miheşu de Câmpie). Nod rutier.
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avut în componenţă satele Călineşti,Cândeşti, Talpa şi Viţcani care la aceadată au format com. Cândeşti, jud.Botoşani.
2. Com. în jud. Harghita, alcătuită din4 sate, situată în partea de NE a Depr.Ciuc, pe râul Racu, la confl. acestuia cuOltul, 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 Mihăi -leni şi Nădejdea). În satul Mihăileni,menţionat documentar, prima oară, în1333, se află o biserică romano-catolică(sec. 15) cu zid de incintă şi cu fresce dinsec. 16, declarată monument istoric în1992, o biserică unitariană (1860), conacul„Bialis” (începutul sec. 19), azi sediulPrimăriei, şi o moară de apă (în ceputulsec. 19). Agroturism.
3. Com. în jud. Sibiu, alcătuită din 5sate, situată în Pod. Hârtibaciului, pe râulCalva; 1 033 loc. (1 ian. 2011): 526 de sexmasc. şi 507 fem. Morărit. Satul Mihăileniapare menţionat docu mentar, primaoară, în 1382. În satul Metiş, men ţio natdocumentar în 1319, se află o cetate ţără -nească (sec. 15–16) cu biserică evanghe -lică de incintă (1863), iar în satulMoar dăş, atestat docu mentar în 1373, obiserică din sec. 14 (azi biserică evanghe -lică), fortificată în sec. 15–16. CanionulMihăileni, cunoscut şi sub numele de„Râpa lui Brod”, este de fapt o ravenă dec. 600 m lungime şi mărginită de pereţiînalţi de c. 25 m în care apar roci conglo -merate. Această ravenă, care s-a formatpe valea râului Calva în urma eroziuniiputernice în sedimentele nisipoase devârstă pliocenă, a fost declarată arieprotejată cu statut de rezervaţie geologicăşi peisagistică extinsă pe o supr. de 15 ha.În satul Mihăileni există biserica avânddublu hram - „Sfântul Nicolae” şi „Sfân -tul Prooroc Ilie Tesviteanul” (1839, pictatăîn 1970-1971 şi restaurată în 2005-2009)şi biserica „Sfântul Dumitru” (1880, res -tau rată în 1924 şi 1964). Bisericile cuhramurile „Înălţarea Domnului” (1820),

Mihăileşti (1). Barajul lacului de acumulare



                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                            

2. Com. în jud. Olt, alcătuită din 4sate, situată în Câmpia Boian, pe stg.râului Olt; 1 764 loc. (1 ian. 2011): 873 desex masc. şi 891 fem. Reşed. com. estesatul Ulmi. Haltă de c.f. (în satul Milcovudin Deal). Balastieră. Biserica avândhramul „Sfântul Dumitru” (1781, cuadăugiri din 1831), în satul Milcovu dinDeal 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 sinestătătoare.
MILCOVUL, com. în jud. Vrancea, alcă -tui tă din 2 sate, situată în CâmpiaSiretului 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; legu -micultură. Până la 1 ian. 1965, satul şicom. M. s-au numit Ri sipiţi. În satulMilcovul se află biserica având hramul„Sfânta Ecaterina”, ctitorie din 1860 a luiConstantin Robescu, cu picturi muraleinterioare executate de Sava Henţia,declarată monument istoric. Până la 7mai 2004, com. M. a avut în componenţăsatele Răstoaca şi Gologanu, care la aceadată au devenit comune de sinestătătoare.
MILEANCA, com. în jud. Botoşani, alcă -tuită din 4 sate, situată în Câmpia JijieiSuperioare, pe râul Podriga; 2 767 loc.(1 ian. 2011): 1 405 de sex masc. şi 1 362fem. Nod rutier. Centru de artă populară.Morărit; două prese de ulei comestibil;creşterea bovinelor; piscicultură. În satulMileanca se află o biserică din lemn cuhramul „Sfântul Nicolae” (sec. 18, repa -rată în 1857 şi 1910).
MILEA-VIFORÂTA, Rezervaţia ~ Õ
Penteleu.

MILIŞĂUŢI, oraş în jud. Suceava, situatîn partea de N a Pod. Sucevei, în zona deconfl. a râului Suceviţa cu Suceava; 5 397loc. (1 ian. 2011): 2 604 de sex masc. şi2 793 fem. Nod rutier. Supr.: 35,4 km2,din care 7,6 km2 în intravilan; densitatea:710 loc./km2. Expl. de balast. Prelucr.lem nului şi a cărnii. Din data de 9 sept.2006, la M. are loc anual „Festivalulverzei”. Până la 7 sept. 1976, fosta com.
M. s-a numit Bădeuţi, iar între 7 sept. 1976şi 20 mai 1996 a purtat nu mele Emil
Bodnaraş. În localit. componentă Bădeuţia existat biserica cu hramul „SfântulProcopie”-Milişăuţi, construită înperioada 8 iun. – 13 nov. 1487 de Ştefancel Mare, distrusă de armata austriacă în

timpul Primului Război Mon dial. Com.Milişăuţi a fost trecută în categoriaoraşelor la 7 apr. 2004, având însubordine ad-tivă localit. com ponentăBădeuţi şi satele Gara şi Lunca. Tot pânăla 7 apr. 2004, Milişăuţi a avut încomponenţă satul Iaslovăţ, care la aceadată a devenit comună de sine stătătoare.
MILITARI, cartier în partea de V a muni -cipiului Bucureşti.
MILOŞEŞTI, com. în jud. Ialomiţa, alcă -tui tă din 3 sate, situată în Câmpia Bără -ganului; 2 786 loc. (1 ian. 2011): 1 391 desex masc. şi 1 395 fem. Nod rutier. Creş -te rea păsărilor, bovinelor, ovi nelor. Cul -turi de cereale, floarea-soarelui, plantetehnice şi de nutreţ, sfeclă de zahăr etc.Satul Miloşeşti a fost întemeiat în anul1839 pe moşia lui Miloš Obrenović,întemeietorul dinastiei sârbeşti cu acelaşinume.
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 deNV a Dealurilor Jimborului şi în cea deE a Dealurilor Dejului, pe râul SomeşuMic; 3 945 loc. (1 ian. 2011): 2 022 de sexmasc. şi 1 923 fem. Halte de c.f. (în sateleBuneşti şi Nima). Prelucr. lemnului.Pomicultură (meri, pruni, peri). În satulMintiu Gherlii, menţionat documentar,prima oară, în 1304, se află o biserică dinsec. 13, preluată de cultul reformat în sec.16, declarată monument istoric, iar însatul Nima, atestat documentar în 1225,o biserică din lemn cu hramul „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” (1774).
MIOARELE, com. în jud. Argeş, alcătuitădin 5 sate, situată în zona MuscelelorArgeşului, la poalele şi pe panteleDealului Măţău, pe dr. râului Argeşel;1 633 loc. (1 ian. 2011): 801 de sex masc.şi 832 fem. Reşed. com. este satul Măţău.Pomi cultură (pruni, meri, peri). Creştereaovinelor şi bovinelor. În perimetrulsatului Suslăneşti se află o rezervaţiepaleontologică (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 înzona Piem. Cândeşti, la 300 m alt., pe stg.râului Arge şel, la 16 km N-NE demunicipiul Piteşti; 33 791 loc. (1 ian.
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Iazuri şi heleşteie. Satul Miheşu de
Câmpie este menţionat docu mentar,
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 Le chinţa 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 bo -
vinelor. 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 Subcar -
paţilor 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 subcar -
patică. În arealul satului Şindrilari stră -
punge o zonă de gresii, for mând 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 Prin cipatelor Române (la 24 ian.
1859), M. a format hotarul dintre
Moldova şi Ţara Româ nească. Afl. pr.:
Reghiu, Milcovel, Arva, Dâlgov, Mera.



2011): 16 457 de sex masc. şi 17 334 fem.Supr.: 50,8 km2, din care 6,2 km2 înintravilan; densitatea: 5 450 loc./km2. Sta -ţie de c.f. Nod rutier. Turnătorie de fontă.Constr. de autoturisme „Dacia” (din 20aug. 1968) şi de piese de schimb pentruauto turisme, tractoare, autocamioane,autobuze. Fabrici de maşini-unelte, deprelucr. a lemnului şi de preparare acombustibi lului nuclear pentru centralaatomo-electrică de la Cerna vodă. Produsealim. Institut de cercetări nu cleare;Institut de cer cetare şi inginerie tehno -logică pentru autoturisme. SocietateaNaţională „Nuclearelectrica”, înfiinţatăîn 1998, care produce energie electrică şitermică pe baza procesului de fisiunenucleară. Centru pomicol. Fermă decreştere a ovinelor. Mu zeu etnografic, încula din satul Racoviţa, deschis la 20 sept.1970. La M. are loc anual (din 1983)Festivalul internaţional de Folclor „Car -paţi”. Istoric. În arealul oraşului M. aufost desco perite vestigii neolitice şi dinEpoca bronzului. Prima menţiune docu -mentară 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 pre zent, oraşul M. are în su -bor dine ad-tivă 4 sate: Clucereasa, Colibaşi(atestat documentar, prima oară, la 15 ian.1655), Făgetu şi Racoviţa (men ţio natdocumentar la 29 dec. 1532). Monu mente:biserica „Sfântul Gheorghe” (1840) şicatedrala cu dublu hram – „SfinţiiApostoli Petru şi Pavel” şi „AdormireaMaicii Domnului”, construită în anii1993–2000 (sfinţită la 24 sept. 2000) dupăplanul arhitecţilor Maria şi AlexandruMulţescu. Catedrala, de dimensiuni mari(65 m lungime, 36 m lăţime în naos şi 40m înălţime), are o turlă centrală de formăcirculară, străjuită de alte patru turle maimici, şi a fost decorată la exterior (2011-2012) cu marmură de culoare albă şi bej-aurie, în tehnica mozaic bizantin, deVirgil Moraru din Iaşi. În aceastăcatedrală se păs trează părticele dinmoaştele Sfântului Nicolae; în sa tulFăgetu există mănăstirea „Vieroşi” (decălugări), cu biserica având hramul„Intrarea în Biserică a Maicii Dom nului”,ctitorie din 1571–1573 a banului IvaşcuGolescu şi a clucerului Albu Golescu(refăcută în 1645 de marele vistier StroeLeurdeanu şi apoi în 1827–1834, 1924–1927 şi după cutremurul din 4 mart.1977). După secularizarea averilormănăstireşti în 1863, mănăstirea a încetatsă funcţioneze, rămânând doar biserica

de mir, obştea monahală fiind reactivatăîn 1997; în satul Racoviţa se află biserica„Sfântul Nicolae” (1786), cu picturimurale de factură populară, precum şi oculă boierească construită în 1797–1806de Nicolae Racoviceanu, afectată deincendiul din 13 dec. 1877, renovată în1878, restaurată în 1925, azi monumentistoric. 
MIRA Õ Mera.

MIRĂSLĂU, com. în jud. Alba, alcătuitădin 6 sate, situată în zona DealurilorAiudului, pe dr. văii Mureşului; 2 153 loc.(1 ian. 2011): 1 083 de sex masc. şi 1 070fem. Halte de c.f. (în satele Mirăslău şiDecea). Expl. de nisip cuarţos (în satulOr meniş). Producţie de mobilă pentrubirouri, de cazane şi radiatoare pentruîncălzire centrală, de băuturi alcoolice şide preparate din carne. Abator. Culturide cereale. Pomicultură (meri, pruni, peri,nuci). Pe terit. satului Decea a fost desco -perit (1888) un cimitir de înhumaţie dela sf. Neoliticului, în care s-au găsit uneltedin piatră cioplită (topoare) şi din bronz(topoare cu tăişuri în cruce), vase dinceramică, coliere de mărgele din cupruşi din cochilii de scoică, precum şi urmeleunei aşezări rurale romane din sec. 2–3,cu bo gat inventar (ceramică, arme, obiec -te de uz gos podăresc, o statuetă a uneidivinităţi feminine etc.). În satul Cicău afost identificată o necropolă de înhumaţiedatând de la sf. sec. 7 şi începutul sec. 8,în care s-au găsit cercei, arme (o sabie, untopor, un vârf de lance) şi piese deharnaşament (zăbale, falere, scăriţe de şa,rozete). În arealul com. M., la 8/18 sept.1600 s-a desfăşurat lupta dintre armatacon dusă de Mihai Viteazul şi armataimperială austriacă coman dată de gene -ralul Giorgio Basta, soldată cu înfrân -gerea domnului român. În satul Mirăslău,menţionat documentar, prima oară, în1219, se află o biserică reformată din 1843.Mo numente închinate lui Mihai Viteazul(dezvelit în 1926) şi eroilor români căzuţiîn timpul celui de-al Doilea RăzboiMondial. Biserică ortodoxă cu hramul„Sfinţii Arghangheli Mihail şi Gavriil”(sec. 15, cu transformări din sec. 18), însatul Cicău.
MIRCEA VODĂ 1. Com. în jud. Brăila,alcă tuită din 2 sate, situată în partea deV 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 decreştere a porcinelor (în satul Deduleşti);creşterea bovinelor. Culturi de cereale,

floarea-soarelui, plante tehnice şi de nu -treţ, legume etc. Pe terit. satului Deduleşti(înte meiat în 1810) a fost identificată(1960) o necro polă de înhumaţie, aparţi -nând culturii materiale Sântana de Mureş(sec. 4 d.Hr.), în care s-au găsit străchinişi căni modelate la roată.
2. Com. în jud. Constanţa, alcătuitădin 4 sate, situată în Pod. Carasu, peambele maluri ale canalului Dunăre–Marea Neagră; 5 034 loc. (1 ian. 2011):2 592 de sex masc. şi 2 442 fem. Staţie dec.f. (inaugurată la 4 oct. 1860), în satulMircea Vodă. Expl. de argile caolinoase.Mat. de constr. Morărit; produse depanificaţie. Creşterea bovi nelor, ovinelorşi porcinelor. Pomicultură (piersici, caişi,cireşi, meri). Viticultură. Pe terit. satuluiMircea Vodă a fost descoperită (1950) oinscripţie slavă, datând din anul 943, cunumele lui jupan Dimitrie, reprezentânduna dintre cele mai vechi mărturii despreexistenţa unei organizări sociale de tipfeudal în Dobrogea. Cămine culturale însatele Mircea Vodă şi Satu Nou. Biserica„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”(1911), cu picturi murale interioare din1921, spălate în 1938 şi în 2000; Geamie(în satul Gherghina). Până în 1931, satulMircea Vodă, întemeiat în a doua jumătatea sec. 19 de mai multe familii de tătariveniţi din Crimeea, s-a numit Cilibichioi.Până la 7 apr. 2004, com. M.V. a avut încomponenţă satele Făclia, Saligny şiŞtefan cel Mare, care la acea dată auformat com. Saligny, jud. Constanţa.

MIRCEŞTI, com. în jud. Iaşi, alcătuită din2 sate, situată în lunca şi pe terasele depe dr. râului Siret; 3 803 loc. (1 ian. 2011):1 911 de sex masc. şi 1 892 fem. Staţie dec.f. (inaugu rată la 15 dec. 1869), în satulMirceşti. Nod rutier. Expl. de balast. Însatul Mirceşti, menţionat documentar,prima oară, la 7 iun. 1455, se află bisericilecu hramurile „Sfin ţii Voievozi” (ante1809) şi „Adormirea Maicii Domnului”(1875) şi muzeul memorial „VasileAlecsandri” (organizat în 1928, reorga -nizat în 1957 şi deschis pentru public la9 iun. 1957), adăpostit în casa construităîn 1861–1865 şi în care a locuit poetul înperioada 1865–1890. Casa a fost renovatăîn 1925–1928 şi 1995–1996. Muzeul cu -prin de mobilier, fotografii de familie,scrisori, ediţii de opere, fotocopii dupămanuscrise etc. În curtea muzeului se aflăşi casa construită în 1820 de vorniculAlecsandri (tatăl poetului), precum şi
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mausoleul lui Vasile Alecsan dri, realizatîn 1925–1929 după planurile arhitectuluiNicolae Ghika-Budeşti. Până la 7 apr.2004, com. M. a avut în componenţăsatele Izvoarele, Răchiteni şi Ursăreşti,care la acea dată au format com.Răchiteni, jud. Iaşi. Biserică romano-catolică (1976).
MIREŞU MARE, com. în jud. Maramureş,alcă tuită din 7 sate, situată în S-SV Depr.Baia Mare, la poalele de N ale DealuluiMare (660 m alt.) din DealurileChioarului, la confl. râului Tulgheş cuSomeşul; 5 127 loc. (1 ian. 2011): 2 560 desex masc. şi 2 567 fem. Staţie de c.f. (însatul Mireşu Mare). Prelucr. lemnului;produse de panificaţie. Morărit. Fermăde creştere a bovinelor. Satul MireşuMare apare menţionat documentar,prima oară, în 1603. Biserică din lemn cuhramul „Cuvioasa Parascheva” (1800), însatul Stejera.
MIRON, Schitul ~ Õ 23 August (1).

MIRONEASA, com. în jud. Iaşi, alcătuitădin 3 sate, situată în Pod. CentralMoldovenesc, pe cursul superior al râuluiUrşiţa; 4 787 loc. (1 ian. 2011): 2 561 desex masc. şi 2 226 fem. Expl. de gresii.Prelucr. lemnului; produse de panificaţie.Legumicultură. Viticultură. Pomicultură.În satul Mironeasa, menţionat docu -mentar într-o catagrafie din 1820, cunumele Poiana Mironesei, se află biserica„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”(1993). În satul Schitu Hadâmbului se aflămănăstirea Hadâmbu (de că lugări), cubiserica având hramul „Naşterea MaiciiDomnului”, ctitorie din 1659 a postel -nicului grec Iani Hadâmbu, înconjuratăde un zid de incintă de formă rectan -gulară, întărit cu turnuri de apărare,circulare, la colţuri şi un turn de poartă

în partea centrală. Biserica a fost con -struită din piatră brută şi are pereţiiexteriori cu chenare gotice. După secula -rizarea averilor mănăstireşti în 1863,monahii au părăsit mănăstirea, comple -xul monastic fiind afectat, ulterior, de odegradare accentuată până în 1937 cânds-au executat reparaţii şi s-a reluat viaţamonahală. La 28 oct. 1959, mănăstireaHadâmbu a fost desfiinţată de auto rităţilecomuniste, iar călugării alungaţi. Mănăs -tirea a fost reînfiinţată în 1990, dată dupăcare a fost repictată vechea biserică (1991)şi a fost construită o nouă biserică, lângăcea veche, de mari dimensiuni, cu hramul„Acoperă mântul Maicii Domnului”,pictată în frescă de Vasile Buzuloiu dinBucureşti, ajutat de ucenicul său VasileGheorghiţă. În cadrul ansamblului monahala mai fost construită şi clădirea arhon -daricului, după planul arhitectuluiBogdan Negoiţă, care are aspectul unuipalat palatinal care poate găzdui c. 500de pelerini. La 22 ian. 2003 un violentincendiu a mistuit 28 de chilii din care ascăpat nevătămată o icoană a MaciiDomnului, făcătoare de minuni, pictatăîn 1938 de preotul Octavian Zmău şiferecată în argint de meşterul Ion Contfasdin Târgu-Neamţ. În ziua de Boboteazăa anului 1992, pentru prima dată, ochiuldrept al Maicii Domnului din această icoanăa lăcrimat, iar în 1993, în ajunul SărbătoriiSfintei Cuvioase Parascheva, din umăruldrept al Maicii Domnului din aceeaşi icoanăau curs trei picături de mir. Ulterior au maicurs picături de mir la 22 febr. 1995, 20 aug.1995 şi în vara anului 1998.
MIROSLAVA 1. Com. în jud. Iaşi, alcă -tuită din 13 sate, situată în zona CoasteiIaşilor, la poalele Dealului Miroslava (180m alt.), pe râul Bahlui; 11 352 loc. (1 ian.2011): 5 735 de sex masc. şi 5 617 fem.Producţie de piese şi acce sorii pentruautove hicule şi pentru motoare de auto -

ve hicule, de lacuri, vopsele şi cerneluritipografice şi de ambalaje din materialplastic. Prelucr. lemnului. Viticultură (însatul Uricani). Pomicultură. Ferme decreştere a păsărilor (în satul Uricani) şi aovinelor (Miroslava). Api cul tură. Iazuripentru piscicultură (Ciurbeşti). Muzeumemorial „Dimitrie Anghel” (în satulCorneşti), amenajat în casa poetului,construită în 1840. Casa „Sturdza” (sec.19). Parc dendrologic. În satul Miroslava,men ţionat documentar, prima oară, în1579, se află biserica având hramul„Naşterea Maicii Domnu lui” (c. 1811,rezidită în 1850), iar în satul Cor neştiexistă o biserică din anul 1833; bisericilecu hra murile „Adormirea MaiciiDomnului” (1745) şi „Sfântul Nicolae”(ante 1776), în satele Voroveşti şi ValeaAdâncă. În satul Brătuleni există o bi -serică din sec. 17, iar în satul Ciurbeşti, obiserică din zid având hramul „SfinţiiVoievozi” (1769) şi una din lemn cuhramul „Sfântul Nicolae” (1806). Biseri -cile din lemn, cu hramurile „Sfinţii Voie -vozi” (1751–1752, reparată în 1893) şi„Sfântul Gheor ghe” (1768), în sateleBalciu şi Voroveşti; în satul Proselnici seaflă o biserică din zid cu hramul „SfinţiiVoievozi” (sec. 18). Rezervaţie forestieră(în satul Uricani) cu arbori seculari,extinsă pe 68 ha.
2. Vârf în M-ţii Bârgău, constituindalt. 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 626loc. (1 ian. 2011): 2 365 de sex masc. şi2 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 obiserică din lemn cu hramul „CuvioasaParascheva” (1535, cu adăugiri din 1755–1756); în satul Verşeni există biserica dinlemn cu hramul „Sfinţii Voievozi” (sec.18). Până la 2 dec. 2004, com. M. a avut încomponenţă satul Ciohorăni, care la aceadată a devenit comună de sine stătătoare.
MIROŞI, com. în jud. Argeş, alcătuită din2 sate, situată în Câmpia Găvanu-Burdea,pe cursul superior al râului Burdea; 2 520loc. (1 ian. 2011): 1 268 de sex masc. şi1 252 fem. Staţie de c.f. (inaugurată la 1ian. 1887), în satul Miroşi. Expl. de petrolşi gaze naturale. Fermă de creştere abovinelor. Culturi de cereale, floarea-
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soarelui, plan te tehnice şi de nutreţ etc.În satul Miroşi, atestat documentar la 19iun. 1551, se află biserica având dubluhram - „Sfântul Nicolae” şi „SfinţiiÎmpăraţi Constantin şi Elena”, con stru i -tă în anii 1906–1908 după planurile arhi -tec tului T. Kanzler, cu picturi muraleinterioare originare executate de CostinPetrescu.
MIRŞID, com. în jud. Sălaj, alcătuită din4 sate, situată în zona de contact a M-ţilorMeseş cu Dealurile Sălajului; 2 255 loc.(1 ian. 2011): 1 089 de sex masc. şi 1 166fem. Staţie de c.f. (în satul Mirşid). Expl.de tuf vulcanic şi de gips (Mirşid), degranit (Moigrad-Porolissum) şi de gips(Popeni). Satul Mirşid apare menţionatdocumentar, prima oară, în 1219, cunumele 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 Olacha lis
Maygrad, au fost descoperite (1855 şiulterior) urmele unei aşezări neolitice (încadrul căreia s-a gă sit un tezaur defigurine plate din aur), peste care s-asuprapus o altă aşezare din perioada detrecere de la Neolitic la Epoca bronzului(cultura materială Coţofeni, 2500–1800î.Hr.). Tot aici a fost descoperit un depozitde bronz, o necropolă de incineraţie(sec. 2 î.Hr.) cu inventar bogat, un tezaurdacic de argint (fibule, brăţări spiralice,colier), un tezaur monetar cu peste 1 000de drahme greceşti din Dyrrachium şiApollonia, un tezaur de aur găsit într-unmormânt de înhumaţie (sec. 5), compusdin trei brăţări, cataramă cu granate, oaplică şi un trident. Pe Dealul Pomet (504m alt.) din satul Moigrad-Porolissum aufost descoperite fragmente din limesul deNV al Daciei, cu zid din piatră, şi urmelecelei mai importante aşezări civile urbaneşi militare romane, numită Porolissum,dezvoltată dintr-o aşe zare dacică maiveche (menţionată de Ptolemeu), al căreinume l-a preluat, şi ridicată la rang demu nicipiu în vremea împăratuluiSeptimius Severus (193–211). Importantcentru militar, economic şi ad-tiv(capitala Daciei Porolissensis), Porolissuma avut două castre din piatră (castrul celmare, din vremea împăratului Caracalla,198–217, avea 294 x 266 m), în care austaţionat, succesiv, un mare număr detrupe romane (Cohors I Britonnum milliaria,unităţi din Legiunea a XIII-a Gemina, a VII-a
Claudia etc.). Săpăturile arheologice auscos la iveală două sanctuare, un amfi -teatru, templul zeilor Mauri, templul

dedicat lui Liber Pater şi un fragment destradă (via), pavată cu lespezi, lată de 5,75m, ruinele unor cazărmi etc. În perimetrulsatului Firminiş a fost descoperit (1936),într-un mormânt de înhumaţie datânddin sec. 7 î.Hr., un pumnal (akinakes) dinbronz, cu lungimea lamei de 36,5 cm,având mânerul decorat cu striuri paraleleşi teaca à jour. În satul Mirşid se aflăbiserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şiGavriil” (1880-1888, reparată în 1985-1986şi restaurată în 2008-2009).
MISCHII, com. în jud. Dolj, alcătuită din6 sate, situată în partea de S a DealurilorAmaradiei, pe cursul superior al râuluiTeslui; 1 760 loc. (1 ian. 2011): 850 de sexmasc. şi 910 fem. Expl. de pe trol şi gazenaturale. Producţie de maşini-unelte, deizolatori şi piese izolante din ceramică.Pomicultură. Creşterea bovinelor şi porci -nelor. Satele Mlecăneşti şi Urecheşti suntamintite documentar, prima oară, în 1598şi, respectiv, 1619. Bisericile cu hramurile„Sfântul Nicolae” (1864), „SfântulDumitru” (ante 1845, refăcută în 1875,reparată în 1935) şi „Naşterea MaiciiDomnului” (1850), în satele Mischii,Mlecăneşti şi Urecheşti. În satul Motocise află biserica cu dublu hram – „SfântaParascheva” şi „Sfântul Nicolae”, ctitorialui Bălaşa Teodoru din anii 1850–1853,reparată în 1900 şi repictată în 1990, iarîn satul Mischii există biserica din lemncu hramul „Sfinţii Voievozi” (1817,reparată în 1883–1884).
MIŞCA, com. în jud. Arad, alcătuită din4 sate, situată în partea de S a CâmpieiCrişurilor, 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 SatulNou). Satul Mişca este menţionat docu -mentar, prima oară, în 1249. În satul
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Vânători, atestat documentar în 1214, seaflă o biserică din sec. 13 (azi aparţinândcultului reformat-calvin), în stil romanic,mărită şi cu turn adăugat în 1768. Fondcinegetic.
MITOC, com. în jud. Botoşani, alcătuitădin 2 sate, situată în NE Câmpiei JijieiSuperioare, pe dr. Prutului, la graniţa cuRep. Moldova; 1 908 loc. (1 ian. 2011): 953de sex masc. şi 955 fem. Trei mori deporumb şi patru prese de ulei comestibil.Culturi de cereale, floarea-soarelui, plantede nutreţ ş.a. Creşterea bovinelor, ovi -nelor ş.a. Muzeu de istorie şi arheologie.Pe terit. com. M. au fost descoperitevestigii din Paleolitic. Biserica „SfântulNicolae” (1914-1916, restaurată în 2010-2011), în satul Mitoc.
MITOCU DRAGOMIRNEI, com. în jud.Su ceava, alcătuită din 4 sate, situată înPod. Dra gomirnei, la 12 km N de muni -cipiul Suceava; 4 709 loc. (1 ian. 2011):2 319 de sex masc. şi 2 390 fem. Producţiede încălţăminte şi îmbrăcă minte din piele.Culturi de cartofi, cereale, hrean ş.a. Re -zer vaţia forestieră „Făgetul Dragomirnei”,situată la 380-450 m alt., cu arbori multi -seculari (134,80 ha). În satul Dragomirnase află mănăstirea Dragomirna (de maici),cu tot complexul de clă diri, ctitorie dinanii 1602–1609 a mitropolitului AnastasieCrimca, fortificată cu ziduri şi turnuri deapărare construite în 1627–1635 dininiţiativa dom nului Miron Barnovschi.
Biserica mică, din cimitir, cu hramul„Sfinţii Enoh, Ilie şi Ioan Teologul”, a fostterminată la 27 iul. 1602 şi se compunedintr-un naos cu absidă şi un pridvorpoligonal deschis, pe coloane, potrivitinfluenţei arhitecturii munteneşti. Această
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Muzeu de artă religioasă (broderii, crucisculptate, obiecte din argint, tipăriturivechi, manu scrise cu miniaturi, între carese remarcă Tetra evangheliarul din 1609,scris pe pergament şi decorat cu icoane,miniaturi şi iniţiale de Anastasie Crimca).Mănăstirea Dragomirna are un paracliscu hramul „Sfântul Nicolae” (1635,refăcut în 1846) şi chilii din 1845. Tot lamănăstirea Dragomirna a trăit, în perioada1763–1775, călu gărul Paisie Velicicovschi,întors de la o mănăstire de pe MunteleAthos. În satul Mitocu Dragomirnei,atestat documentar la 24 febr. 1587, seaflă o biserică romano-catolică, cu hramul„Înălţarea Sfintei Cruci” (1894), o bisericădin lemn, cu hramul „CuvioasaParascheva” (1792–1794), cu catape teasmădin 1796, pictată de Ionuţ Burdujeni, şi obiserică din zid cu hramul „AdormireaMaicii Domnului” (1820–1825).
MITRENI, com. în jud. Călăraşi, alcătuitădin 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). Fabricăde conserve de legume şi fructe şi de supeconcentrate. Culturi de cereale, floarea-soarelui, rapiţă, şofran, plante tehnice şide nutreţ, legume etc. Creşterea bovi -nelor, ovinelor, porcinelor. Pe terit.satului Valea Roşie se află lacul Mitreni(14 ha), cu apă sărată (mineralizare 6,3g/l), sodică, sulfatată şi cu nămol sapro -pelic pe fundul lacului, cu valori tera peu -tice. În vatra satului Mitreni a fostdes co perită (1958) o necropolă de înhu -ma ţie apar ţinând culturii materialeSântana de Mureş (sf. sec. 3 – începutulsec. 4), în care s-au găsit vase din cera -mică, un pahar din sticlă, catarame, fibuledin bronz, măr gele din sticlă etc. Între 17febr. 1968 şi 23 ian. 1981, com. M. a făcutparte din jud. Ilfov. În satul Valea Roşiese află o mănăstire de maici, înfiinţată în1992, cu biserica „Buna Vestire”construită în anii 1995-1998 şi pictată în2009-2010. Rezervaţia forestieră Ciornuleasa(75,2 ha), înfiin ţată în 1954, ocroteşte opădure de tip „şleau” de câmpie, cunume roase elemente sudice, alcătuită dinstejar (Quercus robur), stejar brumăriu
(Quer cus pedunculiflora), carpen (Carpinus
betulus), cărpiniţă (Carpinus orientalis), tei
(Tilia tomen tosa), frasin pufos (Fraxinus
pallisae), vişin turcesc (Prunus mahaleb),ulm (Ulmus procera) ş.a. Arbuştii suntreprezentaţi prin sânger (Cornus san -
guinea), măceş (Rosa canina), păducel (Cra -
taegus monogyna), soc (Sambucus nigra),

dârmoz (Viburnum lantana), scumpie
(Cotinus coggygria) ş.a., iar stratul ierbaceuinclude toporaşi (Viola odorata), miereaursului (Pulmonaria officinalis), golomăţul
(Dactylis glomerata), sadina (Chryso pogon
gryllus) ş.a. Rezervaţie cinegetică (fazani,mistreţi, iepuri, căprioare).
MITROFANI, com. în jud. Vâlcea, alcă -tuită din 4 sate, situată în SE Piem.Olteţului; 1 266 loc. (1 ian. 2011): 647 desex masc. şi 619 fem. Băuturi răcoritoare.Viti cultură. În satul Mitrofani, atestatdocumentar la 26 oct. 1626, se află bise -ricile din lemn cu hramurile „SfântulNicolae” (1704, cu picturi originare), dis -tru să de un incendiu la 18 iul. 2000, şi„Sfinţii Voievozi” (1813), şi biserica decără midă „Sfinţii Arhangheli Mihail şiGavriil” (1910-1914, reparată în 1937); însatul Cetă ţeaua există biserica din lemn„Sfântul Nicolae” (1791–1793), iar în satulRacu, 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 înCâmpia Săratei, la contactul cu Subcar -paţii de Curbură, la poalele DealuluiIstriţa, la 110–150 m alt., pe cursulsuperior al râului Ghighiu şi pe teraselevăilor Budureasa şi Tohăneanca, la 35 kmE-NE de mu nicipiul Ploieşti; 15 977 loc.(1 ian. 2011): 7 693 de sex masc. şi 8 284fem. Supr.: 19,3 km2, din care 4,3 km2 înintravilan; densitatea: 3 715 loc./km2.Staţie de c.f. (inaugurată la 13 sept. 1872).Nod rutier. Producţie de armament, depoliuretan, mobilă şi furnire din lemn,de articole de marochinărie şi de voiaj,de încălţăminte, de confecţii textile, detapiserii şi mobilier de hol tapisat, deconfecţii metalice, de saltele tip „Relaxa”,stofe pentru mobilă, produse alim.(conserve de legume şi fructe, preparatedin carne, condimente, panificaţie) şi degheaţă.  Centru viticol şi de vini ficaţie.
Istoric. În perimetrul oraşului au fostdescoperite urme materiale din Epocabronzului, precum şi ceramică din sec.3–4 şi 7–9. Localit. apare menţionatădocumentar, prima oară, în 1529, apoi la6 iul. 1585, într-un act emis la cancelariadomnului Mihnea Turcitul, cu numele
Esteu, şi la 30 sept. 1591, într-un actsemnat de domnul Ştefan Surdul, în careeste consemnată cu numele Istau (amintitşi în anii 1610, 1612, 1616 etc.). În timpuldomniei lui Constantin Brâncoveanu
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biserică are 10,50 m lungime şi 4,88 mlăţime, fiind de o supleţe şi eleganţăfermecătoare. În jurul acestei biserici s-aconstituit prima comunitate de călugăriîn 1602, iar în 1960 a devenit mănăstirede călugăriţe. Biserica mare, cu hramul„Pogorârea Duhului Sfânt”, ridicată înanii 1606–1609 (sfinţită la 1 sept. 1609),este de plan dreptunghiular, îngustă (9,60m lăţime) şi mult alungită, cu o siluetăsemeaţă, având o linie arhitectonică suplăşi o turlă înaltă de 42 m. Biserica păs treazăla interior (numai în naos şi altar) picturimurale în frescă, în stil bizantin (remar -cabile sunt scenele Iisus în Grădina
Ghetsimani, Prin derea lui Iisus, Judecarea,
Răstignirea, Coborârea de pe Cru ce), execu -tate de zugravii Crăciun, Mătieş, Ignat şiGligorie. Faţadele sunt înconjurate cu unbrâu for mat dintr-un triplu tor, răsucitalternativ, iar turla este integralîmpodobită cu motive florale şi geo -metrice sculptate, de influenţă caucazi -ană. Jefuit în 1653 de oastea lui TimuşHmelniţki şi la 2 oct. 1758 de tătari, aşeză -mântul monahal a suferit modificări întimpul ocupaţiei austriece (1863) şi a fostrestaurat în anii 1965–1976, redându-i-seforma iniţială. În pronaosul bisericii marise află mormântul lui Anastasie Crimca.În sec. 17, mănăstirea Dragomirna a avutun important rol cultural datorită activi -tăţii lui Anastasie Crimca, cel care aimpulsionat copierea textelor religioaseşi împodobirea acestora cu mi niaturi.

Mitocu Dragomirnei. Biserica „Pogorârea Duhului
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(1688–1714), satul Esteu (numit în aceavreme şi Istau) a intrat în posesia sa, elconstruind aici case domneşti şi acordânddreptul la târguri anuale. În sec. 18–19,aici s-a aflat o staţie a poştei de cai (men -
zil) care funcţiona pe drumul ce legaBuzăul cu Ploieştiul, fapt ce a determinatschimbarea 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. com -po nentă Fefelei (menţionată documen tarla 6 aug. 1600). Monu mente: bisericile cuhramurile „Sfântul Ioan” (ctitorie din1857 a lui Ion Cantacuzino, repictată în1916) şi „Adormirea Maicii Domnului”(1865); biserica din lemn pe fundaţie debeton cu hramul „Sfinţii Ioachim şi Ana”,de mari dimensiuni (32 m lungime şi 52m înălţimea turlei), construită în stilmaramureşan în anii 2006-2007. În localit.compo nentă Fefelei se află biserica cudublu hram - „Sfântul Nicolae" şi „SfântaTreime", ctitorie din 1790 a polcovniculuiNicolae Strâmbeanu, restaurată şirepictată în anii 2010-2011.
MOACŞA, com. în jud. Covasna, alcă -tuită din 2 sate, situată în Depr. TârguSecuiesc, pe Râu Negru; 1 261 loc. (1 ian.2011): 636 de sex masc. şi 625 fem. Staţiede c.f. (în satul Moacşa). Morărit. Creş -terea bovinelor. Culturi de cereale, cartofiş.a. Pe terit. fostului sat Eresteghin (înglo -bat în satul Moacşa la 17 febr. 1968) aufost descoperite (1962) urmele uneiaşezări apar ţinând culturii materialePrecucuteni, în care s-au găsit figurineantro po morfe, precum şi vestigiile uneiaşezări din care s-au recuperat vase dinceramică (de tip Boian) de culoare neagrăcu decor excizat, cu motive mean drice cealternează cu zone netede. În satulMoacşa, menţionat documentar, primaoară, în 1332, se află o biserică reformată(1896). În satul Pădureni, atestat docu -men tar în 1332, există o plantaţie decastani (declarată monument al na turii).Până la 9 apr. 2004, com. M. a avut încomponenţă satul Dalnic, care la aceadată a devenit comună de sine stătătoare.
MOARA, com. în jud. Suceava, alcătuitădin 8 sate, situată în Pod. Sucevei, pe râulŞomuzu Mare; 4 938 loc. (1 ian. 2011):2 440 de sex masc. şi 2 498 fem. Reşed.com. este satul Moara Nica. Culturi decartofi. În satul Bulai se află mănăstireaarmeano-gregoriană „Hagigadar” (demaici), 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. Con -
form legen dei, fraţii Donavakian au avut
un vis în care li s-a arătat Maica Dom -
nului 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 ame -
najate. 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 2005-
2007, de Ionuţ Crasie).
MOARA SĂRACĂ Õ Moara Vlăsiei.

MOARA VLĂSIEI, com. în jud. Ilfov,
alcătuită din 2 sate, situată în Câmpia
Vlăsiei, pe râul Cociova liştea; 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. Avicul -
tură; 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 neo clasic,
a cărui construcţie a fost începută în 1828
de domnul Grigore Dimitrie Ghica şi
terminată în 1834 de fratele acestuia,
dom nul 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 Dom -
nului” (1832, renovată în 1890). Palatul a
fost donat în 1924, de către urmaşii fam.
Ghica, Academiei Române în admini -
strarea căreia se află şi în prezent.
MOARILE Õ Moreni.

MOCIAR, Rezervaţia forestieră ~ Õ
Gurghiu (3) şi Solovăstru.

MOCIU, com. în jud. Cluj, alcătuită din 9sate, situată în Câmpia Fizeşului; 3 468loc. (1 ian. 2011): 1 753 de sex masc. şi1 715 fem. Nod rutier. Producţie deambalaje din material plastic. Pe terit.satului Crişeni au fost descoperite (1965)un tezaur alcătuit din 82 de monede dinargint, datând din a doua jumătate a sec.3 î.Hr., con siderate a fi emisiuni celto-dacice, şi două morminte de înhumaţiedin sec. 4. Satul Mociu apare menţio natdocu mentar, prima oară, în 1219, cunumele Villa Mochy. Biserici în sateleBoteni (sec. 13, cu modificări gotice dinsec. 15 şi baroce din sec. 18) şi Chesău(sec. 15–16, cu arhitectură gotică şiancadramente renascentiste, cu portal din1521, decorat cu vrejuri şi capete deîngeri, şi tavan ca setat, pictat în 1788);clopotniţă (1772). Biserici din lemn cuacelaşi hram – „Sfinţii Arhangheli Mihailşi Gavriil”– în satele Crişeni (1791) şiChesău (sec. 18, cu picturi interioare din1817; această biserică a fost adusă laChesău în 1923 din satul Girişu Român).În satul Boteni se află o rezer vaţiebotanică (4 ha), iar în satul Mociu orezervaţie ornitologică (300 ha), declaratămonument al naturii în anul 1957. La 3febr. 1882, pe terit. com. M. a căzut unmeteorit (cel mai mare de pe terit. actualal României), cu o greutate de 37,5 kg, înprezent expus la Facultatea de Geologiea Univer sităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. De pe o supr. de c. 70 km2 dinjurul locului unde a căzut meteo ritul s-aumai colectat peste 100 000 de bucăţi maimici din acel meteorit. Festival folcloricanual (din 1994), în luna sept. 
MODELU, com. în jud. Călăraşi, alcătuitădin 2 sate, situată în SE CâmpieiBărăganului şi în SV Bălţii Ialomiţei, pebraţul Borcea al Dunării; 9 847 loc. (1 ian.2011): 4 952 de sex masc. şi 4 895 fem.Producţie de mobilă pentru birouri şi deambalaje din lemn. Creşterea porcinelor.Culturi de cereale, floarea-soarelui, plantetehnice şi de nutreţ, legu me etc. Pescuit.Între 17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981 a făcutparte din jud. Ialomiţa. În satul Modelu,întemeiat în anul 1882, se află mănăstireaRadu Negru (de călugări), înfiinţată înperioada 1992–1995, cu biserica avândhramul „Sfântul Gheor ghe”, construităîn anii 1909–1913 (cu picturi mu rale
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interioare din 1937 şi recondiţionate în1969 de Vasile Olteanu) şi părăsită în anii1960–1977, din cauza inundaţiilor; bise -rica a fost refăcută în 1989–1990 şi resfin -ţită la 14 oct. 1995. Până în 1985, com. M.a avut în componenţă satul Stoeneşti careîn acel an a fost desfiinţat ca urmare aprogramului de desfiinţare a numeroasesate, iniţiat de Nicolae Ceauşescu.
MOFTIN, com. în jud. Satu Mare, alcă tui -tă din 7 sate, situată în Câmpia Some -şului, pe cursul inf. al râului Crasna; 4 226loc. (1 ian. 2011): 2 129 de sex masc. şi2 097 fem. Staţii de c.f. (în satele MoftinuMic şi Domăneşti). Nod rutier. Reşed.com. este satul Moftinu Mic, menţionatdocumen tar, prima oară, în 1828.Bibliotecă publică (1966), cu peste 8 500vol. Lacuri piscicole cu o supr. totală de150 ha. Creşterea porcinelor şi ovi nelor.Culturi de cereale şi plante tehnice (sfeclăde zahăr). Pe terit. satului Domăneşti afost des coperit (1880) un depozit debronzuri, alcătuit din 375 de obiecte(unelte, arme, podoabe ş.a.), datând dela sf. Epocii bronzului (sec. 13–12 î.Hr.),iar în 1962 au mai fost scoase la ivealăîncă 72 de piese din bronz din aceeaşiepocă. În satul Moftinu Mare, menţionatdocumentar, prima oară, în 1330, se aflăo biserică romano-catolică zidită în anii1792-1795 pe locul uneia din 1724 care afost distrusă de incendiul din 1791.
MOGOSABRAAM Õ Abrămuţ.

MOGOŞ, com. în jud. Alba, alcătuită din21 de sate, situată în bazinetul depresio -nar omonim din NV M-ţilor Trascău, pecursul superior al râului Geoagiu, la 734m alt.; 832 loc. (1 ian. 2011): 423 de sexmasc. şi 409 fem. Expl. forestiere. În satulMogoş (care până la 17 febr. 1968 s-anumit Micleşti), menţionat documentarîn 1909, are loc anual (în luna mai), ma -nifes tarea etno-folclorică „Chemareanarciselor”. Zonă de port popular, deveche tra diţie. În satul Cojocani, amintitdocumentar, prima oară, în perioada1760–1762, se află biserica orto doxă, dinlemn, cu hramul „Sfinţii ArhangheliMihail şi Gavriil” (sec. 15, cu modi ficărişi adău giri din sec. 18 şi 20), declaratămonument istoric, iar în satul Bârleşti(atestat documentar în 1909) existăbiserica ortodoxă, din lemn, cu hramul„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”(1844, cu picturi pe pereţii interiori,

executate în 1846), declarată monumentistoric.
MOGOŞANI, com. în jud. Dâmboviţa, al -cătui tă 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 dec.f. (în satul Cojocaru). Morărit; atelierede tâmplărie. Culturi de cereale, legumeş.a. Pe terit. com. a fost descoperită (1962)o necro polă birituală, cu 70 de morminte(datând din sec. 4), în cadrul căreia s-auidentificat elemente aparţinând populaţiilorgotice, sarmatice şi daco-romane (cera -mică cenuşie lustruită, tipică populaţiilorgotice, şi ceramică din pastă po roasă,specifică localnicilor, mărgele dinchihlimbar şi din sticlă, fibule din argint,piepteni din os etc.). Bisericile cu acelaşihram – „Sfântul Nicolae”, în sateleCojocaru (1812) şi Merii (1884); bisericăavând triplu hram –„Sfântul Nicolae”,„Cuvioasa Parascheva” şi „Sfântul Ioan”(1884–1885), în satul Zăvoiu; biserica„Adormirea Maicii Domnului” (1840), însatul Mogoşani.
MOGOŞEŞTI 1. Com. în jud. Iaşi, alcă -tuită din 4 sate, situată în Pod. CentralMoldovenesc, la poalele de NE aleDealului Bordea; 5 411 loc. (1 ian. 2011):2 784 de sex masc. şi 2 627 fem. Expl. degresii, argile şi marne. Moară de cereale.Culturi de cereale, plante tehnice şinutreţ, cartofi, legume etc. În arealul com.
M. au fost descoperite vestigii de la sf.Paleoliticului, din epocile bron zului şifierului, din sec. 9–11 şi 17–18. În satulMogoşeşti, menţionat documentar, prima

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

MOGOŞEŞTI-SIRET, com. în jud. Iaşi,
alcă tuită 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 Mogoşeşti-
Siret, menţionat docu men tar, 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 nu mele 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 catape -
teasmă 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. Mogoşeşti-
Siret s-au numit Mogoşeşti.
MOGOŞOAIA 1. Lac de origine antro pică,
pe Valea Colentinei, în arealul comunei
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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. Pomi cultură,
viticul tură, legumicultură. Prima men -
ţiune 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 bise ricuţă cu hramul „Sfântul
Gheorghe” (1688), care avea să slujească
drept paraclis (în interior se păstrează
picturile murale executate în anii 1702-
1705 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 caracte -
rizează prin armonia proporţiilor, prin
folosirea unor elemente renas cen tiste

(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 bucă -
tărie (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
feu dală, 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, con -
struită 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 gro -
sime, 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
ampulla ceum). În jurul tinovului vegetează

specii rare de plante, cum sunt bum -
băcariţa (Eriophorum gra cile), 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 înconjură toare extinsă pe c. 80 ha,
a fost declarat rezervaţie floristică. Cu -
nos cut 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 docu -
mentar, 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
poa lele 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, inaugu rată
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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). Con -
strucţii 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, so dice, calcice,
magneziene, cunoscute din 1860 şi valori -
ficate din 1885 pentru tratarea afecţiu -
nilor 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 cate goria 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 recu -
noscut ca staţiune balneocli materică, iar
la 5 nov. 2001 oraşul M. a fost ridicat la
rang de municipiu. În prezent, muni -
cipiul M. are în subordine ad-tivă localit.
componentă Găzărie. În sec. 19 şi prima
jumătate a sec. 20, la M. a existat o puter -
nică comunitate de evrei; aici s-a născut,
printre alţii, Tristan Tzara, fondatorul
dadaismului. Monumente: biserica
având hramul „Cuvioasa Paras cheva”
(1702, refăcută în 1768, cu transformări
la faţade din 1840–1847 şi un prid vor
adăugat în 1896; reparată în 1927, restau -
rată în anii 2002-2003 şi repictată în
tempera de Jan Zărnescu); bisericile cu
hra murile „Sfântul Nicolae” (c. 1800),
„Sfântul Ioan” (ante 1839) şi „Sfântul
Gheorghe” (1856–1860); în perioada 1998-
2010 a fost construită catedrala cu dublu
hram - „Sfântul Nicolae” şi „Naşte rea
Maicii Domnului”, după planul arhitec -
tului 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

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, con struită în anii 1904–
1910, în stil neoclasic (renovată şi re -
pictată 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 To polniţa
(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 ba zinul Bahnei, aparţi -
nând 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 Dealu -
rile Mălărişca, sunt acoperite în cea mai
mare parte cu livezi şi pajişti, iar cele din
bazinul Bahnei (Dealurile Moi seşti) sunt
acoperite atât cu păduri, cât şi de culturi
agricole.

638 Moisei 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, por cinelor şi cabalinelor.
Apicultură. Centru pomicol. Agro turism.
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 retra gere, 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 români lor 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., da tând din 1599 şi atestată
documentar, prima dată, în 1637 când
apare consem nată ca reşed. a episcopului
Dumitru Pop. Aici, în sec. 17–18, a
funcţionat un impor tant centru de pictură
bisericească. Biserica mănăstirii, cu
hramul „Ador mirea Maicii Domnului”,

Moisei. Ansamblul sculptural realizat de Vida Gheza



MOLDOVA 1. Podişul Moldovei, mare
uni tate geografică în partea de E a
României, situată între graniţa de NE a
ţării (la N), râul Prut (la E), Câm pia
Română, respectiv Câmpiile Siretului
Inferior, Tecuciului şi Covurlui (la S),
Subcarpaţii Moldo vei (la V) şi Obcinele
Bucovinei (la NV). Repre zintă o unitate
de platformă (sectorul de SV al Platformei
Podolice), alcătuită predominant din
depozite marine şi fluvio-lacustre, dis -
puse trans gresiv peste un fundament
cristalin. Relief variat, marcat în peisajul
morfologic prin culmi teşite şi rotunjite,
cu alt. de peste 500 m în NV (Pod. Su -
cevei) 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,
Moldo va, Bârlad, Jijia, Bahlui ş.a.), are o
climă tempe rat-continentală (medii
termice multianuale între 6 şi 9°C), cu
precipitaţii moderate (500–700 mm anual)
şi soluri ce reflectă continentalismul cli -
ma tului (cernoziomuri, cernoziomuri
cambice, soluri brune de pădure şi cenuşii
de pădure). Ca urmare a interferenţei
elementelor est-continentale cu cele cen -
tral-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 con -
tinuare, la 400–500 m alt. sunt făgete şi
ames tecuri de fag cu gorun, iar pe dealu -
rile cu înălţimi de 250–400 m se află
păduri de gorun în amestec cu stejar,
carpen, tei, frasin, arţar, jugastru. În por -
ţiunile mai joase din partea de E a Pod.
M. se dezvoltă în condiţii naturale vege -
taţia de silvo stepă: în Câmpia Jijiei –
silvostepă de tip nordic, cu pâlcuri de pă -
dure 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 în locuită de pajişti secun -
dare (mai extinse în Pod. Sucevei) şi în
special de culturi agricole, de viti cultură
şi pomicultură. Din punct de vedere fizi -
co-geo grafic, Pod. M. cuprinde trei mari
sub unităţi: 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 Sub -
carpaţi.

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 paleo -
gen, 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 rup -
tură de pantă ce determină formarea unui
sector cu mare mobi litate a albiei până la
vărsarea în Siret. În acest sector, M.
prezintă o vale largă, cu nume roase des -
pletiri şi mici „pieţe” de adunare a apelor.
Afl. pr.: Moldoviţa, Suha, Humor, Râşca,
Neamţ (sau Ozana), Topoliţa.
MOLDOVA NOUĂ, oraş în jud. Caraş-Se -
verin, situat în zona defileului Dunării,
în depre siunea 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 bota nică)
„Valea Mare” (400 ha), alcătuită din
frasin, stejar, fag, carpen, care adăposteşte
o specie medi teraneană (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.
compo nente Moldova Veche, menţionată
documentar, prima oară, în 1588, au fost

desco perite (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 geo metric adânc incizat (meandre,
cercuri concentrice, zigzaguri), vestigiile
unei aşezări ro mane din sec. 2–4, din care
s-a recuperat un tezaur monetar roman,
cărămizi cu ştampila Cohors III Delma -
tarum ş.a., precum şi urmele unor aşezări
feudale din sec. 7–10 (au fost scoase la
iveală frag mente de vase, monede,
bordeie etc.). În anii 1427–1428 a fost
construită o cetate care a fost distrusă de
turci în sec. 17. Localit. apa re menţio nată
documentar, prima oară, ca sat, în anul
1600, apoi în 1717, cu numele Posneazi şi
ulterior este consem nată cu toponi mul
Pesnack (pe o hartă din 1723), iar în 1761,
cu acela de Bosniak. Anterior anului 1775,
aici exis tau 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. Decla rată
oraş la 17 febr. 1968, M.N. are în subor -
dine ad-tivă 3 localit. componente:
Măceşti, Moldova Veche şi Moldoviţa.
Monumente: biserica romano-catolică
(1780, cu unele transformări din 1791),
declarată monu ment istoric; biserica cu
dublu hram - „Adormirea Maicii
Domnului" şi „Sfânta Varvara" construită
în 1996-2008.
MOLDOVA-SULIŢA, com. în jud.
Suceava, al că tuită 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 (stru gurii 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, 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-hidro -
grafic (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 decontact a M-ţilor Trascău cu Câmpia coli -nară a Turzii, pe Valea Arieşului; 3 500loc. (1 ian. 2011): 1 736 de sex. masc. şi1 764 fem. Staţie de c.f. (în satul Plăieşti)şi haltă de c.f. (în satul Moldoveneşti).Expl. forestiere şi de calcar. Legumicultură.Pomi cultură. Viticultură. Agroturism.Hanul turistic „Stejeriş”. Fond cinegetic.Prima menţiune documentară a satuluiMoldoveneşti datează din anul 1075
(castrum). Aici se află ruinele uneia dintrecele mai vechi fortificaţii din Transilvania(sec. 10–13), cunoscută sub numele de
Cetatea Turzii (castrum quod vocatum
Turda), construită iniţial dintr-un val depământ înconjurat de şanţ şi întărităulterior (sec. 12) cu ziduri din piatră.Cetatea a fost distrusă de tătari în 1285,după care a fost abandonată. Bisericiunitariene, în satele Moldoveneşti (con -struită iniţial în stil romanic, în anul 1300,rezidită la începutul sec. 17 în stil goticşi renovată în 1672, refăcută în 1793 şideclarată 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 „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” (1784), în

satele Bădeni şi Po deni; biserică din zid,cu hramul „Înălţarea Dom nului” (sec. 18,cu picturi murale din 1930), în satulPodeni. Ruinele castelului baronuluiJósika Gábor (sec. 19), declarat monu -ment istoric în anul 2004. În curtea acestuicastel a fost descoperit (în 1912) un cimitirde înhumaţie.
MOLDOVENI 1. Com. în jud. Ialomiţa,formată dintr-un sat, situată în CâmpiaBărăganului, pe dr. râului Ialomiţa; 1 314loc. (1 ian. 2011): 635 de sex masc. şi 679fem. Expl. de balast. Culturi de cereale.Com. M. a fost înfiinţată la 25 mart. 2005prin desprinderea satului Moldoveni dincom. Dridu, jud. Ialomiţa.

2. Com. în jud. Neamţ, alcătuită din2 sate, situată în Subcarpaţii Neamţului;2 365 loc. (1 ian. 2011): 1 168 de sex masc.şi 1 197 fem. Creşterea porcinelor. Culturide cereale, cartofi şi sfeclă de zahăr. Pânăla 1 ian. 1965, satul şi com. Moldo venis-au numit Porceşti. Pe Dealul Gabăra aufost descoperite (1957–1959) urmele uneiaşezări de bordeie şi o necropolă deincineraţie carpice (sec. 2–3), în care s-augăsit vase din ceramică, dacice şi romane. 
MOLDOVIŢA 1. Com. în jud. Suceava,alcă tuită din 4 sate, situată la poalele deV ale Obcinei Mari şi cele de E ale ObcineiFeredeu, pe cursul superior al râuluiMoldoviţa; 5 231 loc. (1 ian. 2011): 2 696de sex masc. şi 2 535 fem. Expl. şi pre lucr.lemnului. Păstrăvărie. Producţie de dul -ceţuri şi siropuri naturale din fructe depădure (afine, fragi, zmeură, mure ş.a.).Muzeu sătesc (2003) cu exponate aparţi -nând civilizaţiei huţulilor. Colecţia deouă încon deiate „Lucia Condrea”. Fan -fară civilă. Turism ecvestru. Satul Moldo -

viţa este atestat docu mentar în 1443. În adoua jumătate a sec. 16 aici s-au stabilitmai multe familii de huţuli care până înanul 1700 au devenit majoritari. În anul2010, austriacul Georg Hocevar a preluatlinia de cale ferată îngustă a fostei mo -căniţe (6,7 km), numită acum „Huţulca”,pe care a refăcut-o, a moder nizat-o şi aredat-o circuitului turistic.
2. Mănăstirea ~ Õ Vatra Moldoviţei.

MOMUŢA, vârf în masivul Codru-Moma.Alt.: 930 m.
MONEASA, com. în jud. Arad, alcătuitădin 2 sate, situată la poalele de V aleM-ţilor Codru-Mo ma, la 290 m alt., perâul cu acelaşi nume; 1 013 loc. (1 ian.2011): 478 de sex masc. şi 535 fem.Zăcăminte de sulfuri cuprifere (în satulRănuşa). Expl. de marmură roşie şineagră. Expl. şi prelucr. lemnului.Pomicultură. Cam ping. Ştrand. Galeriede artă cu sculpturi în marmură. Pârtiede schi de 250 m lungime. Turismbalnear. La M. au fost descoperite urmeleunui cuptor pentru topit fier, înalt de 10m, unicul vestigiu al intensei acti vităţi deprelucr. a fierului din sec. 17–19. Localit.apare menţionată documentar, primaoară, în 1597. Staţiune balneo cli matericăde inte res general, cu func ţionare per ma -nentă, cu climat submontan, sedativ (veriplă cute, cu temp. medii de 20°C, şi ierniblânde, cu medii termice, în ian.,de -1,1°C), cu aer curat, puternic ionizatşi izv. cu ape minerale bicarbo natate,calcice, magne ziene, sodice, oligo -minerale, mezoter male (24–32°C). Valori -fi carea apelor minerale a început din anul1866, iar pri mele stabilimente balnearedatează din 1881. Sta ţiunea este indicată
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pentru tratarea afecţiunilor reumatis -male, gineco logice (tulburări genitale mi -nore), a bolilor metabolice şi de nutriţie(diabet zaharat, obezitate) etc. Biseicaromano-catolică (1761); schitul Moneasa,cu biserica „Sfinţii Apostoli Petru şiPavel” (2009-2011). Lac de agrement,piscine cu apă minerală, popicărie. Înapropiere se află Peş tera Liliecilor, săpatăîntr-un masiv de calcar ne gru, cascadaBoroaia, vf. Momuţa (930 m alt.) ş.a.
MONOR, com. în jud. Bistriţa-Năsăud,alcă tuită din 2 sate, situată în SE DealurilorBistriţei, pe cursul superior al râuluiLuţu; 1 504 loc. (1 ian. 2011): 709 de sexmasc. şi 795 fem. Staţie de c.f. (în satulMonor). Zăcăminte de gaze naturale.Creşterea bovinelor şi ovinelor. Viticul -tură. Legumi cultură. Muzeu etnografic(1968). Centru de cusături, ţesături şi debroderii populare. Monumentul eroilordin Primul Război Mondial (1936). Rezer -vaţie geolo gică (vulcani noroioşi), extinsăpe 10 ha.
MONTEORU, masiv muntos în SVM-ţilor Buzăului, delimitat de văile râu -rilor Siriu Mare (în N), Buzău (în E) şiBâsca Chiojdului (în V), iar la S, de alinia -mentul depresiunilor Chiojdu–Nehoiu.Alcătuit din fliş grezos cu intercalaţiişistoase. Alt. max.: 1 344 m. 
MORA Õ Moraviţa.

MORAVITZA Õ Ocna de Fier.

MORAVIŢA, com. în jud. Timiş, alcătuitădin 4 sate, situată în Câmpia Bârzavei, perâul Mora viţa, la graniţa cu Serbia; 2 568loc. (1 ian. 2011): 1 255 de sex masc. şi1 313 fem. Staţie de c.f. (în satul StamoraGermană). Nod rutier. Punct de frontieră(vamă). Fermă de creştere a bovinelor (însatul Stamora Germană). Satul Moraviţaapare menţionat documentar, primaoară, în 1332, cu numele Mora, într-unregistru de dijme papale. În anii 1722,1775, 1787 aici au fost colonizate maimulte familii germane de pe ValeaRinului. Biserică romano-catolică (1910),în satul Moraviţa, şi biserica ortodoxăsârbă (1790), în satul Dejan.
MORĂREŞTI, com. în jud. Argeş, alcă -tuită din 6 sate, situată în Piem.Cotmeana, în zona de izv. a râurilorCotmeana şi Vedea; 1 886 loc. (1 ian.2011): 904 de sex masc. şi 982 fem. Nodrutier. Constr. de utilaje agricole. Expl. şiprelucr. lem nului (butoaie); Pomi cultură(pruni, meri, peri). Biserică având dubluhram - „Adormirea Maicii Domnului” şi

„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”(1860, mărită şi restaurată în 1909), însatul Măncioiu, biserică ce poartă hramul„Cuvioasa Parascheva” (1870–1873), însatul Luminile şi biserică din lemn, cuhramul „Sfânta Treime” (1821), în satulMorăreşti. Satele Morăreşti şi Deduleştisunt atestate documentar în 1861, iarSăpunari în 1793.
MORENI 1. Municipiu în jud. Dâmboviţa,situat în zona de contact a SubcarpaţilorIalomiţei cu Câm pia Cricovului, pecursul superior al râului Cricovu Dulce,la 240–280 m alt., la 37 km NE de muni -cipiul 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;den sitatea: 3 300 loc./km2. Staţie finalăde 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, deconfecţii şi de produse alim. Centrupomi col. Muzeu de istorie (1972). Târganual tradiţional. Isto ric. Localit. aparemenţionată documentar ca sat, primaoară, la 18 iun. 1584, cu numele Moarile(datorită numeroaselor mori de pe ValeaCrico vului Dulce), iar din 1661 estecunoscută cu numele actual. De claratăoraş la 15 sept. 1917, localit. a fost trecutăîn rândul comunelor rurale în perioada1931–1947, a redevenit oraş la 17 sept.1947 şi declarată municipiu la 19 iun.2003. Monumente: biserică având hra -mul „Schim barea la Faţă” (1868); bisericăavând dublu hram – „Adormirea MaiciiDomnu lui” şi „Sfântul Mucenic Dimitrie”(1891–1895) din cartierul Stavro poleos;

în anul 2002 a fost pusă piatra de temeliea catedralei „Sfinţii Împăraţi Constantinşi Elena".
2. Mănăstirea  ~ Õ Deleni (3).

MORGENSTERN Õ Victor Vlad Dela -
marina.

MORILOR, Canalul ~ Õ Canalul Morilor.

MORISENA Õ Cenad.

MOROENI, com. în jud. Dâmboviţa,alcătuită din 6 sate, situată în depresiuneaomonimă, la poa lele de S ale M-ţilorBucegi, 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 calcarpentru var. Hidrocentralele Dobreşti (16MW, dată în folosinţă în 1929) şi Moroeni(15,3 MW, dată în folosinţă în 1953) auturbinele puse în funcţiune de apelelacului de acumulare Scropoasa, situat înamonte de cheile Orzei, care asigurăregula ri zarea diurnă a debitelor Ialomiţei.Producţie de mobilă. Centru pomicol.Localitate cu factori climaterici naturali(climat submontan, cu aer curat, lipsit depraf şi alergeni, sedativ). Agroturism. Însatul Moroeni, atestat documentar la 11nov. 1785 se află un sanatoriu T.B.C.(1938), o bibliotecă publică (peste 8 000vol.), un punct muzeal cu colecţii deistorie şi etnografie, biserica având dubluhram – „Intrarea în Biserică a MaiciiDomnului” şi „Sfântul Ioan Botezătorul”(1825–1827), biserica „Sfinţii ArhangheliMihail şi Gavriil” (1942-1954), casa„Ţopescu” (1850), casa „Moiceanu”(1870) ş.a. În perimetrul com. se aflăcheile Ho roabei, 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 pro -
ducere a mobi lierului. Biserică cu hramul
„Ador mirea Maicii Domnului” (1870–
1872), în satul Morteni şi bise rică 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. Viti cultură. Biserică având
hramul „Cuvioasa Paras cheva” (1833, cu
picturi murale origi nare în inte rior,
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,
subuni tate 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 loes soide, 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 loessu -
lui a contribuit la dezvoltarea intensă a
proceselor de tasare, de terminând apa -
riţia văilor de tip „furcitură” şi for marea
a numeroase crovuri. Pânza freatică se
află la adâncimi ce variază între 6 şi 25
m. Vegetaţia naturală de silvostepă, cu
pâlcuri de stejar bru măriu şi stejar pufos,
a cedat locul terenurilor agricole pe cea
mai mare parte a câmpiei. O pădure de
dimen siuni mai mari se află pe terit. com.
Mi treni (pă durea Ciornuleasa, 75,2 ha,
declarată rezervaţie forestieră). Soluri

tură. Vestigii neolitice şi ale unei cetăţigeto-dacice. În satul Moşna, menţionatdocu mentar în 1803, se află o bisericăavând hramul „Sfinţii Voievozi” (sec. 18,renovată în 1859).
2. Com. în jud. Sibiu, alcătuită din 3sate, situată în Pod. Târnavelor; 3 610 loc.(1 ian. 2011): 1 831 de sex masc. şi 1 779fem. Producţie de articole de marochi -nărie şi de voiaj şi de parchete. Brutărie.Fermă de creştere a bovinelor (în satulNemşa). Viti cultură. Vechi centru săsescde ceramică populară, colorată albas trudeschis pe fond alb (în satul Nemşa). Însatul Moşna, menţionat documentar,prima oară, în 1280, se află o biserică (azibiserică evanghelică) zidită în anii 1480–1486, în stil gotic, înconjurată de o puter -nică centură de ziduri de 9 m înălţime,întărită cu turnuri de apărare construiteîn 1520. Biserica a fost renovată de nenu -mărate ori (1575, 1630, 1701, 1791, 1824,1919, 1998-2000), are frumoase anca dra -mente din piatră datând din 1501, stranedin anul 1500 şi un taber nacol monu -mental. Turn-clo pot niţă datând din 1515.Tot în satul Moşna există o bisericăortodoxă din 1841. În satul Nemşa,amintit documentar, prima oară, în 1359,cu nu mele Villa Nymps, se află o biserică(azi biserică evanghelică) construităînainte de anul 1400, iar în satul AlmaVii, menţionat documentar, prima oară,în 1298 cu numele Almasium, se află obiserică (azi biserică evanghelică) zidităîn sec. 14 (cu mo dificări din 1804 şifortificaţii din sec. 16–17).

642 Morteni predominant cernoziomice, în mare partelevigate, propice culturilor agricole.
2. Râu, afl. stg. al Dunării pe terit.com. Chiselet (jud. Călăraşi); 74 km; supr.bazinului: 1 734 km2. Izv. din CâmpiaVlăsiei, din arealul com. Moara Vlăsiei(jud. Ilfov), de la 90 m alt., curge pe direc -ţie generală NV-SE, străbătând câm piaomonimă şi, după ce traversează IezerulMos tiştei, se varsă în Dunăre. Valea M.formează un tip hidrologic aparte care-ipoartă numele („vale de tip mostişte”),caracterizat prin prezenţa, în timpulsecetelor prelungite, a unei albii minorefără apă permanentă, ci doar cu unele„ochiuri” de apă din loc în loc (Li lieci,Hagieşti, Plumbuita, Pârlita, Codreni,Siliş tea). În ultimele decenii ale sec. 20,aspectul Văii M. a fost puternic modi ficatdin cauza amenajărilor hidro tehnice.Numeroasele fântâni săpate pe maluri levăii asigură alimentarea cu apă potabilăa populaţiei. Afl. pr.: Valea Colgeagului,Belciu gatele, Vânăta, Argova.
3. Iezerul Mostiştei, liman fluviatilpe cursul inf. al râului Mostiştea, înCâmpia Mostiştei. Supr.: 18,6 km2; vol.:160 mil. m3 (volum rezultat din lucrărilede amenajare pentru irigaţii). Folositpentru piscicultură şi irigaţii.

MOŞNA 1. Com. în jud. Iaşi, formată din -tr-un sat, situată în partea de E a Pod.Central Moldovenesc, în zona de izvor arâului Moşna; 1 882 loc. (1 ian. 2011): 960de sex masc. şi 922 fem. Cărămidărie;ateliere de dogărie şi tâm plărie. Pomicul -tură (gutui, pruni, cireşi, vişini). Viti cul -

Moşna (2). Biserica evanghelică din satul Moşna



MOŞNIŢA NOUĂ, com. în jud. Timiş,alcă tuită din 5 sate, situată în CâmpiaTimişului, pe dr. râului Timiş; 5 089 loc.(1 ian. 2011): 2 505 de sex masc. şi 2 584fem. Haltă de c.f. (în satul Urseni). Pro -ducţie de mobilă, de încălţăminte, delacuri, vopsele şi cerneluri tipografice.Culturi de cereale. Satul Moşniţa Nouă afost înfiinţat în anul 1902, iar satulMoşniţa Veche este atestat documentarîn 1332.
MOŞOAIA, com. în jud. Argeş, alcătuitădin 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. Confecţiitextile; produse de panificaţie. Bisericilecu hramurile „Sfântul Nicolae” (1837-1840) şi „Cuvioasa Parascheva” (1699,reparată în 1806), declarată monumentistoric, în satele Ciocănăi şi Moşoaia.Bisericile cu acelaşi hram - „AdormireaMaicii Domnului” - în satele Smeura(1883-1887) şi Hinţeşti (1883-1886, repa -rată în 1961 şi pictată în 1964-1968).
MOŞTENI, com. în jud. Teleorman,formată dintr-un sat, situată în CâmpiaGăvanu-Burdea, pe stg. râului Câlniştea;1 573 loc. (1 ian. 2011): 805 de sex masc.şi 768 fem. Expl. de petrol. Culturi decereale, plante uleioase şi de nutreţ etc.Creş terea bovinelor, ovinelor şi porci -nelor. Până la 1 ian. 1965 satul şi com.Moş teni s-au numit Flămânda.

MOTÂLVA Õ Amara (2).

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

hramurile „Sfinţii Voievozi” (ante 1754)şi „Sfinţii Împăraţi Con stantin şi Elena”(1850); bisericile din lemn cu hra murile„Adormirea Maicii Domnului” (1763),„Sfinţii Voievozi” (sf. sec. 18),„Adormirea Maicii Domnului” (1774) şi„Înălţarea Domnului” (1810), în sateleFântânele, Şendreşti, Ţepoaia şi Praja.
MOTRU 1. Piemontul Motrului, unitatede relief în SV României, în partea de NVa Piem. Getic, constituită dintr-osuccesiune de culmi delu roase, cu aspectde pla touri înguste, suspendate faţă devăile râurilor Motru, Coşuştea, Huşniţaş.a., care le drenează. Versanţii acestorvăi, având forma unor frunţi de cuestă,sunt frecvent afectaţi de puterniceravenări şi surpări. Alt. descresc de la 400m, în NV, la 250 m, în SV. P.M. cuprindedouă subunităţi: Piemontul Coşuştei şi
Piemontul Bălă ciţei. P.M. este cunoscut şisub numele de Dea lurile piemontane ale
Motrului.

2. Râu, afl. dr. al Jiului pe terit. com.Buto ieşti (jud. Mehedinţi); 120 km; supr.bazinului: 1 900 km2. Izv. din SV M-ţilorVâlcan, de sub vf. Oslea, de la 1 230 malt. şi, după ce străbate mai întâi o zonăconstituită din şisturi cristaline şi granite,despărţind M-ţii Vâlcan de M-ţii Mehe -dinţi, pătrunde în reg. calcaroasă a Pod.Mehedinţi, separă apoi Piem. Coşuşteide Dealurile Jiului, trece prin municipiulMotru şi prin oraşul Strehaia şi dreneazăcel mai mare bazin carbonifer al Olteniei.Are un debit mediu anual de 14,3 m3/s.Afl. pr.: Motru Sec, Co şuştea, Huşniţa.
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3. Lac de acumulare construit pecursul supe rior al râului Motru (înălţimeabarajului: 49 m), pe terit. com. Padeş, lac. 15 km în amonte de confl. râului MotruSec cu Motru. Supr.: c. 2 km2; vol.: 3 mil.m3. Face parte din complexul hidrotehnicşi energetic Cerna–Motru–Tismana, careasigură apa potabilă şi industrială pentruconsumatorii din bazinul mijlociu alJiului.
4. Hidrocentrala ~ Õ Padeş (2).
5. Municipiu în jud. Gorj, situat înPiem. Getic, în vecinătatea DealurilorPloştina şi Prigor, la 280 m alt., pe stg.râului Motru, la 45 km SV de mu nicipiulTârgu Jiu; 22 180 loc. (1 ian. 2011): 10 790de sex masc. şi 11 390 fem. Supr.: 50 km2,din care 2,4 km2 în intravilan; densi tatea:9 242 loc./km2. Staţie de c.f. (inauguratăîn 1963). Nod rutier. Important centrucarbonifer (expl. de lignit, prin deco -pertare, în localit. Motru, Horăşti, Leurda,Ploştina, Roşiuţa, Râpa, Lupoiţa).Centrală de termoficare. Reparaţii deutilaje miniere. Producţie de motoare,generatoare şi transformatoare electrice,de mobilă pentru birouri, de uşi şiferestre din metal, de  confecţii şi tricotajeşi de produse alim. (preparate din carne;produse de panificaţie). Morărit. Casa deCultură a Sindicatelor. Bibliotecămunicipală (c. 40 000 vol.). Istoric. Motrueste un oraş nou (declarat ca atare la 27mai 1966 şi trecut în categoria muni -cipiilor la 23 oct. 2000), format din lo -

Motru (5). Centrul municipiului şi catedrala cu dublu hram - „Sfânta Treime” şi „Cuvioasa Parascheva”



cuitori veniţi din satele vecine sau dinalte judeţe ale ţării şi stabiliţi aici pentrua lucra la expl. ligni tului. Municipiul M.are în subordine ad-tivă 5 localit. com -po nente (Dealu Pomilor, Horăşti, Însu -răţei, Leurda, Ploştina, aceasta din urmăatestată documentar în 1385) şi 3 sate(Lupoiţa, Ro şiuţa, Râpa). Pe terit. localit.componente Leurda a fost desco perit(1964) un tezaur monetar alcătuit din 17denari romani imperiali din argint,datând din perioada 194/195–249/251 şi9 monede anto niniane din argint, emisedupă anul 215. Monu mente: în muni -cipiul Motru se află catedrala cu dubluhram – „Sfânta Treime” şi „CuvioasaParascheva” (1996-2004, sfinţită la 4 apr.2004, cu picturi murale interioarerealizate în frescă în 2005-2010) şi bisericaromano-catolică „Naşterea Sfântului IoanBotezătorul” (1992-1997); biserica„Sfântul Gheorghe” (1878–1886) în localit.componentă Horăşti; bisericile din lemncu hramul „Sfinţii Voievozi”(1797,restaurată în 1893), „Sfântul IoanBotezătorul" (1791) şi „Adormirea MaiciiDomnului" (1793, restaurată în 1931), înLeurda, Ploştina şi Lupoiţa.
MOŢĂIENI, com. în jud. Dâmboviţa, alcă -tuită din 2 sate, situată în SubcarpaţiiIalomiţei, 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 degips. Producţie de mobilă. Pomi cultură(meri, pruni, peri). Muzeu sătesc cucolecţii de istorie şi etnografie (în satulMoţăieni). În satul Cucuteni se află obiserică având dublu hram – „SfântulNicolae” şi „Cuvioasa Parascheva”(1830–1835), iar în satul Moţăieni existăo biserică având patru hramuri – „SfinţiiVoievozi”, „Sfinţii Împăraţi Constantinşi Elena”, „Sfântul Nicolae” şi „SfântulIoan Botezătorul” (1860) şi casa „IonRizescu” (sec. 19). 
MOŢĂŢEI, com. în jud. Dolj, alcătuită din3 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 satulMoţăţei). Nod rutier. Producţie de fibredin sticlă. Fermă de creş tere a bovinelor.Culturi de cereale, plante uleioase şi denutreţ etc. Aici au fost descoperite urmeleunui castru roman din sec. 2–3. În satulMoţăţei se află biserica având hramul„Sfântul Nicolae” (1802–1804, refăcută în

1845–1848, rezidită în 1914–1916), iar însatul Dobridar există biserica cu hramul„Sfântul Nicolae” (ante 1845, reclădită în1899–1904).
MOŢCA, com. în jud. Iaşi, alcătuită din2 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. Nodrutier. Balastieră. Prelucr. lemnului.Culturi de cartofi, sfeclă de zahăr, legumeetc. În arealul satului Moţca, menţionatdocumentar, prima oară, la 13 aug. 1471cu numele Poiana, au fost des coperitevestigii paleolitice, neolitice (frag mentede vase ceramice pictate, figurine antro -po morfe şi zoomorfe), precum şi frag -mente de vase ceramice datând din sec. 3.În satul Boureni se află mănăstirea cuacelaşi nume (de călugări), ctitorie călu -gărească din anul 1657, iniţial cu bisericăavând hramul „Sfinţii Arhangheli Mihailşi Gavriil”. Mănăstirea a încetat să maifuncţioneze după secularizarea averilormănăstireşti în 1863, fiind reactivată laînceputul sec. 20. În anii 1942-1946 a fostconstruită biserica actuală cu hramul„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” pecheltuiala familiei Huzărescu în amin -tirea fiului lor Constantin căzut pe front.Mănăstirea a fost desfiinţată în 1959 şireînfiinţată  în 1990. În satul Moţca existăbiserica „Sfântul Nicolae” (1987-1989)construită pe locul uneia din lemn din1776.
MOUSAIOS  Õ BUZĂU (1şi 6).

MOVILA, com. în jud. Ialomiţa, formatădin tr-un sat, situată în partea de E aCâmpiei Bără ga nului; 1 984 loc. (1 ian.2011): 1 025 de sex masc. şi 959 fem. Staţiede c.f. Nod rutier. Culturi irigate decereale, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr,plante tehnice şi de nutreţ, legume. SatulMovila a fost întemeiat în anul 1912 cunumele 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 CâmpiaSăratei, pe râul Sărata şi pe malul de Val lacului Amaru; 2 634 loc. (1 ian. 2011):1 301 de sex masc. şi 1 333 fem. Pisci -cultură; legumicultură. Prima atestaredocu mentară a localit. Movila Banuluidatează din 1644. 
MOVILA LUI BURCEL, Mănăstirea ~ Õ
Micleşti (1).

MOVILA MIRESII 1. Lac clasto-carstic (decrov), situat în Câmpia Brăilei, în arealulcomunei omonime. Supr.: 1,8 km2; ad.

max.: 11 m; vol.: 4,5 mil. m3. Conţine apăsărată, sulfatată, sodică, hipertonă şinămol sapropelic pe fund, cu calităţiterapeutice.
2. Com. în jud. Brăila, alcătuită din 3sate, situată în Câmpia Brăilei, la 50 malt.; 4 255 loc. (1 ian. 2011): 2 140 de sexmasc. şi 2 115 fem. Nod rutier. Producţiede încălţăminte şi de nutreţuri con cen -trate. Produse alim. (brânzeturi). Culturide ce reale, floarea-soarelui, plante tehniceşi de nutreţ, legume etc. În satul MovilaMiresii, întemeiat în 1878, în urmaîmproprietăririi „însurăţeilor”, cu numeleMăgura Miresii - denumire păstrată pânăîn anul 1900, se află biserica „SfântulDumitru” (1889), iar în satul Ţepeş Vodă,înfiinţat în anul 1921, există bisericaromano-catolică „Înălţarea Sfintei Cruci”(1994-1996). Satul Esna este atestatdocumentar în 1861. Localitate cu poten -ţial balneoclimateric, pe terit. căreia seaflă 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, for -mată dintr-un sat, situată în CâmpiaSiretului Inferior, pe interfluviul Siret–Bârlad, pe stg. râului Siret; 3 280 loc.(1 ian. 2011): 1 695 de sex masc. şi 1 585fem. Expl. de balast. Ferme de creştere abovinelor şi porcinelor. Legumicultură.Biserică având hramul „Sfinţii Vo ievozi”,zidită în 1862 pe locul uneia ce datadinainte de 1809, reconstruită în 1911-1914. Lacul de acumulare aflat între sateleMovileni şi Furcenii Noi (ambele în jud.Galaţi) şi Ciuşlea (jud. Vrancea), cu osupr. de 320 ha, a fost realizat în anii2003-2007, iar hidrocentrala de laMovileni (47,7 MW) a fost dată înfolosinţă la 30 oct. 2008.
2. Com. în jud. Iaşi, alcătuită din 4sate, 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 Larga-Jijia (inaugurată la 1 iun. 1896) şi halte dec.f. în satele Movileni şi Potângeni. Iazuripiscicole. Morărit. Pomicultură. Fermăde creştere a ovinelor. Satul Movileni estemenţionat docu mentar, prima oară, în1587, iar în 1772 apare consemnat cunumele Bas-Ceauş, denumire pe care apurtat-o până în 1864. Biserică din lemn(sec. 18, reclădită în 1861), în satul Larga-Jijia; biserica „Sfântul Spiridon”construită în 1926 pe locul uneia ce datadin 1801, în satul Movileni.
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3. Com. în jud. Olt, alcătuită din 2sate, situată în Câmpia Boian; 3 559 loc.(1 ian. 2011): 1 812 de sex masc. şi 1 747fem. Expl. de petrol şi gaze naturale.Producţie de  ambalaje din lemn, de periişi de mături. Culturi de cereale, floarea-soarelui, plante tehnice şi de nutreţ etc.Până la 1 ian. 1965 satul şi com. Movilenis-au numit Tâmpeni. Bise rică avândhramul „Sfântul Nicolae” (începutulsec. 19), în satul Bacea.
MOVILIŢA 1. Câmpia Moviliţei, unitatede câmpie în E-NE Câmpiei Române,parte compo nentă a Câmpiei Vlăsiei,situată la S de alinia mentul format derâul Cociovaliştea – lacul Căl dăruşani –râul Ialomiţa, între Câmpia Snagovului(la N), Câmpia Colentinei (la V) şiCâmpia Mostiştei (la S şi SE). Areaspectul unui platou neted, cu alt. cevariază între 65 şi 105 m, cu interfluviilargi, acoperite de depozite loessoide.Monotonia reliefului este întreruptă dinloc în loc de crovuri mari, extinse pecâteva zeci de hectare, cu adâncimi de 2-4m, precum şi de văi de tip furcitură (văileBisericii, Colceag, Belciugatele şi cursulsuperior al Mostiştei). Câmpia Moviliţei,cu soluri fertile, de tip cernoziomic,reprezintă un important domeniu agricol.

2. Lacul ~, lac antropic realizat pevalea râului Colceag, în arealul com.Moviliţa, jud. Ialomiţa, format dintr-osalbă de 3 lacuri a căror ad. max. este de3 m, iar supr. lor variabilă (lacul Moviliţa1 are 7 ha, Moviliţa 2 are 14 ha şi Moviliţa3 are 7 ha). Folosit pentru irigaţii şi pescuit.
3. Com. în jud. Ialomiţa, alcătuită din3 sate, situată în câmpia omonimă, pevalea râului Col ceag; 2 315 loc. (1 ian.2011): 1 135 de sex masc. şi 1 180 fem.Culturi de cereale, floarea-soarelui, plantetehnice şi de nutreţ, legume etc. Între17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981 com. M. afăcut parte din jud. Ilfov. Iazuri piscicole(Moviliţa, Biţina). Până la 7 apr. 2004,com. M. a avut în componenţă satulRoşiori, care la acea dată a devenitcomună de sine stătătoare. În satulMoviliţa se află o biserică din sec. 19, iarîn satul Biţina-Pământeni există biserica„Sfântul Nicolae” construită la mijloculsec. 19 pe locul unei vechi biserici, caredata din 1775, sfinţită la 18 mai 1859.
4. Com. în jud. Vrancea, alcătuită din5 sate, situată la poalele de SE ale Piem.Zăbrăuţi, pe stg. râului Zăbrăuţi; 3 970loc. (1 ian. 2011): 1 983 de sex masc. şi1 987 fem. Expl. şi prelucr. lemnului.Centru viticol şi de vinificaţie. În satul

Mo viliţa, atestat documentar în 1350, seaflă bisericile „Sfântul Ioan Botezătorul”–Chiţcani (1470), declarată monumentistoric în 1972 şi „Sfinţii Vo ievozi” (ante1809, refăcută în 1859 şi reclădită în 1907–1916), iar în satul Trotuşanu există mă -năs tirea cu acelaşi nume (de maici),întemeiată în 1990, în jurul bisericii cuhramul „Sfântul Nicolae”, con struită în1808–1809, refăcută în 1858 şi reparată în1931.
MOZĂCENI, com. în jud. Argeş, alcătuitădin 3 sate, situată în Câmpia Găvanu-Bur dea, la confl. râului Mozacu cuDâmbovnic; 2 361 loc. (1 ian. 2011): 1 124de sex masc. şi 1 237 fem. Expl. de petrol.Lacul piscicol Mozacu. Morărit; produsede panificaţie. Culturi de cereale, planteuleioase şi de nutreţ, floarea-soarelui etc.
MRACONIA sau MRĂCUNEA,
Mănăstirea ~ Õ Dubova.

MUEREASCA, com. în jud. Vâlcea,alcătuită din 8 sate, situată în depresiuneaomonimă, în partea de E a SubcarpaţilorOlteniei, pe râul cu acelaşi nume; 2 682loc. (1 ian. 2011): 1 440 de sex masc. şi1 242 fem. Expl. fores tiere. Pomi cultură.În satul Şuta se află mănăstirea Frăsinei(de călugări), cu două biserici: bisericaveche, cu hramul „Naşterea SfântuluiIoan Bote zătorul”, construită din lemn,în 1710, de călugării bulgari Ilarion şiŞtefan, reconstruită din zid, în 1762–1763,de fraţii Cârstea şi Damian Iovipali dinRâmnic şi pictată de Teodor zugravul, în1763, în stil bizantin; biserica mare, cuhramul „Ador mirea Maicii Domnului”,declarată monument istoric, a fost zi dităîn anii 1860–1863 prin osârdia episco -pului Calinic al Râmnicului şi pictată deMişu Popp pe o culoare dominantăalbastru. Este singura mănăstire din ţarăa cărei avere nu a fost se cula rizată în1863, păstrându-şi terenul agricol pânăazi. În satul Muereasca există bisericaavând hra mul „Sfântul Nicolae” (1782,cu fresce originare).
MUFTIU Õ Traian (2).

MUGENI, com. în jud. Harghita, alcătuitădin 8 sate, situată la poalele de S aleDealului Aramei (Subcarpaţii Târna -velor), 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. şiprelucr. lemnului; prelucr. maselor plas -tice; confecţii textile; produse de patiserie.Pomicultură. Centru de împletituri dinpaie şi din pănuşi de porumb (pălării,

poşete, papuci etc.). În satul Mugeni,men ţionat docu mentar, prima oară, în1333, se află o biserică în stil gotic (sec.14–15), care păstrează picturi muraleoriginare, de factură gotică (LegendaSfintei Margareta din Antiohia, Legendaregelui Ladislau, Judecata de Apoi).Tavan casetat. Biserici (azi reformate) însatele Mugeni (sec. 12, cu zid de incintă,fresce din sec. 13–14 şi tavan casetat,pictat în 1724), Lutiţa (sec. 15, cu zid deincintă din 1628 şi tavan casetat, pictat în1729 şi 1799), Mătişeni (sec. 15, cu zid deincintă, turn-clopotniţă din 1798 şi tavancasetat, pictat în 1801). Până la 7 apr. 2004,com. M. a avut în componenţă satelePorumbenii Mari şi Porumbenii Mici,care la acea dată s-au desprins din com.
M. şi au format com. Porumbeni, iar satulBeteşti a intrat în subordinea ad-tivă aoraşului Cristuru Sucuiesc.
MUGUROAIA Õ Frecăţei (1).

MUNTELE DE SARE Õ Slănic (2).

MUNTELE MARE, masiv muntos înpartea de E a M-ţilor Apuseni, situat întreSomeşu Rece (la N), aliniamentul văilorFeneş–Iara (la E), Arieş (la S) şi culoarelecursurilor superioare ale râurilor Bistra(afl. stg. al Arieşului) şi Someşu Rece (laV). Alcătuit predominant din şisturi cris -ta line (cu in truziuni granitice gnaisice),care au generat un re lief cu forme gre -oaie, masive, cu interfluvii largi, separatede văi înguste şi adânci. Geografii auidentificat aici extinse supr. de eroziune(Mărişel şi Fărcaş), dominate de vf.Balomireasa (1 632 m) şi vf. MunteleMare. Alt. max.: 1 826 m (vf. MunteleMare). Împreună cu M-ţii Gilău, for -mează o uni tate geomorfologică distinctă,cunoscută în litera tura de specialitate subnumele de Gilău-Muntele Mare. Nodhidrografic. Acoperit cu păduri de fag înamestec cu molid. Expl. forestiere.Turism; sporturi de iarnă (staţiuneaBăişoara).
MUNTELE MIC 1. Masiv muntos în NVM-ţilor Ţarcu, în extremitatea de V aCarpaţilor Me ridionali, între văilerâurilor Bistra Mărului (la N), Şucu, afl.al Bistrei Mărului (la E) şi Sebeş, afl. dr.al Timişului (la V). Alcătuit din şisturicrista line, străpunse de granite. Alt. max.:1 802 m (vf. Muntele Mic). Împădurit cufag în amestec cu molid şi brad.
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2. Staţiune climaterică şi de odihnăde interes general, cu funcţionare per ma -nentă, situată în arealul satului Borlova,com. Turnu Ruieni, jud. Caraş-Severin,pe versantul de S al masivului cu acelaşinume, la 1 525 m alt., la 74 km E-NE demunicipiul Reşiţa. Este de fapt uncomplex turistic montan, alcătuit dintr-un hotel modern şi mai mul te vile şicabane, 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 dezile pe an. Numeroase pârtii de schi, cudiferite grade de dificultate. Telescaunîntre Valea Craiului şi Complexul turistic,construit în 1976 (3 500 m lungime).Staţiunea este indicată atât pentru odihnăşi recreere, cât şi pentru tratarea nevro -zelor aste nice, a stărilor de debilitate,surmenaj fizic şi in telectual, anemiisecundare etc. Posibilităţi de drumeţiispre vf. Muntele Mic (1 802 m alt.), sprevf. 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-ţiiCiucaş (Carpaţii Orientali), alcătuit dinconglo merate, aparţinând Cretaciculuiinferior. Alt. max.: 1 761 m (vf. MunteleRoşu). Forme carstice. Im portant obiec -tiv turistic. Staţie seismică. CabanaMuntele Roşu (1 260 m alt.).
MUNTELE ŞES Õ Plopiş (1).

MUNTENI, com. în jud. Galaţi, alcătuitădin 4 sate, situată în partea de N aCâmpiei Tecuciului, pe râul Bârlad; 7 160loc. (1 ian. 2011): 3 657 de sex masc. şi3 503 fem. Staţie de c.f. (inaugurată la 13nov. 1886), în satul Frunzeasca şi haltăde c.f. (în satul Munteni). Producţie demobilă şi de ambalaje metalice; presă deulei comestibil. Morărit; produse depanificaţie. Culturi de cereale, floarea-soarelui, plante tehnice şi de nutreţ ş.a.Viticultură. Popas turistic. Satul Muntenieste menţionat documentar, prima oară,în 1430, iar Ţigăneşti, în 1617. Bisericăavând hramul „Buna Vestire” (1829), însatul Munteni. Până la 7 apr. 2004, com.
M. a avut în componenţă satele Negrileştişi Slobozia Blăneasa, care la acea dată auformat com. Negrileşti.

MUNTENI-BUZĂU, com. în jud. Ialomiţa,formată dintr-un sat, situată în CâmpiaBără ganului, pe stg. râului Ialomiţa; 3 549loc. (1 ian. 2011): 1 710 de sex masc. şi1 839 fem. Staţie de c.f. Moară. Culturi decereale, floarea-soarelui, plante tehniceşi de nutreţ, legume ş.a. Creşterea păsă -rilor, ovinelor, porcinelor şi bovinelor.Bibliotecă publică (peste 8 100 vol.). SatulMunteni-Buzău a luat fiinţă în 1883 prinstabilirea aici a unor locuitori veniţi dinjud. Buzău, care i-au atribuit numele
Cocora Nouă, deoarece satul era amplasatatunci pe terit. com. Cocora. Din 1888poartă numele actual.
MUNTENII DE JOS, com. în jud. Vaslui,alcă tuită din 4 sate, situată în partea deE 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 Mun -tenii de Jos). În satul Muntenii de Jos,atestat documentar în 1491, se află bise -rica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” (1975-1977, restaurată în anul 2000), iar în satulMânjeşti există biserica „Sfântul Nicolae”(ante 1809, refăcută în 1866).
MUNTENII DE SUS, com. în jud. Vaslui,alcătuită din 2 sate, situată în partea deSE a Pod. Central Moldovenesc; 4 144 loc.(1 ian. 2011): 2 076 de sex masc. şi 2 068fem. Muzeu de istorie şi etnografie. Însatul Muntenii de Sus, atestat docu -mentar în 1698, se află biserica „SfinţiiTrei Ierarhi”, construită (în 1833) dinlemn de stejar şi vălătuci pe temelie depiatră, şi biserica „Sfântul ApostolAndrei” zidită în anii 1996-2005. Com. M.
de S. a fost întemeiată la 7 mai 2004 prindesprinderea satelor Muntenii de Sus şiSatu 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, câmpieînaltă (80–120 m alt.), parte componentăa Câmpiei de Vest, situată în extremitateade V a ţării, la graniţa cu Ungaria şiSerbia, între Valea Crişului Alb (la N),M-ţii Zarand (NE), Câmpia Vingăi (E) şiCâmpia joasă a Timişului (SE şi S). Înansamblu, Câmpia Mureşului esteformată din pietrişuri, nisipuri, argile,loessuri şi depozite loessoide, fiinddrenată median de cursul inf. alMureşului. Cea mai mare parte este ocâmpie de divagare în cadrul căreia potfi identificate conul de dejecţie şi fostele

meandre  ale râului Mureş. Unii geografipresupun că această câmpie corespundeunei străvechi „delte uscate” a Mureşului.Câmpia Mureşului cuprinde mai multesubunităţi: Câmpia Aradului şi Câmpia
Nădlacului la N de valea inf. a Mureşuluişi Câm pia Arancăi (sau Cenadului) şi
Câmpia Jimboliei la S de aceasta.

2. Dealurile Mureşului, zonădeluroasă situată în partea de E a Pod.Transilvaniei, de o parte şi de alta acursului superior al râului Mureş, peterit. jud. Mureş, între prelungirile M-ţilorCăli man şi Gurghiu (la N şi E), DealurileTârnavelor (la S-SE), Dealurile Nirajului(la S-SV), Colinele Mădăraşului (la V) şiDealurile Bistriţei (la NV). Este o unitatede relief mai accidentat, suprapusă pezona cutelor diapire, alcătuită dintr-oalternanţă de dealuri înalte (Sinioara 756m, Făget 684 m, Lapoşu 628 m, Teleac,Osoiu ş.a.) şi depresiuni dezvoltate,uneori, în axul unor anticlinale diapire(Deleni, Idicel, Nadăşa-Chiheru, Glăjărieetc.). Dealurile Mureşu lui, împreună cuDealurile Târnavelor, fac parte dinSubcarpaţii Transilvaniei.
3. Culoarul Mureşului, culoardepresionar intra montan, de originetectonică, situat în partea central-vesticăa ţării, de-a lungul Văii Mureşului, întremunicipiul Alba Iulia (în E-NE) şi com.Zam (în V-SV), delimitat de M-ţiiMetaliferi şi Trascău (la N şi NE) şi deprelungirile M-ţilor Cindrel, Şureanu şiPoiana Ruscăi (la S). Spre S, prin ValeaStreiului, comunică cu Depr. Hunedoaraşi cu Depr. Haţeg. Supr.: c. 1 300 km2 (110km lungime şi 8–15 km lăţime). Reliefuleste format dintr-o zonă colinară înaltă(400–600 m), fragmentată de văi, dez vol -tată cu precădere pe stg. Văii Mureşuluişi dintr-o câmpie aluvială etajată (190–300 m), alcătuită din luncile şi teraseleMureşului de pe ambele maluri. Înaceastă zonă de culoar temp. mediianuale sunt în jur de 9°C, iar precipitaţiileînsumează 600–700 mm anual. Vegetaţianaturală este reprezentată prin păduri destejar, gorun şi cer şi prin păşuni şi fâneţeîn zona colinară; culturile agricole sepractică în câmpia aluvială. CuloarulMureşului cuprinde trei subdiviziuni:

Culoarul Orăş tiei, cu caracter predo minantdeluros, în S, şi de luncă şi terase, în N;
Depr. Simeria-Deva reprezintă un culoarde vale mult lărgit, cu lunci şi terase binedezvoltate; Depr. Ilia, cu sectoare de valeîngustă (îngustările de la Brănişca, tăiatăîn cristalin, şi de la Burjuc-Zam, în
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piroclastite) alter nând cu cele de valelargă (bazinetul Ilia-Gura sada).
4. Râu, cel mai mare afl. (stg.) al Tisei,cu care confluează pe terit. Ungariei, laSeghedin, şi al doilea râu al României, calungime, după Dunăre; 803 km, din care761 km pe terit. României; supr. bazi -nului: 29 289 km2, din care 27 890 km2 înRomânia. Instalat în mare parte şi adaptatpe un vechi traseu de ruptură tectonicăce asigură legă tura hidrografică a Pod.Trasilvaniei cu Depr. Panonică, M. izv.de pe pantele sudice ale M-ţilor Hăşmaş(Carpaţii Orientali), de la 850 m alt., delângă localit. Izvoru Mureşului. Curgemai întâi pe direcţie SE-NV, drenândDepr. Giurgeu pe o dis tanţă de c. 75 km,îşi schimbă apoi direcţia de curgere spreV (la Topliţa), traversând lanţul mun ţilorvulcanici Căliman–Gurghiu, pe care-i se -pară printr-un spectaculos defileu(Topliţa-Deda), lung de 50 km şi lat de80–100 m, tăiat în andezite şi piroclastite.Prin acest defileu, care este declaratrezervaţie naturală (60 km2), a fostconstruită o şosea (în anii 1881-1885) şi olinie de cale ferată (în perioada 1890-1910). După aceea râul M. se îndreaptăspre S-SV, stră  bătând partea centrală aPod. Transilvaniei (des  păr ţind CâmpiaTransilvaniei de Pod. Târna velor), tre -când prin Reghin, Târgu Mureş, Iernut,Luduş, Ocna Mureş, Aiud, şi, după cedesparte M-ţii Trascău şi M-ţii Metaliferi(în N) de pre lungirile M-ţilor Cindrel,Şureanu şi Poiana Ruscăi (în S) printr-unculoar (Culoarul Mureşului) cu maimulte îngustări şi defilee epigenetice,între care se înşiră o serie de bazinete(Simeria-Deva, Ilia, Căpruş), având, dela Simeria, o direcţie generală de curgereE-V, separă M-ţii Zarand (din N) de Pod.Lipovei (în S), trecând prin Lipova; înaval de Păuliş intră în Câmpia Aradului,unde meandrează puter nic, trece prinmunicipiul Arad şi, la V de oraşulNădlac, face, pe o mică porţiune (31 km),graniţa între România şi Ungaria, undeare un debit mediu de 165 m3/s. Râul M.pătrunde apoi în Ungaria şi se varsă înTisa la Seghedin. Traversând forme va -riate de relief (25% munţi, 55% podiş,23% câm pie), panta medie de curgere arâului M. oscilează între 2,7‰ (în Depr.Giurgeu), 20–25‰ (în zona munţilor vul -canici), 0,5‰ (în Pod. Transilvaniei) şi0,3‰ (în câmpia din cursul inf.),transportând c. 2,7 mil. tone aluviuni pean. Afl. pr.: Comlod, Luduş, Arieş,

Târnava, Ampoi, Sebeş, Cugir, Strei. ÎnAntichitate era numit Maris (sau Marisia).
5. Judeţ situat în partea central-nordică a Româ niei, în Pod. Transilvaniei,în bazinul su perior al râului Mureş şiparţial în bazinele râurilor Târnava Mareşi Târnava Mică, între 46°04' şi 47°12'latitudine N şi 24°00' şi 25°15' longitudineE, 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% dinpopulaţia ţării), din care 283 424 loc. desex 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 recensă mântul din 20-31oct. 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 dePădure, Sighi şoara (municipiu), Sovata,Târnăveni (municipiu), Ungheni. Comu -
ne: 91. Sate: 479 (din care 33 aparţinoraşelor şi munici piilor). Localit. compo -
nente ale oraşelor şi muni cipiilor: 20.

Relief predominant (78% din supr.jud. M.) de dealuri, coline şi podişuri, cuforme domoale, ver sanţi asimetrici(afectaţi frecvent de eroziune şi alunecări)şi alt. de 400–600 m, ce aparţin mariiunităţi a Pod. Transilvaniei, ale căruisubunităţi sunt prezente şi pe terit. jud.
M., respectiv Pod. Târnavelor şi o micăporţiune din Pod. Hârtibaciului (la S şiSE de valea Mureşului), Câmpia Tran -silvaniei (la NV de râul Mureş) şi Subcar -paţii Transilvaniei (în partea centrală şide SE a jud. M.), aceştia din urmă fiindreprezentaţi prin Dealurile Mureşului şiDealurile Târnavelor. Sub carpaţii Tran -silva niei includ o serie de masivedeluroase (Sinioara, Lapoşu, Teleac,Osoiu, Be checi ş.a.), care alternează cunumeroase depre siuni submontane şiintradeluroase (Deleni, Idicel, Glăjărie,Şerbeni-Urişiu, Nadăşa-Chiheru, Eremi -tu, Chibed, Sovata ş.a.). Sub carpaţiiTransilvaniei se extind la limita dintreCâmpia colinară a Săr maşului şi Pod.Târnavelor (la V şi SV), unde se evi -denţiază câteva depresiuni de contact(Miercu rea Nirajului, Sângeorgiu dePădure, Dumbră vioara), şi rama munţilorvulcanici Căliman şi Gurghiu (în NE şiE). Pod. Târnavelor, cu alt. cuprinse între450 şi 700 m, cu relief fragmentat, în care

predomină interfluviile asimetrice, axatepe domuri, cu versanţi abrupţi, afectaţide torenţi şi alunecări, include DealurileNirajului, Pod. Târnă venilor, DealurileNadeşului şi Pod. Dumbrăve nilor. Câm -pia Transilvaniei este reprezentată prinCâmpia colinară a Sărmaşului cu cele treisub unităţi ale sale: Colinele Luduşului,Colinele Comlodului şi Colinele Mădăra -şului. Partea de NE a jud. M. este ocupată,în proporţie de 22%, de prelungirile deSV ale M-ţilor Căliman, cu vf. Pie trosu(2 100 m alt.), situat la limita cu jud.Suceava, şi de latura de V ale M-ţilorGurghiu, care culmi nează în vf. Saca(1 777 m).
Climă temperat-continentală mode -rată, cu une le diferenţieri legate deformele de relief, cu temp. medii anualecuprinse între 8–9°C în zonele colinare şide podiş şi 0–4°C în reg. montane. Ier nilesunt reci, umede şi de lungă durată, iarverile sunt răcoroase. Temp. max.absolută (40,6°C) a fost înregistrată laSăbed (16 aug. 1952), iar mini ma absolută(–32,8°C) la Târgu Mureş (25 ian. 1942 şi23 ian. 1963). Cantitatea medie anuală aprecipitaţiilor însumează 580 mm înpartea de V a jud. M., 700–800 mm înpartea centrală şi de NE şi c. 1 400 mmpe crestele munţilor. Vânturile pre -dominante bat dinspre NV, cu vitezemedii de 3,1 m/s. În timpul iernii suntfrecvente şi vânturile dinspre NE, careating, uneori (mai ales pe culmile înalte),viteze ce depăşesc 50 m/s. Caracteristicesezonului rece sunt şi inversiile de temp.,când masele de aer foarte reci coboarădin zonele mon tane spre cele de podiş,canalizându-se în special pe culoa relevăilor, unde stagnează un timp înde -lungat, determinând înregistrarea unorvalori foarte scă zute ale temp. aerului.Aşa se explică faptul că tocmai la TârguMureş, situat în culoarul văii Mure şului,s-a înregistrat de două ori temp. mi nimăabsolută pe cuprinsul jud. M.
Reţeaua hidrografică este repre -zentată, în principal, de cursul superiorşi mijlociu al râului Mureş care străbate,aproximativ median, terit. jud. M. de laNE către SV, pe o distanţă de 195 km,colectând puzderia râurilor şi pâraielorde 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 adouă râuri paralele, respectiv, TârnavaMică (pe o lungime de 120 km) cu afl. săiGhergheş, Roua, Veţca, Nadeş, Sântioanaş.a. şi Târnava Mare (pe o distanţă de42 km). Existenţa celor trei mari cursuride apă (Mureş, Târnava Mică, TârnavaMare) cu nume roşii lor afluenţi deter -mină o densitate ridicată a reţelei hidro -grafice, cu valori cuprinse între 0,9 şi 1,0km/km2 în zona montană, între 0,6 şi0,8 km/km2 în arealul dealurilor subcar -patice şi între 0,3 şi 0,6 km/km2 în reg.colinare şi de podiş. Hidrografia jud. M.este completată de prezenţa mai multorlacuri sărate, formate prin prăbuşireaunor vechi galerii subterane ale minelorde sare (lacurile Ursu, Aluniş, Suhat,Verde, Roşu ş.a.), şi a unor iazuri deinteres piscicol create atât antropic, cât şiprin bararea naturală (depuneri dealuviuni sau alunecări de teren) a unorcursuri de apă (aşa cum sunt lacurile Zaude Câmpie 117 ha, Tăureni 65 ha, Bujor I25 ha, Bujor II 16 ha de pe valea râuluiPârâu de Câmpie sau Fărăgău de pe râulŞar ş.a.).
Vegetaţia, condiţionată de diversi -tatea elemen telor fizico-geografice şiclimatice, se remarcă printr-o accen tuatăvarietate a speciilor compo nente şi prin -tr-o pronunţată etajare. În zonele înalteale munţilor, la peste 1 600 m alt., sedezvoltă pajiştile naturale, dominate deţăpoşică (Nardus stricta) şi păruşcă

(Festuca supina), şi de tufărişu rile piticede jneapăn (Pinus mugo), smirdar (Rho -
do dendron kotschyi), afin (Vaccinium myr -
til lus), ienupăr (Juniperus communis ssp.
nana) ş.a. Ver sanţii munţilor, între 1 000–1 200 şi 1 600 m alt., sunt ocupaţi depăduri de molid (Picea abies) şi pe alocuride pajişti secundare, iar sub 1 200 m alt.de păduri de fag în amestec cu brad şimolid. Sub carpaţii Transilvaniei şi Pod.Târnavelor sunt aco periţi cu păduri defag şi de gorun, uneori în amestec cucarpen şi stejar. În zonele colinare joasepredomină pădurile de stejar (Quercus
robur), în amestec cu gorun (Quercus
petraea) şi arţar tă tă resc (Acer tataricum),care alternează cu terenurile cultivate şicu pajişti naturale. În Câmpia Transil -vaniei, cea mai mare parte a vegetaţieinaturale a fost înlocuită de culturileagricole, doar local întâl nindu-se pajişticu caracter mezoxerofil sau xerofil. Înaceastă zonă, la Zau de Câmpie, se

remarcă, îndeosebi, prezenţa bujorului
(Paeonia tenuifolia), unicul loc undeaceastă specie ponto-balcanică poate fiîntâlnită în interiorul arcului carpatic.

Fauna, adaptată etajării vegetaţiei,dar mai puţin fidelă limitelor acesteia,datorită marii sale mobilităţi, este bogatăşi variată în specii. Do meniul forestieradăposteşte un număr însemnat devieţuitoare (unele de interes cinegetic),printre care se remarcă mistreţul, cerbul,căpriorul, ursul, vul pea, jderul, râsul,veveriţa, cocoşul de munte, acvila demunte, şopârla de munte, vipera comună,salamandra ş.a. În zona lacurilor antro -pice trăiesc o serie de păsări de apă (raţe,berze, lişiţe ş.a.), iar în unele păduricolinare a fost colonizat fazanul. Râurilede munte sunt populate cu păstrăv şilipan, cele din zonele subcarpatice, coli -nare şi de podiş oferă condiţii prielnicedezvoltării scobarului, cleanului, mreneiş.a., iar în iazurile piscicole se cresc ştiuca,crapul, somnul, carasul ş.a.
Resursele naturale: zăcămintele degaze na turale, cu un procent foarte ridicatde metan (95–99%), exploatate în arealelelocalit. Sărmăşel, Zau de Câmpie, Şincai,Ulieş, Teleac, Miercurea Nirajului,Bogata, Delenii, Laslău, Filitelnic, Na deş,Ernei, Corunca, Seleuş, Ceuaşu deCâmpie, Sângeorgiu de Mureş, Luduş,Sânger, Râciu ş.a., reprezintă cea maiimportantă bogăţie a subsolului jud. M.Cu toate că jud. M. dispune de mari zăcă -minte de sare gemă, acestea nu pot fiexploatate încă din cauza adâncimilormari la care se află, sâmburi de sareapărând la suprafaţă doar în arealulcutelor diapire de la Sovata şi Gurghiu.Andezitele şi aglomeratele andezitice seexploatează la Stân ceni, Lunca Bradului,Ilieşi, Ibăneşti, iar balastul din albiilerâurilor mari. O categorie aparte de bo -găţii o reprezintă pădurile de foioase şide răşi noase, care acoperă o supr. de208 982 ha (în anul 2008), din care s-auexploatat 922 mii m3 de masă lem noasă,precum şi apele minerale cloruro-sodice,valorificate pentru calităţile lor tera -peutice la So vata, Sângeorgiu de Mureş,Vila, Gurghiu, Ideciu de Jos, Brân -coveneşti ş.a.
Istoric. Săpăturile arheologice efec -tuate de-a lungul anilor pe terit. jud. M.au scos la iveală o gamă diversă dedovezi materiale care atestă o locuireneîntreruptă începând din Paleolitic(desco peririle din satul Moreşti, sat careaparţine oraşului Ungheni), trecând prin

Neolitic (Moreşti, Târgu Mureş, Iernut,Cipău, Cuci, Batoş, Petrilaca, Reghin,Sângeorgiu de Mureş, Ozd ş.a.), Epocabronzului (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. Şimai numeroase sunt vestigiile arheolo -gice datând din cea de-a doua Epocă afierului (La Tène), când se individua li -zează, din punct de vedere etnic, geto-dacii. Sem ni ficative pentru această epocăsunt descoperirile de la Moreşti, TârguMureş, Cipău, Corunca, Cristeşti, Şaeş,Sighişoara, Dedrad, Breaza ş.a. Pe terit.actual al jud. M., care a făcut parte dinprov. romană Dacia, au fost scoase laiveală numeroase mărturii materiale dela dacii care au populat aceste ţinuturi(unelte din fier descoperite la Mărculeni,vase ceramice, terra sigillata, opaiţe, capulzeiţei Iunona, din alabastru, de laCristeşti şi Sighişoara, tezaurele monetarede argint de la Sighişoara, Cristeşti, TârguMureş, Goleşti, Sălaşu ş.a.) şi de la cares-au păstrat castrele romane de la Brânco -veneşti, Călugăreni, Sighişoara, Sărăţeni,Moreşti, Cristeşti ş.a. ce făceau parte dinlinia de fortificaţii, de importanţă stra -tegică, a limesului de NE al Daciei roma -ne. După retragerea legiunilor şi aad mi nistraţiei romane din Dacia (înperioada 271–275), populaţia autohtonăa continuat să vieţuiască neîntreruptpe aceste meleaguri aflate la adăpostulmunţilor şi ceva mai ferite de invadatori.Permanenţa populaţiei autohtone înlimitele de azi ale jud. M. este ilustrată denumeroase descoperiri datând din sec. 3şi până în sec. 11, identificate în arealelelocalităţilor 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 deMureş (sec. 10–11), Neagra (sec. 11) ş.a.În sec. 9–10, la Moreşti, unul dintrecentrele voievodatului lui Gelu, a existato impor tantă cetate cu rol de apărare. Cutoate eforturile populaţiei româneşti dea-şi apăra autonomia formaţiunii politiceautohtone şi libertăţile obştilor, din adoua jumătate a sec. 11 şi până laînceputul sec. 13, regatul feudal ungarşi-a extins dominaţia în Transilvania pânăcătre aceste zone, introducând ca unitateadministrativă, în teritoriile cucerite,comitatul (terit. actual al jud. M. a fost
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inclus în comi tatele Târnava, în 1214, şiTurda, în 1256). În sec. 12, regalitateaungară a adus în aceste reg. pe secui(populaţie de origine turcică, ulteriormaghiarizată), iar la începutul sec. 13 aufost 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 crescutnecontenit, documentele vremii consem -nând existenţa, în sec. 18, a 339 delocalităţi în perimetrul actual al jud. M.Dintre acestea, Sighişoara (menţionatdocumentar, prima oară, în 1224) şiTârgu Mureş (1300) au avut, în EvulMediu, un rol important în viaţa politică,economică şi culturală a societăţiimureşene. În sec. 15–16, ţăranii iobagi,români, saşi şi secui, din mai toate satelemureşene, au participat la marea Răs -coală de la Bobâlna (1437–1438), precumşi la cea din 1514 condusă de GheorgheDoja. Alte evenimente mai importantepetrecute pe terit. actual al jud. M., în sec.16–18, au fost: răs coala secuilor din 1562;participarea locuitorilor mureşeni lacampania antiotomană din Ţara Româ -nească, în anul 1595, condusă de MihaiViteazul; asedierea şi pustiirea oraşelorTârgu Mureş şi Sighişoara în 1601 şi,respectiv, 1602 de trupele generaluluiBasta, ca represalii pentru participareapopulaţiei mureşene la luptele coman -date de Mihai Viteazul; cucerirea şiincendierea oraşului Târgu Mureş detrupele turco-tătare în 1660, care au luat,totodată, în robie 3 000 de lo cuitori;răscoala ţăranilor români şi saşi dinSaschiz (1673), conduşi de S. Fabricius,împotriva asupririi exercitate de patri -ciatul din Sighişoara; răscoala anti -habsbur gică izbucnită în 1703, subcon du cerea lui Francisc Rákóczi II, şiprelungită până în 1711, cunoscută subnumele de Răscoala curuţilor ş.a. La sf.sec. 18, începe să se manifeste tot maipregnant sentimentul de unitate naţio -nală a românilor, o activitate susţinută,în această privinţă, pe melea gurilemureşene având-o cei doi corifei ai ŞcoliiArdelene – Gheorghe Şincai şi PetruMaior, ambii de origine mureşană. Înprimăvara anului 1848, oraşul TârguMureş a devenit unul dintre pr. centre deorganizare şi declanşare a Revoluţiei dinTransilvania, la care a participat o mareparte a populaţiei, revoluţie care a fostînăbuşită în 1849. În timpul Revoluţiei,în bătălia de la Albeşti (19/31 iul. 1849),

între armata revoluţionară maghiarăcomandată de generalul József Bem şioştile ruseşti conduse de generalul A. N.Lüders (venite să înăbuşe revoluţia), aumurit în luptă poetul ungur Petöfi Sándor(aghiotantul generalului Bem) şi publi -cistul german Anton Kurz. După în -frânge rea revoluţiei şi instaurareaabsolutis mului în Transil vania, locuitoriimu reşeni au participat la mişcărileantihabsburgice din anii 1851–1854 şi laadunările din 1868 de la Reghin, TârguMureş, Târnăveni, Luduş ş.a., în cadrulcărora şi-au manifestat pro testul faţă decrearea în 1867 a statului dualist austro-un gar. Cucerirea indepen denţei de stata României (1877) a stimulat lupta deeliberare naţională din această zonă,numeroşi locuitori mureşeni par ticipândla conferinţa naţională de la Sibiu, din21–22 ian. 1892, şi votând pentru înain -tarea Memo randului împăratului de laViena. Intrarea României în Primul

Război Mondial, în vara anului 1916,alături de Antantă, a determinat elibe -rarea (la sf. lunii sept. 1916) multor localit.de pe terit. jud. M. de către armateleromâne (Ibăneşti, Hodac, Gurghiu, Caşvaş.a.). La sf. lunii nov. 1918, mii de locuitoride pe Mureş şi Târnave au plecat la AlbaIulia pentru a participa la Marea AdunareNaţională. La 1 sept. 1940, în multelocalităţi din jud. M. au avut loc amplemanifestaţii de protest împotriva Dicta -tului de la Viena din 30 aug. 1940, înurma că ruia, alături de o mare parte dinNV Transilvaniei, fusese răpit şi cedatUngariei şi un sector din jud. M. (inclusivoraşul Târgu Mureş). Cei patru ani deocupaţie s-au caracterizat printr-o intensăactivi tate de deznaţionalizare a românilorşi de prigoană rasială. În sept. 1944, peterit. actualului judeţ au avut loc luptegrele pentru eliberarea teritoriilor ocu -
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pate, una dintre cele mai crâncene bătăliides făşurându-se (22–29 sept. 1944) laOarba de Mu reş. La 28 sept. 1944, oraşulTârgu Mureş şi multe alte localit. de peterit. jud. M. au fost eliberate de subocupaţia ungară. În sept. 1950, fostuljudeţ Mureş-Turda (4 856 km2), cu 10plăşi, 2 oraşe şi 246 sate a devenit regiu -nea Mureş (cu capitala la Târgu Mureş),iar în perioada 1960–1968 a fost trans -formată în regiunea Mureş-AutonomăMa ghiară. Prin Legea nr. 2 din 17 febr.1968 a fost desfiinţată regiunea Mureş-Autonomă Maghiară şi s-a reînfiinţat jud.
M. în limitele existente până în prezent.

Economia jud. M., adaptată la eco -nomia de piaţă, se caracterizează printr-o industrie diversi ficată şi o agriculturădominată de prezenţa formei de pro -prietate privată. Potenţialul economicridicat al jud. M. îi permite acestuia să-şivalorifice întrea ga gamă a resurselornaturale de care dispune.
Industria, principala componentă aactivităţii econo mice a jud. M., se carac -te rizează printr-o mare varietate a ra mu -rilor producătoare şi o mare capa citatede producţie, cu specializări de impor -tanţă naţională (expl. de gaze naturale,energie electrică şi termică, chimică ş.a.).Pr. produse industriale realizate deîntreprinderile de pe terit. jud. M. sunt:energia electrică şi termică (termo -centralele de la Cuci, Fântânele, TârguMureş, Târnăveni), maşini şi utilajepentru industriile uşoară, a materialelorde construcţie şi de pre lucrare a lemnului(Târgu Mureş, Reghin), utilaje agricole(Reghin), produse electrotehnice, apa -ratură tehnico-medicală, piese de schimbpentru autovehicule şi tractoare (TârguMureş, Reghin), produse chimice diverse(Târnăveni, Târgu Mu reş), materiale deconstr. (Târgu Mureş, Reghin, Târnăveni,Sighişoara, Luduş, Sângeorgiu de Mu reş,Suseni ş.a.), anvelope şi camere de aer(Lu duş), mobilă, rechizite şcolare, articolede sport, instrumente muzicale, cheresteaşi alte produse din lemn (Târgu Mureş,Reghin, Sighişoara, Târnă veni, Luduş,Sovata, Lunca Bradului, Deda, Gur ghiu,Răstoliţa ş.a.), ceramică fină şi articolepentru menaj (Sighişoara, Târnăveni),confecţii, tricotaje, ţesături ş.a. (TârguMureş, Reghin, Sighişoara, Târnăveni),încălţăminte şi articole de maro chi nărie(Târgu Mureş, Reghin), produse alim.(pre parate din carne şi lapte, conserve de

carne, de legume şi fructe, lapte praf,zahăr, băuturi alcoo lice, bere, sucurinaturale, spirt, oţet, produse de panifi -caţie etc.), la Târgu Mureş, Reghin, Sighi -şoara, Târnăveni, Luduş, Iernut ş.a. Laafirmarea potenţialului economic al jud.
M. o con tribuţie importantă o au meşte -şugurile tradiţionale, larg răspândite înarealul judeţului: ţesături şi cusăturipopulare (cergi, ţoale, macrameuri ş.a.)în satul Vătava, piese de port popular(Aluniş, Ibăneşti, Deda, Brânco veneşti,Sântioana de Mureş, Albeşti, Logig ş.a.),fluiere şi obiecte din lemn, prelucrateartistic (Hodac), ceramică populară(Gurghiu, Miercurea Nirajului, Ghin -dari), împletituri din papură, din paie şipănuşi (Câmpeniţa, Roteni, Sâmbriaş,Bezid, Chendu ş.a.) etc. 

Agricultura, cu vechi tradiţii şi cu unprofil structural mixt (vegetal şi animal),beneficiază de condiţii pedo-climaticefavorabile practicării unor culturi inten -sive (în jud. M. se cultivă aproape întrea -ga gamă de plante) şi de creştere a tuturorcategoriilor de animale. Totodată, agri -cul tura mu reşană se află în plin procesde modernizare şi de privatizare. În anul2007, din totalul producţiei agri cole de1 459 646 000 lei (din care 1 399 940 000lei, respectiv 95,9%, repre zenta aportulsectorului pri vat), 964 585 000 lei (66,0%)proveneau din sectorul vegetal şi493 285 000 lei (33,8%) erau realizaţi depro ducţia animală, iar restul (0,2%) eraudin servicii agricole. La sf. anului 2007,fondul funciar al jud. M. era format din412 477 ha terenuri agri cole, 208 982 haterenuri acoperite cu păduri, 6 311 haacoperite cu ape şi 43 618 ha alte supra -feţe. Din totalul supr. agricole de 412 477ha (din care 379 387 ha, respectiv 92%,reve neau persoanelor particulare), 224 166ha (54,3%) erau terenuri arabile, 110 117ha (26,7%) păşuni, 71 687 ha fâneţe, 4 653ha livezi şi pepiniere pomi cole şi 1 854ha vii şi pepiniere viticole. În anul 2007,terenurile arabile erau cultivate cuporumb (60 822 ha), plante de nutreţ(29 988 ha), grâu şi secară (27 666 ha), orzşi orzoaică (13 328 ha), ovăz, cartofi,legume, sfeclă de zahăr, plante uleioase,leguminoase pentru boa be, hamei, plantetextile, tutun etc. Pomicultura, concen -tra tă în arealele localit. Reghin, Sighişoara,pe valea Târnavei Mici ş.a., furnizeazăcantităţi însemnate de fructe (18 754 tone,în anul 2007), în special mere (15 470tone), prune (713 tone), pere, cireşe şivişine, piersici ş.a. Viticultura are condiţii

fa vorabile de dezvoltare pe întreg cuprin -sul jud. M., dar pr. plantaţii de viţă de viesunt concentrate în partea de SV a jude -ţului, respectiv în Pod. Târnavelor, undese află renumita podgorie a Târnavelor,cu cen tre viticole la Zagăr, Băgaciu,Filitelnic, Nadeş, Târnăveni ş.a., în cadrulcărora se produc variate soiuri de stru -guri (Fetească albă, Riesling italian, Pinotgris, Muscat Ottonel, Tra miner etc.). Şipodgoria Lechinţa (cu centrul viticolBatoş) este binecunoscută şi apreciată. Laînce putul anului 2008, zootehnia, priva -ti zată în propor ţie de peste 99%, cuprin -dea 84 421 capete bovine (în special dinrasa Bălţata românească), 175 717 capeteporcine (rasele Landrace, Marele Alb,Cornwall, Hampshire ş.a.), 337 110 miicapete ovine cu lână fină şi semifină,22 773 capete ca prine, 18 632 capete caba -line şi un număr în sem nat de bubaline(bivoli); avicultură (1 690 048 capetepăsări); apicultură (46 335 familii dealbine, locul 1 pe ţară).
Căile de comunicaţie. Poziţia central-nord tran silvăneană a jud. M., la inter -secţia multor căi de comunicaţie dinspreMoldova, Maramureş şi Cri şana, precumşi intensa activitate economică au atrasdezvoltarea corespunzătoare a căilor şimij loa celor de comunicaţie. La sf. anului2007, lungimea reţelei feroviare de peterit. jud. M. era de 279 km (din care 86 kmelectrificate), care, ra portată la supr. jud.

M., asigura o densitate de 41,6 km/1 000 km2 de teritoriu (inferioară medieipe ţară care, în acelaşi an, era de 45,2 km/1 000 km2). Pr. linii de c.f. cu ecartamentnormal urmăresc, în general, văile ma -rilor cursuri de ape (Mureş, TârnavaMare şi Târ nava Mică) – linii pe care seaflă şi câteva noduri feroviare (Deda,Luduş, Vânători) –, iar o cale ferată cuecartament 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, deservindlocalităţile de pe văile Lechinţei şiNirajului. O importanţă deosebită pentrutransporturile feroviare mureşene o areseg mentul de c.f. din NE jud. M., întreStânceni şi Deda, care face parte inte gran -tă din magistrala feroviară Bucureşti–Ploieşti–Braşov–Miercurea-Ciuc–Ciceu–Gheorgheni–Topliţa–Deda–Dej–BaiaMare–Satu Mare. La sf. anului 2007,lungimea drumurilor publice măsura2 083 km (din care 423 km drumurimodernizate), cu o densitate de 31,0km/100 km2 de teritoriu (inferioară
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mediei pe ţară – 33,9 km/100 km2). Acestedrumuri publice se in ter sectează în nenu -mărate locuri, creând veritabile nodurirutiere, cum ar fi Târgu Mureş, Reghin,Luduş, Târnăveni, Acăţari, Sighişoara ş.a.Trans porturile aeriene de mărfuri şicălători se realizează prin intermediulaeroportului din satul Vidrasău (sat careaparţine oraşului Ungheni), situat la 13,5km SV de Târgu Mureş.
Învăţământ, cultură şi artă. În anul

şcolar 2007–2008, reţeaua unităţilor de
învă ţământ de toate gradele de pe terit.
jud. M. cuprindea 80 de grădiniţe de copii,
cu 21 760 copii înscrişi şi 1 448 educa -
toare, 136 de şcoli generale (învă ţământ
primar şi gimnazial), cu 49 652 elevi şi
4 509 cadre didactice, 37 de licee, cu
19 302 elevi şi 1 656 pro fesori, două şcoli
profesionale, cu 5 500 elevi şi 72 pro fe -
sori, trei universităţi de stat (Univer si ta -
tea Teh nică „Petru Maior”, Uni ver sitatea
de Medicină şi Farmacie, Aca demia de
Artă Teatrală – toate în Târgu Mureş), cu
16 facultăţi, 11 757 studenţi şi 659 pro fe -
sori şi patru instituţii private de învăţă -
mânt superior (Univer sitatea „Hyperion”,
Universitatea „Sapi entia” – în lb. ma ghia -
ră –, Univer sitatea ecologică – filială a
Univer sităţii ecologice „Dimitrie Cante -
mir” din Iaşi – şi Colegiul de psiho-pe -
dagogie, admi nistraţie, hoteluri şi turism,
tehnică dentară), cu 2 705 studenţi şi 58
de cadre didactice. Educarea copiilor şi
instruirea elevilor şi studen ţilor se efectu -
ea ză atât în limba română, cât şi în limba
maghiară. În anul cu 2007, reţeaua aşeză -
mintelor culturale şi de artă, concentrate

cu precădere la Târgu Mureş, Sighişoaraşi Reghin, cuprindea o filială a AcademieiRomâne, un teatru naţional (f. 1946), cusecţii în limbile română şi maghiară, unteatru de păpuşi („Ariel”), o filarmonicăde stat, filiale ale Uniunii Artiştilor Plas -tici din România şi ale Uniunii Compo -zito rilor din România, un an samblufolcloric („Mureşul”), 13 unităţi de cerce -tare-proiectare, un post local de radio-emisie (intrat în funcţiune la 2 mart. 1958şi întrerupt de auto rităţile comuniste înperioada 1 ian. 1985–22 dec. 1989), careemite în limbile română şi maghiară (iardin 1990 emite şi în limba germană), douăcine matografe, 404 biblioteci, cu 4 542 000vol., 90 de cămine culturale, şase case decultură, nume roase muzee şi case memo -riale, edituri etc. În anul 2007, acti vitateasportivă se desfăşura în cadrul celor 107secţii sportive, în care activau 3 679 desportivi, 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 dis -
pen sare, un preventoriu, 198 farmacii şi
puncte farmaceutice ş.a., iar asistenţa
medi cală era asigurată de activitatea celor
1 790 medici (un medic la 325 locuitori),
280 medici stomatologi (un medic sto ma -
tolog la 2 077 locui tori) şi 4 406 cadre
medicale cu pregătire medie.

Turism dezvoltat, determinat deprezenţa obiec tivelor istorice, arhitec -tonice şi de artă din Târgu Mureş, Sighi -şoara, Reghin, Gor neşti, Iernut, Saschiz,Brânco veneşti, Oarba de Mureş, Sângeor -

giu de Pădure ş.a., de regiunile pito reştidin M-ţii Căliman şi Gurghiu, de pe văileMureşului (defi leul Topliţa–Deda) şiTârnavelor, de rezervaţiile naturale şiparcurile dendrologice (rezer vaţia bota -ni că de la Zau de Câmpie, undevegetează bujo rul/ Paeonia tenui folia,rezervaţia forestieră, 50 ha, cu stejari se -culari, de la Mociar, poiana cu narcise şiparcul dendro logic de la Gurghiu, vechide peste 200 de ani, stejăretele de laSovata ş.a.). Alte elemente de atracţieturistică sunt legate de varie ta   tea şioriginalitatea tezaurului etnografic şifolclo   ric, prezent în nenumărate satepăstrătoare de vechi tra   diţii. Remarcabileproduse de artă popu lară (ţe   să  turi,cusături, cioplituri în lemn, sculpturi, arti -cole din piele şi blană, piese de portpopular, ceramică, arhitectura specificăvăilor Mureşului, Gurghiului, Târnavelorş.a.) – ade vărate opere de artă, sunt pre -zente în localităţile Vătava, Ruşii-Munţi,Gurghiu, Lunca Bradului, Hodac,Miercu rea Nirajului, Câmpeniţa, Bezid,Chendu, Ibăneşti ş.a. Un turism balnear,de odihnă sau în tranzit se practică graţiefactorilor naturali terapeu tici pe care îiposedă staţiunile Sovata, Sângeorgiu deMureş, Ideciu de Jos, Lunca Bradului ş.a.În anul 2007, capa citatea de cazare era de6 138 locuri, repartizate în 30 de hotelurişi moteluri, patru campinguri, 32 de vile,o cabană, 29 de pensiuni turistice urbane,17 pensiuni turistice rurale ş.a. Indicativauto: MS.
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Localităţile jud. Mureş(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)
I. Municipii                                                      Localit. componente                                          Satele care aparţin
                                                                         ale municipiilor                                                municipiilor

1. REGHIN (1228)                                          1. Apalina (1332)
                                                                         2. Iernuţeni (1332)
2. SIGHIŞOARA (1224)                                1. Angofa                                                        1. Hetiur (1301)
                                                                         2. Aurel Vlaicu 
                                                                         3. Rora (1956)
                                                                         4. Şoromiclea 
                                                                         5. Venchi (1956)
                                                                         6. Viilor (1956)
3. TÂRGU MUREŞ (1300)                           1. Mureşeni (1390)
                                                                         2. Remetea (1567)
4. TÂRNĂVENI (1217)                                  1. Botorca                                                        1. Bobohalma (1332)
                                                                                                                                                  2. Cuştelnic* (1383)

* Până la 28 ian. 2002 satul Cuştelnic a fost în componenţa com. Găneşti.



II. Oraşe                                                           Localit. componente                                          Satele care aparţin
                                                                         ale oraşelor                                                        oraşelor

1. IERNUT (1257)                                                                                                                    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)
2. LUDUŞ (1377)                                           1. Avrămeşti (1954)
                                                                         2. Cioarga (1913)
                                                                         3. Ciurgău (1956)
                                                                         4. Fundătura (1956)
                                                                         5. Gheja (1366)
                                                                         6. Roşiori (1956)
3. MIERCUREA NIRAJULUI (1493)                                                                                    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)                                                                               1. Bezid (1566)
                                                                                                                                                  2. Loţu (1913)
6. SOVATA (1597)                                         1. Căpeţi 
                                                                         2. Ilieşi (1850)
                                                                         3. Săcădat (1956)
7. UNGHENI (1264)                                                                                                                1. Cerghid (1438)
                                                                                                                                                  2. Cerghizel (1438)
                                                                                                                                                  3. Moreşti (1567)
                                                                                                                                                  4. Recea
                                                                                                                                                  5. Şăuşa (1414)
                                                                                                                                                  6. Vidrasău (1383)
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III. Comune                  Satele componente                                     (primul sat este reşed. com.)
1. ACĂŢARI 1. Acăţari (1497)

2. Corbeşti (1567)
3. Găieşti (1567)
4. Gruişor (1501)
5. Murgeşti (1332)
6. Roteni (1332)
7. Stejeriş (1497)

8. Suveica (1332)
9. Vălenii (1332)

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



3. ALBEŞTI 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)

4. ALUNIŞ 1. Aluniş (1228)
2. Fiţcău (1913)
3. Lunca Mureşului (1319)

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

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

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

8. BAND 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

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

10. BĂGACIU 1. Băgaciu (1351)
2. Delenii (1322)

11. BĂLA 1. Băla (1327)
2. Ercea (1439)

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

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

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

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

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

17. BRÂNCOVENEŞTI 1. Brâncoveneşti (1228)
2. Idicel (1393)
3. Idicel-Pădure (1956)
4. Săcalu de Pădure (1319)
5. Vălenii de Mureş (1319)

18. BREAZA 1. Breaza (1319)
2. Filpişu Mare (1319)
3. Filpişu Mic (1291)

19. CEUAŞU DE CÂMPIE 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)

20. CHEŢANI 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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21. CHIBED 1. Chibed (1499)
22. CHIHERU DE JOS 1. Chiheru de Jos (1453)

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

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

24. CORUNCA 1. Corunca (1332)
25. COZMA 1. Cozma (1231)

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

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

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

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

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

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

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

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

33. EREMITU 1. Eremitu (1567)
2. Călugăreni (1567)
3. Câmpu Cetăţii (1913)
4. Dămieni (1567)
5. Mătrici (1484)

34. ERNEI 1. Ernei (1332)
2. Căluşeri (1332)

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

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

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

37. GĂLEŞTI 1. Găleşti (1501)
2. Adrianu Mare (1570)
3. Adrianu Mic (1567)
4. Bedeni (1567)
5. Maiad (1513)
6. Sânvăsii* (1332)
7. Troiţa (1332)

38. GĂNEŞTI 1. Găneşti (1302)
2. Păucişoara (1361)
3. Sub Pădure (1466)

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

40. GHINDARI 1. Ghindari (1507)
2. Abud (1567)
3. Ceie (1956)
4. Solocma (1587)
5. Trei Sate 

41. GLODENI 1. Glodeni (1263)
2. Merişor (1256)
3. Moişa (1256)
4. Păcureni (1322)
5. Păingeni (1323)

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

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

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

47. IBĂNEŞTI 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)

48. ICLĂNZEL 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)

49. IDECIU DE JOS 1. Ideciu de Jos (1319)
2. Deleni (1319)
3. Ideciu de Sus (1319)

50. LIVEZENI 1. Livezeni (1505)
2. Bozeni (1566)
3. Ivăneşti (1332)
4. Poieniţa (1460)
5. Sânişor (1567)

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

52. LUNCA BRADULUI 1. Lunca Bradului (1839)
2. Neagra (1913)
3. Sălard (1913)

53. MĂDĂRAŞ 1. Mădăraş (1332)
54. MĂGHERANI 1. Măgherani (1567)

2. Şilea Nirajului (1487)
3. Torba (1575)

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

56. MIHEŞU DE CÂMPIE 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

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

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

59. OGRA 1. Ogra (1376)
2. Dileu Vechi (1344)
3. Giuluş (1413)
4. Lăscud (1414)
5. Vaideiu (1336)
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* Sat depopulat la sf. sec 20 şi începutul sec. 21 existând din
punct de vedere ad-tiv, dar fără locuitori.



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

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

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

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

64. POGĂCEAUA 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)

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

66. RÂCIU 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)

67. RUŞII-MUNŢI 1. Ruşii-Munţi (1319)
2. Maioreşti (1461)
3. Morăreni (1497)
4. Sebeş (1956)

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

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

73. SÂNPAUL 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 1. Sântana de Mureş (1332)
2. Bărdeşti (1567)
3. Chinari (1319)
4. Curteni (1332)

76. SOLOVĂSTRU 1. Solovăstru (1381)
2. Jabeniţa (1453)

77. STÂNCENI 1. Stânceni (1824)
2. Ciobotani (1913)
3. Meştera (1956)

78. SUPLAC 1. Suplac (1325)
2. Idrifaia (1331)
3. Laslău Mare (1733)
4. Laslău Mic (1332)
5. Vaidacuta (1733)

79. SUSENI 1. Suseni (1319)
2. Luieriu (1228)

80. ŞĂULIA 1. Şăulia (1277)
2. Leorinţa-Şăulia (1913)
3. Măcicăşeşti (1956)
4. Pădurea (1956)
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81. ŞINCAI 1. Şincai (1332)
2. Lechincioara (1733)
3. Pusta (1956)
4. Şincai-Fânaţe (1954)

82. TĂURENI 1. Tăureni (1454)
2. Fânaţe (1954)
3. Moara de Jos (1956)

83. VALEA LARGĂ 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)

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

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

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

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

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

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

90. ZAGĂR 1. Zagăr (1412)
2. Seleuş (1319)

91. ZAU DE CÂMPIE 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)
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MURFATLAR, oraş în jud. Constanţa,situat în Pod. Dobrogei de Sud, la 90 malt., pe canalul Dunăre-Marea Neagră, la20 km V de municipiul Constanţa; 10 764loc. (1 ian. 2011): 5 338 de sex masc. şi5 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 Dunăre-Marea Neagră. Expl. de calcar şi cretă.Constr. de utilaje grele pentru construcţii.Reparaţii navale. Producţie de aparateelectrocasnice, de mobilă, ambalaje dinlemn, folii şi tuburi din material plastic,de cretă macinată, de confecţii şi deprefabricate din beton (BCA). Staţie depompare a apei din canal pentru irigaţii,cu o putere de 56 MW. Complex decreştere a taurinelor. Staţiune de cercetareşi producţie vitivinicolă (din 1942).Vestită podgorie, întemeiată în anul 1907,cu plantaţii masive de viţă de vie făcutemai ales în anii 1952–1955, extinsă pe c.6 500 ha. Important centru de vinificaţie.Cramă. Pomicultură (în special piersici).Fazanerie. Muzeul viticulturii. Istoric. Înarealul oraşului au fost descoperitevestigii de locuire datând dinainte de

anul 992 d.Hr. În zona dealului Tibişirdin apropiere, într-o carieră de cretă, afost scoasă la iveală (la 11 iun. 1957) oaşezare călugărească rupestră, cunoscutăsub numele de Complexul monahal Murfatlar(sau Basarabi) datând din sec. 9–10,constituită dintr-o biserică cu comparti -mentare specific ortodoxă (altar, naos,pronaos), o biserică cu plan de bazilică(trei nave pe stâlpi), două paraclise, şasecavouri şi mai multe galerii de comu -nicaţie săpate în masivul de cretă. Încă -pe rile săpate în stânca de cretă suntdecorate cu motive simbolice sau figu -rative, stilizate schematic (doi balauriîncolăciţi, un porumbel, pomul vieţii, uncălăreţ, diverse animale şi tipuri de cruci)şi cu inscripţii cu litere greceşti, slave saurunice. În aceste încăperi s-au mai găsitunelte din os, fier şi piatră, vase ceramice,specifice civilizaţiei balcano-dunărenedin sec. 9–10, şi un sgrafit cu data anului992. Complexul monastic rupestru de laMurfatlar, considerat un unicat al culturiistrăvechi româneşti, atestă influenţamonahismului cappadocian. Localitateaapare menţionată documentar în anul1855 cu numele Murfatlar – denumire pe

care a purtat-o până în 1924 când, dincauza unor dispute dintre Partidul Naţio -nal Liberal şi Partidul Naţional Ţărănesc,aceasta a fost schimbată în Basarabi.Toponimul Basarabi a persistat în perioa -dele 1924–1 ian. 1965 şi 7 nov. 1975–28dec. 2007, iar cel de Murfatlar între 1855–1924, între 1 ian. 1965 şi 7 nov. 1975 şidupă 28 dec. 2007. Fosta com. Murfa tlar(sau Basarabi) a fost trecută în categoriaoraşelor la 18 apr. 1989 având în subor -dine ad-tivă localit. componentă Siminoc.
Monumente: Complexul monasticrupes tru; biserica „Naşterea Maicii Dom -nului”, construită în anii 1903–1906 dupăplanul arhitectului D. Bănescu, cu picturimurale interioare originare executate deP.A. Serafim; conacul lui MihailKogălniceanu (sec. 19), declarat monu -ment istoric, azi sediul unei grădiniţe decopii. În apropierea complexului mo -nahal a fost pusă piatra de temelie (la 22apr. 2010) a unei noi mănăstiri, cu bisericaavând hramul „Sfântul Ierarh Teotim”.În arealul oraşului M. se află pădureaMurfatlar (641 ha) alcătuită din stejarpufos (Quercus pubescens) şi cărpiniţă(Carpinus orientalis), şi rezervaţia floristică



„Fântâniţa-Murfatlar” (19,7 ha), pusă subocrotire în 1962, situată într-o zonăcalcaroasă abruptă, brăzdată de văiugi,în care se dezvoltă numeroase specii deplante rare, de interes ştiinţific, printrecare zambila (Hyacinthus leucophaeus),usturoiul sălbatic (Allium saxatile), luşca(Ornithogalum refractum), spinul deMurfatlar (Carduus murfatlarii), colilia(Stipa lessingiana murfatlarii), ruscuţa(Adonis vernalis var. murfatlariensis), inuldobro gean (Linum pallasianum), migdalulpitic (Prunus tenella), cimbrul (Satureja
caerulea), bujorul de stepă (Paeonia
tenuifolia) ş.a. În această pădure trăiescnumeroase broaşte ţestoase de uscat.
MURGAŞI, com. în jud. Dolj, alcătuită
din 8 sate, situată în partea de S a Dealu -
rilor 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 „Ador -
mirea Maicii Domnului” (1807–1811, cu
fresce origi nare), „Sfântul Dumitru”
(1790) şi „Adormirea Maicii Dom nului”
(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. (Mur geni).
Nod rutier. Fabrică de caşcaval. Cămin
cultural (1957). Moară (1912). Centru
viticol şi de vinificaţie. Creşterea bovi -
nelor. 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 cera mice, 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
iarma roace, iar în 1856 a fost mistuit în
mare parte de un incendiu. Com. Murgeni
a fost trecută în cate goria ora şelor la 23

dec. 2003, având în subordine ad-tivăsatele Cârja, Floreni (numit 23 Augustpână la 20 mai 1996), Lăţeşti, Raiu (numitVădeni până la 20 mai 1996), Sărăţeni şiSchineni. În perimetrul satului Cârja seaflă o rezervaţie cu animale şi păsăriocrotite (cerb lopătar, pelican alb, lebădamută ş.a.). Monumente: bisericile dinlemn cu hramurile „Sfân tul Nicolae”(1771, reparată în 1897 şi 1932), „NaştereaMaicii Domnului" (1835-1837), azi înruină, şi „Adormirea Maicii Domnului"(ante 1748), în satele Schineni, Cârja şiLăţeşti; la Murgeni se află în construcţie(din 2010) biserica „Sfinţii ÎmpăraţiConstantin şi Elena". Casa feroviarilor(1917) în oraşul Murgeni.
MURGEŞTI, com. în jud. Buzău, alcătuitădin 3 sate, situată în Subcarpaţii Buzăului,pe râurile Câlnău şi Hârboca, la poaleleDealurilor 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, alcă -tuită din 6 sate, extinsă între ţărmul de Eal lacului Razim şi malul dr. al braţuluiSfântu Gheorghe, la limita de E aDealurilor 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). Pepinierăpiscicolă (Sarinasuf). Com plex turistic(Murighiol) dat în folosinţă în iun. 1993.Între 13 oct. 1983 şi 20 mai 1996, satul şicom. Murighiol s-au numit Independenţa.Geamie (1849). Re zervaţie ornitologică încare predomină păsările ciocîntors(Recurvirostra avo setta), piciorong(Himantopus himantopus) ş.a. Centru deartă populară (satul Dunavăţu de Jos). Peterit. satului Murighiol au fost desco -perite (1945–1958) două necropole deincineraţie, aparţinând populaţi ei geto-dacice, datând din perioada 350–250 î.Hr.Aici au fost găsite vase din ceramicăcenuşie, lucrate cu mâna sau la roată,mărgele din sticlă, diferite obiecte mă -runte din fier, precum şi cera mică gre -cească comună, cu firnis negru – ceeace atestă existenţa unor raporturi strânseîntre populaţia autohtonă şi grecii dincoloniile vest-pon tice. În partea de S acom. M., în punctul Zapo  rojeni, situatîntre satele Dunavăţu de Jos (la E) şiSarinasuf (la V), au fost descoperiteurmele unei cetăţi romano-bizantine (66

x 45 m) din sec. 4–6, amplasată pe loculunui vechi emporiu (edificiu specialamenajat pentru tranzacţii comer ciale –antrepozit) grecesc al anticei aşezări
Halmyris. Menţionată în unele izvoaredocu mentare ale vremii şi cu denumireade Salmorus, ca cea mai îndepărtată localit.a prov. Scythia, la Halmyris funcţiona ostaţie de marş şi de apro vizionare pedrumul de uscat care urmărea cursulDunării şi ţărmul Mării Negre. Pe terit.satului Dunavăţu de Sus au fost desco -perite urmele unei fortificaţii romane (50x 47 m), cu zid şi val de apărare, în cares-au găsit urme de porţi, turnuri, băiromane şi monede din timpul împăra -tului Constantin cel Mare (306–337), iarîn arealul satului Colina au fost identi -ficate vestigiile unei aşezări romane dinsec. 2–4. În arealul com. M., o echipă dearheologi româno-americană a desco pe -rit, la 15 aug. 2001, vestigiile unei baziliciepiscopale din cetatea antică Halmyris dincare s-au recuperat osemintele creşti nilorEpictet şi Astion, martirizaţi la 8 iul. 290în timpul împăratului roman Diocleţian.Osemintele celor doi martiri creştini aufost depuse la biserica „Adormirea MaiciiDomnului” a mănăstirii Çelik-Dere dincom. Frecăţei, jud. Tulcea.
MUSCELELE ARGEŞULUI sau SUB -
CAR PA   ŢII ARGE ŞULUI Õ Argeş (3).

MUSCELELE NĂSĂUDULUI Õ Năsăud
(1).

MUSCELELE VÂLCII Õ Vâlcea (1).

MUSLUBEI Õ Horia (1).

MUŞAT, vârf în masivul Breţcu (M-ţiiVrancei), constituind alt. max. a acestora(1 503 m).
MUŞĂTEŞTI, com. în jud. Argeş, alcă -tuită din 10 sate, situată în zona decontact a Muscelelor Argeşului cu Dealu -rile Argeşului, la poalele de SE ale Dea -lului Chicera, pe râul Vâlsan; 3 993 loc.(1 ian. 2011): 1 912 de sex masc. şi 2 081fem. Reşed. com. este satul Vâlsăneşti.Prelucr. lem nului. Creşterea ovinelor,bovinelor, caprinelor. Pomi cultură (pruni,meri, peri). Centru de olărit (în satul Stro -eşti). Muzeu etnografic (inaugurat la 18mai 1969), în satul Muşăteşti şi MuzeulSatului (Stroeşti), inaugurat la 29 iul.2000. Agroturism. În satul Robaia se aflămănăstirea cu acelaşi nume (de maici),cu o biserică construită iniţial din lemn(sec. 14) de banul Armega, pe locul căreiaa fost zidită, în anii 1642–1644, o nouă
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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 îngri -jirea lui Teodosie Visarion şi monahulNaum. Biserica a fost repictată la interiorîn 1848, 1901, 1951 şi 1997–1998, renovatăîn anii 1971–1974 şi 1983. Aici a trăit, înultimii ani de viaţă, pictorul bisericescPârvu Mutu. Tot aici există biserica dinlemn cu hramul „Sfântul Nico lae”(începutul sec. 19, cu transfor mări din1912). Bisericile cu hramurile „SfântulNicolae” (1804) „Cuvioasa Parascheva”(1881–1888) şi „Adormirea Maicii Dom -nului” (1840), în satele Costeşti-Vâlsan,Stroeşti şi Vâlsăneşti. Biserica din lemncu hramul „Sfinţii Voievozi” (1727), însatul Valea Faurului. Ateneu popular(1920), în satul Muşă teşti.
MUŞENIŢA, com. în jud. Suceava, alcă -tuită din 6 sate, situată în partea de N aPod. Sucevei, pe râul Ruda, la graniţa cuUcraina; 2 075 loc. (1 ian. 2011): 1 013 de

sex masc. şi 1 062 fem. Reşed. com. estesatul Baineţ. Staţie de c.f. şi punct defrontieră feroviar (satul Vicşani). Bisericaromano-catolică (1910), în satul Vicşani.
MUŞETEŞTI, com. în jud. Gorj, alcătuitădin 7 sate, situată în Depr. subcarpaticăolteană, la poalele de N-NV ale DealuluiSăcelu; 2 085 loc. (1 ian. 2011): 1 032 desex masc. şi 1 053 fem. Prelucr. lemnului.Culturi de căpşuni. Pomicultură. Viticul -tură. 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 sateleBârcaciu, Stănceşti, Stănceşti–Larga şiMuşeteşti.
MUŞUNOAIELE, Schitul ~ Õ Fitioneşti.
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NADEŞ, com. în jud. Mureş, alcătuită din4 sate, situată în Pod. Târnavelor, pe râulNadeş; 2 674 loc. (1 ian. 2011): 1 372 desex masc. şi 1 302 fem. Expl. de gazenaturale. Producţie de robineţi. Culturide cereale. Viticultură; pomicultură. Înarealul com. N. au fost scoase la ivealăvestigii neolitice, din Epoca bronzului(un cuţit curbat din ardezie calcaroasă),din Epoca fierului (cană dacică din lutars), din perioada romană (râşniţă,monede romane din sec. 4 ş.a.), iar înperimetrul satului Pipea a fost desco -perită o brăţară din bară masivă de aur,cu de cor geometric gravat fin, datând dinHallstatt (c. 1200–450/300 î.Hr.). În satulNadeş, menţionat documentar, primaoară, la 20 oct. 1301, se află o biserică dinsec. 14–15 (reconstruită în 1851–1853),aparţinând cultului evanghelic, situatăîn inte riorul unei cetăţi ţărăneşticonstruită în sec. 15–16, o casă parohială(1771–1789) şi o biserică ortodoxă (1875–1877); în satul Măgheruş există o bisericădin sec. 14 (azi biserică evan ghelică) cuzid de incintă din sec. 18, şi o bisericăromano-catolică (1927).
NAIDĂŞ, com. în jud. Caraş-Severin,alcătuită din 2 sate, situată în zona decontact a Dealurilor Oraviţei cu M-ţiiLocvei şi M-ţii Aninei, pe cursul inf. alrâului Nera, la graniţa cu Serbia; 1 154loc. (1 ian. 2011): 547 de sex masc. şi 607fem. Expl. forestiere şi de balast. Pomi -cultură. În satul Naidăş, menţionat docu -mentar, prima oară, în 1378, se aflăbiserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şiElena” (1910).
NALBANT 1. Depresiune intracolinarăîn par tea de N a Dobrogei, între DealurileTulcei (la N şi E), Pod. Babadag (la S) şiPod. Niculiţel (la V-NV), drenată derâurile Taiţa şi Teliţa. Supr.: c. 300 km2.Relieful este reprezentat printr-o aso ciereextinsă de glacisuri, din care se detaşează,spre SE, Dealul Mării sau Denistepe (270m alt.). Climă temperat-continentală, cu

temp. medii anua le de 10–11°C, cu vericălduroase şi secetoase (temp. medie alunii iul. este de 22–23°C) şi ierni nu preafriguroase (în ian. temp. medii de –1,5°C).
2. Com. în jud. Tulcea, alcătuită din3 sate, situată în depresiunea omonimă,pe râul Taiţa; 2 877 loc. (1 ian. 2011): 1 458de sex masc. şi 1 419 fem. Nod rutier.Expl. de gresii calcaroase de culoare crem,folosite în construcţii (în satul NicolaeBălcescu – fost Başchioi). Fermă avicolă.Viticultură. Pe terit. satului Nalbant a fostdescoperită (1962–1964) o necropolăbirituală (cu morminte de în humaţie şide incineraţie) din sec. 7–10, apar  ţinândunui grup de slavi aflat în plin proces deasimilare culturală de către populaţiaautohtonă (cultura materială Dridu). Aiciau fost găsite urne decorate cu linii şi custriuri orizontale ondulate.

NANA, com. în jud. Călăraşi, formată din -tr-un sat, situată în câmpia omonimă(parte compo nentă 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, plantetehnice şi de nutreţ, legume etc. Între 17febr. 1968 şi 23 ian. 1981 com. N. a făcutparte din jud. Ilfov. În satul Nana, înte -meiat în 1888, se află biserica „AdormireaMaicii Domnului” (1936).
NANOV, com. în jud. Teleorman, formatădintr-un sat, situată în Câmpia Boian, perâul Vedea; 3 569 loc. (1 ian. 2011): 1 766de sex masc. şi 1 803 fem. Nod rutier.Patru balastiere pe râul Vedea. Prelucr.laptelui. Ateliere de tâmplărie meta licăşi de confecţionat mobilier. Moară decereale; moară pentru furaje; produse depanificaţie; pati serie. Creşterea bovinelor.Culturi de cereale, plante tehnice şi denutreţ, legume ş.a. Muzeu sătesc. În satulNanov, atestat documentar la 1 aug. 1570,a fost descoperită o fibulă din bronz (sec.6–7). Biserică din lemn cu hramul „Ador -mirea Maicii Domnului“ (c. 1830,reparată în 1892), şi biserica de cărămidă

cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantinşi Elena” (1885), cu picturi muraleinterioare originare. Fostul sat Adămeşti,desfiinţat la 17 febr. 1968 şi înglobat însatul Nanov, apare menţionat docu -mentar 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 Subcar -paţii Homoroadelor cu alt. de 738 m.
NĂDLAC 1. Câmpia Nădlacului, câmpiede acumulare fluvio-lacustră, parte com -ponentă a Câmpiei Mureşului, situată înextremitatea de V a României, întregraniţa cu Ungaria (la N şi V) şi râurileIer (NE), Mureşu Mort (E-NE) şi Mureş(E, SE şi S). Este o câmpie tabulară înaltă(90–111 m alt.), acoperită cu loess şidepozite loessoide pleistocene, în cares-au format mai multe crovuri. În cadrulcâmpiei predomină cerno ziomurile,propice culturilor agricole (cereale, plan -te tehnice, sfeclă de zahăr, soia, floarea-soa relui, tutun, legume etc.). Zăcămintede hidro carburi şi ape geotermale.

2. Oraş în extremitatea de V a ţării, înjud. Arad, situat în câmpia omonimă, la100 m alt., pe dr. râului Mureş, la 47 kmV de municipiul Arad, la graniţa cuUngaria; 8 006 loc. (1 ian. 2011): 3 974 desex masc. şi 4 032 fem. Supr.: 133,1 km2,din care 12 km2 în intravilan; den sitatea:667 loc./km2. Staţie finală de c.f. Punctde vamă. Producţie de produse chimice,de parchet şi de mobilă, de confecţiitextile şi de produse alim. (salam,muştar). Ferme de creştere a bovinelorşi porcinelor. Muzeu etnograficaparţinând comunităţii slovace. Fanfarăcivilă. Istoric. Săpăturile arheo logice auscos la iveală urme de locuire din Neo -litic şi din perioada daco-romană
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(monede romane din argint şi din bronz,datând din sec. 1–4). Aşe zarea a fost stă -pânită în sec. 10 de voievodul Glad.Există unele referiri că la N. exista în 1192o cetate cu palisadă de lemn, cucerită şidistrusă de mongoli în 1241. Primamenţiune documentară a localit. dateazădin 11 mart. 1313, când este amintită(într-un testa ment) cu numele Noglog. Înperioada 1451–1456, s-a aflat în posesialui Iancu de Hune doara, iar în 1464 aintrat în stăpânirea vitejilor sârbiGheorghe Ştefan şi Dimitrie Iakšić, careau con struit la N. un castel, fortificat cuturn de apărare şi cu şanţuri încon -jurătoare, care să reziste în faţa invaziilorduşmane. Domeniul Nădlac a fost incen -diat în 1514 de răsculaţii conduşi deGheorghe Doja, iar în 1529 pustiit deturci. În anii 1555–1691 s-a aflat substăpânire otomană, în 1752 a fost ridicatla rang de oraş, în perioada 1800–1803 la
N. au fost colonizaţi cehi şi slovaci, iar în1820 localit. a fost ridicată la rangul decomună urbană, care dispu nea de maimulte bresle. Com. N. a fost declaratăoraş la 17 febr. 1968. Monumente: casteldin sec. 15; biserică ortodoxă cu hramul„Sfântul Nicolae“ (1822–1829), cuelemente predominante ale stilului barocla exte rior, iar în interior cu remarcabilestrane şi ico nostas, sculptate de NestorBusuioc şi fiii săi Iuliu şi Iosif, precum şipicturi murale executate, în 1896–1897,de Ioan Zaicu; biserică evanghelică deconfesiune augustană, construită în anii1812–1822 cu un turn înalt de 54 m(ridicat în 1882–1883) şi o orgă adusă în1912 din localit. Kutná Hora din Cehia.
NĂDRAG, com. în jud. Timiş, alcătuitădin 2 sate, situată în partea de NV aM-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 deîncălţăminte. În satul Nădrag, menţionatdocu mentar, prima oară, în 1364, cunumele Nodrag, se află o biserică romano-catolică (1850-1851). În 1845, la N. a fostcolonizat un grup de mineri cehi şi slovaci.
NĂENI, com. în jud. Buzău, alcătuită din5 sate, situată la poalele de S ale DealuluiIstriţa, pe cursul superior al râuluiNăianca; 1 856 loc. (1 ian. 2011): 903 desex masc. şi 953 fem. Viticultură. Centrude prelucr. artistică a pietrei. Pe terit.satului Năeni a fost descoperit un grupstatuar din bronz, înfăţişând o divinitate

feminină iraniană (zeiţa Anaitis sau
Anahita), stăpână a fiarelor sălbatice,călare pe un leu şi însoţită de doi slujitoriîn pi cioare, situaţi în stânga şi dreapta sa(s-a păstrat doar cel aflat în dreaptazeiţei). Acest grup statuar este atribuitsciţilor, prezenţi în zona Dunării, şidatează de la sf. primei perioade a Epociifierului. Prima atestare documentară alocalit. Năeni da tează din sec. 16.
NĂMĂEŞTI, Mănăstirea ~ Õ Valea
Mare – Pravăţ.

NĂMOLOASA, com. în jud. Galaţi,alcătuită din 3 sate, situată în CâmpiaSiretului Inferior, pe dr. Siretului, într-ozonă de mare subsidenţă, supra pusăsectorului de afundare şi fracturare aplatformei epihercinice (linia de fracturăFocşani–Nă moloasa); 2 055 loc. (1 ian.2011): 1 006 de sex masc. şi 1 049 fem.Centru viticol şi de vinificaţie. Până la 17febr. 1968 satul şi com. Nămoloasas-au numit Nămoloasa-Târg. În aceastăzonă, la 10/23–12/25 iul. 1917, a avut locun puternic duel de artilerie între armataromână şi cea ger mană – duel rămas fărăurmări concrete, deoarece ata cul infan -teriei române, prevăzut pentru ziua de13/26 iul., fusese contramandat caurmare a situaţiei generale de pe Frontulde Est. În satul Nămoloasa se află obiserică având hramul „Sfântul Dumitru“(ante 1809, restaurată în 1864).
NĂMOLOASA-TÂRG Õ Nămoloasa.

NĂNEŞTI, com. în jud. Vrancea, alcătuitădin 3 sate, situată în partea de N-NV aCâmpiei Siretului Inferior, pe dr. Siretului;2 411 loc. (1 ian. 2011): 1 242 de sex masc.şi 1 169 fem. Nod rutier. Prelucr. lem -nului. În satul Călienii Noi se află bisericaavând hramul „Sfântul Gheorghe“ (ante1809, refăcută în 1892–1907).
NĂPRADEA, com. în jud. Sălaj, alcătuitădin 5 sate, situată la poalele de V-NV aleculmii Pris nel, pe dr. râului Someş; 2 808loc. (1 ian. 2011): 1 370 de sex masc. şi1 438 fem. Pomicultură. Satul Năpradeaapare menţionat docu mentar, pri maoară, în 1383, iar apoi în 1423, cu numele
Villa olachalis Naprad. În satul Cheud seaflă ruinele unei cetăţi din sec. 14 (ziduriînalte de 8 m). Centru de prelucr. artisticăa lemnului (în satul Vădurele). Bisericăortodoxă, din lemn, cu hramul „Ador -mirea Maicii Domnului“ (sf. sec. 17), însatul Vădurele.
NĂRUJA 1. Depresiune de contact întreM-ţii Vrancei şi Subcarpaţii Vrancei,

extinsă de o parte şi de alta a cursului inf.al râului Zăbala, la S de confl. cu Putna.Reprezintă compartimentul central alDepr. Vrancea, dominat la E de dealurilesub carpatice Răiuţi (960 m alt.) şi Reghiu(867 m). Relief piemontan (la contactulcu muntele), de terase şi lunci.
2. Com. în jud. Vrancea, alcătuită din4 sate, situată în depresiunea omonimă,la confl. râului Năruja cu Zăbala; 1 895loc. (1 ian. 2011): 961 de sex masc. şi 934fem. 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 orto doxă cu hramul„Cuvioasa Parascheva“, construită în1788–1789 prin grija lui Şerban Băltan,reparată în 1988–1989 şi declaratămonument istoric.

NĂSĂUD 1. Dealurile sau Muscelele
Năsău dului, dealuri piemontane înalte(400–1 100 m alt.), parte componentă aPod. Someşan, situate pe mar ginea de NEa Pod. Transilvaniei, la poalele de S aleM-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 struc -tură monoclinală, sunt faliate şi puternicfragmentate de ape în mai multe culmiparalele cu înclinare spre S. Prezintă unrelief spe cific de cueste. Alt. max.: 1 112m (vf. Măgura). Acoperite în bună partecu păduri de fag. Pomi cultură.
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2. Oraş în jud. Bistriţa-Năsăud, situatla poalele de S ale dealurilor cu acelaşinume, la 330 m alt., pe Someşu Mare, la24 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 5,7km2 în intravilan; densitatea: 1 917loc./km2. Staţie de c.f. Nod rutier. Expl.de argile. Fabrici de mobilă, cherestea, deprelucr. a maselor plastice (polie tilenă,polipropilenă) şi de ţesături extralate.Produse alim. (panificaţie, băuturialcoolice şi răcori toare). Important centrupomicol (în special meri). Renumit centruetno grafic şi de artă populară (broderiifine cusute pe bluzele femeilor şi pe piep -tarele bărbaţilor, chimire etc.). Muzeulgrăniceresc (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 monumentistoric. În localit. compo nentă LiviuRebrea nu se află muzeul memorial „LiviuRe breanu“, inaugurat la 2 iun. 1957. Bi -bliotecă documentară (1931) cu peste 55mii de vol. Istoric. Săpăturile arheologiceau scos la iveală urme materiale dinepocile bronzului, fie rului şi dacică,precum şi din sec. 11–12. Localit. apareconsemnată documentar, prima oară, în1264, într-un act prin care Ştefan, duceleTransil vaniei, dăruia „Ţara Năsăudului“
(Terra Nazowu) comitelui Maros; în 1440,aşezarea este menţionată în documentecu numele Nazod, în 1475 a intrat subjurisdicţia oraşului Bistriţa, iar în 1529 afost luată, pentru o vreme, în stăpânirede Petru Rareş, domn al Moldovei. În1762, N. a devenit centrul ad-tiv al unuiţinut grăniceresc (Regi mentul II degrăniceri), care cuprindea 44 de sateromâneşti, înfiinţat de Maria Tereza, iarîn 1765 N. a fost ridicat la rangul de târg.Regimentul II de grăniceri, care în timpulRevoluţiei din 1848 a luptat împo trivaoştilor maghiare, a fost desfiinţat în 1851,în semn de răzbunare. Faima Năsăuduluio constituie crearea, în 1766, a primei şcoliprimare, cu limba de predare română; în1770 a luat fiinţă Şcoala normală, cu treiclase, în 1784 s-a inaugurat Institutulmilitar (cu limbile de predare română,germană şi latină) pentru pregătireaofiţerilor şi subofi ţerilor, în 1858 s-afondat Preparandia, iar la 4 oct. 1863 aluat fiinţă Gimnaziul, cu limba de predareromână. Toate acestea au constituit ade -

vărate focare de cultură care au promovato serie de intelectuali români (AndreiMureşanu, George Coşbuc, Liviu Rebrea -nu, Veronica Micle ş.a.) şi, totodată,momente de referinţă în istoria învăţă -mântului românesc. În prezent, oraşul N.are în subordine ad-tivă locali tăţilecomponente Liviu Rebreanu şi Luşca.
Monu mente: Catedrala „SfântulNicolae” (1880–1884); biserica romano-catolică (sfiinţită în 1770); casina română(1814) în care se află în prezent sediulJandar meriei; clădirile fostei cazarme„Svarda” (sec. 18), ale fostului Gimnaziusuperior greco-catolic (1887–1888, aziColegiul Naţional „George Coşbuc”), alefostului Internat al Şcolii Normale (1929–1933, azi Şcoala generală „Mihai Emi -nescu”) şi ale fostei Şcoli Normale(1929–1933, azi Grupul Şcolar Silvic);bustul lui George Coşbuc (operă asculptorului Corneliu Medrea).
NĂSTURELU, com. în jud. Teleorman,alcă tuită din 2 sate, situată în partea deSE a Câmpiei Boian, pe stg. Dunării; 2 707loc. (1 ian. 2011): 1 374 de sex masc. şi1 333 fem. Culturi de cereale, plantetehnice şi de nutreţ, legume ş.a. În satulNăsturelu, atestat documentar în 1843,se află biserica „Sfinţii ÎmpăraţiConstantin şi Elena”, construită din vălă -tuci şi căptuşită cu scânduri (1866), şi omănăstire de maici înfiinţată la 3 mart.2003, cu o biserică din lemn cu dubluhram – „Sfântul Nicolae” şi „SfântaCuvioasă Parascheva” (2004).
NĂVODARI, oraş în jud. Constanţa,situat pe ţărmul Mării Negre, la 6–8 malt., pe canalul Poarta Albă–Năvodari–Midia (derivaţie a cana lului Dunăre–Marea Neagră), la 24 km N de municipiulConstanţa; 36 439 loc. (1 ian. 2011): 17 856de sex masc. şi 18 583 fem. Supr.: 4,5 km2;densi tatea: 8 098 loc./km2. Staţie de c.f.Nod rutier. Port fluvio-maritim. Centralăelectrică şi de termo ficare (intrată înfuncţiune în 1981). Şantier pentru repa -raţii navale, privatizat în 1993. Combinatpetrochimic (superfosfaţi, acid sulfuric),intrat în funcţiune la 29 iun. 1979. Istoric.Localit. apare menţionată documentar,prima oară, în 1412, cu numele Caracoium(nume derivat din cuvintele turceşti Kara
Koyun, care înseamnă Oaia Neagră),denumire care a devenit ulterior Cara -
chioi (de la cuvintele turceşti Kara Köy =Satul Negru). După Războiul de Indepen -denţă din 1877, în satul Carachioi s-austabilit mai multe familii venite din jud.

Argeş şi Olt. În 1927, denumirea satuluia fost schimbată cu aceea de Năvodari;la 15 aug. 1932 localit. N. a fost trecută încategoria comu nelor, iar la 17 febr. 1968a fost declarată oraş, având în subordinead-tivă localit. compo nentă Mamaia-Sat.Oraşul N. are şi statut de sta ţiunebalneoclimaterică estivală, dispunând decli mat maritim, cu veri călduroase (în iul.temp. medii peste 22°C) şi ierni blânde(în ian. temp. medii în jur de –0,5°C) şiprecipitaţii slabe (sub 400 mm anual).Vara, durata de strălucire a Soarelui estede 10–12 ore pe zi. Factorii naturali decură sunt cli matul maritim, bogat înaerosoli salini şi apa Mării Negre cloru -rată, sulfatată, sodică, magneziană.Întinsă plajă cu nisip fin, amenajatăpentru helio- şi talazoterapie. Staţiuneaeste destinată în special copiilor; aici,anual, în sezonul estival, sunt orga nizatetabere internaţionale cu o capacitatetotală de peste 6 800 de copii pe serie de12 zile. Sta ţiunea este indicată atât pentruodihnă şi recreere în vacanţele de vară,cât şi pentru tratarea unor tul burări decreştere la copii, a unor afecţiuni oto -rino-laringologice, a anemiilor secundare,a stărilor de debilitate, de decalcefieri, derahitism, a unor dermatoze şi afecţiunireumatismale etc.
NEAGRA Õ Poiana Vadului.

NEAJLOV, râu, afl. dr. al Argeşului peterit. com. Gostinari (jud. Giurgiu); 150km; supr. ba zinului: 3 660 km2. Izv. dinCâmpia înaltă a Piteş tiului, de la 300 malt., din arealul satului Geamăna (com.Bradu), de la SE de Piteşti, străbateCâmpia Piteştiului pe direcţie NV-SE, iarapoi traversează Câmpia Găvanu-Burdea,unde face numeroase me an dre înguste,de dimensuni mici, dând impresia unormeandre de tip încătuşat. În cursulsuperior şi mijlociu are o pantă medie descurgere de 1,5‰, ceea ce faciliteazăevacuarea uşoară a apelor în timpulviiturilor, iar în cursul inf., înainte de văr -sarea în Argeş, panta scade la 0,25‰,valea se lărgeşte (lunca se extinde pe 1-2km lăţime), fapt ce a determinat apariţialacului Comana. Nume roase iazuri încursul superior şi mijlociu. Irigaţii pentrulegumicultură în cursul inf. Afl. pr.:Câlniş tea, Dâmbovnic, Ilfovăţ, Holboca,Chipcanu. Pe cursul inf. al N., laCălugăreni, a avut loc (13 aug. 1595) omare bătălie, în care oastea condusă deMihai Viteazul, inferioară din punct devedere numeric, a înfrânt-o pe cea
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otomană, comandată de marele vizirSinan Paşa.
NEAMŢ 1. Subcarpaţii Neamţului, marezonă de relief subcarpatic, partecomponentă (comparti mentul de N) aSubcarparţilor Moldovei, extinsă la E deCarpaţii Orientali, pe direcţie NV-SE, pec. 100 km lungime şi c. 15 km lăţime max.(în zona localit. Roznov), între M-ţiiStânişoara şi M-ţii Goşmanu (la V),culoarele văilor Moldova (la E-NE) şiSiret (E-SE) şi Subcarpaţii Trotuşului(S-SE). S.N. sunt formaţi dintr-un şir demari depresiuni de contact (Depr. Neamţ,Depr. Cracău-Bistriţa) închis la E de unlanţ de dealuri sub carpatice (Pleşu–Corni–Mărgineni–Runcu), care apar subforma unor culmi prelungi cu înălţimi cescad către culoarele văilor limitrofe.Aceste dealuri sunt alcătuite predo -minant din gresii, marne, argilemarnoase, nisipuri, depozite loessoide şialuvio nare. S.N. reprezintă o regiuneintens populată, cu o densitate de peste80 loc./km2, cu aşezări vechi, cu multeobiective istorice şi arhitecturale deinteres turistic. 

2. Depresiune de contact în partea deN a Sub carpaţilor Neamţului, la 380–460m alt., dominată de înălţimile M-ţilorStânişoara (la V) şi cele ale dealurilorsubcarpatice Pleşu, 915 m (la N-NE),Boiştea, 401 m (la E), Ţibucani, 463 m (laSE), Corni, 536 m (la S) ş.a., drenată derâul omonim. Supr.: c. 190 km2; lungimea:c. 28 km; lăţimea: 3–14 km. Reliefuldepresionar este reprezentat printr-unglacis piemontan (fragmentat în mai mul -te coline), situat la contactul cu zonamontană, continuat spre E cu un şesaluvial etajat, cu lunci şi terase binedezvoltate, dispuse în lungul râurilorNeamţ şi Topoliţa. Depr. N., una dintrecele mai reprezentative depresiunisubcarpatice, se supra pune unui sincli -noriu precarpatic în care apar marnecenuşii şi roşietice, cu intercalaţii de gips,gresii şi nisipuri helve ţiene. În partea deSV a Depr. N., în depozitele acvitaniene,se află cantonat un masiv de sare caregenerează apele clorurate ce se ivesc subformă de izvoare minerale la Bălţă teşti.Temp. medie anuală în perimetrul depre -sionar este de 6–8°C, iar precipitaţiileînsumează 600–700 mm anual. Vegetaţianaturală este formată din pajiştisecundare şi pâlcuri de stejari. Spre S,prin şaua Crăcăoani (538 m alt.), Depr.
N. co munică cu Depr. Cracău-Bistriţa. Înarealul Depr. N. se află nume roase

obiective de interes turistic, printre carese remarcă mănăstirile Neamţ, Agapia,Varatec, cetatea Neamţ, casa memorială„Ion Creangă“ din Humuleşti, staţiuneabalneoclima terică Bălţăteşti ş.a. Depr. N.este cunoscută în literatura de specialitateşi sub denu mirile de Depr. Ozana-Topoliţaşi Depr. Nemţişor.
3. Râu, afl. dr. al râului Moldova peterit. com. Timişeşti (jud. Neamţ); 54 km;supr. bazinului 425 km2. Izv. din parteade NE a M-ţilor Stâni şoara, de sub vf.Bivolu, de la 1 100 m alt., ocoleşte pe la Sculmea Pleşu, străbate zona piemontanăşi Depr. Neamţ, unde a format un vastcâmp de divagare, iar în aval de Târgu-Neamţ drenează propriul său con dedejecţie. Râul N. este cunoscut local subnumele de Ozana.
4. Cetatea Neamţului Õ Târgu-

Neamţ.
5. Mănăstirea ~ Õ Vânători-Neamţ.
6. Judeţ situat în NE României, înpartea cen tral-nordică a Moldovei, înbazinele râurilor Bis triţa, Siret şiMoldova, între 46°40' şi 47°20' lati tudineN şi 25°43' şi 27°15' longitudine E, întrejud. Suceava (N şi NV), Iaşi (E şi NE),Vaslui (SE), Bacău (S) şi Harghita (V şiSV). Supr.: 5 896 km2 (2,47% din supr.ţării). Populaţia (1 ian. 2011): 562 231 loc.(2,62% din populaţia ţării), din care276 576 loc. de sex masc. (49,2%) şi285 655 fem. (50,8%). Populaţia urbană:211 812 loc. (37,7%); rurală: 350 419 loc.(62,3%). Densi tatea: 95,4 loc./km2. Struc -

tura populaţiei pe naţio nalităţi (la recen -sământul din 20-31 oct. 2011): 93,4%români (al patrulea judeţ cu cel mai mareprocent de români), 1,4% rromi, apoiruşi-lipoveni, ma ghiari, germani,ucraineni, turci, italieni ş.a. Reşed.:municipiul Piatra-Neamţ. Oraşe: Bicaz,Roman (muni cipiu), Roznov, Târgu-Neamţ. Comune: 78. Sate: 346 (din care5 aparţin oraşelor). Localit. componente ale
oraşelor şi muni cipiiilor: 9.

Relief variat, constituit din unităţimontane, subcarpatice şi de podiş (cecoboară în trepte de la V la E), precum şidin culoarele largi de vale ale Siretului şiMoldovei. Relieful muntos, amplasat,aproximativ, în jumătatea de V a jud. N.,puternic fragmentat de văi adânci, seprezintă sub forma unor culmi prelungisau sub formă de platouri şi vârfuriizolate care aparţin comparti mentuluicentral-estic al Carpaţilor Orientali.Unităţile mon tane care sunt amplasateintegral sau îşi prelungesc culmile pe

terit. jud. N. sunt (de la N către S): M-ţiiStânişoara (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 758m), masivul Ceahlău (cu vf. OcolaşuMare de 1 907 m – constituind alt. max.de pe terit. jud. N.), M-ţii Tarcău (cuvf. Glodu de 1 439 m), M-ţii Goşmanu (cuvf. Murgoci, 1 293 m) şi prelungirile deE ale M-ţilor Hăşmaş (cu vf. HăşmaşuMare de 1 792 m, situat la graniţa cu jud.Harghita). La E de regiunea montană, înpartea central-estică a jud. N., se des -făşoară, pe direcţie NNV-SSE, Subcar -paţii Mol dovei, alcătuiţi dintr-un şir dedepresiuni de contact, de tip subcarpatic(Neamţ, Cracău-Bistriţa şi o mică partedin Depr. Tazlău) şi un lanţ de masivedeluroase (Pleşu, Boiştea, Ţibucani,Corni, Şerbeşti, Mărgineni, Runcu,Bârjoveni ş.a.), care flanchează atât parteade E a depresiunilor sub carpatice, cât şipartea de V a culoarelor largi de vale aleMoldovei şi Siretului. Extremitatea de Ea jud. N., la E de Valea Siretului, esteocupată de o mică porţiune a Pod.Central Moldovenesc. Între SubcarpaţiiNeamţului (la V) şi Pod. CentralMoldovenesc (la E) se desfăşoară cea maijoasă formă de relief de pe terit. jud. N.,reprezentată prin largile culoare de valeale Moldovei şi Siretului, care ating olăţime max. de 2–6 km la nivelul luncilor.
Climă temperat-continentală cuvariaţii locale, în funcţie de treptele derelief. Astfel, temp. medie anuală variazăîntre 2°C pe culmile montane înalte, 6,5–8,5°C în Subcarpaţi şi 9°C în zonele maijoase. Temp. max. absolută a atinsvaloarea de 39,6°C, înregistrată la staţiameteo rologică de la Doljeşti (la 17 aug.1952), iar temp. minimă absolută acoborât până la –33,2°C (Roman, 20 febr.1954). Regimul precipitaţiilor atmosfericeeste în strânsă legătură cu unităţile derelief, cantităţile medii anuale înregis -trând o creştere de la E la V, res pectiv dela 500 mm în Pod. Central Moldovenesc,la 800–1 000 mm în zona sub carpatică şipeste 1 200 mm pe culmile montaneînalte. Direcţia predominantă a vânturilorînregistrează o frecvenţă mai maredinspre V şi NV (18%) în regiunilemontane înalte, unde vitezele mediidepăşesc 10 m/s, în timp ce în zoneleextracarpatice direc ţionarea vânturiloreste în funcţie de canalizarea lor de-alungul culoarelor de vale, ca de pildă N-
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S pe Valea Siretului, NV-SE pe ValeaMoldovei, SV-NE pe Valea Schitu, V-Epe Valea Ozanei etc., unde vitezele mediisunt de 4 m/s.
Reţeaua hidrografică de pe terit. jud.

N., cu o densitate cuprinsă între 0,5 şi 1,2km/km2, depă şeşte 2 000 km lungime,fiind reprezentată prin trei mari râurialohtone (Siret, Moldova, Bistriţa), carecolectează o importantă reţea de râuriautohtone. Siretul, cel mai mare râu caredrenează extre mitatea de E a jud. N., dela N la S, pe o distanţă de 38 km, subforma unei văi-culoar, colectează înaceastă zonă ca pr. afluent alohton râulMoldova, precum şi câteva râuri miciautohtone (Albuia, Vulpăşeşti, Icuşeştiş.a. pe stânga şi Valea Neagră pedreapta). Cursul inferior al râuluiMoldova străbate partea de NE şi E a jud.
N. pe o lungime de 76 km (formând pe omică porţiune hotarul jud. N. cu jud. Iaşi),unde are un accentuat caracter asi metric,deoarece primeşte afluenţi numai pepartea 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 sec torulsău mijlociu, care traversează partea cen -tral-vestică a jud. N. pe direcţie NV-SE,debuşând în Siret pe terit. jud. Bacău,după ce colectează numeroşi afluenţi deordinul 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 pito -reşti), Tarcău, Iapa, Mesteacăn ş.a. pe dr.Peisajul hidrogeografic al jud. N. esteîntregit de prezenţa mai multor lacuriantropice, realizate în scopuri multiple(hidroenergetic, atenuarea viitu rilor, ali -men tare cu apă, irigaţii, piscicultură,agrement etc.), printre care Izvoru Mun -telui, Pângăraţi, Bâtca Doamnei, Vaduri.

Vegetaţia naturală prezintă o pro -nun ţată etajare pe verticală datorată relie -fului predominant muntos şi deluros.Etajul subalpin ocupă supr. restrânse lapeste 1 700 m în M-ţii Bistriţei, Ceahlău,Hăşmaş şi este dominat de pajişti cufiruţă (Festuca supina) şi tufărişuri dejneapăn (Pinus mugo), smirdar (Rhodo -
dendron kotschyi), afin (Vaccinium myr -
tillus) ş.a. În masivul Ceahlău, în cadrulunei re zervaţii naturale complexe,vegetează numeroase rarităţi floristice,printre care garofiţa (Dianthus spiculi -

folius), ghinţura (Gentiana phlogifolia),vulturica (Hiera cium pseudobifidum) şi ospecie de coada şoricelului (Achillea
schurii), câteva ende misme carpatice
(Primula leucophylla, Gypsophila petraea,
Aconitum toxicum) şi mai multe monu -mente ale naturii, ca de pildă papuculdoamnei (Cypripedium calceolus), floarea-de-colţi (Leonto podium alpinum), tisa
(Taxus baccata), zada sau laricele (Larix
decidua var. carpatica). Etajul moliduluiare o extindere max. în partea de V ajud. N., în M-ţii Ceahlău, Hăşmaş, Tarcăuşi în masivul Budacu, alături de moliddezvoltându-se şi exemplare de paltin demunte (Acer pseudo platanus), brad (Abies
alba) şi mesteacăn (Betula pendula). Ceamai mare parte din supr. jud. N. esteacoperită cu păduri de foioase. În zonamontană, o mare extindere o au pădurilede fag în amestec cu molid şi brad, înarealul dealurilor subcarpatice predo -mină pădurile de fag şi cele de fag înames tec cu gorun, iar în zona Pod.Central Moldovenesc pădurile de gorun
(Quercus petraea), uneori în ames tec custejar pufos (Quercus pubescens).

Fauna, bogată şi variată, este repre -zentată în mare măsură prin elementecare aparţin dome niului forestier, celemai răspândite specii fiind ursul, cerbul,râsul, că priorul, veveriţa, vulpea, pârşulde alun ş.a., precum şi o diversitate depăsări, printre care cocoşul de munte,ierunca, huhurezul, alunarul, ciocăni -toarea de munte, privi ghetoarea, piţigoiulş.a. Crestele înalte ale munţilor repre zintădomeniul caprei negre (colonizată înultimul sfert de veac al sec. 20). În zonelesubcarpatice şi de podiş abundă hârciogul,popândăul, numerose reptile, insecte ş.a.Apele de munte sunt bogate în păstrăv,zglăvoacă, scobar, boiştean, în râurile dinzonele subcarpatice şi de podiş se întâl -nesc cleanul, babuşca, moru naşul ş.a., iarîn lacurile de acu mulare trăiesc crapul,carasul, linul, plătica ş.a.
Resursele naturale: săruri de pota -siu (Grumă zeşti, Roznov, Tazlău, Bălţă -teşti), şisturi bitu minoase (pe văile Calu,Iapa, Nechit), gaze naturale (Tazlău,Roman), petrol (Tazlău), calcar (Bicaz-Chei), marne calcaroase (Ţepeşeni, BicazuArdelean), gresie de Kliwa (pe văileBorzoghean, Doamna, Calu, Iapa), gresiede Tarcău, argile (Coasta Perdelei), balast.O categorie aparte a bogăţiilor naturaleale jud. N. o reprezintă pădurile, extinsepe 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), precumşi izvoarele cu ape minerale cu calităţiterapeutice de la Bălţăteşti, Oglinzi,Borca, Bicazu Ardelean.
Istoric. Cele mai vechi urme de lo -cuire des coperite în perimetrul actual aljud. 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,Bistri cioara, Piatra-Neamţ, PiatraŞoimului, Români, Ţibucani, Bofu, Dârţu,Văleni ş.a. Unele vestigii materiale dinperioada de trecere de la Paleolitic laNeolitic, respectiv din Mezolitic (vârfuride săgeţi, unelte din piatră etc.), s-au găsitpe platoul M-ţilor Ceahlău (în poiana „LaScaune“), pe curmătura Bardos, la N deCheile Bicazului, ceea ce do ve deşte că şizona muntoasă a intrat în aria de locuirea omului primitiv. Neoliticul este binerepre zentat prin numeroasele urme deaşezări identificate la Izvoare (importantăstaţiune a culturii materiale Pre cucu teni,milen. 4 î.Hr.), Hangu, Frumuşica (cele -brul vas cucutenian din milen. 4–3 î.Hr.cunoscut sub numele de „Hora de laFrumuşica“), Podoleni, Târpeşti, Negreşti,Bârgăoani, Grumăzeşti ş.a. Vestigii denecontestat din Epoca bronzului au fostdes coperite 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 contureazăelementele definitorii ale civilizaţiei geto-dacice, este ilustrată de descoperirile dela Podoleni, Piatra Şoimului, Săveşti,Borleşti ş.a., iar tezaurul de vase din aurdescoperit la Rădeni (sec. 9–8 î.Hr.)evidenţiază tehnica desăvârşită deprelucr. a aurului. Din cea de-a douaEpocă a fierului (La Tène), şi în specialdin sec. 1 î.Hr.-1 d.Hr., datează vestigiilecetăţii geto-dacice Pe trodava (menţionatăşi în scrierile lui Ptolemeu în sec. 2),identificate pe platoul Bâtca Doamnei depe Dealul Cernegura de la Piatra-Neamţsau urmele cetăţilor de la Piatra Şoimuluişi Cozla cu un bogat inventar. Nume -roase descoperiri arheolo gice atestăcontinuitatea populaţiei autohtone în ariajud. N. până la sf. milen. 1, cu toate vici -situdinile legate de romanizarea treptatăa autoh tonilor sau de barbaria diferitelorpopoare mi gratoare. Continuitatea neîn -tre ruptă a populaţiei autohtone este ates -tată de numeroasele aşezări şi necropoleidentificate în perimetrele localit. Vă leni,Butnăreşti, Săbăoani, Poiana (sec. 2–3),
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Mănoaia, Davideni (sec. 4–6), Izvoare(sec. 5), Văleni, Oituz (sec. 8–9), Brăşăuţi(sec. 9–11) ş.a. Feuda lismul timpuriu estemarcat de multitudinea aşezărilor rurale(documentate arheologic), între care seremarcă fortificaţia de la Bâtca Doamneidin sec. 12–13 – însemnat centru eco -nomic, politic şi militar, care a constituit,probabil, nucleul unei formaţiuniprestatale româneşti în această zonă, cuun rol evident de apărare împotriva in -vaziei mongole din 1241. În cadrul orga -nizării ad-tive a Moldovei, ţinutul Neamţ(care se suprapunea zo nei montane şisubcarpatice) apare atestat docu mentar,prima oară, în 1402, dată după caredocumentele îl menţionează până prinanul 1864 (jud. N. a fost înfiinţat mult maitârziu). Orga nizarea politico-ad-tivătimpurie a statului a asi gurat condiţiipropice dezvoltării tuturor dome niilorvieţii economico-sociale a acestui ţinut.Printre acestea se remarcă expl. şi prelucr.lem nu  lui, care a generat o intensă dez -voltare a plută ri  tului pe râul Bistriţa(activitate atestată documentar încă din1466), dezvoltarea meşteşu gurilor, strânslegată de încurajarea negoţurilor prinacordarea de privilegii efectuate dedomnii moldoveni, înfiinţarea multortârguri şi cetăţi forti ficate etc. Un rol deseamă în dezvoltarea culturii medievalea acestei zone l-au avut şi cele douămănăstiri (Bistriţa şi Neamţ), ctitorii

voievodale care păstrează numeroaseopere de artă şi de cul tură vecheromânească. Puternicele cetăţi medie valede la Roman şi Târgu-Neamţ, construiteîn sec. 14 de domnii Roman I şi Petru IMuşat şi refăcute de Ştefan cel Mare, aujucat un rol im portant pentru apărarea şimenţinerea indepen denţei statului feudalMoldova. În sec. 14–15, jud. N. a fostmartorul unor importante eveni mente,ca de pildă lupta de la Hindău (azi satulGhindăoani, com. Ghindăoani), din 1395,în urma căreia Ştefan I a consolidatindependenţa statului feudal Moldovaprin înfrângerea oştilor ungare ale luiSigismund I de Luxemburg, lupta de laRăz boieni (Valea Albă) din 26 iul. 1476,în care, după o apărare eroică, oasteamoldoveană comandată de Ştefan celMare a fost înfrântă de armata turceascăa lui Mehmed II, superioară numeric –lupte urmate de asedierea cetăţii Neamţ,care a rezistat atât oştilor lui Sigismund Ide Luxemburg (în 1395), cât şi a celor alelui Mehmed II în 1476. În sec. 15–18, peaceste meleaguri au luat fiinţă şi s-audezvoltat nenumărate sate care atestăexistenţa unei populaţii numeroase şistatornice, precum şi o intensă activitateeconomico-socială, culturală etc. Dintreacestea se evidenţiază satele Bistriţa(1402), Roznov (1419), Sagna (1428),Stăniţa (1486), Şoimăreşti (1533), Vad(1528), Climeşti (1558), Grumăzeşti (1574),

Neagra (1611), Dorneşti (1627), Răuceşti(1711), Budeşti (1712), Nisiporeşti (1750),Stejaru (1774) ş.a. În a doua jumătate asec. 18 şi începutul sec. 19, ţinuturilenemţene au înregistrat o continuădezvoltare economico-socială şi o sporirea numărului de meşteşugari şi comer -cianţi. Creşterea producţiei de mărfuri şiintensificarea schimburilor comerciale audeterminat sporirea corespunzătoare aiarmaroacelor şi a zilelor în care se ţineautârgurile (de exemplu, în 1839, printr-ohotărâre domnească, s-a stabilit ca pemoşia Scheia din ţinutul Roman să aibeloc opt iarma roace pe an şi o zi de târgsăptă mânal, iar pe moşia Mirceşti,12 iarmaroace pe an). Nemţenii auparticipat activ la lupta pentru obţinereaindependenţei în 1877 (în asaltul reduteiGriviţa-2 din 6 sept. 1877 şi-au pierdutviaţa 91 de eroi originari din ţinutulNeamţ). În ceputul sec. 20 a fost marcatde puternica Răscoală din 1907, care acuprins 16 comune şi un număr mare desate de pe terit. jud. N., precum şi de Pri -mul Război Mondial, la care au participatşi nume roşi locuitori ai jud. N. Înperioada interbelică, pe fondul uneidezvoltări economico-sociale ascen dentea jud. N., în cadrul statului naţional unitarromân, au avut loc şi o serie de
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frământări sociale. După actul de la 23aug. 1944 şi până la prăbuşirea comu -nismului în dec. 1989, jud. N. s-adezvoltat şi a evoluat în parametriiimpuşi de regimul comu nist. Prin Legeanr. 5 din 8 sept. 1950, fostele jude ţeNeamţ (3 977 km2, 5 plăşi, 3 oraşe şi 256sate) şi Roman (1 880 km2, 3 plăşi, un oraşşi 216 sate), existente în perioadainterbelică, au fost desfiinţate şi integrate,sub forma raioanelor Piatra-Neamţ,Roman, Târgu-Neamţ, Ceahlău şi Buhuşi,în com ponenţa regiunii Bacău, care afuncţionat ca atare, cu mici modificări peparcurs, până la 17 febr. 1968 când, prinLegea nr. 2, s-a revenit la organizarea ad-tiv teritorială tradiţională, pe judeţe,reînfiin ţându-se jud. N. în limitele celuiexistent în prezent.
Economia jud. N. a cunoscut, după1989, modificări structurale radicale (atâtsub aspectul organizării juridice, cât şi alformelor de pro prietate) în contextulaplicării programului de reformă şi detrecere la economia de piaţă. Ca urmare,economia actuală a jud. N., cu o structurăindustrial-agrară, participă cu ponderiînsemnate în producţia unor ramuriindustriale ale ţării (ind. chimică, de expl.şi prelucr. a lemnului ş.a.). O caracte -ristică a econo miei postdecembriste esteaceea a creşterii per manente a pro cen -tului de privatizare a tuturor domeniilorde activitate, ajungând ca acesta să atin -gă, de exemplu, peste 99% (în 2007) însectorul producţiei agricole.
Industria, pr. componentă a activităţiiecono mice a jud. N., în cadrul căreiaactivează şi un număr însemnat de agenţieconomici cu capital privat, realizează ogamă variată de produse: ener gieelectrică şi termică (hidro centralele de laBicaz, Pângăraţi, Roznov I şi II, Costişa,Piatra-Neamţ ş.a.), produse metalurgice(fontă, ţevi sudate din oţel, prăjini pentruforaj petrolier ş.a., la Roman), utilaj greu,utilaje şi piese de schimb pentru agri -cultură, utilaje pentru ind. firelor şifibrelor sin te tice, utilaje pentru ind.forestieră şi pentru tran spor turileferoviare şi rutiere, maşini-unelte,rulmenţi etc. (Piatra-Neamţ, Roman), fireşi fibre sintetice (Săvineşti), îngrăşămintechimice, acid sulfuric, produse azotoaseş.a. (Roznov, Săvineşti), celuloză şi hârtie(Piatra-Neamţ), mobilă, cheres tea,parchet, ambalaje, butoaie etc. (Piatra-Neamţ, Roman, Târgu-Neamţ, Bicaz,

Tarcău, Roznov, Viişoara, Pipirig,Vânători-Neamţ ş.a.), ciment şiazbociment (Bicaz), mat. de constr.(cărămidă, ţiglă, olane, cahle de teracotă,prefabricate din beton ş.a.), la Piatra-Neamţ şi Roman, confecţii, tri co taje,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.) laPia tra-Neamţ, Roman, Târgu-Neamţ,Bicaz ş.a. Acti vi tatea economică la scarăindustrială, în mare parte diminuată înprimul deceniu al sec. 21, este com   ple tatăprintr-o intensă producţie a meşte şu gurilorpopulare tradiţionale, printre care senumără co voarele 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 ridicatde privatizare (97,6% din supr. agricolăaparţine sectorului privat; peste 96% dinproducţia agricolă a anului 2007 a fostrealizată în sectorul privat), se caracte -rizează printr-o specializare în creştereaanimalelor şi pomicultură în partea de Va jud. N. şi în cultura cerealelor, plantelortehnice etc. în partea de E. La sf. anului2007, jud. N. dispunea de un fond funciarformat din 283 287 ha terenuri agricole(din care 276 511 ha, respectiv 97,6%aparţineau sectorului privat), 260 620 haterenuri acoperite cu păduri, 10 403 haacoperite cu ape şi 35 304 ha alte categoriide terenuri. Din totalul supr. agricole(283 287 ha), 169 983 ha erau terenuriarabile, 70 448 ha păşuni, 40 554 ha fâneţe,1 734 ha livezi şi pepiniere pomicole şi568 ha vii şi pepiniere viticole. În anul2007, terenurile arabile erau cultivate cupo rumb (54 300 ha), plante de nutreţ(22 138 ha), grâu şi secară (20 067 ha),plante uleioase (11 820 ha), cartofi (9 824ha), orz şi orzoaică, ovăz, leguminoasepentru boabe, sfeclă de zahăr ş.a.Pomicultura, în structura căreia pre -domină merii şi prunii, este dezvoltatăîn zonele dealu rilor subcarpatice,ocupând supr. com pacte în arealelelocalit. Târgu-Neamţ, Ştefan cel Mare,Păstrăveni ş.a. În cadrul agriculturii, unloc im portant îl ocupă sec torul zootehnic,care, în anul 2007, realiza 48,4% dintotalul producţiei agri cole. La începutulanului 2008, sectorul zootehnic, privatizat

în proporţie de peste 99%, cuprindea102 321 capete bovine (din care 101 821capete în domeniul particular), 165 945capete porcine (164 281 capete în gos -podăriile parti culare), 195 697 capeteovine (195 592 capete la parti culari), înspecial rasa Karakul, 12 354 capete ca -prine, 20 857 capete cabaline; avicultură(1 216 750 capete păsări); apicultură(16 100 familii de albine).
Căile de comunicaţie, cu o importanţăvitală în desfă şurarea activităţilor econo -mico-sociale, sunt reprezentate printr-oreţea corespunzătoare de dru muri publi -ce şi de căi ferate. Transportul feroviar,care datează din 1872 (când s-a dat încirculaţie calea ferată Focşani–Roman),dispunea, la sf. anului 2007, de o reţea delinii de c.f. în lungime de 173 km (din care89 km electrificate), cu o den sitate de 29,3km/1 000 km2 teritoriu. O importanţădeo sebită pentru transportul feroviar depe terit. jud. N. are segmentul magistraleiferoviare na ţionale Bucureşti–Ploieşti–Bu zău–Foc şani–Bacău–Roman–Paşcani–Suceava–Vicşani–Ucraina, care tra ver -sează extremitatea de E a jud. N. pe odistanţă de 30 km, asigurând un intenstrafic de mărfuri şi călători. Din aceastase ramifică linia de c.f. Bacău–Piatra-Neamţ–Bicaz. La sf. anului 2007, reţeauadrumurilor publice de pe terit. jud. N.însuma o lungime de 1 846 km (din care468 km drumuri modernizate), cu odensitate de 31,3 km/100 km2 teritoriu,inferioară mediei pe ţară, care era de33,9 km/100 km2 teritoriu, multe dintredrumuri şi şosele intersectându-se în treinoduri pr.: Roman, Piatra-Neamţ, Târgu-Neamţ. La fel ca magistrala feroviară caretraversează jud. N. prin extremitatea sade E, magistrala rutieră Bucureşti–Urziceni–Buzău–Focşani–Bacău–Roman–Paşcani–Suceava, care o însoţeşte în mareparte pe cea feroviară, are o mareimportanţă pentru traficul de mărfuri şicălători al jud. N.
Învăţământ, cultură şi artă. În anulşcolar 2007–2008, pe terit. jud. N. îşidesfăşurau acti vitatea zece grădiniţe decopii, cu 15 550 copii înscrişi şi 850educatoare, 115 şcoli ge nerale (învă -ţământ primar şi gimnazial), cu 48 347elevi şi 3 532 cadre didactice, 33 de licee,cu 19 076 elevi şi 1 572 profesori, patruşcoli profe sionale, cu 6 209 elevi şi 35profesori şi un Seminar teologic fran -ciscan (privat), la Roman. În aceeaşiperioadă, reţeaua aşezămintelor decultură şi artă cuprindea un teatru de stat
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(la Piatra-Neamţ), un cinematograf, 333de biblioteci, cu 3 447 000 vol., 14 muzee,patru case de cultură, 156 cămineculturale ş.a. În anul 2007, activitateaspor tivă se desfăşura în cadrul celor 81de secţii spor tive, cu 2 373 sportivi, 87antrenori şi 89 ar bitri.
Ocrotirea sănătăţii se realizează încadrul celor şapte spitale, cu 2 698 paturi(un pat de spital la 209 de locuitori), cincipoliclinici, trei dispensare, un sana toriuT.B.C., 81 farmacii şi puncte farmaceuticeş.a. La sf. anului 2007, asistenţa medicalăera asi   gurată de 688 me dici (un medic la822 lo cu  i  tori), 201 medici sto matologi (unmedic sto ma   tolog la 2 816 lo cuitori) şi2 741 cadre medi cale cu pre gă   tire medie.
Turismul. Jud. N. dispune de unbogat, variat şi valoros potenţial turistic,care se încadrează în tradiţionala zonăturistică Moldova centrală. Varie tateapeisajului geografic, patrimoniul monu -men telor istorice şi de artă, originalitateaelementelor etnografice şi fol clorice, pre -zenţa staţiunilor climaterice şi balneo -climaterice (Durău, Bălţăteşti) ş.a.reprezintă doar câteva obiective de mare

atracţie turistică. Obiec tivul turisticcentral al jud. N., care înregistrează celmai intens aflux turistic, îl constituie zonaBicaz–Ceahlău, accesul către ea fiindînlesnit de drumurile modernizate careconverg dinspre Tran silvania (şos.Gheorgheni–Lacu Roşu–Bicaz–Piatra-Neamţ şi şos. Bor sec–Tulgheş–ValeaBistricioarei–Bicaz), dinspre Moldova deNord şi Maramureş (şos. SighetuMarmaţiei–Borşa–pa sul Prislop–VatraDornei–Valea Bistriţei–Pia tra-Neamţ sauşos. Botoşani–Suceava–Roman) saudinspre Moldova de Est (şos. Iaşi–Paşcani–Roman–Piatra-Neamţ). Aceastăvaloroasă zonă turistică este marcată deprezenţa celebrelor chei ale Bica zului, alacului de acumulare Izvoru Muntelui,cât mai ales de existenţa masivuluiCeahlău – „cel mai falnic munte al Mol -dovei” şi unul dintre cele mai importanteobiective turistice ale ţării. Arealul turisticdin preajma oraşului Târgu-Neamţ şi depe Valea Bistriţei, păstrător al unorinestimabile mo nu mente istorice şi dearhitectură (cetatea Neam ţului, mănăs -tirile Bistriţa, Secu, Sihăstria, Agapia,

Varatec, casa memorială „Ion Creangă“
din Humu leşti ş.a.) sau al unor renumite
rezervaţii forestiere (Codrii de Aramă,
Pădurea de Argint ş.a.) repre zintă un alt
pol de atracţie turistică, de interes
naţional. In ventarul 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. Tupi -
laţi, parcul dendrologic din Grumăzeşti,
rezervaţia de zimbri de la Vânători-
Neamţ, cascada Duruitoa rea etc. O
însem nătate deosebită o au rezer vaţiile
paleontologice din împrejurimile mu ni -
cipiului Pia tra-Neamţ (Cozla, Pietricica,
Cerne gura) şi pajiştea cu elemente stepice
de la Dealu Vulpii–Boţoaia. În anul 2007,
capacitatea de cazare era de 4 289 locuri,
repartizate în 19 hote luri şi moteluri, 5
cabane, 2 campinguri, 3 tabere pentru
copii, 14 pensiuni turistice urbane, 55
pensiuni turistice rurale ş.a. Indicativ
auto: NT.
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Localităţile jud. Neamţ
(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)

I. Municipii Localit. componente
ale municipiilor

1. PIATRA-NEAMŢ (1395) 1. Ciritei2. Doamna3. Văleni
2. ROMAN (1388)

II. Oraşe Localit. componente
ale oraşelor

Satele care aparţin 
oraşelor

1. BICAZ (1625) 1. Capşa 1. Izvoru Alb2. Dodeni 2. Potoci3. Izvoru Muntelui 3. Secu
2. ROZNOV (1419) 1. Chintinci2. Slobozia
3. TÂRGU-NEAMŢ (1387) 1. Blebea2. Humuleşti3. Humuleştii Noi
III. Comune Satele componente  (primul

sat este reşed. com.)
1. AGAPIA 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-aunumit Viişoara.



6. Vaduri
7. Vădurele

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

4. BĂLŢĂTEŞTI 1. Bălţăteşti
2. Valea Arini
3. Valea Seacă 

5. BÂRGĂUANI 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

6. BICAZ-CHEI 1. Bicaz-Chei
2. Bârnadu
3. Gherman
4. Ivaneş

7. BICAZU ARDELEAN 1. Bicazu Ardelean (1808)
2. Telec
3. Ticoş

8. BIRA 1. Bira
2. Negreşti
3. Rediu

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

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

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

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

13. BOTEŞTI 1. Boteşti (1850)
2. Barticeşti
3. Nisiporeşti (1750)

14. BOZIENI 1. Bozieni
2. Băneasa
3. Crăieşti
4. Cuci
5. Iucşa

15. BRUSTURI* 1. Brusturi
2. Groşi
3. Poiana
4. Târzia

16. CÂNDEŞTI 1. Cândeşti (1435)
2. Bărcăneşti
3. Dragova
4. Pădureni
5. Ţârdenii Mici
6. Vădurele

17. CEAHLĂU 1. Ceahlău
2. Bistricioara
3. Pârâul Mare

18. CORDUN 1. Cordun (sec. 16)
2. Pildeşti
3. Simioneşti

19. COSTIŞA 1. Costişa
2. Dorneşti (1627)
3. Frunzeni
4. Mănoaia

20. CRĂCĂOANI 1. Crăcăoani
2. Cracăul Negru
3. Magazia
4. Mitocu Bălan
5. Poiana Crăcăoani

21. DĂMUC 1. Dămuc
2. Huisurez
3. Trei Fântâni

22. DOBRENI 1. Dobreni
2. Căşăria
3. Sărata

23. DOCHIA 1. Dochia (1880)
2. Băluşeşti (1864)

24. DOLJEŞTI 1. Doljeşti
2. Buhonca
3. Buruieneşti
4. Rotunda
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25. DRAGOMIREŞTI 1. Dragomireşti (sec. 14)
2. Borniş (sec. 9)
3. Hlăpeşti (1444)
4. Mastacăn (1455)
5. Unghi (sec. 9)
6. Vad (1528)

26. DRĂGĂNEŞTI 1. Drăgăneşti (1592)
2. Orţăşti
3. Râşca
4. Şoimăreşti (1533)

27. DULCEŞTI 1. Dulceşti
2. Briţcani
3. Cârlig
4. Corhana
5. Poiana
6. Roşiori

28. DUMBRAVA ROŞIE 1. Dumbrava Roşie
2. Brăşăuţi
3. Cut
4. Izvoare

29. FARCAŞA 1. Farcaşa (1437)
2. Buşmei (1455)
3. Frumosu (1838)
4. Popeşti (1774)
5. Stejaru (1774)

30. FĂUREI 1. Făurei (1459)
2. Budeşti (1712)
3. Climeşti (1558)
4. Micşuneşti (1480)

31. GÂDINŢI 1. Gâdinţi (1415)
32. GÂRCINA 1. Gârcina (1458)

2. Almaş
3. Cuejdiu

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

34. GHINDĂOANI 1. Ghindăoani (1395)
35. GIROV 1. Girov (1618)

2. Boţeşti
3. Căciuleşti
4. Dăneşti
5. Doina
6. Gura Văii
7. Popeşti
8. Turtureşti
9. Verşeşti

36. GRINŢIEŞ 1. Grinţieş
2. Bradu
3. Poiana

37. GRUMĂZEŞTI 1. Grumăzeşti (1574)
2. Curechiştea

3. Netezi
4. Topoliţa

38. HANGU 1. Hangu (1458)
2. Buhalniţa
3. Chiriţeni
4. Grozăveşti
5. Rugineşti

39. HORIA 1. Horia
2. Cotu Vameş

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

41. ION CREANGĂ 1. Ion Creangă (1473)
2. Avereşti (1469)
3. Izvoru
4. Muncelu
5. Recea
6. Stejaru

42. MĂRGINENI 1. Mărgineni
2. Hârţeşti
3. Hoiseşti
4. Itrineşti

43. MOLDOVENI 1. Moldoveni
2. Hociungi

44. NEGREŞTI 1. Negreşti (1428)
2. Poiana

45. ONICENI 1. Oniceni
2. Ciornei
3. Gorun
4. Linseşti
5. Lunca
6. Mărmureni
7. Pietrosu
8. Poiana Humei
9. Pustieta

10. Solca
11. Valea Enei

46. PĂSTRĂVENI 1. Păstrăveni
2. Lunca Moldovei
3. Rădeni
4. Spieşti

47. PÂNCEŞTI 1. Pânceşti
2. Ciurea
3. Holm
4. Patricheni
5. Tălpălăi

48. PÂNGĂRAŢI 1. Pângăraţi (1432)
2. Oanţu
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3. Pângărăcior4. Poiana5. Preluca6. Stejaru
49. PETRICANI 1. Petricani (1447)2. Boiştea (1446)3. Târpeşti (1586)4. Ţolici (1437)
50. PIATRA ŞOIMULUI 1. Piatra Şoimului2. Luminiş3. Neguleşti4. Poieni
51. PIPIRIG 1. Pipirig2. Boboieşti3. Dolheşti4. Leghin5. Pâţâligeni6. Pluton7. Stânca
52. PODOLENI 1. Podoleni2. Negriteşti
53. POIENARI 1. Poienari2. Bunghi3. Săcăleni
54. POIANA TEIULUI 1. Poiana Teiului(1500)2. Călugăreni3. Dreptu4. Galu5. Pârâul Fagului6. Petru Vodă7. Poiana Largului8. Roşeni9. Ruseni10. Săvineşti11. Topoliceni
55. RĂUCEŞTI 1. Răuceşti (1711)2. Oglinzi3. Săveşti4. Ungheni
56. RĂZBOIENI 1. Războienii de Jos2. Borşeni3. Războieni4. Valea Albă5. Valea Mare
57. REDIU 1. Rediu2. Beţeşti3. Poloboc4. Socea
58. ROMÂNI 1. Români2. Goşmani3. Siliştea
59. RUGINOASA 1. Ruginoasa2. Bozienii de Sus

60. SAGNA 1. Sagna (1428)2. Luţca3. Vulpăşeşti
61. SĂBĂOANI 1. Săbăoani (1599)2. Traian
62. SĂVINEŞTI 1. Săvineşti2. Dumbrava-Deal
63. SECUIENI 1. Secuieni2. Başta3. Bârjoveni4. Bogzeşti5. Butnăreşti6. Giuleşti7. Prăjeşti8. Secuienii Noi9. Unceşti
64. STĂNIŢA 1. Stăniţa (1486)2. Chicerea3. Ghidion4. Poenile Oancei5. Todireni6. Veja7. Vlădnicele
65. ŞTEFAN CEL MARE 1. Ştefan cel Mare2. Bordea3. Cârligi4. Deleni5. Duşeşti6. Ghigoieşti7. Soci
66. TARCĂU 1. Tarcău2. Ardeluţa3. Brateş4. Cazaci5. Schitu Tarcău6. Straja
67. TAŞCA 1. Taşca2. Hamzoaia3. Neagra (1611)4. Ticoş-Floarea
68. TAZLĂU 1. Tazlău (1458)
69. TĂMĂŞENI 1. Tămăşeni (1449)2. Adjudeni (1559)
70. TIMIŞEŞTI 1. Timişeşti (1407)2. Dumbrava3. Plăieşu4. Preuteşti5. Zvorăneşti
71. TRIFEŞTI 1. Trifeşti2. Miron Costin
72. TUPILAŢI 1. Tupilaţi2. Arămoaia3. Hanul Ancuţei4. Totoieşti
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NEAMŢU, vârf în M-ţii Baiului (CarpaţiiO rien tali), constituind alt max. a acestora(1 926 m).
NEAMŢULUI, Cetatea ~ Õ Târgu-
Neamţ.

NEAUA, com. în jud. Mureş, alcătuită din5 sate, situată în Pod. Târnavelor, pe râulGhergheş (afl. al Târnavei Mari); 1 338loc. (1 ian. 2011): 648 de sex masc. şi 690fem. Producţie de cărămizi şi ţigle.Pomicultură. Satul Neaua este menţionatdocumentar, prima oară, în 1569. Bi sericireformate în satele Neaua (1794) şiRigmani (1667, cu refaceri din 1880).
NECHIT, Mănăstirea ~ Õ Borleşti.

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

NEDEIA, vârf în M-ţii Căpăţânii, alcătuitdin şisturi cristaline, constituind alt. max.a acestora (2 130 m).
NEGOI, com. în jud. Dolj, formată dintr-un sat, situată în partea de S a CâmpieiDesnăţui, pe stg. Dunării; 2 350 loc. (1 ian.2011): 1 128 de sex masc. şi 1 222 fem.Biserica din lemn cu hramul „SfântulNicolae“, ridicată în perioada 1914–1916de către Hagi Enuş (refăcută ulterior).Până la 7 apr. 2004, com. N. a avut încomponenţă satele Catane şi CataneleNoi care la acea dată au format com.Catane, jud. Dolj.
NEGOIU, vârf în partea de V a M-ţilorFă găraş, situat pe creasta pr., între obâr -şiile râurilor Topolog (la V) şi Capra (laE). Alt.: 2 535 m (al doilea vârf ca alt. dinCarpaţii româneşti, după vf. Moldo -

veanu, 2 544 m). Constituit din şisturicristaline. Creasta Negoiului, la poalelecăreia se află mai multe circuri glaciare(între care se re marcă circul şi laculglaciar Călţun), cuprinde şi alte vârfuriîn afara celui principal (Lespezi sauCălţun, 2 522 m, Negoiu Mic, 2 489 mş.a.), precum şi o serie de turnuri, stânciascuţite, forme crio-nivale de marepitoresc (Strunga Doamnei, StrungaDracului, Portiţa Negoiului) etc. Nodhidrografic (de sub el izv. Porumbacu,Râu Mare, Laiţa, Cârţişoara). Pe versantulde N-NV, la obârşia văii Porumbacu, seaflă cabana Negoiu, la 1 546 m alt., deunde pornesc mai multe poteci marcatecătre vârful pr.
NEGOMIR, com. în jud. Gorj, alcătuitădin 10 sate, situată în zona DealurilorJiului, pe cursul superior al Văii Racilor;3 880 loc. (1 ian. 2011): 1 971 de sex masc.şi 1 909 fem. Culturi de cereale, plantetehnice şi de nutreţ etc. Creşterea ovinelorşi bovinelor. Renumit centru de meşteripopulari care confecţionează linguri dinlemn, sculptate. Bisericile din lemn, cuhramurile „Sfântul Ioan Botezătorul“(1768) şi „Sfântul Nicolae“ (1813), însatele Artanu şi Negomir.
NEGOVANU, Lacul ~ Õ Sadu (1).

NEGRAIA-PĂTRÂNGENI, Mănăstirea
~ Õ Zlatna.

NEGRAŞI, com. în jud. Argeş, alcătuitădin 4 sate, situată în zona de contact aCâmpiei Gă vanu-Burdea cu CâmpiaPiteştiului, pe râul Dâm bovnic; 2 448 loc.(1 ian. 2011): 1 150 de sex masc. şi 1 298fem. Culturi de cereale, plante tehnice şide nutreţ, floarea-soarelui, legume etc.Poiană cu narcise (4,6 ha), declaratărezervaţie floristică la 24 iun. 1966. Peterit. satului Bârlogu au fost descoperite(1958) urmele unei aşezări de bordeie,

precum şi un depozit de unelte din fier(topoare, brăzdare de plug, hârleţ ş.a.),ambele din sec. 10. În satul Negraşi existăbiserica „Adormirea Maicii Domnului”(1877, reparată în 1928 şi repictată în1945), iar în satul Bârlogu se află bisericaavând hramul „Cuvioasa Parascheva“(1815, cu picturi murale originare). 
NEGRENI, com. în jud. Cluj, alcătuită din3 sate, situată în Depr. Ciucea, la poaleleM-ţilor Plopiş, Meseş şi Vlădeasa, pecursul superior al Crişului Repede, înapropierea defileului acestuia; 2 525 loc.(1 ian. 2011): 1 235 de sex masc. şi 1 290fem. Fabrică de mobilă curbată (scaunesimple, scaune pentru baruri ş.a.), în satulBucea. Vestigii din Epoca bronzului(fragmente de vase ceramice, 3 seceri, 3brăţări, un cuţit şi un topor din bronz) şidin epoca romană (castru). Satul Negrenieste atestat documentar în anul 1406. Însatul Bucea se află biserica  din lemn cuhramul „Adormirea Maicii Domnului“(1791). Com. N. a fost înfiinţată la 18 iul.2002 prin desprinderea satelor Bucea,
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73. ŢIBUCANI 1. Ţibucani2. Davideni3. Ţibucanii de Jos
74. URECHENI 1. Urecheni2. Ingăreşti3. Plugari
75. VALEA URSULUI 1. Valea Ursului2. Bucium3. Chilii4. Giurgeni5. Muncelu de Jos

76. VĂLENI 1. Văleni
2. David
3. Moreni
4. Munteni

77. VÂNĂTORI-NEAMŢ 1. Vânători-Neamţ (1446)
2. Lunca
3. Mănăstirea Neamţ
4. Nemţişor

78. ZĂNEŞTI 1. Zăneşti (1491)
2. Traian

Vârful Negoiu



Negreni şi Prelucele din com. Ciucea, jud.Cluj. Mare târg anual (în satul Negreni),cu o existenţă de peste 50 de ani, în cadrulcăruia se vând o gamă foarte variată deproduse. Până în anul 1925, satul Negrenis-a numit Fechetău.
NEGREŞTI 1. Oraş în jud. Vaslui, situatîn Pod. Central Moldovenesc, la 120 malt., pe stg. râului Bârlad, în zona de confl.cu râul Velna, la 31 km NV de municipiulVaslui; 10 158 loc. (1 ian. 2011): 5 002 desex 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, deutilaje pentru mine, pentru transport,pentru construcţii şi pentru agricultură.Producţie de mobilă (din 1990), deproduse textile, de dulciuri (inclusivciocolată), de ulei şi de bere; confecţii decovoare; abator. Prelucr. cărnii, lapteluişi legumelor. Centru pomi-viticol (colec -tarea şi prelucr. fructelor şi a strugu rilor)şi de vinificaţie. Fermă de creştere a bovi -nelor. Staţiune de cercetare şi încercare asoiurilor de cereale (pentru puritatebiologică). Biblioteca „Con stantinMacaro vici” (c. 73 000 vol.). Rezervaţienaturală (fânaţele de la Glodeni). Istoric.Localit. apare menţionată documentar,prima oară, în perioada 1590–1591, iar în1845 este consemnată ca târg într-unhrisov domnesc. Ulterior a devenit uncentru comercial şi meşteşugăresc deinteres local. În 1894, aşezarea a fostmistuită în mare parte de un incendiu.Declarat oraş la 17 febr. 1968, N. are însubordine ad-tivă 6 sate: Căzăneşti,Cioatele, Glodeni, Parpaniţa, Po iana,Valea Mare. Monumente: busturile luiŞtefan cel Mare, realizat în bronz desculptorul Gheorghe Alupoiţei, şi ale luiAlexandru Ioan Cuza şi MihailKogălniceanu – opere ale sculptorului

Vasile Aciobăniţei, toate dezvelite în anul1959; biserica „Pogo rârea Duhului Sfânt”(1940),  în oraşul Negreşti, şi biserică dinlemn, cu hramul „Sfântul Nicolae“ (ante1808, reparată în 1835 şi 1899), în satulCăzăneşti.
2. Com. în jud. Neamţ, alcătuită din2 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 apieilor şi de vopsire a blănurilor; pro -ducţie de jocuri şi jucării. Trei mori decereale. Creşterea bovinelor, porcinelor,ovinelor şi caprinelor. Culturi de cereale.În satul Negreşti, înfiinţat de boierulNegrea, pe moşia sa, la 7 ian. 1403 şiatestat documentar la 11 iul. 1428, se aflăbisericile „Sfinţii Împăraţi Constantin şiElena” (1880-1890, cu catapeteasmapictată de C.D. Stahl, şi „Sfânta Treime”(1996-2004). Com. N. a fost desfiinţată la1 iun. 1968 şi reînfiinţată la 25 mart. 2005prin desprinderea satelor Negreşti şiPoiana din com. Dobreni, jud. Neamţ.

NEGREŞTI-OAŞ, oraş în jud. Satu Mare,situat în partea de E a Depr. Oaş, lapoalele de V ale M-ţilor Oaş, la 170 m alt.,pe râul Tur, la 49 km NE de municipiulSatu Mare; 14 971 loc. (1 ian. 2011): 7 335de sex masc. şi 7 636 fem. Supr.: 130,3km2, 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 colo -rate. Zăcăminte de minereuri complexe(aur, argint, plumb, zinc, pirită cupriferă)şi de min. de fier (siderită). Constr. deutilaje tehnologice şi miniere (din 1981).Producţie de piese de schimb pentruutilajele miniere, de mobilă, conf., trico -taje, ţesături din in şi cânepă, prefabricatedin beton şi produse alim. (preparate dincarne şi lapte, băuturi alcoolice, panifi -caţie). Centru pomicol. Muzeul ŢăriiOaşului, în aer liber (1964), extins pe 1,5ha, care cuprinde gospodării ţără neştioşeneşti (cu piese de mobilier, uneltegospo dăreşti, vase ceramice, ţesături şicusături specifice zonei Oaşului etc.), omoară cu vâltori (tehnică arhaică devâltorit ţesăturile manuale), o biserică dinlemn, o piuă, o stână, colecţii de artăpopulară etc. N.-O. este centrul vestiteizone etno grafice şi folclorice Oaş („ŢaraOaşului“). În localit. com ponentă Lunase găsesc izv. cu ape minerale clorurate,bicarbonatate, carbo gazoase, sodice, slabsulfuroase (Băile Maria şi Băile Putu roa -sa), folosite de localnici pentru tratarea

afecţiunilor endocrine, ginecolo gice, denutriţie (diabet zaharat), ale aparatuluilocomotor şi ale sistemului nervos peri -feric. Istoric. Localit. apare menţio natădocumentar, prima oară, ca sat, la 17 nov.1270, iar apoi în 1389, 1405, 1490. Declaratoraş la 1 ian. 1965, are în subordinead-tivă localităţile compo nente Luna şiTur. Monumente: în oraş se află bisericaortodoxă cu hramul „Naşterea MaiciiDomnului“ (1847–1857); biserica orto -doxă cu hramul „Sfântul Dumitru“(1850), în localit. componentă Tur. 
NEGRI, com. în jud. Bacău, alcătuită din6 sate, situată în zona de contact a Pod.Central Moldovenesc cu lunca şi teraselede pe stg. Sire tului, pe râul Moara, laconfl. cu Siretul; 2 852 loc. (1 ian. 2011):1 422 de sex masc. şi 1 430 fem. În satulBrad se află expoziţia foto-documentară„Ion Ionescu de la Brad“, cu colecţii defotografii şi copii după documentelereferitoare la viaţa şi acti vitatea mareluiagronom. Pe terit. satului Brad au fostdescoperite (1963) urmele unei aşezăridacice fortificate, datând din sec. 1 î.Hr.-1 d.Hr., identi ficată ipotetic cu Zargidava,menţio nată de Pto lemeu în lucrarea
Geographia, ca fiind situată pe malul stg.al Siretului (Seretos). Aici au fost găsiteunelte şi arme din fier, fibule din bronzşi fier, brăţări din bronz, catarame, vasedin ceramică modelate cu mâna (căni,fructiere cu lustru negru) sau la roată(căni, urcioare, fructiere cu lustru ce nu -şiu) etc. Bisericile cu hramurile „SfântulNico lae“ (1772, reparată în 1890, 1910,1931 şi 1957; pictată în 1957 de EmilIvănescu; catapeteasmă din 1798), „SfinţiiVoievozi“ (ante 1809) şi „Învierea luiLazăr“ (ante 1809), în satele Negri, Poianaşi Ursoaia; bisericile din lemn cu hramu -rile „Sfântul Ioan“ (1771) şi „SfântulNicolae“ (1848–1850, reparată în 1928),în satele Brad şi Poiana.
NEGRILEŞTI 1. Com. în jud. Bistriţa-Năsăud, alcătuită din 3 sate, situată înzona Dealurilor Ciceului; 2 437 loc. (1 ian.2011): 1 231 de sex masc. şi 1 206 fem.Prelucr. laptelui. Creşterea bovi nelor şiovinelor. Com. N. a fost înfiinţată la 3 oct.2002 prin desprinderea satelor Breaza,Negrileşti şi Purcărete din com. Ciceu-Giurgeşti, jud. Bistriţa-Năsăud.

2. Com. în jud. Galaţi, alcătuită din 2sate, situată în Câmpia Tecuciului, perâul Bârlad; 2 942 loc. (1 ian. 2011): 1 481de sex. masc. şi 1 461 fem. Culturi decereale, plante tehnice şi de nutreţ,
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floarea-soarelui, legume ş.a. Viti cultură.Creş te rea bovinelor şi ovinelor. În satulNegrileşti, atestat documentar în anul1488, se află un conac boieresc din sec. 19şi biserica „Sfântul Nicolae” (1855). Com.
N. a fost înfiinţată la 7 apr. 2004 prindesprinderea satelor Negrileşti şiSlobozia Blăneasa din com. Munteni, jud.Galaţi.

3. Com. în jud. Vrancea, formatădintr-un sat, situată în Depr. Vrancea, perâul Putna, la 55 km NV de municipiulFocşani; 1 743 loc. (1 ian. 2011): 883 de sexmasc. şi 860 fem. Prelucr. lemnului.Creşterea ovinelor. Satul Negrileşti estedepozitarul a mai multor variante alebaladei populare Mioriţa. Pomicultură.Com. N. a fost înfiinţată la 22 mai 2003prin desprinderea satului Negrileşti dincom. 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 depodiş în extremitatea de S a Dobrogei,parte componentă a Pod. Cobadin (Pod.Dobrogei de Sud), dezvoltată pe calcaresarmaţiene şi cretacice, fapt ce a de termi -nat apariţia unui spectaculos relief carstic(văi seci, chei, doline, polii cu zone endo -reice – Negru Vodă, Lespezi, Amzacea-Mereni). Alt.: 150–200 m. Climătemperat-continentală, cu temp. mediianuale în jur de 11°C (în ian. temp. medieoscilează în jurul valorii de –1°C) şiprecipitaţii reduse (sub 400 mm anual).Vegetaţie de stepă, înlocuită în mareparte de culturi agricole.

2. Oraş în jud. Constanţa, situat înzona po dişului cu acelaşi nume, la 160 malt., 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 intra -vilan; densitatea: 886 loc./km2. Staţie dec.f. (punct terminuis pe linia de c.f.Tulcea–Medgidia–Negru Vodă). Nodrutier. Punct de vamă (rutier şi feroviar).Fabrică de nutreţuri combinate; produsealim. (panificaţie, sucuri de legume şifructe etc.). Siloz pentru cereale. Fermede creştere a bovinelor şi porcinelor.
Istoric. Localit. a fost întemeiată în 1715,în timpul domi naţiei otomane asupraDobrogei, cu denumirea Cara Omer(Omer cel Negru – comandant de oşti).Până în 1864, populaţia localităţii eraformată în majoritate din turci şi tătari,

după care au început să se stabilescă aicinumeroase familii de români. În 1926,numele aşezării a fost schimbat din CaraOmer în Negru Vodă, iar la 18 apr. 1989a fost declarată oraş, având în subordinead-tivă localit. compo nentă Grăniceru şisatele Darabani şi Vâlcelele. În apropiereaoraşului se află pădurea Negru Vodă (50ha), declarată rezervaţie forestieră şicinegetică.
3. Mănăstirea ~ Õ Câmpulung (2).

NEHOIU, oraş în jud. Buzău, situat îndepre siunea cu acelaşi nume, la poaleleM-ţilor Siriu, Podu Calului şi CulmiiIvăneţu, la 450–500 m alt., pe valeasuperioară a Buzăului, la 70 km NV demunicipiul Buzău; 11 310 loc. (1 ian.2011): 5 554 de sex masc. şi 5 756 fem.Supr.: 4,1 km2; den sitatea: 2 758 loc./km2.Staţie finală de c.f. Termo centrală. Înlocalit. componentă Nehoiaşu se află ohidrocentrală cu o putere instalată de 42MW, in trată în funcţiune în 1988. Expl.şi prelucr. lem nului (cherestea, mobilă).Producţie de conf., tricotaje din bumbac,de marochinărie, încălţăminte şi deproduse alim. (brânzeturi, băuturi răcori -toare, panificaţie etc.). Morărit. Fermezootehnice. Hotel turistic. Oraşul arestatut de staţiune climaterică, beneficiindde un climat se dativ, cu aer curat, ozonat,lipsit de praf şi alergeni. Istoric. Cele maivechi urme de locuire, iden tificate înperimetrul actualului oraş, datează dinperioada de trecere de la Neolitic laEpoca bron zului, iar prima menţiunedocumentară, din 1549, când este amintit

ca aşezare rurală pe un vechi drum co -mercial ce trecea prin pasul Buzău,legând Bra şovul cu portul dunăreanBrăila. În anul 1700, localit. N. apareconsemnată pe o hartă întocmită deStolnicul Constantin Cantacuzino, iar în1790, pe o hartă austriacă. La 18 apr. 1989,com. N. a fost decla rată oraş, având însubordine ad-tivă 2 localit. componente(Lunca Priporului şi Nehoiaşu) şi 7 sate(Bâsca Rozilei, Chirleşti, Curmătura,Mlăjet, Păltineni, Stănila, Vineţişu).
Monumente: în oraşul Nehoiu existăbisericile „Adormirea Maicii Domnului”(1759) şi „Sfântul Gheorghe” (1991–2008,sfinţită la 28 apr. 2008), iar în localit.componentă Nehoiaşu se află o bisericădin lemn (1710). În masivul Penteleu dinapropiere există rezevaţia naturală, peisa -gistică şi forestieră Milea-Viforâta (decla -rată în 1975), situată la 1 200 m alt.,extinsă pe 193 ha, alcătuită dintr-o pădu -re de fag, în amestec cu brad şi molid, încare se găsesc mai multe exemplaremulti seculare (unele depăşind 540 deani).
NEMIRA, Munţii ~, masiv muntos înpartea de E-SE a Carpaţilor Orientali(parte componentă a M-ţilor Trotu şului),situat între văile râurilor Uz (la N) şiOituz (la S), la SE de M-ţii Ciuc, la limitadintre jud. Bacău, Covasna şi Harghita.M-ţii N., alcătuiţi predominant din flişcretacic, grezos (fa cies de Tarcău) şişistos-calcaros, se individuali zează printr-o masivitate accentuată, desfăşurân du-sesub forma unei culmi pr. (ale căroraltitudini scad de la N la S), din care sedetaşează mai multe vârfuri ce depăşesc1 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 înrelief prin prezenţa unor abrupturi(culmea Nemira se termină spre E printr-un abrupt de 600 m), vârfuri legate prinînşeuări etc. Masivul N. este un importantnod hidrografic (de aici izvorăsc râurileCaşin, Izvoru Negru, Dofteana, Slănic,Râu Negru – afl. stg. al Oltului ş.a.) şi uninteresant obiectiv turistic. Pantele suntacoperite cu păduri de fag în amestec curăşinoase (molid şi brad). „Meterezele“masi vului N. străjuiesc partea de V aDepr. Dărmăneşti şi, totodată, renumitastaţiune balneoclimaterică Slănic-Mol -dova, aflată la poalele de SE alevf. Şandru Mare.
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NEMŢIŞOR, Depresiunea ~ Õ Neamţ
(2).

NENCIULEŞTI, com. în jud. Teleorman,alcă tuită din 2 sate, situată în CâmpiaGăvanu-Burdea, pe Râu Câinelui; 2 647loc. (1 ian. 2011): 1 303 de sex. masc. şi1 344 fem. Culturi de cereale, plantetehnice şi de nutreţ, floa rea-soarelui ş.a.Fond cinegetic. Biserica „Sfânta CuvioasăParascheva (1723, restaurată în 1904), însatul Nenciuleşti. Com. N. a fost înfiinţatăla 21 iul. 2003 prin desprinderea satelorNenciuleşti 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, cuactivitate permanentă (mai intensă însezonul estival), situată pe ţărmul MăriiNegre, la 5–20 m alt., într-o zonă relativbogată în vegetaţie, la 6 km N de muni -cipiul Mangalia (de care apar ţine ad-tiv)şi la 38 km S de municipiul Constanţa.Climat de litoral maritim, cu veri căldu -roase şi mai mult senine (durata destrălucire a Soarelui este de 10–12 ore dezi) şi ierni blânde, cu zăpadă puţină (înian. temp. medii de 0°C). Temp. medieanu ală este de 11,2°C, iar precipitaţiileînsumează c. 400 mm anual. Factoriinaturali de cură sunt climatul maritim,bogat în aerosoli salini, apa Mării Negreclorurată, sulfatată, sodică, magne ziană,izvoarele minerale cu ape sulfuroase,mezotermale (22–27°C) şi nămolul sapro -pelic extras din apa lacului Techirghiol şitransportat în staţiune. Pe ţărmul MăriiNegre sunt plaje mari, cu nisip fin,amenajate pentru aerohelioterapie,talazoterapie şi oncţiuni cu nămol rece.Staţiunea este indicată atât pentru curăheliomarină în timpul vacanţelor de vară,cât şi pentru tratarea unor afecţiunireuma tismale degenerative, infla matoriişi abarticulare, posttraumatice, a unorboli neuro logice periferice, ginecologice,endocrine, derma tologice, respira torii etc.Policlinica balneară din staţiune, cu func -ţionare permanentă, este dotată cuaparatură şi instalaţii ultramoderne. Eadispune de cabinete şi secţii pentruelectroterapie, kinetoterapie şi hidrote -rapie, instalaţii pentru inhalaţii şi aerosoli,instalaţii pentru împachetări calde cunămol, săli de gimnastică medicală, demasaj, cabinete de trata mente geriatrice,

Beiu. În zona Cheilor Nerei se aflărezervaţia complexă „Cheile Nerei-Beuşniţa“ (3 368 ha), în cadrul căreia sedezvoltă numeroase specii de plantetermo file (liliacul sălbatic/ Syringa vulga -
ris, lalea ua pestriţă/Fritillaria montana,scumpia/Cotinus coggy gria, ghim pele/
Ruscus aculeatus, alunul turcesc/Corylus
colurna), endemice (Dianthus gi ganteusvar. banaticus, Ranunculus flabellifolius,
Sorbus borbasii). Printre rarităţilefaunistice se re marcă mai multe specii degasteropode (Zenobiella incarnata, Limax
tigrrenius, Vitrea diaphana), chilopode
(Strigamia banatica), coleoptere (Cara bus
kollari), scorpionul (Euscorpius carpathi -
cus) etc.
NEREJU 1. Depresiune tectono-erozivă,situată în zona de contact a masivuluiFuru (M-ţii Lăcăuţ) şi culmea ZboinaFrumoasă (M-ţii Vrancea), în S şi V, cuDealurile Răchitaşu (867 m) şi Gârbova(979 m) din Subcarpaţii Vrancei (în E şiSE), pe cursul mijlociu al râului Zăbala.Reprezintă com partimentul sudic alDepr. Vrancea.

2. Com. în jud. Vrancea, alcătuită din5 sate, situată în depresiunea omonimă,pe râul Zăbala; 4 422 loc. (1 ian. 2011):2 347 de sex masc. şi 2 075 fem. Expl. degresii. Expl. şi prelucr. lemnului (mobilăpentru bucătării). Centru de cusături şiţesături populare. Pomi cultură. Bisericăavând hramul „Cuvioasa Parascheva”(1788, refăcută în 1835 şi reparată în 1888şi 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 mareparte de turbă, declarat rezervaţielimnologică 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, lapoalele de E ale Culmii Pietricica; 9 524loc. (1 ian. 2011): 4 817 de sex masc. şi4 707 fem. Staţie de c.f. (în satul ValeaSeacă). Nod rutier. Hidrocentrală (29,15MW), în satul Galbeni, dată în folosinţăîn 1983, ale cărei turbine sunt puse înmişcare de apele lacului de acumulareGalbeni (vol.: 39,6 mil. m3). Producţie demobilă pentru bucătării. Satul NicolaeBălcescu a fost înfiinţat în anul 1912 cunumele Ferdinand I, iar din 1948 poartă

674 Nemţişor precum şi o piscină cu apă de mare încăl -zită. Numeroase posibilităţi de distracţiişi de petrecere a timpului liber: teatru devară, cinemato graf, terenuri de sport(tenis, volei, baschet, minigolf), piscine,practi carea sporturilor nautice (iole, schinautic, hidro biciclete, wind-surfing), parcdistractiv pentru copii, baruri de noapteşi de zi, restaurante, cofetării, bazar etc.Majoritatea hotelurilor din sta ţiune suntdestinate odihnei şi funcţionează înspecial în sezonul estival, câteva funcţio -nând şi pe timpul iernii (Caraiman, Dacia,Neptun, Sulina, Dobrogea, Delta şi Doina,acesta din urmă cu acces la baza detratament a Policlinicii). În afara hotelu -rilor mai există un sat de vacanţă (căsuţe,bungalow-uri) şi două popasuri turistice.Parc dendro logic (cedri, stejari, tei,chiparoşi, pini, mes teceni etc.).
NERA, râu în SV ţării, afl. stg. al Dunăriipe terit. com. Socol, în zona de intrare afl. Dunărea în România; 125 km; supr.bazinului: 1 365 km2. Izv. din parteacentrală a M-ţilor Semenic, de sub vf.Semenic (1 446 m), de la 1 340 m alt.,străbate mai întâi o zonă alcătuită din rocicristaline, unde valea este adâncă şiprăpăstioasă, cu pante longitudinale mari(10–60‰), apoi drenează Depr. Almăj,care reprezintă o adevărată „piaţă“ deadunare a apelor şi unde cursul râului selinişteşte parţial, după care, în aval desatul Şopotu Nou, părăseşte depresiuneaşi traversează o reg. calcaroasă în careşi-a „sculptat“, pe o distanţă de 18 km,frumoase şi sălbatice chei epigenetice(Cheile Nerei), care despart prelungirilede NE ale M-ţilor Locvei de cele de SVale M-ţilor Semenic. Pe acest sector dechei, panta râului variază în jur de 3–4‰,bene ficiind, totodată, de o bogată alimen -tare subterană. Panta generală de curgereeste de 9,7‰. De bitul mediu multianualeste de 13,2 m3/s în zona de vărsare. Încursul superior este numit de localnici
Nerganiţa. Afl. pr.: Prigor, Rudăria, Miniş,

Valea Nerei



numele actual. În satul Valea Seacă,atestat documentar în 1420, se aflăbiserica „Naşterea Maicii Domnului”(construită în anii 1888-1889 pe loculuneia din 1778, deteriorată de cutremuruldin 4 mart. 1977 şi refăcută în 1978-1984)şi o biserică romano-catolică (1814), iarîn satul Galbeni, menţionat documentar,prima oară, la 17 febr. 1698, există biserica„Sfântul Iosif”, zidită în 1984 pe loculuneia din 1905. Până la 7 apr. 2004, com.
N.B. a avut în componenţă satele Bălţataşi Sărata, care la acea dată au format com.Sărata.

2. Õ Flămânzi.
3. Õ Alexandru Odobescu.
4. Com. în jud. Călăraşi, alcătuită din3 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 denutreţ, floarea-soarelui, legume etc.
5. Com. în jud. Constanţa, alcătuitădin 2 sate, situată în zona de contact aPod. Casimcea cu Pod. Carasu; 5 108 loc.(1 ian. 2011): 2 565 de sex masc. şi 2 543fem. Staţie de c.f. Producţie de mobilă.Fermă de creştere a bovinelor. SatulNicolae Bălcescu a fost întemeiat în anul1912 cu numele Carol I, iar din 1948poartă numele actual. Biserica „IzvorulTămăduirii” (2008-2010), în satul NicolaeBălcescu.
6. Com. în jud. Vâlcea, alcătuită din17 sate, situată în partea de V a Piem.Cotmeana, la poalele de S şi E aleDealului Negru, pe râul Topolog; 3 574loc. (1 ian. 2011): 1 800 de sex masc. şi1 774 fem. Reşed. com. este satul Rotăreşti.Pomicultură (meri, pruni, peri). Muzeulmemo rial „Nicolae Băl cescu“ (1968), încare sunt expuse documente, cărţi,reviste, fotografii referitoare la princi -palele mo mente ale Revoluţiei de la 1848şi la viaţa istoricului şi revolu ţio naruluipaşoptist. Bisericile cu hramurile „SfântulDumi tru“ (sec. 18), „Intrarea în Bisericăa Maicii Domnului“ a fostului schit Corbi(1832, cu picturi murale interioare origi -nare) şi „Adormirea Maicii Domnului“(1888), în satele Predeşti, Schitu şiMângureni. În satul Valea Băl cească seaflă o biserică din lemn (sec. 18) adusădin 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. Nodrutier. Morărit. Culturi de cereale, plantetehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui,legume etc. În arealul com. N.T. existăcolonii de dropii (Otis tarda) – păsări demari dimensiuni, ocrotite de lege caurmare a ariei restrânse de răspândire.Casa memorială „Nicolae Titulescu“ (însatul Ni colae Titulescu), cu colecţii dedocumente, foto grafii şi obiecte personaleale marelui diplomat. În satul NicolaeTitulescu se află un conac (sec. 19), bise -rica „Sfântul Gheorghe“ (1897–1902) şiruinele bisericii „Sfântul Nicolae” (con -struită în 1826-1835). Până la 17 febr. 1968,satul şi com. N.T. s-au numit Tituleşti, iarpână la 7 mai 2004, com. N.T. a avut încomponenţă satele Ghimpeţeni şiGhimpeţenii Noi care la acea dată auformat com. Ghimpeţeni.
NICOLINA Õ Iaşi (1).

NICOPOLUL  MIC Õ Turnu Măgurele.

NICOREŞTI, com. în jud. Galaţi, alcătuitădin 10 sate, situată în zona de contact aColinelor Tu tovei 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 specia -lizat în producţia de vinuri roşii dinsoiurile Băbească neagră, Merlot,Cabernet-Sauvignon şi Feteas  că neagră.Pomicultură (meri, peri, pruni, cireşi,caişi). Fermă de creştere a bovinelor. SatulSârbi apare menţionat do cumentar, primaoară, în 1437, iar satul Groză veşti în 1522.În satul Nicoreşti, atestat documentar în1572, se află o biserică romano-catolică(1912) şi bise ricile ortodoxe cu hramurile„Naşterea Maicii Domnului“ – Negustori(ante 1728, refăcută în 1851), declaratămonument istoric, „Adormirea MaiciiDom nului“ (1777–1780, reconstruită înanii 1850–1851 de Zamfir Săndulescu şireparată în 1928), „Sfântul Nicolae“(1800–1807, reparată în 1892), declaratămonument istoric, şi „Sfântul Gheorghe“(1820, renovată în 1865 şi 1884); în satulDobri neşti există bisericile cu hramurile„Sfânta Paras cheva“ (ante 1809, rezidităîn 1845) şi „Sfântul Gheorghe“ (1840), iarîn satul Piscu Corbului, o biserică dedinainte de anul 1815; bisericile cu hra -murile „Sfinţii Voievozi“ (începutul sec.19) şi „Sfân tul Nicolae“ – Banu (a fosteimănăstiri, construită în anii 1800–1807 debanul Neculai Lanţu, renovată în 1824,declarată monument istoric), în satulSârbi; biseri cile cu hramurile „Sfântul

Gheorghe“ (1858–1860) şi „Sfinţii Voie -vozi“ (ante 1760, reclădită în 1870), însatele Coasta Lupei şi Ionăşeşti. Până la7 apr. 2004, com. N. a avut în com ponenţăsatele Poiana şi Vişina care la acea datăau format com. Poiana, jud. Galaţi.
NICŞENI, com. în jud. Botoşani, alcătuitădin 3 sate, situată în Câmpia JijieiSuperioare, pe cursul superior al râuluiSiliştea; 2 720 loc. (1 ian. 2011): 1 359 desex masc. şi 1 361 fem. Culturi de cerealeşi plante uleioase. În satul Nicşeni, atestatdocumentar în 1650, se află biserica„Sfântul Gheorghe” construită în anii1868–1870 pe locul uneia din lemn ce datadin 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 CâmpiaTitu; 4 507 loc. (1 ian. 2011): 2 148 de sexmasc. şi 2 359 fem. Ateliere de confecţio -nare 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 deculmi deluroase şi platouri mărginite deversanţi cu înclinare accentuată, partecomponentă a Pod. Dobrogei de Nord,delimitată de valea râului Taiţa (la V şiS), Depr. Nalbant (la SE), râul Teliţa şiDealurile Tulcei (la E) şi Valea Dunării(la N). Reprezintă de fapt un rest almasivului hercinic nord-dunărean, carea suferit puternice cutări în timpulorogenezei kimerice vechi (Triasiculsupe rior), iar apoi o îndelungată fază denivelare prin eroziune, în urma căreia arezultat o întinsă pedi plenă. Formaţiunilegeologice predominante sunt celedevoniene în V (şisturi argiloase, filitoase,sericitoase, calcaroase, gresii şi cuarţite)şi triasice în E (calcare), străpunse deintruziuni granitice (dominante în N).Pod. N., cu orientare generală NV-SE,prezintă o netezire accentuată (alt. medie250–300 m), este fragmentat de torenţicare scot în evidenţă câteva înălţimideluroase (Dealurile Sarica 293 m,Trestenic 365 m, Boclugea 393 m, Izvoare411 m – acesta din urmă reprezintă alt.max. a Pod. N.) şi face tranziţia între M-ţiiMăcin, în V şi Dealurile Tulcei, în E.Acoperit cu păduri de stejar pufos
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(Quercus pubescens) în amestec cumojdrean (Fraxinus ornus) şi cărpiniţă
(Carpinus orientalis), păduri de gorun
(Quercus petraea) în amestec cu tei (Tilia
tomentosa) şi carpen (Car pinus betulus).Partea centrală a Pod. N. este ocupată derezervaţia forestieră Valea Fagilor-Lun -caviţa (154,2 ha), cu exemplare impu -nătoare de Fagus orientalis, iar pantelelimitrofe sunt cultivate cu viţă de vie careformează renumita podgorie Sarica-Niculiţel, cunoscută prin producţia devinuri de calitate superioară din soiurileAligoté, Riesling şi Fetească regală. Expl.de calcar.

2. Com. în jud. Tulcea, formată dintr-un sat, situată în partea de E-NE a Pod.Niculiţel, la poalele Dealului Sarica, înzona de izv. a râului Teliţa; 4 500 loc. (1ian. 2011): 2 260 de sex masc. şi 2 240 fem.Expl. de calcar şi forestiere. Produse deartizanat (împletituri din răchită, obiectedin papură, ţesături ş.a.). Impor tantcentru viticol şi de vinificaţie. Pomi -cultură (caişi, cireşi). Pe terit. satuluiNiculiţel au fost descoperite (1953–1954)vestigii din sec. 4–3 î.Hr. şi 1 d.Hr. aparţi -nând geto-dacilor (ceramică) şi vestigiiromane din sec. 2–7 (altar ridicat luiIupiter Dolichenus – divinitate rezultatădin sincretismul religios dintre cultulzeului Baal din Doliche şi Iupiter –, o stelăfunerară, un stâlp militar, cera micăromană, ruinele unui apeduct şi ale unoredificii etc.). În jurul com. N. a fost identi -ficat 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 fipus pe seama unei delimitări domenialeşi, în acest caz, existenţa valului depământ ar putea să dateze din sec. 11–14. În 1971 au fost descoperite ruineleunei bazilici creştine, construită la sf. sec.4 din cărămizi de epocă romană. Bazilicaavea trei nave (36 m lungime şi o lăţimetotală în interior 14,70 m) şi o absidăsemicirculară cu o deschidere de 6 m. Înaltar a fost găsită o criptă (un martyrionetajat) care adăpostea moaştele martirilorZotikos, Attalos, Kamasis şi Philippos,persecutaţi în anii 369–372 de regelevizigot Atanaric şi ale căror nume au fostînscrise cu roşu pe pereţii crip tei. PeDealul Cetăţii, din arealul com. N., au fostdescoperite fundaţiile unei biserici deplan treflat (trei abside dispuse în treflă),construită din cără midă, datând din sec.

11–12 – primul monument de plan treflatdin arhitectura medievală româ neascăcunoscut până acum în România, fapt ceindică probabilitatea existenţei uneimănăstiri în acest loc. Monumente:biserica cu hramul „Sfântul Atanasie“(sec. 13), cu o turlă hexagonală şi cufaţadele decorate cu firide pe toatăînălţimea, unul dintre cele mai vechilăcaşuri de cult din România (a suferittransformări în sec. 19; restaurată şi re -pictată în 1990–2000 de Gh. Popescu);biserica având hramul „CuvioasaParascheva” (1890–1895; mănăs tireaCocoş (de călugări) a fost întemeiată demonahii Visa rion, Gherontie şi Isaiaveniţi de la mănăs tirea Neamţ, cu obiserică construită din nuiele şi pământîn anul 1833, având hramul „SfântaTreime“. În 1853, alături de primabiserică au fost zidite o nouă biserică şio clopotniţă (30 m înălţime şi cu 6 arcade).Chiliile, cu pridvor şi cerdac pe ambelepărţi, au fost construite în stil oriental, înanii 1862–1884. Paraclisul cu hramul„Sfântul Nicolae“, stăreţia, bucătăria şitrapeza (sala de mese) au fost construiteîn anii 1909–1910, iar la 23 apr. 1910 aufost puse temeliile a încă 24 de chilii dupăplanul arhitectului Toma Dobrescu. În1910, din cauza deteriorării avansate,ambele biserici au fost demolate şi s-aconstruit biserica actuală, în perioada 1sept. 1911–1913, după planul aceluiaşiarhitect Toma Dobrescu. Această biserică,ce poartă hramul „Pogorârea DuhuluiSfânt“, are trei turle octogonale, stră -punse de câte 8 ferestre înguste şi înalte,naosul de 19 m lăţime (în zona absidelor),pronaosul de 9 m lăţime, iar lungimeanaosului împreună cu pronaosul atinge24 m. Biserica a fost pictată în anii 1914–1916 de pictorul italian F. da Biasse, înstil neobizantin, picturile fiind restaurateîn perioada 1957–1960. În anii 1926–1929s-a construit corpul de clădiri cu etaj şipridvor în care a funcţionat şcoala decântăreţi bisericeşti, în prezent acesta estedestinat drept casă de odihnă aEpiscopiei. Incendiul din 27 iul. 1946 amistuit clopotniţa, topind clopotele, iarcutremurul din 10 nov. 1940 a deterioratgrav biserica. În anii 1954–1956 a fostconstruită o nouă clopotniţă şi s-auîntreprins lucrări de restaurare alebisericii şi chiliilor. La 13 ian. 1973, înaceastă biserică au fost depuse moaştelesfinţilor martiri Zotikos, Attalos, Kamasisşi Philippos, aceştia fiind prăznuiţi la 4iunie. Muzeu de artă religioasă; mănăs -

tirea Saon (de maici) a fost întemeiată în1846, iniţial ca schit, de câţiva călugăriplecaţi de la mănăstirea Çelik-Dere careau construit un paraclis şi mai multe chiliidin chirpici. În 1881 a fost construită obiserică din chirpici şi lemn, cu hramul„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului“,şi două corpuri de chilii, iar la 1 sept. 1909a fost pusă piatra de temelie a bisericii dezid cu hramul „Acoperământul MaiciiDom nului“, prin osârdia episcopuluiNifon Niculescu, terminată în 1912. În1930, schitul a fost transformat înmănăstire. În Evul Mediu, com. N. s-anumit Mănăstirişte. 
NIMIGEA, com. în jud. Bistriţa-Năsăud,alcă tuită din 8 sate, situată în zona decontact a Dea lurilor Suplaiului cu cele aleBistriţei, pe Someşu Mare; 5 252 loc. (1ian. 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. SatulMocod este men ţionat documentar,prima oară, în 1440. Biserică din lemn(sec. 18). Poiană cu narcise, în satulMogoşeni.
NIRAJ 1. Dealurile Nirajului, subunitatea Pod. Târna velor, situată între râul Niraj(la S şi E) şi valea mijlocie a Mureşului(în V), cu alt. de 450–500 m. Relieffragmentat, cu interfluvii asime trice, subformă de cueste, cu versanţi abrupţi,puternic afectaţi de torenţi şi alunecăride teren. Expl. de gaze naturale.

2. Râu, afl. stg. al Mureşului în arealuloraşului Ungheni (jud. Mureş); 79 km;supr. bazinului: 625 km2. Izv. din M-ţiiGurghiu, de la 1 300 m alt., are o direcţiegenerală de curgere de la NE spre SV,străbătând mai întâi o zonă diapirică,cutată, iar în aval de com. Eremitu curgeprintre dealurile podişului Târnavelor,formându-şi un culoar larg. În cursulmijlociu şi inf., între satul Veţa (sat careaparţine oraşului Mier curea Nirajului) şisatul Cinta (com. Crăciuneşti), jud.Mureş, s-a construit canalul Veţa (25 km),paralel cu Valea Nirajului, pentru a ferilunca 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, perâul Năruja; 2 166 loc. (1 ian. 2011): 1 090de sex masc. şi 1 076 fem. Expl. şi prelucr.lemnului. Colectarea fructelor de pădure.Agroturism. Rezervaţie forestieră(Izvoarele Nărujei, 78 ha), declarată ca
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atare în apr. 1973. Bisericile din lemn cuhramurile „Sfân tul Nicolae“ (sec. 18) şi„Sfinţii Voievozi“ (1830, reparată în 1877,1899 şi 1928), în satele Nistoreşti şiVetreşti-Herăstrău; în satul Valea Neagrăse află mănăstirea cu acelaşi nume (demaici) întemeiată, iniţial ca schit, lamijlocul sec. 18 de preotul Maftei dinSpineşti, cu numele de schitul Vrancea.Viaţa monahală de obşte a fost organizatăde câţiva călugări veniţi de la schitulPoiana Mărului care au adus cu ei oicoană făcă toare de minuni a MaiciiDomnului cu Pruncul Iisus, ferecată înargint în sec. 19. Schitul a fost menţionatdocumentar, prima oară, la 29 apr. 1757.Biserica mănăs tirii, cu dublu hram –„Ador mirea Maicii Domnului“ şi „Po -gorârea Duhului Sfânt“, a fost construităîn anii 1755–1757 din bâr ne pe un soclude piatră cioplită. Accesul în bise rică seface prin intermediul unui exonartex(prid vor) închis, adăugat ulterior. Laînceputul sec. 20, biserica a fost căptuşităla exterior cu scânduri. Biserica nu areturle, iar la interior are cata pe teasma dinlemn de tei poleit cu bronz şi pardosealadin lemn de brad. Biserica este declaratămonument istoric. În anul 1952 schitul afost transformat în mănăstire de maici,dar care la 28 oct. 1959 a fost desfiin ţată,biserica rămânând ca biserică de mir. În1968, mănăstirea a fost reînfiinţată prinefortul monahiei Petronia Ciornea care afost stareţă până în 1993.
NIŢCHIDORF, com. în jud. Timiş, alcă -tuită din 3 sate, situată în CâmpiaBârzavei, 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 răco -ritoare şi de ciocolată. Morărit. SatulNiţchidorf apare menţionat documentarîn 1370, dar în perioada ocupaţiei oto -mane (1552–1718) localitatea a dispărut.În perioada 1785–1786 zona aceasta a fostcolonizată cu numeroase familii degermani. În satul Niţchidorf se află obiserică romano-catolică (1825) şi o bise -rică ortodoxă cu hramul „PogorâreaDuhului Sfânt” (1991–1997). Rezervaţiefloristică, de ocrotire a lalelei pestriţe
(Fritilaria meleagris), în satul Duboz.
NOCRICH, com. în jud. Sibiu, alcătuitădin 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 şiŢichindeal). Expl. de gaze naturale (în

satul Ghijasa de Jos) şi de balast.Producţie de mobilă pentru birouri, dearticole ceramice de uz gospodăresc, deobiecte sanitare de uz casnic şi alim. Însatul Nocrich, menţionat docu mentar,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 dinsec. 14, o biserică ortodoxă (1832), o casăparo hială a bisericii evanghelice (1797) şicasa lui Samuel Brukenthal (sec. 18),aflată în stare de ruină; în satul Hosmanexistă o cetate ţărănească (sec. 15–16), cuo biserică din sec. 13 (azi bisericăevanghelică) afectată de unele modificăridin sec. 18–19; în satul Ţichindeal se aflăo biserică ortodoxă, cu hramul „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil“ (1789), cuzid de incintă, în satul Fofeldea există obiserică ortodoxă cu hramul „SfântulVasile“ (1804–1810), iar în satul Ghijasade Jos, o biserică ortodoxă construită în1864, cu turn ridicat în 1881. MănăstireaValea Hârtibaciului (de maici), înfiinţatăîn 1990 pe locul unui aşezământ monahaldistrus în 1761 de generalul austriacAdolph von Buccow. Paraclisulmănăstirii are hramul „Buna Vestire”(1992–1995), iar biserica mănăstirii, cuhramul „Naşterea Maicii Domnului”, seaflă în construcţie din anul 2004.
NODRAG Õ Nădrag.

NOGLOG Õ Nădlac (2).

NOJORID, com. în jud. Bihor, alcătuitădin 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 dec.f. (în satele Nojorid şi Leş). Producţiede cabluri electrice şi de încălţăminte.Culturi de cereale, plante uleioase şi denutreţ, cartofi, legume ş.a. Fazanerie (însatul Păuşa). În satul No jorid, menţionatdocumentar, prima oară, în 1229, cunumele Villa Irug, există biserica ortodoxăcu hramul „Adormirea Maicii Dom -nului” (1892–1893) şi biserica greco-catolică „Buna Vestire” (2002-2008,sfin ţită la 4 oct. 2009), iar în satul Păuşa,atestat documentar în perioada 1291–1294, se află o bi serică ortodoxă, dinlemn, cu hramul „Sfântul Dumitru“(1710, cu picturi interioare din sec. 19executate de Ioan Lăpuşan).
NöSEN Õ Bistriţa (8).

NOŞLAC, com. în jud. Alba, alcătuită din6 sate, situată în lunca şi pe terasele depe stg. Văii Mureşului, în zona de contact

cu Pod. Târnavelor; 1 762 loc. (1 ian.2011): 908 de sex masc. şi 854 fem.Morărit; producţie de ţuică şi de produsede panificaţie. Pe terit. com. N. au fostdescoperite (1963–1970) vestigiile unoraşezări omeneşti din Neolitic (culturamaterială Petreşti – sf. milen. 3 î.Hr.),din Epoca bronzului (cultura materialăWietenberg – sec. 16–13 î.Hr.), precum şiurmele unei aşezări rurale romane,datând din sec. 2–3, în care s-au găsit vasede ceramică romane şi dacice. În arealulsatului Noşlac, menţionat documentar,prima oară, în 1288, a fost identificată onecropolă din sec. 4–7 şi urme de locuireîn bordeie, în care s-au găsit vase dinceramică daco-romane (fructiere, urnefunerare etc.), fibule, aplice de tip avarş.a. Aici se află o biserică din sec. 15 (azibiserică reformată), cu transformări dinsec. 18, şi o biserică din lemn, cu hramul„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“(1783, cu picturi interioare executate în1822), declarată monument istoric. Însatele Copand şi Găbud există câte obiserică din lemn, având acelaşi hram –„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“,datând din 1803 (cu picturi interioare din1856) şi, respectiv, din 1776 (pictată în1777 şi strămutată în satul Găbud, în1875, din satul Gheja).
NOUL SEVERIN Õ Râmnicu Vâlcea.

NOVA CIVITAS Õ Oraşu Nou.

NOVACI, oraş în jud. Gorj, situat în zonade contact a M-ţilor Parâng cuSubcarpaţii Olteniei, în depresiunea cuacelaşi nume, la 504–680 m alt., pe râulGilort, la 45 km NE de municipiul TârguJiu; 5 957 loc. (1 ian. 2011): 2 954 de sexmasc. şi 3 003 fem. Supr.: 240 km2, dincare 9,6 km2 în intravilan; densitatea: 621loc./km2. Din N. porneşte drumulnaţional alpin Novaci–Oaşa–Sebeş (150km) care asigură legătura între Oltenia şiTransilvania, trecând peste M-ţii Pa -râng (prin pasul Urdele, 1 950 m alt.),M-ţii Lato riţei şi M-ţii Şureanu. Acestdrum atinge înălţimea max. de2 125 m alt. Cinci microhidrocentrale (deinteres local), pe râul Gilort, cu ocapacitate totală de 14 MW. Expl. degranit. Expl. şi prelucr. lemnului (mobilăpentru birouri, ambalaje din lemn,cherestea, uşi etc.). Ate liere pentruconfecţionat covoare olteneşti; produsealim. (preparate din lapte, băuturirăcoritoare ş.a.). Casă de cultură
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(construită în 1962); biblio tecăorăşenească, cu c. 35 000 vol.; muzeuorăşenesc. Oraşul N. prezintă unpotenţial balneo climateric, dispunând declimat submontan, cu aer curat, lipsit depraf şi alergeni, şi de izv. cu ape mineraleeficace în tratamentul gastritelor cronice,colecistitelor, dispepsiilor intestinale,sechelelor hepatice etc. Istoric. Localit.
N. apare menţionată documentar, primaoară, ca aşezare rurală, în 1502, într-unact emis de domnul Radu cel Mare. Sepresupune că numele actual al localit. N.derivă de la Baba Novac, unul dintrecăpitanii de oaste ai domnului MihaiViteazul care, în 1595, şi-a stabilit tabăramilitară în această zonă. Declarat oraş la17 febr. 1968; în prezent, oraşul N. are însub ordine ad-tivă satele Berceşti,Hirişeşti, Pociova liştea şi Siteşti. Monu -
mente: biserica din lemn cu hramul„Sfântul Dumitru“ (sec. 18) şi o bisericădin zid construită în 1935–1936; în satulHirişeşti se află o biserică din lemn cuhramul „Sfinţii Voievozi“ (1758) şi obiserică din zid construită în 1993, în satulSiteşti există biserica din lemn cu hramul„Sfântul Nicodim de la Tismana” (1890),iar în satul Berceşti o biserică din lemncu hramul „Intrarea în Biserică a MaiciiDomnului“ (1834). În pădurea „Dum -brava“, alcătuită din gorun (Quercus
petraea), situată în satul Hirişeşti, are locanual, la sf. lunii mai, mani festareafolclorică „Urcatul oilor la munte“.Oraşul N. este un important centruturistic al unei interesante zone etno gra -fice şi folclorice, şi punct de plecare sprecomplexul turistic Rânca, aflat la 13 kmN de oraş, spre lacul Gâlcescu, PeşteraMuierilor ş.a.
NOVIODUNUM Õ Isaccea.

NOVUM FORUM SYCULORUM Õ
Târgu Mureş.

NUCET 1. Oraş în jud. Bihor, situat înpartea de SE a Depr. Beiuş, la poalele deV ale M-ţilor Bihor, la 500 m alt., pe râulCrişu Băiţa (afl. dr. al Crişului Negru), la92 km SE de municipiul Oradea; 2 348loc. (1 ian. 2011): 1 159 de sex masc. şi1 189 fem. Supr.: 41,1 km2, din care 2 km2
în inravilan; densitatea: 1 174 loc./km2.Expl. de marmură, molibden, bis mut,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 de clarată oraş la 2 febr.1956. Numele oraşului este legat deexistenţa, la marginea sa, a unei păduride nuci. În prezent, oraşul N. are însubordine ad-tivă localit. componenteBăiţa şi Băiţa-Plai. Monu mente: bisericaromano-catolică cu hramul „SfântaTereza“ (sec. 18), în localit. componentăBăiţa.
2. Com. în jud. Dâmboviţa, alcătuitădin 3 sate, situată în zona de contact aCâmpiei Târgoviştei cu Câmpia Titu, perâul Dâmboviţa; 4 301 loc. (1 ian. 2011):2 106 de sex masc. şi 2 195 fem. Staţie dec.f. (inaugurată la 2 ian. 1884). Expl. degaze naturale. Prelucr. lemnului (che -restea, parchet). Obiecte din răchităîmple tită. Fermă de creştere a bovinelor.Staţiune de cercetare şi experimentarepiscicolă. În satul Nucet se află GrupulŞcolar Agricol, înfiinţat în 1901 de SpiruHaret cu numele Şcoala Inferioară deMeserii şi Agricultură. În satul Nucet seaflă mănăstirea Nucet (de maici), cubiserica având hramul „Sfântul Gheor -ghe“ construită la sf. sec. 15 din iniţiativapârcăla bului Gherghina şi a soţiei saleNeaga, pe locul unei biserici din lemn cedata de la sfârşitul sec. 14, şi amintitădocumentar la 15 dec. 1501. Biserica a fostsupusă unor refaceri în anii 1739–1746(după avarierea gravă provocată decutremurul din 1738) şi apoi reclădită în1840–1849 prin osârdia egumenuluiGherasie. În 1940 a devenit biserică demir. Grav afectată de cutremurul din 4mart. 1977, biserica şi construcţiileadiacente s-au ruinat treptat. La 15 mart.1994, viaţa monahală a fost reluată deşapte maici care, ulterior, au construit, cuforţe proprii, câteva chilii şi un mic para -clis cu hramul „Adormirea MaiciiDomnului” şi au întreprins ample lucrăride restaurare ale bisericii şi a picturilormurale interioare, terminate în anul 2004.

În satul Nucet mai există biserica cuhramul „Sfântul Nicolae“ (1861).
NUCI, com. în jud. Ilfov, alcătuită din 5sate, situată în Câmpia Vlăsiei, pe râulIalomiţa; 2 859 loc. (1 ian. 2011): 1 399 desex masc. şi 1 460 fem. Nod rutier. Expl.de balast. Produse lactate. Legumi -cultură. Creşterea bovinelor. Între 23 ian.1981 şi 3 sept. 1981 com. N. a făcut partedin jud. Ialomiţa, iar între 3 sept. 1981 şi10 apr. 1997 din Sectorul Agricol Ilfov. Însatul Nuci se află bisericile cu hramurile„Sfântul Nicolae“ (1752) şi „SfântulAlexandru“ (1780–1783, pictată în ulei deNicolae Tonitza), declarată monumentistoric, iar în satul Micşuneştii Mari existăo biserică având hramul „Născătoarea deDumne zeu“, ctitorie, din 1748, a mareluistolnic Iordache Micşunescu, şi conaculfamiliei Lecca Micşunescu (sec. 17).
NUCŞOARA, com. în jud. Argeş, alcă -tuită din 4 sate, situată în zona de contacta 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 balneo -climateric (climat submontan, tonic, cuaer curat, lipsit de praf şi alergeni, şi izv.cu ape minerale sulfatate, calcice, sodice,sulfuroase). Biserică având hramul„Intra rea în Biserică a Maicii Dom nului“(1880–1890), în satul Nucşoara. În arealulcom. N. se află lacul Învârtita şi pădureaIedu-Cernat, declarată rezervaţieforestieră.
NUFĂRU, com. în jud. Tulcea, alcătuitădin 4 sate, situată în partea de V a DelteiDunării, pe braţul Sfântu Gheorghe, lapoalele Dealurilor Tulcei; 2 581 loc. (1 ian.2011): 1 328 de sex masc. şi 1 253 fem.Pescuit. Satul Nufăru apare men ţionatdocumentar în sec. 10 cu numele de
Prislava. Săpăturile arheologice efectuateîn 1978 au scos la iveală vestigiile cetăţiiPrislava, cu ziduri groase de c. 3 m şiînalte de peste 3 m, străjuite de turnurimasive de formă rectangulară. Până la1 ian. 1965, satul şi com. N. s-au numit
Ada Marinescu.
NUNTAŞI-TUZLA Õ Tuzla (1).

NUŞENI, com. în jud. Bistriţa-Năsăud,alcă tuită din 7 sate, situată în zonaDealurilor Le chinţei, pe râul Meleş; 2 945loc. (1 ian. 2011): 1 446 de sex masc. şi1 499 fem. Muzeu etnografic. În satulNuşeni, menţionat documentar, primaoară, în 1305 se află mănăstirea (decălugări) cu acelaşi nume, întemeiată în
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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 debăuturi alcoolice. Pomicultură (meri,pruni, peri). Creşterea bovinelor. Ciuper -cărie. În perimetrul satului Nuşfalău afost desco perită (1958) o necropolătumulară de incineraţie (sec. 8–9), în cares-au găsit urne (tip borcan) modelate laroată, decorate cu fascicule şi striuriondulate, precum şi cuţite şi seceri dinfier, scăriţe de şa, plăci de centură dinbronz, decorate în relief ş.a. În satulNuşfalău, menţionat docu mentar, prima

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.
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OANCEA, com. în jud. Galaţi, alcătuitădin 2 sate, situată în lunca şi pe teraselede pe dr. Prutului, la contactul cu Pod.Covurlui, la graniţa cu RepublicaMoldova; 1 437 loc. (1 ian. 2011): 726 desex masc. şi 711 fem. Produse alim.Viticultură. Piscicultură. Culturi irigatede cereale. Creş terea gâştelor şi raţelor.Punct de vamă. În satul Oancea, atestatdocumentar în 1521, se află bisericile„Sfântul Gheorghe” (1912-1924, renovatăîn 2007), „Adormirea Maicii Domnului”(1824) şi „Sfânta Treime” (1998).
OARBA DE MUREŞ Õ Iernut.

OARJA, com. în jud. Argeş, alcătuită din2 sa te, situată în Câmpia Piteştiului, pecursul superior al râului Neajlov; 2 894loc. (1 ian. 2011): 1 455 de sex masc. şi1 439 fem. Producţie de aparate electro -casnice. În satul Oarja se află biserica„Duminica Tuturor Sfinţilor” (1875, repa -rată în 1925 şi 1929). Satul Oarja s-a mainumit Stănislăveşti (1891-1894) şi Stă -
nislăveşti-Oarja (1894-1908), iar din 1908poartă numele actual.
OARŢA DE JOS, com. în jud. Mara -mureş, alcă tuită din 3 sate, situată înzona Dealurilor Asuajului, pe râul Oarţa;1 317 loc. (1 ian. 2011): 640 de sex masc.şi 677 fem. Prelucr. lemnului. Ateliere deconfecţionat uşi şi ferestre termopan.Muzeu etnografic (în satul Oarţa de Sus).Pe terit. satului Oarţa de Sus, atestatdocumentar în 1391, au fost descoperiteurmele unei aşe zări omeneşti aparţinândculturii materiale Wietenberg (sec. 16–13î.Hr.), din care au fost recuperate inele şio brăţară din aur masiv datând din anul1500 î.Hr. În satul Oarţa de Jos, atestatdocumentar în 1391, există biserica greco-catolică „Sfinţii Arhangheli” (1909) şi obiserică ortodoxă (1905), iar în satulOrţiţa, menţionat docu mentar, primaoară, în 1391, se află o biserică din lemncu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şiGavriil” (1828). 

OASELE Õ Rediu (1).

OAŞ 1. Munţii ~, unitate montană subforma unei culmi prelungi, situată înextremitatea de NV a României, cuînălţimi relativ mici (400–800 m), în lanţulvulcanic din NV Carpaţilor Orientali, cuextindere NV-SE, între graniţa de NV aţării şi Pasul Huta (587 m). Alcătuită dinlave ande zitice (pe alocuri cu diorite),care acoperă structurile de marne, argileşi gresii miocene. Are aspectul unuiplatou larg, fragmentat, dominat de maimulte vâr furi. Alt. max.: 869 m (vf. Obâr -şiei). Împreună cu rami ficaţiile de NV aleMunţilor Gutâi închid depresiunea cuacelaşi nume. Expl. de min. neferoasecomplexe şi de mat. de constr.; izvoarecu ape minerale. Păduri de fag şi gorunîn alternanţă cu pajişti secundare.
2. Depresiunea Oaş sau Ţara

Oaşului, depre siune în NV României, deorigine tectonică şi de baraj vulcanic, bineindividualizată în masa vul canică, situatăpe Valea Turului, între M-ţii Oaş (la NVşi N) şi M-ţii Gutâi (la E şi SE). Supr.:550 km2. Relief variat, dispus în trepte,sub forma unui amfiteatru, cu alt. mediireduse, în cadrul căruia se disting dealuripiemontane (400–600 m), martori deeroziune alcătuiţi din roci vulcanice(Măguriţa, Belavera, Gruiul Tufei),câmpii pie mon tane (200–400 m), tera seleşi luncile râurilor Tur, Talna, Pârâu Răuş.a. Com par timentată în trei bazinete:
Negreşti, Târşolţ şi Cămârzana. Climărăcoroasă cu inversii de termperaturăiarna. Temp. medie anuală este de 8–9°C.Precipitaţii moderate (700–950 mmanual). Culturi de cereale; plantaţiipomicole, pajişti naturale, păduri destejar şi gorun. Expl. forestiere şi miniere(bentonite la Racşa). Izv. minerale (Bixad,Luna, Valea Mariei). Ţara Oaşului esteun adevărat muzeu etnografic în aerliber, în care trecutul istoric şi spiritua -litatea artistică a neamului românesc suntoglindite în arta şi muzica populară, în

dansul specific oşenesc şi în tradi ţiilepăstrate nealterat şi retrăite cu ocaziaunor evenimente mai importante (nunţi,plecarea oilor la munte – sâmbrele etc.).Portul oşenesc se distinge de alte porturipopulare prin originalitatea sa, celbărbătesc recunoscându-se uşor dupăpălăriile din postav negru sau din paie,cu borurile mici şi lăsate în jos,împodobite, de obicei, cu o salbă de măr -gele, sau cu pene, precum şi dupăcămăşile şi pan talonii largi de vară şinelipsita „straiţă”. O atracţie deosebităpentru turişti o prezintă tradiţiile şi obi -ceiurile străvechi. Dansurile oşeneşti„roata” şi „tropotita”, animate de ritmulsacadat al „ceterii” (viorii) şi însoţite devioiciunea şi sarcasmul „ţipu riturilor”(strigăturilor) sunt renumite şi apreciatede toţi iubitorii de muzică populară şidans popular. Remarcabile prin origi -nalitatea şi semnificaţia lor profundă suntşi unele obiceiuri legate de eveni mentemai importante din viaţă sau de anumiteactivităţi săteşti, cum este „Sâmbra Oilor”– cea mai mare serbare câmpenească aoşe nilor, legată de tradiţionala lor ocu -paţie – păstoritul. Ea simbo lizează ano -tim pul în care natura se trezeşte la viaţă,marcând în acelaşi timp data ieşirii oilorla păscut, la munte.
OAŞA 1. Lacul ~ Õ Sebeş (1).

2. Mănăstirea ~ Õ Şugag (2).
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3. Drumul naţional ~ Õ Novaci.

OBÂRŞIA 1. Vârful Obârşiei, vârf înM-ţii Oaş, consti tuind alt. max. a acestora(869 m).
2. Com. în jud. Olt, alcătuită din 5sate, situată în Câm pia Romanaţi; 2 901loc. (1 ian. 2011): 1 426 de sex masc. şi1 475 fem. Culturi de cereale. În satulObârşia se află biserica cu hramul„Adormirea Maicii Dom nului” (1860–1866, reparată şi pictată în 1933), în satulObârşia Nouă există biserica „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” (1907, cupicturi murale interioare originare), iarîn satul Câmpu Părului este biserica„Sfinţii Împăraţi  Constantin şi Elena”(1910). 

OBÂRŞIA-CLOŞANI, com. în jud.Mehedinţi, alcătuită din 2 sate, situată lapoalele 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 şifâneţe natu rale. Centru de ţesături şicusături populare, de prelucr. artistică alemnului (lăzi de zestre) şi de prelucr. apărului de capră. Biserică din lemn cuhramul „Sfinţii Voievozi” (1783–1786), însatul Godeanu, şi biserica din cărămidăcu hramul „Sfânul Mare Mucenic Tiron”(1936-1946), în satul Obârşia-Cloşani.
OBÂRŞIA DE CÂMP, com. în jud.Mehedinţi, alcătuită din 2 sate, situată înCâmpia Blahniţei, pe cursul inf. al râuluiDrincea; 1 868 loc. (1 ian. 2011): 906 desex masc. şi 962 fem. Nod rutier. Morărit.Presă de ulei comestibil. Fabrică de nutre -ţuri concentrate pentru animale. Culturide ce reale, plante furajere, floarea-soarelui, plante tehnice ş.a. Viticultură.Pe terit. satului Izmişa au fost desco periteurmele unei aşezări rurale romane (Villa
rustica) în care s-au găsit bucăţi demozaic, ţigle, olane, monede din sec. 4.Biserică având hramul „Sfântul Nicolae”(1802, refacută în 1853 şi reparată în 1913şi 1956) şi palat în stil neoclasic (1892), însatul Obârşia de Câmp.
OBCINELE BUCOVINEI, complex mun -tos format din mai multe culmi prelungi,joase, situat în NE Carpaţilor Orientali,pe terit. jud. Suceava, între graniţa cuUcraina (la N), Pod. Sucevei (la E), zoneledepresionare Gura Hu morului–Câmpu -lung Moldovenesc–Depr. Dornelor (la S)şi valea superioară a Bistriţei Aurii (la V).
O.B. cuprind trei mari subunităţi, dis -puse paralel pe direcţia NV-SE, separate

de văile superioare ale râurilor Moldovaşi Moldoviţa.
Obcina Mestecăniş, situată întrevăile râurilor Mol dova (la E), Putna (laSE), Bistriţa Aurie (la V) şi graniţa cuUcraina (la NV), este alcătuită din rocicristaline şi sedimentare (calcare, şisturicris taline precambriene, care includşisturi sericitoase cu benzi de cuarţite şiinsular dolomite, care ies la iveală ca„măguri” lângă Pojorâta, fiind purtătoarede pirite cuprifere), prezintă culmi pre -lungi, nu prea înalte (1 000–1 500 m alt.),bine împădurite cu molid, dominate demai multe vârfuri de peste 1 300 m alt.,fragmentate de văi, în cadrul cărora aparmici bazinete depresionare. Către N,Obcina Mestecăniş se prelungeşte cuObcina Lucina – o mică subunitate aacesteia, în care se înregistrează cea maimare înălţime. Alt. max.: 1 588 m (vf. Lu -cina). În partea de N a Obcinei Meste -căniş, în zona Lucina, se află un complexde mlaştini care adă posteşte numeroaserelicte glaciare, printre care se remarcămestea cănul pitic (Betula nana). ObcinaMestecăniş este traversată (în extre -mitatea de SE) de o şosea moder nizată şide o cale ferată, prin pa sul Mestecăniş(1 096 m alt.), care asigură legă turile întreDepr. Dornelor şi Depr. CâmpulungMoldovenesc. Pe Obcina Mestecăniş seaflă instalată o staţie seismică.
Obcina Feredeu, dezvoltată pe flişcretacic (în V) şi paleogen (în E), estesituată între văile râu  rilor Moldova (înV) şi Moldoviţa (în E). Este alcă tuitădintr-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 parteade N, Obcina Feredeu se prelun geşte cuObcina Brodinei – o mică subunitate aacesteia, care face legătura cu ObcinaLucina din extremi tatea de N a ObcineiMestecăniş. Spre deosebire de celelaltesub unităţi, relieful Obcinei Brodinei, axatpe gresii rezistente la eroziune, are aspectde mă gură, cu alt. de 1 200 m.
Obcina Mare, aflată între valeaMoldo viţei (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 224m (vf. Sihloaia, care este şi alt. max. a Ob -cinei Mari) la 899 m în partea centrală (vf.Holm) şi 803 m în S (vf. Cacica). ObcinaMare se sub divide în trei părţi: ObcinaMoldoviţei (sau Obcina Putnei) în partea

de N; Obcina Mare propriu-zisă (careconstituie culmea principală) în zonacentrală şi Obcinele Humorului (în S-SE),care reprezintă un mănunchi de culmijoase, paralele, ce coboară uşor către Pod.Sucevei.În cadrul Obcinelor Bucovinei suntlarg dez vol tate depresiunile longitu -dinale pe văile Moldo vei superioare,Moldo viţei ş.a. Zona Obcinelor Bucovineiprezintă o climă rece (media temp. anua -le este de 6°C pe văi şi 2°C pe culmi) şiumedă (precipitaţiile însumează peste1 000 mm anual) şi dispune de o reţeahidrografică densă, cu debit bogat, şi denumeroase izvoare cu ape minerale. O.B.sunt acoperite cu păduri de molid înpartea de V, păduri amestecate (molid,brad şi fag) în zona centrală şi păduri defag în amestec cu brad în partea de E aObcinei Mari. În ariile depresionare, pesupr. întinse, se află pajişti secundaredominate de păiuş roşu (Festuca rubra),ţăpoşică (Nardus stricta), iarba vântului
(Agrostis tenuis) ş.a. Exis tenţa văilor şidepresiunilor longitudinale permit obună populare şi o bună circulaţie înaceastă re giune naturală. Turism dez vol -tat, legat de uşoara accesibilitate a zonei,de prezenţa numeroaselor monu menteistorice şi de artă medievală (cu pre -cădere, prezenţa mănăstirilor Voro neţ,Moldoviţa, Suceviţa, Humor, Putna ş.a.),de frumuseţea peisa jului, de varietateaşi originalitatea folclorului şi arteipopulare etc. 
OBIDIŢI Õ Râmnicelu (2).

OBILEŞTI Õ Pantelimon (2).

OBLUCIŢA Õ Isaccea.

OBOGA, com. în jud. Olt, formatădintr-un sat, situată pe dr. râului Olteţ,în zona de contact a Câmpiei Romanaţicu Piem. Olteţului; 1 376 loc. (1 ian. 2011):691 de sex masc. şi 685 fem. Producţie delacuri, vopsele şi cerneluri tipografice şide îmbrăcăminte pentru lucru. Creştereabovinelor pentru lapte. Renumit centrude ceramică populară, smălţuită şinesmălţuită, caracte rizată prin motivefito- şi zoomorfe, stilizate geometric şi ocromatică cu tonuri vii (farfurii, străchini,castroane, căni de apă şi de vin, ploşti,urcioare, figurine, jucării ş.a.). Apicultură.Cămin cultural. În satul Oboga, atestatdocumentar în 1590, se află o biserică dezid cu hramul „Sfântul Dumitru” (1814)
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şi o biserică din lemn cu hramul „SfântulNicolae” (1795, cu adăugiri din 1846) şiconacul „Giurea“ (sec. 19). Până la 7 mai2004, com. O. a avut în componenţă sateleCălui şi Gura Călui care la acea dată auformat com. Călui, jud. Olt. 
OBREJA, com. în jud. Caraş-Severin,alcătuită din 4 sate, situată în partea deN a culoarului Ti miş–Cerna–Bistra, lapoalele de NV ale Munte lui 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. (însatul Iaz). Expl. şi prelucr. lemnului.Producţie de încălţăminte şi de produsede panificaţie. Pomicultură (meri, pruni,peri). În arealul satului Iaz au fostdescoperite urmele unei aşe zări neoliticeaparţinând culturii materiale Starčevo-Criş (5000–3500 î.Hr.), ale unei aşezăridin perioada de tranziţie de la Neolitic laEpoca bronzului (2500–1800 î.Hr.),caracteristică culturii materiale Coţofeniş.a. În satul Obreja, men ţionat docu men -tar, prima oară, în 1547, se află o bisericăavând hramul „Sfinţii Apostoli Petru şiPavel” (1780, cu modifi cări din 1832 şi1837 şi picturi murale interioare din1834), declarată monument istoric. 
OBREJIŢA, com. în jud. Vrancea, for ma -tă dintr-un sat,  situată în zona de contacta Câmpiei şi Glacisul Râmni cului cuSubcarpaţii Vrancei, la 24 km SV demuni cipiul Focşani; 1 739 loc. (1 ian.2011): 846 de sex masc. şi 893 fem. Moarăde cereale. Apicultură. Centru viticol şide vini ficaţie. Culturi de cereale. Com.
O. a fost înfiinţată la 7 mai 2004 prindesprinderea satului Obrejiţa din com.Tâm boeşti, jud. Vrancea. Biserică (1857).
OBUSFALUA Õ Mica (2).

OCLAND, com. în jud. Harghita, alcătuitădin 3 sate, situată în partea de E a Depr.Homoroa delor, pe stg. râului HomoroduMic; 1 242 loc. (1 ian. 2011): 638 de sexmasc. şi 604 fem. Culturi de cartofi.Muzeu etnografic (în satul Ocland). Izv.cu ape minerale carbogazoase, feru gi -noase, bicarbo natate, calcice, magneziene.În satul Cră ciunel, menţionat docu -mentar, prima oară, în 1333, au fostdesco perite vestigiile unei aşezări da co-ro  mane. În satul Ocland, atestat docu -mentar, prima oară, în 1546, se află obiserică din sec. 13, cu fres ce din sec. 14,tavan castatat şi pictat în 1771–1780, turn

de apărare (1654) şi zid de incintă din1750; în satul Crăciunel există o bisericădin anul 1300 (azi biserică unitariană), cutavan casetat şi pictat în 1702 şi zid deincintă din 1821, şi o biserică roma no-catolică din sec. 15, iar în satul Satu Nou,o biserică unitariană (1798–1801), cu zidde incintă din 1827. Poiană cu narcise.
OCNA Õ Ocnele Mari.

OCNA CEA MARE Õ Ocnele Mari.

OCNA DE FIER, com. în jud. Caraş-Severin, formată dintr-un sat, situată înpartea central-nor dică a M-ţilor Dognecea;736 loc. (1 ian. 2011): 357 de sex masc. şi379 fem. Staţie de c.f. (inaugurată în1873). Expl. de min. de fier, de sulfuripolimetalice şi de bor. Producţie de cutiide viteze, angrenaje, lagăre şi alte ele -mente de transmisie pentru automobile.Muzeu de mine ralogie. Satul Ocna deFier apare menţionat documentar, primaoară, în 1351 cu numele Bănia, iar ulteriors-a mai numit Moravitza (1690–1717),
Vasko (1717–1719), Eisenstein (1719–1778),iar din 1920 poartă numele actual. Îndecursul anului 1736 a mai fost con -semnat cu denumirea Mina de la Ocna de
Fier. Biserică având hramul „Ador mireaMaicii Domnului”, zidită în anii 1815–1816, cu turn ridicat în 1837–1840,reconstruită în 1888 de inginerul AurelDiaconoviciu şi pictată în anii 1902–1903de Filip Matei din Vasiova. În 1928–1929,pictura a fost restaurată de GheorgheMări şescu din Bocşa Montană. Biserica amai fost renovată şi repictată în anii 1996–1999 şi declarată monument istoric.
OCNA DEJULUI, cartier al municipiuluiDej (jud. Cluj), staţiune balneoclimatericăsezonieră, de interes local, situată înpartea de NE a Dealu rilor Dejului, la 320–350 m alt., la 4 km SV de cen trul muni -cipiului Dej şi 62 km N-NE deCluj-Na  poca. Climat de dealuri, sedativ,cu veri plăcute (în iul. temp. medie 20°C)şi ierni reci (temp. medie în ian. –4°C).Temp. medie anua lă este de c. 8°C, iarprecipitaţiile însumează c. 650 mm anual.Staţiu nea dispune de ape mi neraleclorurate, sodice, de mare concentraţie(260 g/l), slab sulfatate, prove nite dintr-un lac cantonat într-o veche salină, indi -cate pentru tratarea unor deficienţe aleaparatului locomotor (devieri ale coloaneivertebrale, hiper laxitate şi instabilitatecapsulo-ligamentară şi mus culo-arti -culară), a unor afecţiuni ORL de naturămicro biană sau virotică, a unor stăriprepuberale la copii etc. 

OCNA MUREŞ, oraş în jud. Alba, situatpe Valea Mure şului, la contactul cu Pod.Târnavelor, la 252 m alt., la 60 km N-NEde municipiul Alba Iulia; 14 910 loc.(1 ian. 2011): 7 335 de sex masc. şi 7 575fem. Supr.: 68,3 km2, din care 4,2 km2 înintravilan; densitatea: 3 550 loc./km2.Staţie de c.f. (în satul Războieni-Cetate).Expl. de argile bento nitice şi de sare (aicise află una dintre cele mai mari ocne desare din Transilvania: 1 km lungime, 600m lăţime şi 200 m adâncime; după olungă perioadă de inactivitate, ocna desare a fost redeschisă în 1791, iar în 1978s-a sistat expl. sării în stare solidă).Combinat de produse sodice (înfiinţat în1896, dezafectat în febr. 2010) în cadrulcăruia se produceau sodă calcinată şicaustică, bicarbonat de sodiu tehnic, ali -mentar şi farmaceutic, silicat de potasiu,carbonat de sodiu anhidru pentru uzfotografic şi cinematografic etc. Producţiede confecţii textile, de ţigarete, ţigări defoi, tutun de pipă, de ambalaje metaliceşi din material plastic, de mobilă pentrubirouri, de încălţăminte, de var, prefa -bricate din beton şi de produse alim.(panificaţie, alcool). Staţiune balneoclima -terică de interes local, cu funcţionarepermanentă, cu climat de dealuri,sedativ, cu veri plăcute (temp. medie îniul. este în jur de 20°C) şi ierni reci (în ian.medii termice de c. –4°C) şi cu apeminerale clo rurate, sodice, de mareconcentraţie (266 g/l), provenite dinlacurile cantonate în vechile saline.Staţiunea este indicată pentru tratareaafecţiunilor reumatismale degenerative(artroze, poliartroze, spon diloze), abarti -culare (periartrite scapulo-hu me rale,tendinoze) şi inflamatorii (stări după reu -ma tism articular acut), a celor posttrau -matice (stări după luxaţii, entorse, fracturietc.), neurologice perife rice (pareze,
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sechele după poliomielită) şi ginecologice(insuficienţă ovariană, cervicite cro nice,metroanexite cronice). Istoric. În peri -metrul oraşului au fost descoperite onecropolă de inci neraţie din Epocabronzului (cultura materială Wietenberg– sec. 16–13 î.Hr.) şi urmele unei aşezăricivile romane din sec. 2–3, în care s-augăsit statuia din marmură a zeiţei Hecateşi un coif din bronz aparţinând unuilegionar roman. La V şi SV de sa tulRăzboieni-Cetate au fost identificatevestigiile unui castru roman de zid (sec.2–3) şi ale unei aşezări civile romane, încare 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 cunumele de Salinae, localit. apare menţio -nată documentar, prima oară, în 1203, cunumele Uioara, apoi, la 13 ian. 1280, într-un act de schimb de moşii, iar în sec. 17figura 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.com ponente (Uioara de Jos, Uioara deSus) şi 3 sate (Cisteiu de Mureş, Micoşlaca,Războieni-Cetate). Monu mente: ruineleunei cetăţi (Uioara) din sec. 12, amintitădocumentar în 1336, ale unei capele din1296 şi ale unei biserici romanice din anul1300; biserica romano-catolică cu hramul„Sfântul Carol Borromeo” (sec. 18),declarată monument istoric în anul 2004;biserica reformată (1902); bisericaortodoxă cu hramul „Sfântul ApostolAndrei” (2003-2011), aflată în curs derealizare a picturilor murale interioare;castelul „Banffy”-„Teleky” (în localit.componentă Uioara de Sus), construit în1742, în stil neogotic, cu unele trans -formări din 1850–1860; în satul Cisteiude Mureş se află o biserică din lemn, cuhramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şiGavriil” (sec. 18) şi ansamblul „Mikes”,format din Curia, în stil baroc (1796),

castel în stil neoclasic (sec. 19), hambarul(sec. 18) şi capela romano-catolică, în stilbaroc (sec. 18). În noaptea de 21 spre 22dec. 2010 s-au prăbuşit pereţii unei minede sare fapt ce a determinat formareaunui crater cu diametrul de c. 200 m, încare au fost distruse trei clădiri.
OCNA PUSTIE (sau AVRAM IANCU),
La cul ~, lac antroposalin, situat în arealuloraşului Ocna Sibiului, format pe loculsalinei „Fodina Maior” (abandonată în1817). Supr.: 10 137 m2 (împreună cu laculOcniţa, care are 3 700 m2 şi cu care arelegătură); ad. max.: 132,5 m (cel maiadânc lac de origine antroposalină dinRomânia); sali nitatea: 180–200 g/l lasuprafaţă (în funcţie de anotimp).
OCNA SIBIULUI, oraş în jud. Sibiu, situatîn partea de NV a Depr. Sibiu, în zona decontact cu Pod. Hârtibaciului, la 408 malt., pe cursul superior al râului Vişa, la15 km NV de municipiul Sibiu; 4 205 loc.(1 ian. 2011): 2 125 de sex masc. şi 2 080fem. Supr.: 87,5 km2, din care 3,1 km2 înintravilan; densitatea: 1 356 loc./km2. Staţiede c.f. Expl. de sare din epoca romană şipână în 1932. Producţie de mobilă, detacâmuri din inox şi de obiecte de uzcasnic, de produse lactate şi de pani ficaţie.Fermă avicolă. Bibliotecă orăşene ască(23 000 vol.). Staţiune bal neocli  ma terică(inaugu rată la 20 iun. 1858) de interesgeneral, cu func ţionare permanentă (din1948; până atunci a func ţionat sezonier),cu climat de depresiune intra colinară, cuveri plăcute (temp. medie a lunii iul. esteîn jur de 20°C) şi ierni reci (în ian. mediitermice de –4°C) şi precipitaţii mediianuale care însumează c. 700 mm.Factorii naturali de cură sunt climatulsedativ, izv. cu ape minerale cloru rate,sodice, uşor bicarbonatate, izotone, nă -molu ri le sapropelice şi cele 16 lacuriantroposaline, helio terme, cu apeclorurate (con cen traţie: 180–310 g/l),sodice, hipotone, cantonate în minele desare pră buşite în sec. 18–19 (lacurile

Horea, 44,5 m ad.; Cloşca, 34,5 m; Crişan,44 m; Ocna Pustie, 132,5 m – cel maiadânc lac antroposalin din România;Brâncoveanu, 13,6 m şi salinitatea 310g/l; Inului, 46 m; Mâţelor, 74,7 m; Laculfără fund, 1 665 m2 şi 32 m ad. – declaratrezervaţie hidrogeologică întrucât ma -nifestă cel mai pregnant fenomenul deheliotermie: vara, temp. apei la supr. estede 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 apăsărată, patru au apă dulce, iar două(lacurile Trestiilor şi Austel) au dispărutca urmare a col matării. Staţiunea O.S.este indicată pentru tratarea afecţiunilorreumatis male, post trauma tice (stări dupăentorse, luxaţii şi fracturi, operaţii pemuşchi, oase, articulaţii), neurologiceperiferice şi centrale (pareze uşoare,sechele mi nore după polineuro patii saupoliomielită), gineco logice (cervicite şimetro ane xite cronice, sterilitate secun -dară, insuficienţă ovariană), dermato -logice, metabolice şi de nutriţie etc.Pavilion balnear (con struit în anii 1906–1909). Istoric. În perimetrul oraşului aufost descoperite (1959) vestigiile unoraşezări omeneşti datând din Paleoliticulmij lo ciu (unelte din piatră şlefuită) şi dinNeoliticul târziu (ceramică pictată, cuelemente geometrice – rom buri, pătrate,triunghiuri) şi o necropolă de inci neraţieaparţinând culturii ma teriale Wietenberg(sec. 16–13 î.Hr.). Menţionată documentarca sat, prima oară, în 1263, O.S. apareconsemnată ca târg în 1346 şi ca oraş(comună urbană) la recen sământul din1910. În perioada 1929–1968 a fost trecutăîn rândul aşezărilor rurale şi declaratădin nou oraş la 17 febr. 1968. Afectat deputernice alunecări de teren (iun. 1998).În prezent, O.S. are în subordine ad-tivăsatul Topârcea. Monumente: biserica-cetate (din 1596 aparţine cultului refor -mat), construită în stil romanic, în etape,în perioada 1240–1280, cu nava centralăavând bolţi gotice pe nervuri în reţea (dinsec. 16) şi picturi murale interioareexecutate în stilul Renaşterii, în 1522, deVincentius Cibiniensis. Biserica a fostfortificată în sec. 15 şi are un turn de 40m înălţime, cu un ceas instalat în 1787.Declarată monument istoric; bisericaortodoxă, cu hramul „Sfinţii ArhangheliMihail şi Gavriil”, construită în anii 1697–1701 prin grija domnului Constantin
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Supr.: 2,9 km2; densitatea: 1 212 loc./km2.Producţie de săpun şi detergenţi. Vechicentru de expl. a sării, mai întâi sub formăde bulgări din salină, iar începând cuanul 1963 s-a recurs la expl. sării prindizolvare, cu ajutorul sondelor, şi obţi -ne rea unei soluţii naturale, sărată, tran -spor tată apoi prin conducte până laCombinatul chimic de la Govora, situatla 8 km V de oraş. Acest din urmă sistemde exploatare a sării a determinat, de-alungul timpului, prăbuşirea unor caverne(create prin sistemul exploatării prinsaramură) pe o supr. de peste 50 ha,provocând grave perturbaţii ecologice şisociale. Astfel, în 1964, apoi în noapteade 13 spre 14 dec. 2001, la 11 sept. 2004,la 19 dec. 2005, 24 sept. 2007 şi 8 aug. 2009s-au produs prăbuşirile mai multortavane de salină şi formarea unor lacuricu apă sărată, în această zonă fiind afec -tate grav peste 250 de familii cu gospo -dăriile lor. În continuare sunt în pericolde prăbuşire şi alte zone, fapt pentru caresunt studiate măsuri de evacuare apopulaţiei pe alte ampla samente maisigure. În timpul eclipsei de Soare dinluna august 1999, oraşul O.M. s-a aflat înzona de durată maximă a feno menului.Oraşul O.M. este inclus în categoriastaţiunilor blaneo climaterice de interesgeneral, cu funcţionare se zonieră,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 precipitaţiimoderate (c. 700 mm anual). În oraşexistă un lac (c. 1 000 m2 şi 3 m ad. max.)cu apă sărată (216,3 g/l), cu caracterhelio term (temp. este mai ridicată înorizontul de apă de la 2–2,5 m ad. decâtcea de la supr. apei) şi cu nă mol sapro -pelic, cu eficacitate în tratarea afecţiu nilorreumatismale (spondiloze cervicale,dorsale şi lombare, artroze, poliartroze,tendinoze, periar trite scapulo-hu me raleş.a.), a celor posttrau matice (stări dupăoperaţii pe muşchi, articulaţii şi oase,după entorse, luxaţii şi fracturi), neuro -logice peri ferice (pareze uşoare, secheledupă poli neuro patii), ginecolo gice(insuficienţă ovariană, cervi cite şimetroanexite cronice), derma tologice(psoriazis, ichtioze în stadiu incipient),cardiovasculare (va rice în stadiu inci -pient, sechele după flebită). Apele săratede aici, apreciate pentru calităţile lor tera -peutice încă din sec. 18, au început să fiefolosite efectiv pentru tratament înce -pând cu anul 1833, când s-au făcut
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Brâncoveanu, pe locul unei biserici dinlemn cti torită de Mihai Viteazul în 1599,păs trea ză picturi murale interioare din1723 (se remar că tabloul votiv în caresunt înfăţişate figurile dom nilor MihaiViteazul şi Constantin Brâncoveanu).Biserica a fost supusă unor transformărişi refaceri în anul 1895; bisericile ortodoxecu hramurile „Sfântul Nicolae” (1790, cuturn adăugat în 1820), „Schimbarea laFaţă” (1790–1820), cu zid de in cintă,„Sfântul Ioan Botezătorul” (1810, cupicturi murale interioare şi exterioare din1827). În satul Topârcea se află o bisericăortodoxă, cu hramul „Buna Vestire” (sec.18), cu fresce originare. 
OCNA ŞUGATAG, com. în jud. Mara -mureş, alcătuită din 4 sate, situată înpartea central-vestică a Depr. Maramu -reş, la 490 m alt., pe râul Coşeu, la 57 kmNE de Baia Mare; 4 126 loc. (1 ian. 2011):2 048 de sex masc. şi 2 078 fem. Nodrutier. Expl. de sare, în subteran, în peri -oa da 1787–1822, şi gips. Prelucr. pieilorde animale (Sat-Şugatag) şi a lânii(Hoteni). Producţie de mobilă şi de pre -parate din lapte. Creşterea bovinelor şiovinelor. Prima menţiune documentarăa localit. datează din 1355 (fondiae salium).Perioadele îndelungate de înce tare a ex -ploa tării sării au determinat, din cauzainfiltrării apelor şi a topirii sării, prăbu -şirea tavanului minelor şi apariţia unorlacuri cu apă sărată. Staţiune balneo -climaterică de interes local, cu funcţio -nare perma nentă, cu climat de depresiuneintramontană, tonic, cu veri răco roase (în

Ocna Şugatag. Biserica „Cuvioasa Parascheva”
din satul Sat-Şugatag

iul. temp. medie 18°C), ierni reci (temp.medie în ian. –4°C) şi pre cipitaţii mo -derate (750 mm anual). Apele mineraleclorurate, sodice, de mare concentraţie(119,5 g/l), calcice, cantonate în lacuri,sunt indicate pentru tratarea afecţiunilorreumatismale, posttrauma tice (stări dupăentorse, luxaţii, fracturi), neurologiceperi ferice (pareze uşoare, sechele dupăpolineuro patii), gineco logice (insuficienţăovariană, cervicite cro nice) şi vasculare(varice în stadiu incipient, sechele dupăflebită). Complex sanatorial cu bazăproprie de tratament. Staţiune balneocli -materică de interes local, în satul Breb(Õ). Staţie meteoro logică (din 1858).Biserica din lemn cu hramul „CuvioasaParascheva” (1642) din satul Sat-Şugatag,reparată în 1969-1970 şi 1994, declaratămonu ment istoric, păs trea ză un frumosdecor sculptat şi pictat. Biserici din lemncu acelaşi hram – „Sfinţii ArhangheliMihail şi Gavriil”, în satele Hoteni (1657)şi Breb (c. 1700) şi biserica din lemn cuhramul „Duminica Tuturor Sfinţilor”(1978-1983), în satul Ocna Şugatag. Porţimonu mentale din lemn, cu sculp turiexecutate în stil mara mureşan. PădureaCră iasa (44 ha), decla rată rezervaţieforestieră, este alcătuită în mare parte dinlarice sau zadă (Larix decidua) – conifer cufrunze căză toare, plantat cu decenii în urmăde admi nistraţia minelor. Alături de laricese dez voltă abundent stejarul (Quercus
robur), care în graiul local este numit gorun,fapt ce a dat naştere, uneori, la confuzii cuprivire la alcătuirea acestei păduri.
OCNELE DE LA RÂMNIC Õ Ocnele
Mari.

OCNELE MARI, oraş în jud. Vâlcea,situat în zona de contact a teraselor de pedr. văii Oltului cu dealurile subcarpatice(Subcarpaţii Vâlcii), la 310–320 m alt., pevalea Pârâului Sărat, la 15 km SV demunicipiul Râmnicu Vâlcea; 3 514 loc. (1ian. 2011): 1 736 de sex masc. şi 1 778 fem.

Ocna Şugatag. Lacul cu apă sărată
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primele amenajări. Primul stabi limentbalnear a fost construit în anii 1894–1896,iar în 1925 staţiunea a intrat în circuitulnaţional. Sanatoriu amenajat într-o salinăla 225 m adâncime. Istoric. În perimetrullocalit. componente Ocniţa au fostdescoperite (1964) urmele unui complexde aşezări omeneşti din cea de-a douaEpocă a fierului (La Tène), identificat cuputernica cetate geto-da cică Buridava (sec.3 î.Hr.-1 d.Hr.), aflată pe o înălţime(numită azi Cosota) forti ficată cu terase,palisade şi turnuri de apărare, în care s-augăsit fragmente de ceramică avândinscripţii în limba dacă, cu litere greceştisau latine gravate, obiecte din ceramică,unele dintre ele pictate (urcioare, ceşti,farfurii din lut ars), un vas ceramic cuinscripţia BUR etc. Existenţa sării la O.M.este cunoscută din timpul daco-ro -manilor, dar exploatarea ei a fost amintităpentru prima oară în 1247, în Diploma
Ioaniţilor, şi apoi într-un document dinanul 1373 (cea mai veche ocnă de sare dinRomânia, amintită docu mentar). Din1963, exploatarea tradiţio nală a sării (înocnă) a fost abandonată, recurgându-sela procedeul modern de exploatare îndisoluţie, prin puţuri sub presiune, subformă de saramură. Atestată docu mentarîntr-un act din 1402, în vremea domnieilui Mircea cel Bătrân, localit. aparemenţio nată ulte rior ca „târg” (Târgul de
la Ocne), iar apoi cu denumirile Ocna cea
Mare, Ocna, Ocnele de la Râmnic. Devenităoraş în sec. 16, figurează ca atare pe ohartă a Stolnicului Constantin Canta -cuzino din anul 1700. Mai târziu a fosttrecută în categoria localităţilor ruralefiind declarată din nou oraş în 1960. Înprezent, oraşul O.M. are în subordine ad-tivă 8 localit. com po nente: Buda, Cosota,Făcăi, Gura Suhaşului, Lunca, Ocniţa,Slătioarele, Ţeica. Până în 1948, la O.M.a funcţionat un penitenciar ai cărorpuşcăriaşi lucrau la ocnele de sare.
Monumente: biserica având hra mul„Adormirea Maicii Domnului”, ctitoriedin anul 1646 a isprav nicului ConstantinHiotul, cu pridvor adăugat în 1746,pictată în 1809, reparată în anii 1936,1940-1941, 1969 şi restaurată în 1973;monument închinat eroilor PrimuluiRăzboi Mondial, dez velit în 1925; înlocalit. componentă Slătioarele se aflăschitul cu acelaşi nu me, a cărui biserică,cu hramul „Sfântul Nicolae”, a fostconstruită în anii 1568–1574 prin osârdiaEcaterinei Salvaressa, soţia domnuluiAle xandru II Mircea; în localit. com -

ponentă Cosota, există ruinele bisericiicu hramul „Adormirea Maicii Dom -nului” (1560), iar în localit. compo nentăGura Suhaşului, biserica dom neascăavând hramul „Sfântul Gheorghe” (1676–1677) şi alta cu hramul „Sfântul IoanBotezătorul” (1793, cu fragmente depicturi murale originare); în localit.componentă Lunca se află biserica cuhramul „Sfântul Ioan Gură de Aur”(1701–1706) a fostei mănăstiri Titireciu;în localit. componentă Ţeica există obiserică având dublu hram – „SfântulGheorghe” şi „Sfântul Dumitru” (1726,cu fresce din 1782), iar în localit. com -ponentă Buda, o biserică tot cu dubluhram – „Sfânta Treime” şi „SfântulNicolae” (1731). 
OCNIŢA, com. în jud. Dâmboviţa, for -mată dintr-un sat, situată în mica depre -siune omonimă din Subcarpaţii Ialomiţei,pe cursul superior al râu lui Slănic; 4 469loc. (1 iul. 2008): 2 260 de sex masc. şi2 209 fem. Expl. de pe trol. Biserică avândhramul „Sfântul Nicolae” (1852). 
OCOLAŞU MARE, vârf în masivulCeahlău, constituind alt. max. a acestuia(1 907 m). Prezintă pereţi abrupţi, subforma unor coloane.
OCOLAŞU MIC, vârf în masivul Ceahlău,la SE de vf. Ocolaşu Mare. Alt.: 1 712 m.
OCOLIŞ, com. în jud. Alba, alcătuită din4 sate, situată în depresiunea cu acelaşinume, la poalele de NE ale MunteluiMare, la 460 m alt., în zona de confl. arâului Ocoliş cu Arieş; 654 loc. (1 ian.2011): 342 de sex masc. şi 312 fem. Haltede c.f. (în satele Ocoliş şi Vidolm). Expl.de dacit. Prelucr. primară a lemnului;confecţii textile. Muzeu sătesc. SatulOcoliş apare menţionat documentar,prima oară, în 1408. În satul Lunca Largăse află o biserică din lemn din sec. 18, iarîn satul Runc, o biserică din lemn, cuhramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şiGavriil” (1733, reconstruită în 1852). Înarealul satului Vidolm există o pădurede larice/zadă (Larix decidua sp. carpatica),extinsă pe 92 ha, declarată rezervaţieforestieră, cu arbori seculari, de 35–40 mînălţime. Com. O. constituie punctul deplecare spre cheile Runcului şi alePociovaliştei. 
ODAIA PRAGURI Õ Focuri.

ODAIA URZICANI Õ Coarnele Caprei.

ODĂILE, com. în jud. Buzău, alcătuitădin 10 sate, situată în SubcarpaţiiBuzăului, la poalele Dealurilor Dâlma şi

Blidişel, pe râul Bălăneasa; 909 loc. (1 ian.2011): 461 de sex masc. şi 448 fem.Pomicultură (meri, pruni, peri, nuci).Creşterea bovinelor, ovinelor, porcinelorşi caprinelor. În satul Odăile, menţionatdocumentar, prima oară, în 1545 şi apoiîn 1582, se află o biserică din lemn, cuhramul „Sfântul Gheorghe” (1820),declarată monument istoric, iar în satulValea Fântânei există biserica „SfântulNicolae” (sec. 18). 
ODOABĂ Õ Odobeşti (3).

ODOBEŞTI 1. Măgura ~ Õ Măgura
Odo beştilor.

2. Glacisul ~ sau Piemontul ~, uni -tate pie montană în partea de E a României,situată în zona de contact a SubcarpaţilorVrancei cu Câmpia Siretului Inferior,între Valea Putnei (la N) şi în şeuarea dela Odobasca – la S de Dealu Deleanu (înS), rezultată în urma îngemănării şijuxtapunerii conurilor de dejecţie. Areformă plană, cu înclinare uniformă cătreE-SE şi înălţimi cuprinse între 200 şi 350m. Alcătuită din pietrişuri, nisipuri, argileloessoide ş.a. Acoperită în mare parte cuplantaţii de viţă de vie.
3. Oraş în jud. Vrancea, situat în zonaGla cisului Odobeşti, la 195 m alt., pe stg.râului Mil cov, la 11 km NV de municipiulFocşani, în apro pierea Măgurii Odobeştilor(12 km SE de aceasta) şi a DealuluiDeleanu (8 km NE de acesta); 9 032 loc.(1 ian. 2011): 4 465 de sex masc. şi 4 567fem. Supr.: 57,5 km2, din care 5 km2 înintravilan; densi tatea: 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 inau gurată totla 22 sept. 1893. Nod rutier. Producţie demobilă pentru birouri, de confecţii, decărămizi şi ţigle, de butoaie şi de băuturialcoolice. Morărit şi panificaţie. Preparatedin carne; băuturi răcoritoare. Importantcentru viticol şi de vinificaţie. Cramă.Staţie de preindustrializare a plantelormedicinale. Ferme de creştere a bovinelorşi ovinelor (în satul Unirea). Staţiune deCercetare şi Producţie vini-viticolă, cu oclădire construită în 1935-1936. Liceu cuprofil viticol, inaugurat la 27 oct. 1901.Colecţie muzeală cu specific vini-viticol.Bibliotecă orăşenească. Istoric. În peri -metrul de azi al oraşului a fost înfiinţat(1228) Episco patul catolic al cumanilor,cu reşed. la Civitas Milcoviae (probabilOdobeşti de azi), care avea ca titular pe
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dominicanul Theodoric. Acest episcopat,numit ulterior Episcopatul Milcoviei, afost distrus, în mare parte, de invaziamongolilor din 1241. Localit. apare menţio -nată documentar, prima oară, c a aşe zarerurală, în 1288, apoi în 1306, iar la 4 oct.1332 este amintit aici, într-o scrisoareemisă de cance laria papală de la Avignon,existenţa Episcopatului catolic alMilcoviei. În jurul anului 1471, Radu celFrumos, domn al Ţării Româneşti, aconstruit Ce tatea 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, in clu zând-oîn sistemul defensiv al Moldovei, înscopul consolidării hotarului cu ŢaraRomânească şi asigurarea unui avanpostîmpotriva turcilor şi a instalat aici pepârcălabii săi, Ivanco şi Vâlcea. Din sec.15, O. s-a dezvoltat ca aşezare viticolă deprim rang, iar în sec. 16 s-a extins princontopirea cu satele Odoabă, Grozeşti şi
Vişineşti. În sec. 17 a devenit un importantcentru comercial şi viticol (din carenegustorii vindeau vinurile de aici înRusia). La 17 sept. 1626, O. este con -semnat în documente ca având una dintrecele mai impor tante podgorii dinMoldova. La 27 dec. 1684, satul Unirea(azi subordonat ad-tiv) este amintit într-un document cu numele Păţeşti. Localit.
O. a fost prădată de tătari la 14 sept. 1758şi de turci în 1788. Con semnat ca târg într-un zapis din 1785, O. este recunoscutoficial ca atare în 1821, iar în nov. 1861devine comună urbană. Distrusă în mareparte de cutre  murul din 14 oct. 1802,aşezarea a fost re făcută ulterior. Înprezent, oraşul O. are în sub ordine ad-tivă satul Unirea. Monumente: ruinelecetăţii Crăciuna de pe Dealul Şarba (sec.15); beciul dom   nesc datând din timpuldomniei lui Ştefan cel Mare, reconstruitşi reamenajat în 1834–1839 de Asa  nachePamfil pentru domnul Mihail Sturdza;biserica „Vovidenia” (1670–1680), ctitoriea vis   tier   nicului Iordache Teodorescu-Can ta cuzino, refă cută în anii 1780–1795de familia Pamfil; bisericile cu hramurile„Înălţarea Sfintei Cruci” (sec. 18, reclădităîn 1832 de Şerban Guranda, restaurată şirepictată în 1994–2008), declarată monu -ment istoric, „Sfântul Gheorghe” (ante1708), „Naşterea Maicii Dom nului”(1732), „Sfân tul Nicolae” a fostului schitCăpătan (1759, repa   rată în 1936), „SfântulIlie” (1777); Biserica Negustorilor (sec.

18); bise rică romano-catolică (sec. 18);casa „Ferhat” (sec. 17). 
4. Com. în jud. Bacău, alcătuită din 4sate, situată în NV Colinelor Tutovei, înzona de contact cu Pod. Central Moldo -venesc; 2 607 loc. (1 ian. 2011): 1 353 desex masc. şi 1 254 fem. Culturi de cereale,soia, rapiţă ş.a. În satul Odobeşti, atestatdocumentar în 1614, se află biserica dinpaiantă „Sfinţii Arhangheli Mihail şiGavriil” (1842, restaurată şi pictată în1998), iar în satul Ciutureşti este biserica„Sfinţii Voievozi” (ante 1809). În satulTisa-Silvestri se află mă năs tirea omonimă(de maici), cu biserica „Buna Vestire"zidită în 1998-2008 pe locul unui schitatestat la 13 apr.1729; schitul a încetat sămai existe după secularizarea averilormănăstireşti în 1863, fiind reînfiinţat în1990 devenit mănăstire în 1996. Tot însatul Tisa-Silvestri există biserica dinlemn cu hramul „Sfinţii Voievozi”, con -struită în 1723 şi reparată în 1870. Com.

O. a fost înfiinţată la 25 mart. 2005 prindesprinderea satelor Băluşa, Ciutureşti,Odobeşti şi Tisa-Silvestri din com.Secuieni, jud. Bacău.
5. Com. în jud. Dâmboviţa, alcătuitădin 5 sate, situată în Câmpia Titu, pe râulŞuţa; 4 982 loc. (1 ian. 2011): 2 424 de sexmasc. şi 2 558 fem. Centru de ceramicăornamentală şi de uz casnic. Atelier deconfecţionat articole din răchită împletită.Creşterea bovinelor şi păsărilor. În satulBrâncoveanu au fost descoperite douătezaure monetare din care s-au recuperat12 denari romani republicani din perioa -da 141–49/48 î.Hr., 67 de tetradrahme dinMacedonia Prima, 16 tetradrahme dinThásos, două din Odessos (sec. 6 î.Hr.) şiuna din Byzantion. Bi sericile cu hramurile„Adormirea Maicii Dom nului” (1830–1833), „Sfânta Cuvioasă Paras cheva”(1830–1835) şi „Sfântul Nicolae” (1852),în satele Odobeşti, Crovu şi Brâncoveanu. 

ODOREU, com. în jud. Satu Mare, alcă -tuită din 6 sate, situată în CâmpiaSomeşului, 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), inauguratăla 6 iul. 1884. Expl. de balast. Producţie deinstrumente optice şi de echipamentefotografice, de mobilă, de încălţăminte, deproduse lactate şi zaha roase (inclusivciocolată). Ferme de creş tere a bo vinelorşi păsă rilor. În satul Odoreu, menţionatdocu mentar, prima oară, în 1169, se aflăo biserică reformată (1818-1823) şi obiserică ortodoxă cu hra mul „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” (1818).

686 Odoreu ODORHEI 1. Depresiune tectono-erozivăîn partea cen trală a României, în ariamarginală a Depr. Transilvaniei, situatăpe cursul superior al râului TârnavaMare, la 470–580 m alt., străjuită deprelungirile M-ţilor Gurghiu şi Harghita(la N şi E), de masivele deluroase Rez sauDealul Aramei (933 m alt.) şi Homat (880m), la V, şi de Sub carpaţii Homoroadelor(la S). Lăţime: 10–15 km. Relief colinar,dominat de măguri cu alt. de c. 700 m, deterase şi lunci. Culturi de cartofi şi sfeclăde zahăr.
2. Subcarpaţii Odorheiului Õ

Subcarpaţii Odorheiului.

ODORHEIU SECUIESC, municipiu înjud. Harghita, situat în Depr. Odorhei, la477–504 m alt., pe cursul superior alrâului Târnava Mare, la 52 km V demunicipiul Miercurea-Ciuc; 36 792 loc. (1ian. 2011): 17 612 de sex masc. şi 19 180fem. Supr.: 47,8 km2, din care 11 km2 înintravilan; densitatea: 3 345 loc./km2.Staţie finală de c.f. Nod rutier. Expl.forestiere, de balast şi de argilă. Turnă -torie de fontă. Constr. de instalaţii frigo -rifice pentru ind. alim., utilaje şi piese deschimb pentru agricultură, matriţe şipiese de fontă pentru ind. chimică.Producţie de mobilă, cherestea, confecţiitextile, confecţii din piele, de aţă, mat. deconstr. (cărămizi, ţigle, prefabricate dinbeton) şi de produse alim. (preparate dincarne şi lapte, bere, amidon, spirt, gheaţă,produse de panificaţie ş.a.). Fermă avi -colă. Teatrul maghiar „Tomcsa Sándor”.Muzeu municipal cu secţii de istorie,etnografie (broderii, dantele, obiecte dinlemn, urcioare, ouă încondeiate etc.), artăşi ştiin ţele naturii, înfiinţat în 1906, pebaza unei colecţii din 1872; MuzeulPorţilor Secuieşti; casa memorială„Tomcsa Sándor”. Parc dendrologic.Muni cipiul O.S. face parte din categoria
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1224, iar în 1557 ca oraş privilegiat, scutitde biruri. Într-un docu ment din 1301 esteamintită existenţa aici a unui castru regal(Castrum Vduord) alături de o aşezareromânească cu numele Villa Olachalis. În1480, castrul regal a fost transformat încetate şi, ulterior (1492), în castel feudal.Între 1332 şi 1334, localit. apare atestatădocumentar, într-un registru de dijmepapale, 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 centraleîn legătură cu împilările voievoduluiŞtefan Báthori, care a construit un castel-cetate, la Udvarhely, prin dări grele,impuse populaţiei. În 1538, în timpuldomniei lui Petru Rareş, castelul,împreună cu întreaga aşezare, au intratîn posesia Moldovei. Castelul-cetate asuferit mari distrugeri în timpul răscoaleisecuilor din 1562, dar a fost refăcutulterior, devenind sediul unuia dintrecele mai vechi scaune secuieşti (unita teteritorial ad-tivă). Avariat din nou în 1595de secuii răzvrătiţi, castelul-cetate a fostrefăcut în 1621 şi din nou distrus întimpul Răscoalei curuţilor (1704). În 1603,oraşul a fost incendiat de trupelegeneralului Giorgio Basta, iar la 19 oct.1661, pră dat şi incendiat de armateleotomane coman date de Ali Paşa. În 1593,la O.S. a fost înfiinţat „Gymna siumRegium” – şcoală cu predare în limbalatină, iar în 1765, o şcoală cu predare înlimba română. Oraşul O.S. a fost declaratmunicipiu la 17 febr. 1968. Monumente:Castelul-cetate (sec. 15, refăcut de maimulte ori; ultima dată în 1880), cu treibastioane şi fragmente de ziduri deincintă, înalte de 12–14 m, a fost locuit decălugări până în 1562; capela romanicăsau capela „Inima lui Iisus/Jézus Szive(sec. 13, reconstruită în stil renas centistîn a doua jumătate a sec. 16); bisericăortodoxă (1920), în stil neobizantin;biserica unitariană (3 iul.–1 nov. 1906,sfinţită la 24 mai 1908); biserica francis -cană (1728–1779), în stilul baroculuitransilvănean; biserica romano-catolică(1787–1791, sfinţită în 1793), cu altar deepocă, decorat cu statui din lemn; bisericarefor mată (1780–1781); conacul „Ugron”(1858); clădirile spitalului (1886), Pri -măriei (1895-1897), Colegiului reformat(1771-1772), în stil baroc, şi Gimnaziuluiromano-catolic (1890-1902).
OEŞTI, Hidrocentrala ~ Õ Corbeni.

OGLINDA MÂNDREI, lac glaciar în M-ţiiPa râng, la 2 153 m alt. Supr.: 1,1 ha; ad.max.: 8,30 m.
OGRA, com. în jud. Mureş, alcătuită din5 sate, situată în zona de contact a Pod.Târnavelor cu partea de S a ColinelorMădăraşului, pe valea Mureşului, laconfl. cu râul Lăscud; 2 529 loc. (1 ian.2011): 1 245 de sex masc. şi 1 284 fem.Expl. de balast. Producţie de îmbră -căminte din piele. Cul turi de cereale.Satul Ogra apare menţionat docu mentar,prima oară, în 1376. 
OGRADA, com. în jud. Ialomiţa, formatădintr-un sat, situată în Câmpia Bără -ganului, pe stg. văii Ialomiţa; 3 163 loc.(1 ian. 2011): 1 570 de sex masc. şi 1 593fem. Balastieră. Culturi de cereale, plantetehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui,legume ş.a. Muzeul memorial „IonelPerlea”, inaugurat la 21 nov. 1983, adă -postit în casa natală (sec. 19, restauratăîn 1996-1997) a marelui dirijor în care suntexpuse instrumente muzicale, mobilier,discuri, scrisori, partituri, publicaţii,fotografii ş.a. (c. 8 000 de exponate) careau aparţinut lui Ionel Perlea, născut aiciîn anul 1900 (mort în 1970). Biserica„Sfântul Gheorghe” (1868-1870, restau -rată în 1978). Com. O. a fost înfiinţată la7 apr. 2004 prin desprinderea satuluiOgrada din com. Bucu, jud. Ialomiţa.
OGREZENI, com. în jud. Giurgiu, alcă -tui tă din 2 sate, situată în CâmpiaGăvanu-Burdea, pe dr. râului Argeş;4 562 loc. (1 ian. 2011): 2 241 de sex masc.şi 2 321 fem. Producţie de ambalaje dinlemn. Cul turi de cereale, plante tehniceşi de nutreţ, floarea-soarelui, căpşuni ş.a.Viticultură. Iaz piscicol (301 ha). SatulOgre zeni este atestat documentar în 1514.Între 17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981, com. O.a făcut parte din jud. Ilfov. Bisericile cuhra murile „Sfântul Gheorghe” (1830) şi„Adormirea Maicii Domnului” (1880), însatele Hobaia şi Ogrezeni.
OHABA, com. în jud. Alba, alcătuită din4 sate, situată în Pod. Secaşelor, pe râulSecaş; 761 loc. (1 ian. 2011): 388 de sexmasc. şi 373 fem. Creşterea bovinelor,ovinelor, porci nelor. Pârtie de schi. Însatul Ohaba, menţionat docu mentar,prima oară, în 1372, se află un muzeuetnografic şi biserica ortodoxă cu hramul„Sfântul Nicolae” (1926), iar în satul

687Ohaba

staţiunilor blaneoclimaterice (Băile Seichesau Szejke şi Sărata-Odorhei) de intereslocal, cu funcţionare sezonieră, care dis -pune de un climat moderat de depresiuneintra colinară, sedativ, cu veri răcoroase(temp. medie a lunii iul. este în jur de18°C) şi ierni friguroase (în ian. temp.medie este de c. –5°C), cu izv. de apeminerale carbogazoase, bicarbo natate,calcice, mag neziene folosite ca ape demasă şi izv. cu ape minerale sulfu roase,clorurate, iodurate, bromu rate, carboga -zoase, sodice, cunoscute şi utilizate (din1766) în cură externă pentru tratamentulafec ţiunilor cardiovasculare (hiper -tensiune arte rială esenţială în stadiuincipient, hiper ten siune arterială secun - dară aterosclerotică în stadiu inci pient),a celor reumatismale (spondiloze simple,fără complicaţii, periartrite scapulo-humerale) ş.a. În cură internă, apeleminerale de aici sunt efi ciente în tratareaafecţiunilor tubului digestiv (gastritecronice hipoacide, colon iritabil). Mofete.
Istoric. În perimetrul oraşului, pe DealulBud (887 m alt.), au fost descoperite (1875)vestigiile unei aşezări omeneşti datânddin Neolitic şi urme ale civilizaţiei daciceşi romane. La poalele Dea lului Bud afuncţionat, în perioada stăpânirii romane(106–271/275), un castru roman, ridicatîn timpul împăratului Traian, în care astaţionat Cohors I Ubiorum. La sf. sec. 3,sub presiunea atacurilor dacilor liberi,aflaţi în afara graniţelor ImperiuluiRoman, castrul roman şi aşezarea civilădin preaj ma sa, numită Aeropolis, au fostpărăsite şi lăsate în ruină. În 1235, peDealul Sfântul Nicolae de azi, a fostinstalat sediul arhidiaconului din Telegd.În sec. 13, când o mare parte din secui s-austabilit aici, bucurându-se de privilegiiacordate în schim bul obligaţiilor lormilitare, populaţia autohtonă româneascătrăia în obşti ţărăneşti. Aşezarea aparemenţionată documentar, prima oară, în
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Secăşel, atestat documentar în 1509 existăo biserică greco-catolică (1925).
OHABA-BISTRA Õ Oţelu Roşu.

OHABA LUNGĂ, com. în jud. Timiş,alcă tuită 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). SatulOhaba Lungă apare menţionat docu -mentar, prima oară, în 1440. Biserică dinlemn 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, alcătuitădin 3 sate, situată în partea de S aCâmpiei Burnas, în lunca şi pe teraselede pe stg. Dunării; 3 563 loc. (1 ian. 2011):1 759 de sex masc. şi 1 804 fem. Fer  me decreştere a bovinelor, porcinelor şi păsă -rilor. Apicultură; legumicultură. Pro -ducţie de produse farmaceutice şi deobiecte din răchită împletită. Cămincultural. În satul Oinacu au fost des -coperite (1928–1929, 1960–1962) undepozit de bronz din ultima fază a Epociibronzului, o necro polă sarmatică (sec. 2–3), în care s-au găsit săgeţi cu trei muchii,coliere din chihlim bar, oglinzi cu tagma(semn geometric pe spatele oglinzii, cusens de marcă) şi o necropolă biritualăde tip Sântana de Mureş (sec. 3–4)cuprinzând vase din ceramică fină,mărgele din sticlă, piepteni din os. Între17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981, com. O. afăcut parte din jud. Ilfov. Bisericile cuacelaşi hram – „Adormirea MaiciiDomnului”, în satele Oinacu (1844–1846)şi Braniştea (1886). La 13 dec. 2006, încom. O. a fost inclus satul Comasca,reînfiinţat la acea dată după ce fusesedesfiinţat la 17 febr. 1968 şi unificat cusatul Braniştea.
OITUZ 1. Râu, afl. dr. al Trotuşului înDepr. Tazlău-Caşin, în dreptul munici -piului Oneşti; 57 km; supr. bazinului: 318km2. Izv. din partea de N a M-ţilorVrancea, de sub vf. Muşat, de la 875 malt., din apropierea pasului Oituz. Încursul supe rior, valea este săpată în de -pozite de fliş paleogen, iar în cel inf., însedimente neogene. Afl. pr.: LeşunţuMare, Manciuc.

2. Pas în Carpaţii Orientali, întreculmile de S-SE ale M-ţilor Nemira şi celede N-NV ale M-ţilor Vrancei, la 865 m alt.

Asigură legătura rutieră (drum moder -nizat) între Moldova (Depr. Tazlău-Caşin) şi Transilvania (Depr. Braşov). Întimpul Primului Război Mondial, înaceastă zonă au avut loc trei bătălii în carearmatele române au oprit înaintarea şipătrunderea armatelor germa no-austro-ungare în Moldova: în prima bătălie(28 sept./11 oct.–14/27 oct. 1916), trupeleromâne, comandate de generalul EremiaGrigorescu, au stăvilit înaintarea arma -telor inamice şi, printr-o contraofen sivă,au restabilit linia frontului pe înălţimilede pe linia de frontieră; în a doua bătălie(28 oct./10 nov.–2/15 nov. 1916), arma -tele române au rezistat eroic şi au respinsatacurile duşmane, iar în a treia bătălie(26 iul./8 aug.–9/22 aug. 1917), şi cea maidramatică (luptele de la Cireşoaia, din30 iul./12 aug. 1917 şi de la Coşna, din7/20 şi 9/22 aug. 1917), trupele româneau obţinut o strălucită victorie, care,împreună cu victoria de la Mărăşeşti, areuşit să dejoace planul strategic alinamicului privind frontul românesc.
3. Com. în jud. Bacău, alcătuită din 6sate, si tuată în zona de contact a Depr.Caşin cu prelun girile M-ţilor Nemira şiVrancea, pe valea râului Oituz; 9 479 loc.(1 ian. 2011): 4 818 de sex masc. şi 4 661fem. Expl. de petrol. Expl. şi prelucr.lemnului (cherestea). Producţie deîmbrăcă minte pentru lucru, de jocuri şijucării şi de sucuri naturale. Centru demeşteşuguri populare (olărit, cusături şiţesă turi – costume, covoare, cergi, lăicere–, obiecte îm pletite din lemn de alun) şide instalaţii tehnice populare (vâltori,dârste, în satul Ferestrău-Oituz). În satulPoiana Sărată, cu climat submontan, se -dativ, există izv. cu ape minerale cloru -rate, sodice, bicarbonatate, de marecon centraţie (mineralizare: 237 g/l).Agroturism. Popas turistic (PoianaSărată). Satul Oituz apare menţionatdocumentar, prima oară, la 15 mart. 1410,iar satul Poiana Sărată a fost punct devamă între Transilvania şi Moldova pânăîn 1918. Până la 17 febr. 1968, satul şi com.

O. s-au numit Grozeşti. Biserica „SfinţiiÎmpăraţi Constantin şi Elena” (1902-1913), în satul Oituz.
OJDULA, com. în jud. Covasna, alcătuitădin 2 sate, situată în partea de NE a Depr.Târgu Secuiesc, la poalele de NV aleM-ţilor Vrancea; 3 512 loc. (1 ian. 2011): 1 780de sex masc. şi 1 732 fem. Moară (sec. 19).Producţie de ambalaje din materialplastic, de articole de voiaj şi marochi -nărie şi de huse pentru canapele. Prelucr.

lemnului. Păstrăvărie. Colectarea fructe -lor de pădure. Cetate ţără nească (sec. 15).Pe terit. satului Hilib a fost des coperit(1979) un tezaur monetar alcătuit din 76de drahme din Dyrrhachium, 21 de tetra -drahme din Thásos şi un denar romanrepublican emis în anul 89 î.Hr. Vestigiipaleolitice (obiecte din cremene), dinEpoca bronzului şi din cea romană.Cămi n cultural cu o bibliotecă inauguratăîn 1951. În satul Ojdula, menţionat docu -mentar în 1322, se află biserica ortodoxăcu hramul „Naşterea Sfântului IoanBotezătorul” construită în 1974-1980(pictată în 1999) pe locul uneia din lemncare data din 1868 şi biserica romano-catolică „Sfânta Maria Magdalena” (1817-1818).
OLANU, com. în jud. Vâlcea, alcătuită din6 sate, situată în lunca şi pe terasele depe stg. Văii Oltului, la contactul cu Piem.Cotmeana; 3 215 loc. (1 ian. 2011): 1 594de 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, alcătuitădin 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 denutreţ, legume etc. Piscicultură. Creştereabovinelor pentru lapte şi a porcinelor. Însatul Olari, menţionat documentar în1746, se află biserica „Sfinţii ArhangheliMihail şi Gavriil” construită în anii 1909-1910 pe locul uneia din 1852. 

2. Com. în jud. Prahova, alcătuită din3 sate, situată în Câmpia Gherghiţei, perâul Prahova, la 30 km SE de municipiulPloieşti; 2 151 loc. (1 ian. 2011): 1 038 desex. masc. şi 1 113 fem. Culturi de cereale,de legume (în solarii), plante tehnice şide nutreţ etc. În satul Olarii Vechi,întemeiat înainte de anul 1790 cu numele
Ciumaţi, se află biserica „AdormireaMaicii Domnului” (1793), iar în satulOlari biserica având triplu hram –„Adormirea Maicii Domnului”, „SfântulIoan Botezătorul” şi „Sfinţii ÎmpăraţiConstantin şi Elena” (1869, renovată în1893 şi rezidită în 1975). Com. O. a fostînfiinţată la 7 mai 2004 prin desprindereasatelor Fânari, Olari şi Olarii Vechi dincom. Gherghiţa, jud. Prahova.
OLĂNEŞTI Õ Băile Olăneşti.

OLCEA, com. în jud. Bihor, alcătuită din4 sa te, situată în Câmpia Cermei, lacontactul cu Dea lu rile Codru-Moma;
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2 767 loc. (1 ian. 2011): 1 377 de sex masc.şi 1 390 fem. Fermă avicolă. Producţie deîncălţăminte şi de mături din sorg. Cămincul tural. Agroturism. Satul Olcea aparemen ţionat docu mentar, prima oară, în1552, cu denu mirea Olchya. 
OLCHYA Õ Olcea.

OLIMP, staţiune balneoclimatericăestivală, de interes general, situată în jud.Constanţa, într-o zonă relativ bogată învegetaţie, pe ţărmul Mării Negre, la 7 kmN de municipiul Mangalia, căruia îiaparţine din punct de vedere ad-tiv. Esteo staţiune modernă, intrată în circuitulturistic în anul 1972, for mată dintr-unansamblu arhi tectonic ultra modern, cuhoteluri elegante, unele purtând numeleunor vechi provincii istorice româneşti(Banat, Maramureş, Transilvania,Oltenia, Muntenia, Moldova, Dobro gea).Climat maritim, cu veri călduroase (îniul. temp. medii peste 22°C) şi mai multsenine (durata de strălucire a Soareluieste 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, iarprecipitaţiile medii însumează sub 400mm anual. Factorii naturali de cură suntclimatul maritim, bogat în aerosoli salini,şi apa Mării Negre, clorurată, sulfatată,sodică, magneziană, hipotonă (minera -lizarea 15,5‰). Staţiunea se află pe o fa -leză înaltă, la 20–30 m alt., la baza căreiasunt amenajate plaje mici, cu nisip fin,smulse mării prin crearea unor micigolfuri artificiale. Staţiunea este indicatăatât pentru cură helio marină în timpulvacanţelor de vară, cât şi pentru tratareaunor afecţiuni reumatismale degene -rative, inflamatorii şi abarticulare, afecţiu -

ni posttraumatice, boli neurologice peri -ferice, ginecologice, endocrine, der -matologice, respira torii etc. 
OLOAGA-GRĂDINARI Õ Comana (4).

OLOGI Õ Crângu.

OLOSIG Õ Oradea (3).

OLPRET Õ Bobâlna (2).

OLT 1. Râu în partea centrală şi de S aRomâ niei, cu direcţie predominantă decurgere N-S, afl. stg. al Dunării pe terit.com. Islaz (jud. Teleorman). De la izvorşi până la vărsare, de-a lungul celor615 km (al patrulea râu al ţării, ca lungi -me, 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 îiasigură o supr. a bazinului de 24 050 km2.Izv. de pe versantul de S-SE al masivuluiHăşmaş (Carpaţii Orientali), de la 1 280 malt., şi, după ce străbate sectorul montanpe c. 20 km, cu un curs vijelios (aici pantade scurgere este de 25‰), trecând prinoraşul Bălan (în amonte de care a fostrealizat un mic lac de acumulare), pă -trunde în Depr. Ciuc, în aval deSândominic, unde râul îşi potoleşte apeleînvolburate ca urmare a reducerii panteide scurgere de la 25‰ la 7‰. În aval deSân dominic, râul O. drenează Depr. Ciucpe direcţie N-S, pe c. 80 km lungime,având un curs leneş, meandrat, încadratde zone mlăştinoase, cu multe despletiridin cauza scăderii bruşte a pantei descugere (pe fundul Depr. Ciuc) până la

2,5–1‰. În acest sector depresionar, O.întâmpină rezistenţa a doi pintenivulcanici, care pătrund adânc în Depr.Ciuc (cunoscuţi sub numele de pinteniisau pra gurile de la Racu şi Jigodin), fiindnevoit să-şi îngusteze albia în aceste douăsectoare. După ce a „lenevit” în Depr.Ciuc, O. îşi adună forţele pentru străpun -gerea rocilor eruptive din SE M-ţilor Har -ghita şi din partea de NV a M-ţilor Bodoc,formând pitorescul defileu de la Tuşnad,unde panta creşte la 3–4‰, iar apele suntnevoite să-şi grăbească cursul. După cescapă din încleştarea defileului de laTuşnad, O. îşi continuă traseul către S,pătrun zând în compartimentul central alDepr. Braşov (respectiv în Depr. SfântuGheorghe), domolin du-şi din nou cursulîn aval de municipiul Sfântu Gheorghe,unde panta râului ajunge la 1,5‰. Întredefileul de la Tuşnad (în N) şi confl. cuRâu Negru (în S), O. traversează, de la Nla S, partea de V a jud. Covasna, pe olungime de c. 50 km. În aval de confl. O.cu Râu Negru, Valea Oltului îşi schimbăbrusc direcţia de curgere de la S către N,făcând o amplă cotitură, îmbrăţişândmarginea de S a M-ţilor Baraolt, care i-aimpus de fapt această uriaşă deviere acursului. Pe sectorul de vale cu direcţiaS-N, între confl. cu Râu Negru (în S) şiconfl. cu Vârghiş (în N), albia râului O.mean drează intens. Din cauza panteireduse de scurgere (1,2‰), lunca selărgeşte, iar apele curg liniştite la limitadintre jud. Covasna şi jud. Braşov. În avalde confl. cu râul Vârghiş, O. îşi schimbăbrusc direcţia de curgere, către V-SV,străbătând partea de NV a jud. Braşov peo lungime de 208 km, cu o pantă mediede 0,45‰. Imediat ce intră pe terit. jud.Bra şov, O. întâmpină rezistenţa bazaltelorneovul canice din partea de N a M-ţilorPerşani, pe care le-a străpuns cu tena -citate, creându-şi un impresio nant şiferme cător defileu (Defileul de la Racoş).După ce scapă din strânsoarea acestuidefileu, O. face o puternică buclă, iar înaval de confl. cu râul Homorod pătrundeliniştit în vasta arie a Depr. Făgăraş, undeare un curs foarte meandrat, cu tendinţăde abatere spre dreapta, spre Pod. Hârti -baciului, albia sa fiind uşor împinsă înaceastă direcţie de aluviunile aduse denumeroşii afl. pe care-i primeşte pestânga. În arealul Depr. Făgăraş, râul O.are maluri joase, o luncă largă, bine dez -voltată, şi versanţi asimetrici (cu afl. mai
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puţini pe partea dr. şi mai numeroşi pestg.). Sumedenia de afl. primiţi de O. pepartea stg., veniţi de pe pantele de N aleM-ţilor Făgăraş (Şercaia, Sebeş, Berivoiu,Săvăstreni, Breaza, Sâmbăta, Viştea, Ucea,Arpaş, Cârţişoara, Avrig ş.a.), determinăca această zonă să înregistreze cea maidensă reţea hidrografică din ţară (1,4km/km2). Potenţialul hidroenergetic şide alimentare cu apă ale râului O., înperimetrul Depr. Făgăraş, a fost con cre -tizat în realizarea a 5 lacuri de acumularecu tot atâtea hidrocentrale. Înainte de apă răsi Depr. Făgăraş, O. drenează parteade SE a jud. Sibiu, pe o lungime de 56 km,pe terit. căruia îşi arcuieşte cursul cătreS, pregătindu-se pentru puternicaînfruntare care îl aşteaptă la traversareaCarpaţilor Meridionali. În aval de confl.cu râul Cibin, O. îşi croieşte, pe o distanţăde c. 40 km (între Turnu Roşu şiCălimăneşti), unul dintre cele mai marişi mai spectaculoase defilee din Carpaţiiromâneşti, străpungând transversal, dela N la S, Carpaţii Meridionali, pe o pantămedie de 1,5‰. În acest sector, O. areuşit, de-a lungul erelor geologice, săînfrângă rezistenţa rocilor cristaline, dure,ale M-ţilor Făgăraş şi Cozia (pe stg. văii).După ce părăseşte zona montană, în avalde Căli măneşti, O. străbate zonasubcarpatică a Olteniei (SubcarpaţiiVâlcii), iar în aval de Râmnicu Vâlcea îşisculptează valea la limita dintre Piem.Cot meana (la E) şi Piem. Olteţului (la V),după care intră în Câmpia Română(separând Câmpia Boian, din E, deCâmpia Romanaţi, din V), unde lunca selărgeşte considerabil, iar procesele intensede diva gare provoacă o mobilitate marea 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 distanţăde 145 km, după care trece prinextremitatea de SV a jud. Teleorman, peo lungime de 15 km, vărsându-se înDunăre pe terit. com. Islaz. În aval deDrăgăneşti-Olt, Valea Oltului estesecondată în paralel, pe par tea stg., derâul Sâi, considerat a fi un curs părăsit alOltului. Debitul mediu multianual alrâului O. în cursul inf., care variază între160 şi 190 m3/s, a permis ca în aceastăzonă să se amenajeze marile sisteme deirigaţii (alimentate din apele Oltului) dinzonele Stoeneşti–Scărişoara–Vişina–TiaMare. Ca urmare a marelui potenţialhidroenergetic de care dispune râul O.(17% din totalul poten ţialului hidroener -getic al râurilor interioare ale ţării), de-alungul cursului său mijlociu şi inferior aufost construite (în perioada 1970–1990) 24de lacuri de acumulare şi tot atâteahidrocentrale, 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), RâmnicuVâlcea (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), Drăgă neşti-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; 540,7ha; 19,24 mil. m3), Ipoteşti (1985; 1 700 ha;

110 mil. m3), Drăgăşani (1980; 828 ha; 48mil. 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 deJos (14,2 MW, 21 ian. 1992), Avrig (14,2MW), Gura Lotrului (26,5 MW), TurnuRoşu (70 MW), Călimăneşti (38 MW,1981), Dăeşti (37 MW, 1976), RâmnicuVâlcea (46 MW, 1974), Râureni (48 MW,1977), Govora (45 MW, 1975), Băbeni (37MW, 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 toatăcapacitatea în 1989), Frunzaru (53 MW,1989), Rusăneşti (53 MW, 1989 şi alpatrulea 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, Beri voiu, Sâmbăta, Viştea,Arpaş, Cârţişoara, Avrig, Topolog ş.a. (pestg.), Mădăraşu Mare, Aita, Bara olt,Vârghiş, Homorod, Cibin, Lotru, Bistriţavâlceană, Luncavăţ, Olteţ, Teslui (pe dr.).În Antichitate râul O. era cunoscut subdenumirea daco-getică Alutus şi apoiromană (Aluta). De-a lungul văii inf. a O.,între com. Boiţa (Caput Stenarum), jud.Sibiu, şi „Cetatea Verdea” – un ostrov peDunăre (azi dispărut), la SV de com. Islaz,jud. Teleoman, romanii au construit olinie de fortificaţii, numită Limes Alutanus,apărată de numeroase castre (Romula,

Acidava, Buridava, Castra Traiana, Alutelasau Arutela ş.a.).
2. Judeţ situat în partea de S aRomâniei, în bazinul inf. al râului Olt
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(faţă de care are o aşezare simetrică), pestg. Dunării, la graniţa cu Bulgaria (pe olungime de 47 km), între jud. Dolj (V),Vâlcea (N-NV), Argeş (N-NE) şiTeleorman (E), la intersecţia meridia nuluide 24° longi tudine E cu paralela de 44°latitudine N. Supr.: 5 498 km2 (2,30% dinsupr. ţării). Populaţia (1 ian. 2011): 460 334loc. (2,2% din populaţia ţării), din care226 811 de sex masc. (49,3%) şi 233 523de sex fem. (50,7%). Populaţia urbană:187 659 loc. (40,8%); rurală: 272 675 loc.(59,2%). Densi ta tea: 83,7 loc./km2. Struc -
tura populaţiei pe naţiona lităţi (la recen să -mântul 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 (muni cipiu), Corabia, Drăgăneşti-Olt, Piatra-Olt, Potcoava, Scorniceşti.
Comu ne: 104. Sate: 377 (din care 25 aparţinoraşelor). Localit. componente ale oraşelor
şi municipiilor: 4. 

Relief predominant de câmpie (67%din supr. jud. O.), aparţinând sectoruluicentral-vestic al Câmpiei Române, repre -zentat de partea de V a Câm piei Boian(la E de râul Olt) şi partea de E a CâmpieiRomanaţi (la V de Olt), cu alt. ce coboarăde la 194 m (în N – în arealul com. Teslui)la 37 m (în S – în perimetrul com.Gârcov). Re giunea de câmpie (formată încea mai mare parte din 5–6 niveluri deterase ale Dunării şi Oltului) prezintă unmicrorelief larg ondulat, cu o serie de văiseci, dune de nisip (fixate de vegetaţie),conuri de dejecţie şi câmpuri interfluvialenetede, cu în clinare generală către S(câmpurile Leu–Rotunda, Boian, Cărbu -narilor, Slatinei ş.a.), presărate cu crovurişi gorgane. Zona de câmpie este acoperităîn cea mai mare parte cu depoziteloessoide, pe care s-au format diferitetipuri de cernoziomuri (cele mai fertilesoluri ale jud. O.), propice cul turiloragricole. Luncile celor două mari artere

hidrografice ale jud. O., respectiv luncaDunării, cu o lăţime max. de 9 km (îndreptul satului Potelu din com. Ianca), şilunca Oltului, cu o lăţime de 5–6 km, seindividualizează ca subunităţi distincte.Părţile de N şi NV ale jud. O. suntocupate (în proporţie de 33%) de prelun -girile Piem. Cotmeana (la E de râul Olt)şi, respectiv, ale Piem. Olteţului (la V deOlt), alcătuite din dealuri piemon tane cualt. de 200–400 m, fragmentate de văi, cupovârni şuri accentuate şi versanţi afectaţide eroziune. Contactul Piem. Cotmeanacu câmpia (pe alinia mentul Valea Mare–Potcoava–Corbu) este evi den ţiat printr-odenivelare de c. 50–60 m, precum şiprintr-o nouă generaţie de văi (Chiara,Iminog, Dorofei, Florişor, Osica ş.a.) careizvorăsc din dealurile piemontane.
Climă temperat-continentală cu onuanţă mai umedă în partea de N a jud.

O. şi un caracter mai arid în S.Continentalismul accentuat al jud. O. şiunele influenţe ale pătrunderii aeruluitropical dinspre SV fac ca vara să seînregistreze frecvent o vreme foartecălduroasă şi secetoasă. Valorile mediianuale ale temp. aerului oscilează între10,6°C în partea de N a jud. şi 11,5°C înS. Temp. max. absolută (42°C) a fostînregistrată la Corabia (25 aug. 1945), iartemp. minimă absolută (–32°C) la Caracal(25 ian. 1942) şi Corabia (25 ian. 1943).Regimul precipitaţiilor atmosfe riceînregistrează o uşoară diferenţiere întrezona de câmpie şi cea piemontană,cantităţile medii anuale variind între 453şi 568 mm în reg. de câmpie şi între 600şi 750 mm în arealul dealurilor pie mon -tane. Regimul eolian se caracteri zeazăprintr-o interferenţă a curenţilor de aerdinspre E şi V, care au o frecvenţăaproximativ egală (18–20%), cât şi prinunele pă trun deri ale maselor de aerdinspre S, concretizate sub formavântului numit Băltăreţ. Vânturile pre -

dominante sunt însă Crivăţul, care batedinspre E (aducând viscole şi zăpeziiarna) şi Austrul dinspre V şi SV – vântcald şi umed în sezonul rece şi secetosvara. Vânturile au viteze medii anualecuprinse între 2 şi 5 m/s.
Reţeaua hidrografică, cu o densitatece variază între 0,1 şi 0,7 km/km2, estereprezentată, în principal, printr-unsegment (47 km lungime) al cursului inf.al Dunării, care drenează extremitatea deS a jud. O., formând graniţa cu Bulgaria,prin cursul inf. al Oltului şi prin cursurilesuperioare ale râurilor Călmăţui şi Vedea(cu afl. Vediţa, Plapcea, Dorofei ş.a.).Panta redusă de scurgere (3,5–4,5‰) şilărgirea albiei Dunării în sectorul aferentjud. O. au favorizat aluvionarea, desple -tirile şi formarea mai multor ostroave înaceastă zonă (ostroavele Păpădia,Grădiştea, Dragaveiu, Băloiu, Calnovăţş.a.) care constituie un pericol pentrunavigaţie, deoarece în jurul lor seformează adeseori zăpoare. Râul Olt, cupante reduse de scurgere, specificecursurilor inf. ale râurilor din CâmpiaRomână, cu numeroase meandre şi des -ple tiri (în prezent dispărute, în mareparte, ca urmare a amenajărilor hidroteh -nice) şi un debit mediu multianual cevariază între 160 m3/s (la intrarea înjudeţ) şi 190 m3/s (la ieşirea din jud. O.),reprezintă pr. axă hidrografică ce străbatemedian 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 ieşireadin jud. O. şi până la vărsarea în Dunăre,parcurgându-i pe terit. jud. Teleorman.În peri metrul jud. O., acest mare râu alsău 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 decrov sau de luncă, jud. O. dispune de 44de lacuri antropice, cu supr. cuprinseîntre 1 şi 32 ha, amenajate pe văile unorrâuri pentru piscicultură, irigaţii şi alteutilizări (lacurile Scorniceşti, 32 ha, perâul Plapcea Mică; Poboru, 28 ha, pe râulPlapcea; Şuica, 22 ha, pe Teiuş; Ipoteşti,16 ha, pe Oboga; Movileni, 15 ha, peDorofei; Coteana, 12 ha, pe Iminog ş.a.).Cele mai importante acumulări de apă,realizate cu scop hidroenergetic pe râulOlt, 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 lacnatural (de luncă) din jud. O. – Potelu (72km2), situat în lunca Dunării, în arealulsatului cu acelaşi nume din com. Ianca,a fost desecat în deceniul 7 al sec. 20, iarterenul aferent a fost introdus în circuitulagricol.
Vegetaţia naturală, înlocuită în ceamai mare parte de culturi agricole,aparţine zonelor silvo stepei şi cereto-gârniţetelor. Zona de silvostepă, extinsăîn partea centrală şi de S a jud. O., maipăstrează pe alocuri păduri răzleţe destejar bru măriu (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 cam pestre), frasinul
(Fraxinus excelsior), teiul (Tilia tomentosa)ş.a. În această zonă, pe mici parcelerămase între terenurile cultivate sau lamarginile pădurilor, există pârloagedominate de păiuş (Fes tuca valesiaca),bărboasă (Botriochloa ischae mum), firuţacu bulb ş.a. Zona cereto-gârniţetelor,extinsă în arealele piemontane din parteade N a jud. O., se remarcă prin păduriconstituite numai din cer (Quercus cerris)sau gârniţă (Quercus frainetto), ori înamestec cu alte specii. Sub arbo retulacestor păduri include corn (Cornus mas),alun (Corylus avellana), lemn câinesc
(Ligustrum vulgare), măceş (Rosa canina)ş.a. Local, se mai menţin pajişti secundaredegradate în care se dez voltă asociaţiilede păiuşuri (Festuca valesiaca, Festuca
pseudovina). Pe terit. jud. O. există şicâteva specii floristice rare, ocrotite delege (Tulipa bibersteiniana, Fritillaria
montana, Crocus moe siacus ş.a.). În luncilemarilor râuri se întâlnesc zăvoaie de sălciişi plopi, tufişuri de răchită şi unele speciiierboase ca rogozul (Carex gracilis), lim -bariţa (Alisma plantago), stânjenelul debaltă (Iris pseudacorus) ş.a.

Fauna, caracteristică regiunilor decâmpie şi de deal, cu biotopuri de pajişti,de pădure şi acvatice, cuprinde elementevariate. În pădurile de deal se întâlnescmistreţi, lupi, vulpi, pisici sălbatice,bursuci, veveriţe, jderi, ciocănitori,privighetori, ciocârlii de pădure, sturzi,gaiţe, mierle, şerpi, guşteri, şopârle,broaşte ş.a. – multe dintre aceste speciiapărând şi în pădurile de câmpie. Faunade câmp este dominată de rozătoare şi

păsări, dar nu lipsesc reptilele, batracieniişi insectele. Dintre rozătoare se remarcădihorul, nevăstuica, herme lina, hârciogul,popândăul, şoarecele de câmp, iepurelede câmp, şobolanul de câmp, cârtiţa ş.a.,iar dintre păsări – prepeliţa, ciocârlia decâmp, potârnichea, presura, dumbră -veanca, şorecarul mare, eretele alb,fazanul (colonizat) ş.a. Dropia (Otis tarda)– cea mai mare pasăre de câmpie (pe calede dispariţie în România), ocrotită delege, întrunea cândva cel mai mare efectivdin ţară pe terit. jud. O., azi întâlnindu-se în arealele localit. Băbiciu, Stoicăneşti,Scărişoara, Nicolae Titulescu, Rusăneşti,Redea ş.a., numărul exemplarelor aflân -du-se în regres pronunţat. PrezenţaDunării, Oltului şi a altor râuri mai mari,precum şi a numeroaselor iazuri şi lacuriantropice au generat existenţa uneibogate şi variate faune acvatice (crap,somn, şalău, ştiucă, plătică, biban, babuş -că, caracudă, oblete, scrumbie ş.a.), şi amultor păsări şi mamifere care trăiesc înapro pierea apelor (gâşte, raţe, stârci, ber -ze, lişiţe, fluierari, nagâţ, vidre, nurci etc.).
Resursele naturale ale jud. O. suntrepre zen   tate doar prin câteva zăcămintede petrol (Ciureşti, Oteşti, Iancu Jianu,Comăniţa, Spineni, Oporelu, Verguleasa,Potcoava, Tufeni, Movileni) şi gazenaturale (Icoana, Cungrea, Po boru,Tufeni, Mo vileni, Oporelu, Găneasa,Pleşoiu, Iancu Jianu), cât şi prin însem -nate rezerve de argile (Arceşti, Slă tioara,Dăneasa, Corabia, Drăgăneşti ş.a.) şi debalast (Stoicăneşti, Slatina, Ipoteşti,Comăniţa, Slătioara ş.a.).
Istoric. Cele mai vechi urme delocuire (unelte, aşchii, resturi fosile etc.),descoperite pe cursul mijlociu al râuluiDârjov, atestă prezenţa unor hominizi peaceste meleaguri încă din Paleoliticulinferior (600 000–480 000 î.Hr.). Epocaneolitică este bine reprezentată prin vesti -giile unor aşezări identificate în arealelelocalit. Vădastra, Fărcaşele, Brebeni,Slatina, Oboga, Coteana, Orlea, Gura Pa -dinii, Drăgăneşti, Optaşi, Mogoşeşti ş.a.,din care s-au recuperat vârfuri de săgeţi,lame, răzuitoare, topoare, dălţi, săpăligietc. Perioada de trecere de la Neolitic laEpoca bronzului (c. 2500–1800 î.Hr.) estereprezentată de numeroase dovezimateriale (în special ceramică), desco -perite în aşezările de la Celeiu, Slatina,Curtişoara, Găneasa, Vâlcele, Orlea,Potelu, Scorniceşti ş.a., iar Epoca bron -zului, de vestigiile scoase la iveală înaşezările de la Slatina, Cârlogani, Ipoteşti,

Găneasa, Vâlcele, Vul tureşti, Sprâncenataş.a. Din prima Epocă a fierului (Hallstatt)datează vasele de lut descoperite la Orlea,Sprâncenata, Găneasa, Drăgăneşti,Slatina, Gura Padinii ş.a. Cele 41 deaşezări arheologice identificate în arealelelocalit. Slatina, Scorniceşti, Stoicăneşti,Priseaca, Bălăneşti, Mărgăriteşti, Vâl cele,Sprân cenata, Enoşeşti, Corabia (Suci -dava) ş.a. atestă că în cea de-a doua Epocăa fieru lui (La Tène) pe aceste meleaguritrăia o numeroasă populaţie care foloseape scară largă roata olarului şi se ocupacu prelucrarea metalelor preţioase (do -vadă fiind vasele de ceramică şi tezauruldacic din argint descoperite în aşezareade la Bălăneşti, din com. Mărunţei). Înurma primului război daco-ro man dinanii 101–102, împăratul Traian a anexatla Imperiul Roman, printre altele, şipartea de E a Olteniei, care cuprindeaterit. actual al jud. O. Această parte aDaciei romane (între Jiu şi Olt) s-a aflatmai întâi sub adminis trarea guverna -torului Moesiei Inferior, iar din anul 119a intrat în componenţa Daciei Inferior şiapoi (probabil din 193) a Daciei Malvensis.Pe aceste terit. ocupate de ei, romanii auconstruit numeroase castre, aşezări ruraleşi urbane (Celeiu, Sucidava, Romula,Slăveni, Orlea, Movi leni, Dobrun,Fărcaşele ş.a.), precum şi o serie dedrumuri pietruite, cu rol strategic şi co -mercial. Convieţuirea neîntreruptă adacilor alături de coloniştii romani estedovedită arheologic de vasele de cera -mică lucrate de daci şi descoperite încastrul de la Slăveni, în aşezările ruraleromane de la Dobrun şi Fărcaşele şi înaşezările urbane Ro mu la şi Sucidava.Populaţia autohtonă (daco-ro mană) acontinuat să locuiasă aici şi după re -tragerea (în perioada 271–275) admini -straţiei şi a legiunilor romane de pe terit.Daciei, cu toate vicisitudinile create deinvazia popoarelor migra toare dinsec. 4-7 sau de alte împrejurări. Prezenţapopulaţiei autohtone, în timpul primuluimileniu d.Hr., este evidenţiată de desco -peririle arheologice din peri metrelelocalit. Grojdibodu, Orlea, Redea,Caracal, Osica de Sus, Enoşeşti, Balş ş.a.(sec. 2–3), Raco viţa, 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, Drăgă neşti ş.a. (sec. 8–11) etc. Dinperioada feudalismului tim puriu au fost
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scoase la iveală urme materiale în localit.Cotmeana, Ipoteşti, Slatina, Găneasa,Cara cal ş.a. Prezenţa unei numeroasepopulaţii româ neşti, existentă (în limitelede azi ale jud. O.) şi după distrugătoareainvazie mongolă din 1241, este consemnatăîn Diploma Ioaniţilor (1247), care atestă şiexistenţa unor voievozi aflaţi în frunteaunor entităţi politice distincte şi a unoraşezări bine organizate (ex.: voievodatullui Ioan de pe dr. râu lui Olt, în CâmpiaCaracalului). Dezvoltarea şi în florireaschimburilor comerciale în sec. 14 a deter -minat apariţia ulterioară a unor târgurişi oraşe, printre care Slatina, Caracal, Balş,Corabia ş.a., care, de-a lungul EvuluiMediu, aveau să cunoască o activitateprosperă şi să joace un rol important înevoluţia acestei zone. Hrisoavele dom -neşti şi cro nicile scrise consemnează maitoate participările locuitorilor melea -gurilor oltene la marile confrun tări aletimpului (răscoale, lupte cu turcii etc.).Nenumăratele frământări ale populaţieivor cul mina cu Revoluţia din 1821,condusă de Tudor Vladimirescu. Izbuc -nită în febr. 1821, Revoluţia lui TudorVladimirescu a ridicat la luptă întreagaOltenie, locuitorii satelor şi oraşelor jud.
O. jurând credinţă acestuia (în armata luiTudor Vladimi rescu s-au înrolat pandurişi dorobanţi din 78 de localităţi din jud.
O.). În drum spre Bucureşti, TudorVladimirescu a poposit la Slatina între 4şi 10 mart. 1821. Alături de pandurii luiTudor Vladimirescu a luptat şi vestitulhaiduc Iancu Jianu (erou legendar,originar din jud. O.) împreună cu ceatasa. Un ecou deosebit în rândul populaţieide pe terit. jud. O. l-au avut şi Revoluţiade la 1848, actul Unirii Ţării Româneşticu Moldova în 1859, pro clamareaIndependenţei de stat a României la 9 mai1877, Răscoala ţărănească din 1907,luptele din timpul celor două războaiemondiale, Marea Unire din 1 dec. 1918,războiul antihitlerist ş.a. În ceea cepriveşte limitele actuale ale jud. O., elese supra pun, aproximativ, peste cele alevechilor judeţe Olt şi Romanaţi. Cea maiveche menţiune documen tară referitoarela jud. O. se întâlneşte într-un hrisov din26 apr. 1500, din timpul domniei lui Raducel Mare. Cele două judeţe (Olt şiRomanaţi), care secole de-a rândul aucoexistat ca două teri torii simetrice, de oparte şi de alta a râului Olt, aparcartografiate pentru prima dată, în anul1700, pe harta Stolnicului ConstantinCantacuzino, 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
iden titate, cu partea de E a actualului jud.
O., iar fostul jud. Romanaţi se suprapu -
nea 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 peri -
oa da interbelică, fostul jud. Olt se extin -
dea pe o supr. de 2 863 km2, in cluzând 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 ad-
tive s-a men ţinut 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

Argeş, iar cea de V (la V de râul Olt), înregiunea Oltenia. Prin Legea nr. 2 din 17febr. 1968, s-a revenit la împărţirea ad-tiv teritorială a ţării pe judeţe, mo mentîn care a fost înfiinţat jud. O. în limiteleactuale, cu o supr. de 5 498 km2, 2 muni -cipii, 6 oraşe, 104 comune şi 377 sate.
Economia se caracte rizează printr-ointensă activitate de privatizare a tuturorsectoarelor, de dezvoltare şi moder nizarea industriei şi agriculturii, în paralel cudezvoltarea şi modernizarea activităţilorde construcţii, transpor turi, comerţ,prestări de servicii etc.
Industria este ramura principală aecono miei jud. O., cu toate că timp înde -lungat judeţul a avut un pronunţatcaracter agrar. Totodată, industria se
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eviden ţiază printr-o oarecare varietate aramurilor producătoare, o concentrare aei în mai toate oraşele, precum şi printr-ospecializare de im portanţă naţională.Contribuţia cea mai însemnată a jud. O.la producţia industrială a ţării este în do -meniul energiei electrice, a metalurgieialuminiului (Slatina) şi al constr. devagoane de cale ferată (Caracal) şi de osiişi boghiuri pentru vagoane de cale ferată(Balş). Principalele produse industrialecare se realizează în jud. O. sunt: energiaelectrică şi termică (termocentrala Slatinaşi hidrocentralele de la Slatina, Drăgă -neşti-Olt, Arceşti din com. Ple şoiu,Strejeşti, Slătioara, Ipoteşti, Frunzaru dincom. Sprâncenata şi Rusăneşti), oţeluri(Balş), utilaje pentru ind. textilă şi alim.şi utilaje frigorifice (Slatina), maşinipentru ierbi cidat, instalaţii pentru irigaţii,cazane pentru boi lere, maşini de gătit ş.a.(Balş), anvelope şi camere de aer (Caracal),rul menţi (Slatina), piese şi subansambleauto (Slatina, Scorniceşti), mobilă (Slatina,Corabia), confecţii şi tricotaje (Slatina,Balş, Caracal, Corabia, Drăgă neşti-Olt,Scor niceşti), încălţăminte (Corabia), mat.de constr. (cărămidă, azbociment, prefa -bricate din beton etc.) la Slatina, Balş,Slătioara, Reşca, Drăgăneşti-Olt, produsealim. (preparate din carne şi lapte, pastefăinoase, zahăr, băuturi alcoolice, panifi -caţie etc.) la Slatina, Drăgăneşti-Olt,Corabia, Caracal, Balş, Scorniceşti ş.a.Activitatea indus trială este completatăde câteva meşte şuguri tra diţionale,printre care ceramica de Oboga, confec -ţionarea pieselor de port popular şiţesăturile de interior (Cezieni, Poboru,Vădastra, Osica de Sus), dulgheritul,rotăritul ş.a.
Agricultura, în cadrul căreia s-au pro -dus (după dec. 1989) importante mutaţiiîn ceea ce priveşte forma de proprietate,structura producţiei, destina ţia şi modulde valorificare a producţiei etc., benefi -ciază de condiţii pedo-climatice optimepentru practicarea tuturor categoriilor deculturi şi a creşterii animalelor, precumşi de o mecanizare corespunzătoare(6 528 tractoare, 5 679 pluguri pentrutractor, 3 465 semănători mecanice, 1 359combine auto propulsate ş.a., la sf. anului2007), o chimizare şi irigare (193 160 hairigate) ridi cate etc. În cadrul jud. O. seaflă unul dintre cele mai mari sisteme deirigaţii din ţară, respectiv Sto eneşti–Vişina, Corabia–Sadova ş.a. La sf. anului

2007, fondul funciar al jud. O. era formatdin 434 846 ha terenuri agricole (din care417 086 ha, respectiv 95,9% în proprietateprivată), 59 902 ha acoperite cu păduri,18 390 ha cu ape şi 36 690 ha alte categoriide terenuri (acope rite cu construcţii,neproductive etc.). În acelaşi an, dintotalul supr. agricole (434 846 ha),388 483 ha erau terenuri arabile, 31 784 hapăşuni, 529 ha fâneţe, 7 634 ha vii şipepiniere viticole şi 6 416 ha livezi şipepiniere pomicole. În anul 2007, struc -tura culturilor de câmp era dominată degrâu şi secară (135 983 ha), urmate de po -rumb (84 744 ha), plante uleioase (42 547ha), floarea-soarelui (29 630 ha), plantede nutreţ, orz şi orzoaică, sfeclă de zahăr,cartofi, leguminoase pentru boa be,legume etc. În anul 2007, producţia totalăde cereale boabe obţinută de jud. O. afost de 170 393 tone, din care 169 963 tone(99,7%) în sectorul privat. În acelaşi an,producţia vegetală totală reprezenta51,2% din totalul producţiei agri cole ajud. O., iar restul (48,8%) aparţinea pro -ducţiei animale şi serviciilor agricole.Viti cultura, specializată în produc ţia devinuri roşii, are condiţii bune dedezvoltare în arealele localit. Sâmbureşti,Vitomireşti, Ianca, Făgeţelu, Oporelu ş.a.,în cadrul cărora se rea li zează cantităţimari de struguri (35 713 tone, în anul2007). Pomicultura, cu o oarecare tradiţieîn zonele deluroase din partea de N a jud.
O. (în perimetrele localit. Făgeţelu, Vito -mireşti, Leleasca, Vergu lea sa, Cârlogani,Iancu Jianu, Pleşoiu ş.a.), a realizat (înanul 2007) o producţie totală de fructe de27 052 tone, din care 16 056 tone prune,3 172 tone mere, apoi pere, piersici, cireşeşi vişine, nuci, gutui ş.a. La începutulanului 2008, sectorul zootehnic (priva -tizat în proporţie de 100%) cuprindea60 132 capete bovine, 205 949 capeteporcine, 139 323 capete ovine, 32 984capete capri ne şi 31 988 capete cabaline.Avicultură (3 001 245 capete păsări);apicultură (18 857 familii de albine);piscicultură.

Căile de comunicaţie, în special celerutiere, cu o densitate superioară medieipe ţară, urmate de cele feroviare şifluviale, corespund necesităţilor detransport efectuate în cadrul jud. O. saucu ce lelalte judeţe ale ţării. La sf. anului2007, lungimea reţelei feroviare de peterit. jud. O. însuma 237 km (din care 61km linii electrificate), cu o densitate de43,1 km/1 000 km2 de teritoriu (inferioarămediei pe ţară – 45,2 km/1 000 km2).

Importanţa transporturilor feroviare demărfuri şi călători este amplificată defaptul că terit. jud. O. este traverasat detrei linii feroviare de interes naţional:Timişoara–Ca ransebeş–Drobeta-TurnuSeverin–Craiova–Ca ra cal–Ro şiori deVede–Bucureşti; Craiova–Balş–Piatra-Olt–Slatina–Costeşti–Piteşti–Bucureşti;Sibiu–Podu Oltului–Râmnicu Vâl cea–Drăgă şani–Piatra-Olt–Caracal–Corabia.Cele trei linii feroviare se intersecteazăîn două locuri formând nodurileferoviare Piatra-Olt şi Caracal, ambele deimportanţă regională şi naţio nală. La sf.anului 2007, reţeaua dru mu rilor publiceînsuma 2 176 km (din care 1 202 kmdrumuri mo dernizate, locul 1 pe ţară), cuo densitate de 39,6 km/100 km2 deteritoriu (su perioară mediei pe ţară – 33,9km/100 km2). Ca şi în cazul traficuluiferoviar, în traficul rutier, cele maiimportante artere sunt cele care traver -sează jud. O. de la V la E sau de la N laS, celelalte drumuri publice având oimportanţă locală. Cel mai intens traficde mărfuri şi călători se înre gistrează peşoseaua europeană E 70 Moraviţa–Timişoara–Caransebeş–Drobeta-Tur -nu Se ve rin–Cra iova–Slatina– Piteşti–Bucureşti–Giur  giu–Ruse (684,5 km),urmată de DN 64 Sibiu–Râmicu Vâlcea–Drăgăşani–Caracal–Corabia. Celelalteartere rutiere de inters regional şi naţionalsunt: Craiova–Caracal–Stoeneşti–Mihăeşti–Roşiori de Vede–Bucureşti; Târgu Jiu–Drăgăşani–Cungrea–Poboru–Scorni ceşti–Coloneşti–Piteşti–Bucureşti; Vidin–Calafat–Bechet– Corabia–Turnu Măgurele. Marilenoduri rutiere sunt Slatina, Caracal, Balş,Gănea sa ş.a. Transporturile fluviale depe Dunăre sunt deservite de portul Corabia.
Învăţământ, cultură şi artă. În anulşcolar 2007–2008, activitatea de instruireşi educare a copiilor se desfăşura încadrul celor 30 grădiniţe de copii, cu14 288 copii înscrişi şi 820 cadre didactice,118 şcoli generale (învăţământ primar şigimnazial), cu 40 884 elevi şi 3 408 cadredi dactice, 26 de licee, cu 15 896 elevi şi1 087 pro fesori, zece şcoli profesionale, cu5 201 elevi şi 269 profesori ş.a. În aceeaşiperioadă, reţeaua aşeză mintelor culturaleşi de artă cuprindea un teatru naţional(Caracal), opt case de cultură, 94 cămineculturale, cinci muzee cu 13 secţii, 317biblio teci, cu 2 363 000 vol. etc. În jud. O.au loc anual Festivalul naţional al călu -şarilor (din 1970) şi Festivalul interna -ţional de folclor (din 1991). În anul 2007,activitatea sportivă se desfăşura în cadrul
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celor 53 de secţii sportive, în care activau
1 211 sportivi legitimaţi, 81 antrenori şi
58 arbitri.

Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului
2007, re ţea ua unităţilor sanitare de pe
terit. jud. O. cuprindea şase spitale, cu
2 227 paturi (un pat de spital la 213 lo -
cuitori), o policlinică, şase dispen sare,
94 far macii şi puncte farmaceutice ş.a. În
acelaşi an, asistenţa medicală era
asigurată de 633 medici (un medic la 751
lo  cuitori), 105 medici stomatologi (un
medic sto matolog la 4 530 locuitori) şi
2 360 cadre medicale cu pregătire medie.

Turism. Absenţa peisajelor naturalespecta cu lare, monotonia reliefului decâmpie, predominant, puterniceletransformări antropice intervenite în timpş.a., situează jud. O. printre zonele cu unpotenţial turistic redus. Cu toate acestea,în jud. O. se practică un turism local şide tranzit legat de monumentele istoriceşi arhitectonice şi de obiec tivele social-culturale din Slatina, Caracal, Balş, demănăstirile din Brâncoveni (1494), dincomunele Călui (1516–1521) şi Fărcaşele(1588) ş.a., de ruinele castrelor şi oraşelorromane de la Celeiu (Corabia), Reşca,Slăveni, Fărcaşele, Orlea, Movileni ş.a. La

acestea se mai adaugă rezerva ţiile fores -tiere Topana (144 ha), Seaca-Optăşani(124 ha), Stoicăneşti (38 ha), colonia dedropii din perimetrele com. Stoicăneştişi Nicolae Titulescu, centrul de ceramicăpopulară Oboga (vase cu o cromatică vie,cu motive fito- şi zoomorfe, stilizategeometric), precum şi unele centre defolclor autentic oltenesc. În anul 2007,capacitatea totală de cazare a jud. O. erade 498 locuri, repartizate în şapte hotelurişi moteluri, o pensiune turistică urbanăş.a. Indicativ auto: OT.
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Localităţile jud. Olt
(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)

I. Municipii Localit. componente
ale municipiilor

1. CARACAL (1538)
2. SLATINA (1368) 1. Cireaşov
II. Oraşe Localit. componente

ale oraşelor
Satele care aparţin 
oraşelor

1. BALŞ (1477) 1. Corbeni 1. Teiş
2. Româna

2. CORABIA (1596) 1. Tudor Vladimirescu 1. Vârtopu
3. DRĂGĂNEŞTI-OLT (1526) 1. Comani (1593)
4. PIATRA-OLT (1529) 1. Bistriţa Nouă

2. Criva de Jos (1519)
3. Criva de Sus
4. Enoşeşti
5. Piatra

5. POTCOAVA (1423) 1. Potcoava-Fălcoeni
2. Sineşti (1590)
3. Trufineşti
4. Valea Merilor (1590)

6. SCORNICEŞTI (1505) 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



III. Comune Satele componente  (primul
sat este reşed. com.)

1. BALDOVINEŞTI 1. Baldovineşti
2. Gubandru
3. Pietriş

2. BĂBICIU 1. Băbiciu

3. BĂRĂŞTI 1. Bărăştii de Vede
2. Bărăştii de Cepturi
3. Boroeşti
4. Ciocăneşti
5. Lăzăreşti
6. Mereni
7. Moţoeşti
8. Popeşti

4. BĂLTENI 1. Bălteni (1489)
5. BÂRZA 1. Bârza

2. Braneţ
6. BOBICEŞTI 1. Bobiceşti

2. Bechet
3. Belgun
4. Chinteşti
5. Comăneşti
6. Govora
7. Leoteşti
8. Mirila

7. BRASTAVĂŢU 1. Brastavăţu
2. Cruşovu

8. BRÂNCOVENI 1. Brâncoveni (1682)
2. Mărgheni
3. Ociogi
4. Văleni

9. BREBENI 1. Brebeni
2. Teiuşu

10. BUCINIŞU 1. Bucinişu
2. Bucinişu Mic

11. CĂLUI 1. Călui
2. Gura Căluiu

12. CÂRLOGANI 1. Cârlogani (1722)
2. Beculeşti
3. Cepari (1559)
4. Scorbura
5. Stupina

13. CEZIENI 1. Cezieni
2. Bondrea
3. Corlăteşti

14. CILIENI 1. Cilieni (1537)
15. COLONEŞTI 1. Coloneşti (1570)

2. Bărăşti
3. Bătăreni
4. Cârstani

5. Chelbeşti6. Gueşti7. Mărunţei8. Năvârgeni9. Vlaici
16. CORBU 1. Corbu (1531)2. Burduleşti3. Buzeşti4. Ciureşti5. Milcoveni
17. COTEANA 1. Coteana (1438)
18. CRÂMPOIA 1. Crâmpoia2. Buta
19. CUNGREA 1. Cungrea2. Cepeşti3. Ibăneşti4. Mieşti5. Oteştii de Jos6. Oteştii de Sus7. Spătaru
20. CURTIŞOARA 1. Curtişoara2. Dobrotinet3. Linia din Vale4. Pietrişu5. Proaspeţi6. Raiţiu
21. DĂNEASA 1. Dăneasa2. Berindei3. Cioflanu4. Pestra5. Zănoaga
22. DEVESELU 1. Deveselu2. Comanca
23. DOBREŢU 1. Dobreţu2. Curtişoara3. Horezu
24. DOBROSLOVENI 1. Dobrosloveni2. Frăsinetu3. Potopinu4. Reşca5. Reşcuţa
25. DOBROTEASA 1. Dobroteasa2. Batia3. Câmpu Mare4. Vulpeşti
26. DOBRUN 1. Dobrun2. Chilii3. Roşienii Mari4. Roşienii Mici5. Ulmet
27. DRĂGHICENI 1. Drăghiceni2. Grozăveşti3. Liiceni
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28. FĂGEŢELU 1. Făgeţelu (1475)
2. Bâgeşti
3. Chilia
4. Gruiu
5. Isaci
6. Pielcani

29. FĂLCOIU 1. Fălcoiu
2. Cioroiaşu
3. Cioroiu

30. FĂRCAŞELE 1. Fărcaşele
2. Fărcaşu de Jos
3. Ghimpaţi
4. Hotărani

31. GĂNEASA 1. Găneasa (1529)
2. Dranovăţu (1517)
3. Grădiştea (1594)
4. Izvoru (1533)
5. Oltişoru

32. GĂVĂNEŞTI 1. Găvăneşti
2. Băleasa
3. Broşteni
4. Dâmburile

33. GÂRCOV 1. Gârcov
2. Ursa

34. GHIMPEŢENI 1. Ghimpeţeni (1596)
2. Ghimpeţenii Noi (1800)

35. GIUVĂRĂŞTI 1. Giuvărăşti

36. GOSTAVĂŢU 1. Gostavăţu
2. Slăveni

37. GRĂDINARI 1. Grădinari
2. Petculeşti
3. Runcu Mare
4. Satu Nou

38. GRĂDINILE 1. Grădinile
2. Arvăteasca
3. Plăviceanca

39. GROJDIBODU 1. Grojdibodu (1545)
2. Hotaru

40. GURA PADINII 1. Gura Padinii
2. Satu Nou

41. IANCA 1. Ianca (1560)
2. Potelu (1491)

42. IANCU JIANU 1. Iancu Jianu
2. Dobriceni (1589)
3. Preoteşti

43. ICOANA 1. Icoana
2. Floru
3. Ursoaia (1655)

44. IPOTEŞTI 1. Ipoteşti (1543)
45. IZBICENI 1. Izbiceni (1573)

46. IZVOARELE 1. Izvoarele
2. Alimăneşti

47. LELEASCA 1. Leleasca
2. Afumaţi
3. Greereşti
4. Mierliceşti
5. Toneşti
6. Tufaru
7. Urşi

48. MĂRUNŢEI 1. Mărunţei (1831)
2. Bălăneşti (1670)
3. Malu Roşu (f.1840)

49. MIHĂEŞTI 1. Mihăeşti
2. Buşca

50. MILCOV 1. Ulmi
2. Milcovu din Deal
3. Milcovu din Vale
4. Stejaru

51. MORUNGLAV 1. Morunglav (1489)
2. Bărăşti
3. Ghioşani
4. Moruneşti
5. Poiana Mare

52. MOVILENI 1. Movileni
2. Bacea

53. NICOLAE TITULESCU 1. Nicolae Titulescu

54. OBÂRŞIA 1. Obârşia
2. Câmpu Părului
3. Coteni
4. Obârşia Nouă
5. Tabonu

55. OBOGA 1. Oboga (1590)
56. OPORELU 1. Oporelu

2. Beria de Jos
3. Beria de Sus
4. Rădeşti

57. OPTAŞI-MĂGURA 1. Optaşi

58. ORLEA 1. Orlea (1501)
2. Orlea Nouă

59. OSICA DE JOS 1. Osica de Jos
2. Bobu

60. OSICA DE SUS 1. Vlăduleni (1558)
2. Greci (1787)
3. Osica de Sus (1495)
4. Ostrov (1787)
5. Peretu
6. Tomeni (1489)

61. PÂRŞCOVENI 1. Pârşcoveni
2. Butoi
3. Olari
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62. PERIEŢI 1. Perieţi (1696)
2. Măgura
3. Mierleştii de Sus (1696)

63. PLEŞOIU 1. Pleşoiu
2. Arceşti
3. Arceşti-Cot
4. Cocorăşti
5. Doba
6. Schitu din Deal
7. Schitu din Vale

64. POBORU 1. Poboru
2. Albeşti
3. Cornăţelu
4. Creţi
5. Seaca
6. Surpeni

65. PRISEACA 1. Priseaca (1496)
2. Buiceşti
3. Săltăneşti

66. RADOMIREŞTI 1. Radomireşti (1512)
2. Călineşti
3. Crăciunei
4. Poiana

67. REDEA 1. Redea
2. Redişoara
3. Valea Soarelui

68. ROTUNDA 1. Rotunda (1700)
69. RUSĂNEŞTI 1. Rusăneşti

2. Jieni
70. SÂMBUREŞTI 1. Sâmbureşti

2. Cerbeni
3. Ioniceşti
4. Lăunele
5. Mănuleşti
6. Stănuleasa
7. Toneşti

71. SÂRBII-MĂGURA 1. Vităneşti

72. SCĂRIŞOARA 1. Scărişoara (1575)
2. Plăviceni (1557)
3. Rudari

73. SCHITU 1. Schitu
2. Catanele
3. Greci
4. Lisa
5. Moşteni

74. SEACA 1. Seaca (1510)
75. SLĂTIOARA 1. Slătioara

2. Salcia
76. SPINENI 1. Alunişu

2. Cuza Vodă
3. Davideşti

4. Optăşani
5. Profa
6. Spineni (1515)
7. Vineţi

77. SPRÂNCENATA 1. Sprâncenata
2. Bârseştii de Sus
3. Frunzaru
4. Uria

78. STOENEŞTI 1. Stoeneşti

79. STOICĂNEŞTI 1. Stoicăneşti (1512)
80. STREJEŞTI 1. Strejeşti (1576)

2. Colibaşi
3. Mamura
4. Strejeştii de Sus

81. STUDINA 1. Studina
2. Studiniţa

82. ŞERBĂNEŞTI 1. Şerbăneşti (1513)
2. Strugurelu
3. Şerbăneştii de Sus

83. ŞOPÂRLIŢA 1. Şopârliţa (1530)
84. ŞTEFAN CEL MARE 1. Ştefan cel Mare

2. Ianca Nouă
85. TĂTULEŞTI 1. Tătuleşti (1570)

2. Bărbălăi
3. Lunca
4. Măgura
5. Mirceşti
6. Momaiu

86. TESLUI 1. Teslui
2. Cherleştii din Deal
3. Cherleştii Moşteni
4. Comăniţa
5. Corbu
6. Deleni
7. Schitu Deleni

87. TIA MARE 1. Tia Mare
2. Doanca
3. Potlogeni

88. TOPANA 1. Topana
2. Cândeleşti
3. Ciorâca
4. Cojgărei
5. Ungureni

89. TRAIAN 1. Traian

90. TUFENI 1. Tufeni
2. Barza
3. Stoborăşti

91. URZICA 1. Urzica
2. Stăvaru
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92. VALEA MARE 1. Valea Mare (1747)
2. Bârca (1542)
3. Recea
4. Turia (1512)
5. Zorleasca

93. VĂDASTRA 1. Vădastra

94. VĂDĂSTRIŢA 1. Vădăstriţa (1501)
95. VĂLENI 1. Văleni (1536)

2. Mandra
3. Popeşti
4.Tirişneag

96. VÂLCELE 1. Vâlcele
2. Bărcăneşti
3. Vâlcelele de Sus

97. VERGULEASA 1. Verguleasa
2. Căzăneşti
3. Cucueţi
4. Dumitreşti
5. Poganu
6. Valea Fetei
7. Vâneşti

98. VIŞINA 1. Vişina (1545)
99. VIŞINA NOUĂ 1. Vişina Nouă

100. VITOMIREŞTI 1. Vitomireşti
2. Bulimanu

3. Dejeşti
4. Doneşti
5. Stănuleasa
6. Trepteni

101. VLĂDILA 1. Vlădila (1501)
2. Frăsinet-Gară
3. Vlădila Nouă (1879)

102. VOINEASA 1. Voineasa
2. Blaj
3. Mărgăriteşti
4. Racoviţa
5. Rusăneştii de Sus

103. VULPENI 1. Vulpeni
2. Cotorbeşti
3. Gropşani
4. Mardale
5. Pescăreşti
6. Plopşorelu
7. Prisaca
8. Simniceni
9. Tabaci

10. Valea Satului
104. VULTUREŞTI 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.

699Olteniţa

OLTENEŞTI, com. în jud. Vaslui, alcă -
tuită 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 (inau -
gurată la 25 iul. 1888), Curteni şi Târzii.
Prelucr. cărnii. Producţie de condimente.
Fermă de creştere a vacilor pentru lapte.
Centru viticol şi de vinificaţie. Pomi -
cultură. 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, alcă -
tuită din 2 sate, situată în Câmpia

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, apar ţinând 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 necro polă birituală din aceeaşi perioa -
dă, din care s-au recu perat vase din
ceramică, mărgele de chihlim bar, piep -
teni, 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 docu -
mentar 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). Olteniţa. Figurină aparţinând culturii Gumelniţa



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 prefa -
bricate din beton, de produse alim. (pre -
parate 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 peri metrul munici piului 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 supra -
faţă, cu pereţii pictaţi sau ornamentaţi în
re lief, cu motive spiralate-mean drice.
Totodată, se remarcă bogăţia şi varietatea
uneltelor şi armelor din piatră şlefuită sau
din cupru (topoare, răzui toare, 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 in terior, vase de
provizii cu corp cilindric şi fund tronconic
etc.), modelate cu mâna, arse oxidant, la
rece, decorate cu motive spiralice-mean -
drice, reali zate prin incizie sau excizie şi
pictate (pictură albă şi pictură cu grafit)
cu motive geometrice (spirale simple sau
conjugate, brâuri alveolare, unghiuri, în
formă de tablă de şah etc.). Foarte bine
reprezen tată este şi plastica antropomorfă
(figurine femi nine sau perechi, din
teracotă, idoli, figurine cu vas pe cap) şi
zoomorfă (bovine, păsări etc.). Se presu -
pune că în timpul Imperiului Roman pe
terit. actual al oraşului O. a existat fortă -
reaţa Constan tiniana Daphne, construită
de Constantin cel Mare, vizavi de cetatea

largi şi terase în lungul văilor (Olteţ,Cerna, Geamărtălui, Horezu, Bârlui,Beica ş.a.), mărginite de versanţi cuînclinare accentuată sau moderată.Repre zintă o importantă zonă pomi-viticolă, de creştere a animalelor şi deexpl. a petrolului şi gazelor naturale. Încadrul P.O. se evidenţiază o subunitatede dealuri piemontane în partea de N,sub forma unor culmi prelungi cuînclinare către S, cu versanţi abrupţi, şi osub unitate de podişuri colinare în parteade S, repre zentată printr-un ansamblu deculmi netede, sepa rate de văi largi, cuaspect de câmpie piemontană înaltă.Zona dealurilor piemontane are o alt.medie de 400 m, dar în arealul ei sedetaşează câteva dealuri cu înălţimi depeste 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 luncade pe dr. fl. Du nărea, pe terit. com. Oltina(jud. Con stanţa). Supr.: 25 km2; vol.: 60mil. m3. Are ad. mică (sub 1,5 m) şi regimhidro logic variabil. Legat cu Dunăreaprintr-un canal pe care s-a con struit unstăvilar. 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

700 Olteţ Transmarisca (Turtucaia/Tu trakan de
azi, Bulgaria), pentru întârirea limesului
dunărean. Săpăturile arheologice din
arealul ora şului O. au mai scos la iveală
obiecte de podoabă, tezaure ş.a., datând
din perioada feudală. Localit. O. apare
consemnată documentar, prima oară, în -
tr-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 Delavrancea-
Gibory (fiica lui Barbu Ştefănescu
Delavrancea) şi „Sfânta Cuvioasă Paras -
cheva” (1947); clădirea fostului tribunal,
construită în 1925 după planu rile arhi tec -
tului Ion Cernescu (azi sediul Muzeului
de arheologie şi istorie); Monumentul
eroilor din Primul Război Mondial. 
OLTEŢ 1. Râu, afl. dr. al Oltului în cursulinf.; 175 km; supr. bazinului: 2 460 km2.Izv. de sub curmătura Olteţului, aflatăîntre vf. Bou (1 908 m alt.) şi vf. Igoiu-Micaia, de la 1 600 m alt., străbate sectorulmontan pe direcţia N-S (formând limitaîntre M-ţii Parâng şi M-ţii Căpăţânii),unde are pante accentuate (45–50‰), iarîn amonte de com. Polovragi străpungeun masiv calcaros în care şi-a săpat cheiimpunătoare (Cheile Olteţului) şi în cares-a format peştera Polovragi. Traverseazăapoi Subcarpaţii Olteniei şi Piem.Olteţului, intră în N Câmpiei Romanaţi,trece prin Balş, de unde îşi schimbădirecţia de curgere spre SE şi se varsă înOlt pe terit. com. Fălcoiu (jud. Olt). Înzona de câmpie, apele O. sunt folositepentru irigaţii. În aval de Balş, în aniifoarte secetoşi, râul seacă. Afl. pr.: Tărâia,Cerna, Peşteana, Geamărtălui, Bârlui.

2. Piemontul Olteţului, subunitate aPiem. Getic, care ocupă peste 33% dinsupr. acestuia, situată în partea de S aRomâniei, între Subcarpaţii Olteniei (laN), râul Olt (la E), Câmpia Romanaţi (laS), râurile Jiu (la SV) şi Gilort (la V).Alcătuit din depozite aluvionare fluvio-lacustre (nisipuri şi pietrişuri cuaternare,argile), P.O. are aspectul unui larg platoupiemontan, cu alt. 200–550 m, care selăţeşte pe măsură ce coboară spre S, fiindputernic fragmentat şi separat deadevărate culoare depre sionare, cu lunci

Olteţ (1). Cheile Olteţului
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şi SE) şi graniţa cu Bulgaria (la S). Esteformat din mai multe platouri interflu -viale, acoperite cu depozite loessoidegroase, cu alt. de 130–180 m, care coboarăuşor spre V-NV până la 50–100 m deasu -pra luncii Dunării. Văile scurte, tributareDunării (Valea Mare, Canaraua Fetei,Peştera, Ceairu, Baciu, Urluia ş.a.) suntputernic adâncite în depozitele de loess,căpătând aspect de canioane în interiorulpodişului. Spre zonele de vărsare înDunăre, aceste văi se lărgesc mult, subforma unor pâlnii în care sunt cantonatelimane fluviatile.
3. Com. în jud. Constanţa, alcătuitădin 4 sate, situată în lunca şi pe teraselede pe dr. Dunării, la contactul cu Pod.Oltinei; 2 780 loc. (1 ian. 2011): 1 360 desex masc. şi 1 420 fem. Cherhana. Pe -pinieră piscicolă. Centru viticol şi po -micol (pier sici, caişi, cireşi, vişini, pruni).În timpul stăpânirii romane, aşezarea,cunos cută sub numele Altina (sau

Altinum), funcţiona ca staţie a flotei mili -tare din Moesia Secunda. Pe terit. locali -tăţii Satu Nou au fost descoperite (1949,1956–1959) trei cimitire de incineraţie, dinsec. 8–9, în care s-au găsit vase dinceramică lustruită (tipic protobulgară) şistriată (autohtonă), de influenţă pro -vincial-romană. În satul Satu Nou se aflăbiserica din paiantă cu hramul „ÎnălţareaDomnului” (1863), iar în satul Strunga(fost Câşla) există biserica „Sfinţii Arhan -gheli Mihail şi Gavriil” (1770, reconstruităîn 1926) şi schitul Strunga (de maici),înfiinţat în anul 2004, cu biserica „BunaVestire”, aflată în construcţie.
OLTUS Õ Olt (2).

OMU 1. Cel mai înalt vârf din M-ţiiBucegi (Carpaţii Meridionali). Alt.: 2 505m. Alcătuit din fliş cretacic (gresii şiconglomerate). Face parte din ParculNatural Bucegi, în arealul lui remarcân -du-se circurile şi văile glaciare (Gaura,Ţigăneşti, Mă lăeşti, Moraru, Cerbu), careau o desfăşurare ra diară în jurul vârfului,

precum şi numeroase ele mente floristicespecifice munţilor înalţi: garofiţa (Dian -
thus tenuifolius), cuiucuşoara (Alyssum re -
pens), sparceta (Onobrychis transsylvanica),floa rea-de-colţi (Leontopodium alpinum),declarată monument al naturii. Pe vf. O.se află o cabană turistică (inaugurată la3 sept. 1888, cea mai veche din ţară) şi ostaţie meteorologică. Primele observaţiimeteorologice la această staţie au fostefectuate de către cabanierul Ion Stănilă(între 1927 şi 1937) care consemna zilnicdatele meteorologice într-un registru, iarîn 1937 Institutul Meteorologic dinBucureşti a înfiinţat la această cabană unbirou special cu trei observatori caretrans miteau prin radio, din oră în oră,datele meteorologice. În 1962 a fost con -struită o staţie proprie cu toate dotărilemoderne necesare transmiterii datelormeteorologice. Important obiec tiv turisticcătre care converg mai multe traseemarcate care vin dinspre Valea Prahovei(Sinaia, Buşteni), Valea Ialomiţei (HotelPeştera) şi com. Bran.

2. Cel mai înalt vârf din M-ţii Suhard(Carpaţii Orientali). Alt.: 1 932 m. Alcătuitdin şisturi cris taline (filite, şisturi sericito-cloritoase).
ONCEŞTI 1. Com. în jud. Bacău, alcătuitădin 7 sate, situată în Colinele Tutovei, laconfl. râului Frunteşti cu Berheci; 1 701loc. (1 ian. 2011): 863 de sex masc. şi 838fem. Pe terit. satului Bărboasa au fostdesco perite (1960–1965) urmele uneiaşezări de la sf. Epocii bronzului, în cares-au găsit unelte din os (ace, cuţite, seceri,dălţi) şi ceramică tipică culturii materialeNoua (sec. 14–12 î.Hr.), reprezentată princeşti cu o toartă sau două, vase de pro -vizii cu lustrul negru ş.a. Tot aici a fostiden tificată o aşezare carpică cu necro -polă de incine raţie, datând din sec. 3. Înarealul satului Onceşti a fost identificată(1967–1970) o aşezare de bordeie din sec.9, aparţinând culturii materiale Dridu,din care s-au recu perat borcane decoratecu fascicule de striuri ondulate, fusaiole,

un inel din bronz ş.a. În satul Onceşti, seaflă bise ricile cu hramurile „AdormireaMaicii Domnului” (1792–1795, rezidită în1835 şi reparată în 1852, 1872, 1878, 1894,1909) şi „Sfân tul Nicolae” (ante 1809), iarîn satul Bărboasa, o biserică de zid cuhramul „Adormirea Maicii Dom nului”(ante 1809) şi o biserică din lemn cuhramul „Naşterea Maicii Domnului”(1812–1814, refăcută în 1898–1909). 
2. Com. în jud. Maramureş, formatădintr-un sat, situată în Depr. Maramureş,pe valea râului Iza; 1 549 loc. (1 ian. 2011):764 de sex masc. şi 785 fem. Producţie debăuturi răcoritoare. Agroturism. SatulOnceşti apare menţionat documentar în1360. Com. O. a fost înfiinţată la 7 apr.2004 prin desprinderea satului Onceştidin com. Bârsana, jud. Maramureş.

ONEŞTI, municipiu în jud. Bacău, situatîn Depr. Tazlău-Caşin, la 210 m alt., înzona de confl. a râurilor Oituz şi Caşincu râul Trotuş şi în amonte de confl. aces -tuia din urmă cu râul Tazlău, la 98 km SVde 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 intra -vilan; densitatea: 2 347 loc./km2. Staţiede c.f. (inau gurată în 1884). Nod rutier.Termocentralele Borzeşti I (655 MW) şiBorzeşti II, date în folo sinţă în 1956 şi,respectiv, în 1975. Rafinărie de ţiţei(intrată în funcţiune în 1956). Ind. constr.de maşini (utilaje şi piese de schimbpentru ind. chi mică), chimică (îngră -şăminte chimice, cauciuc sin tetic, fenol,acetonă, acid sulfuric, policlorură de vinil,produse sodice şi cloro sodice), textilă(conf.), de prelucr. a lemnului (cherestea,mobilă) şi alim. (prepa rate din lapte şicarne, băuturi, panificaţie ş.a.). Producţiede rezervoare, de cisterne şi conteineremetalice şi de sticlă. Instalaţie modernăpentru demi neralizarea apei (în localit.componentă Borzeşti), intrată în funcţiu -
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ne la 3 nov. 1995. Muzeu muni cipal deisto rie (1958). Biblioteca muni cipală„Radu Rosetti”. Festival anual interna -ţional de muzică uşoară pentru copii, înluna mai (din 1995). Sală moder nă desport. Impor tantă şcoală de gimnasticăfeminină la care s-a format, în anii ’70 aisec. 20, gimnasta Nadia Comăneci. Lamarginea de E a municipiului O., înapropiere de confluenţa râului Tazlău cuTrotuş, se află Dealul Parechiu, declaratrezer vaţie naturală, acoperit cu vegetaţieabun den tă, cu diverse elemente termofile.
Istoric. Oraşul O. a luat naştere în 1952pe vatra vechiului sat Oneşti – menţionatdocumentar, prima oară, în 1436 („se liştealui Oană la Trotuş”), apoi la 14 dec. 1458şi devenit târg pe la anul 1800 (azi cartieral municipiului). Oraşul O. a fost declaratmunicipiu la 17 febr. 1968, având însubordine ad-tivă 2 localit. componente:Borzeşti şi Slobozia. Între 22 mart. 1965şi 20 mai 1996, oraşul, şi apoi municipiul
O., a purtat numele Gheor ghe Gheorghiu-
Dej. Monumente: în localit. componentăBorzeşti (Õ) se află biserica cu hramul„Adormirea Maicii Domnului” (26,20 mlungime şi 10,30 m lăţime) ctitorie din anii1493–1494 a domnului Ştefan cel Mare şia fiului său Alexandru (sfinţită la 12 oct.1494), cu faţadele deco rate cu ceramicăsmălţuită (verde, galben, ca fe niu deschis,portocaliu), în alternanţă cu cără midă şipiatră brută; a fost restau rată în anii 1904–1905, 1924 şi 1993–1994 (resfinţită la 12oct. 1994, la împlinirea a 500 de ani de laprima sfinţire). Picturile murale interioaredin această biserică au fost executate înanii 2003-2004 de către Grigore Popescu;bise rica având hramul „Sfântul Nicolae”(ante 1809, reclădită în 1843–1849, pictatăde Gheorghe Tattarescu, cu unele tran sfor -mări din 1893 şi restaurată în 1940 şi 1988);stejarul multisecular de la Borzeşti (ocrotitde lege).
ONICENI, com. în jud. Neamţ, alcătuitădin 11 sate, situată în partea de V a Pod.Central Moldo venesc; 3 604 loc. (1 ian.2011): 1 833 de sex masc. şi 1 771 fem. 
OPORELU, com. în jud. Olt, alcătuită din4 sate, situată în partea de SV a Piem.Cotmeana; 1 302 loc. (1 ian. 2011): 619 desex masc. şi 683 fem. Expl. de petrol şigaze naturale. Viticultură. Bisericile cuhramurile „Sfinţii Voievozi” (1901) şi„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”(1842–1843), în satele Oporelu şi Beria de

de văi largi, şi înălţimi de 200–300 m, caredomină Câmpia Bar căului spre V şi NV.Dealurile Oradei, ca de altfel întregulcompar timent al Dealurilor Crişene, con -sti tuie rezultatul unui proces accentuatde eroziune exercitat asupra unui vastpiemont de acumulare, situat la poalelede SV ale M-ţilor Plopiş. Dealurile Oradeisunt acoperite în mare parte cu pomifruc tiferi (meri, peri, caişi, vişini, cireşi)şi plantaţii de viţă de vie (PodgoriaOradei).
2. Depresiunea Oradea–Vad–Borod

Õ Vad–Borod.
3. Municipiu în partea de NV aRomâniei, reşed. jud. Bihor, situat pecursul inf. al râului Crişu Repede, lapoalele de SV ale Dealurilor Oradei, înextremitatea de V a Depr. Oradea–Vad–Borod, la 150 m alt., la 12 km SE degraniţa cu Ungaria (vama Borş); 204 785loc. (1 ian. 2011): 96 081 de sex masc. şi108 704 fem. Supr.: 115,6 km2, din care35 km2 în intravilan; densitatea: 5 851loc./km2. Nod feroviar (5 linii) şi rutier(5 direcţii). Aeroport. Important centruindustrial, comer cial, bancar, cultural şide învăţământ al ţării. Două centraleelectrice şi de termoficare: Oradea I (105MW, intrată în func ţiune în 1966) şiOradea II (150 MW, dată în folo sinţă în1987). Ind. constr. de maşini (maşini-unel -te pentru aşchierea meta lelor, maşini degăurit, maşini de filetat, maşini şi utilajeagricole şi fores tiere, raboteze, ciocanepneumatice, meca nisme de închidere şideschidere pentru diferite mijloace detransport, piese şi accesorii pentruautovehicule, pro duse metalice de larg
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Jos; biserică din lemn cu hramul „SfântulGheor ghe” (sec. 18), în satul Rădeşti. 
OPREA CÂRŢIŞOARA Õ Cârţişoara.

OPRIŞOR, com. în jud. Mehedinţi, alcă -tuită din 2 sate, situată în zona de contacta Câmpiei Blahniţei cu Piem. Bălăciţei;2 514 loc. (1 ian. 2011): 1 247 de sex masc.şi 1 267 fem. Produse alim (amidon).Centru viticol. Culturi de cereale, legumeş.a. Creşterea bovinelor. Biserica „SfântulNicolae” (1890), în satul Oprişor.
OPTAŞI-MĂGURA, com. în jud. Olt,formată dintr-un sat, situată în partea deS a Piem. Cotmeana, pe cursul superioral râului Vedea, la 244 m alt.; 1 141 loc.(1 ian. 2011): 540 de sex masc. şi 601 fem.Reşed. com. este satul Optaşi. Moară decereale. Producţie de amidon şi produsedin amidon, de tricotaje şi de panificaţie.Popas turistic. În satul Optaşi se află bise -ricile cu hramurile „Adormirea MaiciiDomnului” (1783–1785, cu picturi ori gi -nare) şi „Sfântul Nicolae” (1833). Până la7 mai 2004, com. Optaşi-Măgura a avutîn componenţă satul Vităneşti care la aceadată s-a desprins din această comună şia devenit reşed. comunei nou înfiinţatăSârbi-Măgura, jud. Olt.
OPTATIANA Õ Zimbor.

ORADEA 1. Dealurile Oradei, unitatedelu roa să de relief, parte componentă aDealurilor Plo pişului (Dealurile Crişene),situată în partea central-vestică a jud.Bihor, la N de valea Crişului Repede şila NE de municipiul Oradea. Sunt alcă -tuite din argile, nisipuri loessoide, marneargi loase ş.a., au culmi prelungi, separate
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consum etc.), chimică (lacuri, pigmenţianorganici, vopsele pe bază de ulei,medica mente, acizi), textilă (tricotaje,conf., ţesături din bumbac, articole depasmanterie), mat. de constr. (cărămidă,beton celular autoclavi zat/BCA, cahle deteracotă, prefabricate din beton, azbo -ciment), de prelucr. a lemnului (mobilă,che res tea, butoaie), de încălţ. şi alim. (uleivegetal, zahăr, preparate din carne şilapte, conserve, băuturi alcoolice, spirt,bere, produse de panifica ţie etc.). Con -fecţii de blănuri; articole de maro chinărie;tăbăcării; tipografii. Ferme avicole şi decreştere a porcilor. Sere legumicole,termoficate. Universitatea Oradea (inau -gurată în 1963), cu 15 facultăţi, 12 136studenţi şi 354 profesori (în anul univer -sitar 2007–2008); Institut Biblic de învă - ţământ superior (1990), numit în prezentUniversitatea Creştină „Partium”; Uni -versitatea privată „Agora” (2000). Centrunaţional de cercetări geotermale. Teatrude stat, cu două secţii (română şi maghia - ră), teatrul de păpuşi „Arcadia”, cu douăsecţii (română şi ma ghiară), filar monicăal cărui prim concert a avut loc la 5 ian.1888, iar în 1949 a devenit Filar mo nica destat, cu o sală proprie de con certeinaugurată în 2003, trei case de cultură,patru cine matografe, cinci biblio teci, întrecare se re marcă Biblioteca jude ţeană„Gheorghe Şincai” (f. 1911), cu peste 700000 de vol. în prezent, cinci mu zee ş.a.Muzeul Ţării Crişurilor, adăpostit înPalatul epis copal, în stil baroc, renovatîn 1970 şi deschis la 17 ian. 1971, cuprindecolecţii de istorie şi arheo logie, de ceasuri,argintărie, numis matică, produse alevechilor bresle, lucrări de artă plastică,precum şi colec ţii de etnografie şi ştiinţelenaturii (valo roase exponate ornitologice).Alte muzee: Muzeul Militar Naţional,Muzeul Episco piei Ortodoxe, MuzeulEpiscopiei roma no-catolice, expoziţiile

memoriale „Iosif Vulcan” (1965) şi „AdyEndre” (1955). Posturi locale de radio-emisie („Sonvest”, din 1993) şi de televi -ziune (TVS). La O. apare, printre altele,revista literară „Familia” (din 1965), ca ocontinuare a revistei omonime apărutăsub conducerea lui Iosif Vulcan înperioada 1880–1906 şi apoi cu intermi -tenţe până în 1944. La 8 km SE de O. seaflă Băile 1 Mai, iar la 10 km SE, com -plexul balnear Băile Felix. Din 1994, la O.are loc anual (în luna iul.) târgul naţionalal meşte şugarilor populari. Istoric. Celemai vechi urme de locuire descoperite înperimetrul actual al muni cipiului O. (înpunctele Salca, Gheţărie, Seleuş, Parcul„Petöfi”) datează din Neolitic, cuinventar tipic pentru cultura materialăTisa (în special ceramică având decor deproeminenţe perforate vertical şi dispusesimetric). Epoca bronzului este ilustratăprin numeroase piese (o situlă şi treispade din bronz, o brăţară din aur cucapetele în volută ş.a.) şi ceramică tracică(specifică culturii materiale Otomani). Să -păturile arheologice efectuate în diferitealte zone ale municipiului O. au mai scosla iveală vestigii din Hallstatt, dinperioadele dacică, daco-romană (înspecial monede romane), prefeudală şifeudală (podoabe din sec. 9–10). În a douajumătate a sec. 11, pe locul actualei cetăţi,a fost întemeiat un centru religios catolicprin aducerea şi stabilirea mai multorfamilii maghiare alături de populaţiaromânească, iar în anii 1077–1095 a fostconstruită cetatea din ordinul regeluiungur Ladislau I. În 1113, O. aparemenţionată docu mentar pentru primaoară cu toponimul Episcopus Waradiensis,în 1440 apare consemnată cu denu mireade Castrum Waradiense, iar în 1449 figuraca oraş (Civitas Waradiensis). În anul 1204,Papa litatea, care consemna într-undocument existenţa unei numeroase
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Oradea (3).Palatul Primăriei municipale Oradea (3). Teatrul de stat

populaţii ortodoxe în dioceza de la O.,solicita măsuri urgente pentru catolici -zarea ei. În timpul invaziei din 1241,mongolii au jefuit şi incendiat atât fortifi -caţia din O., cât şi aşezările din jur. Dupărefacerea fortificaţiei şi creşterea roluluicentrului religios de la O., localit. acunoscut (sec. 14–17) o perioadă de mareînflorire a meşte şugurilor, comerţului şiculturii. Într-un registru orădean din 1374este consemnată prezenţa, la O. şiîmprejurimi, a unei numeroase populaţiiromâ neşti, alături de care vieţuia ocomunitate maghia ră. În sec. 15–16 aparşi se dezvoltă nenumărate bresle, atestateîn diferite documente. La jumăratea sec.15 este menţionat la O. un observatorastro nomic – primul în această parte aEuropei. Populaţia oraşului a participatîn număr mare la răscoala din 1514,condusă de Gheorghe Doja, precum şi larăscoala antifeudală şi antiotomană din1527 a lui Ivan Nenada. În 1538, la O. s-aîncheiat pacea dintre Ferdinand I deHabsburg şi Ioan Zápolya, care îşidisputau stăpânirea asupra Transilvaniei,aceasta rămânând sub autoritatea viagerăa lui Ioan Zápolya. După mai multeasedii (1475, 1514, 1556–1557), cetatea din
O. a fost reconstruită în a doua jumătatea sec. 16 de către principii Transilvaniei,devenind una dintre cele mai însemnatefortificaţii de apărare ale Princi patului,aşa după cum reiese şi dintr-o stampărealizată în 1598 de Joris Hoeffnägel.Puternica cetate din O. a rezistat unuiasediu turcesc din 3 oct. 1598, dar înperioada iul.–28 aug. 1660 a fost asediatăşi cucerită, iar oraşul incendiat. Timp de
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32 de ani (până în 1692), O. s-a aflat substăpânire otomană, devenind sediul unuipaşalâc (până la 5 iun. 1692). În 1692, înurma unui îndelun gat asediu al trupelorcreştine aparţinând Ligii Sfinte, cetateaşi oraşul au fost părăsite de turci, acesteaintrând sub autoritate habsburgică pânăîn 1918. În această perioadă a fostreinstaurată su pre maţia Episcopieicatolice din O., au fost înfiinţate facultă -ţile de filosofie (1780) şi de drept (1788),un seminar (1777), o bibliotecă ş.a. În1870, comunităţile celor patru târguri(Oradea, Olosig, Velenţa şi Subcetate,ultimele trei au devenit carti ere aleoraşului), menţionate docu mentar în sec.12, după ce au obţi nut, fiecare în parte,autonomia ad-tivă, s-au unit într-osingură aşezare numită Oradea Mare. La29 sept./12 oct. 1918, la O. s-a întrunitComitetul Executiv al Partidului NaţionalRomân care a adoptat, în unanimitate,declaraţia cu privire la hotărârearomânilor din Transilvania de a se aşeza„printre naţiunile libere”. După pronun -ţarea Dicta tului de la Viena (30 aug.1940), O. s-a aflat sub ocupaţie ungarăpână la 12 oct. 1944, când a fost eliberatăde armata română. În timpul celor patruani de ocupaţie maghiară, centrul poli -tico-ad-tiv al jud. Bihor a fost tran sferatla Beiuş. Oraşul O. a fost declarat muni -ci piu la 17 febr. 1968. Monumente:

Cetatea Oradei, construită în anii 1077–1095, distrusă de invazia mongolă din1241, reconstruită în perioada 1570–1589,refăcută (în stil Vauban) şi extinsă între1717 şi 1780 de către autorităţile Impe -riului Habsburgic. Cetatea Oradei, unadintre cele mai mari şi mai bine păstratedin Transilvania, se află pe lista monu -men telor istorice care trebuie sa fierestau rată în perioada 2010-2015; bise -ricile romano-catolice cu hramurile„Sfânta Treime” (1723, pictată în 1880) şi„Maica Îndurerată” (1741); catedralaromano-catolică având hramul „SfântaMaria”, unul dintre cele mai mari monu -mente baroce din ţară (78,40 m x 40 m),construită în anii 1752–1780, mai întâidupă proiectele arhi tecţilor italieniGiovanni Battista Ricca di Lugano şiDomenico Luchini şi terminată de arhi -tec tul austriac Franz Anton Hillebrandt,cu două turle de 61 m înălţime fiecare,plasate simetric (stânga şi dreapta) deasu -pra faţadei de E, are alura monumentelorbaroce din N Italiei. În interior, catedralapăs trează fragmente de fresce din anii1776–1778 executate de Ioan Schoph, şidin 1878–1880 realizate de pictorulFrancisc Storno, precum şi o orgă de maridimensiuni, instalată în anul 1780. Altarula fost sculptat în marmură de Carrara, înanul 1897, de maistrul italian Triscorniadupă planul artistului Toth Stephan;claus trul mănăstirii franciscane (1731),azi spital; bise rica ortodoxă din cartierulVelenţa, cu hramul „Sfinţii Arhangheli

704 Oradea Mihail şi Gavriil” (1760–1780, distrusă deun 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 FranzAnton Hillebrandt, cu 100 de încăperi.După lucrările de renovare efectuate lasfârşitul anilor ’70 ai sec. 20, adăposteşteîn pre zent Muzeul Ţării Crişurilor;biserica romano-ca tolică cu hramul„Sfântul Ladislau” (1720–1733), cu adău -giri din 1741 (sacristia) şi 1800 (a fostalungit corul); biserica mănăstiriiUrsulinelor (1772), azi biserica romano-catolică „Sfânta Ana”; Biserica cu Lună,având hramul „Adormirea Mai ciiDomnului” (azi Catedrala EpiscopieiOrto doxe din Oradea), cu turn-clopotniţăde 55 m înălţime, a fost con struită în anii1784–1790 în stil baroc, cu elemente neo -clasice, după planul arhitectului JakobEder, şi pictată la interior în 1816–1817de fraţii Alexandru şi Arsenie Teodo -rovici din Năsăud şi în 1831 de PaulMurgu. Biserica a fost renovată în anii1909, 1929 şi repictată integral în 1977 deEremia Profeta. În 1793 a fost instalat înturlă un orologiu şi un glob care seînvârte în jurul propriului ax, indicândfazele Lunii fapt pentru care i s-a atribuitnumele Biserica cu Lună. Pe arcul dublude deasupra altarului se află pictatportretul lui Horea; claustrul mănăstiriiUrsulinelor (1772, cu modificări din 1857şi 1877); biserica ortodoxă, din lemn, cu
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hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şiGavriil”, con struită în 1785 şi strămutată(din satul Brusturi) la Oradea în 1962;biserica ortodoxă cu hramul „SfântulNicolae” (1801–1810); biserica reforma -tă (1835–1853); biserica mănăstiriiCapucinilor (1827); biserica ortodoxăruteană, cu hramul „Sfân ta Treime” (sec.18); Sinagogă (1803); Sinagoga Neologă„Zion”, construită în anii 1877–1878 dupăplanul arhitectului David Busch, cu fresceoriginare executate de Horovitz Mór, esteuna dintre cele mai mari sinagogi dinRomânia (1 000 de locuri); capela roma -no-ca tolică „Sfântul Ladislau” (1887); bi -se ri   ca ortodoxă cu hramul „SfântulGheorghe” (sec. 19); biserica evanghelică(1903); biserica ro  mano-catolică dincartierul Olosig, construită în 1905 dupăplanurile arhitecului Rimanóczy Kálmánjunior; clădirea Gării (1858); clădireaTeatrului de Stat, construită în stilneoclasic (1899–1900) de firma vienezăFerdinand Fellner, în colaborare cuHermann Hel mer după planul arhitec -tului Rimanóczy Kálmán junior; clădireaPrimăriei municipale (1902–1903), în stilneoclasic ridicată după planul arhitec -tului Rimanóczy Kálmán, dominată deun turn cu ceas, înalt de 50 m; clădireaTribunalului (1901); palatul Episcopieigreco-catolice (1900–1905), în stil neo -clasic, cu elemente ale stilurilor rococo,baroc şi Renaştere, azi sediul Biblio teciijudeţene, a fost construit după planularhitectului Rimanóczy Kálmán şi estemarcat la colţ de un turn fals; alte edificiiconstruite după planurile arhitectuluiRimanóczy Kálmán junior sunt: PalatulEpiscopiei Ortodoxe (1905, renovat în1971), Palatul de Finanţe (febr. 1899–apr.1900, stil eclectic), Palatul „Moscovitz”(1905, stil secession), Palatul „Apollo”

(1912–1914); Palatul „Vulturul Negru” afost construit în anii 1907–1908 dupăplanurile arhitecţilor Komor Márcell şiDezsö Jakab, în stil secession, şi estecompus din două corpuri cu parter şipatru etaje fiecare între care se află unpasaj acoperit cu vitralii. În prezent aicifuncţionează un hotel, cu cinematograf,o bancă, mai multe cluburi, cafenele,restaurante ş.a.; Palatul „Stern” (1904–1906) – arhitecţi Komor Márcell şi DezsöJakab; statuia ecvestră a lui MihaiViteazul, operă a sculp   torilor AlexandruGheorghiţă şi Geta Caragiu, dezvelită la19 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,alcă tuită 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 dec.f. (în satul Oraşu Nou). Nod rutier.Expl. de bentonit. Producţie de rachiurinaturale şi de încălţăminte. Pomicultură;viticultură. Izvoare cu ape minerale. Însatul Oraşu Nou, menţionat documentar,prima oară, în 1270, cu numele Nova
Civitas, se află o biserică din sec. 15 (azibiserică reformată), cu amvon realizat şisculptat în 1759 de David Sipoş. Bisericareformată a fost reconstruită în etape, înanii 1835-1853, şi este dominată de douăturnuri construite în 1870-1871 care înperioada 1897-1904 au fost folosite depompieri ca puncte de observaţie;biserică ro mano-catolică având hramul„Sfânta Elisabeta” (1786), în satul Petreşti;biserica ortodoxă cu hra mul „Naşterea

Maicii Domnului” (1864), în satul Prilog.Până la 21 mai 2010, com. O.N. a avut încomponenţă satele Racşa şi Racşa-Vii carela acea dată s-au desprins din com. OraşuNou şi au format com. Racşa, jud. SatuMare.
ORATA, Mănăstirea ~ Õ Fundu
Moldovei.

ORAVIŢA 1. Dealurile Oraviţei, unitatedelu roasă de relief în SV României, partecomponentă a Dealurilor Vestice, situatăîn extremitatea de S a acestora, la V deM-ţii Aninei, între râurile Caraş (la N) şiNera (la S). Alcătuită din pietrişuri, ni -sipuri, marne şi argile dispuse peste unfundament format din şisturi cristaline,care apar la zi în zona de contact cu M-ţiiAninei. Masivele deluroase formează unrelief domol ale cărui culmi prelungi(Culmile Ciclovei 504 m – alt. max. aDealurilor Oraviţei, Prisaca 430 m, DealuMare 376 m, Gădiş 346 m, Pietrele Albe340 m, Laţovei 241 m, Ciuchici 235 m),separate de văi largi însoţite de terase şilunci, scad de la c. 500 m alt., la contactulcu M-ţii Aninei, la c. 200 m spre CâmpiaCara şului. Spre periferie au aspectul unuipiemont de acumulare şi de eroziune.Dealurile Oraviţei sunt acoperite cupăduri de cer (Quercus cerris) şi gâr niţă
(Quercus frainetto), iar pe alocuri cuplantaţii de pomi fructiferi.

2. Oraş în jud. Caraş-Severin, situatîn zona Dealurilor Oraviţei, la 259–308 malt., pe râul omo nim, la 52 km SV demunicipiul 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 feroviarşi rutier. Expl. de sulfuri polimetalice;expl. forestiere (din 1855). Producţie deîncălţăminte, de mobilă, parchete, semifa -bricate, cherestea şi de produse alim.(bere, preparate din lapte). Centru pomi -col. Teatru orăşenesc (numit azi „MihaiEminescu”), inaugurat în 1817 (cel maivechi din ţară). Acti vitatea teatrală din
O. datează din 1763, când aici a luat fiinţăo trupă de actori amatori. Tradiţia a fostreluată în 1977 prin înfiinţarea unei noitrupe de teatru popular cu actori amatori.În 1777 a luat fiinţă o şcoală românească,iar în 1819 un Gimnaziu latin. Muzeu deistorie a teatrului şi oraşului O. (cos tume,recuzită, texte, fotografii etc.) organizatîn clădirea celui mai vechi teatru dinRomânia. Muzeul farmaciei cu exponate
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de mobilier, instrumentar farmaceutic,cărţi vechi ş.a. datând din anul 1862 şipână în prezent. La O. se află cea maiveche farmacie monta nistică dinRomânia, înfiinţată în 1763 de EdwardWinter. Istoric. Oraşul de azi a rezultatdin contopirea a două localit. (Oraviţa
Montană şi Oraviţa Română), menţionatedocumentar între 1690 şi 1700 în Con -
scripţia lui Marsigli, care făceau parte dindistrictul Palanca. Totuşi, OraviţaRomână apare menţionată documentar,prima oară, ca sat, în anul 1230 cu numele
Chery, ridicat la rang de civitas (orăşel) în1334, la cel de castrum în 1387, din nou
civitas în 1403, castellum în anii 1440–1459şi din nou castrum în 1587. Oraviţa Mon -
tană apare consemnată drept centruminier pentru extracţia şi prelucr. cu -prului, cu două topitorii de cupru con -struite în 1718 şi 1777, iar Oraviţa Româ năca aşezare cu caracter agricol. În 1720,Curtea Imperială de la Viena a emis undecret prin care asigura cheltuielilenecesare pentru construi rea de locuinţepentru familiile din Tirol şi Styria, careurmau să fie colonizate la O. şi împreju -rimi pentru susţinerea şi dezvoltareamineritului. La începutul sec. 19, O. erarecunoscută ca centru urban. În perioada1846 – aug. 1854, între O. şi satul Iam (dincom. Berlişte, jud. Caraş-Severin), viaRăcăş dia, a fost construită prima linie dec.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 lun gime), cu 15tuneluri (dintre care cele mai lungi sunt:Polom 990 m, Gârlişte 660 m, Maniel 298m, Sailer 230 m, Gohlob 112 m) şi 30 deviaducte (Berlişte 130 m, Maidan 115 mş.a.). Staţia de c.f. din O. a fost inauguratăla 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). Monu mente: bise -rica romano-catolică (1713–1718);bisericile ortodoxe cu hramurile „SfântulIlie” (1743–1755, pic tată în 1867 de uncolectiv condus de Dimitrie Turcu) şi„Adormirea Maicii Domnului” (1781–1784), construită în stil baroc, cu picturimurale executate în 1808 de Mihail şiArsenie 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 osâr dia 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
Neu mann, renovată în 1893, când i s-au
făcut şi unele modificări, declarată mo -
nu ment istoric şi de arhi tectură; clădirea
Primăriei vechi (1880, cu unele mo dificări
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
Tribu nalului (1818), azi sediul Procura -
turii 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 Şu rea  nu), situată
la S de cursul mijlociu al Mureşului şi
la E de Valea Streiului unde, în Antichi -
tate, 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 depre -
sionar de origine tectonică, pe valea
mijlocie a Mureşului (parte compo nentă
a Culoarului Mureşului), cu prins între
prelungirile M-ţilor Metaliferi (la N) şi
cele ale M-ţilor Şureanu (la S) şi, apro -
ximativ, între localit. Vinţu de Jos (la NE)
şi Turdaş (la SV). Are o formă alungită,
pe direcţie NE-SV, cu nu meroase „golfu -
leţe” depresionare care pătrund în zona
montană, cu relief predominant deluros
în partea sudică şi de terase şi lunci în
cea nordică.
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3. Municipiu în jud. Hunedoara,
situat în Cu loa rul 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 plas tice, obiecte de
sport, coloranţi, vopsele, tananţi, volane
pentru automobile, săniuţe, aparate
electrocasnice, cabluri electrice, cherestea,
siropuri, tincturi, unguente, uleiuri esen -
ţiale, cărămidă, ţiglă şi alim. Ferme de
creştere a bovinelor şi porcinelor. Pomi -
cultură. 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
pre lucrării bronzului) şi din perioada
statului dac (o brăţară spiralică din argint,
monede şi tezaure mo netare romane,
cărămizi cu ştampilă etc.). Prima menţiu -
ne documentară a localit. datează din
1224; în perioada 1332–1337 apare con -
semnat în registrul dijmelor papale, iar
în 1364 au fost colonizate mai multe
familii de germani. Distrusă de invazia

Orăştie (3). Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil”
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mongolă în 1241, aşezarea a fost refăcutăulterior, devenind în sec. 14 un importantcentru urban (consemnat în 1334 cunumele civitas woras nominata) şi meşteşu -găresc. În 1420, asezarea a fost incendiatăşi je fuită de turci, care au luat ca prizo -nieri c. 20 000 de locuitori. În sec. 14–16a fost un important centru politic şicultural al românilor transilvăneni, aicifuncţionând mai multe şcoli şi o tipo -grafie, de sub teascurile căreia a apărut,la 15 iul. 1582, Palia de la Orăştie, tipărităcu litere chirilice de meşterii tipografiMarian şi Şerban Coresi (fiul diaconuluiCoresi). Această carte, un monument delimbă veche românească, reprezintăprima traducere în limba română aleprimelor două părţi ale Bibliei: Bitia(Geneza) şi Ishodul (Exodul). Autoriitraducerii (Mihail Tordaşi, episcopulArdealului, Ştefan Herce din Sebeş –„propo văduitorul Evan ghe liei”, EfremZacan, dascăl la biserica din Sebeş, MoisePeştişel din Lugoj – „propovăduitorulEvangheliei”, Archirie, proto populHunedoarei) s-au străduit ca, prin înlătu -rarea particularităţilor regionale, sădemon streze expre sivitatea limbii ro -mâne şi posibilitatea ei de a deveni olimbă de cultură. Oraşul O. a fost declaratmunicipiu la 18 ian. 1995. Monumente:cetatea Orăştiei (sec. 14–15, menţionatădocumentar în 1560), cu incintă forti -ficată, străjuită de turnuri de apărare şibastioane, transformată şi amplificată în1631; biserică fortificată (iniţial romano-catolică, preluată de cultul reformatcalvin în 1560), datând din sec. 13–14,refăcută în 1560, cu turn ridicat în 1752.Biserica a fost avariată de atacul turcilorîn 1479, restaurată în anii 1480, 1631, 1752,1844, 1936. Posedă o orgă instalată în1910; bisericile ortodoxe cu hramurile„Adormirea Maicii Domnului” (sec. 17,cu picturi murale interioare executate înfrescă, în anii 1977–1979, de Ioan Diaconudin Craiova), cu turn-clopotniţă din 1873,înalt de 35 m, „Sfântul Nicolae” (sec. 18)şi „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”construită în 1936–1943 după planularhitectului George Cristinel, cu picturimurale interioare executate de DimitrieBelizarie în 1940-1942, sfinţită la 27 sept.1945; picturile au fost refăcute în 2000–2001 de Ioan Preduţ din Orăştie; Sina -gogă (1867); biserica luterană (1820–1823,reparată în 1981); biserica „Sfântul IlieTesviteanul”, construită în anii 1932–1935de greco-catolici, pe locul uneia mai

vechi, preluată de cultul ortodox în 1948;biserica greco-catolică „Sfântul Ilie Tes -vitea nul” construită în perioada 22 nov.2000–7 apr. 2008; biserica mănăstirii fran -ciscane datând din sec. 13, restaurată demai multe ori; Casina română (1883);clădirea Poştei vechi (1900); MonumentulPaliei, operă a sculptorului NicolaeAdam, dezvelit în 1974; statuia luiBurebista (sculptor: Ion Bolborea), dez -velită la 18 aug. 2001. La c. 35 km S-SEde municipiul O. se află complexul decetăţi dacice din M-ţii Orăştiei. 
ORĂŞTIOARA DE SUS, com. în jud.Hune doara, alcătuită din 8 sate, situatăpe pantele de N ale M-ţilor Şureanu, lapoalele vf. Brusturelu (1 279 m alt.), pecursul superior al râului Orăştie; 2 196loc. (1 ian. 2011): 1 094 de sex masc. şi1 102 fem. Expl. lemnului. Agroturism.În perimetrul satului Costeşti se aflăruinele cetăţii Blidaru. Pe terit. satuluiGrădiştea de Munte, pe Dealul GrădişteaMun celului (c. 1 200 m alt.) din M-ţiiOrăştiei, au fost desco perite (după anul1950) vestigiile unei aşezări dacice,cunoscută în literatura de specialitate cunumele Sarmizege tusa Regia, pr. centrueconomic, politic, militar şi re ligios alstatului dac în sec. 1 î.Hr.-1 d.Hr. Sarmi -
zegetusa Regia este considerată ca unadintre cele mai mari şi mai puternicecetăţi de refugiu din Dacia, fiind de planpoli gonal, cu ziduri de piatră, cu douăporţi şi mai multe terase amenajate. Aşe -zarea civilă era formată din numeroaselocuinţe şi ateliere meşteşugăreşti, răs -pân dite pe terasele din jurul platouluisupe rior, şi dintr-un complex de sanc -tuare (zona sacră) legat de cetatea de pevârful platoului printr-o via sacra (aleepavată cu lespezi de piatră şi dublată derigole). În cadrul comple xului de sanc -tuare (patrulatere şi circulare), carecuprindea şi un altar de sacrificii, deforma discului solar, se remarcă Sanctua -
rul patrulater mare, com pus din şase şiruri

de câte zece tambure cilindrice de calcar,şi Sanctuarul mare circular (renumitulcalendar al dacilor, în care anul era socotitde 360 de zile). Aici, la Grădiştea Mun -celului, au fost gă site numeroase unelteşi obiecte din fier, ceramică dacică, lu -crată la roată sau cu mâna, cu motivegeometrice, vegetale şi zoomorfe, arme,obiecte din bronz, monede, o trusă medi -cală etc. În zona sanctuarelor a fost desco -perit un vas de cult care poartă inscripţia
DECEBALUS PER SCORILO (Decebal,fiul lui Scorilo). Aşezarea dacică de laGrădiştea Muncelului, ca şi cetatea şisanctuarele au fost distruse de romani întimpul celui de-al doilea război daco-roman din 105–106, împăratul Traianinstalând aici un detaşament al Legiunii
a IV-a Flavia Felix, însărcinat cu pazaregiunii. Vestigiile aşezării SarmizegetusaRegia au fost incluse, în 1999, pe listapatri moniului cultural mondial UNESCO.În arealul satului Ludeştii de Jos a fostdescoperită (în a doua jumătate a sec. 19)o stanţă monetară. 
ORBEASCA, com. în jud. Teleorman,alcătuită din 3 sate, situată în CâmpiaGăvanu-Burdea, pe râurile Teleorman şiClaniţa; 7 760 loc. (1 ian. 2011): 3 842 desex masc. şi 3 918 fem. Reşed. com. estesatul Orbeasca de Jos. Culturi de ce reale,floarea-soarelui, plante tehnice şi denutreţ, legume ş.a. Creşterea bovinelorpentru lapte. Pe terit. satului Lăceni a fostidentificat un mormânt tumular geto-dacdin sec. 1 î.Hr., în care s-au găsit resturileunei fibule de bronz, un vârf de săgeată,tipar pentru turnat metale, fragmenteleunei căni, ale unei fructiere şi ale uneistrăchini negre. În satul Orbeasca de Josse află o biserică ortodoxă, cu hramul„Cuvioasa Pa rascheva” (1844), în satulLăceni există biserica „Sfântul Gheorghe”(1844), iar în satele Lăceni şi Orbeasca deSus, câte un conac din 1900 şi, respectiv,1907. 
ORBENI, com. în jud. Bacău, alcătuitădin 2 sate, situată în lunca şi pe teraselede pe dr. Siretului, la poalele de SE aleCulmii Pietricica; 4 026 loc. (1 ian. 2011):1 982 de sex masc. şi 2 044 fem. Staţie dec.f. (în satul Orbeni). Expl. de balast.Centru de meşteşuguri tradiţionale (ţesă -turi de in, cânepă, lână şi păr, cusăturipopulare, confec ţio narea de costumepopulare, covoare, cergi, lăice re ş.a.).
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Biserică din lemn cu hramul „SfântulNicolae” (1785, restaurată în 1977–1979)şi biserica de zid cu hramul „SfinţiiÎmpăraţi Constantin şi Elena” (1993), însatul Orbeni. 
ORBIC  Õ Buhuşi.

ORCZYDORF Õ Orţişoara.

ORDESSOS, denumirea antică a râului
Argeş. 
ORLAT, com. în jud. Sibiu, formată dintr-un sat, situată în partea de V a Depr.Sibiu, în zona numită MărginimeaSibiului, la poalele de NE ale M-ţilorCindrel, 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 655fem. Staţie de c.f. Producţie de încălţă -minte, de articole de voiaj şi marochi -nărie, de mobilă pentru bucătării, furnire,panouri din lemn, de cherestea şi deţesături din lână (covoare, pături). La O.a funcţionat (din 1534) o fabrică de hârtie,care a fost mistuită de un incendiu în1943. Moară de cereale. Balas tieră.Important centru de creştere a ovinelorşi bovinelor. Muzeu etnografic. Pomi -cultură. Satul Orlat apare men ţionatdocumentar, prima oară, în 1265. La 15apr. 1762 a fost emis decretul imperialhabsburgic pentru înfiinţarea miliţieinaţionale grănicereşti în urma căruia, în1765 a luat fiinţă Regimentul I românescde graniţă de la Orlat care a funcţionatpână în 1851. La O. se află mănăstirea cuacelaşi nume (de maici), cu biserica„Sfânta Treime” construită în anii 1992–1994 prin strădania călugărilor MihaiAgachi şi Mihai Boghian. Ruinele uneicetăţi din sec. 14–15; biserica orto doxă cuhramul „Sfântul Nicolae” (1794-1796,zugrăvită în 1798 de Simion zugravul),declarată monument istoric; bisericaromano-catolică (1746); clădirea sediuluicoman da mentului grăniceresc (1763–1765, cu transformări din sec. 20); casădin lemn (1852). 
ORLEA, com. în jud. Olt, alcătuită din 2sate, situată în partea de S a CâmpieiRomanaţi, în lunca şi pe terasele de pestg. Dunării; 2 591 loc. (1 ian. 2011): 1 272de sex masc. şi 1 319 fem. Muzeu sătesc(f. 1 mai 1952), în satul Orlea, cu exponatede arheo logie, ceramică medievală,numis matică, etnografie, co lecţii de florăşi faună din zonă. Cămin cultural (1947);

708 Orbic struită în 1833 prin strădania ser daruluiDumitru Pleniceanu şi a mamei saleMaria şi pictată în 1840; în satul Cornuexistă bisericile cu hramurile „SfântulDumitru” (1851–1857) şi „Sfân tulNicolae” (1898–1902), iar în satul Teiu,bise rica „Sfântul Nicolae” (1899) şi bise -rica din lemn cu hramul „SfântulDumitru” (1845). 
ORŞOVA, municipiu în jud. Mehedinţi,situat pe malul lacului de acumularePorţile de Fier I de pe Dunăre, într-unmic golf al acestuia, în zona de vărsare arâului Cerna în Dunăre, la 29 km NV demunicipiul Drobeta-Turnu Severin;12 501 loc. (1 ian. 2011): 5 996 de sex masc.şi 6 505 fem. Supr.: 57,6 km2, din care 5,3km2 în intravilan; densitatea: 2 359loc./km2. Port fluvial. Staţie hidrologică.Staţie de c.f. (inaugurată la 11 ian. 1878).Expl. de bentonit, de crom, granit şi ba -last. Termocentrală. Şantier naval (constr.de nave fluviale, de barje etc.). Constr. demotoare genera toare şi de transfor -matoare electrice. Întreprinderi de prepa -rare a min. nemetalifere (feldspat, azbest,cuarţ, talc) şi de prelucr. a lemnului.Producţie de jocuri şi jucării şi de băuturirăcoritoare. Muzeul „Porţile de Fier”.Staţiune ştiinţifică de cercetări geograficea Universităţii Bucureşti. Ca urmare arealizării lacului de acumulare Porţile deFier I, vechea vatră a oraşului a fostinundată, iar populaţia a fost strămutatăpe un nou amplasament, incluzândterasele Dunării şi ale Cernei şi versantulde S al M-ţilor Almăj, unde s-a construitun oraş complet nou (1966–1971), care aînglobat şi satele Jupalnic, Tufări şiCoramnic. Istoric. Pe terit. actualuluicartier Jupalnic a fost descoperit (1899)un depozit de unelte şi arme din bronzdatând din prima Epocă a fierului(Hallstatt). În arealul vechiului oraş O.(acoperit în prezent de apele lacului deacumulare) au fost descoperite (1966–1970) urmele aşezării daco-romane
Dierna, menţionată documentar în anul157 cu numele Tisierna (toponim desco -perit pe o inscripţie) ridicată la rang demunicipiu în timpul împăratului romanSeptimius Sever (193–211). Pe lângăaceastă aşezare civilă exista şi un castruroman de tip quadriburgium (34 x 35 m),construit la sf. sec. 3–începutul sec. 4, curol strategic la capătul de S al CuloruluiTimiş-Cerna, prin care trecea o şosearomană către Tibiscum (azi Caransebeş).Săpăturile arheologice au scos la iveală

bibliotecă (peste 7 000 vol.). Culturi iri -gate de cereale, plante tehnice, legumeş.a. Pe terit. satului Orlea, atestat docu -men tar în 1501, au fost desco periteurmele unei aşezări ro mane (sec. 2–3), încare s-au găsit fibule, aplice, catarame,reliefuri de cult în piatră, o figurină deteracotă reprezentând un maur ş.a.,precum şi res turile unui pod roman dezidărie, construit peste Dunăre în timpulrăzboaielor purtate de Domiţian în Dacia.Biserică cu hramul „Sfântul Nicolae”(1863–1864), în satul Orlea. Până la 7 mai2004, com. O. a avut în componenţă sateleGura Padinii şi Satu Nou, care la aceadată s-au desprins din com. O. şi auformat com. Gura Padinii, jud. Olt.
ORLEŞTI, com. în jud. Vâlcea, alcătuitădin 5 sate, situată în lunca şi pe teraselede pe dr. Oltului, la poalele de SE alePiem. Olteţului; 3 298 loc. (1 ian. 2011):1 574 de sex masc. şi 1 724 fem. Haltă dec.f. (în satul Orleşti). Producţie de mobilăşi de cărămidă; două brutării. Centruviticol şi de vinificaţie. Creşterea bovi -nelor, ovinelor, porcinelor, capri nelor,caba linelor şi a păsărilor. Bisericile dinlemn cu hramurile „Sfântul Nicolae”(1803–1804) şi „Sfinţii Voievozi” (1832),în satul Aureşti. În satul Orleşti se aflăbiserica având dublu hram – „SfântulNicolae” şi „Înălţarea Domnului” (1910-1913, cu picturi murale interioare execu -tate în frescă în 1941–1956 de StanHermeneanu, restaurată în 2007–2008).
ORMENIŞ, com. în jud. Braşov, formatădintr-un sat, situată la poalele de NE aleM-ţilor Perşani, pe stg. văii Oltului; 2 133loc. (1 ian. 2011): 1 050 de sex masc. şi1 083 fem. Haltă de c.f. (în satul Ormeniş).Expl. lemnului. Satul Ormeniş aparemenţionat documentar, prima oară, în1319. Rezervaţie paleontolo gică (punctfosilifer 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 încomponenţă satul Augustin, care la aceadată a devenit comună de sine stătătoare.
ORODEL, com. în jud. Dolj, alcătuită din5 sate, situată în zona de contact a Piem.Bălăciţei cu Câmpia Desnăţui, pe cursulsuperior al râului Baboia; 2 908 loc. (1 ian.2011): 1 453 de sex masc. şi 1 455 fem.Nod rutier. Viticultură. În satul Călugăreise află biserica având triplu hram –„Sfântul Nicolae”, „Sfântul Ioan” şi„Adormirea Maicii Domnului”, con -
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o statuie din marmură a unui soldatroman, o statuetă din bronz reprezentândlupta lui Hercule cu Anteu, o coloană decapitel doric ş.a. În peri metrul vechiuluioraş au mai fost identificate douănecropole din care s-au recuperat sicriede plumb, cu decor în relief, realizat printurnare (sec. 4), linguriţe de argint,monede, podoabe etc. Oraşul Dierna acontinuat să existe până la începutulsec. 7. În sec. 9–11, aici a existat o cetatede pământ (Castrum Urscia), menţionatăatât în cronica Gesta Hungarorum (sec. 12)a notarului ungur Ano nymus, cât şi înlucrarea cu caracter hagiografic Legenda
Sfântului Gerhard (Legenta Santi Ger hardi
Episcopii) – cetate care a aparţinut vo -ievozilor români Glad şi apoi Ahtum. Înanii 1371–1372 a fost construită o cetatedin piatră. În 1524, cetatea O. a fostcucerită de turci şi stăpânită până în 1688(din 1664, O. a devenit centrul ad-tiv alunui sangeac). În 1688, O. a fost cucerităde austrieci, iar în 1768 a devenit sediulunui regiment de graniţă care a existatpână în 1870. În sec. 17–18, O. a avut unimportant rol militar, deoarece în aceastăzonă s-au desfăşurat mai multe lupte înrăzboaiele dintre turci şi imperi ali (1688–1692, 1716–1718, 1737–1739, 1788–1791). Înperioada 16/29 aug.–23 aug./5 sept.1916, la O. şi împrejurimile sale s-audesfăşurat puternice lupte între armatelegermane şi cele române comandate degeneralul Ion Dragalina, O. fiind eliberatăşi păstrată până la sf. lunii oct. 1916. După1 dec. 1918, O. a revenit de jure României,iar la 1 iun. 1919 a intrat de facto subadministraţie româ nească. În 1923, O. afost declarată oraş, iar la 23 oct. 2000 a

fost trecută în categoria municipiilor.
Monumente: mănăstirea de maici, cubiserica având hramul „Sfânta Ana”,ctitorie din anii 1935–1939 a lui Pam filŞeicaru. În 1945, mănăstirea a fost trans -formată în tabără pentru elevi şi apoi încomplex turistic cu restaurant. Mănăs -tirea a fost reînfiinţată în 1990 (sfinţită la2 dec. 1990), iar în perioada 1993–1997s-au întreprins ample lucrări de restaurareşi s-au recondiţionat picturile murale şiiconostasul, biserica fiind resfinţită în1999. Muzeu dedicat publicistului PamfilŞeicaru (inaugurat în 1995); bisericaortodoxă cu hramul „Sfântul Nicolae”(1746), strămutată în oraşul nou în 1972şi pictată în 1982-1984 de Constantin şiElena Dumitraşcu; biserica romano-catolică având hramul „NeprihănitaZămislire” (1966–1972).
ORŢIŞOARA, com. în jud. Timiş,alcătuită din 4 sate, situată în CâmpiaVingăi; 4 290 loc. (1 ian. 2011): 2 077 desex masc. şi 2 213 fem. Staţii de c.f. (însatele Orţişoara şi Călacea), inaugurateîn 1868. Nod rutier. Expl. de petrol şi gazenaturale (în satul Călacea). Prelucr.lemnului (mobilă pentru birouri, butoaie)şi a laptelui; Producţie de încălţăminte,de lenjerie de corp şi de prefabricate dinbeton. Creşterea bovinelor, porcinelor şipăsărilor. Culturi de cereale, planteuleioase etc. Patru cămine culturale.Staţiune balneo climaterică, în satulCălacea (Õ). Pe terit. satului Corneşti(numit până în 1964 Jadani sau Jădani),menţionat documentar, prima oară, în1332 (în 1334 apare consemnat cudenumirea Sacerdos de Sadan), au fostdescoperite urmele unei aşezări din

perioada mijlocie a Epocii bronzului (c.1500–1300 î.Hr.) în care s-au găsit uneltedin piatră (topoare), din silex (lame), dinlut (fusaiole), un topor din bronz şi multevase ceramice, bogat ornamentate cughirlande, benzi haşurate, triunghiurirealizate prin incizie. În peri metrulsatului Orţişoara, menţionat documentar,prima oară, în 1318, a căzut un meteoritîn anul 1785. În perioada 1783–1785 la O.au fost colonizate peste 200 de familii degermani, care i-au atribuit numele
Orczydorf. Biserică romano-catolică(1809), în stil baroc, biserica ortodoxă„Adormirea Miacii Domnului” (1968-1971) şi clădirea Primăriei (1910), în satulOrţişoara. Rezervaţia geologică „Vulcaniinoroioşi” din satul Seceani. În perioada1916–1929 satul Orţişoara s-a numit
Cocota.
OSICA Õ Potcoava.

OSICA DE JOS, com. în jud. Olt,alcătuită din 2 sate, situată în CâmpiaRomanaţi, pe râul Olteţ, la 35 km SSV demunicipiul Slatina; 1 671 loc. (1 ian. 2011):840 de sex masc. şi 831 fem. Centru deconfecţionare a covoarelor olteneşti şi aţesăturilor populare. Culturi de cereale,plante tehnice şi de nutreţ, legume ş.a.Formaţie de dansuri populare (căluşari).Biserica „Sfântul Nicolae” (1825), decla -rată monument istoric, în satul Osica deJos. Com. O. de J. a fost înfiin ţată la 7mai 2004 prin desprinderea satelor Osicade Jos şi Bobu din com. Dobrun, jud. Olt.Tot până la 7 mai 2004, satul Osica de Josa fost satul de reşedinţă al com. Dobrun.
OSICA DE SUS, com. în jud. Olt,alcătuită din 6 sate, situată în CâmpiaRomanaţi, pe dr. văii Oltului; 4 997 loc.(1 ian. 2011): 2 453 de sex masc. şi 2 544fem. Reşed. com. este satul Vlăduleni(atestat documentar în 1558). Staţie de c.f.(în satul Vlăduleni). Nod rutier. Secţie decovoare manuale de tip persan. Culturide ce reale, plante tehnice şi de nutreţ,floarea-soarelui, legume etc. Centru demeşteşuguri tradiţionale (rotărit, con -fecţio narea pieselor de port popular şi aţesăturilor de interior cu ajutorul răz -boiului de ţesut manual). În satul Ostrov,menţionat documentar în 1787, se află obiserică ortodoxă cu dublu hram –„Sfântul Nicolae” şi „Sfântul Gheorghe”(1787), iar în satele Greci (atestat docu -mentar în 1787) şi Osica de Sus (atestat

709Osica de Sus

Orşova. Vedere generală



documentar în 1495) există bisericile cuhra murile „Sfinţii Împăraţi Constantin şiElena” (1830) şi, respectiv, „SfinţiiVoievozi” (1841, restaurată în 1939 şi1950) şi „Sfântul Nicolae” (1894).
OSLEA, culme muntoasă în partea de
NV a M-ţilor Vâlcan (Carpaţii Meridio -
nali), delimitată la N şi V de văile supe -
rioare ale râurilor Jiu de Vest şi Cerna.
Culmea, cu aspect de creastă îngustă şi
golaşă, este alcătuită din calcare cristaline.
Vege taţie de stâncărie calca roasă, cu
unele elemente sudice (Festuca xanthina,
Hedraeanthus gramini folium) şi câteva
specii arcto-alpine (Dryas octo petala 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. Cen tru de vinificaţie. Renumită
podgorie. Pomi cultură (piersici, caişi,
cireşi, meri). Plantaţie expe rimen tală de
kiwi. Creşterea ovinelor şi caprinelor.
Pescuit în apele Dunării şi ale lacului
Bugeac (sau Gârliţa). Centru de confec -
ţionare a uneltelor de pescuit. În peri -
metrul com. O. se află pădurea Esechioi,
declarată rezervaţie forestieră. Pe terit.
satului Bugeac au fost iden tificate 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 desco perite 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 peri -
metrul 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 mo nahul
Elefterie Mihai în 1936. Biserica mănăs -
tirii, cu trei altare şi patru hramuri („Cu -
vioasa Paras cheva”, „Sfântul Gheorghe”,
„Izvorul Tămăduirii” şi „Înălţarea Sfintei
Cruci”), a fost construită în perioada
5 iul. 1936–13 sept. 1942 după planul
arhitectului N. Săvu lescu şi pictată abia
în anii 1970–1980. La 28 oct. 1959,
mănăstirea a fost desfiinţată de auto -
rităţile comuniste, rămânând în func ţiune
doar biserica de parohie. La 2 febr. 1990,
mănăs tirea a fost reînfiinţată prin străda -
nia 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 dintr-
un 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 co lorată, cata -
rame, garnituri vestimentare etc. În apro -
piere a fost identificată o aşezare for ti fi cată
romano-bizantină (sec. 4–7), supra pusă
de o aşe zare 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 Roma -
naţi, 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 „Ador mirea Maicii Domnului”
(1796–1818, reparată în 1889, 1902, 1931),
„Sfântul Nicolae” (1792, reparată în 1968)
şi „Sfânta Treime” (1793), în satul Ostro -
veni şi biserica „Sfântul Nicolae” (ante
1845, refăcută în 1883–1885), în satul
Lişteava. 
OSTROVU CORBULUI, insulă româ -
nească 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 hidro centrala Porţile de Fier II (Õ
Gogoşu 2).
OŞEŞTI, com. în jud. Vaslui, alcătuită din
4 sate, situată în Pod. Central Moldo -
venesc, 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,
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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 mij lociu 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 orto doxă, cu hra mul
„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 inter naţional
„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 aeropor -
tului 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

OŢELU ROŞU, oraº în jud. Caraº-Seve -
rin, 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 cen tru 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
menþio natã 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 loca litãþilor 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 Ferdi nands berg, au
apărut primele ate liere de prelucrare a
fierului, în care lucrau coloniºtii de la
Reºiþa ºi Bocºa, înte meindu-se o colonie
care va sta la baza dezvoltãrii ulterioare
a localit. Ferdinandsberg (ates tatã docu -
mentar în 1806), numitã apoi Ferdi nand
(între 1924 ºi 1945). Dupã cel de-al Doilea
Rãzboi Mondial, localit. Ohaba-Bistra s-a
unit cu aºezarea Ferdinand, sub denu -
mirea de Ferdinand-Bistra, iar la 8 iun.
1948 acestor douã localit. con topite 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 hra murile „Sfân tul
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 „Sfin þii Arhangheli
Mihail ºi Gavriil” (1830, pictatã în 1867
ºi restau ratã în 1938). 

711Oţelu Roşucondiţiile 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, încălţă -
minte, 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 de clarată 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 sa te, situată în zona de contact a Pod.
Central Mol dovenesc 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 (nu -
mele vechi Boziani), menţionat docu -
mentar, 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 glo bular, două inele, patru
brăţări. 
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OUŞORU 1. Masiv deluros în partea de
N a Subcarpaţilor Vrancei, alcătuit predo -
minant din pietrişuri villafran chiene,
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, caredomină, spre S, Depr. Dornelor cu unabrupt de 500–600 m înălţime. Alt.: 1 639m.
OVIDIU, oraş în jud. Constanţa, situat înpartea de E a Pod. Carasu, pe malul deNV al lacului Siutghiol, la 11 km NV demunicipiul Constanţa; 14 403 loc. (1 ian.2011): 7 115 de sex masc. şi 7 288 fem.Supr.: 82,6 km2, din care 7,4 km2 înintravilan; densitatea: 1 946 loc./km2.Staţie de c.f. Nod rutier. Expl. de calcarşi de dolomit. Centrală electrică şi determoficare, intrată în funcţiune în 1952.Reparaţii de maşini şi utilaje. Producţiede motoare, de ambalaje din materialplastic, de vopsele, lacuri şi cerneluritipografice şi de produse alim. (conservede legume şi fructe, băuturi răcori -toare/Coca Cola, preparate din lapte şicarne, ciocolată, panificaţie). Ferme legu -micole şi de creştere a bovinelor. Cen truviticol şi pomicol. Sta ţiune de cercetareşi încercare a so iurilor de plante. Istoric.Localit. datează din timpul stăpâniriiromane (sec. 2) când aici exista un punctfortificat pe calea de comunicaţie dintrecetăţile Tomis şi Histria. Menţionat docu -mentar ca aşezare rurală în 1650 cunumele Selişte, iar mai târziu cu denu -mirea de Canara şi din anul 1930 Ovidiu

(după numele marelui poet latin PubliusOvidius Naso). Declarat oraş la 18 apr.1989, O. are în subordine ad-tivă localit.componentă Poiana, numită iniţial
Horoslar, iar în perioada 1926–1964 apurtat numele Cocoşu. Până în 1990, încomponenţa oraşului O. s-a aflat şi satulLumina care, după această dată, adevenit comună de sine stătătore. În oraşse află o biserică din 1958, biserica„Adormirea Maicii Domnului” (1993-2004) şi două geamii.
OZANA Õ Neamţ (3).

OZANA-TOPOLIŢA, Depr. ~ Õ Neamţ
(2).

OZUN, com. în jud. Covasna, alcătuitădin 7 sate, situată în SV Depr. TârguSecuiesc, la poalele de S ale M-ţilorBodoc, pe Râu Negru; 4 599 loc. (1 ian.2011): 2 258 de sex masc. şi 2 341 fem.Staţie de c.f. (în satul Ozun). Nod rutier.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 „Béldy-
Mikes” (1755, cu unele transfor mări din
sec. 20), conacul „Ujvárosy-Agoston”
(1810–1825), declarat monument istoric,
conacul „Pünkösti” (1810, cu unele trans -
formări din sec. 20), şi ca zar ma husarilor
(sec. 19); în satul Lisnău există o biserică
din sec. 15 (azi biserică refor  mată), re făcută
în 1622 şi în sec. 19, cu zid de incintă din
1834, iar în satul Sântionlunca, o biserică
roma no-catolică (1774).
OZUNCA-BĂI Õ Băţani.
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PACEA LUMII, Mănăstirea ~ Õ Şinca.

PADEŞ 1. Vârf în SV M-ţilor PoianaRuscăi, alcătuit din calcare triasice, repre -zentând alt. max. a acestora (1 374 m).
2. Com. în jud. Gorj, alcătuită din 8sate, situată la poalele de SV ale M-ţilorVâlcan, pe cursul superior al râuluiMotru; 5 017 loc. (1 ian. 2011): 2 554 desex masc. şi 2 463 fem. Reşed. com. P. estesatul Călugăreni. Expl. şi prelucr. lem -nului (cherestea). Hidrocentrală (50 MW),în satul Motru Sec, intrată în funcţiuneîn 1979. Confecţii. Moară de apă (în satulMotru Sec). Staţie meteorologică (în satulApa Neagră). Rezervaţie naturală bota -nică (arboretul de alun turcesc de laGorganu) şi rezervaţii speologice (peşte -rile Clo şani şi Cioaca cu Brebenei). Casă-laborator pentru cercetări speologice (însatul Cloşani). Satul Padeş apare menţio -nat documentar, prima oară, în 1463. La23 ian. 1821, pe pla toul de lângă Padeş,Tudor Vladimirescu a citit Proclamaţia de

la Padeş – moment ce a marcat începutulRevoluţiei de la 1821 din Ţara Româ neas -că. În satul Padeş se află un monument,sub forma unui trunchi de piramidă, culaturile de 10 m, înalt de 9,5 m, ridicat în

1921, operă a arhitectului State Baloşi. Însatul Motru Sec se află o biserică din lemncu hramul „Înălţarea Domnului” (1789-1790), monument UNESCO, o bisericădin cărămidă, sfinţită la 25 mai 1883,cona cul boierului Palade (sec. 19, men -ţionat documentar în 1896), în satre dedegradare, casa generalului Paul Angelescu(se. 19), iar în satul Cloşani o biserică dinlemn cu hramul „Înăl ţarea Domnului”(ante 1790). Sărbătoarea folclorică „Urcatuloilor la munte”. Turism.
PADINA, com. în jud. Buzău, alcătuitădin 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 bo vinelor. Culturi de cereale,plante tehnice şi de nutreţ, cartofi, legu -me. Viticultură. Satul Padina aparemenţionat documentar, prima oară la 28mai 1536, cu numele Bora. De-a lungulanilor acesta s-a mai numit Padina Boreişi Macoveiul. În satul Padina se aflăbisericile „Sfântul Nicolae” (1832–1835)şi „Sfântul Ioan Botezătorul” (1837–1838).
PADINA BOREI Õ Padina.

PADINA TĂTARULUI Õ Comana (4).

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 calca roase (triasice şi
jurasice) de aici a dat naştere la forme
carstice de suprafaţă (chei, cascade, doli -
ne, ponoare) şi de adâncime (avene, peş -
teri, văi sub terane), remarcabile prin
frumuseţea lor. Aici se află complexul
carstic Cetăţile Ponorului, Peştera Groapa
de la Barsa, Gheţarul Focul Viu ş.a. Im -
portant obiectiv turistic, declarat monu -
ment al naturii. Cabană.
PAHARNICULUI, Vârful ~, masiv delu -
ros în Pod. Mehedinţi (în Dealurile
Isvernei), alcătuit din marno-calcare şi
formaţiuni detritice. Aici se în registrează
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
muni cipiului 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

Pp

Podişul PadişPadeş (2). Monumentul Revoluţiei de la 1821



şi cele de N ale M-ţilor Ciuc, pe cursulsuperior 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 ferăstrăuhidraulic cu adaptare a unei turbinehidraulice pentru producerea curen tuluielectric (în satul Ciugheş). Muzeu etno -grafic (f. 1970). În satul Palanca, atestatdocumentar în anul 1648, se află obiserică cu hramul „Tăierea Ca puluiSfântului Ioan Botezătorul”, zidită în1948-1951 pe locul uneia din lemn din1803 mistuită de un incendiu în 1944.Biserica a fost distrusă de incendiul din1 dec. 2001, pe locul ei construindu-se oaltă biserică a cărei piatră de temelie afost pusă la 29 aug. 2002; conacul Ghica(sec. 19), azi dispensar.
PALEU, com. în jud. Bihor, alcătuită din3 sate, situată în zona de contact a Dealu -rilor Oradei cu Câmpia Barcăului, la 6km NNE de municipiul Oradea; 2 055 loc.(1 ian. 2011): 1 048 de sex masc. şi 1 007fem. Prelucr. lemnului. Produse lactate.Moară de cereale. Creşterea bovinelor.Lac piscicol (14 ha). Satul Paleu aparemen ţio nat documentar, prima oară, înperioa da 1291–1293, satul Uilelacu deMunte este atestat documentar în 1210(până în 1790 s-a numit Uileacu de Paleu),iar Săldăbagiu de Munte în 1226 (în 1360a fost consemnat cu toponimul Zaldabag).Biserică reformată (1890), în satul Uileacude Munte. Com. P. a fost înfiinţată la 28ian. 2003 prin desprinderea satelor Paleu,Săldăbagiu de Munte şi Uileacu deMunte din com. Cetariu, jud. Bihor.
PALTIN, com. în jud. Vrancea, alcătuitădin 5 sate, situată în Depr. Vrancea, lapoalele M-ţilor Vrancea, pe râul Zăbala;2 089 loc. (1 ian. 2011): 1 068 de sex masc.şi 1 021 fem. Centru de prelucr. artisticăa lemnului. Muzeu etnografic. Pomicul -tură. Până la 3 mart. 2005, com. P. a avutîn componenţă satele Carşocheşti-Corăbiţa, Moră reşti, Păvălari, Spulber,Tojanii de Jos, Tojanii de Sus şi Ţipău carela acea dată s-au desprins din com. Paltinşi au format com. Spulber, jud. Vrancea.
PALTINU 1. Vârf în M-ţii Făgăraş, alcătuitdin şisturi cristaline. Alt.: 2 398 m.

2. Lac antropic construit în anii 1970–1980 prin bararea cursului mijlociu alrâului Doftana, în aval de com. ValeaDoftanei (jud. Prahova), pentru alimen -tarea cu apă a municipiului Câmpina.

Supr.: 196 ha; vol. 5,6 mil. m3. Cunoscutşi sub numele de Păltinoasa.

PAMBUS Õ Pănet.

PANACI, com. în jud. Suceava, alcătuitădin 6 sate, situată în partea de S a Depr.Dornelor, la poalele de NV ale M-ţilorBistriţei şi cele de NE ale M-ţilor Căliman,pe cursul superior al râului Neagra; 2 232loc. (1 ian. 2011): 1 142 de sex masc. şi1 090 fem. Centru de prelucr. artistică alem nului. Prelucr. laptelui. Creştereabovinelor. Agroturism. În com. P. se aflăschitul Piatra Tăieturii (de călugări),înfiinţat în 1933, desfiinţat la 28 oct. 1959de autorităţile comuniste, demolat în1962 şi reînfiinţat la 1 iun. 1990. Mai întâia fost construit paraclisul cu hramul„Sfântul Ilie" (sfinţit la 8 sept. 1992) şi apoibiserica „Naşterea Maicii Domnului"(1990-1997). În satul Glodu se află undepozit fosilifer cu cochilii mari de scoicide mare. În satul Panaci, înfiinţat în 1790de o familie numeroasă de oieri veniţidin com. Crucea, jud. Suceava, şi atestatdocumentar în 1835, se află o bisericăzidită în anii 1850-1854 şi pictată în 1967-1969.
PANA COCOŞULUI Õ Creasta
Cocoşului.

PANAGHIA, vârf în masivul Ceahlău,alcătuit din conglomerate. Alt.: 1 900 m.
PANCIU, oraş în jud. Vrancea, situat înSub carpaţii Vrancei, la 265 m alt., la poa -lele Dealu rilor Movila Panciu (278 m) şiChicerea (334 m), pe râul Şuşiţa, la 44 kmN-NV de mu ni cipiul Focşani; 8 617 loc.(1 ian. 2011): 4 050 de sex masc. şi 4 567fem. Supr.: 61,8 km2, din care 5,6 km2 înintravilan; densitatea: 1 539 loc./km2.Staţie finală de c.f. (inaugurată în 1902).Producţie de tricotaje, de confecţii, de bu -toaie şi produse alim. (preparate dincarne şi lapte, băuturi alcoo lice şi răco -ritoare, vin, panificaţie). Vestită podgorieîn care predo mină soiurile de struguripentru vinuri albe (Feteas că, Rieslingitalian, Muscat Ottonel) şi importantcentru de vinificaţie. Secţie pentruproducerea şampaniei (modernizată în1993). Cramă. Beci dom nesc (1834-1839);Beciul „Vlădoianu”; Hrubele lui Ştefancel Mare. Muzeul viticul turii. Istoric.Cele mai vechi urme de locuiredescoperite pe Dealul Chicerea şi înperimetrul oraşului datează din Paleolitic(silexuri) şi, res pectiv, Neolitic (vase dinceramică de tip Aldeni II, milen. 4 î.Hr.).Ci vilizaţia bron zului este reprezentată

prin trei mor minte de înhumaţie,identificate în partea de S a oraşului, iarurmele unor aşezări care au aparţinutdacilor liberi (sec. 2–3) au fost scoase laiveală pe Valea Brazilor şi ValeaCerbului. Localit. apare con sem natădocumentar, prima oară, la 20 iul. 1589cu numele Crucea. La începutul sec. 17,localit. a devenit pentru scurt timp reşed.starostilor de Putna, iar în 1730 figura caaşezare de expl. a lemnului şi de cultivarea viţei de vie. La 25 dec. 1798, aşezareaapare consemnată într-un act cu numele
Târgul Panciu, iar în 1816, figura ca unadintre cele mai însemnate localit. ale ţinu -tului Putna. În 1830 era recunos cută caimportant centru meşteşugăresc (cu treipânzării, două velniţe şi o lu mânărie), iarla începutul sec. 20 (res pectiv în 1902), aintrat în circuitul traficului comercial princonstruirea căii ferate Mărăşeşti–Panciu.Devas tată de un puternic incendiu în1869, distrusă în mare parte debombardamentele ger ma ne din tim pulPrimului Război Mondial şi greu lovităde cutre murele din 10 nov. 1940 (în aceanoapte de 9 spre 10 nov. din cele 371 decase existente în P., doar 5 case de zid şimai multe case din paiantă au rămasnedărâmate de cutremur) şi 4 mart. 1977,localit. s-a refăcut, reînnoit şi extins defiecare dată. Declarat oraş în 1956, P. areîn subordine ad-tivă 5 localit.componente: Crucea de Jos, Crucea deSus, Dum brava, Neicu, Satu Nou. Monu -
mente: mănăstirea Brazi (de maici),situată la 1,5 km SV de oraş, este o ctitoriedin 1654 a anahoreţilor Teofilact şi Sava,iniţial cu o biserică din lemn cu hramul„Sfân tul Gheorghe”, construită în 1676 şirecon struită din zid în 1834–1836, pictatăîn 1837 de N. Teodorescu, afectată seriosde cutremurul din 11 ian. 1838 şi refacutăulterior. În timpul cutremurului dinnoaptea de 9 spre 10 nov. 1940, bisericaşi chiliile s-au prăbuşit, biserica fiind re -con struită după anul 1944. Schitul a fostdesfiinţat de autorităţile comuniste la 28oct. 1959, iar biserica a sfârşit în ruinăprin anii ’70 ai sec. 20. Aici a trăit o partea vieţii sale cronicarul Miron Costin.Timp de aproximativ 30 de ani, schitulBrazi a fost lăsat în părăsire, fiindreînfiinţat (refăcut) la 9 sept. 1990 custatut de mănăstire. Bisericile din lemncu hramurile „Sfântul Mucenic Teodosie”(sec. 17) şi „Sfânta Parascheva” (1735,restaurată şi extinsă în 1855); Monu -mentul eroilor Primului Război Mondial,operă a sculp torului George Dimitriu,
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dezvelit la 2 mai 1928; bustul scriitoruluiIoan Slavici, operă a sculptorului FlorianCalafeteanu, dezvelit în 1960, amplasatîn faţa şcolii care-i poartă numele, casemn de pre ţuire faţă de ilustrul scriitor,decedat la 17 aug. 1925 şi înmormântat,după dorinţa sa, în cimitirul schituluiBrazi (osemintele au fost mutate mai târ -ziu în cimitirul oraşului); biserica avândhramul „Sfinţii Voievozi” (ante 1672), înlocalit. compo nentă Crucea de Jos. În oraşa mai existat biserica „Sfinţii ApostoliPetru şi Pavel”, construită în 1859, ava -riată de cutremurul din 1894 şi recon -struită în anii 1909–1913 pe cheltuialaSmarandei Apostoleanu, dar la cutre -murul din 9–10 nov. 1940 s-a prăbuşit.
PANDURI, cartier în partea central-sud-vestică a muni cipiului Bucureşti.
PANGALIA Õ Mangalia (2).

PANGUALE Õ Mangalia (2).

PANKALIA Õ Mangalia (2).

PANTELIMON 1. Complex lacustru deorigine antropică, situat în CâmpiaVlăsiei, în extremitatea de E a muni -cipiului Bucureşti, amenajat pe cursul inf.al Colentinei. Format din lacurilePantelimon I (33 ha) şi Pantelimon II (313ha). Pe malul de V al lacului PantelimonI se află biserica mănăstirii Mărcuţa, cuhramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şiGavriil”, zidită în anii 1586–1587, prinstrădania marelui logofăt Dan şi reparatăîn timpul domniei lui ConstantinBrâncoveanu de fiica armaşului Marcu(descendentă a familiei ctitorului), de lacare derivă numele de „Mărcuţa”. Prid -vorul bise ricii a fost adăugat în 1733 prinbunăvoinţa dom nului Grigore II Ghica.
2. Oraş în jud. Ilfov, situat în CâmpiaVlăsiei, pe malul de N al lacului Pan -telimon II, în imediata apropiere a părţiide E a municipiului Bucureşti, respectivîn prelungirea cartierului Pantelimon;21 904 loc. (1 ian. 2011): 10 681 de sexmasc. şi 11 223 fem. Supr.: 61,8 km2, dincare 12,7 km2 în intravilan; densitatea:1 725 loc./km2. Staţie de c.f. (inauguratăla 17 nov. 1886). Expl. de argilă şi debalast. Producţie de acumulatori, de bereşi de pro duse de panificaţie. Creştereabovinelor. Culturi de cereale, plantetehnice şi de nutreţ, floarea-soa relui,legume ş.a. Pe o peninsulă a laculuiPante limon II se află o clădire construităîn 1736 de Grigore II Ghica (domn al ŢăriiRomâneşti în anii 1733–1735 şi 1748–1752), pe locul unui fost palat al familiei

Ghica, destinată iniţial bolnavilor deciumă. Ulterior a funcţionat ca spital deboli in cura bile. Renovată şi modernizatăla sf. anilor ’80 ai sec. 20, clădirea a intratîn circuitul turistic cu numele decomplexul „Le băda” (hotel şi restau rant).În apropiere de acest complex se aflăbiserica „Sfântul Nicolae”, iniţial dinlemn, ctitorie din 1735 a domnuluiGrigore II Ghica. Biserica a fost mistuităde un incendiu în 1880, pe locul ei fiindconstruită biserica actuală (1880-1883),reparată în 1903, 1937, 1941, 1977-1978,consolidată şi rstaurată în 1994-1998.Fostul sat Pantelimon a fost înfiinţat însec. 18 cu numele Obileşti, după care s-amai numit şi Floreşti. Între 23 ian. 1981 şi10 apr. 1997, com. P. a făcut parte dinSectorul Agricol Ilfov, iar la 30 dec. 2005a fost trecută în categoria oraşelor.
3. Com. în jud. Constanţa, alcătuitădin 5 sate, situată în Pod. Casimcea, perâul 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) ves ti giile unei aşezări rurale (vicus)şi ale unei forti ficaţii (cetate) romane,numită Ulmetum, datând din sec. 2–7(zidul de incintă, de formă poligonală,era prevăzut cu mai multe turnuri pătratede apă rare şi două porţi de intrareflancate de două turnuri în formă de U).Pe ruinele acestei fortificaţii, distrusă deavari la sf. sec. 6 d.Hr., s-a aşezat, în sec.10–11, o comunitate de agricultori. Însatul Pantelimon se află biserica „SfântulMare Mucenic Pantelimon" (1911, reno -vată în 2009-2010), iar în satul Nistoreştiexistă biserica „Sfântul Nicolae” (1895–1896). Până în anul 1990, com. P. a avutîn componenţă satul Vulturu, care la aceadată a devenit comună de sine stătătoare.
4. Cartier în extremitatea de E amunicipiului Bucureşti.

PANTICEU, com. în jud. Cluj, alcătuitădin 5 sate, situată în SV DealurilorDejului, la poalele de SV ale DealuluiBobâlna, 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. Pomi -cultură. Creşterea bovinelor. În satelePanticeu (menţionat documentar, pri maoară, în 1314) şi Dârja se află biserici(iniţial roma no-catolice, azi bisericireformate) ce datează din sec. 12 şi, res -pectiv, sec. 13–15; în satul CubleşuSomeşan există o biserică reformată(1774), iar în satul Cătălina, o bisericăortodoxă, din lemn, cu hramul „ÎnălţareaSfintei Cruci” (1896).  
PAPIU ILARIAN, com. în jud. Mureş,alcă tui  tă din 5 sate, situată în zonaColinelor Comlodului; 936 loc. (1 ian.2011): 470 de sex masc. şi 466 fem.Prelucr. argilei şi a laptelui. Morărit şipanificaţie. Creşterea bovinelor. Culturide car tofi, varză pentru seminţe, cereale,legume ş.a. Pomi cul tură; viticultură;apicultură. Fond cinegetic. Până în 1925satul Papiu Ilarian s-a numit Budiu de
Câmpie. În satul Papiu Ilarian, men ţionatdocu mentar, pri ma oară, în 1332, cunumele Budun se află o biserică (azibiserică refor mată) din sec. 14, cu uneletransformări din 1888, declarată monu -ment istoric.  Com. P.I. are în componenţăsatul Şandru care s-a depopulat la sf. sec.20 şi începutul sec. 21, existând din punctde vedere ad-tiv, dar fără locuitori. 
PARACHIOI Õ Băneasa (3).

PARAVA, com. în jud. Bacău, alcătuitădin 4 sate, situată în lunca şi pe teraselede pe dr. Siretului, la poalele de SE aleculmii Pietricica; 3 479 loc. (1 ian. 2011):1 733 de sex masc. şi 1 746 fem. Expl. debalast. În satul Parava se află biserica„Sfinţii Voievozi" (1925, reparată în 1941-1943 şi pictată în 1994 de Adolf Cantini),iar în satul Teiuş există biserica „Ador -mirea Maicii Domnului" (1912, restauratăîn 1995-1997).
PARÂNG, Munţii ~, masiv muntos înpartea central-vestică a CarpaţilorMeridionali, extins pe o mare supr. (peste1 000 km2; lăţimea max.: 70 km), între
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aliniamentul văii Latoriţa (la NE),curmătura Olteţului (la E), prin care seleagă de M-ţii Căpăţânii, râul Olteţ (la E),Jiu de Est şi Jiu (la NV şi V), SubcarpaţiiOlteniei (la S) şi M-ţii Şureanu şi M-ţiiLatoriţei (la N şi NE). Alcătuit din rocicristalino-mezozoice (micaşisturi, amfibo -lite, gabrouri, calcare crista line, cuarţite,şisturi gnai sice, şisturi cloritoase, filitoaseşi grafitoase) cu intru ziuni granitice înSV şi formaţiuni mar no-calcaroase (creta -cice) în V şi S. Mare nod oro hidrografica cărui culme principală, extinsă pedirecţie E-V, cu alt. de 1 900–2 200 m, estedomi nată de numeroase vârfuri, deli -mitate de versanţi abrupţi, acoperiţi cugroho tişuri: Parângu Mare sau Mândra,2 519 m (alt. max. a ma sivului), Mo horu,2 337 m, Păpuşa, 2 136 m, Parâng, 2 074m ş.a. Relief de tip alpin, cu trei platformede ero ziune, etajate la diferite alt. (plat -formele Gornoviţa la 700–900 m, Râu Şesla 1 100–1 600 m şi Borăscu la 1 800–2 200m alt.). Frecvente urme ale glacia ţiuniicuaternare, reprezentate prin căldări şilacuri glaciare (Gâlcescu, Slăveiu, Mija,Pasărea, Ză voelele), custuri şi moreneglaciare (în bazinele superioare aleJieţului, Lotrului, Latoriţei, Gilor tului).Formaţiunile calcaroase, extinse pebordura sa sudică, au permis apariţia şidezvoltarea unui spectaculos relief carstic(Cheile Olteţului şi ale Pârâului Galben,Peştera Muierilor ş.a.). Climă montană,cu temp. medii anuale de 0°C pe cres -tele înalte şi 3–4°C la alt. mijlocii, cu pre -ci pitaţii abundente (1 200–1 400 mmanual) şi vânturi pre dominante dinspreV. Pajişti alpine şi vege ta ţie subalpină.Versanţii sunt acoperiţi, până la 1 600–1 800 m alt., cu păduri de fag, carpen,brad şi molid. Rezervaţia botanicăParângu Mic adăpos teşte, printre altele,o raritate floristică (Potentilla haynaldiana).Masivul P. este străbătut, de la S la N, deşoseaua Novaci–Rânca, prin pasul Urdele(1 950 m alt.), apoi pe la obârşia Lotruluişi Oaşa până la Sebeş, asigurând legăturaîntre Oltenia şi Transilvania. Greuaccesibilă. Turism.
PARÂNGU MARE, vârf în partea central-ves tică a masivului Parâng, alcătuit dingranite şi granodiorite. Alt.: 2 519 m (celmai înalt din întreg masivul P.). Acoperitcu pajişti alpine. Se află pe traseul decreastă care porneşte din Petroşani saudin şoseaua alpină Novaci–Oaşa–Sebeş,

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. Cul -
turi 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 geo -
metric 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 dintr-
un 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 „Înăl -
ţarea Domnului” (1847–1851) cu ico -
nostas pictat în 1851 de Ciolacović. Com.
P. a fost înfiinţată la 7 mai 2004 prin
desprinderea satului Parţa din com. Şag,
jud. Timiş.
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oferind o frumoasă perspectivă asuprareliefului glaciar de la obârşia văii Jie -ţului. Cunoscut şi sub numele de Mândra.

PARDINA, com. în jud. Tulcea, formatădintr-un sat, situată în partea de NV aDeltei Dunării, pe dr. braţului Chilia; 625loc. (1 ian. 2011): 372 de sex masc. şi 253fem. Cherhana. Rezervaţie zoo logică (locde cuibărit pentru pelicani, călifari ş.a.).Între 13 oct. 1983 şi 20 mai 1996, P. s-anumit 1 Mai. Biserica „Naşterea MaiciiDomnului” (1860–1865, restaurată în anii2010-2011).
PARDOŞI 1. Õ Buda (2).

2. Com. în jud. Buzău, alcătuită din 5sate, situată în partea de NE a Subcar -paţilor Buzăului, la poalele Dea lurilorBisoca, Pâclele şi Blăjani, pe râul Câlnău;482 loc. (1 ian. 2011): 224 de sex masc. şi258 fem. Producţie de ţuică din prune.Re col tarea fructelor de pădure. Pomi cul -tură (pruni, meri, peri ş.a.). Apicultură.Satul Pardoşi apare atestat docu mentar,prima oară, în 1664. Biserică din lemn cuhramul „Intrarea în Biserică a MaiciiDom nului” (1747), în satul ValeaŞchiopului. 
PARINCEA, com. în jud. Bacău, alcătuitădin 10 sate, situată în partea de V aColinelor Tutovei, pe râurile Răcătău şiNăneşti; 3 805 loc. (1 ian. 2011): 1 977 desex masc. şi 1 828 fem. Prelucr. lemnului.Morărit. Apicultură. În satul Parincea,atestat documentar în 1769, se află bise -rica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”(1863), în satul Mileştii de Jos, menţionatdocumentar, prima oară, în 1442 se aflăo biserică din 1843, iar în satul Satu Nouexistă mănăstirea Parincea (de maici), cubiserica „Sfântul Nicolae”, construită dinbârne în anul 1702, desfiinţată la 28 oct.1959 şi reînfiinţată în 1991. Biserica nouă,cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”,

Parâng. 
Vârful Păpuşa



PARVA, com. în jud. Bistriţa-Năsăud,formată dintr-un sat, situată în zona decontact a Dealurilor Năsăudului cu M-ţiiRodna, pe râul Rebra; 2 637 loc. (1 ian.2011): 1 332 de sex masc. şi 1 305 fem.Expl. de sare, de caolin, mică, argile caoli -noase şi de marmură. Izv. cu ape mine -rale carbo gazoase, bicarbonatate, calcice,magneziene, clorurosodice. Mofete. Expl.şi prelucr. lemnului. Mori acţionatehidraulic şi electric. Prelucr. lânii. Creş -terea ovinelor. Turism montan. Mănăstirede călugări înfiinţată în 1993, cu biserica„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. SatulParva este menţionat documentar în1773. Vechea denumire Lunca Vinului.

PASĂREA, Mănăstirea ~ Õ Brăneşti
(3).

PAŞCANI 1. Vârf în partea centrală a Ob -cinei Feredeu, reprezentând alt. max. aacesteia (1 479 m).
2. Municipiu în jud. Iaşi, situat peterasele de pe dr. văii Siretului, în zonade contact cu pre lungirile Pod. Fălticeni,la 75 km V-NV de mu nicipiul Iaşi; 42 324loc. (1 ian. 2011): 20 818 de sex masc. şi21 506 fem. Supr.: 75,4 km2, din care 12,6km2 în intravilan; densi tatea: 3 359loc./km2. Nod feroviar (staţia de c.f. inau -gurată în 1870) şi rutier. Expl. de balast.Termo centrală. Ateliere C.F.R. (din 1876).Constr. de utilaje pentru ind. textilă, deutilaje agricole, con toare electrice,armături grele, scule şi accesorii, trotinetepentru copii etc. Producţie de produseelec trotehnice (adaptoare şi regulatoarede tempera tură, debit metre electromag -netice, diafragme şi ventile elec troma -gnetice, traductoare de tempera tură), demobilă, tricotaje, perdele, ţesături de in,

pre fabricate din beton, de produse alim.
(preparate din carne şi lapte, zahăr, droj -
die, panificaţie) şi de nutreţuri combinate.
Fermă de creştere a bovinelor. Muzeu
municipal, inaugurat la 1 dec. 1997, cu
secţii de istorie, etnografie, religie; Mu -
zeul memorial „Mihail Sa do veanu”.
Istoric. În perimetrul municipiului P. au
fost descoperite urme de locuire din
Neolitic (aparţinând diferitelor faze ale
culturii materiale Cucuteni), din sec. 5–3
î.Hr., 2–4 şi 7–8. Atestată documentar,
prima oară, ca sat, într-un hrisov de danie
la 8 apr. 1419, apoi într-un act emis de
domnul Alexăndrel la 2 iul. 1453 şi
într-un document la 1 febr. 1481, aşezarea
s-a dezvoltat continuu, devenind un im -
portant centru comercial, cu 21 de iarma -
roace pe an (actul emis de domnul Mihai
Suţu la 9 ian. 1821 acorda dreptul lui
Iordache Roset-Roznovanu ca să ţină
aceste iarmaroace pe moşia Paşcani), şi
târg (din 1831) al Moldovei. Recu noscut
ca târg în 1842, P. s-a dezvoltat, după
construirea în 1869–1870, a căii ferate
Roman–Paşcani–Iaşi, ca mare centru de
reparat material rulant feroviar şi ca nod
feroviar, devenind, în 1892, reşed. plăşii
Siretul de Jos din jud. Suceava. În 1923,
P. a devenit com. urbană (oraş), iar la 18
ian. 1995 a fost declarat municipiu. În pre -
zent, P. are în subordine ad-tivă 5 lo calit.
componente: Blăgeşti, Boş teni, Gâşteşti,
Lunca şi Sodomeni. Monu mente: biserica
având hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail
şi Gavriil” (1664, cu unele refaceri în
1807); casa „Canta cuzino–Paşcanu”,
construită în anii 1640–1650, cu două
niveluri, având un foişor cu coloane din
piatră în torsadă, cu un bogat decor

sculptat, declarată monu ment istoric şide arhitectură; casa natală a lui MihailSadoveanu; cate drala „Pogo râreaDuhului Sfânt”, aflată în fază de con -strucţie din anul 2001; biserica „Sfân tulIoan Botezătorul (2000-2005, pictată în2006-2009); biserica romano-catolică„Sfântul Anton de Padova" (1872-1879).Tabără estivală pentru elevi, în pădureaValea Seacă. 
PATAVISSA Õ Turda (3).

PAULULESE Õ Păuliş.

PĂCUIUL LUI SOARE Õ Lipniţa.

PĂCUREŢI, com. în jud. Prahova,alcătuită din 5 sate, situată în SubcarpaţiiPrahovei; 2 273 loc. (1 ian. 2011): 1 144 desex masc. şi 1 129 fem. Expl. de petrol.Pomicultură.
PĂDINA, com. în jud. Mehedinţi, alcă -tuită din 6 sate, situată în partea de S aPiem. Bălăciţei, pe râul Drincea; 1 407 loc.(1 ian. 2011): 685 de sex masc. şi 722 fem.Reşed. com. este satul Pădina Mare. Înperimetrul satului Iablaniţa au fost desco -perite urmele unei aşezări datând dinperioada timpurie a culturii materialeDridu (sec. 8–9), în care s-au găsit frag -mente de vase din ceramică, lucrate laroată, cu buza îngroşată rotunjit, decoratecu striuri şi linii vălurite. 
PĂDUREA CRAIULUI 1. Munţii ~, culmemuntoasă 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), deCrişu Negru, respectiv Depr. Beiuş (la S
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şi SV), de valea Iadei (la E) şi de DealurilePădurii Craiului (la V şi NV). Alcătuităpredominant din calcare mezozoice(triasice, jurasice şi cretacice; depozitelorjurasice le sunt asociate zăcămintele debauxită, exploatate la Roşia şi ZeceHotare) şi, marginal, din roci vulcaniceneogene. Relieful se caracterizează princreste puţin proeminente, slab indivi -duali zate, orientate haotic, în toate direc -ţiile, care, frecvent, se despletesc în largiplatouri car stice. Alt. max.: 1 004 m (vf.Măgura Beiuşele). Frecvenţa depozitelorcalcaroase a generat dezvol tarea unuirelief carstic tipic: peşterile Vadu Cri şului,Meziad, Vântului, Urşilor ş.a., Cheile Cri -şului Repede, la Vad, şi ale Roşiei, laCăbeşti, dolinele de la Cărmăzan, Damiş,Imaşu Bătrânului etc. Important nodhidrografic. Turism.
2. Dealurile Pădurii Craiului, zonăde dealuri cu aspect piemontan, partecomponentă a Dealu rilor Vestice, situatăîn prelungirea M-ţilor Pădurea Craiului,între văile râurilor Crişu Repede (la N),Crişu Negru şi Meziad (la S şi SE) şiCâmpia Mier sigului (la V). Sunt alcătuitedin nisipuri, pietrişuri, argile, marneargiloase şi mai rar din gresii şi conglo -merate. Au înălţimi moderate, între 250şi 400 m (alt. max.: 411 m, în DealurileTăşadului), sunt intens fragmentate deape şi sunt separate de văi largi sau dedepresiuni joase, intracolinare (Vârcio -rog, Topa, Holod ş.a.). Din cauza struc -turii monoclinale, unele culmi prezintă oasimetrie accentuată, având versanţii subformă de cueste. Se compun din cincisubunităţi, bine individualizate: DealurileVârciorog şi Tăşadului (în NE şi N),Dealurile Dobreştilor (în E), Dealurile

PĂLATCA, com. în jud. Cluj, alcătuitădin 5 sate, situată în Câmpia Fizeşului;1 180 loc. (1 ian. 2011): 575 de sex masc.şi 605 fem. În satul Pă latca, menţionatdocumentar, prima oară, în 1296, se aflăo biserică din sec. 15 (azi bise rică refor -mată) şi biserica ortodoxă cu hramul„Cuvioasa Parascheva” (1774); bisericiledin lemn cu hramurile „Sfinţii Arhan -gheli Mihail şi Gavriil” (1700) şi „SfântulPetru” (1710, mutată în anul 2009 dinsatul Sava, declarată monu ment istoric),în satele Băgaciu şi Mureşenii de Câmpie. 
PĂLTINIŞ 1. Vârf în culmea Şieu, consti -tuind alt. max. a acesteia (691 m).

2. Pas de înălţime în Carpaţii Orien -tali, pe valea superioară a râului Negri -şoara, între M-ţii Căliman şi M-ţiiBis triţei, la 1 327 m alt. Este străbătut deo şosea care asigură legătura întreMoldova şi Transilvania (Suceava–GuraHumo rului–Frasin–Ostra–Broşteni–PasulPăltiniş–Bil bor–Topliţa–Gheorgheni–Miercurea-Ciuc), precum şi între diferitelocalit. din Moldova (Vatra Dornei–Panaci–Pasul Păltiniş–Broşteni şi de aicicu ramificaţie spre Suceava şi spre Piatra-Neamţ).
3. Com. în jud. Botoşani, alcătuită din4 sate, situată în zona Colinelor Başeului,pe dr. râului Prut şi pe cursul superior alrâului Lişmăniţa, la graniţa României cuUcraina şi cu Republica Moldova; 3 179loc. (1 ian. 2011): 1 529 de sex masc. şi1 650 fem. Balastiere. Zăcăminte de gips(neexploatate). Produse lactate. Creştereabovinelor. Satul Horodiştea, aflat la48°15'06'' latitu dine N, este consideratpunctul nordic extrem al Româ niei. Înperimetrul satului Horodiştea, pe DealulMălăişte, au fost descoperite (1929)vestigiile unei aşezări din perioada detrecere de la Neolitic la Epoca bronzului(2500–2000 î.Hr.), în care s-au găsit uneltedin piatră, silex, os şi lut ars (topoare dinpiatră dură şi din os, vârfuri de săgeţi,fusaiole din teracotă), ceramică cenuşiesau cără mizie cu decor rudimentar(motive incizate sau pictate în reţea),precum şi figurine feminine din teracotă.Tot aici au fost descoperite şi urmelecâtorva bordeie din sec. 8–10. În satulHorodiştea se află o biserică din lemn cuhramul „Sfântul Nicolae” (1770) şi obiserică din zid cu hramul „NaştereaMaicii Domnului” (1862–1863), iar însatul Păl tiniş, bisericile cu hramurile„Adormirea Maicii Dom nului” (1803,renovată şi resfinţită în 1894) şi „SfântulVasile” (1820, pictată în 1839). În satul
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Pădurea Craiului (1). Dolinele de lângă Ponorul Runcşor

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 nu -
meroase aşezări omeneşti de dimensiuni
mici.
PĂDURENI 1. Com. în jud. Timiş, for -
mată 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. Cul -
turi de cereale. Ferme de creştere a porci -
nelor 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 bovi -
nelor (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.



Cuzlău există o biserică din lemn cuhramul „Sfin ţii Voievozi” (1783). În fostulsat Crăiniceni (în prezent înglobat în satulHoro diştea) se află casa memorială a luiIlie Iacob (1913–1960), devenit SfântulIoan Hozevitul, reprezentant de seamăal spiritualităţii româneşti, canonizat deBiserica Ortodoxă Română în anul 1992.
4. Com. în jud. Caraş-Severin, alcă -tuită din 5 sate, situată la poalele de Nale M-ţilor Semenic, pe cursul superioral râului Pogăniş; 2 547 loc. (1 ian. 2011):1 297 de sex masc. şi 1 250 fem. Staţie dec.f. (în satul Cornuţel). Expl. de min. demangan (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 undepozit de bronz al cătuit din 11 obiecte(5 brăţări, 2 tutuli, 2 falere, un ac şi unfragment de inel) datând din sec. 13 î.Hr.Rezervaţie paleontologică (punct fosi -lifer), în satul Delineşti. Până la 1 ian.1965, satul şi com. Pălti niş s-au numit

Valea Boului. 
5. Localit. componentă a muni -cipiului Sibiu, staţiune climaterică şi deodihnă de interes general, cu funcţionarepermanentă, întemeiată în 1894 deSocietatea „Car patina Transilvană”, si -tuată pe flancul de NE al M-ţilor Cindrel(Carpaţii Meridionali), în mijlocul uneipăduri de conifere, sub vf. Onceşti, la1 450 m alt., la 32 km SV de municipiulSibiu, de care este legată printr-o şosea

modernizată. Climă tipic montană, cutemp. 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 mmanual). Ploile sunt frecvente, dar descurtă durată, iar stra tul de zăpadăpersistă peste 120 de zile pe an. Prin trefactorii săi terapeutici principali se înscriecli matul alpin, cu aer curat, lipsit de prafşi alergeni, bogat în radiaţii ultravioleteşi cu o ionizare accen tuată a atmosferei.În orice anotimp, staţiunea poate con -stitui un loc agreabil pentru petrecereaunor vacanţe reconfortante şi, totodată,o valoroasă sursă de sănătate, fiindrecomandată pentru tratarea nevrozelorastenice, a unor stări de debilitate, desurmenaj fizic şi intelectual, a unoranemii secun dare şi tulburări de creşterela copii, a unor afec ţiuni pleuropulmo -nare şi endocrine etc. Baza ma terială astaţiunii (câteva hoteluri moderne, nume -roase vile şi cabane, o serie de case vechi,declarate monumente istorice, printrecare Casa Turiştilor 1894, Casa Medicilor1895, Sala Monaco 1898 ş.a.), mij loacelede distracţii şi agrement (restaurante,club cu sală de spectacole teatrale şicinematografice, discotecă, bibliotecă,terenuri de volei, tenis şi handbal),acţiunile şi programele turistice (plimbăriîn staţiune, drumeţii pe potecile marcatemontane, spre cheile şi cascada Cibinului,spre vârfurile Piscu Vulturului, 1 490 mşi Cindrel, 2 244 m etc.) oferă condiţiileunui sejur încântător. În „anotimpul alb”,

staţiunea Păltiniş se numără printrelocurile mult căutate pentru practicareasporturilor de iarnă, oferind numeroasepârtii de schi cu diferite grade dedificultate. Un telescaun (cu lungimeatraseului de 1 052 m şi diferenţa de nivelde 241 m) şi un teleschi (410 m lungimeşi 138 m diferenţă de nivel) stau ladispoziţia amatorilor de schi. Aici se aflăun schit, întemeiat în 1930 de mitropolitulNicolae Bălan, cu o bisericuţă din lemnde brad, cu hramul „Schimbarea la Faţă”,construită în anii 1925–1927, avândpereţii pictaţi recent. Lângă biserică esteînmormântat filozoful Con stan tin Noica(1909–1987), care şi-a petrecut aici ultimiiani ai vieţii. 
PĂLTINOASA 1. Com. în jud. Suceava,alcă tuită din 2 sate, situată în partea deNV a Pod. Făl ticeni, pe stg. râuluiMoldova; 5 833 loc. (1 ian. 2011): 2 965 desex masc. şi 2 868 fem. Nod fero viar şirutier. Expl. de gresii. Centru de ceramicăpopulară. În satul Păltinoasa se aflăbiserica având hramul „Sfântul Nicolae”(1857) şi biserica romano-catolică „Înălţa -rea Domnului” (1912). Com. P. a fostcolo nizată, în etape, cu germani înperioada 1817-1893. 

2. Õ Paltinu (2).

PĂNĂTĂU, com. în jud. Buzău, alcătuitădin 9 sate, situată în Subcarpaţii Buzăului,la poalele de V ale Dealului Blidişel, pestg. râului Buzău, într-o zonă afectatăfrecvent de alunecări de teren; 2 604 loc.(1 ian. 2011): 1 249 de sex masc. şi 1 355fem. Pomicultură. În satul Pănătău, men -ţionat docu mentar, prima oară, în 1415există biserica din lemn cu hramul „SfinţiiApostoli Petru şi Pavel”, construită în1850 pe locul uneia din sec. 18, reparatăîn 1880, 1921 şi 1977–1978 şi pictată lainterior în 1978. În satul Tega se aflămănăstirea Cârnu (de călugări), situatăpe culmea dealului Blidişel, cu biserica„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”,construită în anii 1545–1546 din iniţiativaşi pe cheltuiala domnului Mircea Cioba -nul şi a Doamnei Chiajna, refăcută în1643 şi pictată în 1822. Mănăstirea a fostdesfiinţată de autorităţile comunsite la28 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 lemncu hramul „Înăl ţarea Domnului” (1838).Agroturism.
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şoseaua transalpină Novaci–Oaşa–Sebeş,care trece prin acest pas.
3. Vârf de formă piramidală în parteade E a M-ţilor Retezat, la E de vf. Peleaga,alcătuit din granite şi granodiorite gnai -sice. Alt.: 2 508 m. Are pantele acoperitecu grohotişuri. Aflat pe traseul turistic decreastă (accesibil de la cabanele Pietreleşi Buta), oferă o frumoasă perspec tivăasupra pei sajului alpin al M-ţilor Retezatşi asupra reliefului glaciar din jur.

PĂRĂU, com. în jud. Braşov, alcătuitădin 4 sate, situată în partea de E a Depr.Făgăraş, la poalele de SV ale M-ţilorPerşani, 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. Centrude cojocărit. Prelucr. lemnului. Agroturism.Satul Părău apare menţionat documentar,prima oară, în 1293. În satul Veneţia deJos, atestat documentar în 1235, se aflăruinele Cetăţii lui Negru Vodă (sec. 14),cunoscută şi sub numele de Cetatea
Breaza, şi biserica ortodoxă cu hramul„Adormirea Maicii Domnului” (1790–1818),cu pic turi murale interioare origi nare, iarîn satul Veneţia de Sus, atestat documentarîn 1469, există biserica ortodoxă cu hramul„Cuvioasa Paras che va” (sec. 18) şi clădireafostei Primării (sec. 19).
PĂRHĂUŢI Õ Todireşti (2).

PĂROAIA, Schitul ~ Õ Glodeni (1).

PĂSĂRENI, com. în jud. Mureş, alcătuitădin 3 sate, situată în Pod. Târnavelor, perâul Niraj şi pe canalul Veţa; 1 791 loc. (1ian. 2011): 861 de sex masc. şi 930 fem.Haltă de c.f. (în satul Păsăreni). SatulPăsăreni apare menţionat documentar,prima oară, în 1392. În satul Gălăţeni seaflă o biserică unitariană (sec. 16, cu tavancasetat şi pictat în 1607, cu unele refaceridin sec. 18) şi o biserică reformată (1760). 
PĂSTRĂVENI, com. în jud. Neamţ,alcătuită din 4 sate, situată în lunca şi peterasele de pe dr. văii Moldova, pe râulAgapia, în zona de contact cu SubcarpaţiiNeamţului; 3 990 loc. (1 ian. 2011): 1 993de sex masc. şi 1 997 fem. Pe terit. com. P.a fost descoperit (1970) un tezaur traciccompus din patru vase din aur cu ogreutate totală de 980 grame.
PĂTÂRLAGELE 1. Depresiune deeroziune în Subcarpaţii Buzăului, întreDealul Blidişel (la E) şi Dealurile Manta-Muscel (la V), mulată pe un sin clinal larg,situat de o parte şi de alta a văii supe -rioare a Buzăului. Prezintă un reliefcolinar (cu apariţii de cueste), de terase

şi lunci. În perimetrul depresiunii seproduc frecvente alunecări de teren saucurgeri noroioase.
2. Oraş în jud. Buzău, si tuat în depre -siunea omonimă, pe cursul superior alBuzăului; 7 841 loc. (1 ian. 2011): 3 801 desex masc. şi 4 040 fem. Supr.: 80 km2; den -sitatea: 98 loc./km2. Staţie de c.f. (Pătâr -lagele), inaugurată în 1908, şi halte de c.f.(în satele Mărunţişu şi Valea Sibiciului).Expl. de diatomit (aflat în depoziteleoligo cene din satul Sibiciu de Sus), dechihlimbar (în satul Sibiciu de Sus), nisipcuarţos şi argilă. Producţie de mobilă şide cherestea (în satul Va lea Viei). Pomi -cultură (meri, pruni, nuci, peri). Staţiunede cercetări a Institutului Geografic alAcademiei Române. Pătârlagele aparemen ţio nat documentar, ca sat, primaoară, în 1573. La 28 mai 2004, com.Pătârlagele a fost tre cută în categoriaoraşelor, având în subordine ad-tivă sa -tele Calea Chiojdului, Crâng, Fundă tu -rile, Gornet, Lunca, Mănăstirea,Mărun ţişu, Muşcel, Poienile, Sibiciu deSus, Stroeşti, Valea Lupului, ValeaSibiciului şi Valea Viei. Bisericile cuhramurile „Naşterea Maicii Domnului”(1790) şi „Sfântul Nicolae” (sec. 18), însatele Sibiciu de Sus şi Mărun ţişu; han(sf. sec. 18), în satul Poie nile. Rezervaţiefores tieră (Pădurea Crivineni) cuexemplare de stejar pufos. 

PĂTRĂUŢI, com. în jud. Suceava, for ma -tă dintr-un sat, situată în Pod. Drago -mirnei, pe stg. râului Suceava; 5 032 loc.(1 ian. 2011): 2 496 de sex masc. şi 2 536fem. Nod rutier. Balastieră cu staţie debetoane. Ateliere de mobilă, con fecţii,încălţăminte. Moară de cereale. Produselactate. Creşterea bovinelor. Satul Pătrăuţia fost întemeiat în anul 1330. Bisericaavând hramul „Înălţarea Sfintei Cruci”(17,20 m lungime şi 6,60 m lăţime),

720 Pănet

PĂNET, com. în jud. Mureş, alcătuită din5 sate, situată în SE Colinelor Mădă -raşului, pe dr. Văii Mureşului; 6 145 loc.(1 ian. 2011): 3 076 de sex masc. şi 3 069fem. Haltă de c.f. (în satul Berghia). Nodrutier. În satul Pănet, menţionat docu -mentar, prima oară, în 1332, cu numele
Pambus, se află o biserică ortodoxă, dinlemn, cu hramul „Sfinţii ArhangheliMihail şi Gravriil” (c. 1630, alte surseindică anul 1740), aflată în stare dedegradare, o biserică reformată (1787), obiserică nouă cu hramul „Sfinţii Arhan -gheli Mihail şi Gavriil”, zidită în anii1997-2010 pe locul unei biserici demolatăîn 1941 de armata horthystă, şi un castel(sec. 18), iar în satul Hărţău există obiserică din sec. 13 (iniţial romano-catolică, iar în 1787 preluată de cultulreformat-calvin), cu turn şi clopotniţă dinlemn, din 1818, şi o biserică ortodoxă, dinlemn, cu hra mul „Sfinţii ArhangheliMihail şi Gavriil” (1824). Agroturism.
PĂPUŞA 1. Culme muntoasă în NEMasivului Iezer (Carpaţii Meridionali),cuprinsă între cursu rile superioare alerâurilor Dâmboviţa (la N şi E) şi RâuTârgului (la V), alcătuită din şisturicristaline. Culmea P. prezintă un relief detip alpin, cu frec vente urme ale glacia -ţiunii cuaternare. Alt. max.: 2 391 m (vf.Păpuşa). Împreună cu celelalte culmi aleMasivului Iezer (Iezeru Mare, 2 462 m,Roşu, 2 473 m, Bătrâna, 2 341 m) for mea -ză o mare uni tate mon tană, cunoscută înliteratura de specialitate şi sub numelede Masivul Iezer-Păpuşa. Nod hidrografic.

2. Vârf în E Masivului Parâng, situatla E de vf. Parângu Mare, alcătuit dinamfibolite. Alt.: 2 136 m. Străjuieşte,dinspre E, Pasul Urdele (1 950 m alt.) şi

Vârful Păpuşa (2) Pătrăuţi. Biserica „Înălţarea Sfintei Cruci”
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ctitorie din anul 1487 (zidirea a începutla 13 iun. 1487) a dom nului Ştefan celMare, este un monument reprezentatival arhitec turii medievale moldoveneşti.Biserica a fost construită după lupta dela Şcheia din anul 1486 (Õ Şcheia 2) înjurul ei întemeindu-se atunci o comu -nitate monahală care a funcţionat pânăîn 1775 când Bucovina a intrat substăpânire habsburgică, devenind dupăaceea biserică de parohie. Biserica are oturlă pe pronaos, o streaşină foarte mare,ancadramente şi portale gotice şi faţadedecorate, sub cornişă, cu frize ceramice.Biserica păstrează valo roase picturimurale interioare originare, precum şifragmente de picturi murale exterioare,realizate în anul 1550, din care se remarcă„Judecata de Apoi”. Pe peretele vestic alpronaosului se află o frescă rar întâlnităîn picturile bisericeşti, numită „CavalcadaSfintei Cruci” sau „Cavalcada SfinţilorMilitari”, care înfăţişează gruaparea, într-un singur loc, a tuturor sfinţilor militari.Tot în pronaos se află scena „Plângerii”,compoziţia „Aflarea Crucii pe care a fostrăstignit Mântuitorul nostru IisusHristos”, precum şi Tabloul votiv în careeste reprezentat Ştefan cel Mare ţinândîn mâini macheta bisericii, alături de elfiind înfăţişaţi soţia sa, Maria Voichiţa,fiul său, Bogdan III, şi domniţele Mariaşi Ana. Biserica şi complexul monahal aufost restaurate în perioadele 1709–1714 şi2003-2004. Pentru protejarea acesteibiserici, care a fost declarată monumentUNESCO în 1993, s-a construit unparaclis, în anii 2004–2006, în care să seţină slujbele acestei mănăstiri, reînfiinţatădupă anul 1989. Pe terit. com. P. se aflărezervaţia forestieră „Crujana”, alcătuitădin arboret cu specii de foioase, înmajoritate 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 CâmpiaBlahniţei, pe râul Blahniţa; 3 955 loc.(1 ian. 2011): 2 023 de sex masc. şi 1 932fem. Nod rutier. Prelucr. lemnului.Morărit; produse de panificaţie. Legu mi -cultură; viticultură; apicultură. Cen tru demanifestări etnofolclorice (Festivalulfluie raşilor din Oltenia). Biserică avândhramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”(1835-1838), declarată monument istoric,în satul Viaşu. În satul Pătulele existăbisericile „Sfântul Nicolae”, construită înanii 1903-1905 pe locul uneia din lemn

care data din 1840, declarată monumentistoric, şi „Sfântul Gheorghe” (1883). 
PĂŢAL Õ Viişoara (1).

PĂŢEŞTI Õ Odobeşti (3).

PĂUCA, com. în jud. Sibiu, alcătuită din4 sate, situată în Pod. Secaşelor; 1 928 loc.(1 ian. 2011): 961 de sex masc. şi 967 fem.În peri metrul satului Păuca, menţionatdocu mentar, prima oară, în 1309, au fostdescoperite (1965–1966) vestigiile uneiaşezări neolitice, aparţinând culturiimateriale Petreşti (milen. 3 î.Hr.), în cares-au găsit vase ceramice pictate şi figurineantropomorfe, între care se remarcă ofigurină feminină având sânii, pânteceleşi coapsele puternic reliefate, iar decorulgeometric simplu (zigzaguri, romburi),incizat. Tot aici a fost găsită o oglindă dinbronz, discoidală, scitică (sec. 6 î.Hr.). Însatul Păuca se află o bi serică ortodoxă  cuhramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şiGavriil” (sec. 18) şi o biserică evan ghelică(1804), iar în satul Presaca, o bisericădin lemn, ortodoxă, cu hramul „SfântaTreime” (1728). 
PĂULENI Õ Păuleni-Ciuc.

PĂULENI-CIUC, com. în jud. Harghita,alcă tuită din 3 sate, situată în Depr. Ciuc,la poalele de V ale M-ţilor Ciuc, pe râulPustnic; 1 805 loc. (1 ian. 2011): 889 de sexmasc. şi 916 fem. Expl. de dolomit (însatul Delniţa). Prelucr. pri mară alemnului. Centru de cusături şi ţesăturipopulare (în satul Şoimeni). Până la17 febr. 1968, satul şi com. Păuleni-Ciucs-au nu mit Păuleni. În arealul satuluiŞoimeni, menţionat documentar, primaoară, în 1506, cu numele Cio mortan, aufost descoperite vestigiile unei aşezărineolitice, aparţinând culturii materialeAriuşd (mijlocul milen. 4–mijlocul milen.3 î.Hr.), în care s-au găsit vase ceramiceornamentate cu triunghiuri incizate(haşurate sau umplute cu împunsături)sau cu brâie în relief. În satul Păuleni-Ciuc, menţionat documentar, prima oară,în 1567, se află o biserică romano-catolică,zidită în sec. 15, în stil gotic, pe loculuneia mai vechi (incendiată de mongoliîn 1241), cu tavan casetat şi pictat în 1613,iar în satul Delniţa, o biserică romano-catolică, cu hramul „Sfântul Ioan”(sec. 14), cu tavan casetat (1613) şi zid deincintă (sec. 18). 
PĂULEŞTI 1. Com. în jud. Prahova,alcătuită din 4 sate, situată în CâmpiaPloieştiului, pe râul Dâmbu; 5 590 loc.(1 ian. 2011): 2 683 de sex masc. şi 2 907

fem. Haltă de c.f. (în satul Găgeni). Nodrutier. Producţie de asfalt, de BCA (din2009), de confecţii de damă, de sticlă şiobiecte din sticlă şi de ciocolată. Morărit;produse de panificaţie. Bisericile cu hra -murile „Sfântul Nicolae” (1888), „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” (1888) şi„Sfântul Gheorghe” (2005-2010), în satelePăuleşti, Găgeni şi Cocoşeşti.
2. Com. în jud. Satu Mare, alcătuitădin 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.Prefabri cate din beton; fabrică de ţigle;producţie de bobinaje şi de articole prelu -crate mecanic prin aşchiere. Atelier detâmplărie. Satul Păuleşti apare menţio -nat documentar, prima oară, în 1379.Plantaţie experimentală de frasin dePennsylvania. Biserica având hramul„Sfinţii Ar hangheli Mihail şi Gavriil”(1880), în satul Amaţi. 
3. Com. în jud. Vrancea, alcătuită din2 sate, situată în Depr. Vrancei, la poaleleM-ţilor Vrancea, pe cursul superior al văiiPutna (afl. al Siretului); 2 170 loc. (1 ian.2011): 1 087 de sex masc. şi 1 083 fem.Expl. şi prelucr. lemnului (cherestea, mo -bilă). Produse de artizanat. Pomi cultură(pruni, meri, peri, nuci). Fond cinegetic.În satul Păuleşti, atestat documentar înanul 1507, se află biserica „Sfinţii Voie -vozi” (sec. 18), iar în satul Hăulişca existăbise rica din lemn cu hramul „SfântulNicolae” (1772), declarată monument isto -ric. Com. P. a fost înfiinţată la 22 mai 2003prin desprinderea satelor Păuleşti şiHăulişca din com. Tulnici, jud. Vrancea.

PĂULIŞ, com. în jud. Arad, alcătuită din4 sate, situată în zona de contact aCâmpiei Aradului cu M-ţii Zarand, perâul Mureş; 4 351 loc. (1 ian. 2011): 2 141de sex masc. şi 2 210 fem. Staţie de c.f. (însatul Păuliş). Nod rutier. Expl. de granit(în satele Cladova şi Baraţca), de diorit şide balast (şase balastiere). Expl. şi prelucr.lemnului (mobilă). Centru viticol şi devinificaţie (satul Baraţca). Cramă. Agrotu -rism. Satul Păuliş apare menţionat docu -mentar, prima oară, în 1333 cu numele
Paululese. În perioada 13–18 sept. 1944,trupele române (Detaşamentul Păuliş) aurespins încercările trupelor horthyste dea pătrunde în Pod. Tran silva niei, pe valeaMureşului. Aici se află cimitirul eroilorşi un monument închinat ostaşilorromâni căzuţi în luptă. Parc dendrologiccu exem plare rare (pin de Himalaya,
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magnolii, tisă etc.). În satul Păuliş se aflăo biserică romano-catolică (1879–1880) şibiserica „Sfântul Nicolae” (1780–1790).
PĂUNEŞTI, com. în jud. Vrancea, alcă -tuită din 2 sate, situată în zona de contacta Câmpiei Sire tului Inferior cu Piem.Zăbrăuţi; 6 673 loc. (1 ian. 2011): 3 459 desex masc. şi 3 214 fem. Numeroase fân -tâni cu cumpene din lemn. Expl. şi pre -lucr. lemnului (mobilier divers). Fabricăde ulei vegetal. Morărit. Centru viticol şide vinificaţie. În satul Păuneşti se aflăbiserica „Sfânta Parascheva” (1945).
PĂUŞEŞTI, com. în jud. Vâlcea, alcătuitădin 8 sate, situată în Subcarpaţii Olteniei,în Depr. Bo deşti-Păuşeşti; 2 806 loc. (1 ian.2011): 1 367 de sex masc. şi 1 439 fem.Centru pomicol şi de ţesă turi şi cusăturipopulare (Păuşeşti-Otăsău). Prelucr.lemnului. Bise ricile cu hramurile „Ador -mirea Maicii Dom nu lui” (1811) şi „SfinţiiVoievozi” (1854–1859), în satele Cerneleleşi Păuşeşti-Otăsău. Satul Păuşesti aparemenţionat documentar, prima oară, în1453.
PĂUŞEŞTI-MĂGLAŞI, com. în jud.Vâlcea, alcătuită din 6 sate, situată înSubcarpaţii Olteniei, pe râul Olăneşti;4 137 loc. (1 ian. 2011): 2 086 de sex masc.şi 2 051 fem. Centru de cusături şi ţe săturipopulare şi Festival folcloric „Hora costu -melor” (în satul Pietrari). Cămin cultural(1934) găzduit în prezent într-o clădire

construită în anul 1962. În satul ValeaCheii, atestat documentar la 22 aug. 1580cu numele Sărăcineşti (denumire purtatăpână la 1 ian. 1965), se află mănăstirea
Sărăcineşti (de maici), cu biserica „Ador -mi rea Maicii Domnului” construită înperioada 28 sept. 1688–1693 prin stră -dania lui Ştefan, episcop de Râmnic, cuajutorul material al lui Tănase Sărăci -nescu. Biserica păstrează picturi muraleinterioare executate în 1718 de zugraviiTeodosie, Gheorghe şi Preda într-oviziune barocă, remarcabile prin abun -denţa deco raţiei florale. Până în 1860 afost mănăstire de călugăriţe, apoi decălugări (1860–1873), ulterior biserică deparohie (1873–1913) şi mănăstire de maici(1913–1959). Mănăstirea Sărăcineşti a fostdesfiinţată abuziv de autorităţile comu -niste la 28 oct. 1959, devenind biserică deparohie, iar chiliile transformate în că -mine pentru bătrâni. Mănăstirea a fostreînfiinţată în 1991 şi restaurată în anul2008. În satul Pietrari se află o bisericădin 1786 şi un conac din sec. 19 (azisanatoriu de boli nervoase), în satulVlăduceni, menţionat docu mentar la 15apr. 1608, există o biserică din 1744, iarîn satele Păuşeşti-Măglaşi şi Coasta existăcâte o biserică având acelaşi hram –„Sfântul Nicolae” –, prima con struită înanii 1826-1829 pe locul uneia din 1778 şipictată în frescă în 1829-1833, în prezentdeclarată monument istoric, iar cealaltă,din 1825. Satul Păuşeşti-Măglaşi apareconsemnat docu men tar, prima oară, la2 aug. 1453, iar apoi la 10 mai 1559, cunumele Păuşeşti, iar din 15 ian. 1695poartă denumirea actuală.
PÂCLELE, masiv deluros în SubcarpaţiiBu zăului, delimitat de văile râurilorSărăţel (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 aces tuimasiv o constituie prezenţa vulcanilornoroioşi (pe terit. com. Berca şi Beceni),numiţi sugestiv, de către localnici, „fier -bători” sau „pâcle” – fen o men geomor -fologic rar întâlnit în România şi chiar peglob, studiat la noi încă din 1867. Vulcaniinoroioşi s-au format în arealul cuteloranticlinale, în sub solul cărora există ţiţeişi gaze naturale. Gazele care se infiltreazăprin fisurile rocilor antre nează apa deinfiltraţie împreună cu elemente deargilă, marne şi nisip, aducându-le lasupra faţă sub forma unui material vâs -cos, însoţit, uneori, de mici cantităţi deţiţei. Acest noroi, scos la suprafaţă, for -

mea ză conuri de 3–9 m înălţime, ase -mănă toare vulcanilor mag matici, şi serevarsă la inter vale inegale de timp,alunecând pe pantele slab înclinaterezultate din erupţiile anterioare. În ulti -mul timp se constată o diminuare a inten -sităţii activităţii acestor vulcani noroioşi.Zona ocupată de vulcanii noroioşi de laPâclele Mari şi Pâclele Mici, extinsă pe19,7 ha şi, respectiv, 9,4 ha, a fost decla -rată (1924) rezervaţie ştiinţifică complexă.Platourile ocupate de vulcanii noroioşisunt lipsite de vegetaţie, dar la periferialor apar pâlcuri de vegetaţie halofilă
(Obione verrucifera, Salicornia europaea) şitufe de Nitraria schöberi, numită populargărdurariţă, element est-continental, aflataici la limita de V a arealului său mon -dial, în unicul punct din ţară. În preajmaplatourilor sunt pajişti cu numeroaseelemente xerofite: năgară (Stipa capillata),colilie (Stipa lessingiana), ruscuţa deprimă vară (Adonis vernalis) ş.a. Pe alocurise întâlnesc şi tufărişuri de liliac,mojdrean şi scumpie. Zonă turistică.
PÂNCEŞTI 1. Com. în jud. Bacău, alcă -tuită din 8 sate, situată în lunca şi peterasele de pe stg. râului Siret, în zona decontact cu Colinele Tutovei, pe râul Soci;4 350 loc. (1 ian. 2011): 2 242 de sex masc.şi 2 108 fem. Legumicultură. Creştereaovi nelor. Biserici din lemn, cu acelaşihram – „Sfinţii Voievozi”, în satele Soci(1785) şi Pânceşti (1801–1802, reparată în1934); în satul Pânceşti există o bisericăavând dublu hram - „Sfânta CuvioasăParascheva” şi „Pogorârea DuhuluiSfânt” (1871, restaurată în 1921 şi 1942,cu pridvor adăugat în anii 2000-2001), însatul Petreşti se află biserica „SfântaCuvi oasă Parascheva” (1810, cu uneletransformări şi picturi din 1924–1928 şi1948), iar în satul Dieneţ, o biserică din1873, zidită pe locul uneia incendiată detătari în 1713.

2. Com. în jud. Neamţ, alcătuită din5 sate, situată în Pod. Central Moldo -venesc; 1 476 loc. (1 ian. 2011): 764 de sexmasc. şi 712 fem. Pomicultură. Bisericiledin lemn cu hramurile „Adormirea Mai -cii Domnului” (1792, reparată în 1923) şi„Sfinţii Voievozi (1774, reparată în 1935,cu pridvor adăugat în anul 1972), decla -rată monument istoric, în satele Ciureaşi Pânceşti. În satul Pânceşti se află bise -rica „Sfânta Treime” (1888), iar în satulPatricheni, biserica „Sfinţii Trei Ierarhi”(1973-1977). Com. P. a fost înfiinţată la 7mai 2003 prin desprinderea satelor Ciu -
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rea, Holm, Patricheni, Pânceşti şi Tălpălăidin com. Poienari, jud. Neamţ.
PÂNCOTA, oraş în jud. Arad, situat înCâmpia Aradului, la poalele de N aleDealurilor Ci gherului, la 110 m alt., pecanalul Matca, la 38 km NE de municipiulArad; 7 606 loc. (1 ian. 2011): 3 727 de sexmasc. şi 3 879 fem. Supr.: 67 km2, din care6,3 km2 în intravilan; densitatea: 1 207loc./km2. Nod feroviar şi rutier. Expl. deţiţei. Producţie de mobilă, de confecţiitextile şi metalice, de subansambleelectrice pentru auto mobile, de încălţă -minte, de articole de cojocărie şi marochi -nărie, de cărămizi şi alim. (produse depanificaţie şi de pati serie). Morărit.Centru viticol şi de vinificaţie. Cramă.Bibliotecă cu c. 15 000 vol. Istoric. Înperimetrul oraşului P. au fost descoperiteurme de locuire din Neolitic, din perioadacivili zaţiei dacice, daco-romane (sec. 2–3) şi din sec. 9–11. Localit. aparemenţionată documentar, prima oară, în1177, iar apoi în perioada 1202–1203, cunumele Villa Pankotha. În anul 1475 apareconsemnată în documente ca oppidum.Între anii 1556 şi 1595, P. s-a aflat substăpânire tur cească, între 1687 şi 1867 subdominaţie habs burgică, iar între 1867 şi1918, sub autoritatea Im periului dualistaustro-ungar. În anul 1756, la P. a avutloc o puter nică revoltă antihabsburgicăşi antifeudală. Ridicat la rang de târg însec. 18 şi declarat oraş la 17 febr. 1968.
Mo numente: ruinele unei cetăţi(construită la începutul sec. 14 şi atestatădocu mentar la 14 iun. 1318), distrusă în1636, în urma unui asediu; hanul de poştă(sec. 18); castelul „Dietrich-Schulkovski”(1840), în stil baroc; biserică ortodoxă cuhramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”con struită în stilul barocului vienez, înanul 1812, pe locul unei vechi biserici dinlemn ce data din anul 1743. Biserica are30 m lungime, 12 m lăţime şi un turn de

29 m înălţime şi păstrează picturi muraleinterioare originare executate de CarolWolf. Biserica a fost reparată în anul 1925;Casă parohială din 1855.
PÂNGĂRAŢI 1. Lac de acumularerealizat în scop hidro energetic, pe cursulmijlociu al Bistriţei, în arealul com.omonime, jud. Neamţ. Supr.: 153 ha; vol.:6,75 mil. m3.

2. Com. în jud. Neamţ, alcătuită din6 sate, si tuată pe râul Bistriţa, la poalelede S ale vf. Mun celu Pângărăcior (1 153m alt.) din M-ţii Stânişoa rei; 5 398 loc.(1 ian. 2011): 2 654 de sex masc. şi 2 744fem. Staţie (în satul Pângăraţi) şi haltă dec.f. (în satul Stejaru). Hidrocentrală (23MW), dată în folosinţă în 1964. Prelucr.lemnului. Agroturism. Aici a funcţionato staţiune de cercetări biologice, geogra -fice, geologice şi hidrologice a Univer -sităţii „Alexandru I. Cuza” din Iaşi,înfiinţată în 1957 şi mutată ulterior la Pia -tra-Neamţ. În satul Pângăraţi, atestatdocumentar, prima oară, în 1432 şi apoila 10 oct. 1458, se află o mănăstire de călu -gări, cu biserica având hramul „SfântulDumitru Izvorâtorul de Mir” construităîn 1560 din iniţiativa şi pe cheltuialadomnului Alexandru Lăpuşneanu pelocul unei biserici din lemn ce data din1460 şi incendiată de turci în 1476.Mănăsirea Pângăraţi apare menţionatădocumentar, prima oară, la 9 iul. 1577,într-un document semnat de domnulPetru Şchiopul. Ansamblul monahal,înconjurat de un zid de incintă înalt de 5m, a fost supus unor lucrări de restaurareşi extindere în anii 1642 (marele vistierDumitru Şoldan a construit clisiarniţa şiturnul-clopotniţă), 1806 (după cutre -murul catastrofal din 14 oct. 1802) şi1850–1857. După secula rizarea averilormănăstireşti (1863), activitatea monahalăs-a restrâns foarte mult. MănăstireaPângăraţi a fost desfiinţată abuziv de

auto rităţile comuniste la 28 oct. 1959 şireînfiinţată în 1991. Ansamblul monastica fost restaurat în 1992–2001, iar în anii2002-2011 a fost construită o nouă bisericăavând dublu hram „Sfinţii CuvioşiSimeon şi Amfilohie” şi „Toţi SfinţiiRomâni”. Turnul-clopotniţă, înalt de34 m, care avea şi rol de turn de intrares-a prăbuşit la 18 iun. 1996. Monumentuleroilor Primului Război Mondial. În satulPângă răcior se află o biserică din sec. 18.În com. P. se află o pădure alcătuită dinarbori de tisă (Taxus baccata), în amesteccu pin (Pinus silves tris), brad (Abies alba),molid (Picea abies), fag (Fagus sylvatica),carpen (Carpinus betulus) ş.a., declaratărezer vaţie fo restieră. 
PÂNZELOR, Lacul ~ Õ Inului, Lacul ~.

PÂRÂUL DOAMNEI, Mănăstirea ~ Õ
Topliţa (1).

PÂRÂUL RECE, localit. componentă aoraşului Predeal, staţiune climaterică şide odihnă, de in teres general, cu funcţio -nare permanentă, situată în jud. Braşov,în zona Clăbucetelor Predealului, la 960m alt., în mijlocul unei păduri de conifere,la 34 km SV de municipiul Braşov şi 12km V de Pre deal, de care este legatăprintr-o şosea moder ni  zată. Climat demunte, tonic, cu temp. medii anuale dec. 5°C (în iul. temp. medii de 15,5°C, iarîn ian. –6°C) şi precipitaţii ce depăşesc 900mm anual. Aerul curat, lipsit de praf şialergeni, puternic ozonat şi ionizareaaccentuată a atmosferei con stituie prin ci   -palii factori naturali de cură necesaripentru tratarea nevrozelor astenice, astărilor de debilitate, de surmenaj fizic şiintelectual, a rahi tismului şi tulburărilorde creştere la copii şi a bo lilor endo crine.Staţiunea dispune de terenuri de sport,de club cu sală de spectacole, bibliotecă,
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numeroase pârtii de schi etc. Posibilităţivariate de efectuare a drumeţiilor sprecabanele din M-ţii Bucegi (Omu) şi dinClăbucetele 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. (1ian. 2011): 2 385 de sex masc. şi 2 374 fem.Biserica „Sfântul Mihail” (2002–2011), însatul Satu Nou.
PÂRJOAIA Õ Lipniţa.

PÂRJOL, com. în jud. Bacău, alcătuitădin 9 sate, situată în partea de N a Depr.Tazlău, pe cursul superior al râuluiTazlău; 6 650 loc. (1 ian. 2011): 3 394 desex masc. şi 3 256 fem. Expl. de petrol.Centre de ceramică populară (în satulBăh năşeni) şi de prelucr. artistică a lem -nului (în satul Pustiana). Ţiţeiul de cu -loare roşcată, exploatat în satul Câmpenidin anul 1886, are proprietăţi cura tive,fiind folosit de localnici pentru tratareaafec ţiu nilor reumatice şi a unor boli der -ma tologice şi de stomac. Bisericile cuhramurile „Sfinţii Voie vozi” (1822–1825,reparată în 1919) şi „Schimba rea la Faţă”(1858–1861), în satele Băhnăşeni şi Câm -peni. Din data de 19 iun. 2003, com. P.are în com ponenţă satul Hemeeni carefu sese desfiinţat la 17 febr. 1968 şi înglo -bat în satul Tărâţa şi reînfiinţat la 19 iun.2003.
PÂRLĂDENI Õ Însurăţei.

PÂRSCOV, com. în jud. Buzău, alcătuitădin 12 sate, situată în depresiunea subcar -patică omo nimă, la poalele DealurilorUrsoaia, Botanu şi Ciolanu, pe râulBuzău; 5 948 loc. (1 ian. 2011): 2 926 desex max. şi 3 022 fem. Staţie de c.f. (însatul Pârscov) şi haltă de c.f. (în satulBădila). Conserve de fructe. Ţigarete,mobilă şi produse electrocasnice. Pomi -cultură (meri, peri, pruni, nuci). Centrude ceramică populară (olărit). SatulPârscov este menţionat documentar,prima oară, în 1515. În satul Bădila se aflărezervaţia geologică „Sarea lui Buzău”,extinsă pe o supr. de 1 ha, for mată dinpeste 40 de blocuri de calcar, prinse în„brecia sării”, având forme şi dimensiunidiferite. Între acestea se remarcă treiblocuri masive care au 10–14 m înălţime,8 m lungime şi 6–8 m lăţime. Studiilegeologice au scos în evidenţă apartenenţaacestor blocuri calcaroase la unele

formaţiuni dezvoltate în Jurasicul superior,acest loc fiind singurul punct din zonaCarpaţilor de Curbură unde apar la zicalcarele jurasice care aparţin Plat formeiMoesice. În satul Pârscov se află biserica„Sfântul Dumitru” (1845), casa natală şiun bust al scriitorului Vasile Voiculescu,realizat de sculptorul Oscar Han. 
PÂRŞCOVENI, com. în jud. Olt, alcătuitădin 3 sate, situată în partea de N aCâmpiei Romanaţi, pe râul Bârlui; 2 964loc. (1 ian. 2011): 1 483 de sex masc. şi1 481 fem. Halta de cale ferată (în satulPârşcoveni). Moară de cereale (înce putulsec. 20), în satul Olari. Culturi de cereale,plante tehnice şi de nutreţ, legume etc.Bisericile cu hra murile „Sfântul Nicolae”(1821), „Adormirea Maicii Domnului”(1860) şi „Sfântul Nicolae” (1909), în sateleOlari, Butoi şi Pârşcoveni. În satul Olariexistă conacul boierului Neam ţu (înce -putul sec. 20). Până la 2 dec. 2004, com.
P. a avut în componenţă satul Şopârliţacare la acea dată a devenit comună desine stătătoare.
PÂRTEŞTII DE JOS, com. în jud.Suceava, alcătuită din 4 sate, situată înpartea de V a Pod. Sucevei, la contactulcu Obcina Mare, pe râul So loneţ; 2 839loc. (1 ian. 2011): 1 405 de sex masc. şi1 434 fem. Haltă de c.f. (în satul VârfuDealu lui). Nod rutier. Centru de olărit (însatul Vârfu Dea lului). 
PEANA, vârf în zona Dealurilor Felea cului,constituind alt. max. a acestora (832 m).
PECENEAGA, com. în jud. Tulcea, for -mată dintr-un sat, situată pe dr. braţuluiDunărea Veche; 1 823 loc. (1 ian. 2011):926 de sex masc. şi 897 fem. Nod rutier.Culturi de cereale. Pescuit. Fermă de creş -tere a porcinelor. Între Peceneaga şiCamena (sat în com. Baia, jud. Tulcea)există o importantă linie de falie caresepară Pod. Dobrogei de Nord de Pod.Dobrogei Centrale. Agroturism.
PECHEA, com. în jud. Galaţi, alcătuitădin 2 sate, situată în Câmpia Covurlui,pe râurile Suhu şi Lozova; 11 327 loc.(1 ian. 2011): 5 860 de sex masc. şi 5 467fem. Nod rutier. Produse textile (covoarepersane manuale) şi alim. (brânzeturi,vin, alcool). Ateliere de prelucr. lemnului(mobilă). Morărit. Centru viticol. Bisericăavând hramul „Adormirea Maicii Dom -nului” (1871–1873), în satul Pechea.
PECICA, oraş în jud. Arad, situat înCâmpia 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 4,6 km2 în intra -vilan; desitatea: 3 028 loc./km2. Staţie dec.f. Nod rutier. Punct de vamă (în localit.componentă Turnu), inaugurat la 12 iul.1996. Expl. de petrol şi gaze naturale (înlocalit. componentă Turnu). Producţie deîncălţăminte şi de mobilă. Repa raţii demaşini agricole. Produse lactate. Culturide cereale, cartofi, legume, sfeclă dezahăr, plante uleioase etc. Creşterea bo -vinelor şi ovinelor. Centru de prelucr.artistică a lemnului. Poiană cu narcise(„la Rovine”). În arealul oraşului Pecica,menţionat docu mentar, prima oară, în1329, au fost desco perite urmele uneiimportante aşezări fortificate din Epocabronzului mijlociu, cu 16 niveluri de lo -cuire, în care s-a găsit o mare cantitate deceramică de un tip specific, aparţinândculturii Pecica-Pe riam, cu decor bogat şiforme zvelte (vase mici cu una sau douătoarte, ceşti cu gât prelung în formă depâlnie etc.). Tot aici a fost scos la ivealăun tezaur de aur, compus dintr-o faleră(podoabă discoidală) şi un colier de 48de mărgele conice, datând din Hallstatt.În punctul „Şanţul Mare” au fost iden -tificate vestigiile unei aşezări fortificatedacice (o davă), presupusă a fi fost antica
Ziridava, menţionată în scrierile luiPtolemeu, în care s-au găsit un inel dinaur, un atelier de orfevrărie, un sanctuarcircular ş.a. Distrusă de romani, aşezarean-a mai fost refăcută, pe locul ei extin -zându-se, în sec. 11–12, o necro polă deînhumaţie. Com. Pecica a fost trecută încategoria oraşelor la 7 apr. 2004, avândîn subordine ad-tivă localit. componenteBodrogu Vechi, Sederhat şi Turnu.Biserică romano-catolică (1887) şi bisericaortodoxă „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 desex masc. şi 1 632 fem. Nod rutier. Creş -terea porcinelor, ovinelor şi bovinelor.Legu micultură. Muzeu sătesc. Agrotu -rism. Satul Pecineaga a fost înfiinţat lamijlocul sec. 19 cu numele Gherengic, între1933 şi 1940 s-a numit I.G. Duca, iar din1940 poartă denumirea actuală. Geamie(1873).
PECINEAGU, lac de retenţie în jud.Dâmbo viţa, realizat pe cursul superior alrâului Dâm boviţa, străjuit la S de vf.Păpuşa din masivul Iezer. Supr.: 182 ha;vol.: 63 mil. m3.
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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 formăpirami dală, situat în SE CarpaţilorOrientali (în Carpaţii de Curbură), întrerâurile Bâsca Mare (la V) şi Bâsca Mică(la E), fiind pr. unitate a M-ţilor Bu zău -lui. Alcătuit din fliş paleogen, în cadrulcăruia predomină formaţiunile de flişgrezos (gre sia de Tarcău), cu intercalaţiide şisturi argiloase, mar noase, marno-calcaroase, fliş bituminos cu gre sie deKliwa, conglomerate. Alt. max.: 1 772 m(vf. Penteleu). Defrişările îndelungate depe cul mile domoale au dus la extindereapajiştilor mon tane, alcătuite predominantdin păiuş roşu, care au determinat ointensă activitate pastorală. Pe vre muri,pe acest munte se ţineau nedeile sau târ -gurile anuale, numite popular Drăgaica,târguri care în sec. 19 au coborât în câm -pie, lângă oraşul Buzău, unde se ţin şi înprezent. Pe pantele sudice ale masivului
P. se află rezer vaţia naturală forestieră şipeisagistică „Milea-Viforâta”, extinsă pe193 ha, pusă sub ocrotire în 1975. Rezer -vaţia este o pădure formată, predo -minant, din molizi şi brazi în ames tec cufag, cu numeroase exemplare multisecu -lare, de talie foarte mare (peste 40 mînălţime şi diametre de 0,80–1 m), uneledepăşind 540 de ani. Pe masivul P. existăşi o poiană cu narcise.
PERECHUM Õ Pericei.

PERECSIN Õ Pericei.

PEREGU MARE, com. în jud. Arad, alcă -tuită din 2 sate, situată în partea de V aCâmpiei Ara dului, la graniţa cu Ungaria;1 771 loc. (1 ian. 2011): 849 de sex masc.şi 922 fem. Culturi de cereale, planteuleioase, plante tehnice şi de nutreţ etc.Satul Peregu Mare apare menţionat do -cumentar, prima oară, în 1241, cu numele
Magna villa Perg. În perioada 1852-1853au fost colonizate numeroase familii decehi şi slovaci, iar în 1863 de germani.Biserică romano-catolică (1896) şi bisericăgreco-catolică cu hramul „PogorâreaDuhului Sfânt” (1926). Com. P. M. aretendinţă de depopulare (în anul 2004c.100 de case erau nelocuite).
PERESCHIV, lac de acumulare în jud.Vaslui, creat pe cursul râului Pereschiv

în scop piscicol şi de combatere a inun -daţiilor. Supr.: 170 ha; vol.: 5 mil. m3.
PERETU 1. Com. în jud. Teleorman,formată dintr-un sat, situată în CâmpiaGăvanu-Burdea, pe râurile Vedea şiBurdea; 7 492 loc. (1 ian. 2011): 3 738 desex masc. şi 3 754 fem. Staţie de c.f. (inau -gurată la 2 dec. 1895). Moară de cereale,dată în folosinţă în sept. 1995. Pe terit.com. P. a fost descoperit (1971) un mor -mânt tumular de înhu ma ţie, traco-getic(sf. sec. 4 î.Hr.), al unui şef răz boinic, încare au fost găsite un coif din argint, detip traco-getic, cu decor specific, vasetracice din argint şi vase din bronz defactură grecească, aplice din argint etc.Într-o încăpere alăturată au fost desco -perite scheletele a doi cai şi doi câini şişase obezi din fier pentru roţile de car.Biserica „Sfântul Nicolae” (1831) şi bise -rica avand dublu hram - „SfântulGheorhe” şi „Izvorul Tămăduirii” (1843,reconstruită la sf. sec. 19).

2. Õ Olanu.

PEREZNEK Õ Pericei.

PERIAM, com. în jud. Timiş, formatădintr-un sat, situată în Câmpia Mure -şului, pe râul Aranca; 4 411 loc. (1 ian.2011): 2 186 de sex max. şi 2 225 fem. Nodferoviar (staţia de c.f. a fost inauguratăîn 1869). Balastieră. Produse din fontă;confecţii metalice; producţie de pălăriidatând din anul 1892. Moară de cereale;produse de panificaţie şi de pati serie.Pomicultură; legumicultură. Creştereaporcinelor. Aici au fost des coperite (1909–1913, 1921, 1923–1931) vestigiile unei aşe -zări fortificate cu val şi şanţ şi o necropolăde incineraţie din Epoca bronzuluimijlociu (prima jumătate a milen. 2 î.Hr.).S-au găsit obiecte din aramă sau bronz(brăţară spiralată, colan din bară cilin -drică) şi multă ceramică tipică culturiiPecica-Periam, între care un model-miniatură de car din teracotă, cu patruroţi pline şi coş de plan drept unghiulardecorat cu triunghiuri incizate. SatulPeriam apare menţionat documentar,prima oară, în 1330, cu numele Priamus,iar în anii 1724, 1748, 1752, 1765–1766 afost colonizat cu germani. În satul Haulik,întemeiat în 1853, în prezent înglobat însatul Periam, se află o biserică romano-catolică (1847-1856), cu picturi originareexecutate în frescă de Josef Proksch. Însatul Periam mai există biserica romano-catolică „Sfântul Johann de Nepomuk”,

725PeriamPECIU 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. Creş -
terea bovi nelor. Rezervaţie forestieră (în
satul Diniaş). Satul Peciu Nou apare
menţionat documentar, prima oară, în
anul 1333 cu numele Veybech, iar în pe -
rioada 1401–1406 a fost domeniu regal cu
sta tut 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 ger -
ma ni, 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
Re tezat (în partea de V a Carpaţilor
Meridionali), de formă piramidală, alcă -
tuit 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 cen -
trală a M-ţilor Retezat, P. oferă o fru -
moasă perspectivă asupra peisajului din
jur (vârfurile Retezat 2 482 m, Păpuşa
2 508 m şi Pietrele, 2 270 m, lacurile gla -
ciare 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 cir culară, 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)



construită în stil baroc în anii 1750–1772,restaurată în anii 1873 şi 1938 şi pictatăîn 1938 de fraţii Ferch; biserica ortodoxăcu hramul „Naşterea Maicii Domnului”,zidită în anii 1926–1927 după planularhitectului Josef Ortner, pictată în 1933de Imre Capsa din Arad, restaurată în1957, renovată în 1993-1997 şi repictatăîn 1999-2002. Clădirea Primăriei dinPeriam datează din anul 1824. Până la 28dec. 2007, com. P. a avut în componenţăsatul Pesac, care la acea dată a devenitcomună de sine stătătoare.
PERIBOINA, Gura ~, canal (gură) însudul lacului Razim prin care acestacomunică cu Marea Neagră.
PERICEI, com. în jud. Sălaj, alcătuită din4 sa te, situată în partea de N a Depr.Şimleu, la poalele de E-SE ale MăguriiŞimleului, pe râul Crasna; 3 993 loc.(1 ian. 2011): 2 003 de sex masc. şi 1 990fem. Producţie de componente electro -nice. Legumicultură. Viticultură. Pomi -cultură. Satul Pe ricei apare menţionatdocu mentar, prima oară, în 1205 cudenumirea Pereznek, iar în 1259 esteconsemnat cu numele Terra Perchen. În1351 se numea Perechum, în 1733 Perecsin,iar din 1918 toponimul actual. În satulBădăcin, menţionat documentar, primaoară, în 1213, cu numele Villa Botocun, seaflă biserica ortodoxă cu hramul„Schimbarea la Faţă” (1705), declaratămonumet isto ric, casa memorială „IuliuManiu” (con strui tă în 1865), declaratămonument istoric, şi biserica greco-catolică „Întâm pinarea Domnului” (2004-2009), iar în satul Pericei există o bisericăreformată (1668) şi o biserică greco-catolică zidită în 1886-1888 pe locul uneiadin lemn ce data din 1796.
PERIENI, com. în jud. Vaslui, formatădintr-un sat, situată în SE ColinelorTutovei, pe râul Valea Seacă; 3 726 loc.(1 ian. 2011): 1 900 de sex masc. şi 1 826fem. Staţiune de cercetare pentru com ba -terea eroziunii solului. Fabrică de mobilă;presă de ulei comestibil. Trei mori deporumb. Culturi de cereale. Creştereabovinelor. Pe terit. com. P. au fost desco -perite (1949, 1955) vestigiile unei aşe zărineo litice, aparţinând culturii Criş, în cares-a găsit ceramică tipică (cupe cu piciorcvadrilobat, lus truite, oale cu decor debarbotină, mai multe figu rine feminineşi zoomorfe – bovidee). Până la 7 mai2004, com. P. a avut în componenţă satele

Ciocani, Crâng, Crângu Nou şi PoduPetriş, care la acea dată au format com.Ciocani.
PERIEŢI 1. Lac (liman fluviatil) în parteade E a Câmpiei Române, situat pe stg.văii Ialomiţei, în perimetrul satuluiFundata (com. Perieţi, jud. Ia lomiţa).Supr.: 1,06 km2; lungimea: 3,2 km; lăţi -mea max.: 700 m; ad. max.: 3 m. Local,este cunos cut sub numele de Şchiauca.

2. Com. în jud. Ialomiţa, alcătuită din5 sate, situată în Câmpia Bărăganului, pestg. râului Ialo miţa; 3 640 loc. (1 ian.2011): 1 802 de sex masc. şi 1 838 fem.Staţie de c.f. (în satul Perieţi) şi haltă dec.f. (în satul Fundata). Culturi de cereale,floarea-soarelui, plante tehnice şi denutreţ, legume etc. Viticultură. Centru decusături şi ţesături populare. Satul Perieţiapare menţionat documentar, primaoară, la 10 nov. 1588 într-un documentsemnat de domnul Mihnea Turcitul. Însatul Perieţi au existat bisericile „Ador -mi rea Maicii Domnului” (1820) şi„Sfântul Nicolae” (1850) – ambele de mo -late înainte de Primul Război Mondial.Noua biserică ce poartă hramul „SfântulNi colae” a fost construită în anii 1929–1930 (sfinţită la 25 mart. 1930), cu picturimurale interioare originare, refăcute înanii 1951, 1961 şi 1983.
3. Com. în jud. Olt, alcătuită din 3sate, situată în partea de NV a CâmpieiBoian, la contactul cu Piem. Cotmeana,pe râul Iminog; 1 877 loc. (1 ian. 2011):954 de sex masc. şi 923 fem. Fabrică deulei; două mori de cereale; două brutării.Culturi de cereale, floarea-soarelui, plantetehnice şi de nutreţ ş.a. Creşterea bovi -nelor, ovinelor şi porcinelor. În satulPerieţi, atestat documentar la 6 mai 1696,se află o biserică din lemn, cu hramul

726 Periboina, Gura~ „Sfântul Nicolae” (1822, pictată în 1857)şi o biserică din zid, cu hramul „SfântulDumitru” (1857), în satul Măgura existăbiserica din lemn cu hramul „AdormireaMaicii Domnului” (1732), iar în satulMierleştii de Sus este biserica „SfântulNicolae” (1810, zugravită în 1855 şirestau rată în 2010-2011). Până la 19 mart.2004, com. P. a avut în componenţă satulBălteni, care la acea dată a devenitcomună de sine stătătoare.
PERIŞ, com. în jud. Ilfov, alcătuită din 3sate, situată în Câmpia Vlăsiei; 7 212 loc.(1 ian. 2011): 3 499 de sex masc. şi 3 713fem. Staţie de c.f. (inaugurată la 13 sept.1872), în satul Periş. Expl. de petrol şigaze naturale. Reparaţii de utilaje agri -cole. Nutreţuri com binate. Ferme decreştere a porcilor şi păsărilor. Apicul -tură. Muzeu sătesc (Buriaş). Satul Perişeste atestat documentar în anul 1579. Însatul Bălteni, menţionat documentar înanul 1476, se află schitul Bălteni, cubiserica având hramul „Sfântul Nicolae”,ctitorie de la sf. sec. 16 a vorniculuiHrizea, incendiată de tătari în 1602 şireconstruită ulterior din temelie, fiindterminată în anul 1626. Biserica estedeclarată monument istoric. Pe terit. com.
P. se află pădurea şi lacul Scroviştea şicoada lacului Snagov. Între 23 ian. 1981şi 10 apr. 1997, com. P. a făcut parte dinSectorul Agricol Ilfov. 
PERIŞANI, com. în jud. Vâlcea, alcătuitădin 8 sate, situată în Depr. Loviştea, lapoalele de N ale M-ţilor Cozia şi cele deSV 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 satulPripoare). Pomicultură. Culturi de cartofi.Satul Mlăceni apare menţionat docu -mentar, 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 Pripoarela 4 mai 1567. Bisericile din lemn cuhramurile „Cu vioa sa Parascheva” (1797–1799), „Sfântul Gheor ghe” (1840) şi„Sfântul Dumitru” (1886), în satelePerişani, Mlăceni şi Băiaşu; biserica decărămidă „Sfântul Nicolae” (1883), însatul Spinu. Până la 23 dec. 2002, com. P.a avut în componenţă satele Bratoveşti,Cucoiu şi Titeşti, care la acea dată auformat com. Titeşti, jud. Vâlcea.
PERIŞOR, com. în jud. Dolj, alcătuită din2 sate, situată în Câmpia Desnăţui, perâul Băldal; 1 804 loc. (1 ian. 2011): 869de sex masc. şi 935 fem. Nod rutier. Zonăde interes cinegetic. Satul Perişor estemenţionat documentar, prima oară, în1573. În satul Mărăcinele se află bisericacu hra mul „Sfântul Nicolae” (1694, curefaceri ulteri oare), iar în satul Perişor,biserica „Sfântul Nico lae” (1862) şibiserica din lemn cu hramul „SfinţiiVoievozi” (ante 1845). Agroturism.
PERIŞORU, com. în jud. Călăraşi, alcă -tuită din 3 sate, situată în partea de E aCâmpiei Bără ganului; 5 334 loc. (1 ian.2011): 2 653 de sex masc. şi 2 681 fem. Sta -ţie de c.f. (în satul Perişoru). Culturi iriga -te de cereale, plante tehnice şi uleioase,le gu me etc. Apicultură; avicultură. Staţiu -ne silvică. Centru de cercetări ştiinţificepentru culturi irigate şi silvicultură. Între17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981, com. P. a făcutparte din jud. Ialo miţa. În satul Perişoru seaflă biserica „Adormirea Maicii Domnului”(1936-1946) şi o bise rică având dublu hram- „Sfântul Nicolae” şi „Sfânta CuvioasăParascheva” (27 iul. 2004-22 aug. 2007).
PERIŞOR-ZĂTOANE, rezervaţie faunis -tică în Delta Dunării, situată în partea deE a Depr. Dranov, la S de braţul SfântuGheorghe, extinsă pe 14 200 ha. Zonacentrală a rezervaţiei o constituie lacurileZătonu Mare şi Zătonu Mic. Aici esteprincipalul loc de cuibărit pentrucormorani, lebede şi pelicanul creţ.
PERITEASCA, lagună în cordonul litoraldin SE lacului Razim prin intemediulcăreia se face schimbul de ape dintre laculRazim şi Marea Nea gră. Pe acest cordonse află rezervaţia Periteasca–Leahova–Gura Portiţei (3 900 ha) individualizatăprin prezenţa grindurilor uscate sauscăldate de apele mării şi ale laculuiRazim, oferind condiţii prielnice pentrupăsările de ţărm: egreta mare (Cas mero -
dius albus), egreta mică (Egretta garzetta),stârcul galben (Ardeola ralloides), gârliţa

mare (Anser albifrons), raţa sunătoare
(Bucephala clan gula) etc.
PERŞANI 1. Munţii ~, grup de munţi înSV Carpaţilor Orientali, extinşi pe direcţieNNE-SSV, limitând partea de V a Depr.Braşov. În extre mitatea de SV vin în con -tact cu M-ţii Ţagla prin intermediul Depr.Şinca. Au o structură petro grafi că com -plexă, alcătuită din roci cristaline, cal caremezozoice, fliş şi aglomerate vulcanice.Pre zintă intere sante forme carstice(Cheile Vârghişului, peş tera Mereşti ş.a.).În extremitatea de N a M-ţilor P., valeaOltului şi-a sculptat, în bazalte, frumosulşi sălbaticul defileu de la Racoş. PanteleM-ţilor P. sunt acoperite cu păduri de fagşi carpen, iar zonele interfluviale (undese evidenţiază suprafaţa de ero ziunePoiana Mărului) cu păşuni şi fâneţe. Înca drul lor se individualizează trei com -partimente: Perşanii de Sud, cuprinşi întrevăile Bârsa Gro şetului (la S) şi Hămăradiaşi pasul Perşani (la N), cu alt. max. de1 292 m în vf. Măgura Codlei; Perşanii
Centrali, situaţi între valea Hă mă radia (laS) şi defileul Oltului de la Racoş (în N),în interiorul celui de-al doilea mare cotal Oltului, cu alt. max. de 1 004 m în vf.Cetăţii. Sunt străbătuţi de o şosea moder -nizată (Măieruş–Rupea) care leagă Depr.Braşov cu Pod. Transilvaniei, tra ver sândPădurea Bogata (declarată rezervaţiefores tieră); Perşanii de Nord, extinşi la Nde valea Oltului, până la contactul cuM-ţii Harghita, cu alt. max. de 1 002 m învf. Dugău.

2. Pas în partea central-sudică aM-ţilor Per şani, pe Valea Hămăradia,care asigură legăturile rutieră şi feroviarăîntre Depr. Braşov şi Depr. Făgăraş.
3. Staţiune balneoclimaterică sezo -nieră, de in teres local, situată în raza com.Şinca, jud. Braşov, în partea de E a Depr.Făgăraş, pe râul Perşani, la poalele de Vale M-ţilor Perşani, la 400 m alt., la 25 kmNV de municipiul Braşov. Climat dedepre siune intramontană, sedativ, cutemp. medii anuale de 7,5°C (în iul. temp.medii de 19°C, iar în ian. de –5°C) şi pre -cipitaţii moderate (c. 700 mm anual).Izvoare cu ape minerale clorurate, bicar -bo natate, sodice, hipertone indicate întratarea afecţiunilor reumatismale. Obiec -

tive turistice: fosta mănăstire rupestrăPleşiu (şase încăperi în stâncă), părăsităîn anul 1700; Peştera Mare de la Mereşti,din M-ţii Perşani, descoperită în sec. 18,unde au fost găsite resturi de ceramicăaparţinând primei Epoci a fierului(Hallstatt). 

PERŞINARI, com. în jud. Dâmboviţa,formată dintr-un sat, situată în CâmpiaTârgoviştei, pe râul Dâmboviţa, la 20 kmS-SE de municipiul Târgovişte; 3 055 loc.(1 ian. 2011): 1 478 de sex masc. şi 1 577fem. Producţie de var şi ipsos. În arealulsataul Perşinari, atestat documentar în1774, a fost descoperit (1962) un tezaurdin Epoca bronzului alcătuit din 11 pum -nale, o spadă lungă din aur masiv şi frag -mente de topoare de luptă din argint.Com. P. a fost înfiinţată la 14 dec. 2004prin desprinderea satului Perşinari dincom. Văcăreşti, jud. Dâmboviţa.
PESAC, com. în jud. Timiş, formată din -tr-un sat, situată în Câmpia Mureşului,pe râul Aranca; 2 112 loc. (1 ian. 2011):1 059 de sex masc. şi 1 053 fem. Culturide cereale. În satul Pesac, atestat docu -men tar, prima oară, în anul 1399, se aflăbise rica „Înălţarea Domnului” (1806-1811),cu picturi murale interioare originareexecu tate în stilul barocului vienez deNicolae Popescu şi restaurate în 1926,1959, 1994-1995. Biserica a fost reparatăla exterior în anii 2003-2006. Com. P. a fostînfiinţată la 28 dec. 2007 prin des prindereasatului Pesac din com. Periam, jud. Timiş.
PESCARI Õ Coronini.

PESCĂREŢ Õ Becicherecu Mic.

PESCEANA, com. în jud. Vâlcea, alcă -tuită din 6 sate, situată în partea de E aPiem. Olteţului, pe cursul superior alrâului Pesceana; 1 861 loc. (1 ian. 2011):948 de sex masc. şi 913 fem. Biserica dinlemn cu hramul „Sfântul Nicolae” (1800),în satul Ursoaia şi biserica „Sfântul Apos -tol Toma” zidită în anii 1899-1900, în satulPesceana.. 
PESCHERED Õ Becicherecu Mic.

PESNACK Õ Moldova Nouă.

PESTIŞU MIC, com. în jud. Hunedoara,alcă tuită din 9 sate, situată în partea deV a Depr. Hunedoara, la poalele de E-NEale 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 PestişuMic). În perimetrul satului Mănerău aufost descoperite (1911–1912) urme delocuire din Neo litic şi din prima Epocă afierului (Hallstatt), precum şi vestigiileunei aşezări romane (villa rustica) din sec.2–3, în care s-au găsit vase din lut ars,monede, obiecte din fier şi bronz, o ame -najare termală cu hipocaust ş.a. Satul

727Pestişu Mic



Pestişu Mic apare menţionat documentar,prima oară, în 1330. În satul Almaşu Micse află o biserică din lemn cu hramul„Sfântul Nicolae” (1624, reparată în sec.18 şi restaurată în anii 2010-2011), decla -rată monument istoric. Agroturism.
PEŞTERA, com. în jud. Constanţa, alcă -tuită din 5 sate, situată în partea de NE aPod. Oltinei; 3 431 loc. (1 ian. 2011): 1 813de sex masc. şi 1 618 fem. Nod rutier.Culturi de cereale, plante uleioase, plantetehnice şi de nutreţ etc. Viticultură.Legumicultură.
PEŞTERA BONCHII, peşteră activă înpartea 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 direcţieV-E, cu diametrul mediu de c. 4 m, stră -bă tută de un râu subteran, cu numeroasesăli şi sifoane. Conţine frecvente forma -ţiuni stalagmitice. Greu accesibilă.
PEŞTERA CÂMPENEASCĂ, peşteră înSE M-ţilor Codru-Moma, la 900 m alt.,situată în Depr. Ţarina din platoul calca -ros Vaşcău, în satul Izbuc din com.Cărpinet, jud. Bihor, la c. 3,5 km SV deoraşul Vaşcău, jud. Bihor. Lungimeagaleriilor: 1 314 m. Explorată prima datăîn 1968. Peşteră activă, săpată în calcaretriasice, sub forma unei galerii foartemeandrate, cu o lărgime medie de 4 m.În zona incipientă prezintă stalactite şidraperii situate în boltă. Nu departe deintrarea în peşteră, al cărui portal are 20m înălţi me, se află un puţ (aven) larg şiadânc în care se prăvălesc apele pârâuluiŢarina (sau Pampărului) formând ocascadă cu o cădere a apei de 42 m (ceamai mare cascadă subterană dinRomânia). După un curs subteran de c.2,5 km, în partea finală a peşterii pârâulŢarina are un pronunţat caracter de tunelde presiune care se termină cu un lac desifon din care apa se strecoară princuloare numai de ea ştiute, ieşind lalumina zilei printr-un izbuc cu debitputernic de apă, numit izbucul Boiu,situat la c. 500 m V de oraşul Vaşcău.Peştera este declarată monument alnaturii.
PEŞTERA CU APĂ DE LA BULZ,peşteră în partea de NE a M-ţilor PădureaCraiului (M-ţii Apuseni), la 365 m alt.,situată pe versantul sudic al văii Iada, pe

şi depo zite aluvionare în cantităţi mari,datorate regimului torenţial al cursuluide apă care o drenează. Are patru lacurispre partea terminală. Greu accesibilă.
PEŞTERA DE LA GĂLĂŞENI, peşterăîn partea de NE a M-ţilor PădureaCraiului (M-ţii Apuseni), situată pe unplatou carstic, la 380 m alt., pe ValeaDeblei, în arealul sa tului Gălăşeni, com.Măgeşti, jud. Bihor. Lungimea galeriilor:2 357 m. Este constituită din două co -ridoare paralele, unul mai lung (Galeriauscată), cu săli spaţioase, bogat concreţio -nate, alternând cu spaţii înguste, şi altulmai scurt (Galeria cu apă), străbătut deun pârâu subteran. Greu accesibilă.
PEŞTERA DE LA TĂUŞOARE Õ
Izvorul Tăuşoarelor.

PEŞTERA DE LA ZĂPODIE, peşteră înpartea centrală a M-ţilor Bihor, în parteade NV a Depr. Groapa de la Barsa, încadrul complexului carstic Padiş–CetăţilePonorului, la 1 090 m alt. Lungi meagaleriilor: 10 221 m. Explorată prima oarăîn 1952 pe o lungime de 78 m şi apoi înanii 1973–1974. Siste mul de galerii alpeşterii, foarte meandrat, este axat pedouă cursuri pr. independente (de N şide S) la care se ajunge printr-o galeriemediană. Datorită joncţiunii naturale,realizată în 1974, între Peştera Neagră şiPeştera de la Zăpodie, reţeaua totală degalerii însumează 12 100 m, fiind cunos -cută şi sub numele de Peştera Neagră-
Zăpo die. Galeria de acces păstrează înapropiere de intrare un gheţar peren cese prelungeşte până la c. 60 m adâncime.Galeriile prezintă numeroase lacuri,cascade, marmite şi sifoane. Foarte greuaccesibilă.
PEŞTERA HODOBANA, peşteră situatăîn M-ţii Bihor, pe versantul stg. alpârâului Hodobana (afl. al pârâuluiSohodol), în arealul satului Hodobana,com. Arieşeni, jud. Alba. Lungimeagaleriilor: 22 142 m ( a doua ca lungimedupă Peştera Vântului). Peştera a fostdecoperită în apr. 1979 de speologii FlorinPăroiu şi N. Sasu şi cercetată de maimulte echipe de speologi pânâ prin anul1987. Are o reţea complicată de galerii cucaracter labirintic, etajate pe 8 niveluri,foarte greu accesibile, iar intrarea înpeşteră este extrem de îngustă (1 x 1 m).Prezintă numeroase săli, canioane şi unrâu care se prăbuşeşte printr-o cascadăcu o cădere a apei de c. 20 m în SalaFinală. Faună: Myotis myotis şi Limonia
nubeculosa.

728 Peştera terit. com. Bulz, jud. Bihor. Lun gimeagaleriilor: 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 bo -gat, cu numeroase obstacole pe par curs.Galeria pr. prezintă nenumărate cascade,lacuri, precum şi săli largi ce alter neazăcu spaţii înguste. Greu accesibilă.
PEŞTERA CU GHEAŢĂ Õ Vârfuraşul.

PEŞTERA DE LA CĂPUT, peşteră situa -tă în partea centrală a M-ţilor Bihor, pevalea Izvorul Ursului, la 1 080 m alt.Lungimea galeriilor: 1 873 m. Cunos cutădin 1903, dar prima explorare s-a efectuatîn 1952–1953. Sculptată în calcaretithonice. Are forma unei seceri (cumânerul spre E şi lama cu zimţii în sus),prezentând puţine concreţiuni, darinteresante forme de săpare sub presiune
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PEŞTERA IALOMICIOAREI Õ Ialomiţa
(3).

PEŞTERA IALOMIŢEI Õ Ialomiţa (3).

PEŞTERA JGHEABUL LUI ZALION,peşteră cu caracter descendent situată înM-ţii Rodnei, în apropiere de izvorulPârâului Orbului (afl. stg. al Văii Seci) şiîn apropiere de peştera Izvorul Tăuşoa -relor, împreună cu care formează rezer -vaţia naturală (complexul carstic)Tăuşoare-Zalion (71 ha). Lungimea gale -riilor Peşterii Jgheabul lui Zalion însu -mează 4 513 m şi sunt situate la oadâncime de 303 m. Peştera Jgheabul luiZalion este foarte îngustă, are numeroasecascade şi formaţiuni de peşteră (înprincipal cristale de gips). Fauna caver -nicolă este alcătuită din insecte, melci ş.a.
PEŞTERA LILIECILOR, peşteră situatăîn par tea de V a M-ţilor Semenic, în peri -me trul com. Caraşova (jud. Caraş-Severin), săpată în versantul masivuluiFac (Cârşa) din zona Cheilor Caraşului,la 226 m alt. Lungimea galeriilor: 640 m.Peştera Liliecilor s-a dezvoltat în cea maimare parte pe un sistem de diaclaze,lărgite sub acţiunea combinată a apei deinfiltraţie cu aceea a unui râu subterancu scurgere temporară. A fost exploratăprima dată în 1955 şi apoi în anii 1963–1965. Se prezintă sub forma unei galeriisinuoase ce are, în zona de intrare, 5–13m înălţime şi 14 m lăţime şi în care se aflăşi importante depozite de guano. Peşterăcaldă (12,5–13,5°C) şi umedă (c. 100%

umiditate), care adăposteşte numeroasecolonii de lilieci (speciile Myotis şi
Miniopterus). Peştera face parte dinrezervaţia Cheile Caraşului.
PEŞTERA LUI EPURAN, peşteră în Pod.Me he dinţi, la 425 m alt., pe pârâulPonorăţ, pe terit. com. Cireşu, jud.Mehedinţi. Lungimea galeriilor: 3 604 m.Descoperită şi explorată prima dată în1964, iar apoi în 1966, 1973. Peşteră rami -ficată şi mean dra tă, cu galerii dispuse pedouă niveluri (superior/fo sil şi infe -rior/activ) care intersectează nenu măratesăli. Conţine bogate şi variate concreţiuni,cris tale albe de calcit, stalagmite, stalac -tite, mai multe puţuri, blocuri de prăbu -şire ş.a. Temp. aerului este de 7–9,5°C.Faună cavernicolă săracă. Monument alnaturii. Greu accesibilă.
PEŞTERA LUI PAHOMIE Õ Polovragi
(1).

PEŞTERA MUIERII, peşteră sculptată încal  ca   re mezo zoice, dispusă pe patruniveluri, situată în versantul dr. al cheilorpârâului Galbenu de pe rama de SE aM-ţilor Parâng, la 2 km N de Baia de Fier(jud. Gorj). Lungimea galeriilor: 3 566 m.Explorată prima dată în 1929, apoi în1952, 1954, 1956, 1962, 1971–1974. Se re -mar că printr-o mare varie tate şi bogăţiede concreţiuni calcitice (în special înGaleria Urşilor, lungă de 200 m), cu orna -mente dintre cele mai diverse, de ladomuri şi coloane de stalactite până lavaluri de calcită şi ornamente de filigran.Importanţă speo genetică, arheologică,paleontologică, biologică şi minera logică.Aici au fost găsite resturi de faună fosilă
(Ursus spelaeus) şi de cultură umană dinPaleolitic (unelte din silex din Paleoliticulmijlociu, ceramică de tip Coţofeni, obiectedin bronz şi din aramă etc.). Monumental naturii. Obiectiv turistic. Electrificată.
PEŞTERA NEAGRĂ (DE LA BARSA),peşteră situată în partea centrală a M-ţilorBihor, într-o depresiune închisă (numită
Groapa de la Barsa) din complexul carsticPadiş–Cetăţile Ponorului, la 1 100 m alt.Lungimea galeriilor: 1 879 m. Este con -stituită dintr-un sistem de galerii active(cu apă) şi săli mari, dispuse pe c. 100 mdiferenţă de nivel, care, împreună, auînfăţişarea literei K. Prezintă forma ţiunistalagmitice (de c. 1 m înălţime) şi depu -neri de tip „piele de leopard” pe pereţi.În 1974 s-a realizat joncţiunea naturală aPeşterii de la Zăpodie cu Peştera Nea grăformând o reţea subterană de galerii, culungime totală de 12 100 m, cunoscută şi

sub denumirea de Peştera Nea gră-Zăpodie.În această peşteră trăieşte un vier me deapă numit Troglochaetus beranecki. Greuacce sibilă.
PEŞTERA NEAGRĂ-ZĂPODIE Õ
Peştera de la Zăpodie.

PEŞTERA SCĂRIŞOARA Õ Scă -
rişoara.

PEŞTERA SCHITULUI Õ Ialomiţa (3).

PEŞTERA SFÂNTULUI APOSTOL
ANDREI Õ Ion Corvin.

PEŞTERA TOPOLNIŢA Õ Topolniţa (1).

PEŞTERA URŞILOR, peşteră situată înpartea de V a M-ţilor Bihor, pe versantulde N al Dealului Măgurii, la 491 m alt.,în satul Chişcău (com. Pietroasa, jud.Bihor), descoperită în 1975 într-o fostăcarieră de marmură. Lungimea galeriilor:1 500 m. Este alcătuită din două niveluripr. de galerii cu desfăşurare liniară: unulsuperior, inactiv, cu nu me roase stalag -mite, draperii, câmpuri de stalacti te etc.şi altul inf., activ, cu mai puţine concreţio -nări. Fauna este reprezentată princoleoptere şi izopode. Aici a fost găsit unschelet de urs de cavernă (Ursus spelaeus),conservat într-o terasă aluvionară dingaleria inferioară. Peştera Urşilor esteelectrificată pe o distanţă de 1 000 m şi aintrat în circuitul turistic în 1980. Motel.Declarată re zervaţie speo logică.
PEŞTERA VÂNTULUI, peşteră de maridimen siuni (34 000 m lungimea galeriilor,cea mai lungă din România), situată înarealul com. Şuncuiuş (jud. Bihor), peversantul de N al masivului Pă dureaCraiului (M-ţii Apuseni), la 300 m alt., pestg. Crişului Repede. Explorată, primadată, în 1957. Dezvoltată în calcare
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rioare originare, executate de diaconulZamfir din Găvăneşti; în satul Brădicenise află o biserică din zid cu hramul„Sfântul Nicolae”-Mămăroi (1739,refăcută în 1828–1832), iar în sateleGureni şi Frânceşti, bisericile din lemncu hramurile „Cu vioa sa Parascheva”(1735) şi „Sfântul Gheorghe” (1823). 
PETELEA, com. în jud. Mureş, alcătuitădin 2 sate, situată în zona DealurilorMureşului, pe stg. văii Mureşului, laconfl. cu râul Beica; 3 012 loc. (1 ian. 2011):1 499 de sex masc. şi 1 513 fem. Haltă dec.f. (în satul Petelea). Balastieră. Creştereabovinelor. În satul Habic, menţionatdocu men tar, prima oară, în 1453, se aflămuzeul „Datini străbune”. În arealulcom. P. au fost descoperite (1869) frag -mente ceramice din Epoca bronzului şidin prima Epocă a fierului (Hallstatt),precum şi un tezaur monetar alcătuit din200 de piese din care 198 monede daciceşi două tetradrahme macedonene datânddin sec. 1 î.Hr. În satul Petelea, atestatdocumentar, prima oară, în 1332 cunumele Pycula şi Pytula, apoi în 1426 cutopo nimul Petele şi din 1854 cu denu -mirea actuală, se află biserica din lemncu hramul „Sfântul Ioan” (1761), decla -rată monument istoric.
PETERSDORF Õ Homorod (4).

PETRĂCHIOAIA, com. în jud. Ilfov, alcă -tuită din 4 sate, situată în Câmpia Vlăsiei,pe cursul su perior al râului Mostiştea;2 905 loc. (1 ian. 2011): 1 440 de sex masc.şi 1 465 fem. Culturi de cereale, floarea-soarelui, plante tehnice şi de nutreţ, legu -me etc. Pomicultură. Pescuit în IezerulMostiştei. Bisericile „Ador mirea MaiciiDomnului” (ctitorie din sec. 18 astolnicului Petra che Dricu), cu dubluhram – „Ador mirea Maicii Domnului” şi„Sfân tul Dumitru” (1745) şi „SfântulNicolae” (1766), în satele Petrăchioaia,Surlari şi Măineasca. Între 23 ian. 1981 şi3 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,dezvol tată în bazinul superior şi mijlociual râului Hăjdate (afl. stg. al Arieşului),în zona de contact a Pod. Transilvanieicu M-ţii Trascău şi Muntele Mare. Îngus -tarea cursului râului Hăjdate în aval decom. Petreştii de Jos (jud. Cluj), însectorul impună toa relor Chei ale Turzii,a determinat, de-a lungul erelor geolo -gice, un intens proces de eroziune lateralăîn faciesul predominant marno-argilo-

nisi pos din amonte de Cheile Turzii,imprimând Depr. P. un aspect tentacular,cu sectoare mai largi, separate de îngus -tări. Vatra depresiunii, extinsă pe c. 20km lungime, este formată dintr-o luncălargă, din conuri de dejecţie şi glacisuri,şi are o înclinare de la N la S, de la c. 620m la 480 m alt. (Petreştii de Jos). Climărăcoroasă (c. 10°C media anuală) şiprecipitaţii moderate (c. 700 mm anual).
2. Localit. componentă a munici -piului Sebeş, jud. Alba, situată pe râulSebeş. Hidrocentrală (4 MW), intrată înfuncţiune în 1986. Fabrică de hârtie şi demateriale de papetărie. Pe terit. localit. P.au fost descoperite (1943, 1962) vestigiileunei aşezări datând din Neoliticul târziu(sf. milen. 3 î.Hr.), în care s-au găsit uneltedin silex, din piatră şlefuită şi din os,râşniţe, ustensile din teracotă, precum şimulte vase ceramice pictate în trei culori,cu moti ve spiralate-meandrice, care audat numele culturii Petreşti, răspândităîn centrul Transilvaniei. Plas tica estereprezentată prin figurine feminine cubraţele în cruce, cu anatomia redatăschematic (lipsesc extremităţile picioa -relor, de la genunchi în jos, detaliilemâinilor nu se disting, sânii sunt doarsugeraţi). Localit. P. apare menţionatădocumentar, prima oară, în 1309, cudenumirea Plebanus de Villa Petri.
3. Com. în jud. Dâmboviţa, alcătuitădin 7 sate, situată în partea de NV aCâmpiei Titu, pe inter fluviul Argeş–Neajlov; 5 896 loc. (1 ian. 2011): 2 880 desex masc. şi 3 016 fem. Nod rutier (peterit. com. P. se află un segment dinautostrada Bucureşti–Piteşti). Expl. debalast (în satul Io neşti). Confecţii textile.Creşterea bovinelor şi por cinelor. Legu -mi  cultură (în satul Puntea de Greci). Peterit. satului Ioneşti au fost descoperiteurmele unei aşezări aparţinând culturiiGumelniţa (milen. 4–3 î.Hr.), în care s-augăsit vase din ceramică, pictate, şi figu -rine feminine cu braţele în cruce, precumşi un cazan din cupru, de formă cilin -drică, având fundul rotunjit şi sprijinitpe un picior scurt, evazat la bază. Caza -nul, datând din prima jumătate a sec. 5d.Hr., caracteristic hunilor nomazi, estedecorat cu nervuri şi are mânerele pre -văzute cu protuberanţe în formă deciuperci. În satul Potlogeni-Deal se aflăo biserică cu triplu hram – „AdormireaMaicii Domnului”, „Cuvioasa Paras -cheva” şi „Sfântul Nicolae” (1810), iar însatele Greci şi Puntea de Greci, câte obiserică având acelaşi hram – „Sfântul
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triasice, peştera este constituită dintr-unsector inferior, parcurs de un râusubteran şi unul superior (fosil), curemar ca bili martori de eroziune (terase,sedimente etc.). Morfologic, se relevă prinnivelurile de eroziune cu meandresuprapuse şi o mare varietate de formeconcreţionare. Faună cavernicolă săracă,repre zentată prin viermi de apă (Mylon -
chulus caversis, Stenonchulus troglodytes)şi coleoptere (Pholeuon moczáryi). Greuaccesibilă. Monument al naturii.
PEŞTIŞANI, com. în jud. Gorj, alcătuitădin 7 sate, situată în Depr. SubcarpaticăOlteană, pe râul Bistriţa gorjeană; 3 952loc. (1 ian. 2011): 1 968 de sex masc. şi1 984 fem. Expl. de calcar (în satulGureni). Expl. şi prelucr. lemnului(cherestea). Mu zeu etnografic (în satulBrădiceni). În satul Ho biţa se află muzeulmemorial „Constantin Brân cuşi”, ame -najat (în 1971) într-o casă asemănătoarecu cea în care s-a născut sculptorul, casaoriginară aflându-se în stare de ruinătotală. În arealul com. P. există izvoareabun dente care au permis amenajareaunor iazuri. Pe terit. satului Brădiceni afost descoperit (1886) un tezaur monetaralcătuit din 815 denari anto ni nieni(sec. 3). În satul Peştişani se află o bi sericădin lemn, cu hramul „CuvioasaParascheva”, con struită în 1735 pe temeliedin piatră, cu unele modificări din anul1856, iar în satul Hobiţa există o bisericădin lemn, cu hramul „Înălţarea Domnu -lui” (1815) şi alta din zid, cu hramul„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”(1822) – printre cti torii din sat figurândşi Ioan, bunicul lui Constantin Brâncuşi.Biserica păstrează picturi murale inte -
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Nicolae”, datând din 1870 şi, respectiv,1841–1842. Poiană cu narcise, declaratărezervaţie naturală.
4. Com. în jud. Satu Mare, alcătuitădin 2 sate, situată în Câmpia Ierului; 1 567loc. (1 ian. 2011): 724 de sex masc. şi 843fem. Morărit; produse de panificaţie.Culturi de cereale, floarea-soarelui, sfeclăde zahăr ş.a. Creşterea taurinelor. SatulPetreşti apare menţionat docu men tar,prima oară, în 1316. În perioada 1782–1810, în această zonă au fost colonizaţigermani. Biserică romano-catolică, zidităîn 1838-1839 pe locul uneia din 1786, şibiserică din 1332-1333, iniţial romano-catolică, preluată de cultul reformat însec. 18, în satul Petreşti. Agroturism.

PETREŞTII DE JOS, com. în jud. Cluj,alcă tuită din 7 sate, situată în Depr.Petreşti, la poalele Culmii Hăjdate dinM-ţii Trascău, pe râul Hăjdate; 1 644 loc.(1 ian. 2011): 814 de sex masc. şi 830 fem.Produse de panificaţie. Avicultură. Încom. se află rezervaţia complexă Cheile
Turzii. Biserică din lemn, cu hramul„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”(1842–1846), în satul Livada. În satulPetreştii 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 bisericăunitariană (1570), iar în arealul fostuluisat Petridu de Sus (sat desfiinţat şiunificat cu satul Petreştii de Jos) existămănăstirea Cheile Turzii (de călugări),cu biserica „Schimbarea la Faţă” con -struită în jurul anului 1558. Mănăstirea afost reînfiinţată la 21 dec. 1998.
PETREŞTII DE SUS Õ Târgu
Cărbuneşti.

PETRICANI, com. în jud. Neamţ, alcă -tuită din 4 sate, situată în SubcarpaţiiNeamţului, pe râul Neamţ; 6 015 loc.(1 ian. 2011): 2 966 de sex masc. şi 3 049fem. Muzeul „Nicolae Popa” (1970) cu c.3 000 de piese de arheologie, numis ma -tică, etnografie (măşti populare, chimire,bundiţe, opinci, fluiere, laviţe), icoane,pictură şi sculptură naive ş.a., în satulTârpeşti. Centre de prelucr. artistică alem nului (în satul Ţolici) şi de confec -ţionare a măştilor populare (în satulTârpeşti). Pe terit. satului Târpeşti,menţionat documentar, prima oară, la 17apr. 1586 cu numele Bodăieşti, iar din anul1600 cu numele actual, au fost desco -perite (1937, 1958–1965, 1968) vestigiilemai multor aşezări su pra puse, aparţi -nând culturilor Precu cuteni (milen.

4 î.Hr.), Cucuteni A (milen. 4–3 î.Hr.) şiHorodiş tea-Folteşti (milen. 3–2 î.Hr.),precum şi urmele unei aşezări carpice(sec. 2–3) şi ale unei aşezări de tipIpoteşti-Cândeşti (sec. 6–7). Tot în arealulsatului Târpeşti a mai fost descoperit unidol masculin (un gânditor), asemănătorcelui de la Hamangia. În satul Boiştea,atestat documentar la 6 iun. 1446, se aflăbiserica din lemn cu hramul „AdormireaMaicii Domnului” (1842–1843, reparatăîn 1892). Satul Petricani este atestat docu -mentar la 22 aug. 1447, satul Ţolici la 12mart. 1437, iar satul Răbâia (sat desfiinţatla 17 febr. 1968 şi unificat cu satulPetricani) la 22 aug. 1447.
PETRILA, oraş în jud. Hunedoara, situatîn partea de NE a Depr. Petroşani, în zonade confl. a râurilor Taia şi Jieţ cu Jiu deEst, la poalele de NV ale M-ţilor Parâng,la 630 m alt., la 6 km NE de municipiulPetroşani; 24 599 loc. (1 ian. 2011): 12 044de sex masc. şi 12 555 fem. Supr.: 310,3km2, din care 9,6 km2 în intravilan;densitatea: 2 562 loc./km2. Staţie finalăde c.f. Important centru pentru expl. şiameliorarea (pre pararea) huilei (minelePetrila şi Lonea, deschise în 1840, cuextracţii intensificate după anul 1859).Instalaţie de brichetare a cărbunelui.Producţie de mobilă, cherestea, conf. şitricotaje. Casă de cultură. Bibliotecă, inau -gurată la 26 iul. 2001, cu peste 10 000 vol.
Istoric. În perimetrul localit. componenteJieţ a fost desco perit (1962) un tezaurmonetar alcătuit din denari romani şibucăţele de aur datând din sec. 3 d.Hr.Localit. P. apare menţionată documentarca sat cu caracter păstoresc, prima oară,în 1493. În 1788, această zonă a fostdevastată de invazia turcească. Înperioada 1830–1840 au fost descoperite
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aici zăcăminte de cărbuni, care au începutsă fie exploa tate în 1840 de fraţiiHoffmann din Braşov. În anii 1840–1900,o dată cu intensificarea extrac ţiei decărbune, au fost aduşi în această regiunemun citori din Ungaria, Cehia, Polonia,Italia care au întemeiat aici Colonia Lonea,devenită, după 1918, Colonia Brătianu –denumire care se păs trează şi astăzi.Localit. P. a fost declarată oraş în 1956,având în subordine ad-tivă 4 localit. com -ponente: Cimpa, Jieţ, Răs coala, Tirici.Biserica ortodoxă „Sfântul Gheorghe”(1922-1932) şi biserica romano-catolică(1911). Rezervaţiile naturale CheileJieţului (10 ha) şi Cheile Taia (2 ha).
PETRIŞ, com. în jud. Arad, alcătuită din6 sate, situată în depresiunea omonimădin SE M-ţilor Zarand, pe râul ValeaRoşie; 1 548 loc. (1 ian. 2011): 769 de sexmasc. şi 779 fem. Staţie de c.f. (în satulIlteu) şi haltă de c.f. (în satul Petriş). Expl.de pirite (în satul Roşia Nouă).Pomicultură. Sana toriu T.B.C. amenajatîn castelul „Salbek” (sec. 19) din satulPetriş. Bisericile din lemn cu hramurile„Naşterea Maicii Domnului” (c. 1800) şi„Sfântul Mucenic Dimitrie” (1809, pictatăîn 1819), în sate le Corbeşti şi Roşia Nouă;castel în stil neoclasic (sec. 18–19), în satulIlteu. Satul Petriş este atestat documentarîn anul 1337. Agroturism.
PETROASA MARE, Mănăstirea ~ Õ
Victor Vlad Delamarina.

PETRODAVA Õ Piatra-Neamţ (2).

PETROŞANI 1. Depresiunea ~,depresiune intra mon tană, de originetectonică (formată în Oligo cen-Miocen),situată în partea de V a Carpa ţilor Meri -

Petricani. Măşti populare realizate la Târpeşti Petroşani (2). Vedere generală
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dio nali, între versanţii M-ţilor Retezat(V-NV), Şureanu (N-NE), Parâng (E-SE)şi Vâlcan (S-SV), la 550–650 m alt. Axatăpe cursurile râu rilor Jiu de Vest şi Jiu deEst, Depr. P. are o formă triunghiulară,alungită pe direcţia NE-SV (lungi mea:45 km; lăţimea variază între 9 km în E-NE şi 3 km în SV). Supr.: c. 160 km2.Legăturile rutiere şi feroviare cu zoneleînvecinate din N şi S se fac prin pasulMerişor sau Băniţa către Depr. Haţeg şi,respectiv, prin pasul Lainici şi prinDefileul Jiului către Târgu Jiu. Reliefuldepresionar este reprezen tat prin pie -mon turi de eroziune şi glacisuri piemon -tane, cu înălţimi de 150–200 m, printerase, lunci şi segmente de văi strâmteşi adânci. Pe rama de NV a Depr. P. apareo bandă de calcare mezozoice, care aufavorizat apariţia şi dezvoltarea unuivariat relief carstic şi în care râurileBăniţa, Valea Roşie şi Taia au săpat cheipitoreşti. Depozitele neogene care for -mează umplutura bazinului tectonic auo constituţie litologică variată şi grosimide c. 800 m, în ele fiind cantonate c. 25 destraturi de cărbuni de diferite grosimi,exploatabili în minele de la Pe trila, Petro -şani, Vulcan, Lupeni, Uricani, Livezeni,Lonea, Paroşeni ş.a. Exploatarea orga -nizată a căr bunelui din bazinul huiliferal Văii Jiului a început în anul 1840(minele Petrila şi Lonea) şi s-a extins şiintensificat ulterior şi în celelalte centre,iar după anul 1989 exploatările de căr -buni s-au diminuat foarte mult şi chiarau fost întrerupte în anumite mine. Climadepresiunii este submontană, răco roasă

(temp. medie anuală: 6°C), cu precipitaţiiabundente (1 000–1 200 mm anual) şifrecvente inversii de temperatură.
2. Municipiu în jud. Hunedoara,situat în de pre siunea omonimă, la 610–650 m alt., pe râul Jiu de Est, la 93 km SEde municipiul Deva; 42 187 loc. (1 ian.2011): 20 168 de sex masc. şi 22 019 fem.Supr.: 195,6 km2, din care 9,3 km2 înintravilan; densitatea: 4 536 loc./km2.Staţie de c.f. (inaugurată la 25 aug. 1869).Vechi (din 1850) şi important centru(mina Dâlja) de expl. şi prelucr. a huilei.Constr. de utilaje şi piese de schimbpentru ind. minieră. Fabrici de mobilă şicherestea, de tricotaje, de aparataj electric,de mat. de constr. (prefabricate dinbeton), de oxigen şi de produse alim.(preparate din carne şi lapte, pani ficaţieetc.). Universitate tehnică de minerit,înfiinţată în 1948 cu denumirea „Insti -tutul Cărbunelui”, cu trei facultăţi, 5 547stu denţi şi 213 profesori (în anul univer -sitar 2007–2008). Institut de Cercetări şiProiectări Miniere; Institut pentru Secu -ritate Mi nieră. Teatrul dramatic „Ion D.Sârbu” (înfiinţat în 1948) are sediul înclădirea fostului cazino al func ţionarilor(construită în 1905, modificată şi renovatăîn anii 1981–1983). Casa de cultură aSindicatelor (1966, renovată în 1979);Casa de cultură a Studenţilor adăpostităîn clădirea fostului spital de copii„Principele Mircea”, datând din 1922.Muzeul mineritului (1961) cuprindedocumente originale, fotocopii, schiţe,aparate, utilaje miniere, insigne, obiectespecifice activităţii locale etc. Municipiul

P. repre zintă un punct de acces spre M-ţiiParâng (drum accesibil până la cabanaRusu şi, de aici, poteci sau transport pecablu la cabana Parâng). Istoric. Localit.
P. a luat fiinţă în jurul anului 1640 prinstabilirea aici a unor păstori veniţi dinŢara Haţegului, din satul Petros (de undederivă şi numele Petroşani), atraşi debogatele păşuni din această zonă şimenţionată documentar, prima oară, în1778. Dezvoltarea aşezării a început odată cu expl. zăcămintelor de cărbuni(1840) şi a continuat în ritm acceleratdupă des chiderea mai multor galerii decărbuni în 1867 şi mai ales dupăinaugurarea, în 1869, a liniei de c.f.Simeria–Petroşani şi a şoselei Petroşani–Târgu Jiu (inaugurată în 1890). În arealuloraşului a fost desco perit (1869) un tezaurmonetar de argint alcătuit din 200 detetradrahme macedo nene emise de regeleFilip II (359–336 î.Hr.), tatăl lui Alexandru

Macedon. La sf. sec. 19, ca pătă aspecturban (comună urba nă), fiind declaratoraş în 1930 şi municipiu la 17 febr. 1968.
P. are în subor dine ad-tivă 4 localit.componente: Dâlja Ma re, Dâlja Mică,Peştera, Slătinioara. Extinderea către S amunicipiului P. a inclus în vatra sa şifostul sat Livezeni, devenind cartier.
Monumente: bise rica „Sfânta Treime”(1936-1940, reparată în 1965-1966 şirepictată în frescă de Constantin Niţulescu);biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şiElena” (1930-1940, restaurată în anii 1965-1970); biserica „Sfânta Mare MuceniţăVarvara” (1995-2001, pictată de ieromo -nahul Porfiriu); biserica din lemn cuhramul „Sfinţii Arhan gheli Mihail şiGavriil” (sec. 18); biserica romano-cato -lică (1880); biserica evanghelică (1892–1896); biserica unita riană (1924–1928), înstil neogotic. Clădirea Judecătoriei (1910).
PETROVA, com. în jud. Maramureş,formată dintr-un sat, situată în partea deN-NE a Depr. Ma ramureş, la poalele deNV ale M-ţilor Maramureş, pe râul Vişeu;2 457 loc. (1 ian. 2011): 1 222 de sex masc.şi 1 235 fem. Staţie de c.f. Nod rutier.Centru de prelucr. artistică a lemnului.Satul Petrova apare menţionat docu men -tar, prima oară, la 21 apr. 1411, cu numele
Petrowa. Cămin cultural. Biserica „Ador -mirea Maicii Domnului” (1868-1873).Mănăstirea Petrova (de călugări) a fostînfiinţată în anul 2000, cu o  bisericăavând dublu hram - „Izvorul Tămă -duirii” şi „Sfântul Mare Mucenic DimitrieIzvorâtorul de Mir”, ridicată pe locul uneivechi mănăstiri care a funcţionat în anii1665-1720.
PETRU GROZA Õ Ştei.

PETRU RAREŞ, com. în jud. Bistriţa-Năsăud, alcătuită din 2 sate, situată lapoalele Dealurilor Ciceului, pe dr. râuluiValea Mare, în culoarul Someşului Mare;3 674 loc. (1 ian. 2011): 1 823 de sex masc.şi 1 851 fem. Staţie de c.f. (în satul Reteag).Reşed. com. Petru Rareş este în satulReteag, men ţionat documentar, primaoară, în 1283, cu numele Reteg. Apicul -tură. În satul Reteag se află o bi serică dinsec. 15 (azi biserică reformată), cu picturimurale interioare originare, casa natalăa folcloristului Ioan Pop-Reteganul(1853–1905), în care a fost amenajat (1955)un muzeu memorial precum şi bustulscriitorului – operă a sculpto rului IoanPop Rusu. Până la 25 mart. 2005, com.
P.R. a avut în componenţă satele Ciceu-Corabia, Ciceu-Mihăeşti şi Leleşti, care
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la acea dată au format com. Ciceu-Mihăeşti.
PETRU VODĂ, Mănăstirea ~ Õ Poiana
Teiului.

PEŢEA, lac cu apă termală în jud. Bihor,în sta ţiunea balneoclimaterică 1 Mai,situat la 8 km SE de Oradea. Supr.: 4 188,4m2; ad. max.: 4,5 m. Da torită unei sursetermale ascendente, temp. apei este în totcursul anului de 26–30°C, fapt ce a per -mis păstrarea unor relicte terţiare defaună (melcu şorul Melanopsis parreyssi)şi floră (nufărul de tip subtropical
Nymphaea lotus var. thermalis). Aici seîntâlneşte şi endemismul roşioara de apăcaldă (Scardinius racovitzii). Din lacul P.izvorăşte pâ râul omonim, în apele căruiaexistă nuferi ter mali. Zona lacului şi apârâului P. a fost declarată rezervaţienaturală.
PEUCE 1. Õ Sărăturile.

2. Õ Sfântu Gheorghe (1).

PIANU, com. în jud. Alba, alcătuită din5 sate, situată la poalele de N ale M-ţilorŞureanu, pe râul cu acelaşi nume; 3 485loc. (1 ian. 2011): 1 784 de sex masc. şi1 701 fem. Reşed. com. este satul Pia nu
de Sus. Creşterea ovinelor. Centre de pre -lucr. artistică a lemnului (obiecte dinlemn încrustate), în satele Pianu de Sus,Purcăreţi, Strungari. Rezer vaţie de goruniseculari (în satul Pianu de Sus). Pe terit.satului Pianu de Jos, menţionat docu -mentar, prima oară, în 1309, au fostdesco perite (1961–1963) vestigiile unoraşezări suprapuse, aparţinând culturilorTurdaş (milen. 4 î.Hr.), cu ceramică şiplastică specifice (vase evazate cu decor

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 femi -
nine cu braţele în cruce având conturul
schematizat, şi Coţofeni (2500–1800 î.Hr.),
cu ceramică alcătuită din pahare, cu moti -
ve meandrice realizate prin împunsături
succesive, căni cu toarta supraînălţată şi
gât cilindric, cu decor format din şiruri
de cres tături, cupe cu picior etc. În satul
Pianu de Sus, menţionat documentar,
prima oară, în 1488, se află biserica din
lemn cu hramul „Cuvioasa Paras che va”
(1761, cu picturi originare, reparată în
1971-1972), iar în satul Pianu de Jos, o
biserică din sec. 15 (azi biserică evan -
ghelică), cu transfor mări 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 ule -
ioase, legume etc. Bisericile având hramul
„Sfântul Gheorghe” (1839) şi „Cuvioasa
Parascheva” (1895–1905); clădirea Pri -
măriei (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 ero ziune, cu abrupturi accen -
tuate, situată în partea de SE a M-ţilor
Giurgeu (Carpaţii Orientali). Domină
valea Bicazului în sectorul cheilor.
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Alcătuită din calcare mezozoice. Alt.:1 121 m. Alpinism.
PIATRA ARSĂ, vârf situat în partea deE a masivului Bucegi. Alt.: 2 071 m.Cabană turistică (1 950 m alt.).
PIATRA CLOŞANI, masiv în NE M-ţilorMe hedinţi, între văile râurilor Motru (laE) şi Motru Sec (la V), alcătuit din calcarejurasice. Alt. max.: 1 421 m. Versanţii suntacoperiţi cu păduri de fag şi cu alunturcesc (Corylus colurna), iar spre vârf cutufărişuri de liliac (Syringa vulgaris) şi de
Genista radiata. Poiană cu narcise.
PIATRA CRAIULUI, masiv muntos înpartea de E a Carpaţilor Meridionali,situat între culoarul Bran-Rucăr (la E),valea Dâmboviţei (la V) şi râul Bârsa (laN). Alcătuit din calcare jurasice. Prezintăo creastă principală ascuţită („o muchecalca roa să”, de fapt un flanc de sinclinalsuspendat), orien tată NE-SV, lungă de c.25 km, delimitată de abrup turi, precumşi o serie de culmi joase, aflate de o parteşi alta a crestei principale, formate dinroci calcaroase sau greso-conglomeratice.Alt. max.: 2 238 m (vf. La Om sau PisculBaciului). Numeroase forme carstice(peşteri, chei, doline, la piezuri etc.) şi omare supr. de grohotiş pe latura de E şinenumărate vârfuri ascuţite (La Om,Ţimbalu Mic – 2 198 m, Turnu – 1 923 mş.a.), forme cu rioase rezultate în urmaacţiunii de eroziune (hor nurile Grinduluişi Ighişului, trene deluvio-pro luvia le, cade exemplu Marele grohotiş) şi o suităde trepte numite „brâie” sau „poliţe”

Piatra Altarului Piatra Craiului. Vedere generală



PIATRA FÂNTÂNELE, Mănăstirea ~ Õ
Tiha Bârgăului.

PIATRA GOZNEI, vârf în M-ţii Semenic,re pre zentând alt. max. a acestora (1 447m). Alcătuit din şisturi cristaline.
PIATRA LUI CRĂCIUN Õ Piatra-Neamţ
(2).

PIATRA MARE 1. Masiv muntos, cumarginile abrupte (sinclinal suspendat),situat în partea de SV a Carpaţilor Orien -tali, între râurile Timiş (la V) şi Gârcin (laE), alcătuit din fliş cretacic la bază şicalcare jurasice în partea superioară. Alt.max.: 1 843 m (vf. Piatra Mare). Feno -mene carstice (lapiezuri, rupturi depantă, peşteri, doline, cheile „ŞapteScări”, cascada „Tamina” etc.), abrupturi.Turism. Piste de schi. Cabană (1 630 malt.).
2. Õ Creasta Cocoşului.

PIATRA-NEAMŢ 1. Lac de acumularecon struit pe cursul inf. al Bistriţei moldo -veneşti, în amonte de municipiul Piatra-Neamţ, realizat cu scop hidroener getic şipentru alimentarea cu apă a municipiuluiPiatra-Neamţ. A fost dat în folosinţă în1963. Supr.: 240 ha; vol.: 10 mil. m3.
2. Municipiu în NE României, reşed.jud. Neamţ, situat în partea de NV aDepr. Cracău-Bistriţa, pe terasele de pestg. râurilor Bistriţa şi Cuejd, la 311–345m alt., la poalele culmilor Cozla la N (650m alt.), Pietricica la E (586 m) şi Cer -negura la SV (852 m); 106 616 loc. (1 ian.2011): 50 374 de sex masc. şi 56 242 fem.Supr.: 77,5 km2, din care 20,6 km2 înintravilan; densitatea: 5 176 loc./km2.Staţie de c.f. (inaugu rată în 1885). Nodrutier. Termocentrală; hidro centrală (11MW), intrată în funcţiune în 1965. Constr.de utilaj greu, de utilaje pentru ind. firelorşi fibrelor sin tetice şi pentru tran spor -turile feroviare şi rutiere, de maşini şi

utilaje pentru ind. forestieră. Producţiede calculatoare, de mobilă, cherestea,parchete, de celu loză, semiceluloză şihârtie (pergamentată, velină, hârtiepentru împachetat, mucava, cartoane),de tricotaje, confecţii, ciorapi, medica -mente, mat. de constr. (ţiglă, olane,cărămizi, cahle, prefabricate din beton)şi de produse alim. (preparate din carneşi lapte, bere, amidon, glucoză, băuturialcoolice, panificaţie etc.). Morărit. Fermăavicolă. Staţiune de cercetări biologice,geografice, geologice şi hidrologice (f.1957), filială a Universităţii „AlexandruIoan Cuza” din Iaşi, care iniţial a funcţio -nat în com. Pângăraţi, jud. Neamţ.Teatrul „Tineretului” (inaugurat la 2 oct.1958). Biblioteca jude ţeană „GheorgheTeodorescu-Kirileanu” (1956), cu c.300 000 de volume, găzduită într-un localconstruit în 1992-1999. Complexul mu -zeal judeţean Neamţ (1978), cu 15 muzeedistincte (cu un patrimoniu de c. 300 000de exponate) printre care se remarcă:Muzeul de istorie şi arheologie (f. 1934),cu peste 100 000 de piese (colecţie de vaseceramice neolitice, apar ţinând culturilorPrecucuteni şi Cu cu teni, materiale arheo -logice din perioada civiliza ţiei dacice/sec.1 î.Hr.–3 d.Hr., şi din Evul Mediu);Muzeul de Artă, cu colecţii de pictură,sculptură, grafică şi tapiserii (N. Tonitza,A. Băeşu, L. Vorel, C.D. Stati, AureliaGhiaţă ş.a.); Muzeu de etno gra fie (f.1973), cu expo nate din zona Neamţ;Muzeu de ştiinţele naturii (1960), cu ocolecţie de peşti fosili (pro veniţi, în ceamai mare parte, din depozitele fosili feredin preajma munici piului), unică înRomâ nia; casa prozatorului CalistratHogaş, datând din 1880, în care s-aamenajat un muzeu memorial în 1969.Festival inter naţional, anual, de teatru(din 1985). Concurs internaţional, anual,de bridge (din 1984). Festival inter -
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structurale, răspândite pe latura de NV.În cadrul masivului P.C. se află o rezer -vaţie naturală complexă, flo ristică şifaunistică (14 800 ha), care cuprindebogate, variate şi interesante specii deplante şi animale, multe dintre eleocrotite de lege. Această rezervaţie adă -posteşte 53 de specii endemice de plante,reprezentând c. 41% din totalul ende mis -melor din România, printre care garofiţaPietrii Craiului (Dianthus callizonus), cese întâl neşte numai pe stâncile calcaroasedin acest masiv, apoi omagul (Aconitum
moldavicum), macul galben (Papaver
corona sancti-stephani), crucea voinicu -lui (Hepatica transsyl va nica), flămânzica
(Draba kotschyi), ochii şoricelului
(Saxifraga demissa) ş.a.; tot în aceastărezervaţie se găsesc numeroase planteocrotite, ca de pildă floarea-de-colţi
(Leonto podium alpinum), iedera albă
(Daphne blagayana), bulbucii de munte
(Trollius europaeus), bujorul de munte
(Rhododendron kotschyi), tulichina (Daph -
ne cneorum) ş.a., relicte glaciare (Ligularia
sibi rica) şi alte plante rare (Bucegia
romanica, Gri maldia rupestris ş.a.). Faunaeste reprezentată prin cocoşul de munte
(Tetrao urogallus), râsul (Lynx lynx), ursul
(Ursus arctos), capra neagră (Rupi capra
rupicapra), corbul (Corvus corax), acvilade stâncă (Aquila chrysaetus), vipera
(Vipera berus) etc., multe dintre eleocrotite de lege şi declarate monumenteale naturii. Masivul P.C. este propicepentru practicarea alpinismului. Turismintens.
PIATRA CRAIVII Õ Cricău.

Crăpătura Pietrii Craiului

Piatra Mare (1)
Piatra-Neamţ (2). Oenochoe din broz aurit,
descoperit la Bâtca Doamnei
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naţional de folclor ce se desfăşoară în aniiimpari, în perioada 1–8 aug. Festivalfolcloric anual, cu măşti, de datini şi obi -ceiuri de iarnă. Bienala de artă plastică„Lascăr Vorel”. Parcul Cozla, amenajatla sf. sec. 19 pe pantele Dealului Cozla.Grădină zoologică. Telegondolă cu olungime de 1 915 m ce leagă oraşul cuDealul Cozla, respectiv cu punctul „TreiColine” (657 m alt.) unde există spaţiicomerciale, de cazare, cafenele etc. Aicise află şi o pârtie de schi, iluminată petimp de noapte, dotată cu telescaun.
Istoric. Municipiul P.-N. s-a dezvoltat şievoluat în aria unor vechi vetre delocuire, datând din Paleoliticul superior(aşezarea de la Poiana Cireşului), Neolitic(vestigiile mate riale de tip Precucuteni şiCucuteni A, descoperite la Văleni şi BâtcaDoamnei) şi din epocile bron zului şifierului, descoperite (1959) în cartierulCiritei (necropolă cu inventar alcătuit dinceramică cu toarte, având proeminenţezoomorfe stilizate în buton sau creastă,vetre din piatră de râu ş.a.). Pe un pintenal Culmii Cernegura, în locul numit Bâtca
Doamnei, au fost descoperite (1957–1970)vestigiile unei cetăţi geto-dacice, forti -ficate, al cărei început se plasează în adoua jumătate a sec. 2 î.Hr. şi se sfârşeşteîn jurul anului 106 d.Hr. Menţionatădocumentar în scrierile lui Ptolomeu (sec.2), cu numele Petrodava, cetatea aparecon sem nată ulterior pe hărţile Daciei,întocmite de Johann Schott (1513),Abraham Ortelius (1570), DomingoEstruc (1832). Cetatea geto-dacică, cuziduri din piatră, groase de 3,5 m, dublatede şanţuri şi valuri de pământ, cuprindeaîn interiorul ei locuinţe şi două sanctuarede tipul celor de la Sarmizegetusa.Inventarul găsit aici este alcătuit dinceramică dacică, elenistică şi romană,unelte şi arme din fier, fibule şi podoabedin bronz, o fruc tieră, o oenochoe din

bronz aurit ş.a. Prima men ţiune docu -mentară a localit. P.-N. apare în perioada1387–1392, cu numele Kamena (Piatra),într-o listă rusă (Lista oraşelor valahe de la
Dunăre). Acest document este contro -versat. Un alt document, datat 30 ian.1395, face referire la localit. Piatra („ca locde redactare a unui act emis în «Satul luiCrăciun», referitor la graţierea nobiluluiLadislau de Losoncz de către regeleungur Sigismund I de Luxemburg, aflatîn campanie împotriva Moldovei”). Într-un document românesc de cancelarie, din31 iul. 1431, este amintit faptul că „obiserică din Piatra” a fost dăruită dedomnul Alexandru cel Bun mănăstiriiBistriţa, împreună cu „casa lui Crăciundin Piatra” (casa unui feudal local care,probabil, stăpânea târgul). Actul anterior,din 11 iul. 1428, referitor la acelaşieveniment (consemnat în documentuldin 31 iul. 1431) s-a dovedit a fi un falsvehiculat în a doua jumătate a sec. 16.Aşa se explică menţio narea aşezării cunumele Târgul de la Piatra lui Crăciun în1431 şi apoi cu cel de Piatra lui Crăciun(25 ian. 1446, 20 iul. 1453, 1462, 20 apr.1491). În 1446, localit. apare consemnatăîn documente ca aşezare cu o curtedomnească şi o biserică, iar în 1453 capătăstatut de târg domnesc, pe care îl men -ţine până în 1797. În anul 1491, Ştefan celMare a construit aici o nouă CurteDomnească, iar în anii 1497–1499 a ridicatbiserica şi turnul-clopotniţă. CurteaDomnească de la Piatra a continuat să fiemenţionată în documente în anii 1552,1570, 1594 împreună cu ocolul pe care-ladministra, 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 alMol dovei. În 1859, la numele Piatra s-aadăugat cel de Neamţ (devenind Piatra-
Neamţ) pentru a-l deosebi de alte localităţi

din ţară care purtau numele „Piatra”. Lamijlocul sec. 19, în perimetrul oraşuluiau fost incluse satele Mărăţei şiDărmăneşti, iar în 1925 au fost încor -porate satele Sărata, Vânători şi Cindia(azi cartiere). În oct. 1894, la P.-N. a fostintrodus iluminatul electric. Declaratmunicipiu la 17 febr. 1968, P.-N. are însubordine ad-tivă 3 localit. componente:Ciritei, Doamna şi Văleni. Monumente:ruinele cetăţii geto-dacice de la BâtcaDoamnei; Curtea Domnească a lui Ştefancel Mare (1491); biserica având hramul„Naşterea Sfântului Ioan Bote zătorul”,ctitorie a lui Ştefan cel Mare, construităîntre 15 iul. 1497 şi 11 nov. 1498, păs trea -ză, pe faţade, o bogată decoraţie de cără -mizi aparente, smălţuite, în diferitetonalităţi de galben şi verde, în alternanţăcu discuri de ceramică smălţuită; Tur nul-clopotniţă sau Turnul lui Ştefan, situatalături de biserică, a fost construit în 1499din piatră brută (terminat la 24 oct. 1499).Iniţial, turnul avea 19 m înălţime, dar lasf. sec. 19 i s-a adăugat un etaj (pentru aservi ca foişor de foc), iar în 1920 a fostmontat un ceas cu patru cadrane; bise -ricile cu hramurile „Sfânta Parascheva”(ante 1618), „Bu na Ves tire” (1740, refă -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 fraţiiDumitru şi Profeta Irimescu), „SfântulGheorghe” (sfinţită în 1832), „Trei Ie -rarhi” (1837–1847), „Sfântul Nicolae” -Obor, ctitorie din anii 1790-1796 a logo -
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fătului grec Vogoride, consolidată în1930-1935 şi pictată în anii 2007-2008 deVasile Irimia şi Ana Oleandru, „SfinţiiVoievozi” (sec. 19), „Sfânta Parascheva”(1991–1997, pictată de Marcel Codrescudin Bucureşti); Sinagogă construită în sec.16 din lemn şi reconstruită din cărămidăîn 1766–1767; biserica „Sfânta Treime” aschitului de călugări „Draga-Cozla”,construită din bârne de stejar în 1764–1769, decla rată monument istoric şi dearhitectură a fost mistuită de un incendiuîn 1992, reconstruită ulterior dincărămidă; Casa Paharnicului, 1835, aziberărie; casa de lemn „Hausschild”, c.1840; casa lui Calistrat Hogaş, 1880; casafostei Preturi, 1911, azi Muzeu de istorie;clădirea Teatrului (1935); statuile lui Şte -fan cel Mare (sculptor: Oscar Han, dez -velită la 26 ian. 1974) şi MihailKogălniceanu (1913, sculptor: WładzimierzHegel). În localit. com ponen tă Văleni seaflă biserica din lemn, cu hramul „Schim -barea la Faţă” (1774), a fostului schit Vă -leni, iar în localit. componentă Doamnaexistă biserica „Sfinţii Apostoli Petru şiPavel” (1790) a schitului Doamna.Municipiul P.-N. este un impor tant centruturistic al Moldovei centrale. Punctefosilifere (pe culmile Pietricica şiCernegura). Rezervaţie geologică(căldările de pe Cozla numite şi CăldărileUrieşilor). 
PIATRA-OLT, oraş în jud. Olt, situat înpartea de N a Câmpiei Romanaţi, la 15km SV de muni cipiul Slatina; 6 117 loc.(1 ian. 2011): 3 117 de sex masc. şi 3 000fem. Supr.: 78,8 km2, din care 6 km2 înintravilan; 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 şireparat vagoane de c.f. Producţie demobilă, de confecţii metalice şi textile, deprefabri cate din beton şi de produse alim.Ferme de creş tere a porcinelor şi ovinelor.
Istoric. În arealul satului Enoşeşti au fostdescoperite urmele unui castru roman(sec. 2–3), care şi-a luat numele Aci davade la aşezarea dacică omonimă (neiden -tificată încă pe teren). Fortificaţia, încon -jurată iniţial cu un vallum (brazdă depământ întărită cu lemne sau pietre) şicu şanţ, a fost ridicată în timpul cuce ririiDaciei de către romani, transformatăulterior în tr-un castru cu zid din cără -midă gros de c. 1,90 m. Castrul, de formăpătrată (60 x 60 m), construit se pare de

Cohors I Flavia Commagenorum, a făcutparte din sistemul roman de fortificaţiinumit Li mes Alutanus, construit deîmpăratul roman Traian şi desăvârşit deîmpăratul Hadrian, limes care se desfă -şura pe c. 260 km lungime, între Caput
Ste narum (azi Boiţa) la N, la intrarearâului Olt în defileul carpatic, şi „CetateaVerdea” în S (un os trov pe Dunăre, azidis părut), la SV de com. Islaz, jud.Teleorman. În perimetrul castrului a fostdes  coperit (1913) un tezaur monetaralcătuit din 152 de denari emişi în pe -rioada de la Domiţian (81–96) până laCaracalla (198–217). Numele localit. P.-O.derivă de la toponimul Piatra ce denumeadrumul roman construit din piatră, caretrecea pe aici. În a doua jumă tate a sec. 19,când s-a construit c.f., numelui Piatra i s-aadăugat acela de Olt pentru a nu se facecon fuzie cu alte loca lităţi din ţară carepurtau numele „Piatra”. Localit. P.-O.apare menţionată docu mentar ca sat la 14apr. 1529. Decla rat oraş la 18 apr. 1989,
P.-O. are în subor dine ad-tivă 5 sate:Bistriţa Nouă, Criva de Jos, Criva de Sus,Enoşeşti, Piatra. Monumente: bisericaavând hramul „Sfântul Nico lae” (1862), însatul Criva de Sus; cula „Găle ţeanu” (sf.sec. 18–înce putul sec. 19), în satul Eno şeşti;conacul „Ionel Marian” (începutul sec. 20),în Piatra-Olt.
PIATRA ROŞIE Õ Boşorod.

PIATRA SFÂNTĂ sau TĂRÂŢA,
Mănăstirea ~ Õ Bârnova.

PIATRA ŞOIMULUI, com. în jud. Neamţ,al cătuită din 4 sate, situată în Depr.Cracău-Bistriţa, la poalele de E-NE aleM-ţilor Goşmanu, pe dr. râului Bistriţa şipe râul Calu; 8 256 loc. (1 ian. 2011): 4 213de sex masc. şi 4 043 fem. Centru deceramică populară (în satul Poieni). Expl.fores tiere. Până la 1 ian. 1965, satul şicom. Piatra Şoimului s-au numit Calu.Izvoare cu ape minerale (în satul Negu -leşti) folosite pe plan local în tratareaafecţiunilor reu matismale, ginecologiceetc. Pe terit. satului Piatra Şoimului aufost descoperite (1935) vestigiile uneiaşezări neolitice în care s-au găsit un vascu decor canelat, de tip Precucuteni, şiceramică pictată de tip Cucuteni A. Însatul Piatra Şoimului se află o bisericădin lemn cu hramul „Sfântul Ioan Teolo -gul” (1791–1792), iar în satul Luminiş,biserica având hramul „Sfinţii ApostoliPetru şi Pavel” (începutul sec. 19, refăcutăîn 1914). 
PIATRA TĂIETURII, Schitul ~ Õ Panaci.

PIATRA TEIULUI Õ Izvoru Muntelui şi
Po iana Teiului.

PIELEŞTI, com. în jud. Dolj, alcătuită din3 sa te, situată în partea de NV a CâmpieiRomanaţi, 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. Producţiede vopsele, confecţii, ţesături din lână şibumbac, covoare. Moară de cereale.Culturi de plante tehnice şi de nutreţ,floarea-soarelui ş.a. Creşterea bovinelor,ovinelor şi a păsă rilor. Cămin cul tural(1928). Agroturism. Vestigii din epocilebronzului şi fierului (Hallstatt), dinperioada romană (trei denari ro maniemişi între anii 161–192 şi 222–235) şi dinsec. 8–10 (urmele unei aşezări). SatulPieleşti apare menţionat docu mentar,prima oară, la 12 mart. 1580, cu numele
Ciumeşti, apoi la 3 aug. 1594 cudenumirea Ciomăgeşti, la 5 oct. 1597 cutoponimul Ciumeşti, în 1722 cu Puţu
Ciobanului, la 1 iul. 1730 din nou Ciumeşti,iar de la sfârşitul sec. 18 Pieleşti. Bisericilecu hramurile „Sfântul Nicolae” (1770,recon struită în 1871), „Sfântul Dimitrie”(1845) şi „Sfinţii Voievozi” (1859–1862,reparată în 1905, restaurată şi repictatăîn frescă, în 1956, de Stan Hermeneanudin Băile Govora), în satele Câmpeni,Lânga şi Pieleşti; biserică din lemn, cuhramul „Sfinţii Voievozi” (construită în1820 de clucerul C. Brăiloiu), în satulLânga.
PIEMONTUL BĂLĂCIŢEI Õ Bălăciţa
(1).

PIEMONTUL CÂNDEŞTI Õ Cândeşti
(1).

PIEMONTUL COTMEANA Õ Cotmeana
(1).

PIEMONTUL GETIC (PODIŞUL GETIC
sau PLAT FORMA GETICĂ), mareunitate geografică, cu aspect deluros şide podiş uniform, cuprinsă între Subcar -paţii Getici (la N), râul Dâmboviţa (la E),Câmpia Română (la S) şi Dunăre (la V).Din punct de vedere geologic, P.G. esteformat dintr-o cuvertură groasă de depo -zite fluvio-lacustre (prun dişuri, nisipuri,marne, argile), acoperită de depo ziteloessoide de diferite grosimi. Întreagastivă de depozite sedimentare paleogeneşi mio-pliocene a P.G. (care structural şigenetic aparţine De pre siunii Getice), cugrosimi de mii de metri, se sprijină pefundamentul scufundat al cristalinuluicarpatic. Depozitele sedi men tare sunt
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purtătoare de bogate zăcăminte dehidrocarburi şi numeroase straturi delignit. Nota dominantă a relie fului P.G.este dată de culmile piemon tane alungite,orientate N-S, sepa rate de culoare largide văi consecvente (conform cu înclinareagenerală N-S) şi de creste (povârni şuri pecapete de strat, orientate mai ales cătreN). Interfluviile apar sub forma unorculmi rotunjite care se lărgesc treptat cătreS, unde capătă înfăţi şarea unor podurinetede, puţin afectate de proce sele demodelare, fiind considerate ca un podişce provine dintr-o câmpie piemontanăînaltă. În ca drul P.G. se deosebesc douăsectoare pr.: sectorul piemontan deluros (înN), cu alt. cuprinse între 500 şi 650 m şi
sectorul câmpiei colinare (în S), cu alt. de200–300 m. La V de aliniamentul râurilorGi lort–Jiu se extind Dealurile Jiului, Piem.
Motrului şi Piem. Bălăciţei, iar la E dealiniamentul Gilort–Jiu se succed Piem.
Olteţului (între Jiu şi Olt), Piem. Cotmeana(între Olt şi Argeş), Gruiurile (sau
Dealurile) Argeşului şi Piem. Cândeşti (întreArgeş şi Dâm boviţa). Climă temperată,cu influenţe mediteraneene (temp. medieanuală oscilează între 9 şi 11°C) şi pre -cipitaţii medii anuale de 500–600 mm (cuvalori mai mari în lunile mai, iun. şi oct.).Râurile mari (Motru, Jiu, Gilort, Olteţ, Olt,Argeş), care traversează P.G., au debitebogate, unele dintre ele amenajatehidroenergetic (Argeş, Olt, Motru).Râurile care izv. din zona de dealuri audebite semipermanente. Vegetaţia natu -rală este reprezentată prin păduri degorun, uneori în ames tec cu fag (în N şiE) şi de păduri de cer şi gârniţă (în S). Înluncile râurilor sunt zăvoaie de plop, sal -cie şi anin. Mari suprafeţe de teren suntaco perite cu pajişti secundare mezoxe -rofile şi mezofile. P.G. reprezintă oimportantă zonă pomi-viticolă, petro -liferă (Ţicleni, Iancu Jianu, Băbeni, Bogaţiş.a.) şi carboniferă (bazinul Motru–Rovinari). P.G. este unul dintre cele maibine populate areale ale României, undevalorile densităţii depăşesc, în unelelocuri, 150 loc./km2.
PIEMONTUL MOTRULUI Õ Motru (1).

PIEMONTUL OLTEŢULUI Õ Olteţ (2).

PIEMONTURILE VESTICE Õ Dealurile
Ves tice.

PIETRARI 1. Com. în jud. Dâmboviţa,alcătuită din 4 sate, situată în zona decontact a Subcarpaţilor Ialomiţei cuprelungirile M-ţilor Leaota; 2 890 loc. (1ian. 2011): 1 484 de sex masc. şi 1 406 fem.

Pomicultură. Agroturism. În satul Pietrarise află biserica având triplu hram –„Sfântul Ioan”, „Sfinţii Apostoli Petru şiPavel” şi „Sfântul Nicolae” (1832–1841).Com. P. a fost înfiinţată la 6 dec. 2004 prindesprinderea satelor Aluniş, Pietrari,Şipot şi Valea din com. Bărbuleţu, jud.Dâmboviţa.
2. Com. în jud. Vâlcea, alcătuită din2 sate, situată în Subcarpaţii Olteniei;3 142 loc. (1 ian. 2011): 1 534 de sex masc.şi 1 608 fem. Nod rutier. Expl. de tufurivulcanice. Centru de cusături şi ţesăturipopulare. Festival anual al portuluipopular „Hora costumelor”. În satulPietrari se află bisericile din lemn cuhramurile „Sfântul Nicolae” (1737) şi„Sfinţii Voievozi” (1865), iar în satulPietrarii de Sus există biserica din zid, cuhramul „Buna Vestire” (1742, cu fresceoriginare), a schi tului Climent. 

PIETRELE, lac de origine glaciară înM-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 zvelti înmasi vul Rarău, alcătuit din calcaremezozoice, care apar în relief sub formaunor prisme triunghiulare, ca rezultat aleroziunii diferenţiale. Lipsită de vege -taţie pe pereţii abrupţi. Declarată monu -ment al naturii. La baza ei apar planterare (ochii şoricelu lui/Saxifraga luteo-
viridis, papucul doamnei/ Cy pri pe dium
calceolus, brusturul negru/Symphytum
cordatum, arginţica/Dryas octopetala,floarea-de-colţi/ Leontopodium alpinumş.a.) care, împreună cu zona încon -jurătoare acoperită cu păduri de brazi,pini şi molizi, alcătuieşte o rezervaţiecom plexă (568,7 ha). Denumirea i-a fostatribuită de către domnul Moldovei,Petru Rareş, în jurul anilor 1541–1546,când acesta a încurajat con struirea, înapropiere, a bisericii „Sfântul IoanBogoslavul” a mănăstirii Rarău, unde, în1538, se ascunsese soţia, Elena Doamna,cu copiii săi (Õ Rarău 2).

PIETRELE ROŞII, culme calcaroasăsituată la marginea de S a M-ţilor Bistriţei,străjuind valea Bistricioarei în dreptullocalităţii Tulgheş. În area lul său se aflăo rezer vaţie botanică cu vegetaţie destâncărie, în care vegetează şi douăendemisme foarte rare: Astragalus roemerişi Hieracium ra cemosum spp. pojoritense.
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PIETRICICA, vastă culme deluroasă înSub carpaţii Moldovei, extinsă pe direcţieNV-SE, între văile râurilor Bistriţa (la N),Siret (la E), Trotuş (la S) şi Tazlău (la V).Culmea P., care corespunde unui anti cli -nal, este alcătuită din gresii, marnegrezoase cu gipsuri, nisipuri, argile mar -noase cu conglomerate burdigalienedezvoltate deasupra unei catene hercinicescufundate, alcătuită din şisturi verzi şiformaţiuni de fliş oligocen. Reliefulculmii P. este accidentat şi contrastant dela un loc la altul (înălţimi rotunjite sauvârfuri conice se me ţe, mici cueste, văilargi care o fragmentează etc.): în parteade N prezintă un aspect frământat, pe ostructură cutată şi faliată, cu văi adâncişi vârfuri rotunjite, nu prea înalte (vf.Pietricica, 586 m), partea centrală este maimasivă şi mai înaltă (vf. Cărunta, 717 m),iar partea de S se termină cu piscurisemeţe, piramidale, asemănătoare celormon tane (vf. Biene, 746 m – alt. max. aculmii P.). Această culme, cu versanţiputernic înclinaţi şi înălţimi mari, mărgi -neşte spre N Depr. Cracău-Bis triţa, spreV Depr. Tazlău-Caşin, iar spre SE, din -colo de Depr. Capăta, se continuă cu oplatformă piemontană, numită Piem.Pănceştilor sau Culmea Trotuşului. Aco -perită cu păduri de fag şi carpen şi cufâneţe. Cunoscută şi sub numele de
Culmea Tazlăului sau Pietricica Bacăului.

PIETRII, Vârfu ~, vârf în partea central-nor di   că a M-ţilor Ţarcu, reprezentând alt.max. a aces   tora (2 192 m). De sub el izv.râul Bistra Mărului.
PIETRIŞ, masiv de mici dimensiuni, situatla marginea de V a Perşanilor Centrali,alcătuit din argile, gresii, nisipu ri şiconglomerate. Alt. max.: 839 m. Acoperitcu păduri de fag în amestec cu carpen.
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PIETROASA 1. Com. în jud. Bihor,alcătuită din 7 sate, situată la poalele deNV ale M-ţilor Bi hor, pe râul CrişuPietros; 3 235 loc. (1 ian. 2011): 1 601 desex masc. şi 1 634 fem. Expl. de marmură(în satul Chişcău), de calcar şi granit.Expl. şi prelucr. lemnului. Centru etno -grafic şi de artă populară (sculpturi înlemn, mobi lier ţărănesc, rotărit, ţesături,costume populare). Satul Pietroasa aparemen ţionat documentar, prima oară, în1587. În satul Cociuba Mică, atestat docu -mentar, prima oară, în 1587, se aflăbiserica din lemn cu hramul „SfântulGheorghe” (1715), declarată monumentistoric. Pe terit. satului Chişcău se află
Peştera Urşilor (elec trificată), intrată încircuitul turistic în 1980. Punct de plecarespre Cetăţile Ponorului, Gheţarul de laBarsa, Peştera Focul Viu, SăritoareaBohodeiului, Pietrele Boghii etc. Rezer -vaţia botanică „Fânaţele IzvoruluiCrişului Pietros” (1 ha); rezervaţiile geo -lo gice „Pietrele Boghii” (38,4 ha) şi„Piatra Bulzului” (1,4 ha).

2. Com. în jud. Timiş, alcătuită din 4sate, si tuată la poalele de NV ale M-ţilorPoiana Ruscăi, pe cursul superior alrâului Bega Poieni; 1 034 loc. (1 ian. 2011):564 de sex masc. şi 470 fem. Expl. decalcar. Expl. şi prelucr. lemnului (cheres -tea, mobilă). Confecţionarea pie tre lor demoară. Două mori pentru măcinatporumbul, acţionate hidraulic (în satelePoieni şi Crivina de Sus) şi o moarămecanică în satul Fărăşeşti. Păstrăvărie(în satul Poieni). Creşterea ovinelor. Fondcinegetic (cabana de vânătoare Cheia).Tabere pentru copii (Poieni). SatulPietroasa apare menţionat documen tar,prima oară, în perioada 1514–1516.Bisericile din lemn cu hramurile „Cuvioa -

sa Parascheva” (1676, reparată în 1778),
declarată monument istoric, „Adormirea
Maicii Dom nului” (1779) şi „Cuvioasa
Parascheva” (1791, pictată în 1812), în
satele Crivina de Sus, Pietroasa şi Poieni. 
PIETROASELE, com. în jud. Buzău, alcă -
tuită 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 experi -
mentală 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
renu mite, între care Muscat Ottonel,
Tămâioasa românească, Fetească neagră
ş.a. Pe terit. satului Pietroasele, la poalele
Dealului Istriţia, au fost descoperite
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(1837, 1973) urmele unui castru roman,
datând din sec. 2, şi celebrul tezaur,
cunos cut 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 presu -
pun 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 oeno choe fusiformă, o
pateră (vas ritual de forma unei farfurii),
două cupe (una octogonală şi alta
dodeca gonală, 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. Perechea de fibule

Tezaurul de la Pietroasele. Cupa octogonală Tezaurul de la Pietroasele. Cupa dodecagonală

Tezaurul de la Pietroasele. Oenochoe



reunite printr-un lanţ, tot în formă depăsări de pradă, lucrate în cloisonné şidecorate cu pietre preţioase, o fibulă maimică ş.a. Tezaurul se află expus laMuzeul Naţional de Istorie a Româ nieidin Bucureşti. Satul Pietroasele aparemenţio nat documentar, prima oară, în1523. Pe terit. satului Şarânga se aflăruinele Cetăţii lui Negru Vodă (sec. 14). 
PIETROSU, numele mai multor vârfuridin Car paţii româ neşti, dintre care celemai cunoscute sunt:

1. Vârf în partea de N a M-ţilorBistriţei, „îm brăţişat” la poale de apeleBistriţei moldoveneşti, în bucla pe careBistriţa o face între cheile de la Zugrenişi defileul de la Crucea. Alcătuit dincalcare cristaline, amfibolite, paragnaisurietc. Alt.: 1 791 m. Accesibil dinspre ValeaBistriţei. Pe ver santul din zona cheilor dela Zugreni creşte planta endemică
Hieracium  laevitomentosum.

2. Vârf în partea central-nordică aM-ţilor Că liman, alcătuit din andezite.Alt.: 2 100 m. Păşuni alpine. În apropiere,la Gura Haitii, se află zăcă minteexploatabile de sulf. Face parte din rezer -vaţia complexă Căliman. Accesibildinspre Vatra Dornei, pe Valea NeagraŞarului.
3. Vârf în partea de NE a M-ţilorMaramureş, alcătuit din gresii cretacice,situat între văile râurilor Vaser şi Rica,străjuind graniţa cu Ucraina. Alt.: 1 850m. Prezintă urme ale glaciaţiei cuater -nare. Accesibil dinspre Vişeu de Sus.

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 hidro -
gra fic, 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 aco perită cu păduri de
fag şi de amestec (fag, brad, molid), cu
pătură ierbacee abundentă, zona mij locie
include păduri de molid şi jnepenişuri,
în cadrul cărora se întâlneşte, frecvent,
zâmbrul (Pinus cembra), iar în partea
superioară a versan ţilor şi pe culmi
predomină tufărişuri de smir dar (Rhodo -

dendron kotschyi) şi vegetaţia de tip alpin.Nume roase plante rare (ghinţura/Gen -
tiana punctata, Gentiana phlogifolia, şopâr -liţa/Vero nica baum gartenii, mierea–ursu lui/Pulmonaria filarszkia na, floarea-de-colţi/Leonto podium alpi num ş.a.) şiendemice (Heracleum carpaticum, Lychnis
nivalis – endemism al M-ţilor Rodna).Faună bogată (urs, cerb, râs, cocoş demunte). Capra neagră (Rupicapra rupica -
pra), dispărută în această zonă dupăPrimul Război Mondial, a fost recoloni -zată (cu mari eforturi) în anii 1967–1968.După 1989, din cauza recru des cenţeibraconajului, capra neagră este din noupe cale de dispariţie. În rezervaţie a fostcolonizată (în 1973) şi marmota. Accesibildinspre oraşul Borşa.
PIETROSUL Õ Răducăneni.

PIETROŞANI 1. Com. în jud. Argeş, alcă -tui tă din 5 sate, situată în Depr.Domneşti-Pietroşani din zona DealurilorArgeşului, pe cursul mijlociu al RâuluiDoamnei; 5 851 loc. (1 ian. 2011): 2 867 desex masc. şi 2 984 fem. Prelucr. lemnului.Pomicultură (meri, peri, pruni). În satulRete voieşti se află un muzeu etno grafic(1970), biserica „Sfânta Treime” (ctitoriedin 1795 a marelui stolnic Scarlat Drugă -nescu, reparată în 1831, pictată în 1859 şirestaurată în 1997-1999) şi cula „Drugă -nescu”, construită în 1822 de căminarulGheorghe Drugănescu; biserica avândtriplu hram -  „Sfântul Nicolae”,„Cuvioasa Parascheva” şi „SfântaFilofteia” (1896–1902), în satul Bădeşti;biseri ca din lemn cu hramul „Naş tereaMaicii Dom nului” (sec. 19), în satulGăneşti; Primărie (1920), în satulPietroşani. 
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2. Com. în jud. Teleorman, formatădintr-un sat, situată în partea de S aCâmpiei Burnas, pe terasele de pe stg.Dunării, în zona de confl. a râului Vedeacu Dunărea; 2 899 loc. (1 ian. 2011): 1 455de sex masc. şi 1 444 fem. Culturi decereale, plante tehnice şi de nutreţ, floa -rea-soarelui, legume etc. Pescuit. Ruinelebisericii „Sfânta Treime” (1812–1819). 
PIETROŞIŢA, com. în jud. Dâmboviţa,alcă tuită din 2 sate, situată la poalele deS ale M-ţilor Bucegi, în Depr. Moroeni-Pietroşiţa, pe cursul su perior al Ialomiţei;3 256 loc. (1 ian. 2011): 1 620 de sex masc.şi 1 636 fem. Staţie de c.f. (în satulPietroşiţa). Producţie de covoare. Prelucr.lemnului. Pomi cultură (meri, peri, pruni,vişini, piersici, caişi). Muzeu de istorie şietnografie (în satul Pietroşiţa), înfiinţatde Dumitru Ulieru, adăpostit în casa luiŞerban Popescu, construită în 1870 şideclarată monument de arhitectură.Staţiune climaterică (din 1936), situată la650 m alt., cu aer curat, ozonat, lipsit depraf şi alergeni. Agroturism. Centru deartă populară. În satul Dealu Frumos seaflă o biserică cu hram dublu – „CuvioasaParascheva” şi „Sfântul Nicolae” (1810,refăcută în 1852–1858), iar în satulPietroşiţa, atestat documentar în 1592,există o biserică cu hram dublu – „Ador -mirea Maicii Domnului” şi „Sfânta Paras -cheva” (1765–1767), distrusă parţial deun incendiu provocat de un fulger la 2iun. 2011. Tot la Pietroşiţa mai existăclădirea Primăriei (1877) şi peste 25 decase vechi din sec. 18–19 (casa „IosifVasile”, 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 2sate, situată în Câmpia Crişurilor, peCrişu Alb şi pe canalul Morilor, la graniţacu Ungaria; 2 191 loc. (1 ian. 2011): 1 099de sex masc. şi 1 092 fem. Iazuri şi heleş -teie (în satul Vărşand). Punct de vamă(în satul Vărşand), extins şi modernizatîn anii 1995–1996. Fabrică de papuci. Însatul Pilu, atestat documentar în 1223, seaflă o biserică ortodoxă din 1785. Pe terit.satului Vărşand, menţionat documentarîn anul 1214, au fost des coperite urmeleunei aşe zări neolitice, aparţinând culturiiTisa (milen. 7–3 î.Hr.), şi ale uneia dinEpoca bronzului, aparţinând culturiiOtomani (sec. 19–13 î.Hr.). 
PINUL, Schitul ~ Õ Brăeşti (2).

PIPERA, cartier în partea de N-NE a mu -nicipiului Bucureşti.
PIPIRIG, com. în jud. Neamţ, alcătuitădin 7 sa te, situată la poalele Culmii Pleşu,pe cursul superior al râului Neamţ; 8 846loc. (1 ian. 2011): 4 562 de sex masc. şi4 284 fem. Expl. de petrol şi gaze natu -rale. Fabrică de cherestea. Centru deconfecţionare a traistelor populare, depielărie şi cojocărit. Agroturism. Popasturistic. Bisericile din lemn cu hramurile„Sfântul Nicolae” (1801–1807, cu adăugiridin 1936, restaurată şi pictată în 1988-1990), declarată monument istoric, şi„Sfântul Vasile” (1829–1830, reparată în1899), în satele Pipirig şi Boboieşti. Însatul Pipirig s-a născut SmarandaCreangă, mama scriitorului Ion Crean gă. 
PIR, com. în jud. Satu Mare, alcătuită din3 sate, situată în Câmpia Tăşnadului, lacontactul cu Dea lurile Crasnei, pe râulIer; 1 533 loc. (1 ian. 2011): 766 de sexmasc. şi 767 fem. Confecţii textile. Douăiazuri piscicole. Culturi de cereale, floa -rea-soarelui, sfeclă de zahăr ş.a. Centruviticol şi de vinificaţie. Horticultură.Creşterea bovinelor şi porcinelor. Pe terit.satului Pir, menţionat documentar, primaoară, în 1205, au fost descoperite (1953–1954) urmele unei aşezări din Epocabronzului, aparţinând culturii Otomani(sec. 19–13 î.Hr.). Biserică din anul 1440,preluată de cultul reformat în 1590, şiconacul „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 din2 sate, situată pe interfluviul dintre Siretşi Geru, în Câm pia Siretului Inferior;4 974 loc. (1 ian. 2011): 2 522 de sex masc.şi 2 452 fem. Staţii de c.f. (inau gurate la13 sept. 1872), în satele Piscu şi Vameş.Viti cultură. Biserică având hramul„Adormirea Maicii Domnului” (1785–1786), în satul Piscu. 
PISCU VECHI, com. în jud. Dolj, alcătuitădin 2 sate, situată în partea de S-SV aCâmpiei Des năţuiului, pe terasele de pestg. Dunării; 2 645 loc. (1 ian. 2011): 1 287de sex masc. şi 1 358 fem. Culturi decereale, plante tehnice şi de nutreţ, le -gume etc. Viticultură. Biserica „SfântulNicolae” (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, alcătuitădin 5 sate, situată în Câmpia Vingăi, lacontactul 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. Pomi -cultură; legumicultură. Culturi de cerea -le, plante tehnice şi de nutreţ ş.a.Viti cultură. Creşterea bovinelor, porci -nelor, ovinelor. Centru de ţesături şicusături populare. Trei cămine cultu rale.Fond cinegetic. Mlaştina „Murani”,declarată zonă pro tejată în satul Pişchia.În arealul com. P. au fost descoperitevestigii neolitice (daltă şi topor din pietreneşlefuite), din Epoca bronzului (fusa -iolă), din sec. 3–4 (val roman defortificaţie de 7 km lungime şi 10–12 mlăţime) şi din perioada feudală. SatulPişchia apare menţionat docu mentar,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 revenitla toponimul Bruckenau, iar din 1926 senumeşte Pişchia. În 1724, satul Pişchia afost colonizat cu 121 de familii degermani. Biserica romano-catolică„Sfânta Treime” (1760–1776, renovată în1922) şi biserica ortodoxă „PogorâreaDuhului Sfânt” (1988-1990), în satulPişchia şi biserică romano-catolică (1825),în satul Bencecu de Sus.
PIŞCOLT, com. în jud. Satu Mare, alcă -tuită din 3 sate, situată în Câmpia Carei,la graniţa cu Un garia; 3 157 loc. (1 ian.2011): 1 551 de sex masc. şi 1 606 fem.Staţie de c.f. (în satul Resighea). Culturide cereale, plante tehnice şi de nutreţ etc.Viticultură. Muzeu sătesc. În satul Pişcolt,menţionat documentar, prima oară, în1329, cu numele Villa Piskolch, se află obise rică din sec. 15 (azi bisericăreformată).
PITEŞTI 1. Câmpia Piteştiului sau
Câmpia înaltă a Piteştiului, unitate decâmpie, situată în partea central-nordicăa Câmpiei Române, între Piem. Cot -meana (la V), Dealurile Argeşului (la N),Piem. Cândeşti (la E) şi Câmpia Găvanu-Burdea (la S). Este o câmpie înaltă, pie -
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universitar 2007–2008). Teatrul „Alexan -dru Da vila”, înfiinţat la 6 mart. 1948, cuvechi tradiţii (în 1852 a luat fiinţă, la P.,prima trupă permanentă de teatru).Muzeul Judeţean Argeş (1928) cuprindecolecţii de arheologie şi istorie, de artămodernă şi contem porană şi de ştiinţelenaturii; Galerie de Artă Naivă (pictură,sculptură şi grafică naive); Muzeu deArtă cu colecţii de artă românească(picturi aparţinând maeş trilor TheodorAman, Nicolae Grigorescu, Sava Henţia,Alexan dru Steriade, Ion Ţuculescu,Dumitru Ghiaţă, Camil Ressu, ŞtefanLuchian, Henri Catargi ş.a.); MuzeulPomicultu rii şi Viticulturii. BibliotecaJudeţeană Argeş „Dinicu Golescu”,inaugurată în 1878 pe baza unui fond decarte din 1869, are în prezent peste 500000 de volume, cu un sediu nou din 2003.Parcul natural „Trivale” (27 ha), constituitdin stejari, tei, pini, arţari, salcâmi ş.a., afost înfiinţat în anul 1900 şi reamenajatîn 1967. Expo ziţie anuală florală„Simfonia lalelelor” în luna mai (din1977). Gră dină zoologică. Târg anual demaşini şi utilaje agricole (din 1992).
Istoric. În perimetrul muni cipiului P. aufost descoperite vestigii arheologicedatând din Paleoliticul inferior (celecâteva sute de unelte din piatră găsite aiciaparţin culturii de Prund), din Neoliticşi din epocile bron zului şi fie rului (unelte,arme, vase ceramice, podoabe ş.a.). Dupăcucerirea Daciei de romani, această zonăa făcut parte din provincia romanăMoesia Inferior, iar apoi din provinciileDacia Inferior şi Dacia Malvensis. Pemalul dr. al râului Argeş au fostidentificate urmele unui castru roman şiale unui turn de apărare construite pelinia de fortificaţii cu nos cută sub numelede Limes Transalu ta nus. În arealulmunicipiului P. au fost scoase la ivealăvase din ceramică, apar ţinând culturiiDridu (sec. 8–11), şi monede bizantinedin sec. 10–13. Localit. P. aparemenţionată documentar, prima oară, în1385, ca aşezare rurală în pro prietatea

vistiernicului Oancea. Într-un act emis la20 mai 1388, la can celaria domnuluiMircea cel Bătrân, este consem nat faptulcă domnul Ţării Româneşti dăruiamănăstirii Cozia, printre altele, o moarăde apă aflată „în hotarul Piteş tilor”. P.apare menţionat ca oraş într-un hrisovdin 16 aug. 1481, iar ca reşed. domneascăîn sec. 16 (documentele emise la can -celariile domnilor Mihnea cel Rău şiNeagoe Basarab prezintă aşezarea P. cascaun domnesc). Situat pe drumulcomercial al negustorilor între Bucureştişi Sibiu, P. a cunoscut o deosebită dez -vol tare comercială şi meşteşugărească însec. 16, cu numeroase bresle (tăbăcari,boiangii, croitori etc.), fiind amintit, în1507, ca pr. centru de comerţ cu miere,ceară, unt, vite, piei, cereale ş.a. În 1546,
P. apare consemnat pe o hartă a luiGiacomo Gastaldi. În sec. 17, la P. existaCurtea Domnească a lui Matei Basarab,care poseda întinse supr. cu vii pedealurile de lângă oraş. În sec. 18, P. adevenit staţie de poştă pe drumul caremergea către Braşov prin culoarul Rucăr-Bran. O mărturie din 1791 arată că Piteştieste „un târguşor cu opt biserici, o mănăs -tire, mai multe case boiereşti şi locuinţeleispravnicilor de district”. Distrus în mareparte de un violent incediu, izbucnit îndi mineaţa (ora 3,00) zilei de 18 aug. 1848,oraşul s-a refăcut ulterior. În 1848, P. afost centrul activ de sprijin al Revoluţieidin Ţara Românească, iar în a douajumătate a sec. 19, P. s-a dezvoltat ca unimportant centru cultural (în 1852 a luatfiinţă prima trupă de teatru, condusă deC. Halepiu; în 1866 s-a inaugurat primulliceu; s-au creat societăţi culturale, s-aueditat reviste, s-au pus bazele uneibiblioteci publice, în 1878, şi ale unuimuzeu etc.). În anii 1907–1910 au fostexecutate ample lucrări de canalizare şialimentare cu apă şi s-a introdus ilu -minatul electric (1910). În pe rioada dedupă 1960, oraşul a cunoscut o ampli -ficare urbanistică fiind declarat muni -cipiu la 17 febr. 1968. Monu mente:bise ricile cu hramurile „Sfântul Dumitru”(1408-1409, reconstruită după anul 1750de negustorul Marin Buliga, reparată în1890 şi restaurată în 1946), „BunaVestire”- Greci sau biserica lui No roceaLogofătul (1564, cu picturi murale inte -rioare din sec. 17 şi unele modificări dinsec. 18, restaurată în anii 1910-1914, 1949-

741Piteştimontană, în formă de evantai, alcătuitădin poduri de terase ale căror alt. descrescde la 278 m în N la 180 m în S, la con -tactul cu Câmpia Găvanu-Burdea. Esteacoperită, predominant, cu soluri argilo-iluviale podzolice şi pseu dogleice, cupetice de soluri brun-roşcate şi brun-roşcate podzolice. Este puternic frag -mentată de cursurile superioare alerâurilor Cotmeana, Teleorman, Dâmbov -nic, Mozacu, Neajlov ş.a.
2. Lac de acumulare creat pe râul Argeş(în arealul municipiului Piteşti) cu scophidroenergetic şi de ali mentare cu apă, datîn folosinţă în 1971. Vol.: 4,5 mil. m3.Cunoscut şi sub numele de Pi teşti-Prundu.
3. Municipiu în partea central-sudicăa Româ niei, reşed. jud. Argeş, situat peterasele asimetrice de pe dr. râului Argeş,în zona de confl. cu Râu Doamnei, pe ţăr -mul lacului de acumulare Pi teşti-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;den sitatea: 10 185 loc./km2. Importantnod feroviar, cu staţie de triaj (staţia dec.f. a fost inaugurată la 13 sept. 1872) şirutier al ţării, legat de Bucureşti printr-oautostradă (114 km), dată în folosinţă în1969. Expl. de petrol şi de balast. Douăcentrale electrice şi de termo ficare: Piteşti-Găvana (intrată în funcţiune în 1964) şiPiteşti-Sud (1969). Hidrocentrală (7,7MW), dată în exploatare în 1972.Producţie de motoare şi transfor matoareelectrice, de poduri metalice, de piese deschimb pentru autocami oane, tractoareşi autoturisme, de mobilă, che res tea,placaj, plăci fibrolemnoase, parchet, deechipa mente electrice, confecţii, tananţi,stofe, încălţăminte, prefabricate din betonşi de produse alim. (preparate din carneşi lapte, băuturi alcoolice, vin, bere, pani -ficaţie ş.a.). Tipografie. Institut Peda gogic,înfiinţat în 1962 – azi Universitatea „Con -stantin Brâncoveanu” cu şase facultăţi,5 220 studenţi şi 233 profesori (în anul
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1940, 1977 şi au fost supuse unor restau -rări în anii 1836–1839, 1854–1856, 1904,1955–1958, 1963-1965, 1974 (în acest ultiman s-au restaurat picturile). Din 1890 şipână în 1991 când a fost reînfiinţatămănăstirea, a funcţionat ca biserică demir; bisericile cu hramurile „SfântulNicolae”, sfinţită în 1743, distrusă decutremurul din 14 oct. 1802, reconstruitădin temelie în anii 1803-1812 şi târnosităla 30 oct. 1812, mistuită de incendiul din18 aug. 1848, rezidită ulterior şi sfinţităîn 1864, declarată monument istoric şi dearhitectură în 1955, demolată de auto -rităţile comuniste în 1962, „Sfin ţiiVoievozi”-Meculeşti (1752, restaurată în1975-1977), „Adormirea Mai cii Domnului”-Mavro dolu (construită în 1815–1818 prinosârdia căminarului Ioan Mavro dolu pelocul unei biserici din lemn ce data din1752; biserica a fost restaurată în 1849,după un incendiu, şi apoi în 1867–1868şi 1955-1957), „Sfânta Vineri” sau„Cuvioasa Parascheva”, construită în anii1904-1908 pe locul uneia din 1827, dupăplanurile arhitectului Ion N. Socolescu,cu picturi murale interioare originare,executate de Dumitru Marinescu, restau -rate în 1970-1971, „Sfântul Ilie” – a cojo -carilor (1821-1827, mărită în 1893-1896,restaurată în 1927-1934, refăcută în 1945-1958 şi pictată în 1969-1970), „DuminicaTuturor Sfinţilor” (1817-1820,  restauratăîn 1957-1959), „Adormirea Maicii Dom -nului” (1994-2004, pictată în 1999-2001),de mari dimensiuni (23 m lungime, 16 mlăţime, 26 m înălţimea turlei), „SfinţiiApostoli Petru şi Pavel” (2003-2011 iarpereţii exteriori decoraţi în tehnicamozaic bizantin), „Sfinţii Petru şi Pavel”–ro mano-catolică (1896); sina gogă (1900);Atheneul Popular (1870, azi restaurant);Hanul Gabroveni (1877); Primăria veche(construită în 1886, în stil neoclasic, dupăplanurile arhitectului Ion Soco lescu) – aziMuzeul de Artă; Foişorul de Foc (1897);liceul „Nicolae Bălcescu” (1897–1899,con struit după planurile arhitectuluiConstantin Băicoianu); Prefectura veche(construită în 1898–1899, în stil neoclasic)– azi sediul Muzeu lui judeţean;Tribunalul (1904, în stil neoclasic) – aziPalatul Culturii; Casa Armatei (construităîn 1930 după planurile arhitectului OctavDoices cu) ş.a. Fântână arteziană cu c. 1000 de guri de apă, fixe şi mobile, şi orgăde 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
So meşan.

PLATONEŞTI, com. în jud. Ialomiţa,alcătuită din 2 sate, situată în CâmpiaBărăganului, pe râul Ialomiţa; 2 123 loc.(1 ian. 2011): 1 037 de sex masc. şi 1 086fem. Haltă de c.f. (în satul Platoneşti).Culturi de cereale, plante tehnice şi denutreţ, floarea-soarelui, legume etc. Însatul Platoneşti, înfiinţat în anul 1888, seafla biserica „Sfinţii Împăraţi Constantinşi Elena” (1931-1939, pictată în 1972-1973de Constantin Blendea şi GabrielDogărescu). Com. P. a fost înfiinţată la 25mart. 2005 prin desprinderea satelorPlatoneşti şi Lăcusteni din com. Săveni,jud. Ialomiţa.
PLAVIŞEVIŢA Õ Dubova.

PLĂIEŞII DE JOS, com. în jud. Harghita,alcă tuită din 5 sate, situată în Depr.Plăieşi, la poalele M-ţilor Ciuc, Nemiraşi Bodoc, pe cursul superior al râuluiCaşin; 2 877 loc. (1 ian. 2011): 1 381 de sexmasc. şi 1 496 fem. Expl. şi prelucr. lem -nului. Centru de artă populară. Muzeuetno grafic (în satul Plăieşii de Jos). Înperimetrul comunei se află o rezervaţiebotanică, cu vegetaţie de mlaştină oligo -trofă. Până la 17 febr. 1968, satul şi com.Plăieşii de Jos s-au numit Plă ieşi. În satulPlăieşii de Jos, menţionat docu men tar,prima oară, în 1744, se află o bisericăromano-catolică (sec. 14) cu zid de incintădin sec. 18, declarată monument istoric,iar în satul Imper, atestat documentar în1333, există un conac din 1833.Agroturism.
PLĂINEŞTI Õ Dumbrăveni (4).

PLĂTĂREŞTI, com. în jud. Călăraşi,alcătuită din 4 sate, situată în partea deV a Câmpiei Mos tiştei, pe râul Dâm -boviţa; 3 586 loc. (1 ian. 2011): 1 753 desex masc. şi 1 833 fem. Staţie de c.f. (însatul Plătăreşti) şi haltă de c.f. (în satulSudiţi). Culturi de cereale, plante tehniceşi de nutreţ, floa rea-soarelui, sfeclă dezahăr, legume etc. În satul Plătăreşti,menţionat documentar, prima oară, în -tr-un hrisov din 14 mai 1580, emis dedomnul Mihnea Turcitul, se află mănăs -
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1950 şi 1975-1977, cu o clopotniţă din1752, refăcută în sec. 19 şi 20, „SfântulGheorghe” sau Biserica Domnească, cti -torie din 1656 a domnului ConstantinŞerban Basa rab şi a soţiei sale Bălaşa –valoros monument de arhitectură avânddeasupra pridvorului un foişor cu coloa -ne din cărămidă, care foloseşte dreptclopotniţă. Avariată grav de incen diuldin 18 aug. 1848, biserica a fost refăcutăîn 1875 şi pictată la interior în 1876 decătre Gheorghe Stoenescu (elev al luiGheorghe Tattarescu). Biserica Dom -nească a fost supusă unor importanterestaurări în anii 1963–1968, când i s-aredat înfăţişarea iniţială. În incintaBisericii Domneşti a funcţionat o şcoalădomnească din anul 1700 până în sec. 19.Mănăstirea „Trivale” (de călugări),situată în incinta Parcului Trivale, peplatoul unui ma melon la care se urcă pe64 de trepte sculptate în piatră de Albeşti,a avut iniţial (sec. 15) o biserică din lemn,construită de soţii Trifan şi StancaStăncescu. Pe locul bisericii din lemn afost con struită (1672–1674) o biserică dinpiatră şi că rămidă, cu hramul „SfântaTreime”, iar în anii 1677–1688 au fostridicate casele egumeneşti, chi liile, clo -potniţa şi zidurile încon jurătoare. Biserica„Sfânta Treime” păstrează picturi mu raleinterioare executate în anii 1731-1732 deIoasaf Grecu. Biserica şi construcţiileadiacente au fost refăcute după avariileprovocate de cutremurele din 1802, 1827,
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tirea Plătăreşti (de călugări), cu biserica„Sfântul Mercu rie”, ctitorie din anii 1642–1646 a domnului Matei Basarab şi a soţieisale, Elina. Picturile murale interioare,executate în 1649, au fost deteriorate în1821, în timpul acţiunilor militareturceşti, fapt ce a făcut ca biserica să fievăruită ulterior şi repictată abia în 1972.Biserica are 18 m lungime, 4,50 m lăţimeşi 1,20 m grosimea zidurilor, dispune deo singură turlă octogonală, plasată penaos, cu ferestre înalte şi înguste,terminate în arcade, precum şi de unpridvor deschis. Biserica a fost declaratămonument istoric la 23 febr. 1915 şi a fostrestaurată în anii 1990–1997 (inclusivpicturile murale). Mănăstirea Plătăreştia fost reînfiinţată în anul 2000; în satulPodu Pitarului există o biserică avândhramul „Sfântul Vasile” (1818), iar însatul Cucuieţi se află biserica „SfântulNicolae” (1839-1840), ambele declaratemonumente istorice. Între 17 febr. 1968şi 23 ian. 1981, com. P. a făcut parte dinjud. Ilfov. 
PLĂTICA Õ Romanu.

PLĂVICENI-ALUNIŞ, Mănăstirea ~ Õ
Plopii-Slăviteşti.

PLEBANUS DE VILLA PETRI Õ
Petreşti (2).

PLENIŢA, com. în jud. Dolj, alcătuită din2 sate, situată în zona de contact aCâmpiei Desnă ţuiului cu Piem. Bălăciţei;4 886 loc. (1 ian. 2011): 2 363 de sex masc.şi 2 523 fem. Nod rutier. În treprinderi depiese auto, de prefabricate din beton şide prelucr. a lemnului. Distilerie deuleiuri ete rice din plante medicinale şiaromatice. Fermă avicolă. Rezer vaţieforestieră (Pădurea Bujorului). Colecţiemuzeală (f. 1976) de istorie şi arheologie.În arealul satului Pleniţa, menţionatdocumentar, prima oară, în 1383 şi apoila 16 mart. 1765, au fost descoperite (1925,1950) un tumul datând din perioada detrecere de la Neolitic la Epoca bronzului,mai multe tipare pentru turnat obiectedin bronz, datând din Hallstattul tim -puriu, şi o fibulă din sec. 7. În perimetrulsatului Castrele Traiane au fost iden -tificate vestigiile unei aşezări fortificate(cu şanţ şi val) din perioada de trecere dela Neolitic la Epoca bronzului, aparţi nândcul turii Coţofeni (2500–1800 î.Hr.). Însatul Pleniţa se află o biserică avândhramul „Sfântul Nicolae” (1850–1857). 
PLEŞCUŢA, com. în jud. Arad, alcătuitădin 7 sate, situată în Depr. Gurahonţ, la

poalele M-ţilor Codru-Moma şi Zarand,pe cursul superior al Cri şului Alb; 1 211loc. (1 ian. 2011): 567 de sex masc. şi 644fem. Staţie de c.f. (în satul Aciuţa) şi haltăde c.f. (în satul Tălagiu). Expl. de andezit,de caolin şi de minereuri polimetalice.Expl. lemnului. Satul Pleşcuţa aparemenţionat documentar, prima oară, în1386. În satul Aciuţa, menţionat docu -mentar, prima oară, în 1366, se află uncastel în stil neoclasic (sec. 18), în satulBudeşti, atestat documentar în perioada1441–1445, există o bise rică din lemn cuhramul „Înălţarea Domnului” (1772,pictată în 1860), declarată monumentistoric, iar în satul Pleşcuţa este biserica„Sfânta Cuvioasă Parascheva” (1926).
PLEŞOI, com. în jud. Dolj, alcătuită din4 sate, situată în zona de contact a Piem.Bălăciţei cu Câmpia Desnăţui, la 25 kmVNV de municipiul Craiova; 1 339 loc. (1ian. 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 în1568, se află biserica având dublu hram– „Sfântul Nicolae” şi „Sfântul Ioan”construită în 1780, refăcută în 1815 şirezidită în anii 1842–1843. Com. P. a fostînfiinţată la 7 apr. 2004 prin desprindereasatelor Cârstovani, Frasin, Milovan şiPleşoi din com. Predeşti, jud. Dolj.
PLEŞOIU, com. în jud. Olt, alcătuită din7 sate, situată în partea de N a CâmpieiRomanaţi, în zona de contact cuprelungirile de SE ale Piem. Olte ţului, peterasele de pe dr. văii Oltului şi pe râulBeica; 3 311 loc. (1 ian. 2011): 1 636 de sexmasc. şi 1 675 fem. Staţie de c.f. (în satulArceşti). Lac de acumulare (837 ha; vol.:43,44 mil. m3) şi hidro centrală (38 MW)pe Olt, dată în folosinţă la 11 nov. 1980.

Legumicultură. Bisericile cu hramurile„Sfinţii Vo ievozi” (1734, refăcută în 1848,cu pridvor adăugat în 1899), „BunaVestire” (1780, cu pridvor adăugat în1885, cu picturi mu rale interioare din1835), „Sfântul Nicolae” (1812, pictată în1880) şi „Sfân tul Nicolae” (construită,probabil, în 1842 pe locul uneia din lemnce data din 1773–1774; restaurată în 1897),în satele Pleşoiu, Doba, Cocorăşti şiArceşti. 
PLEŞU 1. Vârf în M-ţii Codru-Moma,constituind alt. max. a acestora (1 112 m).

2. Culme deluroasă în partea de NVa Subcarpaţilor Neamţului, extinsă pe olungime de 24 km, pe direcţie NV-SE,între văile râurilor Neamţ (la V) şiNemţişor (la E). S-a format pe unanticlinal alcătuit din conglomerateburdigaliene cu şisturi verzi, fapt ce afavorizat apariţia unor abrupturi de peste400 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 dinpă duri de molid în amestec cu brad.
PLOIEŞTI 1. Câmpia Ploieştiului, câm -pie pie montană înaltă, parte componentăa Câmpiei Româ ne, extinsă în N acesteiaşi la S de dealurile subcarpatice de pealiniamentul Băicoi–Boldeşti-Scăeni–Urlaţi, între râurile Cricov şi Ialomiţa(la V) şi Cricovu Sărat (la E). C.P. este defapt un mare şi vechi con de dejecţie alrâului Prahova, bine individualizat, cuterase convergente spre aval, desfăşuratcu precădere pe stg. văii Prahova. Alt.scad de la 280 m în N la 100 m în S. Subsolurile brune şi brun-roşcate, cu grosimide 30–60 cm, care acoperă în cea mai
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mare parte C.P., se află un strat gros deprundişuri, care atinge în unele zone 80m (zona Buda). Vegetaţia naturală esteformată din pâlcuri de păduri alcătuitedin stejar pedunculat (Quercus robur) înamestec cu carpen (Carpinus betulus) şitei (Tillia tomentosa), restul terenurilorfiind ocupate de culturi agricole.
2. Municipiu în partea de S-SE aRomâniei, reşed. jud. Prahova, situat înCâmpia Ploieştiului, la 150–170 m alt., peinterfluviul dintre văile râu rilor Prahovaşi Teleajen, pe dr. râului Dâmbu, la 60km 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 înintravilan; densitatea: 3 888 loc./km2. P.este unul dintre cele mai mari noduriferoviare (şapte linii de c.f. şi staţie detriaj) şi rutiere (şase şosele) ale ţării. Staţiade c.f. din P. a fost inaugurată la 13 sept.1872. Termo centrală. Patru rafinării deţiţei. Producţie de utilaj petrolier (Uzina„UPETROM” S.A. – fostă „1 Mai” – estecea mai mare producătoare de instalaţiide foraj din România), de utilaje grele,chimice şi petrochimice, de maşini şiutilaje agricole, rulmenţi grei (fabrica derulmenţi a intrat în funcţiune în 1979),material rulant, rezervoare, cisterne şicontainere metalice, pompe şi compre - soare, de piese şi accesorii pentru autove -hicule, de ambalaje din hârtie şi carton,de mobilă, de conducte de petrol, demaşini-unelte, echipamente tehnologice,echipamente electrice ş.a. Ind. metalur -gică. Mare combinat petrochimic, încadrul căruia se produc polietilenă,etilenă, fenol, acetonă, detergenţi, lacuri,vopse le ş.a. Prelucr. cauciucului şi amaselor plastice. Fabrici de produseelectronice şi electrocasnice, de fibresintetice şi artificiale, de celuloză şi hârtie,de cosmetice, de îngrăşăminte chimice,de stofe (renumita fabrică „Doro banţul”S.A.), de mat. de constr. (cărămidă, ţiglă,

geamuri, prefabricate din beton, faianţă,articole sanitare din porţelan etc.), sticlede am ba laj, confecţii, ţesături din lână,bumbac, in şi câne pă, de pielărie şiîncălţăminte, de prelucr. a tutunului şide produse alim. (preparate din carne şilapte, bere, vin, coca-cola ş.a.). Tipografie.Institut de Petrol şi Gaze (înfiinţat în1967), azi Universitate cu 14 facultăţi,4 241 studenţi şi 350 profesori (în anuluniversitar 2007–2008). Teatrul de stat„Toma Caragiu” (cu sec ţii de dramă şide estradă), orchestră simfonică, douăcase de cultură (Casa de Cultură aSindicatelor a fost construită în anii 1968–1972), peste 100 de biblioteci, între carese remarcă Biblioteca Judeţeană „NicolaeIorga” (inaugurată la 20 mart. 1921), cuc. 550 000 vol. şi Biblio teca Universităţii(f. 1948), cu peste 400 000 vol., şase cine -ma tografe şi nouă muzee: Muzeul Jude -ţean de Istorie şi Arheologie (1919);Muzeul Republican al Petrolului (inau -gurat în 1957); Muzeul de Artă Populară(1955); Muzeul Ceasului „NicolaeSimache” (inau gurat în 1963), cu ocolecţie de peste 2 000 de ceasuri (unicăîn ţară), dintre care peste 300 sunt dinsec. 17–19; Muzeul de Artă (inaugurat înnov. 1931); Mu zeul de Ştiinţele Naturii(1956); Muzeul „Ion Luca Caragiale”amenajat în casa „Dobrescu” (construităîn 1870 şi restaurată ca muzeu în 1958–1959), inaugurat la 30 ian. 1962; Muzeulmemorial „Nichita Stănescu” (1985);Acvariul şi Expoziţia de păsări exotice.Hipodrom republican. Istoric. Săpătu -rile arheologice efectuate în perimetruloraşului (1941–1943) au scos la iveală onecropolă de în humaţie, de tip Sântanade Mureş (sec. 3–4), în care s-au găsit vasedin ceramică fină, cenuşie, măr gele dinpastă vitrificată ş.a. În cartierul Bereascaau fost identificate urmele unei aşezăridin sec. 11. Localit. apare menţionatădocumentar ca sat, prima oară, în 1503,pe nişte liste de cărăuşie, cu numele
Plorescht, iar apoi în 1545 şi 1580. În 1599,

Mihai Viteazul (care îşi stabilise, în 1597,tabăra militară la P., în vederea expediţieisale către Transilvania) a ridicat aşezareala rangul de târg dom nesc. Localit. P. s-adezvoltat ca aşezare urba nă din sec. 17,iar din sec. 18 ca puternic centru meşte -şugăresc şi comercial. În 1775, AlexandruIpsilanti a dăruit vărului său, IanacheMoruzi, oraşele Ploieşti şi Târgşor, darlocuitorii s-au re voltat şi şi-au redobânditlibertatea. Dania s-a re petat şi în 1783,sub domnia lui Mihai Suţu, ceea ce adeterminat un lung proces al locuitorilorcu Domnia – proces care s-a prelungitpână în pe rioada Revoluţiei de la 1848,când ploieştenii au participat la revoluţierevendicând, printre altele, încheiereaacestei nedreptăţi. În 1854, P. a fost legatde Bucureşti prin linie de telegraf, în 1858a fost introdus iluminatul public cu petrollampant, iar în 1900 iluminatul electric.La 20 aug. 1870 s-a desfă şurat la P., subconducerea maio rului AlexandruCandiano-Popescu, o demonstraţie anti -di nastică, de fapt o încercare de răstur -nare de pe tron a regelui Carol I. Acestofiţer, care a participat şi la conspiraţiaîmpotriva domnitorului Alexandru IoanCuza, a ocupat cazarma dorobanţilor dinPloieşti şi clădirile instituţiilor publice,proclamând Republica, generalul NicolaeGolescu fiind numit Locotenent dom -nesc, iar Ion C. Brătianu, ministru deRăzboi. În aceeaşi zi de 20 aug. 1870 miş -carea antidinastică iniţiată de AlexandruCandiano-Popescu a fost reprimată deBatalionul de vânători din Bucureşti. În1892 a avut loc la P. prima grevă munci -torească de proporţii, iar în primeledecenii ale sec. 20, oraşul a devenitcentrul unor greve, dintre care cea maiimportantă a fost greva petroliştilor dinian.-febr. 1933. La 5 apr. 1944, bombarda -mentele masive ale aviaţiei americaneasupra Ploieştiului (136 bombardiere B-24şi 90 de bombardiere B-19 au aruncat 580de tone de bombe) au provocat maridistrugeri oraşului. Refăcut ulte rior,
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oraşul a devenit un important centruindus trial, comercial, de transport şicultural al ţării, fiind declarat municipiula 17 febr. 1968. Monu mente: bisericilecu hramurile „Sfinţii Voievozi” (con -struită în anii 1711–1720 pe locul uneibiserici din lemn ce data din 1648,reparată, consolidată şi repictată înperioada 2000–2005), „Sfântul Nicolae”-Vechi (ctitorie de la sf. sec. 16 a lui MihaiViteazul, rămasă în ruină până în anii1988–1990 când a fost refăcută), „SfinţiiApostoli Petru şi Pavel” sau BisericaDomnească (ctitorie din 1639 a lui MateiBasarab), „Adormirea Maicii Domnului”sau „Maica Precista” (1820, în stilneobizatin), „Sfântul Gheorghe”-Vechi(1830-1832, restaurată în 1939-1942, pic -tată în frescă în anii 1969-1971 de NicolaeStoica), „Sfinţii Voievozi” (1827–1835),„Sfântul Atanasie” (1848), „SfântulGheorghe”-Nou (construită în anii 1844–1846 prin osârdia clucerului GheorgheBoldescu), „Sfântul Vasile” (1857), „Sfân -tul Haralambie” (sec. 19, sfinţită în 1869şi restaurată în anii 1875–1879) şi „SfântaVineri” (zidită în perioada 1875–1880după pla nurile arhitectului Toma T.Socolescu, în stil neogotic, cu turle în stilrusesc, pictată în 1880 de GheorgheTattarescu); biserica „Sfântul Panteli -mon” a fost construită în 1819 pe loculuneia din lemn ce data din 1760, restau -rată în 1860, demolată şi reconstruită înetape, în perioada 1912–1936 şi pictată înanii 1932–1936 de pictorul italianUmberto Marchetti. La cutremurul din

10 nov. 1940 s-a prăbuşit turla bisericii şio parte din ziduri, fiind consolidată şirestaurată în anii 1942–1946. În intervalul1964–1966 biserica a fost supusă unorreparaţii generale, iar în anii 1967–1969a fost repictată de Eugen Profeta şi VictorZemlika; biserica „Buna Vestire”, de25,85 m lungime, 6,40 m lăţime (în pro -naos) şi turlă de 19 m înălţime, construităîn 1833, a fost refăcută după bombar -damentele din 5 apr. 1944, restaurată în1962–1970 şi repictată în ulei în 1976–1977de Ion Toflan. În 1962–1970 i s-a adăugatun pridvor cu vitralii; biserica „SfinţiiÎmpăraţi Constantin şi Elena” (1831,renovată în 1941, pictată în 1941-1945 deNicolae Pană, consolidată şi restaurată în1989-1999); catedralele „Sfântul IoanBotezătorul” (construită după planurilearhitectului Toma T. Socolescu, în 1923–1930 pe locul bisericii omonime, ce datadin 1841–1842, cu un turn central înalt de60 m) şi „Înălţarea Domnului” (1992–1999); Palatul Culturii (fostul Palat deJustiţie), realizat în stil neoclasic dupăplanurile arhitectului francez E. Doneaudîn colaborare cu Toma T. Socolescu, a fostconstruit în etape (iniţial în 1906 şi apoiîn 1924–1930) şi inaugurat la 26 nov. 1933;Halele Centrale – vast complex comercialcon struit în anii 1929–1935 după pla -nurile arhitectului Toma T. Socolescu, cuo cupolă înscrisă într-un pătrat de 37 m,nesusţi nută de stâlpi. Halele au fostsupuse unor reparaţii în 1982–1983; casa„Hagi Prodan” (1785); spitalul „Bol -descu” (1831); casa „Dobrescu” (1870);

han (mij locul sec. 19); clă direa gimna -ziului (1865); statuia Libertăţii (dezve lităla 1 iun. 1881), reali zată în bronz, la Paris,de sculptorul – L. Quadry, o reprezintăpe zeiţa Minerva, fiind închinată cu ceririidrepturilor cetă ţeneşti de ploieşteni;Monu mentul vânătorilor, operă din 1897a sculptorului Ion Georgescu, închinateroilor de la Griviţa din timpul Răz -boiului pentru Independenţă (distrus întimpul bombarda mentului din 1944, darrefăcut ulterior şi dezvelit la 23 aug.1954); busturile lui Alexandru Ioan Cuza(realizat în 1959 de Paul Zipszer), IonLuca Caragiale (operă în bronz a sculpto -rilor ploieşteni Gheorghe Coman şiGheorghe Damian, dezvelit în 1952),Mihai Eminescu (dezvelit la 15 iun. 1997)şi Nichita Stănescu (operă în bronz a luiŞtefan Macovei, dezvelit la 24 sept. 1999). 
PLOPANA, com. în jud. Bacău, alcătuitădin 8 sate, situată în partea de N a Coli -nelor Tutovei, în zona de contact cu Pod.Central Moldovenesc, pe cursul superioral râului Tutova; 3 389 loc. (1 ian. 2011):1 728 de sex masc. şi 1 661 fem. Pro dusealim. Bisericile din lemn „Lipovenească”(sf. sec. 18) şi „Sfinţii Voievozi” (1798), însatele Plopana şi Rusenii de Sus. Mănăs -tirea Plopana (de călugări), înfiinţată înanul 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 înzona de contact a Subcarpaţilor Prahoveicu Câmpia Ploieştiului, la 200 m alt., la20 km N-NV de mu nicipiul Ploieşti; 9 382loc. (1 ian. 2011): 4 600 de sex masc. şi4 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 natu -rale. Producţie de maşini şi utilajeagricole (motopultoare, pompe hidrauli -ce, plu guri pentru tractor etc.), de utilajepentru ind. petrolieră şi minieră, deproduse refractare, prelucrarea lemnuluişi a fierului (confecţii metalice), dearmament şi muniţii, confecţii textile,statuete din alabastru (de tip Gallé),produse de panificaţie. Muzeul sării;Muzeul orăşenesc. Istoric. În perimetrulora şului, în locul numit „Valea Humei”au fost desco perite urmele unei aşezărihall stattiene, datând din sec. 6–5 î.Hr.Aşe zarea s-a dezvoltat în jurul fostei
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colonii, alcătuită iniţial din locuinţe deserviciu pentru salariaţii Uzinei MecanicePlopeni, realizate în perioada de după 1940.Până la 1 ian. 1965, localit. P. s-a numit
Colonia Ilie Pintilie, iar între 1 ian. 1965 şi 17febr. 1968 a purtat numele Stejarul. Declaratoraş la 17 febr. 1968. Pădure de stejar, cuelemente sudice în pătura ierbacee, de -clarată rezervaţie naturală. 
PLOPII Õ Tălmaciu.

PLOPII-SLĂVITEŞTI, com. în jud.Teleorman, alcătuită din 3 sate, situată înpartea de V a Câm piei Boian, pe râul Sâi;2 460 loc. (1 ian. 2011): 1 222 de sex masc.şi 1 238 fem. Produse alim. Culturi decereale, floarea-soarelui, plante tehniceşi uleioase, legume etc. Avicultură;apicultură. Viticultură. În satul Dudu seaflă mănăstirea Plăviceni-Aluniş (decălugări) a cărui primă biserică, cu hra -mul „Sfinţii Arhangheli Mihail şiGavriil”, a fost zidită în 1646–1648 prinstră dania marelui vornic Dragomir, fiulmarelui ban al Craiovei, Dobromir.Complexul monahal a fost distrus înîntre gime de cutremurul din 14 oct. 1802,dar refăcut ulterior, biserica fiind pictatăîn 1815. Mănăstirea a fost desfiinţată în1920, rămânând doar biserică de parohiecare s-a degradat treptat căzând completîn ruină în anul 1926. Mănăstirea a fostreînfiinţată în anul 2002, noua bisericăaflându-se în fază de construcţie din anul2006. Tot în satul Dudu există o bisericăcu hra mul „Adormirea Maicii Dom nului”(1837). Până la 7 mai 2004, com. P.-S. aavut în componenţă satele Bârse ştii deJos, Beciu şi Smârdan, care la acea datăau format com. Beciu, jud. Teleorman.
PLOPIŞ 1. Munţii ~, culme muntoasă înpartea de NV a M-ţilor Apuseni, extinsăpe direcţie NV-SE, între aliniamentulvăilor Crişu Repede–Valea Fânaţelor (laS şi V) şi râul Barcău (la N şi E), cu alt.mici, ce scad de la 800 m (în E) la c. 500m (în V). Alt. max.: 918 m (vf. MăguraMa re). Alcătuită din roci cristaline şi iviride calcare triasice şi cretacice (pe laturade S). Parţial împă du rită. Zăcăminte delignit, exploatabile la Derna, Borumlaca,Voivozi, Vărzari din jud. Bihor şi la Ip,Zăuan din jud. Sălaj. M-ţii P. suntcunoscuţi şi sub denumirile de Muntele
Şes sau Muntele Răz.

2. Dealurile Plopişului, mare unitatedelu roasă, în partea de N a DealurilorVestice, parte com ponentă a Dealurilor

Crişene, situată între Câmpia Barcăului(la V şi N), M-ţii Plopiş (la E) şiDepr. Oradea–Vad–Borod (la S). D.P.sunt alcă tuite din argile, marne argiloase,nisipuri loessoi de ş.a., au culmi netede,separate de văi, cu alt. de 200–300 m, cuînclinări domoale către V şi mai accen -tuate către N, fapt ce indică provenienţalor dintr-un piemont de acumulare. Suntacoperite cu păduri de gorun, cer şigârniţă, precum şi cu plan taţii de pomifructiferi şi viţă de vie. D.P. cuprind înarealul lor Dealurile Oradei, Dernei,Bistrei şi depresiunile Brusturi şi Popeşti.
3. Com în jud. Sălaj, alcătuită din 3sate, situată la poalele de E-SE ale M-ţilorPlopiş, în partea de V a Depr. Barcău, perâurile 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 şide prelucr. artistică a lemnului. Agroturism.

PLOPŞORU, com. în jud. Gorj, alcătuitădin 11 sate, situată în Piem. Getic, pevalea Jiului; 6 878 loc. (1 ian. 2011): 3 489de sex masc. şi 3 389 fem. Reşed. com. P.este în satul Văleni (sediul Primăriei şi alConsiliului comunal). Staţie de c.f. (însatul Plopşoru) şi haltă de c.f. (în satulSărdăneşti). Moară de cereale (începutulsec. 20), în satul Plopşoru. În satulBroşteni se află cula „Cuţui” (1815) şibiserica cu hramul „Sfinţii ÎmpăraţiConstantin şi Elena” (1836); bisericile dinlemn cu hramurile „Sfinţii ÎmpăraţiConstantin şi Elena” (1746) şi „SfinţiiVoievozi” (1874), în sa tele Cursaru şiSărdăneşti. În satul Plopşoru, men ţio natdocumentar, prima oară, la 30 iun. 1496,se află biserica „Sfinţii Voievozi” (primajumatate a sec. 19, renovată în 1861),declarată monument istoric. Agroturism.
PLOPU, com. în jud. Prahova, alcătuitădin 4 sate, situată în Subcarpaţii Prahovei,în SE Dea lului 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. Însatul 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 decontact a Câmpiei Boian cu CâmpiaGăvanu-Burdea, pe râul Vedea; 6 271 loc.(1 ian. 2011): 3 171 de sex masc. şi 3 100fem. Staţie de c.f. (inaugurată la 2 dec.1895). Cul turi de cereale, plante tehniceşi uleioase, floa rea-soa relui, legume etc.Centru de cusături şi ţesă turi populare.

Biserică cu hramul „Naşterea MaiciiDomnului” (1812). 
PLOSCOŞ, com. în jud. Cluj, alcătuitădin 4 sate, situată în partea de SV aCâmpiei Sărma şului, pe râul ValeaFlorilor; 660 loc. (1 ian. 2011): 344 de sexmasc. şi 316 fem. Staţie de c.f. (în satulValea Florilor) şi haltă de c.f. (în satulPloscoş). Culturi de cartofi, sfeclă dezahăr ş.a. Satul Ploscoş apare menţionatdocumentar, prima oară, în 1913. 
PLOSCUŢENI, com. în jud. Vrancea,alcătuită din 2 sate, situată în lunca şi peterasele de pe stg. văii Siretului; 3 518 loc.(1 ian. 2011): 1 800 de sex masc. şi 1 718fem. Expl. de pietriş şi nisip. În arealulcom. P. au fost identificate urmele unuişanţ de 18 m lăţime şi 3 m adâncimeconstruit de vizigoţi în perioada 340–353,pe o lungime de c. 200 km, de la Ploscuţenipână în zona localităţii Folteşti din jud.Galaţi situată pe dr. râului Prut. Acestşanţ avea menirea să-i apere pe aceştiade invaziile hunilor. În satul Ploscuţeni,atestat documentar în 1241, se aflămănăstirea Sihastru (de maici), iniţial cuo biserică din lemn construită în 1748 prinosârdia hatmanului Sandu Şendrea.Biserica actuală, cu hramul „SfinţiiApostoli Petru şi Pavel”, a fost zidită înanii 1882–1891 pe locul vechii biserici dinlemn care se afla în ruină din anul 1876.Biserica a fost reparată şi repictată dupăcutremurul din 10 nov. 1940, precum şidupă cutremurul din 4 mart. 1977(renovată şi repictată în perioada 1980–1985; pictura a fost executată în anii 1982–1983 de Grigore Popescu). Mănăstireaposedă o colecţie muzeală cu icoane,obiecte de cult, cărţi vechi ş.a. Tot în satulPloscuţeni există o biserică din lemndatând din 1870, o biserică având hramul„Adormirea Maicii Domnului” zidităînainte de anul 1809 şi o biserică romano-catolică (sfinţită în 1927) de maridimensiuni (23,60 m lungime, 11,73 mlăţime şi turlă de 16,90 m înălţime). Com.
P. a fost înfiinţată la 22 mai 2003 prin des -prinderea satelor Argea şi Ploscuţeni dincom. Homocea, jud. Vrancea.
PLUGARI, com. în jud. Iaşi, alcătuită din3 sate, situată în Câmpia Jijiei Inferioare,la confl. râului Miletin cu Pârâul luiVasile; 3 532 loc. (1 ian. 2011): 1 821 desex masc. şi 1 711 fem. Nod rutier. Culturide cereale, legume, plante tehnice şiuleioase, sfeclă de zahăr, plante de nutreţş.a. Creşterea bovinelor. Muzeu sătesc(Borosoaia). Satul Plugari a fost întemeiat
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în 1828. În satul Oneşti se află ruinelecaselor logofătului Costache Ghica(începutul sec. 19) şi biserica cu hramul„Sfântul Spiridon” (1805). 
PLUMBUITA 1. Lac de acumulare ame -najat pe valea Colentinei, în partea de N-NE a municipiului Bucureşti, în cartierulColentina; 55 ha. Zonă de agrement.

2. Mănăstirea ~ Õ Bucureşti.

POARTA ALBĂ, com. în jud. Constanţa,alcă tu ită 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 PoartaAlbă şi Nazarcea). Nod rutier. Punct deramificaţie al canalului Dunăre–MareaNeagră (derivaţia Poarta Albă–Năvo -dari–Midia a fost dată în folosinţă în1987). Expl. de calcar. Re pa raţii de maşinişi utilaje (în satul Nazarcea). Viticultură;legumicultură. Fermă de creştere aporcinelor. Pe terit. satului Nazarcea afost descoperit (1951) un tezaur alcătuitdin două diademe din aur datând dinHallstatt, precum şi fragmente de amfore,olane, pietre ş.a. din epoca romană. SatulPoarta Albă a fost înfiinţat în jurul anului1812 de câteva zeci de familii de tătari şiturci, cu numele Alakap, denumire ce afost schimbată în Poarta Albă, în 1930. 
POARTA DE FIER A TRANSILVANIEI,pas între M-ţii Poiana Ruscăi (la N) şiM-ţii Ţarcu (la S), la 700 m alt., careasigură legăturile rutieră şi feroviară întreDepr. Haţeg şi culoarul depresionarBistra, respectiv între Banat şi centrulTransil vaniei. Pe aici trece limita dintrejud. Hunedoara şi jud. Caraş-Severin.
POARTA ORIENTALĂ A TRANSILVA -
NIEI, pas de joasă altitu dine (540 m),situat în partea de SV a României, pecumpăna de ape dintre bazinul râuluiTimiş şi cel al Cernei, în culoarul Timiş–Cerna, în arealul com. Domaşnea, jud.Caraş-Severin. Străbătut de o şo sea mo -der nizată şi de calea ferată ce asigură le -găturile între Orşova şi Caransebeş.Cunoscut şi sub numele de pasul Domaşnea.

POARTA ŢUŢOREI Õ Prut.

POBORU, com. în jud. Olt, alcătuită din6 sa te, situată în partea de SV a Piem.Cotmeana, pe cursul superior al râuluiPlapcea; 2 265 loc. (1 ian. 2011): 1 080 desex masc. şi 1 185 fem. Nod rutier. Expl.de petrol şi gaze naturale. Centru deţesături populare şi de confecţii a pieselorde port popular. În satul Seaca se aflămănăstirea Seaca-Muşeteşti, ctitorie din

anii 1515–1518 a marelui clucer ManeaPerişanu, cu o biserică de plan triconic,cu pridvor deschis, având hramul „Ador -mirea Maicii Domnu lui” (1518, cu picturimurale interioare din 1854). În satulPoboru se află bisericile cu hramurile„Sfântul Nicolae” (sec. 18) şi „SfântaTreime” (1886), iar în satul Albeşti, bise -rica având hramul „Sfântul Nicolae”(1800, cu picturi murale inte rioare origi -nare); biserică din lemn, cu hramul„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”(1812), declarată monument istoric, însatul Cornăţelu. În satul Seaca se aflărezervaţia forestieră Seaca-Optăşani (124ha) alcătuită pre dominant din gârniţă
(Quercus frainetto), mai rar întâlnindu-segorun (Quercus petraea), cu exem plare dearbori seculari. 
POCHIDIA, com. în jud. Vaslui, alcătuitădin 4 sate, situată în Colinele Tutovei, pevalea râului Bârlad; 1 856 loc. (1 ian.2011): 945 de sex masc. şi 911 fem. Viticul -tură. Bisericile cu acelaşi hram – „Ador -mirea Maicii Domnului”, una de zid, însatul Sălceni (1737, rezidită în 1850), şialta din vălătuci, în satul Borodeşti (1823,reparată în 1859 şi refăcută în 1942–1943).În satul Pochidia există biserica „Ador -mirea Maicii Dom nului” (1776). Com. P.a fost înfiinţată la 7 mai 2004 prin des -prin derea satelor Borodeşti, Pochidia,Satu Nou şi Sălceni din com. Tutova, jud.Vaslui.
POCHINA Õ Popina.

POCOLA, com. în jud. Bihor, alcătuitădin 5 sate, situată în Depr. Beiuş, la confl.râului Valea Roşie cu Crişu Negru; 1 515loc. (1 ian. 2011): 748 de sex masc. şi 767fem. Morărit; produse de panificaţie.Culturi de căpşuni; colectarea şi prelucr.ciupercilor de pădure. În satul Pocola,atestat documentar în 1422, se află bise -rica „Adormirea Maicii Domnului”(1901-1910, reparată în 1986-1992 şipictată în anii 1997-1998 de fraţii Sorin şiIulian Hosu). Rezervaţia geologică (dolo -mite) „Piatra Pietrarilor”. Agroturism.
POCRUIA Õ Tismana (2).

PODARI, com. în jud. Dolj, alcătuită din5 sa te, situată în partea de NE a CâmpieiDesnăţui, pe dr. văii Jiului; 6 856 loc. (1ian. 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, defibre de sticlă, de îmbrăcăminte, de zahăr,de oţet alimentar şi de ulei. Culturi de

cereale, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr,plante tehnice şi de nutreţ, rapiţă, legumeetc. În satul Branişte se află mănăstireaJitianu (de călugări), cu biserica a -vând dublu hra m – „Sfântul Dumitru” şi„Sfântul Ilie”, construită în anii 1654–1658prin stră dania vistiernicilor GhineaBrătăşanu şi Udrişte, pe locul unei vechibiserici din lemn construită în 1397 deMircea cel Bătrân şi a alteia ridicată deboierul Bengescu (din familiaCraioveştilor) în sec. 16 – ambele bisericidispărute. Bise rica actuală a fost reparatăîn anii 1701, 1812, 1852–1856 (atunci aufost restaurate atât biserica, cât şi picturilemurale interioare). După secularizareaaverilor mănăstireşti în 1863 activitateamonahală a încetat să mai existe,rămânând doar biserica de parohie pânăîn 1914 când a fost închisă şi biserica dincauza stării avansate de degradare. Înperioada 1925–1932 biserica a fostreparată de Comisia MonumentelorIstorice cu ajutorul eno riaşilor, iar în anul1939 a fost reînfiinţată mănăstirea. Turn-clopotniţă, sub forma unei cule, construitîn 1701 ca loc de refugiu. Mănăstirea areo valoroasă colec ţie de icoane vechi, pelemn şi pe sticlă. În curtea mănăstiriiexistă o plantaţie de duzi, datând dintimpul domnitorului Alexandru IoanCuza, de clarată monu ment istoric. Însatul Podari se află biserica având hramul„Sfântul Grigore Decapolitul”, construităîn anii 1914-1928 pe locul uneia din 1817,pictată în anii 1925-1928 şi reparată în1979. 
PODENI, com. în jud. Mehedinţi, alcă -tuită din 3 sate, situată în zona de contacta Pod. Mehedinţi cu M-ţii Mehedinţi, pecursurile superioare ale râu rilor Bahna şiTopolniţa; 953 loc. (1 ian. 2011): 496 desex masc. şi 457 fem. Expl. de calcar şi delemn. Fabrică de var. Prelucr. fructelor.Pomicultură. Agroturism. Cen tru deprelucr. artistică a lemnului şi de cusăturipopulare. Biserica „Sfântul Ilie” (1783-1786), declarată monument istoric, şibiserica din lemn cu hramul „SfântulNicolae” (1875), în satele Po deni şiMălărişca. 
PODENII NOI, com. în jud. Prahova,alcătuită din 10 sate, situată în partea deSV a Subcarpaţilor Buzăului, în Depr.Mislea–Podeni–Sângeru, pe râul Lopat -na, în zona de confl. cu Cricovu Sărat;4 835 loc. (1 ian. 2011): 2 458 de sex masc.
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şi 2 377 fem. Nod rutier. Expl. de petrolşi gaze naturale. Prelucr. lemnului.Fabrică de cărămidă. Produse de pani -ficaţie. Pomicultură; viticultură. Tradiţieîn creşterea gâştelor şi raţelor, bovinelor,ovinelor. În satul Podenii Noi se află obiserică cu dublu hram - „AdormireaMaicii Domnului” şi „Sfânta Treime”,construită în anii 1996-2006, sfinţită la 19iun. 2011. Rezervaţia peisa gistică „La 5tei” (50 ha); rezervaţia hidrologică„Usturoi” (14 ha) cu izvoare de ape mine -rale; rezervaţia forestieră şi peisagistică„Bătăiţa” (63,8 ha); rezervaţia hidrologicăşi peisagistică „La Lepa” (11 874 ha).Gorun multisecular (c. 400 de ani) înpădurea Mehedinţa.
PODGORIA, com. în jud. Buzău, alcă -tuită din 5 sate, situată în zona de contacta Câmpiei Râmni cului cu SubcarpaţiiBuzăului, pe râul Râmnic; 3 232 loc. (1ian. 2011): 1 582 de sex masc. şi 1 650 fem.Prelucr. lemnului; pielărie şi încălţăminte.Viticultură. Satul Podgoria apare menţio -nat documentar, prima oară, în 1586 şiapoi în 1593. Până la 1 ian. 1965, satul şicom. Podgoria s-au numit Jideni. Bi sericilecu hramurile „Adormirea Maicii Domnu -lui” (1817–1823), „Sfinţii Voievozi” (1843)şi „Sfinţii Vo ievozi” (1859), în satelePodgoria, Coţatcu şi Oratia. În satulCoţatcu se află mănăstirea Podul Bulga -rului (de maici) înfiinţată în anii 1940-1946, cu biserica din lemn cu hramul„Sfânta Treime” (1946-1948) şi paraclisul„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”(1954-1955). Mănăstirea a fost desfiinţatăde autorităţile comuniste la 28 oct. 1959şi reînfiinţată în 1990. În satul Pleşeştiexistă biserica din lemn cu hramul „SfinţiiVoievozi” (1830). 
PODIŞUL CASIMCEA Õ Dobrogea (1).

PODIŞUL CENTRAL MOLDOVENESC,uni ta te de relief, situată în extremitateade E a Româ niei, reprezentând o subu -nitate morfologică şi geo grafică a Pod.Bârladului, cuprinsă între Câmpia JijieiInferioare (la N), valea Prutului (la E), ali -niamentul văilor Racova–Lohan (la S) şivalea Siretu lui (la V). Structura geologicăcomplexă, mono clinală, alcătuită predo -mi nant din formaţiuni sarmaţiene (marne,argile, gresii, calcare oolitice, in ter calaţiide nisip) a generat forme de relief ca rac -teristice, reprezentate prin platouri struc -turale şi fronturi de cueste. Predominareaforma ţiunilor sar maţiene i-a determinat

pe unii geologi şi geografi să-i atribuienumele de Pod. Sarmatic Moldove nesc.
P.C.M. este alcătuit dintr-o culme pr.,extinsă pe direcţie V-E, cu înălţimi de350–450 m, din care se despletesc culmisecundare, scurte, spre N, şi prelungi şimai largi, către S. Trecerea spre CâmpiaJijiei Inferioare din N se face printr-unabrupt cuestic (Coasta Iaşilor), cu o ener -gie de relief de 200–300 m. În cadrul
P.C.M. se întâlnesc dealuri înalte (Tansa466 m – alt. max. a P.C.M., Cheia Dom -niţei – 458 m, Dealu Bourului – 455 m,Suhuleţ – 449 m, Movila – 417 m, Repe -dea – 404 m ş.a.), bine indivi dualizate, şinumeroase pla touri structurale mici(Buneşti–Avereşti, Tansa, Ipatele,Boroseşti, Slobozia, Dobrovăţ, SchituDuca ş.a.), mărginite de versanţi abrupţicare provin din compartimentarea unorplăci întinse de calcare şi gresii sarmatice.Numeroasele văi torenţiale şi alunecărilede straturi care se dezvoltă pe cuestele ceflanchează masivele deluroase de aici,reduc ne contenit supr. acestora. În lungulvăilor care separă culmile deluroase sedezvoltă mici arii depresio nare (Negreşti,Huşi, bazinetele Bohotinului şi Moş neiş.a.). Condiţiile meteorologice din uniiani favorizează accelerarea proceselor deeroziune torenţială şi reactivarea unoralunecări de teren mai vechi (parţialstabilizate), aşa cum s-a întâmplat în anul1970 când, din cauza precipitaţiilor abun -dente, au avut loc alunecări de teren pesupr. mari în zona localit. Chipereşti (264ha), Răducăneni (80 ha) ş.a. Pădurile degorun şi fag alternează cu pajiştilenaturale şi culturile agricole. Local, la alt.mici, se întâlnesc şi exemplare de stejarpufos şi stejar brumăriu. Pomicultură şiviticultură (podgo riile 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 geograficăîn partea de NV a României, situată întreCarpaţii Orientali (la N şi NE), CâmpiaTransilvaniei (la S şi SE), M-ţii Apuseni(la SV) şi aliniamentul M-ţilor Meseş (dinM-ţii Apuseni), continuat cu şirul mun -ţilor scufundaţi Prisnel şi Preluca, cunos -cut sub numele de „Jugul intracarpatic”(la V şi NV). Include mai multe subunităţicu caracter de lu ros, depresionar sau de

podiş: Dealurile Feleacu lui (cu poziţieperiferică spre SE), Clujului, Dejului,Ciceului, Gârboului, Chioarului şi Năsău -dului, culmea Breaza, Depr. Almaş-Agrij,Pod. Hue din-Păniceni şi Pod. Purcăreţ-Boiu Mare. În treg acest complex colinarşi de podiş, variat ca relief şi structurigeologice (alcătuit din gresii, argilevărgate, calcare, marne ş.a., care stau dis -cordant peste un fundament herciniccutat), este bine populat. În cadrulzonelor colinare predomină reliefulstructural şi petrografic, din care se deta -şează aliniamente de cueste şi suprafeţestructurale, chei, doline, alunecări deteren etc. Clima este temperat-conti -nentală, cu influenţe ale maselor de aervestice, cu temp. medii anuale de 6–8°Cşi pre cipitaţii însumând 700–800 mmanual. P.S. prezintă un aspect puternicumanizat al peisajului, cu livezi întinseşi culturi agricole ce alternează uneori curesturi de păduri. În arealul P.S. se găsesczăcă minte de cărbune brun (la Tămaşa,Cristolţel, Sur duc ş.a.), sare (OcnaDejului), ape minerale etc. P.S. apare înunele lucrări de specialitate (Româ nia.
Natură – Om – Eco no mie, de Victor Tufes -cu, Editura Ştiinţifică, 1974) şi cu denu -mirea de Platforma Someşană. Conformautorului acestei lucrări, PlatformaSomeşană se subdivide în două: Platforma(sau Podişul) sud-Someşană, cuprinsă întreValea Someşului (la N), Valea SomeşuluiMic (la E), Depr. Huedin şi CuloarulCăpuşului (la S) şi aliniamentul M-ţilorMeseş–Culmea Prisnel (la V) şi Platforma(sau Podişul) nord-Someşană, mai frag -mentată şi mai complexă, extinsă la N deValea Someşului şi a afl. său SomeşuMare, până la ma sivul cristalin Prelucaşi marginea M-ţilor Gu tâi-Ţibleş. Plat -forma sud-Someşană include dea luri leGârboului, Dejului, Clujului, Feleacului,Pod. Huedin-Păniceni, Pod. Purcăreţ-Boiu Mare, Depr. Almaş-Agrij, iarPlatfor ma nord-Someşană cuprindedealurile Ciceului, Chioarului şi Năsău -dului, culmea Breaza şi Depr. Lăpuş.Lucrările de specialitate mai recente(Geografia României, vol. IV, EdituraAcademiei, 1992) consideră că Plat formaSomeşană este formată dintr-o laturăinternă, reprezentată prin Pod. Someşanpro priu-zis, ce aparţine de Depr. Transil -vaniei, şi o latură externă, situată la V dealiniamentul M-ţilor Meseş–culmilePrisnel şi Preluca, inclusă de ma joritateaautorilor în categoria Dealurilor de Vest(respectiv Dealurile Silvano-Someşene).
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PODIŞUL SUCEVEI Õ Suceava (1).

PODIŞUL TÂRNAVELOR Õ Târnava
(2).

PODIŞUL TRANSILVANIEI Õ Transilva -
nia (1).

PODOLENI, com. în jud. Neamţ, alcătuitădin 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 dec.f. (inaugurată la 15 febr. 1885), în satulPodoleni. Tot aici se află biserica „SfântulDumitru” (1995, cu picturi murale inte -rioare originare) şi conacul „Cu penschi”(1783, cu transformări din 1810 şi uneleadăugiri din 1950).
PODRAGA Õ Drăguşeni (1).

PODRAGU sau PODRAGU MARE, lacde origine glaciară, situat pe versantul deN al M-ţilor Făgăraş, între izv. râurilorUcea 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 seaflă Cabana Podragu (2 136 m alt.).
PODRĂGEL, lac de origine glaciară înM-ţii Făgăraş, la 1 993 m alt. Supr.: 0,71ha; ad. max.: 3,90 m.
PODU BĂRBIERULUI Õ Răcari.

PODU CALULUI, masiv muntos în M-ţiiBu zăului, extins sub forma unei culmiprelungi, pe direcţie NV-SE, între văilerâurilor Buzău (la V) şi Bâsca Mare (la Eşi S), respectiv, între M-ţii Penteleu (la E),M-ţii Siriu (la V) şi Culmea Ivă neţu (la S-SE). Alcătuit din fliş grezos cu inter calaţiişistoase, fliş bituminos cu gresie de Kliwa

Epocii bronzului şi din feudalismultimpuriu. Han (1830) şi biserică avândhramul „Sfântul Nicolae” (sec. 18, refă -cută în 1832). Biserica romano-catolică„Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”(1994-1997); sinagogă (1876), rămasă înruină după cel de-al Doilea RăzboiMondial, demolată în 1973. Com. PoduIloaiei a fost trecută în categoria oraşelorla 20 dec. 2005, având în subordine ad-tivă localit. componentă Budăi şi sateleCosiţeni, Holm şi Scobâlţeni.
PODUL BULGARULUI, Mănăstirea ~ Õ
Podgoria.

PODUL ÎNALT Õ Vaslui (3).

PODURI, com. în jud. Bacău, alcătuitădin 7 sate, situată în partea de NV a Depr.Tazlău, la poalele de NE ale CulmiiBerzunţi, 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 esteatestat documentar la 22 oct. 1617.Bisericile cu hra murile „Sfinţii Voievozi”(1640, reparată în 1891 şi 1926), „SfântulNicolae” (1780 sau 1790–1797, reparatăîn 1897) şi „Cuvioasa Parascheva” (1810),în satele Negreni, Bucşeşti şi Prohozeşti;bisericile din lemn cu hramurile „SfinţiiVoievozi” (c. 1800, refăcută în 1860) şi„Adormirea Maicii Domnului” (1809,reparată în 1907), în satele Prohozeşti şiCornet. În satul Poduri există o bisericădin lemn, construită în 1614, cu adăugiridin 1939. 
PODU TURCULUI, com. în jud. Bacău,alcă tuită din 10 sate, situată în partea deS-SV a Coli nelor Tutovei, pe râul Zeletin;4 976 loc. (1 ian. 2011): 2 459 de sex masc.şi 2 517 fem. Nod rutier. Fabrici detricotaje, de prelucr. a lemnului şi pro -duse alim. Creşterea bovinelor. Centruviticol şi pomicol. Prelucr. artistică arăchitei şi papurei. Bibliotecă publică(15 000 vol.). Trei cămine culturale. Pe terit.satului Căbeşti, menţionat documentar,prima oară, în 1505, au fost descoperitevestigiile unei aşezări (cu necropolă) dela sf. Epocii bronzului (cultura Noua) şiale unei aşezări carpice din sec. 2–3, dea -supra cărora au fost identificate urmeleuneia de tip Sântana de Mureş (sec. 4),din care s-au re cuperat vase ceramice,obiecte de uz casnic, fibu le ş.a. Au maifost identificate urme de locuire geto-dacice din sec. 5–3 î.Hr. şi a fost găsit un

749Podu Turculuişi conglomerate. Împărţit de văi în treiculmi: Bota (în N), Tehărău (în parteacentrală) şi Podu Calului (în S). Alt. max.:1 439 m (vf. Podu Calului).
PODU DÂMBOVIŢEI, depresiuneintramon tană, de origine tectonică, si tua -tă în partea de E a Carpaţilor Meridionali,la poalele de S ale masi vului PiatraCraiului, pe valea superioară a Dâm -boviţei. Este de fapt o polie, bine închisăde ver sanţi calcaroşi, abrupţi, care pre -zintă numeroase forme carstice (peşteri,do line, chei) pe văile Dâmboviţa şiDâmbovicioara. Este o zonă turistică pito -rească, deosebit de atractivă, străbătutăde şo seaua modernizată Piteşti–Câmpulung–Ru căr–Bran–Braşov. Expl.forestiere şi de calcar. Creş terea ovinelor.
PODU GIURGIULUI, lac de origineglaciară în M-ţii Făgăraş, la 2 264 m alt.Supr.: 2 220 m2; ad. max.: 3 m.
PODU ILOAIEI 1. Lac de acumulare creatpe cursul inf. al râului Bahlueţ, în arealuloraşului omonim. Supr.: 150 ha; vol.: 13,4mil. m3. Utilizare complexă (irigaţii,pescuit, regularizarea viitu rilor).

2. Oraş în jud. Iaşi situat în CâmpiaJijiei Inferioare, în zona de confl. a râuluiBahlueţ 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 inau -gurată la 1 iun. 1870) şi rutier. Expl. deargi lă şi nisip. Prelucr. lemnului. Pro duc -ţie de încălţăminte. Centru de vinificaţie.Viticultură. Piscicultură. Pe terit. oraşuluiPodu Iloaiei, menţionat documentar,prima oară, în 1646, au fost descoperitefragmente ceramice din Neolitic, de la sf.

Lacul Podu GiurgiuluiLacul Podragu



te zaur de drahme histriene (sec. 4 î.Hr.).Satele Podu Turcului, Bălăneşti,Giurgioana şi Lehancea sunt menţionatedocumentar, prima oară, în 1531. Bise -ricile cu hramurile „Sfântul Gheorghe”(1763), „Sfântul Nicolae” (1795), „Intrareaîn Biserică a Maicii Domnului” (ante1809, reclădită în 1865) şi „Sfântul Ilie”(1830–1834, reparată în 1878, 1905–1910),declarată monument istoric, cu un clopotturnat în 1813, în satele Fi chiteşti, Plopu,Giurgioana şi Podu Turcului; bise riciledin lemn şi din vălătuci, cu hramurile„Sfinţii Voievozi” (1806, reparată în 1930)şi „Sfântul Dumitru” (1837–1842), însatele Lehancea şi Sârbi. În satul PoduTurcului a fost construită recent (2001-2010) biserica „Sfântul Nicolae”. 
POENI, com. în jud. Teleorman, alcătuitădin 7 sate, situată în Câmpia Găvanu-Burdea, pe râul Glavacioc; 2 985 loc. (1ian. 2011): 1 478 de sex masc. şi 1 507 fem.Nod rutier. Expl. de petrol şi gazenaturale (în satele Poeni şi Preajba). Însatul Poeni se află un conac de la sf. sec.19 (azi dis pensar) şi conacul „MihaiPopescu” (începutul sec. 20). 
POGANA, com. în jud. Vaslui, alcătuitădin 5 sate, situată în partea de SE aColinelor Tutovei, pe râul Tutova; 3 306loc. (1 ian. 2011): 1 656 de sex masc. şi1 650 fem. Barajul „Cuibul vulturilor” depe râul Tutova a permis formarea unuilac de acumulare de 6 km lungime şi osupr. de 364 ha care alimentează cu apăpotabilă municipiul Bârlad. Creştereabovinelor. În secolele trecute, în aceastăcomună au existat mai multe familiiboiereşti care au deţinut latifundii de miide ha teren arabil, păduri, podgorii ş.a.Printre acestea se numără, Sturdza,Nicolae Docan (acesta a lăsat printestamentul întocmit la 26 mai 1915,întreaga sa avere Academiei Române),Ivanciu ş.a. Satul Bogeşti apare men ţio -nat documentar, prima oară, în 1433,Pogana în 1433 cu numele Cotmăneşti (din1634 poartă denumirea actuală), Tomeştiîn 1448, iar satele Cârjoani şi Măscurei în1507. Bisericile din lemn cu hramurile„Adormirea Maicii Domnului” (1777–1778, reparată în 1903), „Sfinţii Voievozi”,construită în anii 1811-1812 pe locul uneiadin 1774, reparată în 1937-1938 şiconsolidată în 1997, şi „Adormirea MaiciiDomnului” (1787, re pa rată în 1907 şicăptuşită cu scânduri în 1924), în satele

Cârjoani, Pogana şi Bogeşti, în prezenttoate sunt declarate monumente istorice. 
POGĂCEAUA, com. în jud. Mureş,alcătuită din 10 sate, situată în partea deN a Colinelor Comlodului (CâmpiaSărmaşului), pe râul Bologa; 2 077 loc. (1ian. 2011): 1 115 de sex masc. şi 962 fem.Expl. de gaze naturale. Culturi de cereale.Creşterea porcinelor. Satul Pogăceauaapare men ţionat documentar, primaoară, în 1345. 
POGĂNICI Õ Pogăniş (2).

POGĂNIŞ 1. Dealurile Pogănişului,unitate deluroasă în SV României, partecomponentă a Dealurilor Vestice, situatăîntre M-ţii Dognecei şi M-ţii Semenic (laS şi SE), Valea Timişului (la E şi NE),Câmpia Lugojului (la N), CâmpiaBârzavei (la NV) şi Dealurile Dognecei(la V). Extinse pe c. 50 km, pe direcţie NV-SE, D.P. sunt alcătuite, predominant, dinmarne, nisipuri, pietrişuri şi argilepanoniene. 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, DealulLuncoiu – 367 m ş.a.). Alt. max.: 448 m(Măgura Poiana). D.P. sunt acoperite cupăduri de cer (Quercus cerris) şi gârniţă
(Quercus frainetto), cu plantaţii de pomifructiferi (meri, pruni, peri, cireşi ş.a.) şicu pajişti mezoxerofile ce alternează cuterenuri cultivate.

2. Râu, afl. stg. al Timişului pe terit.com. Sa coşu Turcesc (jud. Timiş); 97 km;supr. bazinului: 667 km2. Izv. din parteade N a M-ţilor Semenic, dreneazăDealurile Pogănişului (în cadrul căroraşi-a sculptat bazinetele depresionareBrebu-Deli neşti şi Fârliug), partea de Na Dealurilor Dognecei şi cea de N-NE aCâmpiei Bârzavei. Denumit local
Pogănici. În rariştile pădurilor din lunca
P., pe o supr. de 70 ha, au fost puse subocrotire, în peri metrele satelor Berini şiOtveşti (com. Sacoşu Turcesc, jud. Timiş),suprafeţele de lalele pes tri ţe (Fritillaria
meleagris), declarate monument al naturii. 
POGLEŢ, Mănăstirea ~ Õ Corbasca.

POGOANELE, oraş în jud. Buzău, situatîn partea de V a Câmpiei Bărăganului, la65–77 m alt., la 40 km SE de municipiulBuzău; 7 499 loc. (1 ian. 2011): 3 702 desex masc. şi 3 797 fem. Supr.: 122 km2, dincare 9,6 km2 în intravilan; densitatea: 781

loc./km2. Staţie de c.f. Nod rutier. Între -prindere metalurgică (cu secţii de tur -nătorie şi de forjă). Fabrici de pro ducerea oxi ge nului şi a filtrelor auto, de produselactate, de co voare persane, prosoape şibroderii; morărit şi pani ficaţie. Abator (însatul Căldăreşti). Fermă de creştere abovinelor. Centru viticol şi de vinificaţie.
Istoric. Localit. P. s-a for mat la mijloculsec. 19 pe proprietatea moşie rului CosteaMuşceleanu de la care locuitorii satelorînvecinate au cumpărat pământ pe careşi-au con struit case. După adoptarea uneilegi (în 1853), care prevedea că acei clăcaşicare pot cumpăra cel puţin 5 pogoane depământ devin oameni liberi, un numărtot mai mare dintre aceştia din satelevecine au cumpărat pământ. În acest fel,satul, denumit iniţial Ţuguiatu-Pământeni,s-a extins tot mai mult, deve nind ocomună mare, pe care locuitorii au numit-o Ţuguiatu-Pogoanele şi apoi Pogoanele.Declarat oraş la 25 apr. 1989; în prezentare în subordine ad-tivă satul Căldărăşti.
Monumente: bisericile cu hramurile„Sfinţii Voievozi” (1878, restaurată în anii2008-2011) şi „Adormirea Maicii Dom -nului” (sec. 19, restaurată în anii 2008-2011). Pădurea Văleanca (1,4 ha), alcătuitădin stejar brumăriu (Quercus pedun culi -
flora), a fost declarată rezervaţie forestierăîn 1975. 
POGONEŞTI, com. în jud. Vaslui, alcă -tuită din 3 sate, situată în ColineleTutovei, pe cursul inf. al râului Tutova,la 5 km de confluenţa cu râul Bârlad, la17 km SV de municipiul Bârlad; 1 849 loc.(1 ian. 2011): 976 de sex masc. şi 873 fem.Morărit. Prepararea furajelor pentruanimale. Muzeul „Casa răzeşului”. SatulPogoneşti este menţionat documentar în1489. 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, alcătuitădin 2 sate, situată în partea de N a Depr.Târgu Secuiesc, la poalele de S ale M-ţilorNemira, pe cursurile superioare alerâurilor 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 debordeie (sec. 7–9), în care s-au găsit vasecera mice cu decor rudimentar (linii
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incizate, orizontale, drepte sau ondulate).În satul Poian există o bise rică ortodoxă,din lemn, cu hramul „Sfinţii Ar hangheliMihail şi Gavriil” (1834) şi o bisericăromano-catolică (1717–1804, recon struităîn 1822) cu zid de incintă. Până la 20 dec.2005, com. P. a avut în componenţă sateleCărpinenii, Estelnic şi Valea Scurtă, carela acea dată au format com. Estelnic.
POIANA 1. Com. în jud. Dâmboviţa,alcătuită din 2 sate, situată în CâmpiaTitu, pe cursul supe rior 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 şifurajere, floarea-soa relui, legume etc. Însatul Poiana se află biseri cile cu hramurile„Adormirea Maicii Domnului” (1814–1819) şi „Sfântul Nicolae” (1852–1853). 

2. Com. în jud. Galaţi, alcătuită din 2sate, situată în zona de contact a ColinelorTutovei cu Câmpia Tecuciului, pe stg.văii Siretului; 1 846 loc. (1 ian. 2011): 925de sex masc. şi 921 fem. În arealul satuluiPoiana, atestat documentar în 1522, aufost descoperite (1927–1940 şi 1949–1953)urmele unei aşezări protoistorice geto-dacice, de tip dava, identificată cu cetateanumită Piroboridava. Aici au fost scoasela iveală mai multe niveluri de locuiredatând din Epoca bronzului (culturaMonteoru, milen. 2 î.Hr. ), din primaEpocă a fierului (cultura Basarabi, sec. 9–6 î.Hr.) şi din cea de-a doua vârstă aEpocii fierului (sec. 4 î.Hr.-1 d.Hr.).Vestigiile arheologice includ obiecte defactură autohtonă şi de import (greceşti):fructiere cu picior, căni cu toartă întorsadă, cu decor geometric, castroane,străchini tipic dacice, figurine antropo -morfe masculine din teracotă, un inel din

aur cu camee elenistică, înfăţişând pezeiţa Nike, bijuterii dacice din argint,măr gele din sticlă ş.a. Aşezarea Pirobori -dava a fost distrusă la începutul sec. 2.Com. P. a fost înfiinţată la 7 apr. 2004 prindesprinderea satelor Poiana şi Vişina dincom. Nicoreşti, jud. Galaţi.
POIANA BLENCHII, com. în jud. Sălaj,alcă tuită din 4 sate, situată în zonaDealurilor Ciceului, pe râul Poiana; 1 194loc. (1 ian. 2011): 590 de sex masc. şi 604fem. Satul Poiana Blenchii apare menţio -nat documentar, prima oară, în 1591, cunu mele Polyan (sau Pollyan). Morărit; pro -duse de panificaţie. Ateliere de tâmplărie.Creşterea bovinelor. În satul Măgura seaflă o biserică ortodoxă, din lemn, cuhramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şiGavriil” (1707), declarată monumentistoric, iar în satul Fălcuşa există obiserică ortodoxă construită în anii 1883-1889, renovată în 1970 şi restaurată în anii2010-2011.
POIANA BRAŞOV, staţiune climatericăşi de odihnă, de interes general, cufuncţionare perma nentă, întemeiată în1895, situată în jud. Braşov, într-o poianăîncon jurată de păduri de conifere, lapoalele masivului Postăvaru, la 1 030 malt., la 12 km SV de muni cipiul Braşov,de care este legată printr-o şoseamodernizată (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) şiprecipitaţii ce depăşesc 900 mm anual(ploi frecvente, dar de scurtă durată).Stratul de zăpadă persistă c. 120 de zilepe an. Aerul curat, lipsit de praf şialergeni, presiunea relativ joasă a atmos -

ferei şi ionizarea accentuată a acesteia
sunt factorii naturali de cură, indicaţi
pentru tratarea nevrozelor astenice, a
stărilor de debilitate, de sur menaj fizic şi
intelectual, a anemiilor secundare, a
bolilor endocrine şi respiratorii etc.
Caracteristica principală este aceea că
P.B. este cea mai comple xă 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 pro -
ducerea zăpezii artificiale, de terenuri de
sport (tenis, mini golf, handbal, baschet),
lac de agrement, tele cabină, telescaun,
teleschi, piscine acoperite, saune, săli de
gim nastică medicală, discoteci, restau -
rante etc. Cazarea se face în hoteluri de
lux şi în câteva vile şi cabane. Posibilităţi
de dru  meţii montane spre cabanele
Postă varu (1 602 m) şi Cris tianu Mare
(1 705 m alt.), spre cetatea ţără nească
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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 bovi ne lor. 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 „Sfin ţii Voievozi”
(1849, reparată în 1902, 1917, 1936 şi
restaurată în anii 2009-2010), iar în satul
Tunarii Vechi, biserica din lemn cu hra -
mul „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 orto doxă cu hramul
„Naşterea Sfântului Ioan Bo tezătorul”-
Brâncoveanu (1700). Numele comunei a
fost atribuit unei su pra  feţe de eroziune,
extinsă la 850–1 000 m alt., carac teristică
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. Caraş-
Severin, situat la poalele de NV ale
M-ţilor Ţarcu şi cele de NE ale masivului
Muntele Mic, într-un golf depre sionar, la
600 m alt., pe valea râului Bistra Mărului,
la 82 km NE de municipiul Reşiţa.
Staţiune cli materică de interes local, cu
funcţionare perma nentă, cu climat
submontan, sedativ, cu veri răco roase (în
iul. temp. medie de 18°C) şi ierni nu prea
friguroase (temp. medie în ian. –3°C).

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 înconju -
rătoare etc. fac ca staţiunea să fie reco -
man dată atât pentru odihnă în vacanţe,
cât şi pentru tratarea nevrozelor astenice,
a unor afecţiuni endo crine (hipertiroidie
benignă) şi respiratorii (unele forme de
astm bronşic şi de bronşite cronice
asmati forme). Posibilităţi de drumeţii
montane. 

3. Mănăstirea ~ Õ Jitia.

POIANA MIRONESEI Õ Mironeasa.

POIANA NEGRII, sat în com. Dorna
Candre nilor, jud. Suceava, situat în Depr.
Dornelor, la 885 m alt., la 140 km SV de
municipiul Suceava. Staţiune cu factori
balneari, remarcabilă prin exis tenţa izv.
cu ape minerale carbo gazoase, ferugi -
noase, bicarbonatate, calcice, hipotone,
cu proprie tăţi 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 tera -
peutice. 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 Va lea Timişului
(la V). Este constituit din şisturi cristaline
(predominante) şi petice de calcare şi
dolo mite cristaline. Prezintă un relief de
culmi domoale, larg ondulate şi nivelate,
cu aspect de platouri, frag mentate 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 alter nează cu poieni alcătuite
din vegetaţie secundară de pajişte.
Pantele joase şi poalele M-ţilor P.R. sunt
ocupate de numeroase aşezări de dimen -
siuni mici, afectate în prezent de un
intens fenomen de de populare. Partea de
E a M-ţilor P.R., cu specific etnografic
propriu, este cunoscută sub numele de
„Ţinutul Pădurenilor”.
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Râşnov (sec. 14–17), aflată la 9 km. De -clarată staţiune climaterică de interesnaţional la 14 mart. 1995. 
POIANA CÂMPINA, com. în jud. Prahova,alcătuită din 4 sate, situată în SubcarpaţiiPrahovei, pe dr. râului Prahova; 5 279 loc.(1 ian. 2011): 2 627 de sex masc. şi 2 652fem. Haltă de c.f. (în satul Bobolia).Reparaţii de utilaj petrolier. Prelucr.lemnului. Apicultură. Pomicultură. Bise -rica având hramul „Adormirea MaiciiDomnului”, a fostei mănăstiri Poiana,construită în anii 1690-1711 de spătarulToma Cantacuzino, reconstruită dupăcutremurul din 4 mart. 1977. 
POIANA CRISTEI, com. în jud. Vrancea,alcă tuită din 8 sate, situată în SubcarpaţiiVrancei, la poalele de V ale DealuluiDeleanu, pe cursul su perior al râuluiRâmna; 2 655 loc. (1 ian. 2011): 1 348 desex masc. şi 1 307 fem. În satul PoianaCristei se află biserica „Sfinţii Voievozi”(2008-2011, sfinţită la 11 iul. 2011), iar însatul Odobasca există biserica din lemncu hramul „Adormirea Maicii Dom -nului” (sec. 17, construită pe locul uneiadin sec. 15 şi refăcută la sf. sec. 19). 
POIANA HOŢILOR, vârf în masivuldeluros Ciolanu, constituind alt. max. aacestuia (753 m).
POIANA ILVEI, com. în jud. Bistriţa-Năsăud, formată dintr-un sat, situată înDepr. Măgura Ilvei, la poalele M-ţilorRodna 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. Muzeulţăranului român. Muzeul cinegetic „PopAlecsandru”. Biserica „Sfânta CuvioasăParascheva”, construită în anii 1903-1904pe locul unei biserici din lemn ce data din1762. Com. P.I. a fost înfiinţată la 19 iun.2003 prin desprinderea satului PoianaIlvei din com. Măgura Ilvei, jud. Bistriţa-Năsăud.
POIANA LACULUI, com. în jud. Argeş,alcă tuită din 13 sate, situată în SE Piem.Cotmeana, pe cursurile superioare alerâurilor Teleorman şi Cot meana; 6 920loc. (1 ian. 2011): 3 429 de sex masc. şi3 491 fem. Nod rutier. Expl. de petrol (însatul Sămara). Bisericile cu hramurile„Cuvioasa Paras cheva” (1789) şi „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” (1737), însatele Cepari şi Păduroiu din Deal. Poiana Mărului (2). Vedere generală



POIANA SIBIULUI, com. în jud. Sibiu,formată dintr-un sat, situată la poalele deN-NV ale M-ţilor Cindrel şi cele de S aleColinelor Gârbovei (Pod. Secaşelor), înzona etnografică a Mărginimii Sibiului;2 615 loc. (1 ian. 2011): 1 175 de sex masc.şi 1 440 fem. Produse lactate. Creştereaovinelor. Muzeu etnografic cu exponatereferitoare la păstorit. Centru de cojocăritşi de pielărie. Im portant centru depăstorit transhumant, din care au plecatîn trecut mulţi ciobani, unii dintre ei înte -meind aşezările de „ungureni” dinSubcarpaţii Gor jului şi Vâlcii. Biserica dinlemn, cu hramul „Adormirea MaiciiDomnului”, declarată monument istoric,construită din bâr ne de brad în anul 1730,păstrează picturi interioare realizate în1771 de Simion zugravul din Craiova şiConstantin zugravul. Iconostas construitîn 1801 de Vasile Munteanu din Sălişte.Satul Poiana Sibiului apare menţionatdocumentar, prima oară, în 1490.
POIANA STAMPEI, com. în jud. Suceava,al că tuită din 7 sate, situată în partea deV a Depr. Dornelor, pe râul Dorna; 2 244loc. (1 ian. 2011): 1 127 de sex masc. şi1 117 fem. Staţie de c.f. (în satul PoianaStampei). Expl. fores tiere, de turbă, deandezit şi dacit. Fabrică de produselactate. Carieră de piatră (Dornişoara).Izvoare cu ape mine rale carbogazoase.În satul Poiana Stampei, atestat docu -mentar la 19 mart. 1593, se află biserica„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”,construită în anii 1883-1885 cu aprobareaîmpăratului Franz Joseph I de Habsburg,iar în satul Dornişoara există biserica„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”,construită în anii 1936-1944 pe locul uneiadin lemn din 1822, renovată în anii 2008-

cretacică, declarată rezervaţie geologică.Agroturism. Satul Poiana Teiului esteatestat documentar în anul 1500.
POIANA ŢAPULUI, localit. componentăa ora şului Buşteni, jud. Prahova, situatăpe cursul superior al râului Prahova, lapoalele M-ţilor Bu cegi, la 800 m alt., la 65km NV de municipiul Plo ieşti. Staţie dec.f. Aşezarea a luat fiinţă în 1830. Staţiuneclimaterică şi de odihnă de interesgeneral, cu funcţionare permanentă, cuclimat submontan, tonic, cu veri răco -roase (temp. medie a lunii iul. este de16°C) şi ierni friguroase. Temp. medieanua lă este de c. 6°C, iar precipitaţiilemedii în sumează c. 950 mm anual. Aerulcurat, lipsit de praf şi alergeni, bogat înozon, presiunea relativ joasă a atmosfereişi ionizarea accentuată a acesteia suntfactorii naturali de cură recomandaţipentru tratarea nevrozelor astenice, aunor stări de debili tate, de surmenaj fizicşi intelectual. Posi bi lităţi de drumeţiimontane în M-ţii Bucegi. Biserica „SfinţiiÎmpăraţi Constantin şi Elena” (1936)necesită lucrări de consolidare şireparaţii. 
POIANA UZULUI, lac de acumulare con -struit pe cursul superior al râului Uz (350ha; vol.: 90 mil. m3), ale cărui ape pun înmişcare turbinele hidrocentralei omo -nime (4,15 MW), intrată în func ţiune în1977, aflată în arealul oraşului Dărmă -neşti, jud. Bacău.
POIANA VADULUI, com. în jud. Alba,alcă tuită din 11 sate, situată pe pantelede 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. Recol tareafructelor de pădure. Biserica „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” (1869,renovată şi pictată în anii 2006-2008,sfinţită la 10 aug. 2008), în satul PoianaVadului. Punct de plecare spre vf.Curcubăta Mare din M-ţii Bihor şi spreMuntele Găina. Până la 17 febr. 1968 satulşi com. P.V. s-au numit Neagra. 
POIENARI 1. Cetatea ~ Õ Arefu.

2. Com. în jud. Neamţ, alcătuită din3 sate, situată în partea de V a Pod.Central Moldovenesc, pe râurile Râs şiFundătura; 1 610 loc. (1 ian. 2011): 831 desex masc. şi 779 fem. Pomi cultură. Însatul Poienari există o biserică din 1850,iar în satul Săcăleni se află o biserică de
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2011. Rezervaţia naturală de floră „Ti -novu Mare” (681,8 ha) – mlaştină oligo -trofă acoperită cu exemplare rare de pin(Pinus sylves tris), cu un strat gros demuşchi de turbă (între care şi un relictglaciar tipic – Sphagnum wulfianum),numeroase alge (Eunotia septentrionalis,
Eunotia parallela, Frustulia rhomboides,
Batrachospermum dornenae – algă roşieendemică ş.a.) şi o specie rară de rogoz
(Carex loliacea). Mlaştina oligotrofă a fostdeclarată monument al naturii în 1955. 
POIANA TEILOR Õ Valea Teilor.

POIANA TEIULUI, com. în jud. Neamţ,alcă tuită din 11 sate, situată la poalele deV ale M-ţilor Stânişoarei şi cele de E-NEale M-ţilor Bistriţei, pe valea râuluiBistriţa, la coada lacului de acumulareIzvoru Muntelui; 5 035 loc. (1 ian. 2011):2 483 de sex masc. şi 2 552 fem. Expl. şiprelucr. lemnului. Bisericile din lemn cuhramurile „Buna Vestire” (1741, cu foişorşi turle adăugate în 1894) şi „Sfinţii TreiIerarhi” (1802), declarată monumentistoric, dar mistuită de incendiul din 27febr. 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, reparatăîn 1903), în satul Călugăreni. În satulPetru Vodă se află mănăstirea cu acelaşinume (de călu gări), cu biserica din lemnavând hramul „Sfinţii Arhan gheli Mihailşi Gavriil”, construită în 1990–1996, cupicturi pe pereţii interiori şi exteriori. Dinapele lacului de acu mulare IzvoruMuntelui se înalţă Piatra Teiului – o stâncăsinguratică, înaltă de 23 m, reprezen tândun martor de eroziune, alcătuit dincalcare recifale compacte de vârstă

Poiana Sibiului. Vedere generală



la sf. sec. 18 şi una din 1883. Până la 7 mai2004, com. P. a avut în componenţă sateleCiurea, Holm, Patricheni, Pânceşti şiTălpălăi, care la acea dată au format com.Pânceşti, jud. Neamţ.
POIENARII BURCHII, com. în jud.Prahova, alcătuită din 8 sate, situată înCâmpia Gherghiţei, pe interfluviul dintreIalomiţa şi Prahova; 5 199 loc. (1 ian.2011): 2 532 de sex masc. şi 2 667 fem.Culturi de cereale, plante tehnice şi denutreţ, legume etc. În satul PoienariiBurchii, atestat documentar la 21 sept.1594, se află mănăstirea Pissiota (iniţialde călugări, iar din 1948 de călugăriţe),cu biserica având hramul „NaştereaMaicii Domnului” construită în anii1928–1929 din iniţiativa şi pe cheltuialafamiliei de macedoneni Nicolae şi ZoePissiota, pe moşia generalului GheorgheAngelescu. Biserica, zidită după planurilearhitectului Ioan Giurgea, este o sintezăîntre Renaşterea italiană şi stilul bizantinclasic şi păstrează picturi murale inte -rioare originare executate de pictorulCostin Petrescu, cel care a pictat AtheneulRomân din Bucureşti şi Catedralaortodoxă „Sfânta Treime” din Alba Iulia.Catapeteasma bisericii este din lemn detrandafir şi de cireş, lucrată în Grecia, iarpardoseala este din marmură de Carrara.Biserica are două turle, cea de pe pronaosavând şi rol de clopotniţă, un pridvor maimare (închis şi pictat) şi un pridvor maimic. Ansamblul monahal a fost restauratîn anii 1953–1957, în anul 1962 a fostdesfiinţat abuziv de autorităţile comu -niste (periodă în care în chilia construităîn 1953–1957 a funcţionat un dispensar)şi reînfiinţată în 1993. În biserică existăIcoana Maicii Domnului cu Pruncul,făcătoare de minuni, pictată de GheorgheEftimiu, precum şi fragmente de moaşteale Sfântului Dimitrie Izvorâtorul de Mir.În cadrul mănăstirii funcţionează atelierede confecţionat covoare manuale şiveşminte preoţeşti.
POIENARII DE ARGEŞ, com. în jud.Argeş, alcătuită din 4 sate, situată înpartea de NE a Piem. Cotmeana, pe râulTopolog; 1 145 loc. (1 ian. 2011): 551 desex masc. şi 594 fem. Reşed. com. estesatul Poienari. Producţie de şuruburi,buloane, nituri, şaibe. Pomicultură(pruni, meri, peri). În satul Ceaureşti seaflă biserica „Sfântul Dumitru” (1801),iar în satul Ioaniceşti, o biserică din zid

cu hramul „Înălţarea Domnului” (1880)şi una din lemn cu hramul „Sfinţii Voie -vozi” (1849, cu picturi originare). 
POIENARII DE MUSCEL, com. în jud.Argeş, alcătuită din 5 sate, situată înpartea de E a Musce lelor Argeşului, lapoalele de SV ale Dealului Măţău, pe RâuTârgului; 3 456 loc. (1 ian. 2011): 1 700 desex masc. şi 1 756 fem. Reşed. com. estesatul Poienari, atestat documentar în 1609.Expl. de lignit (în satul Jugur). Pomi -cultură (pruni, meri, peri). Apicultură;creşterea ovinelor. În satul Jugur, menţio -nat documentar la 5 aug. 1462, se aflăbiserica având triplu hram – „SfântulNicolae”, „Sfinţii Voievozi” şi „SfântulIoan” (1854). Agroturism.
POIENEŞTI, com. în jud. Vaslui, alcătuitădin 7 sate, situată în zona ColinelorTutovei, pe dr. văii Racova şi pe cursulsuperior al râului Valea Mi ceşti; 3 183 loc.(1 ian. 2011): 1 637 de sex masc. şi 1 546fem. Pe terit. satului Poieneşti au fostdescoperite (1949) urmele unei aşezărineolitice (milen. 4–3 î.Hr.) şi ale uneiageto-dacice, în area lul căreia s-au găsit şidouă morminte dacice de in ci neraţie (sec.3 î.Hr.). Tot aici au fost identificate onecropolă şi o aşezare carpice (sec. 3), şio aşe zare a populaţiei daco-romane (sec.4). În satul Floreşti se află mănăstirea cuacelaşi 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) şidupă aceea Floreşti. Prima biserică a fostconstruită în anii 1590–1598 de vorniculCârstea Ghenovici, reconstruită apoi în1686–1694 prin osârdia vorniculuiGavriliţă Costachi. Afectată grav decutremurele din 1738, 1802 şi 1838,biserica a fost reclădită din temelie în anii1852–1859 prin strădania egumenuluiNil, dar din cauza secularizării averilormănăstireşti (în 1863) lucrările au fostîntrerupte fiind reluate în 1879 şiterminate în 1883 prin grija episcopuluiIosif Gheorghian. Din anul 1883 afuncţionat doar biserica de parohie pânăîn anul 1992 când a fost reînfiinţată mă -năs tirea. Biserica a fost restaurată în pe -rioada 1992–2007. În biserică se păstreazăIcoana Maicii Domnului cu Pruncul Iisus,făcătoare de minuni, ferecată în argintaurit în anul 1749 din iniţiativa DoamneiEcaterina, soţia domnului ConstantinMavrocordat. Palatul egumenesc, cufaţade decorate cu elemente neoclasice

754 Poienarii Burchii (stâlpi, ancadramente cu deschideri înarc) şi romantice (friză de arcaturi,consolete ş.a.), a fost construit în anii1852–1859 şi restaurat în 1998. În perioa -da 1881–1992 acest palat a funcţionat caspital. Turnul-clopotniţă, cu rol şi depoartă de intrare în mănăstire, a fostridicat în 1852–1859 şi restaurat în pe -rioada 1992–2007. Zidul de incintă, de3 m înălţime şi cu o grosime de 80 cm, afost construit în anul 1800, întărit cumetereze în 1812–1821, în prezent aflatîn mare parte în ruină. În satul Poieneştise află bisericile „Sfântul Dumitru”, zidităîn 1945 pe locul uneia din vălătuci caredata din 1840, şi „Sfântul Gheorghe”(2000–2005), iar în satul Oprişiţa existăbiserica „Sfân tul Nicolae” (1846). 
POIENI, com. în jud. Cluj, alcătuită din8 sate, situată pe valea superioară aCrişului Repede, în depresiunea omo -nimă, la poalele de S-SV ale M-ţilor Meseşşi cele de NE ale M-ţilor Vlădeasa; 5 204loc. (1 ian. 2011): 2 501 de sex masc. şi2 703 fem. Staţie de c.f. (în satul Poieni)şi haltă de c.f. (în satul Bologa). Expl. dedacit şi andezit (în satele Poieni, Bologaşi Morlaca). Expl. şi prelucr. lem nului(cherestea) şi a pietrei. Mat. de constr.Centru de pictură naivă, de sculpturi înlemn şi de confecţionare a costu melorpopulare. Lacul de acumulare Drăganconstituie o zonă peisagistică protejată.Zonă cinegetică protejată, în luncaVişagului–Valea Drăganului. Satul Poieni

Poieni. Ruinele cetăţii din satul Bologa



apare menţionat documentar, primaoară, în anul 1500. Pe terit. satului Bologa,menţionat documentar, prima oară, în1319, au fost descoperite (1878, 1936 şidupă 1969) vestigiile unui castru roman(203 x 121 m), construit iniţial din pă -mânt, refăcut din zid (se pare, în perioadaSeverilor) şi întărit cu două şan ţuri deapărare. În apropierea castrului au fostiden tificate urmele unei aşezări civileromane (probabil Resculum) din sec. 2–3,din care s-au recuperat fibule, unelte şiarme din bronz, terra sigillata (vaseceramice romane de un nivel artisticridicat) pro venite din Gallia, vase desticlă din import, opaiţe, monede ş.a. Însatul Bologa se află ruinele unei cetăţifeudale, din piatră (menţionată docu -mentar în 1322) şi ale unui masiv turncircular (25 m înăl ţime). 
POIENILE DE SUB MUNTE, com. în jud.Maramureş, formată dintr-un sat, situatăîn depre siunea omonimă din M-ţiiMaramureş, pe râul Ruscova; 10 204 loc.(1 ian. 2011): 5 279 de sex masc. şi 4 925fem. Expl. de min. complexe. Expl. şiprelucr. lemnului. Izv. cu ape minerale,numite local „borcuturi”. Satul Poienilede sub Munte apare menţionat documen -tar, prima oară, în 1353. Biserica din lemn,ucrai neană, cu hramul „Schimbarea laFaţă” (1788). Satul Poienile de sub Muntea 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 deS a Depr. Maramureş, la poalele de N-NE ale M-ţilor Lăpuş, pe cursul superioral râului Şieu; 950 loc. (1 ian. 2011): 462de sex masc. şi 488 fem. Prelucr. artisticăa lemnului. Până la 17 febr. 1968, satulPoienile Izei s-a numit Poienile Glodului(atestat docu mentar, prima oară, în 1430),iar până la 10 apr. 1995 a fost sat com -ponent al com. Botiza, dată după care ade venit comună de sine stătătoare. Bise -rica din lemn, cu hramul „SfântaParascheva” (construită în 1604 şi restau -rată în 1711), păstrează picturi interioareexecutate în 1793–1794 de zugravulGheorghe din Dragomireşti, în stilpopular, pe lemn. Colecţie de icoane pelemn. Biserica a fost declarată monumentUNESCO în 1999. Casă ţără nească, vechede peste 200 de ani, amenajată ca muzeu.Pădurea de conifere Delniţa şi pădurilede foioase Scărişoara şi Ticera. Agroturism.

POIENI-SOLCA, com. în jud. Suceava,formată dintr-un sat, situată în Depr.Solca, în zona de contact a prelun girilorObcinei Mari cu Pod. Sucevei, pe cursulsuperior al râului Solca; 2 085 loc. (1 ian.2011): 1 018 de sex masc. şi 1 067 fem.Creşterea bovinelor. Satul Poiene-Solcaapare consemnat pe o hartă cadastrală în1783. Com. P.-S. a fost înfiinţată la 2 apr.2007 prin desprinderea satului Poieni-Solca din subordinea oraşului Solca, jud.Suceava.
POIENIŢA, vârf în partea de N a M-ţilorTras cău, reprezentând alt. max. a acestora(1 437 m).
POJARUL POLIŢEI, peşteră fosilă,situată în M-ţii Bihor, la 1 070 m alt., înapropierea Peşterii Scărişoara, în razacom. Gârda de Sus. Lungimea galeriilor:c. 450 m. Este alcă tuită din mai multegalerii strâmte, dezvoltate pe diaclaze, şidin câteva săli (Sala Mare, de 23 m lun -gime, Sala Albă, Sala Hornului, Sala cuBazine, Sala Scării). Intrarea se faceprintr-un aven secun dar, de formătriunghiulară, cu o înălţime de 2 m şi olăţime de 2,5 m. Este una dintre cele maifru moase peşteri din ţară, ornamentatăcu formaţiuni concreţionare dentritice(concreţiuni sub formă de ciorchine) şicristale de calcit alb, care formează un felde boboci pe un fond de calcit roşu.Numeroase stalagmite (unele cu înălţimide peste 8 m şi dia metrul de 6 m),stalactite, blocuri de prăbuşire etc.

Declarată monument al naturii (1952).Acces in terzis (închisă cu grilaj de fier).
POJEJENA, com. în jud. Caraş-Severin,alcă tuită din 5 sate, situată pe stg. văiiDunării, în par tea de V a bazinetuluidepresionar Moldova Nouă, la poalelede S ale M-ţilor Locvei; 3 038 loc. (1 ian.2011): 1 504 de sex masc. şi 1 534 fem.Pomi cultură. Pe terit. satului Pojejena,menţionat docu mentar, prima oară, înperioada 1690–1700, au fost descoperiteurmele unui castru roman din piatră (sec.2–3) şi ale unei aşezări civile, în care s-augăsit monumente funerare, statuile luiHercule, Dionysos ş.a., o tabletă aCavalerilor danubieni etc. Biserica „SfinţiiÎmpăraţi Constantin şi Elena” (1902-1907), în satul Pojejena. Fond cinegetic.Agroturism.
POJORÂTA, com. în jud. Suceava,alcătuită din 2 sate, situată în depresiuneaomonimă, la poalele de N-NV alemasivului Giumalău şi cele de SE aleObcinei Mestecăniş, pe cursurilesuperioare 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 satelePojorâta şi Valea Putnei). Nod rutier.Expl. de calcar şi gresie. Expl. şi prelucr.lemnului (cherestea). Fabrică de produselactate. Creşterea bovinelor. Păstrăvărie(pe Valea Putnei). Pe terit. com. P. se aflăschitul Corlăţeni (de călugări), înfiinţatla 28 oct. 1936 de familia Corlăţeanu,desfiinţat la 28 oct. 1959 prin Decretul410, şi reînfiinţat în 1991. Tot în arealulcom. P., în zona pasului Mestecăniş, se aflămănăstirea Mestecăniş (de călu gări), cubiserica „Înălţarea Domnului” construităîn anii 1992–1998 (sfinţită în 1999) înmemoria ostaşilor români căzuţi pe toatecâmpurile de luptă. Agroturism. Com. P.a fost colonizată cu germani în anul 1808.Rezervaţie na turală de moli dişuriseculare (290 ha) pe Valea Putnei şirezervaţie geologică (clipele triasice) şipaleonto logică (stratele de Pojorâta, 1 ha),declarată ca atare în 1954, cu urme decorali. 
POLIŢENI Õ Iana.

POLOVRAGI 1. Peşteră în partea de SVa M-ţilor Căpăţânii, la 670 m alt., săpatăîn versantul calcaros de pe stg. CheilorOlteţului, în amonte de mănăstireaPolovragi. Lungimea galerilor: 10 400 m.Ca geneză, peştera reprezintă un
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Pojarul Poliţei. Formaţiuni de calcit



meandru fosil al râului Olteţ. Este opeşteră relativ caldă (8°C), umedă şilipsită de curenţi de aer. Nume roasestalactite şi stalagmite. Faună săracă(singura specie este Trachysphaera spelaea).Conform le gen delor, aici ar fi trăitZamolxe, zeul geto-dacilor. În sec. 19,această peşteră a fost folosită ca ascun -zătoare de către haiduci, iar în 1821 aicis-a ascuns Iancu Jianu, haiduc şi căpitanîn oastea lui Tudor Vladimirescu.Obiectiv turistic. Cunoscută şi subnumele de Peştera lui Pahomie.
2. Com. în jud. Gorj, alcătuită din 2sate, situa tă în depresiunea omonimă, lapoalele de SV ale M-ţilor Căpă ţânii, pecursurile superioare ale râu rilor Olteţ şiTârâia; 2 905 loc. (1 ian. 2011): 1 411 desex masc. şi 1 494 fem. Zăcăminte degrafit. Expl. şi prelucr. lemnului. Pomi -cultură. Creşterea ovinelor şi bovinelor.Produse de artizanat (cusături şi ţesăturipopulare, sculpturi în lemn, împletituri).Centru etnografic şi folcloric (nedeia dela Polovragi are loc anual în perioada 14–20 iul.) Arbo rete de castan comestibil.Localitate cu poten ţial climateric, cutopoclimat de adăpost, cu aer curat, lipsitde praf şi alergeni. În perimetrul satuluiPolovragi, atestat docu mentar în 1480, aufost descoperite (după 1964) vesti giileunei cetăţi dacice de tip dava (sec. 2–1î.Hr.), cu două niveluri de locuire,cuprinzând un turn de pază şi resturi detambururi din piatră provenite de la unsanctuar. De aici au fost recuperate unelteşi arme din fier, ceramică dacică cenuşie(cupe cu reliefuri), monede, o placă dinbronz având pe o faţă imaginea Cava -lerilor danubieni. În satul Po lovragi seaflă o mănăstire de maici (până în 1968 afost de călugări), situată în vecinătateaCheilor Olteţului, la poalele masivuluiPiatra Polovragi, ctitorie din anii 1504–1505 a fraţilor Radul (comis) şi Pătru(spătar), fiii lui Danciul Zamona. Bisericamănăstirii, cu hramul „Ador mirea MaiciiDomnului” (atestată documen tar într-unhrisov emis de Matei Basarab la 6 iul.1648), a fost rezidită în anii 1643–1647 (pelocul bisericii din lemn) prin strădaniama relui postelnic Danciul Barbu Pârâianu(ambasador al domnului Matei Basarabla Istanbul) şi restaurată în anii 1690–1693prin grija domnului ConstantinBrâncoveanu; păstrează picturi muraleinterioare executate în stil brân covenesc,pe un fond albastru (în anii 1702–1703,

POMÂRLA, com. în jud. Botoşani, alcă -tuită din 3 sate, situată în zona de contacta Câmpiei Jijiei Superioare cu DealurileIbăneşti, pe cursul superior al Jijiei, lagraniţa cu Ucraina; 2 732 loc. (1 ian. 2011):1 361 de sex masc. şi 1 371 fem. Parcdendrologic. În satul Racovăţ existăbiserica „Sfinţii Voievozi” (1953), iar însatul Pomârla se află biserica din lemncu hramul „Duminica Tuturor Sfinţilor”,re construită în anii 1810–1813 (pe loculuneia din sec. 17) din iniţiativa hatma -nului Ioniţă Başotă. Biserica a fost repa -rată în anii 1849 şi 1887–1891. În satulPomârla există clădirea fostului liceu-in -ternat „Başotă” (c. 1900). 
POMEZEU, com. în jud. Bihor, alcătuitădin 8 sate, situată în partea de NV a Depr.Beiuş, la poalele de SV ale M-ţilorPădurea Craiului, pe râul Holod; 3 067loc. (1 ian. 2011): 1 564 de sex masc. şi1 503 fem. Expl. de calcar. Expl. şi prelucr.lemnului. Agroturism. Satul Pomezeuapare men ţionat do cumentar, primaoară, în 1492. Bisericile din lemn cu hra -murile „Pogorârea Duhului Sfânt” (1651,cu modificări din 1889 şi iconostas pictatdin sec. 18) şi „Sfântul Nicolae” (1730,pictată în 1867 de M. Palann), în sateleCâmpani de Pome zeu şi Vălani dePomezeu. Bisericile de zid cu hra mu rile„Sfântul Teodor Tiron” (1834, cu picturimurale inetrioare originare), „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” (1850,restaurată în anii 1927-1929, pictată în1995-1996 de fraţii Sorin şi Iulian Hosu),„Pogorârea Duhului Sfânt” (1886,reparată în 1997 şi pictată în frescă în1998), „Sfântul Nicolae” (1914, rezidită

756 Polyan

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 ori ginala reprezentare a mun -
telui Athos, unică în pic tura românească
veche, precum şi tablourile votive din
pronaos, care îi înfăţişează pe domnul
Constan tin 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 egumenu lui Lavrentie,
păstrează picturi murale interioare
executate în 1738 de Gheorghe şi Ioan.
Mănăstirea a fost prădată de trupele
turceşti coman date 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 Le gii (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. Chi liile 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 (2). Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Polovragi (1). Stalactite şi stalagmite



din temelie în 1988-1995, pictată în 1998-1999) şi „Sfântul Gheorghe” (1942), însatele Hidiş, Coşdeni, Pomezeu, Spinuşde Pomezeu şi Sitani.
POMI, com. în jud. Satu Mare, alcătuitădin 4 sate, situată în zona de contact aCâmpiei Some şului cu Dealurile Co -drului, pe stg. văii Someşului; 1 986 loc.(1 ian. 2011): 953 de sex masc. şi 1 033fem. Expl. lemnului.  Produse de pani fi -caţie. Culturi de cereale, floarea-soarelui,cartofi, plante tehnice şi de nutreţ ş.a.Creşterea bovinelor, ovi nelor, porcinelor,cabalinelor. Satul Pomi apare menţionatdocumentar, prima oară, în 1407, cunumele Re methe. În satul Aciua, menţio -nat documentar, prima oară, în 1394, seaflă biserica ortodoxă cu hramul „SfântulDumitru” (1862), în satul Bor leşti, atestatdocumentar în 1585, există biserica greco-catolică cu hramul „Sfântul Vasile celMare” (1847-1855), iar în satul Pomi estebiserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şiGavriil” (1800). În arealul satului Bor leştiexistă poieni cu lalele pestriţe şi cunarcise. 
PONOARE, Rezervaţia Bosanci–
Ponoare Õ Bosanci.

PONOARELE, com. în jud. Mehedinţi,alcătui tă din 15 sate, situată în partea deN-NE a Pod. Me hedinţi; 3 724 loc. (1 ian.2011): 1 360 de sex masc. şi 1 364 fem.Expl. lemnului. Centru de manifestărietnofolclorice (Sărbă toa rea liliacului areloc anual, în luna mai), de ţesături şicusături populare. În satul Gărdăneasase află biserica având hramul „SfântaTreime” (1887); bisericile din lemn cuhramurile „Sfântul Nicolae” (construităîn 1851 pe locul uneia din  1763), decla -rată monument istoric, şi „Sfinţii Îngeri”(1792, refăcută ulterior din zid), în satelePonoarele şi Proiteşti. În satul Ponoareles-a construit (2006-2011) biserica avânddublu hram - „Sfântul Nicodim” şi„Sfântul Pantelimon”, aflată în apropie-rea Podului natural sau „Podul luiDumnezeu”. Rezervaţie naturalăbotanică (20 ha) alcătuită, predo minant,din tufe de liliac (Syringa vulgaris). Pesupr. calca roase din această zonă sedezvoltă şi unele plante rare, cum sunt:
Cirsium acaule, Acnatherum cala magrostis,
Carlina utzka ş.a. şi trăiesc unele reptilesudice (Lacerta viridis, Vipera ammodytesş.a.). În satul Ponoarele se află lacul Zăton(Õ) şi „Podul Uriaşilor” („Podul luiDum nezeu” sau Podul natural de laPonoa rele) – o boltă naturală cu o

grosime de 4 m, o deschidere de 25 m, olungime de 61 m, o lăţime de 8 m şi oînălţime de 9,7 m, peste care trece o şosea.Acest pod natural reprezintă resturiletavanului unei peşteri prăbuşite. Declaratmonu ment al naturii. 
PONOR, com. în jud. Alba, alcătuită din6 sa te, situată la poalele de N ale M-ţilorTrascău, pe râ u rile Cheia şi Geogel; 507loc. (1 ian. 2011): 272 de sex masc. şi 235fem. În satul Geogel, menţionat docu -mentar, prima oară, în 1867, se află obiserică din lemn, cu hramul „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” (1751,pictată în 1756 de Ion din Beriu, cu altardin piatră realizat în 1840), declaratămonument istoric, iar în satul Ponor,atestat documentar în 1648, se aflămănăstirea cu acelaşi nume (de călugări),înfiinţată în anul 2002, la 1 300 m alt., cubiserica având dublu hram - „ÎnălţareaDom nului” şi „Sfântul Nicolae” (2002-2010). Re zervaţiile naturale „VânătărilePono rului” (5 ha), aflată în cadrul uneidepresiuni carstice (polie) de c. 150 km2,şi „Cheile Geogelului” (5 ha). 
PONS AUGUSTI Õ Marga.

PONSIONA Õ Craiova.

PONTUS EUXINUS, numele antic alMării Ne gre, însemnând în limba greacă„marea ospita lieră”. Această denumire afost atribuită Mării Negre de către greci,care au dorit să schimbe ve chiul numepersan axsaena (= negru), înţeles deaceştia ca axeinos (= neospitalier).
POPÂNZĂLEŞTI, Mănăstirea Õ
Drăgoteşti (1).

POPEŞTI 1. Com. în jud. Argeş, alcătuitădin 4 sate, situată în Câmpia Găvanu-Burdea, pe cursu rile superioare ale

râurilor Teleorman şi Bucov; 2 104 loc.(1 ian. 2011): 1 034 de sex masc. şi 1 070fem. Expl. de petrol. Până la 13 mai 2003,com. P. a avut în componenţă sateleAdunaţi, Bucov şi Râca, care la acea datăau format com. Râca. Bise rica „SfântulNicolae” (1836–1843), în satul Palanga. 
2. Com. în jud. Bihor, alcătuită din 7sate, si tuată în Depr. Bistra-Popeşti, înzona Dealurilor Barcăului, pe cursulsuperior 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). Nodrutier. Expl. de lignit (în satele Cuzap,Varviz, Vărzari, Voivozi) şi de şisturi şinisipuri bitu minoase (în satul Budoi).Termocentrală (în satul Voivozi). Con -fecţii; încălţăminte. Sa tul Popeşti aparemenţionat documentar, prima oară, în1435 (Possessio walachalis Papfalwa). Însatul Voivozi se află mănăstirea cu acelaşinume (de călugăriţe), înfiinţată în 1993,cu o biserică din lemn cu hramul „SfinţiiVoie vozi”, datând din anul 1700, decla -rată monument istoric, adusă din satulSacalasău din com. Derna, jud. Bihor.
3. Com. în jud. Iaşi, alcătuită din 6sate, situată în zona de contact a CâmpieiJijiei Inferioare cu Pod. Central Moldo -venesc; 4 311 loc. (1 ian. 2011): 2 158 desex masc. şi 2 153 fem. Creşterea bovi -nelor. În satul Popeşti, menţionat docu -mentar, pri ma oară, în 1476, se aflăbiserica „Sfinţii Voievozi” (1776, reparatăîn 1937 şi 1947), biserica din lemn cuhramul „Sfânta Trei me”, declarată monu -ment istoric în anul 2004 (construită în1710, reparată în 1882, 1935, 1958 şirestaurată în 2007–2009, cu pridvor adău -gat în 1920 şi tencuită la interior în 1947)
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şi conacul „Cantacuzino-Paşca nu” (înce -putul sec. 18, cu transformări ulterioarecare i-au dat o înfăţişare neoclasică)amplasat în mijlocul unui parc; bisericilecu hramurile „Sfinţii Voievozi” (1785) şi„Sfântul Nicolae” (sec. 18, re zidită în1857), în satul Doroşcani; bisericile cuhramurile „Sfinţii Împăraţi Constantin şiElena” (1833) şi „Sfântul Dumitru” (1835),în satele Hăr păşeşti şi Obrijeni. 
4. Com. în jud. Vâlcea, alcătuită din7 sate, situată în partea de NE a Piem.Olteţului, pe cursul inf. al râuluiLuncavăţ; 3 152 loc. (1 ian. 2011): 1 586de sex masc. şi 1 566 fem. Culturi decereale, cartofi, legume ş.a. Creştereabovinelor, ovinelor, porcinelor, capri -nelor. Fond cinegetic (căprioare, vulpi,iepuri ş.a.). În satul Popeşti, atestat docu -mentar la 30 apr. 1577, se află biserica„Sfântul Nicolae” (1924), în satul Dăeştiexistă biserica „Intrarea în Biserică aMaicii Domnului” (1829, reparată în1878), în satul Meieni este biserica „SfinţiiVoievozi” (1904), iar în satul Urşi se aflăo biserică din lemn, cu dublu hram –„Buna Vestire” şi „Sfinţii ArhangheliMihail şi Gavriil” (1757, zugrăvită în1843), declarată monument istoric în2004, aflată în stare de degradare.
5. Com. în jud. Vrancea, alcătuită din2 sate, situată în zona de contact a Subcar -paţilor Vrancei cu Câmpia Râmnicului,la 14 km SV de municipiul Focşani; 3 373loc. (1 ian. 2011): 1 615 de sex masc. şi1 758 fem. Centru viticol. Pomicultură.Com. P. a fost înfiinţată la 22 mai 2003 prindesprinderea satelor Popeşti şi Tercheştidin com. Urecheşti, jud. Vrancea.
6. Sat aparţinând oraşului Mihăileşti,jud. Giur giu, pe terit. căruia au fostdescoperite urmele unei aşezări fortificategeto-dacice (sec. 2–1 î.Hr.), iden tificatăipotetic cu Argedava – important centrupolitic şi reşed. unei căpetenii geto-dacice(proba bil a lui Burebista).

POPEŞTI-LEORDENI, oraş în jud. Ilfovsituat în Câmpia Bucureştiului, pe dr. văiiDâmboviţa; 17 631 loc. (1 ian. 2011): 8 538de 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 deanvelope („Danubiana” S.A.) desfiinţatăîn anul 2006; producţie de ambalaje dinmaterial plastic, de produse chimice,articole de papetărie, fire şi fibreartificiale, confecţii, încălţăminte şi alim.(preparate din carne şi lapte, biscuiţi,

dulciuri). Termocentrala „Bucureşti-Sud”, dată în folosinţă în 1965. Creştereabovinelor şi porcinelor. Sere legu mi cole.Culturi de cereale, plante tehnice şi denutreţ, legume etc. Cămin pentru bătrânişi cămin pentru copiii orfani. Localit. P.-L.este menţionată documentar în 1530.Bisericile cu hra murile „Sfântul Ale xan -dru” sau biserica „Vintilă Vodă” (18,50m lungime şi 7,50 m lăţime), construităîn perioada 1673–25 sept. 1676, reparatăîn 1970-1971, declarată monument istoric,şi „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”zidită în anii 1807–1808 din iniţiativa şipe cheltuiala marelui vornic MihailManu, pictată în 1810 de zugravul Mincuşi sfinţită la 26 mart. 1811. Pe peretelevestic al pronaosului se afla un tablouvotiv, care-l înfăţişa pe Mihail Manu cusoţia lui, Smaranda, şi cei opt copii ai lor,realizat în anul 1825 de NicolaePolcovnicu. Biserica a căzut la cutremuruldin 4 mart. 1977, fiind reconstruită în1985-1992. În oraş se mai află o bisericăromano-catolică reconstruită după cutre -murul din 1977 pe locul celei vechi caredata din 1893 şi curtea boierească a luiMihail Manu datând din sec. 18, încon -jurată de ziduri înalte, susţinute decontraforturi. Com. P.-L. a fost trecută încategoria oraşelor la 9 apr. 2004. Între 23ian. 1981 şi 10 apr. 1997 a făcut parte dinSec torul Agricol Ilfov.
POPINA, insulă situată în partea de N alacului Razim, la c. 6 km NV de gura devărsare a cana lului Dunavăţ. Supr.: 98ha. Este formată din cal care mezozoice,acoperite de un strat de loess. Insulaapare cartografiată, prima oară, în 1835,pe o hartă rusă, cu numele popular
Pochina. Vege taţia este reprezentată printufişuri de cătină şi prin câteva specii deplante ierbacee (cimbrişor, nalbă, volburăş.a.). Loc de cuibărit sau de pasaj pentrunumeroase păsări (gâsca, raţa, pescăruşulargintiu, ciocîntors, călifar alb, călifarroşu etc.).
POP IVAN, masiv muntos în partea deNV a M-ţilor Maramureş, situat întrerâurile Repedea (la E), Ruscova (la S),Vişeu (la SV), Bistra (la V) şi graniţa cuUcraina (la N). Alcătuit din şisturi cris -taline (micaşisturi şi para gnaisuri), dingresii şi ar gile marnoase. Alt. max.: 1 937 m.
POPLACA, com. în jud. Sibiu, formatădintr-un sat, situată în SV Depr. Sibiu, lapoalele de NE ale M-ţilor Cindrel; 1 781loc. (1 ian. 2011): 917 de sex masc. şi 864fem. Expl. de calcar. Expl. şi prelucr.

lemnului; prelucr. laptelui. Morărit.Creşterea bovinelor şi ovinelor. SatulPoplaca apare menţionat documentar,prima oară, în 1382, cu numele
Gonczesdorff. Biserică orto doxă, cu hramul„Naş terea Sfântului Ioan Boteză torul”(1793), cu zid de incintă construit în 1818,declarată monument istoric.
POPOVĂŢ, peşteră în SV României, înNE M-ţilor Anina, pe versantul drept alVăii Caraş, la 421 m alt., la 15 km S demunicipiul Reşiţa. Lun gimea galeriilor:1 121 m. Descoperită în 1890 şi cercetatăîn 1936–1939, 1961–1965. Alcătuită dinşapte săli mari, legate între ele prin galeriide diferite dimen siuni, care prezintănumeroase sifoane, conuri de grohotiş,lapiezuri, poliţe din silex, stalactite şi sta -lagmite uriaşe, coloane, formaţiuniconcreţiona re etc. Temp. aerului dininterior este de 9°C, iar umezeala de100%. Faună variată (lilieci, melci,insecte). Resturi scheletice de Ursus
spelaeus şi de Cricetulus migratorius(rozător fosil); urme ale activităţii umane(unelte din os). Rezervaţie speo logică (din1963). Greu accesibilă. 
POPRICANI, com. în jud. Iaşi, alcătuitădin 9 sate, situată în Câmpia JijieiInferioare, pe dr. văii Jijia; 8 042 loc. (1ian. 2011): 4 026 de sex masc. şi 4 016 fem.În satul Popricani, menţionat documen -tar, prima oară, în 1476, se află biserica„Sfântul Nicolae”, construită în 1984-1987pe locul uneia  din 1810-1812 distrusă întimpul celui de-al Doilea Război Mondial,iar în satul Câr lig, biserica „SfântulProoroc Isaia” (1815, reparată în 1888–1889). 
PORCEŞTI 1. Õ Moldoveni (2).

2. Õ Turnu Roşu (2).

POROINA MARE, com. în jud. Mehedinţi,al cătuită din 4 sate, situată în partea deS a Piem. Bă lăciţei, pe cursul superior alrâului Drincea; 1 184 loc. (1 ian. 2011): 552de sex masc. şi 632 fem. Apicultură. Peterit. satului Poroina Mare a fost desco -perit, la sf. sec. 19, un rhyton (cupă înformă de corn) din argint aurit (sec. 3î.Hr.). Biserica având dublu hram -„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” şi„Sfântul Nicolae” construită în 1895-1905pe locul uneia care data din anul 1700,surpată la 7 ian. 1893, în satul PoroinaMare. 
POROLISSUM Õ Mirşid.

POROSCHIA, com. în jud. Teleorman,alcă tuită din 2 sate, situată în Câmpia
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Boian, pe cursul inf. al râului Vedea; 4 637loc. (1 ian. 2011): 2 274 de sex masc. şi2 363 fem. Culturi de cereale, plantetehnice şi de nutreţ, legume etc.Viticultură. Creşterea bovinelor. Produselactate. În satul Poroschia se află biserica„Înălţarea Sfintei Cruci” (1906), iar însatul Calomfireşti există biserica „SfântulGheorghe” (1925).
PORTIŢA, mică lagună în partea de SEa com plexului lagunar Razim, întregrindurile Coşna (la NE) şi Chituc (la SV),prin care se face schimbul de ape întrelacul Razim şi Marea Neagră. La în -ceputul sec. 18 (1710) figura pe diferitehărţi euro pene. Cherhana. Complexturistic. Cunoscută şi sub numele de Gura
Portiţei. 
PORŢILE DE FIER, denumirea (în sensre strâns) sub care este cunoscut sectorulinf. al de fileului Dunării, cuprins întrelocalit. Vârciorova şi Gura Văii, înlungime de 9 km. În această zonă, lăţimeafluviului se îngustează până la 600 m, iarcăderea apei, înainte de regularizareacursului, se făcea pe o pantă de 238cm/km. Înainte de con struirea barajuluişi crearea lacului de acumulare, în acestsector (cu multe praguri, stânci emersela ape mici, cu vâltori şi repezişuri),navigaţia se efectua în condiţii extrem degrele, aici având loc numeroase naufragii(trecerea prin Defileul Dunării dura 120de ore, iar navigaţia era posibilă numaipe timpul zilei). Din cauza condiţiilordificile de na vigaţie, în perioada 1890–1898 s-a amenajat, pe traseul unui vechicanal construit de romani, un canal denavigaţie pe malul sârbesc, cu o lăţimede 75 m şi adâncime de 2 m, prin caretreceau vasele tractate de locomotive(halaj). Din 1957, în această regiune s-adesfă şurat o intensă activitate de cer -cetare topografică, hidrologică, geologică,geofizică, geotehnică etc., în vedereaconstruirii nodului hidro energetic şi denavigaţie „Porţile de Fier I”, proiectrealizat de România în colaborare cuIugoslavia (7 sept. 1964–sept. 1971).Corpul ba rajului, construit între localit.Gura Văii (România) şi Šip (Serbia), areo lungime de 868 m şi o înălţime de 60,40m, permiţând ridicarea nivelului apelorDunării cu c. 33 m peste nivelul mediu şicrearea lacului de acumulare „Porţile deFier I” (130 km lungime; lăţime max.: 5km; supr.: c. 100 km2; volum: 2,1 md. m3).Prin crearea acestui lac, obstacolelenaturale de pe cursul Dunării au dispărut,

iar navigaţia s-a îmbunătăţit şi datorităcelor două ecluze (fiecare dintre eleavând 310 m lungime, 34 m lăţime şi 4,5m adâncime), care asigură posibilitateatraversării simultane a unor convoaie denave în 31 de ore (faţă de 120 de ore întrecut), inclusiv noaptea. Cele douăhidrocentrale, cu o putere totală instalatăde 2 100 MW şi o pro ducţie de peste 11miliarde kWh anual, au intrat în funcţiu -ne cu primele turbogeneratoare în 1971.Hidrocentrala de pe malul românesc, cu6 grupuri elec trogene de câte 175 MWfiecare (în total 1 050 MW), a început săfuncţioneze cu întreaga capacitate la 16mai 1972. Construirea acestui giganthidroenergetic, unul dintre cele mai maridin Europa, a determinat schimbăriesenţiale de ordin fizico- şi economico-geografic: ins. Ada-Kaleh a dispărut subapele lacului de acumulare; afl. Du năriişi-au înălţat gura de vărsare, ca urmarea creş terii nivelului apelor din lacul deacumulare, cu peste 33 de m; vecheavatră a oraşului Orşova a fost inundatăde apele lacului, iar localit. a fost stră mu -tată pe terasele mai înalte ale Dunării şipe versanţii M-ţilor Almăj; vechile căi decomunicaţie (şoseaua şi c.f.) din lunguldefileului au fost în ghiţite de ape, con -struin du-se altele noi (noua linie de c.f.de 24 km lungime, electrificată, a fostdată în exploatare în 1969). Noua entitatefizico- şi eco nomico-geografică s-a înca -drat perfect în peisaj şi în circuitul turistical zonei şi al ţării. În timpul săpăturilorefectuate pentru construirea comple xuluihidroenergetic au fost scoase la ivealăves tigiile unor aşezări şi culturi dinPaleolitic (o fa langă de cal cu decorincizat, geometric, săpăligi din corn decerb), din Epoca mijlocie a bronzului(vase ceramice cu decor geometricunghiular, aparţinând culturii Vatina –1500–1300 î.Hr.), din perioada dacică şiromană târzie. Tot aici a fost descoperitun tezaur traco-getic, alcătuit dintr-uncoif din argint şi un pahar din argint înformă de pâlnie dublă, cu decor zoomorfîn relief, asemă nător celui de la Agighiol.Într-o accepţiune mai largă, denumirea
Defileul Dunării de la Porţile de Fier esteutilizată pentru întregul sector de valecare străbate Carpaţii, despărţind M-ţiiBanatului de pe terit. României decapătul sud-vestic al Car paţilor, aflat peterit. Serbiei. Acest sector, cu noscut delocalnici sub numele de clisură, estealcătuit dintr-o succe siune de micidefilee, separate de bazinete depre -

sionare: Defileul Gura Nerei–Valea Rilii;Depr. Moldova Nouă; Defileul Pes cari–Alibeg; Depr. Liubcova; DefileulBerzasca–Greben; o porţiune de vale mailargă între Greben şi Plavişeviţa;Cazanele Mari; bazinetul Dubova;Cazanele Mici; Depr. Ogradena–Orşovaşi Defi leul Porţile de Fier propriu-zis,după care Dunărea iese din spaţiulcarpatic, pătrunzând în Depr. TurnuSeverin. În defileu se întâlnesc câtevasectoare cu relief carstic complex, cuprin -zând şi o serie de peşteri ocrotite (laPescari, Sirinia, Sviniţa, Ca zane). Floraeste bogată şi foarte interesantă, cunumeroase elemente sudice, unele foarterare în România (Daphne laureola,
Campanula crassipes); există şi câtevaendemisme proprii acestui defileu:
Prangos carinata, Tulipa hungarica spp.
undulati folia, Stipa danubialis. Tot aici seaflă şi o serie de rezervaţii naturale,extinse pe o supr. totală de 115 656 ha,iar în viitor se preconizează reali zareaunui parc naţional sau a unui parc trans -frontalier, având în vedere că pe maluldrept se află aria protejată Gerdap. Astfelar putea fi pus în valoare potenţialulturistic, insuficient utilizat până acum dincauza restricţiilor impuse în trecut înzonele 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 parteade V a Depr. Făgăraş, la poalele de N aleM-ţilor Făgăraş şi cele de SE ale Pod.Hârtibaci, pe cursul mijlociu al Oltului şipe 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 deJos) şi halte de c.f. (în satele Colun şiScoreiu). Expl. de calcar (în satulPorumbacu de Sus). Utilaje pentru extrac -ţie şi pentru construcţii. Centru deprelucr. artistică a lemnului, de ţesăturişi cusături. Pomicultură. În satulPorumbacu de Jos, menţionat documentar,pri ma oară, în 1466, iar apoi în 1546, cunumele Warembach, se află clădireavechiului Oficiu poştal-tranzit (1756–1760), bisericile ortodoxe „Ador mireaMaicii Domnului” (1850-1854) şi „SfântulNicolae” (1845-1851, retrocedată cultuluigreco-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” (1902-1903); bisericile ortodoxe cu hra murile„Naş terea Domnului” (1806) şi „TăiereaCapului Sfântului Ioan Botezătorul”(1811), în satele Sărata şi Colun. Satturistic. Punct de plecare spre cabana şivf. Negoiu.
PORUMBENI, com. în jud. Harghita,alcătuită din 2 sate, situată în zonaSubcarpaţilor Târnavei, pe râul TârnavaMare, la 60 km VSV de municipiulMiercurea-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 PorumbeniiMici. Produse de panificaţie (pâine,biscuiţi, tăiţei). Muzeu etnografic. Înarealul satului Porumbenii Mari se aflălacul Rat (2,8 ha; ad. max.: 7 m) format înspatele unui val de alunecare de pe dr.văii Pârâului Tulbure. Pe terit. satuluiPorumbenii Mari, atestat documentar în1333, au fost descoperite (1956) urmeleunei aşezări hallstattiene şi ale unei cetăţidacice, fortificată cu valuri de pământ şişanţuri, datând din perioada sec. 1 î.Hr.-1 d.Hr., iar în arealul satului PorumbeniiMici, menţionat documentar în anul 1506,au fost scoase la iveală vestigiile uneiaşezări din Epoca bronzului (culturaWietenberg, sec. 16–13 î.Hr.), în care s-augăsit fragmente de vase ceramice deco -rate cu motive geometrice (zigzaguri,meandre, motive stelate), precum şiurmele unei aşezări rurale daco-romanecare a persistat şi după retragerea admi -nistraţiei romane din Dacia (271/275), şiale unei aşezări fortificate din sec. 6–7, cucimitir de incineraţie. În satul PorumbeniiMari există o biserică ortodoxă cu hramul„Sfântul Nicolae (1737) şi o  biserică(iniţial romano-catolică), zidită în anii1332-1337, reconstruită în sec. 18-19,declarată monument istoric (în prezentaparţinând cultului refor mat), cu zid deincintă, fresce şi tavan casetat, pictat în1789 şi 1816. Com. P. a fost înfiinţată la 7apr. 2004 prin desprinderea satelorPorumbenii Mari şi Porumbenii Mici dincom. Mugeni, jud. Harghita.
PORUMBEŞTI, com. în jud. Satu Mare,alcătuită din 2 sate, situată în CâmpiaSomeşului, pe valea râului Tur, la graniţacu Ucraina; 2 593 loc. (1 ian. 2011): 1 296de sex masc. şi 1 297 fem. Haltă de c.f. (însatul Porumbeşti). Culturi de cereale.

Atelier de tâmplărie. Produse de pani -ficaţie. Cămin cultural. În satul Porum -beşti, atestat documentar în 1274, se aflăo biserică ortodoxă cu hramul „NaştereaMaicii Domnului” (1831) şi o bisericăromano-catolică, construită în 1747-1767pe locul uneia din 1440, cu turn din 1833,renovată în 1978 şi 1982, iar în satulCidreag, menţionat documentar în 1319,există o biserică romano-catolică şi unagreco-catolică. Com. P. a fost înfiin ţată la25 mart. 2005 prin desprinderea satelorCidreag şi Porumbeşti din com. Halmeu,jud. Satu Mare.
POSADA, loc neidentificat, probabil înŢara Loviştei, unde oastea Ţării Româ -neşti, comandată de Basarab I, a învins(9–12 nov. 1330) armata invadatoare aregelui ungur Carol I Robert de Anjou,suzeranul său, eveniment ce a marcatobţi nerea şi consolidarea independenţeiŢării Româ neşti.
POSEŞTI, com. în jud. Prahova, alcătuitădin 10 sate, situată în SubcarpaţiiBuzăului; 3 989 loc. (1 ian. 2011): 2 010 desex masc. şi 1 979 fem. Reşed. com. estesatul Poseştii-Pământeni. Pomi cultură(meri, pruni, peri, nuci). În satul Poseştii-Pământeni se află o biserică din lemn, cuhramul „Sfinţii Voievozi” (1732), şi obiserică de cărămidă cu hramul „SfântulGheorghe” (1859, pictată în 1901-1904,reparată în 1941, restaurată şi repictatăîn 2007-2009). 
POSNEAZI Õ Moldova Nouă.

POSTĂVARU, masiv muntos în parteade SV a Carpaţilor Orientali, în grupaM-ţilor Bârsei, si tuat între văile Ghimbăşelşi Timiş, în vecinătatea de S a Braşovului(12 km). Alcătuit din calcare jura sice,conglomerate şi marne. Frecvente feno -mene carstice şi abrupturi dezvoltate pecalcare. Alt. max.: 1 802 m (vf. Postăvaru).Importantă bază turistică şi a sporturilorde iarnă: cabane, teleferic (din PoianaBraşov), pârtii de schii. Releu de tele -viziune. Cunoscut şi sub denumirea de
Cris tianu Mare.
POŞAGA, com. în jud. Alba, alcătuită din7 sate, situată în Depr. Sălciua, pe pantelede N ale M-ţilor Trascău şi cele de E aleMuntelui Mare, la confl. râului Poşagacu Arieşul; 1 171 loc. (1 ian. 2011): 577 desex masc. şi 594 fem. Staţie de c.f. (în satulLunca) şi haltă de c.f. (în satul Poşaga deJos). Muzeu etnografic. Reşed. com. estesatul Po şaga de Jos, atestat documentar,prima oară, în 1365. Expl. de calcare

compacte. Moară de apă (în satul Poşagade Sus) şi vâltori (în satele Poşaga de Josşi Poşaga de Sus). Produse de artizanat.Pe terit. satului Poşaga de Jos a fostdescoperit un tezaur monetar şi podoabedin argint datând din sec. 2 d.Hr. În satulPoşaga de Sus, menţionat documentar în1824, se află o biserică din lemn, cu hra -mul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”(1789), iar în satul Poşaga de Jos existămănăstirea „Izvoru Poşaga”, cu bisericaavând hramul „Adormirea MaiciiDomnului” construită din bârne pefundaţie de piatră în anii 1933–1935 prinosârdia preotului paroh AlexandruRujdea. Viaţa mona hală a fost organizatăabia în anul 1948, dar desfiinţată deautorităţile comuniste la 28 oct. 1959.Biserica păstrează picturi interioareoriginare executate de Carol Gross. În1979 biserica a fost restaurată, iar în 1990a fost reluată activitatea monastică dupăprăbuşirea comunis mului la sfârşitullunii dec. 1989. În arealul com. P. se aflărezervaţia naturală Şesul Craiului de laScăriţa-Belioara, care cuprinde mai multerarităţi floristice, printre care se numărăşi strugurii ursului (Arctostaphyllos uva-ursi)şi rezervaţia naturală „Cheile Poşagăi”, cuizbucul „Bujor”, declarate monumente alenatu rii. Com. P. are în componenţă satulInceşti care s-a depopulat la sf. sec. 20 şiînceputul sec. 21, existând din punct devedere ad-tiv, dar fără locuitori.
POŞTA Õ Poşta Câlnău.

POŞTA CÂLNĂU, com. în jud. Buzău,alcă tuită din 6 sate, situată în zona decontact a Câm piei Râmnicului cu Subcar -paţii Buzăului, la poa lele de S ale Dealu -rilor Blăjani şi Buda, pe râul Câlnău; 6 008loc. (1 ian. 2011): 2 951 de sex masc. şi3 057 fem. Producţie de ţuică. Atelier detâmplărie. Broderii. Pomi cultură. Fermăavicolă. Centru de ceramică populară.Satul Poşta Câlnău apare menţionatdocu mentar, prima oară, în 1519. Până la17 febr. 1968, satul şi com. Poşta Câlnăus-au numit Poşta. 
POTABISSA Õ Turda (3).

POTAISSA Õ Turda (3).

POTCOAVA, oraş în jud. Olt situat înzona de contact a Piem. Cotmeana cuCâmpia Boian, pe râul Plapcea; 5 836 loc.(1 ian. 2011): 2 924 de sex masc. şi 2 912fem. Supr.: 65,3 km2, din care 6,6 km2 înintravilan; densitatea: 884 loc./km2. Staţiede c.f. (inaugurată la 5 ian. 1875) în oraşulPotcoava şi haltă de c.f. (în satul Sineşti).
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Nod rutier. Expl. de petrol. Confecţii;preparate din carne. Cămin cultural.Bibliotecă orăşenească cu c. 10 200 vol.Viticultură. Localit. Potcoava aparemenţionată documentar, prima oară, la7 iun. 1423 şi a fost declarată oraş la 7 apr.2004, având în subordine ad-tivă satelePotcoava-Fălcoeni, Sineşti (atestat docu -mentar în 1590), Trufineşti şi ValeaMerilor (atestat documentar în 1590 şinumit în trecut Osica). Localitate cupotenţial balneoclimateric, cu ape mine -rale (de sondă) clorurate, sodice, iodu -rate, bromurate. Bise ricile cu hramurile„Cuvioasa Parascheva” (1684), „SfinţiiÎmpăraţi Constantin şi Elena” (1798) şi„Sfântul Nicolae” (1879), în sateleTrufineşti, Si neşti şi Potcoava-Fălcoeni.În cătunul Găgiuleşti, care aparţinesatului Sineşti, se află biserica avânddublu hram - „Cuvioasa Parascheva” şi„Sfântul Nicolae” (1898-1907, reparată în1943), grav afectată de inundaţiile diniul.-aug. 2005, consolidată şi restauratăîn 2006-2008. Fond cinegetic. Inundaţiiledin iul.-aug. 2005 au provocat pagubemateriale la peste 450 de gospodării. 
POTELU, lac de luncă (72 km2), situat pestg. văii Dunării, în perimetrul satuluiPotelu din com. Ianca, jud. Olt, desecatla sf. anilor ’60 ai sec. 20 pentru ca terenulpe care îl ocupa să fie inclus în circuitulagricol.
POTLOGI, com. în jud. Dâmboviţa, alcă -tuită 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 tehniceşi de nutreţ, floarea-soarelui, legume etc.În satul Potlogi, atestat documentar în1580, se află un palat în stil caracteristicbrâncovenesc, construit de ConstantinBrâncoveanu în anii 1698–1699 pentrufiul său Constantin. Clădirea se desfă -şoară pe două nive luri, având la faţadă

o dublă loggie etajată. Came rele suntboltite, având decoraţie cu panouri floralede inspiraţie persană, realizate în stuc.Palatul, în prezent declarat monumentistoric, a fost restaurat în 1954-1956, daracum este în stare de degradare. În cadrulincintei fortificate a palatului există obiserică având hramul „Sfântul Dumitru”(1683–1684, reparată şi pictată în 1901-1904) şi o cuh nie cu bolţi. În satul Pitaruse află casa natală a pictorului NicolaeGrigorescu, bustul acestuia şi biserica„Adormirea Maicii Domnului”, con -struită în anii 1727–1730, iar în satulRomâneşti există biserica „SfântulNicolae” (1878–1880). 
PRAETORIA AUGUSTA Õ Târgu Secu -
iesc (2).

PRAHOVA 1. Râu, afl. stg. al Ialomiţeipe 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 curgemai întâi vijelios pe direcţie N-S, pe opantă de 14‰, până în amonte deComarnic, despărţind M-ţii Bucegi de M-ţiiBaiului. În această porţiune a cursuluisuperior al râului P., considerată de geo -grafi ca linie de demarcaţie între CarpaţiiMeri dionali şi Carpaţii Orientali, Valea
P. are caracter tipic montan, lărgindu-seuşor în câteva locuri, formând bazineteleAzuga, Buşteni, Sinaia (la Sinaia, P. îşischimbă direcţia de curgere către SE), iarapoi formează un mic, dar spectaculosdefileu, între Sinaia şi Posada, sculptat înstratele de Sinaia. După ce scapă din„chingile” defileului sălbatic, în aval dePosada, pătrunde în zona subcarpaticăunde albia se lărgeşte, râul se despleteşte(din cauza pantei care se atenuează foartemult, ajungând la 6,2‰), meandrează şisporeşte în volum (7,41 m3/s la Comar -nic, faţă de 4,96 m3/s la Sinaia). În avalde Câmpina, din cauza bruştei scăderi apantei, se produc puternice sedimentări,fapt ce determină crearea unei arii de

divagare a râului, în care acesta îşi schim -bă frecvent cursul în urma viiturilor. Înaval de Băneşti, P. îşi domoleşte cursul şimai mult şi se adânceşte (cu c. 40 m) înpropriul său con de dejecţie, după careintră în Câmpia Ploieştiului, unde seîndreaptă treptat către E, apoi dreneazăCâmpia Gherghiţei, sporindu-şi debitulpână la 23,8 m3/s în zona de vărsare, caurmare a aportului unor afluenţi. În peri -metrele montan şi subcarpatic, unde râul
P. trece prin oraşele Azuga, Buşteni,Sinaia, Comarnic şi prin muni cipiulCâmpina, se află una dintre cele mai frec -ventate zone turistice ale ţării, cunoscutăsub numele de Valea Prahovei, şi,totodată, arealul cu cel mai intens traficrutier şi feroviar dintre Muntenia şiTransilvania. Afl. pr.: Azuga, Doftana,Teleajen, Cricovu Sărat (pe stg.),Poliştoaca, Valea Cerbului, IzvoruDorului, Be lia ş.a. (pe dr.).

2. Subcarpaţii Prahovei, mareunitate sub carpatică de relief, partecomponentă a Subcarpa ţilor de Curbură,situată între râurile Teleajen (la E) şiDâmboviţa (la V), alcătuită dintr-unansamblu de masive şi culmi deluroase,de dimensiuni şi orientări diferite, cuînălţimi cuprinse între 300 şi 850 m alt.,care alternează succesiv cu o serie dedepresiuni subcarpatice. Această treaptăinterme diară de relief, aflată între munţişi câmpie, cu un grad ridicat de com -plexitate geografică şi un intens procesde umanizare, cuprinde Dealurile Bughei,Bucovelului, Trestioarei, Petriceaua,Măceşu, Doftă neţului, Câmpiniţei,Proviţei, Filipeşti, Teiş, Talei, Bezdead,Miercani, Ocniţei, Vulcanei, Băr buleţuluiş.a., între care se află cuibărite numeroasedepresiuni şi culoare de vale, printre carePodeni, Mislea, Aluniş, Slănic, Brebu,Câmpina, Ocniţa, Pucioasa, Bezdead,Valea Lungă, Vulcana, Pietrari ş.a. Încadrul dealurilor subcarpatice se remarcăpintenii paleogeni de la Homorâciu şiVălenii de Munte care se înscriu în reliefca dealuri înalte, cu aspect de muncei,aici întâlnindu-se Dealurile Pri porului(823 m) şi Lazuri (770 m), care dominădepresiunile Vălenii de Munte, Drajna şiMăneciu. Alt. max. din SubcarpaţiiPrahovei se întâlneşte în Dealul Sultanu(849 m). Subcarpaţii Prahovei suntconstituiţi predominant din formaţiunimio-plio cene (gresii, argile, marne, şisturiargiloase, marne nisipoase ş.a.), la care
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se adaugă unele formaţiuni paleogene şicuaternare. În structurile aquitanian-helveţiene ale Miocenului se întâlnescfrecvent argile cu blocuri de sare sau cugips, iar în cele ponţiene şi daciene alePliocenului apar zăcăminte de ţiţei şi,respectiv, orizonturi de lignit. Subcarpa -ţii Prahovei au suferit, de-a lungul erelorgeo logice, puternice cutări şi falieri, înurma cărora au apărut mari sinclinale(Slănic-Bezdead ş.a.) şi anticlinale(Şotânga-Doiceşti de 17 km lungime şi 7km lă ţime, Ţintea-Băicoi, Moreni-GuraOcniţei, Dolani-Tătărani ş.a.), care conţinbogate şi variate zăcă minte de mineraleutile. Climatul dealurilor sub carpatice secaracterizează prin temp. medii anualede 8–10°C şi precipitaţii cuprinse între500 şi 1 000 mm anual, care favorizeazădezvoltarea pădu rilor de foioase (înspecial gorun şi fag) ce aco peră peste 65%din supr. dealurilor subcarpa tice. Subcar -paţii Prahovei se subdivid în Subcarpa ţii
Ialomiţei şi Subcarpaţii Teleajenului.

3. Judeţ situat în partea central-sud-estică a României, în zona central-nordicăa Munteniei, în bazinele hidro grafice ale

râurilor Prahova şi Te leajen, 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
Dâmbo viţa (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%). Densi tatea: 172 loc./km2 (locul
1 pe ţară). Structura populaţiei pe naţio -
nalităţi (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.:
munici piul Ploieşti. Oraşe: Azuga, Băicoi,
Boldeşti-Scă eni, Breaza, Buşteni,
Câmpina (municipiu), Co mar nic, Mizil,
Plopeni, Sinaia, Slănic, Urlaţi, Vălenii de
Munte. Comune: 90. Sate: 397. Localit.
componente ale oraşelor şi municipiilor: 40.

Relief variat, dispus în trei treptemajore ce se succed de la NV către SE, peo diferenţă de nivel de 2 433 m (de la2 505 m în vf. Omu, alt. max. a jud. P., la72 m în Câmpia Gherghiţei). În cadruljud. P., forma predominantă de relief oconstituie câmpiile (37,3%), reprezentateprin Câmpia Plo ieş tiului şi porţiuni dincâmpiile Gherghiţei, Vlă siei şi Săratei.Zona centrală a jud. P. este ocupată, înproporţie de 36,5%, de SubcarpaţiiPrahovei, fragmentaţi de o reţea densăde ape curgătoare, cu o structură com -plexă de anticlinale, sinclinale, brahianti -clinale şi cute diapire, ce conţin variateresurse de subsol. În partea de N şi NVa jud. P. se extind, pe 26,2% din supr. sa,câteva masive mun toase care aparţinCarpaţilor Orientali (M-ţii Ciu caş, cu vf.Ciucaş de 1 954 m, situat la limita cu jud.Braşov, şi vf. Zăganu de 1 883 m, M-ţiiTă taru, cu vf. Tătaru Mare de 1 477 m alt.,M-ţii Gro hotiş, cu vârful omonim de1 767 m alt., şi M-ţii Baiului sau Gârbovei,cu vf. Neamţu de 1 926 m alt.), precumşi versantul de E al M-ţilor Bucegi, cu unveritabil aspect alpin, care domină ValeaPraho vei cu un abrupt impresionant, depeste 1 000 m. Sectorul prahovean alM-ţilor Bucegi, cu aspectul lor impunător,deosebit de atractiv pentru drumeţii,turism, alpinism, pre zintă o succesiunede poduri structu rale înclinate uşor spreSV (formând bine cunoscutul Platou alBucegilor), domi nate de câte va vârfuri cedepăşesc 2 000 m alt. (Omu, Coştila,Caraiman, Jepii Mari, Jepii Mici, PiatraArsă, Furnica, Vârfu cu Dor ş.a.), precumşi unele forme de relief rezultate în urmaproceselor complexe de eroziune(Sfinxul, Babele) şi în urma acţiuniiglaciaţiei cuaternare.
Climă temperat-continentală, cudiferenţieri mari între unităţile montaneşi cele de câmpie, evidenţiate şi prinamplitudinea termică max. de 77,4°C,rezultată din cumularea valorilor termiceextreme. Regimul climatic general secaracterizeză prin veri călduroase (uneorisecetoase) şi ierni reci, marcate uneori deviscole, în zona de câmpie şi prin verirăcoroase şi ierni aspre, cu strat gros dezăpadă care se menţine o perioadăîndelungată de timp în reg. montane.Ţinuturile dealurilor şi de presiunilorsubcarpatice au caracteristici climaticeintermediare faţă de cele două arealeînvecinate. Valorile termice medii anualevariază între 10,6°C în câmpie (laPloieşti), 9,3°C în Subcarpaţi (la Câm -
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pina) şi –2,6°C pe crestele înalte alemunţilor (la vf. Omu). Temp. max.absolută (39,4°C) a fost înregistrată laPloieşti (10 aug. 1945), iar temp. minimăabsolută (–38°C) la vf. Omu (10 febr.1929). Precipitaţiile sunt repartizateneuniform, ca urmare a marilor deosebirialtitudinale ale relie fului, oscilând între588 mm anual în câmpie (la Ploieşti), 776mm anual în zona subcarpatică (laDoftana), 840 mm anual la poalelemunţilor (la Buşteni) şi 1 346 mm anualpe crestele înalte ale munţilor (la vf.Omu). Vânturile predominante bat cu ofrecvenţă mai mare dinspre NE (12,7%)şi N (10,2%) în câmpie (la Ploieşti),dinspre NV (15,2%) şi N (9,9%) înSubcarpaţi (la Câmpina) şi dinspre SV(25%) şi V (20,8%) în zonele montaneînalte (vf. Omu). Vitezele medii anualevariază între 1,7 m/s în câmpie şi 11,5m/s pe vf. Omu.
Reţeaua hidrografică, cu odensitatea medie de 0,4 km/km2 (valorimai mari, de peste 0,7 km/km2, seînregistrează în zonele montană şisubcarpatică), aparţine în cea mai mareparte bazinului râului Prahova, al căruicurs se desfă şoară aproape inte gral peterit. jud. P. (doar 6 km în cursul superiordrenează terit. jud. Braşov), colectândmajoritatea râurilor din perimetrul aces -tuia (cele mai mari fiind Doftana, Teleajenşi Cricovu Sărat, cu afl. lor). Extremitateade 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 CricovuDulce, iar cea de SE este dre nată de râulGhighiu (afl. dr. al Săratei) cu afl. săiBălana şi Tohăneanca. Lacurile naturale,de tip liman fluviatil, se află în zona decâmpie, pe stg. Ialomiţei (lacurile BaltaDoamnei, Curcubeu, Sărăcineanca) saupe râul Bălana (lacul Fulga), iar dintrelacurile din zona subcarpatică, în afaracelor de la Brebu (3,8 ha; ad. max.: 12 m),Vitioara (6 ha; ad. max.: 2 m) şi Câmpina(lacurile Bisericii şi Peştelui), binecunoscute sunt cele de la Slănic (GrotaMiresei, Baia Baciului, Lacul Ver  de), can -tonate în vechi mine de sare şi ame na  jateîn scop balnear. Lacul Paltinu sauPăltinoasa (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 dealimentare cu apă.

Vegetaţia, bogată şi diversă, prezintăo evi dentă etajare, asemenea elementelorclimatice şi formelor de relief cu care seaflă într-o strânsă interdependenţă.Astfel, temp. scăzute, vânturile puternice,perioadele îndelungate de îngheţ şi ză -pezile abundente din zonele înalte aleM-ţilor Bu cegi, la peste 2 300 m alt., deter -mină dezvoltarea unor plante scunde,rezistente la aceste condi ţii climatice.Pajiştile alpine sunt alcătuite din asociaţiivegetale dominate de ţăpoşică (Nardus
stricta), păruşcă (Festuca supina), iarbastâncilor (Agrostis rupestris), coarnă (Carex
curvula), guşa porumbelului pitică (Silene
acaulis), clopoţei alpini (Campanula alpina),ochiul găinii (Primula mini ma) ş.a. Etajulsubalpin, extins sub 2 300 m alt. în M-ţiiBucegi, se întâlneşte insular în celelaltemasive muntoase şi cuprinde o alternanţăde tu fărişuri scunde de arbuşti, formatedin smirdar (Rhododendron kotschyi),jneapăn (Pinus mugo), ienupăr (Juniperus
communis ssp. nana), afin (Vaccinum
myrtillus), salcie pitică (Salix reticu lata)ş.a., şi pajişti cu firuţă (Poa media),păruşcă, ţăpoşică, ş.a. Specifică M-ţilorBucegi este larga dezvoltare a vegetaţieide stâncărie, cu multe ele mente floristicerare, ocrotite de lege, între care se remar -că floarea-de-colţi (Leontopodium alpinum),ghinţura (Gentiana lutea) ş.a. Aici seîntâlnesc şi unele endemisme carpatice(Silene dubia, Dianthus tenuifolius,
Heracleum palmatum ş.a.). Pădurile deconifere, 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 Ciucaşşi areale mai mari în M-ţii Bu cegi.Pădurile amestecate (molid, brad şi fag)se întâlnesc frecvent la poalele M-ţilorBucegi, în bazinele superioare ale văilorAzuga şi Doftana, pe pantele de V aleM-ţilor Baiu, în M-ţii Tătaru ş.a. Pădurilede fag au o extindere mare pe pantelemijlo cii şi joase ale întregii zonemuntoase, în special în bazinul Doftanei.Dealurile subcarpatice sunt acoperite, încea mai mare parte, cu păduri de gorun
(Quercus petraea) în alternanţă cu cele defag (Fagus silvatica). Pe conul de dejecţieal Pra hovei din zona Câmpiei Ploieştiuluiapar petice de pădure alcătuite din stejar
(Quercus robur). Vege taţia de silvostepă(afectată foarte mult de inter venţiaomului) apare pe areale restrânse, în zonade câmpie din partea de S-SE a jud. P.,fiind repre zentată atât prin pajişti în carepredomină păiuşul (Festuca valesiaca), cât

şi prin arbori izolaţi de stejar brumăriu
(Quercus pedunculiflora) sau stejar
(Quercus robur). 

Fauna este diversă şi bogată în speciişi res pectă o oarecare repartiţie pe verti -cală, cu toate că mobilitatea mare aanimalelor permite deplasarea lor dintr-ozonă în alta. De exemplu, în arealul desilvostepă al jud. P. se constată o infiltra -ţie a ele mentelor pontice de stepă, ca depildă popândăul, şoarecele de câmp,cioara grivă ş.a. Majoritatea animalelortrăiesc în păduri, cele mai reprezen tativefiind ursul, râsul, jderul, cerbul, pârşul,căpriorul, lupul, vulpea, pisica sălbatică,mistreţul, veveriţa ş.a. Dintre păsări seevidenţiază cocoşul de munte, corbul,mierla, buha, ciocănitoarea, fazanul(colonizat). Fauna alpină are ca elementdominant şi caracteristic capra neagră
(Rupicapra rupicapra), declarată monu -ment al naturii şi ocrotită de lege, care îşiare domeniul în reg. stâncoase şi abrupteale M-ţilor Bucegi. Apele de munte suntbogate în păstrăv, iar cele din zonele dedeal şi câmpie în lipan, clean, mreană ş.a.

Resurse naturale: zăcăminte depetrol (Câm pina, Băicoi, Ţintea, Boldeşti-Scăeni, Urlaţi, Mis lea, Ceptura, Iordă -cheanu, Păcureţi, Podenii Vechi, Floreşti),gaze naturale şi de sondă (Surani, Pădu -renii Vechi, Vlădeni, Mărgineni, Măneşti,Ariceştii Rahtivani), sulf (Vărbilău), gips(Bătrâni, Ceraşu, Slănic) sare (Slănic) şilignit (Filipeştii de Pădure, Ceptura). Ocategorie aparte de resurse o reprezintărocile de construcţie: calcare (Sinaia,Comarnic, Valea Largă), marne calca -roase (Şotrile, Gura Beliei), gresii (Văleniide Munte), tufuri dacitice (Drajna, Slănic),argile bentonitice (Brebu, Brea za),nisipuri cuarţoase (Comarnic, Vălenii deMun te, Gura Vitioarei), balastul ş.a. Înanul 2007, pădurile ocupau 150 249 ha.
Istoric. Numeroasele descopeririarheologice (peste 1 000) sunt edifica toarepentru atestarea continuităţii de viaţă şicivilizaţie pe terit. actual al jud. P.Paleoliticul este bine reprezentat (depo -zite de silex) în aria localit. Lapoş, VaduSăpat, Târg şoru Vechi ş.a. Neoli ticul(culturile Criş, Boian, Gumelniţa), cuunelte diverse din piatră, cu cera micăabundentă cu decor specific fiecăreiculturi, plastică antropomorfă şi zoomor -fă etc., a fost iden tificat pe terit. localit.Târgşoru Vechi, Lapoş, Ploieşti, Ghi -noaica, Ciorani, Ceptura, Vadu Săpat (pe
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Valea Buduresca) ş.a. Perioada de trecerede la Neolitic la Epoca bronzului (c. 2500–2000 î.Hr.), corespunzătoare separăriitriburilor de păstori de cele de agricultorişi apariţiei patriarhatului, este atestatăreprezentativ prin urmele materialescoase la iveală în perimetrele localit.Ploieşti, Târgşoru Vechi, Gherghiţa, VaduSăpat (pe Valea Budureas ca), Breaza,Urlaţi, Măneşti, Şoimeşti, Tătaru ş.a. Prinnumărul şi varietatea lor, vestigiile dinEpoca bronzului (c. 2200–1100 î.Hr.)confirmă o înflorire a civilizaţiei datorată,în special, practicării meta lurgiei şi prelu -crării metalelor. În acest sens sunt eloc -ven te depozitele de bronzuri des co peritela Drajna de Jos, Sinaia, Podgoria, Teişani,Olteni, Străoşti ş.a. Subsolul prahoveana păstrat multe dovezi materiale (înspecial unelte şi arme din bronz şi fier –seceri, topoare, brăzdare, cuţite, vârfuride lance, celturi, securi etc.) din cele douăperioade ale Epocii fierului (Hallstatt şiLa Tène), scoase la suprafaţă prin săpă -turile arheologice de la Boldeşti-Gradiştea, Măneciu, Brazi, Ploieşti,Târg şoru Vechi, Gherghiţa, Ciorani,Mizil, Tinosu, Coada Izvorului ş.a. Întimpul statului dac, pe terit. actual al jud.
P., existau numeroase aşezări şi cetăţi(Ramidava = Drajna de Sus, Tiasum =Tinosu, Slănic, Coada Izvorului, GuraVitioarei, Aposto lache, Malu Roşu ş.a.),care atestă că ansamblul culturii mate -riale şi spirituale a geto-dacilor ajun sesela un stadiu înfloritor. De altfel, ţinutulpraho vean de azi s-a aflat în centrulstatului dac (centra lizat şi independent)din timpul lui Burebista – perioadă dincare datează un fragment de ceaşcă, pecare se află incizat (în pastă crudă)balaurul cu cap de lup şi coadă penată,străvechi simbol care figura pe stindarduldacic. Acest fragment de ceaşcă a fostrecuperat (iul. 1980) din complexularheologic de pe Valea Budu reasca, dinarealul satului Vadu Săpat (com. VaduSăpat). Din perioada ocupaţiei romane aDaciei (106–271/275) au fost descoperitevestigiile unor castre (Drajna de Sus,Mălăeşti, Târgşoru Vechi ş.a.), menite săasigure paza drumului ce lega centrulDaciei cu reg. de SE ale acesteia, pre cumşi cărămizi ştampilate cu inscripţii înlimba latină, resturi ceramice de tiproman, monede romane etc. Marilenecropole de la Târgşoru Vechi şiPloieşti-Triaj (sec. 3–4), precum şi desco -

peririle de la Bucov (sec. 3), Boldeşti-Gradiştea, 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 popu -laţiei autohtone daco-romane, cu toatevicisitudinile provocate de migraţiilepopoarelor 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 şiau frânat temporar procesul de dezvol -tare a obştilor. După încetarea marilornăvăliri barbare, o mare parte dinpopula ţia terit. prahovean s-a stabilit încentre im portante, menţionate docu -mentar ca oraşe (Târgşo ru Vechi atestatîn 1413, Gherghiţa 1431, Ploieşti 1503 ş.a.).În sec. 15–16, localit. Târgşoru Vechi afost vremelnic reşed. scaunului domnesc(aşa cum îl numeşte Neagoe Basarab în1517), iar în oct. 1599, Mihai Viteazulînfiinţează la Ploieşti un centru militar şiîşi stabileşte Curtea Domnească. Terit.prahovean a fost şi teatrul de desfăşurarea unor lupte: în 1456, Vlad Ţepeş l-aînvins pe Vla dislav II la Târgşor (aziTârgşoru Vechi), dobân dind tronul ŢăriiRomâneşti; în nov. 1473 şi mart. 1474, pecursul apei Vodnău sau Vâtnău, lângăGherghiţa, Ştefan cel Mare a desfăşurato campanie de înlăturare a lui Radu celFrumos, supus Porţii Otomane; în nov.1552, la Măneşti, în apropiere de Târgşor,boierii pribegiţi din Transilvania, împreu -nă cu pretendentul Radu Ilie (Haidăul),au înfrânt pe Mircea Ciobanul şi l-aualungat din Ţara Românească; la 10 oct.1600, în luptele de la Bucov, Mihai Vi -teazul a fost învins de armatele polono-moldovene, iar Simion Movilă a devenitdomn al Ţării Româ neşti, iar la 13–14sept. 1602, la Ogretin, Radu Şerban abiruit forţele coalizate ale lui Simion Mo -vilă şi ale hanului tătar. Terit. jud. P.,amintit documentar în 1482, a cunoscuto înflorire deosebită în sec. 17, o dată cuexploatarea intensivă a zăcămintelor desare de la Slănic şi Teişani şi dezvoltareacomerţului cu sare. În sec. 17–18, acti -vitatea comercială şi în special comerţulcu sare au devenit tot mai active, fiindor ganizate târguri săptă mânale în prin -cipalele centre populate. În aceastăperioadă, documentele men ţioneazăprezenţa a nenu mărate localit., printrecare Câmpina, Vălenii de Munte, Slănic,Telega, Teişani, Filipeşti, Ploieşti, Târgşor,Gherghiţa, Podeni ş.a. Sec. 19 este marcatde intensificarea expl. zăcămintelor de

sare de la Slănic şi Telega, de începereaexpl. zăcămintelor de ţiţei şi a înfiinţăriiprimei distilerii de petrol din România(la Râfov, 1857), de apariţia primelorfabrici de sticlă (1830), postav (1886), bere(1898) de la Azuga şi hârtie (1882) laBuşteni, construirea căii ferate Sinaia–Predeal (dată în folosinţă la 10 iun. 1879),precum şi de ecourile revoluţiilor de la1821 şi 1848, a funcţionării (între 10 mart.1835 şi 30 sept. 1836) falansterului de laScăeni, înfiinţat de Teodor Diamant, deefervescenţa unionistă de la 1859,de cuce rirea independenţei ţării în 1877ş.a. La sf. sec. 19 şi începutul sec. 20, ind.de extracţie şi prelucr. a ţiţeiului devinepr. activitate econo mică a jud. P. Perioadainterbelică a fost marcată îndeo sebi decriza economică din 1929 şi de amploareaşi forţa acţiunilor de luptă ale mun -citorilor petro lişti şi de la căile ferate dinian.-febr. 1933. În timpul celui de-alDoilea Război Mondial, câmpurilepetrolifere prahovene, şi mai ales oraşulPloieşti, au suferit mari pagube de peurma bombar da mentelor aeriene anglo-americane şi apoi germane. Instaurareaguvernului condus de Petru Groza, la 6mart. 1945, a repre zentat debutul comu -nis mului în România, în parametriicăruia a evoluat şi jud. P. timp de 45 deani, până la prăbuşirea lui în dec. 1989.În ceea ce priveşte organi zarea ad-tivteritorială, jud. P. apărea consemnat (însec. 15–16) ca atare în limite mai mici,care cuprindeau ţinuturile văilor Prahovaşi Doftana, precum şi reg. de câmpiedintre râurile Cricovu Dulce şi CricovuSărat, fiind învecinat cu jud. Dâmboviţala V şi jud. Săcueni (sau Saac) la E. Jud.Săcueni (menţionat documentar în 1637)a fost desfiinţat la 1 ian. 1845, o parte dinterit. său (bazinele Teleajenului şi Crico -vului Sărat şi zona de câmpie până laMizil) fiind înglobat în jud. Pra hova. Jud.
P. se menţine, aproximativ, în limiteleacestui 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 şiraioane, înfiinţându-se regiunea Prahova,cu reşed. la Ploieşti. În 1952 a avut loc orevizuire a împărţirii ad-tive a ţării, oca -zie cu care a luat fiinţă regiunea Ploieşti(13 100 km2), cu opt ra ioane şi 16 oraşe,în limitele căreia erau înglobate şi o partedin fostele jud. Dâmboviţa, Buzău, Ilfovşi Râmnicu Sărat. Prin Legea nr. 2/17febr. 1968 au fost reînfiinţate judeţeleţării, printre care şi jud. P., care în prezent

764 Prahova



se extinde pe 4 716 km2, cu prinzând 14oraşe (dintre care două municipii – Câm -pina şi Ploieşti), 90 de comune, 397 sateşi 40 de localit. componente ale oraşelorşi municipiilor.
Economia actuală a jud. P., adaptatăla economia de piaţă, deţine ponderiimportante în ansamblul eco no mieinaţionale, în ceea ce priveşte producţiade utilaj petrolier, de expl. şi prelucr. aţiţeiului, de pro  duse chimice ş.a., multedintre domeniile vieţii ec  ono mice fiindprivatizate sau în curs de privatizare.
Industria prahoveană, principalacomponentă a acti vităţii economice a jud.,se caracterizează prin tr-un grad înalt decomplexitate, specializare, di ver si ficareşi printr-o mare capacitate de producţie.Cu toate că în ultimele decenii au fostidentificate şi date în exploatare maimulte câmpuri petrolifere din alte judeţeale ţării (inclusiv în platforma con -tinentală a Mării Negre), jud. P. deţine opondere însemnată în producţia decombustibili a ţării (în perioada inter -belică, terenurile petrolifere praho veneparticipau cu 99% la producţia de ţiţei aţării, iar jud. P. concentra c. 90% dincapacitatea de ra finare a ţiţeiului). Înprezent, jud. P. dispune de instalaţii demare capacitate pentru rafinarea ţiţeiu -lui, amplasate la Ploieşti, Brazi, Câmpina,Telea jen, care produc benzine, uleiurisupe rioare, moto rină, toluen, etilbenzenş.a. Pr. produse in dustriale realizate deindustria prahoveană sunt: ener giaelectrică şi termică (termocentralele de laPlo ieşti, Brazi, Câmpina), utilaj greu,utilaje petro liere, miniere şi chimice,angrenaje şi organe me ca nice de trans -misie, motoare generatoare şi trans forma -toare electrice, pompe de injecţie pentrumotoare Diesel, pompe de ulei, troliipentru ascen soare, injectoare, elementede supapă etc. (Ploieşti, Câm pina, Sinaia,Breaza, Plopeni), detergenţi şi decoloranţipentru ind. textilă (Ploieşti), mat. plasticeşi răşini sintetice (Brazi), anvelope (Flo -reşti), ciment, ipsos, var, pro duse refrac -tare, sticlă, geamuri, cărămidă, gips etc.(Comarnic, Azuga, Gura Beliei, Boldeşti-Scăeni, Breaza, Bucov, Pleşa, Berceni),mobilă, cherestea (Ploieşti, Câmpina,Vălenii de Munte, Măneciu-Ungureni),hârtie (Buşteni), postav (Azu ga), stofe,tricotaje (Ploieşti, Câmpina), preparatedin carne şi lapte, bere, şampanie, con -serve de fructe, dulciuri, coca-cola, vin,alcool, produse de panificaţie etc.

(Ploieşti, Azuga, Vălenii de Munte, Mizil,Valea Călugărească, Băicoi).
Agricultura beneficiază de un fondfunciar alcătuit din 275 020 ha terenuriagricole (din care 262 196 ha, respectiv95,3%, în proprietate pri vată), 150 249 haacoperite cu păduri, 8 789 ha cu ape şi37 529 ha alte suprafeţe (acoperite cu con -strucţii, drumuri, terenuri neproductiveetc.). La sf. anului 2007, din totalul supr.agricole (275 020 ha), 145 652 ha erauterenuri arabile, 70 084 ha păşuni, 38 921ha fâneţe, 8 559 ha vii şi pepiniere viticoleşi 11 804 ha livezi şi pepiniere pomicole.În acelaşi an, culturile de câmp eraudominate de porumb (69 183 ha), urmatede grâu şi secară (25 637 ha), planteuleioase (13 137 ha), plante de nutreţ(12 700 ha), floarea-soarelui, orz şiorzoaică, legu minoase pentru boabe,sfeclă de zahăr, legu me etc. Viticultura,cu vechi tradiţii în jud. P., are con diţiioptime de dezvoltare în zona subcar -patică, unde for mează renumitelepodgorii Valea Călugărească, DealuMare, Urlaţi. Supr. viticole importantesunt şi în arealele localit. Plopu, Jugureni,Iordăcheanu, Mizil, Chiojdeanca ş.a. Întoamna anului 2007, pro ducţia totală destruguri realizată de jud. P. a fost de37 470 tone. Pomicultura, în cadrul căreiapredomină mărul, prunul şi părul,formează areale compacte în perimetrelelocalit. Breaza, Drajna, Băicoi, Starchiojd,Poseşti, Vălenii de Munte ş.a. În anul2007, producţia totală de fructe a fost de40 241 tone, din care 21 963 tone mere,10 211 to ne prune, 2 670 tone pere ş.a.Sectorul zootehnic, privatizat în proporţiede peste 99%, cu o contri buţie de 42,0%la realizarea producţiei globale agricolea jud. P., cuprindea (la începutul anului2008) 50 788 capete bovine, 150 979 capetepor cine, 116 053 capete ovine, 24 150capete caprine, 15 793 capete cabaline;avicultură (2 516 981 capete păsări);apicultură (18 860 familii de albine). 
Căile de comunicaţie. Intensa activitateecono mică a jud. P., precum şi poziţiageografică fa vorabilă în cadrul ţării (laintersecţia unor vechi drumuri comer -ciale) au atras dezvoltarea cores pun -zătoare a căilor şi mijloacelor decomu nicaţie care converg dinspreTransilvania, Moldova şi Muntenia, jud.

P. cuprinzând unele dintre cele mai activeşi mai importante noduri de comunicaţiiale ţării; în arealul său se înregistează unintens trafic de mărfuri şi călători. La sf.anului 2007, jud. P. dispunea de o reţea

feroviară în lungime totală de 162 km(din care 112 km linii electrificate), cu odensitate de 34,4 km/1 000 km2 deteritoriu. Impor tanţa transportului fe ro -viar pe terit. jud. P. este amplificată atâtde pre zenţa în perimetrul său a unuiadintre cele mai mari noduri feroviare aleţării (Ploieşti), din care por nesc şapte liniide c.f. (spre Bucureşti, spre Braşov,Buzău, Târgovişte, Urziceni, Slănic,Măneciu), precum şi de traversarea luide către trei magis trale feroviare de max.circulaţie – una spre Tran sil vania, cuprelungire spre Europa Occidentală(Bucureşti–Ploieşti–Braşov–Teiuş–Cluj-Na po ca–Oradea–Episcopia Bihorului),cu nenumă rate ramificaţii, alta spreMoldova de Nord, cu prelun gire cătreEuropa de N (Bucureşti–Ploieşti–Buzău–Adjud–Bacău–Suceava–Vicşani, spreUcraina şi Polonia, şi alta către NEMoldovei, cu prelungire spre Rep.Moldova şi Rusia (Bucureşti–Ploieşti–Buzău–Mărăşeşti–Tecuci–Bârlad–Vaslui–Iaşi–Ungheni). În acelaşi an, reţeauadrumurilor publice de pe terit. jud.
P. însuma o lungime de 2 189 km (dincare 528 km drumuri modernizate), cu odensitate de 46,4 km/100 km2 de teritoriu(superioară mediei pe ţară, care este33,9 km/100 km2). În afara numeroaselordrumuri care se ramifică pe terit. jud. P.către Moldova, Transilvania şi cătrepărţile de E, S şi V ale Munteniei, cea maiimportantă şi mai activă arteră rutierăcare traversează jud. P. este E 60 – Borş–Oradea – Cluj-Napoca – Turda – Târ -gu Mureş–Sighişoara–Braşov–Ploieşti–Bu cu reşti–Urzi ceni–Hârşova–Constanţa(885,1 km). Această magistrală rutieră, cucel mai intens trafic naţional, coincide, însegmentul prahovean, cu tra seulvechiului drum comercial transcarpaticde pe văile Prahovei şi Timişului (cumulte hanuri, ser vicii de poştă şi vamă),prin care se efectuau schimburile demărfuri dintre Transilvania şi ŢaraRomânească. În secolele trecute, acestdrum era dublat de un altul (pe atuncimai intens folosit), care venea dinTransilvania, prin pasul Bratocea, peValea Teleajenului, prin Măneciu–Văleniide Munte–Ploieşti. Tronsonul rutierdintre Ploieşti şi Bucureşti (60 km) a fostlărgit şi modernizat în ultimii ani şi trecutîn categoria autostrăzilor. O categorieaparte a mijloacelor de comunicaţie oreprezintă 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 pre şcolar, primar, gimnazial
şi liceal de pe cuprinsul jud. P. cuprindea
55 de grădiniţe de copii, cu 21 342 copii
în scrişi şi 1 025 cadre didactice, 186 de
şcoli ge nerale (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 pro fesionale, cu
9 051 elevi şi 82 profesori şi şase şcoli de
maiştri, cu 1 676 elevi şi 34 profesori. În
aceeaşi perioadă, învăţă mântul 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. Uni ver sitatea de la Vălenii
de Munte reprezintă o conti nuare 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 filar monică, două cine mato -
grafe, 19 case de cultură, 162 că mine
culturale, 25 de muzee, 416 biblioteci, cu
4 622 000 vol. ş.a. Feno menul cultural
prahovean este întregit şi de câteva
manifestări anuale, cu caracter interna -
ţional sau judeţean, printre care Festi -
valul internaţional al tinerilor dirijori,
Festi valul de poezie „Nichita Stănescu”
ş.a. În anul 2007, activitatea sportivă se
des făşura în cadrul celor 151 de secţii
sportive în care activau 4 052 sportivi
legitimaţi, 196 an trenori şi 212 arbitri.

Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului2007, reţeaua uni tăţilor sanitare a jud. P.era formată din 16 spi tale, cu 4 481 paturi(un pat de spital la 183 lo cuitori), cincidispensare, două sana torii T.B.C., unpreventoriu, 292 de farmacii şi punctefarmaceutice ş.a. În acelaşi an, asistenţamedicală era asigurată de 1 078 medici(un medic la 761 locuitori), 262 medicistoma tologi (un medic stomatolog la3 133 locuitori) şi 3 770 cadre medicale cupregătire medie.
Turism. Jud. P. dispune de unînsemnat poten ţial turistic natural şiantropic, precum şi de o bază materialăadecvată, alcătuită (în anul 2007) din 63de hote luri şi moteluri, 13 cabane, uncamping, 37 de vile, 71 de pensiunituristice urbane, 31 de pensiuni turisticerurale, două tabere pen tru elevi, cu ocapacitate totală de cazare de 9 249 delocuri, capabilă să facă faţă afluxu lui deturişti aflaţi în tranzit sau sejur. Poten -ţialul turistic natural se remarcă prinvarietatea formelor de relief, prinfrecvenţa râurilor cu văi pitoreşti, prinbogăţia şi varietatea florei şi faunei, aprezenţei unor factori climaterici şi a unorape minerale cu efecte curative, a unorrezervaţii natu rale complexe etc. Jud. P.prezintă o distribuţie re lativ omogenă aobiectivelor sale turistice, dar existenţacelor două artere tradiţionale de circulaţie– văile Prahovei şi Teleajenului –, intenscircu late, au determinat, de-a lungultimpului, gruparea în aceste zone amajori tăţii obiectivelor turistice şi atransformării lor în regiuni de mare afluxturistic. Valea supe rioa ră a Prahovei,dominată de abruptul ver san ţilor de E aiM-ţilor Bucegi, în lungul căreia s-adezvoltat un şirag de staţiuni climaterice(Brea za, Sinaia, Poiana Ţapului, Buşteni,Azuga), con stituie una dintre cele mai

pitoreşti zone turistice ale României, curenume de prim rang în circuitul turisticnaţional şi internaţional. O reţea densăde poteci marcate, cu numeroasevariante, precum şi telefericele Sinaia–Cota 1 400–Vârful cu Dor şi Buşteni–Babele–Peştera Ialomiţei înlesnesc ac ce  sulturişti lor spre platoul M-ţilor Bucegi, cuinte resante forme „megalitice” (Sfinxul,Babele) şi cu posibilităţi de ascensiunespre vf. Omu (2 505 m), Caraiman (2 384m), Coştila (2 498 m) ş.a. Privelişti de unfarmec deosebit oferă, de ase menea, valeasuperioară a Teleajenului, străjuită demeterezele M-ţilor Ciucaş şi Tătaru,precum şi valea superioară a Doftanei,încadrată de M-ţii Gro hotiş, la E şi M-ţiiBaiu, la V. Jud. P. are în cuprinsul său şialte zone pitoreşti de interes tu ristic, darpuţin solicitate în prezent, cum sunt valeaAzugăi, M-ţii Baiu, Grohotiş şi Tătaru,precum şi zonele subcarpatice. Farmeculreg. naturale este întregit de rezervaţiacomplexă Bucegi, Arinişul de la Sinaia,rezervaţia botanică „Şuviţele Benii” dinM-ţii Ciucaş, cu floarea-de-colţi,rezervaţia geo logică „Muntele de sare”de la Slănic ş.a. În afara frumuseţilornaturale, jud. P. oferă turiştilor nenu -mărate obiective istorice, arhitectonice,culturale şi spirituale (mănăstiri, biserici,castele, conace, mu zee, case memoriale,situri arheologice etc.), am pla sate înmajoritatea localităţilor, cum ar fi mănăs -tirile Cheia, Suzana, Zamfira, Ghighiu,Sinaia, Brebu ş.a., castelul Peleş dinSinaia, palatul „Micul Trianon” dinFloreşti, castelul „Cantacuzino” dinBuşteni, muzeele memoriale „NicolaeGrigorescu” şi „Hasdeu” (castelulHasdeu) din Câmpina, Casa Domneascăa lui Matei Basarab din Brebu (1641),multitudinea obiectivelor din Ploieşti ş.a.Indicativ auto: PH.
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I. Municipii

1. CÂMPINA (1503)
2. PLOIEŞTI (1503)
II. Oraşe Localit. componente

ale oraşelor

1. AZUGA (f. 1830)
2. BĂICOI (1543) 1. Dâmbu2. Lilieşti3. Schela

4. Tufeni5. Ţintea
3. BOLDEŞTI-SCĂENI (1503) 1. Seciu
4. BREAZA (1431) 1. Breaza de Jos2. Breaza de Sus3. Frăsinet4. Gura Beliei5. Irimeşti

6. Nistoreşti7. Podu Corbului

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



8. Podu Vadului9. Surdeşti10. Valea Târsei
5. BUŞTENI (f. 1800) 1. Poiana Ţapului (f. 1830)
6. COMARNIC (1510) 1. Ghioşeşti2. Podu Lung3. Poiana4. Posada
7. MIZIL (1529) 1. Fefelei (1600)
8. PLOPENI (f. 1940)
9. SINAIA (1690)
10. SLĂNIC (1532) 1. Groşani2. Prăjani
11. URLAŢI (1515) 1. Arioneştii Noi2. Arioneştii Vechi3. Cherba4. Jercălăi5. Mărunţiş6. Orzoaia de Jos7. Orzoaia de Sus8. Schiau9. Ulmi10. Valea Bobului11. Valea Crângului12. Valea Mieilor13. Valea Nucetului14. Valea Pietrei15. Valea Seman16. Valea Urloii
12. VĂLENII DE MUNTE (1409)

III. Comune Satele componente(primul sat este reşed. com.)
1. ADUNAŢI 1. Adunaţi2. Ocina de Jos3. Ocina de Sus
2. ALBEŞTI-PALEOLOGU 1. Albeşti-Paleologu (1525)2. Albeşti-Muru 3. Cioceni4. Vadu Părului
3. ALUNIŞ 1. Aluniş (1612)2. Ostrovu
4. APOSTOLACHE                  1. Apostolache2. Buzota3. Mârlogea4. Udreşti5. Valea Cricovului
5. ARICEŞTII RAHTIVANI       1. Ariceştii Rahtivani2. Buda3. Nedelea4. Stoeneşti5. Târgşoru Nou

6. ARICEŞTII ZELETIN           1. Ariceştii Zeletin
2. Albinari

7. BABA ANA                           1. Baba Ana
2. Cireşanu
3. Conduratu
4. Crângurile
5. Satu Nou

8. BALTA DOAMNEI              1. Balta Doamnei
2. Bâra
3. Curcubeu
4. Lacu Turcului

9. BĂLŢEŞTI                             1. Bălţeşti
2. Izeşti
3. Podenii Vechi

10. BĂNEŞTI                             1. Băneşti
2. Urleta

11. BĂRCĂNEŞTI                  1. Bărcăneşti (1476)
2. Ghighiu (1471)
3. Puşcaşi
4. Româneşti
5. Tătărani

12. BĂTRÂNI                         1. Bătrâni
2. Poiana Mare

13. BERCENI                            1. Berceni
2. Cartierul Dâmbu
3. Cătunu
4. Corlăteşti
5. Moara Nouă

14. BERTEA                              1. Bertea
2. Lutu Roşu

15. BLEJOI                                1. Blejoi
2. Ploieştiori
3. Ţănţăreni

16. BOLDEŞTI-GRADIŞTEA  1. Boldeşti
2. Gradiştea

17. BRAZI                                  1. Brazii de Sus
2. Băteşti
3. Brazii de Jos
4. Negoieşti
5. Popeşti
6. Stejaru

18. BREBU                                1. Brebu Mănăstirei (1564)
2. Brebu Megieşesc
3. Pietriceaua
4. Podu Cheii

19. BUCOV                                1. Bucov
2. Bighilin
3. Chiţorani
4. Pleaşa
5. Valea Orlei 
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20. CĂLUGĂRENI                    1. Călugăreni2. Valea Scheilor
21. CĂRBUNEŞTI                    1. Cărbuneşti2. Gogeasca
22. CEPTURA                           1. Ceptura de Jos2. Ceptura de Sus3. Malu Roşu4. Rotari5. Şoimeşti
23. CERAŞU                              1. Ceraşu2. Slon3. Valea Borului4. Valea Brădetului5. Valea Lespezii6. Valea Tocii
24. CHIOJDEANCA                 1. Chiojdeanca (1607)2. Nucet3. Trenu
25. CIORANI                             1. Cioranii de Jos (1592)2. Cioranii de Sus
26. COCORĂŞTII COLŢ        1. Cocorăştii Colţ (1610)2. Cheşnoiu3. Cocorăştii Grind4. Colţu de Jos5. Ghioldum6. Perşunari7. Piatra8. Satu de Sus
27. COCORĂŞTII MISLII           1. Cocorăştii Mislii (1441)2. Goruna3. Ţipăreşti
28. COLCEAG                          1. Colceag (1469)2. Inoteşti (1571)3. Parepa-Ruşani (1469)4. Vâlcelele (1560)
29. CORNU                                1. Cornu de Jos (1514)2. Cornu de Sus3. Valea Oprii
30. COSMINELE                       1. Cosmina de Jos (1514)2. Cosmina de Sus3. Drăghiceşti4. Poiana Trestiei
31. DRAJNA                              1. Drajna de Sus (1517)2. Cătunu3. Ciocrac4. Drajna de Jos (1250)5. Făget6. Ogretin7. Piatra8. Piţigoi9. Plai10. Podurile11. Poiana Mierlei

32. DRĂGĂNEŞTI                    1. Drăgăneşti (1451)2. Bărăitaru3. Belciug4. Cornu de Jos5. Hătcărău6. Meri7. Tufani
33. DUMBRAVA                        1. Dumbrava2. Ciupelniţa3. Cornu de Sus4. Trestienii de Jos5. Trestienii de Sus6. Zănoaga
34. DUMBRĂVEŞTI                 1. Dumbrăveşti2. Găvănel3. Mălăeştii de Jos (1429)4. Mălăeştii de Sus5. Plopeni (1685)6. Sfârleanca (1693)
35. FÂNTÂNELE                    1. Fântânele2. Bozieni
36. FILIPEŞTII DE PĂDURE    1. Filipeştii de Pădure (sec. 16)2. Diţeşti 3. Minieri4. Siliştea Dealului
37. FILIPEŞTII DE TÂRG       1. Filipeştii de Târg (1510)2. Brătăşanca3. Ezeni4. Mărginenii de Jos5. Ungureni
38. FLOREŞTI                           1. Floreşti2. Cap Roşu3. Călineşti4. Cătina5. Novăceşti
39. FULGA                                 1. Fulga de Jos2. Fulga de Sus
40. GHERGHIŢA                      1. Gherghiţa (1431)2. Independenţa3. Malamuc4. Ungureni
41. GORGOTA                          1. Gorgota (1740)2. Crivina3. Fânari4. Poienarii Apostoli5. Potigrafu
42. GORNET                             1. Gornet2. Bogdăneşti3. Cuib4. Nucet
43. GORNET-CRICOV             1. Gornet-Cricov2. Coşerele3. Dobrota4. Priseaca
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5. Ţărculeşti
6. Valea Seacă

44. GURA VADULUI              1. Gura Vadului (1610)
2. Perşunari
3. Tohani

45. GURA VITIOAREI                1. Gura Vitioarei
2. Bughea de Jos
3. Făgetu
4. Fundeni
5. Poiana Copăceni

46. IORDĂCHEANU                1. Iordăcheanu (1641)
2. Moceşti
3. Plavia
4. Străoşti (1464)
5.Valea Cucului
6. Vărbila (1521)

47. IZVOARELE                       1. Izvoarele
2. Cerneşti
3. Chiriţeşti
4. Homorâciu
5. Malu Vânăt
6. Schiuleşti

48. JUGURENI                       1. Jugureni (1450)
2. Boboci
3. Marginea Pădurii
4. Valea Unghiului

49. LAPOŞ                                 1. Lapoş (1607)
2. Glod
3. Lăpoşel
4. Pietricica

50. LIPĂNEŞTI                       1. Lipăneşti
2. Satu Nou (1884)
3. Şipotu
4. Zamfira

51. MĂGURELE                       1. Măgurele
2. Coada Malului
3. Iazu

52. MĂGURENI                         1. Măgureni (1526)
2. Cocorăştii Caplii
3. Lunca Prahovei 

53. MĂNECIU                         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*

54. MĂNEŞTI                            1. Măneşti
2. Băltiţa
3. Coada Izvorului
4. Gura Crivăţului
5. Zalhanaua

55. OLARI                               1. Olari
2. Fânari
3. Olarii Vechi (1790)

56. PĂCUREŢI                          1. Păcureţi
2. Bărzila
3. Curmătura
4. Matiţa
5. Slavu

57. PĂULEŞTI                           1. Păuleşti
2. Cocoşeşti
3. Găgeni
4. Păuleştii Noi

58. PLOPU                                 1. Plopu
2. Gâlmeia
3. Hârsa
4. Nisipoasa

59. PODENII NOI                      1. Podenii Noi
2. Ghiocel
3. Mehedinţa
4. Nevesteasca
5. Podu lui Galben
6. Popeşti
7. Rahova
8. Sălcioara
9. Sfăcăru
10. Valea Dulce

60. POIANA CÂMPINA           1. Poiana Câmpina
2. Bobolia
3. Pietrişu
4. Răgman

61. POIENARII BURCHII          1. Poienarii Burchii (1594)
2. Cărbunari
3. Ologeni
4. Pioreşti
5. Podu Văleni
6. Poienarii-Rali
7. Poienarii Vechi
8. Tătărăi

62. POSEŞTI                             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

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



63. PREDEAL-SĂRARI            1. Predeal2. Bobiceşti3. Poienile4. Sărari5. Sărăţel6. Tulburea7. Tulburea-Văleni8. Vitioara de Sus9. Zâmbroaia
64. PROVIŢA DE JOS             1. Proviţa de Jos2. Drăgăneasa3. Piatra
65. PROVIŢA DE SUS             1. Proviţa de Sus (1550)2. Izvoru3. Plaiu4. Valea Bradului
66. PUCHENII MARI                1. Puchenii Mari (1513)2. Miroslăveşti3. Moara4. Odăile5. Pietroşani6. Puchenii Mici7. Puchenii-Moşneni
67. RÂFOV                             1. Râfov2. Antofiloaia (1864)3. Buchilaşi4. Buda (1500)5. Goga6. Mălăieşti7. Moara Domnească8. Palanca9. Sicrita
68. SALCIA                               1. Salcia

69. SĂLCIILE                            1. Sălciile (1778)
70. SÂNGERU                          1. Sângeru (1652)2. Butuci3. Mireşu Mare4. Mireşu Mic5. Piatra Mică6. Tisa
71. SCORŢENI                          1. Scorţeni  (1600)2. Bordenii Mari3. Bordenii Mici4. Mislea5. Sârca
72. SECĂRIA                            1. Secăria

73. STARCHIOJD                     1. Starchiojd (1418)2. Brădet3. Gresia4. Rotarea5. Valea Anei6. Zmeuret
74. SURANI                               1. Surani2. Păcuri

75. ŞIRNA                                  1. Şirna2. Brăteşti3. Coceana4. Hăbud5. Tăriceni6. Varniţa
76. ŞOIMARI                             1. Şoimari2. Lopatniţa3. Măgura
77. ŞOTRILE                             1. Şotrile (1800)2. Lunca Mare3. Plaiu Câmpinei4. Plaiu Cornului5. Seciuri6. Vistieru
78. ŞTEFEŞTI                           1. Ştefeşti (1513)2. Scurteşti3. Târşoreni
79. TALEA                                 1. Talea (1790)2. Plaiu
80. TĂTARU                              1. Tătaru (1486)2. Podgoria3. Siliştea
81. TÂRGŞORU VECHI          1. Strejnicu2. Stănceşti3. Târgşoru Vechi (1413)4. Zahanaua
82. TEIŞANI                               1. Teişani (sec. 14)2. Bughea de Sus3. Olteni4. Ştubeiu5. Valea Stâlpului
83. TELEGA                              1. Telega (1354)2. Boşilceşti3. Buştenari4. Doftana5. Meliceşti6. Ţonţeşti
84. TINOSU                               1. Tinosu2. Pisculeşti (1571)3. Predeşti (1568)
85. TOMŞANI                            1. Tomşani (sec. 15)2. Loloiasca (1550)3. Magula4. Sătucu
86. VADU SĂPAT                       1. Vadu Săpat2. Ghinoaica3. Ungureni
87. VALEA CĂLUGĂREASCĂ1. Valea Călugărească2. Arva3. Coslegi4. Dârvari5. Pantazi
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6. Rachieri
7. Radila
8. Schiau
9. Valea Largă
10.Valea Mantei
11. Valea Nicovani
12. Valea Poienii
13. Valea Popii
14.Valea Ursoii
15. Vârfurile

88. VALEA DOFTANEI            1. Teşila
2. Trăisteni

89. VĂRBILĂU                          1.Vărbilău (1700)
2. Coţofeneşti
3. Livadea
4. Podu Ursului
5. Poiana Vărbilău (1429)

90. VÂLCĂNEŞTI                     1. Vâlcăneşti
2. Cârjari3. Trestioara

şite, traheobronşite cronice spastice, astmalergic), gine cologice şi cardiovas culare(varice în stadiu inci pient). Sanatoriusubteran, amenajat în salină din anul1971, la 120 m adâncime, des tinat trata -mentului de astm şi bronşită. Bisericăreformată (1790-1796), în faţa căreia seaflă o poartă din lemn cioplit, datând din1644 şi fosta clădire a Cancelariei mineide sare (începutul sec. 19), azi dispensar,în satul Praid; biserică romano-catolică(1994-1998); biserică din sec. 14 (azibiserică reformată), cu zid de incintă(1780), în satul Ocna de Sus. Fenomenecarstice dezvoltate pe sare. Rezervaţianaturală „Muntele melcilor”. CheileCorundului, declarate monument alnaturii în 1995. Agroturism. Com. P. areîn componenţă satul Şaşvereş care s-adepopulat la sf. sec. 20 şi începutul sec.21, existând din punct de vedere ad-tiv,dar fără locuitori. 
PRĂJENI, com. în jud. Botoşani, alcătuitădin 4 sate, situată în zona de contact aCâmpiei Jijiei Inferioare cu Câmpia JijieiSuperioare, pe cursul mijlociu al râuluiMiletin; 3 322 loc. (1 ian. 2011): 1 658 desex masc. şi 1 664 fem. Han (sec. 19), însatul Câmpeni. Creşterea bovinelor. Însatul Prăjeni se află biserica „Adormirea

Maicii Domnului” (1932), iar în satulMiletin există biserica „Sfinţii ArhangheliMihail şi Gavriil” (1935). 
PRĂJEŞTI, com. în jud. Bacău, formatădintr-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 306fem. Balastieră. Prelucr. lemnului. Pro -ducţie de mături şi de coşuri din nuiele.Culturi de cereale, legume ş.a. Viticul -tură; pomi cultură. Muzeu etnografic.Parc dendro logic. Com. P. a fost înfiinţatăla 3 mart. 2005 prin desprinderea satuluiPrăjeşti din com. Traian, jud. Bacău.
PREDEAL 1. Trecătoare situată pecumpăna de ape dintre văile râurilorPrahova (la S) şi Timiş (la N), la 1 040 malt., care asigură legăturile rutieră (din1850) şi feroviară (din 1879) între Transil -vania şi Muntenia. De sub trecătoarea P.,de pe terit. oraşului Predeal, de la 1 020m alt., izvorăşte râul Prahova.

2. Oraş în jud. Braşov, situat într-oreg. de munţi scunzi (Clăbucetele Predea -lului), încadrată între M-ţii Bucegi, masi -vele Postăvaru, Piatra Ma re şi M-ţiiBaiului, în zona trecătorii cu acelaşi nu -me, la 1 020–1 160 m alt. (este oraşulsituat la cea mai mare alt. din ţară), laobârşia râului Pra hova şi pe cursul
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PRAID 1. Depresiune submontană,aparţinând ariei marginale a Depr.Transilvaniei, la contactul cu prelungirileM-ţilor Gurghiu în E-NE şi Dea lurileBicheş (1 080 m alt.), Şiclod (1 028 m) şiFirtuş (1 060 m), la V. Are o formăalungită pe direcţie NV-SE (c. 30 km) şieste drenată de râul Corund şi parţial deTârnava Mică. Climat de adăpost.
2. Com. în jud. Harghita, alcătuită din6 sate, situată în depresiunea omonimă,la 580 m alt., pe cursul superior al râuluiTârnava Mică, la confl. cu râul Corund,la 85 km NV de municipiul Mier curea-Ciuc; 6 659 loc. (1 ian. 2011): 3 329 de sexmasc. şi 3 330 fem. Staţie finală de c.f. (însatul Praid). Nod rutier. Expl. de andezitşi sare (salina se află la 120 m adâncime).Prima menţiune re feritoare la expl. săriide aici datează din 1405. Expl. şi prelucr.lemnului. Culturi de cartofi. Creştereaovinelor. Muzeu etno grafic (în satulPraid). Staţiune balneoclimaterică sezo -nieră, 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 pre -cipitaţiile însumează c. 800 mm anual(mai abun dente în apr. şi sept.). Dealuriledin jur, acoperite cu păduri de foioase,apără staţiunea de vânturi puternice.Factorii naturali de cură sunt climatulsedativ, cu aer curat, lipsit de praf şialergeni, 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 afecţiu nilorreumatismale degenerative (spondilozecervi cale, lombare şi dorsale, artroze,poliartroze), a celor posttraumatice (stăridupă entorse, luxaţii şi fracturi), neuro -logice periferice (pareze uşoare, secheledupă polineuropatii), respiratorii (bron - Predeal (2). Hotel „Orizont”Predeal (2). Primăria
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superior al râului Timiş, străjuit demasivul Piatra Mare la NE, la 25 km S demuni cipiul Braşov şi 147 km N de Bucu -reşti; 5 227 loc. (1 ian. 2011): 2 485 de sexmasc. şi 2 742 fem. Supr.: 58,4 km2, dincare 12,7 km2 în intravilan; densitatea:412 loc./km2. Staţie de c.f. (inaugurată la10 iun. 1879) cu o gară construită în 1969.Producţie de plăci din teracotă şi demobilă. Sanatorii de boli nervoase peValea Râşnoa vei şi la Timişu de Sus.
Istoric. Aşezarea s-a înfiripat după anul1700, când au fost con struite câtevahanuri (Hanul de la gura râuluiRâşnoava, în 1700, cel de la gura râuluiPoliştoaca, în 1750, Hanul lui Ruja, în1750), un schit din lemn (1774; mistuit deun incendiu în 1788) şi un local alserviciului de poştă (1790). Localit. aparemenţionată docu mentar, prima oară, în1805. În 1852 s-a stabilit aici un punct devamă (mutat de la Breaza), în 1874 adevenit com. rurală (prin dezlipirea deSinaia) care avea în componenţă satelePredeal, Azuga, Buşteni şi PoianaŢapului, iar în 1936 a fost declaratcomună urbană. În 1908, Buşteni şiPoiana Ţapului s-au desprins din com.Predeal formând com. Buşteni, iar la 20mai 1912 s-a desprins şi Azuga, devenindcomună de sine stătătoare. După 1918 s-adezvoltat ca staţiune climaterică. Trecutîn categoria oraşelor în 1952. Astăzi esteun impor tant centru turistic şi al

sporturilor de iarnă (pârtie de schi,iluminată electric pe timp de noapte, pepanta de V a Clăbu cetului Taurului,deservită de o linie de telescaun şi unade teleschi care leagă cabana Clăbucet-sosire, din Predeal, cu cabana Clăbucet-plecare, situată la 1 456 m alt., pe masivulClăbucetul Taurului (avariată în sept.1999 de o explozie şi rămasă în ruină) şio renumită staţiune climaterică şi deodihnă cu func ţionare permanentă.Climatul sănătos de munte, caracterizatprintr-o presiune atmosferică relativ mică(669,1 mb/an), aerul curat, lipsit de prafşi alergeni, şi ionizarea accentuată aatmosfe  rei, liniş tea deplină şi pei sajulodihnitor sunt pr. factori naturali de curăreco mandaţi pentru tratarea nevro zelorastenice, a stărilor de surmenaj fizic şiinte lectual, a celor de debilitate la copii,a unor afec ţi uni endocrine etc. Verile suntrăcoroase (temp. me die a lunii iul. estede 15°C), iar iernile frigu roase. Temp.medie anuală este de c. 5°C, iar preci -pitaţiile însu mează c. 1 000 mm anual.Ză pada persistă peste 100 de zile pe an.Staţiunea dispune de o bază materialăadecvată (sanatorii de nevroze, nume -roase hoteluri, vile şi case particu lare),precum şi posibilităţi de practicare asportu rilor şi de efec tuare a unor excursiila cabanele montane din apro piere: TreiBrazi (1 128 m alt.), Clăbucet-sosire (1 050m), 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 com plexul tu ristic Pârâul Rece (960 malt.) ş.a. Oraşul P. are în subordine ad-tivă 3 localit. com ponente: Pârâul Rece,Timişu de Jos, Timişu de Sus. Monu men -
te: mănăstirea Predeal (de maici), cubiserica având hramul „Sfân tul Nicolae”construită iniţial din lemn (sfinţită la 20iun. 1774) prin osârdia ieromonahuluiIoanichie şi incendiată de turci în 1788.Pe locul bisericii din lemn a fost zidită,în anii 1818–1819, biserica actuală, cuhramul „Sfântul Nicolae”, prin strădaniasta re ţului Gherman. Biserica, declaratămonu ment istoric, păstrează picturimurale interioare originare, restaurate în1976 de Iosif Vasu. În apropierea acesteibise ricuţe, în anii 1835–1844, a fostconstruită o biserică mai mare, cu hramul„Naşterea Maicii Domnului”, prin stră -dania stare ţului Gherman. În perioada1933–1935 s-au construit două corpuri dechilii şi s-a spălat pictura bisericii.Ansam blul monahal a fost supus unorlucrări de reparaţii în anul 1942 şi apoi
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restaurat în 1974. Mănăstirea a fost des -fiin ţată la 28 oct. 1959 de către autorităţilecomuniste şi reînfiinţată în 1993. Biserica„Naşterea Maicii Dom nului” a fostrepictată în întregime în anii 1960–1961de pictorul Iosif Vasu. Clopotniţa mănăs -tirii datează din 1827. În părculeţul situatvizavi de gara din Predeal a fost con -struită, în anii 1991–2004, biserica „SfinţiiÎmpăraţi Constantin şi Elena”, cu picturimurale interioare realizate în frescă deMarcel şi Daniel Codrescu în anii 2004–2007.
PREDEAL-SĂRARI, com. în jud. Prahova,alcă  tuită din 9 sate, situată în zona decontact a Sub carpaţilor Buzăului cuSubcarpaţii Prahovei; 2 444 loc. (1 ian.2011): 1 236 de sex masc. şi 1 208 fem.Reşed. com. este satul Predeal. Pomi -cultură (meri, pruni, peri). 
PREDEŞTI, com. în jud. Dolj, alcătuită din3 sate, situată în zona de contact a Piem.Bălăciţei cu Câmpia Desnăţui, pe râulRasnic; 2 009 loc. (1 ian. 2011): 1 005 de sexmasc. şi 1 004 fem. Nod rutier. Centrupomicol (meri, pruni, piersici, caişi). Însatul Predeşti, atestat docu men tar la 21 iul.1532, se află biserica având hramul „Ador -mirea Maicii Domnului” (1890-1892,reparată în 1926, 1941, 1978 şi restauratăîn 2010-2011), declarată monument istoricîn 1990. Până la 7 apr. 2004, com. P. a avutîn componenţă satele Cârstovani, Frasin,Milovan şi Pleşoi, care la acea dată auformat com. Pleşoi, jud. Dolj.
PREJMER, com. în jud. Braşov, alcătuitădin 3 sate, situată în partea de E a Depr.Braşov, pe interfluviul dintre Olt şiTărlung; 9 283 loc. (1 ian. 2011): 4 592 desex masc. şi 4 691 fem. Staţie de c.f. (însatul Prejmer). Expl. şi prelucr. lemnului.Produse textile (postav, în satul LuncaCalnicului), de preparate din lapte, pani -ficaţie. Creşterea bo vinelor. Păstrăvărie.Crescătorii de animale pentru blană(nutrii, vulpi argintii). Centru pentruselecţia animalelor. Centru de ceramicăpopulară. Satul Prejmer apare menţionatdocumentar, prima oară, în 1240, iar apoiîn 1337, 1471 şi 1646 (oppidum). Puternicacetate ţărănească, a cărei construcţie aînceput în 1427 şi s-a terminat în sec. 16,de plan aproximativ circular, este unadintre cele mai im por tante fortificaţii deacest tip din Transilvania, având ziduriînalte de 12 m şi groase de 6 m, stră juitede turnuri de apărare, protejate de unşanţ cu apă de 4 m adâncime şi 18 mlăţime. Cetatea fost restaurată în perioada



1960–1970 şi declarată monumentUNESCO în 1999. În incinta ei se aflăbiserica evanghelică (iniţial romano-catolică), de factură gotică tim purie, deinspiraţie cisterciană, construită în anii1241–1250, cu unele transformări dinperioada 1512–1515. Posedă un altarpoliptic (pictat în sec. 15) şi orgă din 1803.În satul Prejmer există şi biserica ortodoxăcu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şiPavel” (1769), cu elemente baroce, exe -cutate din tencuială într-o viziune rustică.În interior păstrează picturi muraleoriginare. Numeroase case vechi (sec. 18,una dintre ele datează din 1777, reabili -tată recent) şi şcoală germană (sec. 19). Înarealul com. se află pădurea Prejmer (30ha), declarată rezervaţie forestieră şifloristică, alcătuită din stejar (Quercus
robur), carpen (Carpinus betulus), frasin
(Fraxinus excelsior) ş.a., la parterul căreiavege tează mai multe plante rare, întrecare: laleaua pes triţă (Fritillaria meleagris),stânjenelul siberian (Iris sibirica), bulbuciide munte (Trollius europaeus), garoafa demunte (Dianthus superbus) etc. Pădureaadăposteşte numeroase păsări, multedintre ele ocrotite (vântu relul/Falco
tinunnculus, şoreca rul/Buteo buteo,corbul/Cor vus corax, huhure zul/Asio otusş.a.). Pe terit. satului Stu pinii Prej merului,în lungul Pârâului Mare, a existat uncomplex de mlaştini, extins pe 200 ha,întreţinut de numeroase izvoare mici, încadrul căruia vegetau, până nu de mult,ochii broaştei (Primula farinosa), ochiişoricelului (Saxifraga mutata). Aceastăzonă, declarată rezervaţie naturală, a fostputernic afec tată de lucrările dehidroame liorare, care au deter minatdistrugerea aproape în totalitate a acesteirezervaţii.
PRELUCA, culme muntoasă, cu aspectinsular, situată în partea de N a Pod.

Someşan, parte com ponentă a şirului demunţi scufundaţi („jugul intra carpatic”)care fac legătura între Carpaţii Orientalişi cei Occidentali. Extinsă pe direcţie E-V, între râul Lăpuş (la S) şi aliniamentulvăilor Cavnic şi Bloaja (la N), P. areaspectul unui deal înalt, cu abrupturi(tectono-erozive) accentuate spre N, cuo culme largă, teşită ca o platformă. Estealcătuită din şisturi cristaline în carerâurile Lăpuş şi Cavnic au săpat defileeepigenetice. Alt. max.: 810 m (vf. Florii).Acoperită cu păduri de fag şi gorun înproporţie de peste 85% din supr. sa totalăcare este de 107 km2.
PREUTEŞTI, com. în jud. Suceava, alcă -tuită 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 satulArghira). Culturi de cartofi. Pomicultură.În satul Preuteşti se află o biserică dinlemn din anul 1830; bisericile cu hra -murile „Adormirea Maicii Domnu lui”(1735), „Sfântul Andrei” (1836) şi „Ador -mirea Maicii Domnului” (1844), în sateleHuşi, Basarabi şi Leu cuşeşti.  Până la 7mai 2004, com. P. a avut în componenţăsatul Hârtop, care la acea dată a formatcom. Hârtop, jud. Suceava.
PRIAMUS Õ Periam.

PRIBOIENI, com. în jud. Argeş, alcătuitădin 8 sate, situată în partea de SV a Piem.Cândeşti, pe râul Cârcinov; 3 492 loc. (1ian. 2011): 1 725 de sex masc. şi 1 767 fem.Expl. şi prelucr. lemnului. Pomicultură;legumicultură.
PRICOPAN, culme muntoasă secundarăîn NV M-ţilor Măcin, extinsă pe direcţieNV-SE, la N şi NE de oraşul Măcin.Alcătuită din granite, grano diorite,bazalte şi calcare triasice. Active procese

de dezagregare a rocilor. Alt. max.: 370m (vf. Pri copan). Expl. de granit. 
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 316fem. Expl. de azbest (în satul Putna).Expl. şi prelucr. pietrei ornamentale.Expl. şi prelucr. lemnului. Prelucr.laptelui. Producţie de băuturi alcoolice.Creşterea bovinelor. Pomi cultură (meri,pruni, peri). Satul Prigor apare menţionatdocumentar, prima oară, în 1550.
PRIGORENII MICI Õ Ion Neculce.

PRIGORIA, com. în jud. Gorj, alcătuitădin 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 Călugă reasa se aflăo biserică din lemn cu dublu hram –„Sfântul Gheorghe” şi „Intrarea în Bise -rică a Maicii Domnului” (începutul sec.18, refăcută din temelie în 1774-1775,reparată în 1881, renovată şi pictată în1982-1986), declarată monument istoric,şi o biserică din cărămidă cu hramul„Duminica Tuturor Sfinţilor” (1822); însatul Pri go ria există o biserică cu tripluhram – „Sfântul Nicolae”, „SfântulDumitru” şi „Sfinţii Împăraţi Con stantinşi Elena” (1836, cu fresce originare), iarîn satul Zorleşti, biserica cu dublu hram– „Sfântul Gheorghe” şi „SfântulNicolae” (1774–1775).
PRINCIPESA ELENA, denumirea între1921 şi 1948 a satului şi com. GheorgheDoja (jud. Ialomiţa). 
PRINCIPESA MARIA 1. Õ Ion Roată.

2. Õ Mogoşeşti-Siret.

PRIPONEŞTI, com. în jud. Galaţi, alcă -tuită din 5 sate, situată pe terasele de pedr. râului Bârlad, la contactul cu prelun -girile de SE ale Pod. Tutovei; 2 352 loc.(1 ian. 2011): 1 145 de sex masc. şi 1 207fem. Viticultură. Bisericile cu hramurile„Sfinţii Voievozi” (1830–1840, reparatăîn 1924) şi „Buna Ves tire” (ante 1809), însatul Priponeşti; în satul Cio răşti se aflăbiserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”(1927), iar în satul Lieşti biserica„Adormirea Maicii Domnului” (ante1841, rezidită în 1902).
PRIPOR, Dealurile Priporului, zonădelu roasă în Subcarpaţii Buzăului,
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înconjurată de văile Bâsca Chiojdului (Sşi SV) şi Buzău (E şi SE), străjuind Depr.Drajna-Chiojd spre NV şi Depr. Calvinispre SE. Alcătuite predominant din flişpaleogen. Alt. max.: 823 m. Acoperite înmare parte cu livezi, fâneţe şi păşuni.
PRISACA, Măgura ~, masiv deluros înpartea de V a Dealurilor Chioarului, caredomină spre V Valea Someşului. Alcătuitdin marne, calcare, tu furi, gresii şiconglomerate. Alt.: 660 m, în Dealu Marecare reprezintă cea mai mare alt. aDealurilor Chioarului (vf. Prisaca are 626m alt.). În SV acestui masiv, Someşul asăpat un defileu epi gene tic, desfăşuratîntre satele Benesat (com. Be nesat, jud.Sălaj), în S şi Ţicău (sat care aparţineoraşului Ulmeni, jud. Maramureş), în N.Masivul sau Măgura P., care repre zintăun horst cristalin tipic, mai este cunoscutşi sub denumirile de Ţicău şi Dealu Mare.Acoperit cu păduri de fag şi gorun.
PRISĂCANI, com. în jud. Iaşi, alcătuitădin 3 sate, situată în luncile şi pe teraselede pe dr. Pru tului şi respectiv de pe stg.Jijiei, la graniţa cu Rep. Moldova; 3 459loc. (1 ian. 2011): 1 743 de sex masc. şi1 716 fem. Culturi de cereale, plante ule -ioase, plante tehnice şi de nutreţ, legumeetc. Creşterea bovinelor. În satulPrisăcani, menţionat documentar, primaoară, în 1803, se află biserica avândhramul „Sfinţii Voievozi”, ctitorie din anii1824-1836 a  mitropolitului VeniaminCostache, restaurată în 2007-2008, iar însatul Moreni există biserica din lemn cuhramul „Sfântul Nicolae” (1830).
PRISEACA, com. în jud. Olt, alcătuitădin 3 sa te, situată în zona de contact aPiem. Cotmeana cu Câmpia Boian, pecursul 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 hrisovemis de Radu cel Mare, domn al ŢăriiRomâneşti, se află biserica „Sfântul IoanBotezătorul” (1752, refăcută în 1864-1865şi reparată în 1964); crama „Buzescu”(sec. 18) şi biserica din lemn cu hramul„Sfântul Nicolae” (c. 1770), în satulBuiceşti. 
PRISLAVA Õ Nufăru.

PRISLOP 1. Pas de înălţime în partea deN a Carpaţilor Orientali, între culmile deSE ale M-ţilor Maramureş şi cele de NEale M-ţilor Rodna, pe cumpăna de ape

dintre bazinele râurilor Bistriţa Aurie şiVişeu, la 1 416 m alt. Asigură legăturarutieră (şosea modernizată) întreMoldova şi Mara mureş, respectiv întreDepr. Dornelor (Vatra Dor nei) şi Depr.Maramureş (Borşa).
2. Mănăstirea ~ Õ Haţeg (2).

PRISNEL, culme muntoasă în partea deN a Pod. Someşan, parte componentă aşirului de munţi scufundaţi („jugulintracarpatic”) care fac legătura întreCarpaţii Orientali şi cei Occidentali.Extinsă pe direcţie NNE-SSV, înprelungirea de NE a M-ţilor Meseş, îninteriorul marelui meandru făcut deSomeş în zona oraşului Jibou, P. areaspectul unui deal înalt, cu povârnişuriabrupte şi cu o cul me largă, teşită ca oplatformă. Este alcătuită din şisturicristaline şi petice de calcar. Alt. max.:651 m (vf. Prisnel). Acoperită cu păduride carpen şi gorun.
PRISTOL, com. în jud. Mehedinţi,alcătuită din 2 sate, situată pe stg.Dunării, la graniţa cu Bulga ria şi Serbia;1 516 loc. (1 ian. 2011): 706 de sex masc.şi 810 fem. Produse alim. Culturi decereale, plante furajere, legume ş.a.Biserica având hramul „Sfântul Nicolae”(ante 1892), declarată monument istoric,în satul Pristol.
PROBOTA 1. Com. în jud. Iaşi, alcătuitădin 3 sate, situată în lunca şi pe teraselede pe dr. Prutu lui, pe râul Frasin, lagraniţa cu Republica Moldova; 3 708 loc.(1 ian. 2011): 1 914 de sex masc. şi 1 794fem. Iazuri şi heleştee (50 ha) pentrupiscicultură. Staţie de c.f. (în satulProbota). Culturi de cereale, plante ulei -oa se, legu me ş.a. Viticultură. Creştereabovinelor. Pe terit. satului Probota,menţio nat documentar, prima oară, în1448, pe înăl ţimea Moşanca (Unchetea)au fost desco pe rite (1959–1961) resturi decultură materială de la sf. Paleoliticuluisuperior şi o necropolă de în humaţiesarmatică de la sf. sec. 2 şi înce putulsec. 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,alcă tuită din 3 sate, situată în CâmpiaTitu, 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 Costeştiidin Deal, şi biserica având dublu hram –

„Sfântul Nicolae” şi „Sfinţii ÎmpăraţiConstantin şi Elena” (1853-1854, reparatăîn 1980-1985), în satul Produleşti. 
PROGRESUL, cartier în partea de S-SEa mu nicipiului Bucureşti.
PROILAVAN Õ Brăila (2).

PROŞTEA MARE Õ Târnava (4).

PROVIŢA DE JOS, com. în jud. Prahova,alcătuită din 3 sate, situată în SubcarpaţiiPrahovei, pe cursul superior al râuluiProviţa; 2 371 loc. (1 ian. 2011): 1 203 desex masc. şi 1 168 fem. Staţie de c.f.Pomicultură. Centru de dulgherit şi tâm -plărit. Biserica „Sfântul Nicolae”construită între 25 mai 1861 şi 26 oct. 1861din iniţiativa exarhului Kiriil, epi tropulSfântului Mormânt.
PROVIŢA DE SUS, com. în jud. Prahova,alcă tuită din 4 sate, situată în SubcarpaţiiPrahovei, pe cursul superior al râuluiProviţa; 2 093 loc. (1 ian. 2011): 1 049 desex masc. şi 1 044 fem. Pomi cultură.Şcoală înfiinţată în 1857. În satul Proviţade Sus se află biserica „Ador mirea MaiciiDomnului” (1620–1629, refăcută în 1787de vătaful Mihalache şi renovată în 1835).
P. de S. a luat fiinţă în jurul anului 1550.
PRUNDENI, com. în jud. Vâlcea, alcătuitădin 4 sate, situată în partea de SE a Piem.Olteţului, pe dr. văii Oltului; 4 444 loc. (1ian. 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 (38MW), în satul Zăvideni, intrată înfuncţiune în 1979. Mat. de construcţii;produse alim. (panificaţie; vin). Viticul -tură. Pomicultură. Creşterea bovinelor,ovinelor, porcinelor, cabalinelor. Pe terit.satului Călina au fost descoperite vestigiidin Epoca bronzului, aparţinândculturilor Glina şi Verbicioara, precum şidin Hallstattul târziu şi din sec. 2–3. Peterit. satului Zăvideni au avut loc luptecrâncene (26 mai/7 iun. 1821) între oştiletur ceşti şi pandurii conduşi de IoanSolomon, în care aceştia din urmă au fostînfrânţi de otomani. În satul Prundeni aexistat o biserică din lemn, cu hramul„Sfinţii Voievozi”, care data din 1787,declarată monument istoric în 1955 şidemolată în 1977 din cauza ruinării, iarîn satul Zăvideni se află bisericile cuhramurile „Adormirea Maicii Domnu -lui” (1815, renovată în 1890) şi „SfântaTreime” (1842, renovată în 1881).
PRUNDU, com. în jud. Giurgiu, alcătuitădin 2 sate, situată în Câmpia Burnas;
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4 346 loc. (1 ian. 2011): 2 164 de sex masc.şi 2 182 fem. Culturi de cereale, plantetehnice şi de nutreţ, floarea-soa relui,leguminoase pentru boabe etc. Centru deconfecţionare a obiectelor împletite dinpapură. Între 17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981,com. P. a făcut parte din jud. Ilfov. Peterit. satului Puieni, pe măgura Gorgana,a fost identificată o aşezare neo litică detip tell, cu mai multe niveluri de locuire,aparţinând culturii Gumelniţa (milen. 4–3 î.Hr.), din care s-au recuperat uneltedin silex, piatră şlefuită şi os, fusaiole deteracotă, vase ceramice pictate cu motivespiralice, figurine antropomorfe şizoomorfe din teracotă (statuete cu rochiiîn formă de clopot, bovidee). În satulPuieni se află biserica având hramul„Sfântul Dumitru” (1859).
PRUNDU BÂRGĂULUI, com. în jud. Bis -triţa-Năsăud, alcătuită din 2 sate, situatăla poalele de SV ale M-ţilor Bârgău şi celede NV ale M-ţilor Căliman, în zona deconfl. a râului Bârgău cu Bistriţa arde -leană; 6 437 loc. (1 ian. 2011): 3 098 de sexmasc. şi 3 339 fem. Staţii de c.f. (în satelePrundu Bârgăului şi Susenii Bârgăului).Termo centrală. Expl. de andezit. Expl. şiprelucr. lemnului (cherestea, în satulSusenii Bârgăului). Fabrică de celuloză şihârtie; produse alim. (preparate din lapte,pani ficaţie, ţuică). Centru pomicol (meri,pruni). Creşterea bovinelor. Centru deceramică populară (în satul SuseniiBârgăului), de ţesături şi cusăturipopulare şi de cojocărit (în satul PrunduBârgăului). În arealul satului PrunduBârgăului, menţionat documentar, primaoară, în 1386, a fost descoperită osculptură în tuf vulcanic repre zen tândun cap de bărbat cu trăsături celtice (sec.2–1 î.Hr.). Biserica „Sfântul Nicolae”(1837) şi cladirea Primăriei, datânddinainte de anul 1800, în satul PrunduBârgăului. Agroturism.
PRUNIŞOR, com. în jud. Mehedinţi,alcătuită din 15 sate, situată în Piem.Coşuştei, pe cursul superior al râuluiHuşniţa; 2 134 loc. (1 ian. 2011): 1 049 desex masc. şi 1 085 fem. Staţie de c.f. (datăîn folosinţă la 5 ian. 1875) în satulPrunişor şi halte de c.f. (în satele Gârniţaşi Igiroasa). Culturi de cereale. Produsede panificaţie. Bisericile cu hramurile„Sfântul Nicolae” (1842–1889), declaratămonument istoric, „Sfinţii Apostoli Petruşi Pavel” (1863), „Sfinţii 40 de Mu cenici”(1868) şi „Sfântul Nicolae” (1895), în sate -le Prunişor, Gutu, Dragoteşti şi Arvăteşti;

bise rica din lemn cu hramul „SfântulCalinic” (sec. 19), în satul FântânaDomnească.
PRUT, râu în extremitatea de NE şi E aRomâniei, afl. stg. al Dunării la 15 km E(aval) de Galaţi. Lungime: 953 km, dincare 742 km pe terit. României (al treilearâu, ca lungime, al ţării, după Dunăre şiMureş). Supr. bazinului: 28 396 km2, dincare 10 990 km2 pe terit. României. Izv.de pe ver santul de NE al M-ţilorCernahora (Carpaţii Pă duroşi) dinUcraina, iar după ce parcurge 249 km peterit. Ucrainei, pe direcţie NV-SE, pe opantă medie de 6,4‰, intră în România,în amonte de satul Oroftiana (com.Suharău, jud. Botoşani), căpătând odirecţie de curgere V-E. În aval de satulOroftiana, râul P. pătrunde în culoarul„Poarta Ţuţorei”, lung de 40 km, iar apoidrenează Pintenul Darabanilor, formândmai întâi graniţa cu Ucraina şi apoi cuRepublica Moldova, pe o lungime de 704km. În aval de com. Rădăuţi-Prut, râul P.are o direcţie generală de curgere NNV-SSE şi o pantă medie de 0,23‰. Debitulmediu multianual este de 64,1 m3/s laCernăuţi, 72,5 m3/s la Ungheni şi 110m3/s aproape de confl. cu Dunărea, cumari variaţii în cursul anului. Pentruregularizarea debitelor râului, Româniaa construit, în cooperare cu U.R.S.S.,barajul şi lacul de acumulare de la Stânca-Costeşti (jud. Botoşani), iar hidrocentrala,cu o putere instalată de 15 MW, a intratîn funcţiune în 1978. În aval de confl. cuJijia, lunca P. se lărgeşte mult, atingândpe alocuri 2–4 km, iar panta medie scadela 0,5‰. Afl. pr.: Ceremuş, Čugur (peterit. Ucrainei), Volovăţ, Ba şeu, Jijia, Elan.Denumirile antice: Pyretus (la greci),
Hierasus sau Gerasus (la romani).Impăratul bizantin Constantin VIIPorfirogenetul (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 deSE ale M-ţilor Leaota, pe cursul superioral Râului Alb; 2 058 loc. (1 ian. 2011):1 019 de sex masc. şi 1 039 fem. Centrupomicol. Prelucr. lemnului. Punct muzealcu colecţii de istorie şi etnografie (în satulPu cheni). În satul Pucheni, atestatdocumentar în 1564, se află biserica„Duminica Tuturor Sfinţilor” (1810,reparată în 1918). La 20 febr. 2010, întrecom. P. şi comuna învecinată Malu cu

Flori s-au produs puternice alunecari deteren.
PUCHENII MARI, com. în jud. Prahova,alcă tuită din 7 sate, situată în zona decontact a Câm piei Ploieştiului cu CâmpiaGherghiţei, pe râul Prahova; 8 783 loc. (1ian. 2011): 4 275 de sex masc. şi 4 508 fem.Centru de ceramică populară şi deîmpletituri din răchită şi papură.Legumicultură (în solarii). În satul Pu -chenii Mari , atestat documentar în 1513cu numele Brăgăreşti, se află un căminpentru îngrijirea bătrânilor, o bisericădatând din 1742 (reparată în 1893) şi oalta, cu hramul „Sfântul Gheorghe”construită în anii 1855–1861 şi pictată deNicolae Grigorescu în 1860–1861. Biserica„Sfântul Gheorghe” a fost restaurată în1935, consolidată şi reparată în 1942(după avariile provocate de cutremuruldin 10 nov. 1940), reparată şireconsolidată în 1977–1978 dupădistrugerile provocate de puterniculcutremur din 4 mart. 1977. Picturilemurale interioare originare,  excutate deNicolae Grigorescu, au fost spălate în1955 şi restaurate şi completate în 1982de către Gheorghe Zidaru dupădeteriorările provocate de cutremurul din4 mart. 1977. În satul Pietroşani se aflăbiserica „Naşterea Maicii Domnului”construită în anii 1896–1902, reparată şirepictată în frescă (de către pictorulGheorghe Ciobanu) în 1964–1966 şiconsolidată şi reparată în 1978–1981 dupăcutremurul din 4 mart. 1977; în satulPuchenii-Moşneni există o biserică avândhramul „Sfântul Nicolae” (1810), iar însatul Odăile, o biserică din lemn cuhramul „Sfinţii Voievozi” (1742). SatulPuchenii Mari a mai purtat numele de
Răstoaica şi Răstoeni, iar din anul 1700 aredenumirea actuală.
PUCIOASA 1. Lac de acumulare con -struit pe cursul superior al râuluiIalomiţa, intrat în circuitul hidroener geticşi de alimentare cu apă în anul 1974; vol.:8 mil. m3. 

2. Oraş în jud. Dâmboviţa, situat înSubcarpaţii Ialomiţei, la 350–550 m alt.,pe cursul superior al râului Ialomiţa, la21 km N de municipiul Târ govişte; 15 270loc. (1 ian. 2011): 7 333 de sex masc. şi7 937 fem. Supr.: 42,6 km2, din care 9,4km2 în intravilan; densitatea: 1 624 loc./km2. Staţie de c.f. (inaugurată la 27 mai1894). Nod rutier. Zăcăminte de sulf, de
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origine bacte riană. Expl. de gips.Hidrocentrală (2 MW) dată în folosinţăîn 1979. Mobilă, cherestea, mat. de constr.(tera co tă, cărămizi, ţigle, gips) şi produsealim. (conserve de legume şi fructe, sucurinaturale, produse de pani ficaţie). Articolede artizanat (din sticlă). Centru pomicol.Muzeu etnografic şi de aero modele. Sta -ţiune balneo climaterică de interesgeneral, cu func ţionare perma nentă, cuclimat de dealuri, sedativ. Temp. medieanuală este de c. 9°C, iar preci pitaţiileînsumează c. 750 mm anual. Izvoare cuape mine rale sulfuroase, de mareconcentraţie (1 152 mg/l), sulfatate,clorurate, slab bicar bona  tate, calcice,sodice, magneziene, a căror analizăchimică a fost efectuată pentru prima datăîn 1828. Staţiunea este recomandatăpentru tratamentul afecţiunilor reu ma -tis male, posttraumatice, neuro logiceperiferice şi centrale, respiratorii, derma -tologice, otorino laringologice, metaboliceşi de nutriţie, cardio vasculare. Bazamaterială cuprinde două hotelurimedical-balneare, un pavilion dehidrofizioterapie, o casă sanatorialăpentru pensionari, un complex sanatorialcu profil reumatologic, cu c. 400 de locurişi o secţie de tratament, o clinică derecuperare funcţională a capacităţilor demun că etc. Dotările tehnice constau îninstalaţii pentru băi calde cu apă mineralăîn căzi, instalaţii pentru kinetoterapie,pentru aerosoli şi inhalaţii, pentruelectroterapie şi hidroterapie, săli degimnastică medicală etc. Istoric.Localitatea actuală, atestată documentarla 20 sept. 1649 cu numele Piatra Pucioasa,s-a format în jurul anului 1760 princontopirea, mai întâi, a aşezărilorŞerbăneşti (atestată documentar la 26sept. 1538) cu Po durile de Jos şi Podurilede Sus (menţionate docu mentar în 1641),iar apoi şi cu satul Zărăfoaia (în prezentcartier). În 1791, localitatea figura pe ohartă austriacă, iar în 1835, pe unarusească. După anul 1828 s-a dezvoltatca localit. balneo climaterică, adoptânddenumirea de Pucioasa, da to rită apelorminerale sulfuroase concentrate de aici,numite popular pucioasă. Primeşte statutde oraş în 1911. În prezent, P. are însubordine ad-tivă 6 localit. componente:Bela, Diaconeşti, Glodeni, Malurile,Miculeşti şi Pucioasa-Sat. Monumente:bisericile cu dublu hram – „SfântulNicolae” şi „Intrarea în Biserică a Maicii

Domnului” (ante 1806) şi „SfântulNicolae” şi „Sfântul Gheorghe”-Podurilede Jos (1855); biserica romano-catolică(1996-1999); clădirea gării feroviare(1894); podul de c.f. (1908–1912); bisericacu hra mul „Sfântul Nicolae” (1860), înlocalit. compo nentă Diaconeşti. 
PUCIOSU, masiv vulcanic, de mici di -men  siuni (de fapt, un con vulcanic stins,bine con servat), situat în extre mitatea deSE a M-ţilor Harghita (Carpaţii Orientali),pe stg. Văii Oltului, în zona defileului dela Tuşnad, format din andezite şipiroclastite. Alt. max.: 1 301 m. În craterulde explozie al conului se află cantonatlacul Sfânta Ana (singurul lac vulcanic dinRomânia), iar la c. 1 km NE de acesta seextinde tinovul Mohoş sau „Lacul cu
muşchi” (40 ha), un fost lac, în prezentcolmatat. Masivul P. este acoperit cupăduri de molid, brad, pin şi fag.Cunoscut şi sub numele de Ciomatu sau
Ciumatu Mare. Rezervaţie natu ralăcomplexă, speologică, floristică şifaunistică, în cadrul căreia se află cincipeşteri cu o atmosferă interioară puternicîncărcată cu hidrogen sulfurat şi dioxidde carbon. Rezervaţia adăposteşte nume -roase şi variate specii de mlaştină, printrecare şi unele rarităţi floristice. Zonăturistică.
PUFEŞTI, com. în jud. Vrancea, alcătuitădin 4 sate, situată în lunca şi pe teraseleSiretului; 4 276 loc. (1 ian. 2011): 2 119 desex masc. şi 2 157 fem. Staţie de c.f.(inagurată la 13 sept. 1872), în satulPufeşti şi haltă de c.f. (în satul Domneşti-Târg). Expl. de balast. Prelucr. lemnului(mobilă). Centru viticol şi de vini ficaţie.Creşterea bovinelor. Pe terit. satuluiCiorani au fost descoperite urmele uneiaşezări aparţinând culturii Monteoru şiale uneia neolitice. În satul Pufeşti,menţionat documentar, prima oară, în1683, se află biserica având hramul„Sfântul Nicolae” (ante 1809, refăcută în1873–1875); bisericile cu hramurile„Adormirea Maicii Domnului” (1661–1667, re făcu tă în 1741–1742 prin grijadomnului Grigore Ghica şi a domniţeiRuxandra), declarată monument istoric,şi „Sfântul Nicolae” (1836–1842, reparatăîn 1873 şi 1887), în satele Domneşti-Târgşi Ciorani.
PUI 1. Õ Haţeg (1).

2. Com. în jud. Hunedoara, alcătuitădin 12 sa te, situată în partea de E a Depr.Haţeg (în compar timentul depresionarPui), 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 dec.f. (în satele Pui şi Băieşti) şi halte de c.f.(în satele Ponor şi Ruşor). Zăcă minte debauxită, evidenţiate în arealul satelorOhaba-Ponor şi Pui. Expl. de calcar(Ohaba-Po nor). Expl. şi prelucr. lemnului;mat. de constr. Creşterea bovi nelor.Moară de apă (în satul Şerel). Pe terit.satului Hobiţa au fost descoperite (1951–1952) vestigiile unei villa rus tica (turn, hală,edificiu, toate înconjurate de un zid deincintă) şi un cuptor de ars ceramică. SatulPui apare menţionat documentar, primaoară, în 1426. În satul Ponor, atestatdocumentar în 1447, se află o bisericăortodoxă cu hramul „Pogorârea DuhuluiSfânt” (sec. 18). Pe terit. com. P. se aflăPeştera Ohaba-Ponor (Şura Mare),declarată rezer vaţie geolo gică şispeologică (2,08 ha), avenul DosulLăcşorului şi rezervaţia naturală„Fânaţele Pui” (13 ha).
PUIEŞTI 1. Com în jud. Buzău, alcătuitădin 7 sate, situată în Câmpia Râmnicului,pe râul Râm nic; 4 208 loc. (1 ian. 2011):1 980 de sex masc. şi 2 228 fem. Reşed.com. este satul Puieştii de Jos, atestatdocumentar în 1581. Creşterea bovinelor.Bisericile cu hramurile  „Sfân tulGheorghe” (1840, zidită prin osârdia luiAnastasie Dedulescu), „Sfântul Nicolae”(1869) şi „Sfinţii Împăraţi Constantin şiElena” (1874), în satele Puieştii de Jos,Măcrina şi Puieştii de Sus.

2. Com. în jud. Vaslui, alcătuită din13 sate, situată în partea de SE a ColinelorTutovei, 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 şide vinificaţie. În satul Puieşti, menţionatdocumentar, prima oară, în 1510, se aflăbisericile din zid cu hramurile „IzvorulTămă dui rii”-Ezeru (1817) şi „SfântulNicolae” (1856) şi biserica din lemn cuhramul „Sfântul Nicolae” (1806, tencuităîn interior în 1926); bisericile din lemn cuhramurile „Sfântul Ioan Botezăto -rul” (1802), „Adormirea Maicii Dom nu -lui” (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 Fântâne le, Călimăneşti, Cetăţuia
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(fost Strâmba), Ruşi, Lăleşti şi Bărtăluşi-Răzeşi.
PUIU, lac în SE Deltei Dunării, întrebraţele Sulina şi Sfântu Gheorghe, la Ede grindul Cara orman; 8,8 km2. Legatprin canale cu lacurile Puiuleţ, Roşu şiLumina, împreună cu care for mează uncomplex lacustru cu valoare piscicolă.
PUIULEŢ, lac în SE Deltei Dunării, întrebraţele Sulina şi Sfântu Gheorghe, la Ede grindul Caraorman; 290 ha. Legat princanale cu lacurile Lumina şi Puiu,împreună cu care formează un complexlacustru cu valoare piscicolă. 
PUNGEŞTI, com. în jud. Vaslui, alcătuitădin 9 sate, situată în zona de contact aColinelor Tu tovei cu Pod. Central Moldo -venesc, la confl. râului Gârceneanca cuRacova; 3 412 loc. (1 ian. 2011): 1 734 desex masc. şi 1 678 fem. Tricotaje şi con -fec ţii. Morărit. Viticultură; apicultură.Izvoare cu ape minerale sulfuroase,iodurate folosite pe plan local. Pe terit.satului Armăşoaia a fost descoperită oaplică din bronz, cruci for mă, decorată cucapete schematizate de grifon (sec.4 î.Hr.), atribuită sciţilor. Satul Pungeştiapare menţionat documentar, primaoară, în 1558. În satul Armăşoaia, atestatdocumentar în 1437, se află o biserică dinlemn cu hramul „Tăierea Ca puluiSfântului Ioan Botezătorul” (1798,reparată în 1910–1911); biserică din zidcu hramul „Sfântul Nicolae” (1830) şibiserică din vălătuci, cu hramul „SfinţiiVoievozi” (1832–1834), în satele Curseşti-Deal şi Toporăşti. 
PUNGHINA, com. în jud. Mehedinţi,alcătuită din 6 sate, situată în CâmpiaBlahniţei, pe râul Drin cea; 3 220 loc.(1 ian. 2011): 1 583 de sex masc. şi 1 637fem. Nod rutier. Biserică având hra mul„Sfinţii Voievozi” (1882), în satul Cea -rângu, declarată monument istoric, şibiserica „Sfântul Dumitru Izvorâtorul deMir” (1908, reparată în 2008-2010), însatul Punghina. Rezervaţie forestieră (189ha). Com. P. are în componenţă satul SatuNou care s-a depopulat la sf. sec. 20 şiînceputul sec. 21, existând din punct devedere ad-tiv, dar fără locuitori. 
PURANI 1. Denumirea până la 20 mai1996 a com. Vităneşti, jud. Teleorman.

2. Com. în jud. Teleorman, alcătuitădin 2 sate, situată în Câmpia Găvanu-Burdea; 1 759 loc. (1 ian. 2011): 892 de sexmasc. şi 867 fem. Expl. de petrol. Culturide cereale, plante tehnice şi de nutreţ,

floarea-soarelui ş.a. Biserica „SfinţiiÎmpăraţi Constantin şi Elena” (1800–1810), declarată monument, istoric, aflatăîn stare avansată de degradare, în satulPuranii de Sus. Com. P. a fost înfiinţatăla 7 mai 2004 prin desprinderea satelorPurani şi Puranii de Sus din com. Siliştea,jud. Teleorman.
PUŞCAŞI 1. Lac de origine antropică înjud. Vas lui, pe cursul inf. al râuluiRacova, pe terit. com. omonime. Supr.:269 ha; vol.: 8,5 mil. m3. Piscicultură.

2. Com. în jud. Vaslui, alcătuită din4 sate, situată în zona Colinelor Tutovei,pe râul Racova, la 8 km V de municipiulVaslui; 3 775 loc. (1 ian. 2011): 1 930 desex masc. şi 1 845 fem. Piscicultură (înlacul de acumulare Puşcaşi). Culturi decereale. Creşterea bovinelor. Centru deceramică populară, roşie (în satul Poianalui Alexa). Satul Puşcaşi este atestatdocumentar în 1491. Com. P. a fostînfiinţată la 7 mai 2004 prin desprindereasatelor Poiana lui Alexa, Puşcaşi, Teişoruşi Valea Târgului din com. Laza, jud.Vaslui.
PUTINEIU 1. Com. în jud. Giurgiu,alcătuită din 3 sate, situată în CâmpiaBurnas; 2 646 loc. (1 ian. 2011): 1 326 desex masc. şi 1 320 fem. Centru tradiţionalde rotărit. Creşterea bovinelor. Culturide cereale. Satele Vieru şi Ho divoaia aufost importante centre ale Răscoaleiţăranilor din 1907. Satul Putineiu esteatestat documentar la 14 ian. 1595. Între17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981, com. P. afăcut parte din jud. Ilfov. Bisericile cuhramurile „Sfântul Ioan Botezătorul”(zidită în anii 1831–1835 prin grijamoşierului Hagi Iordan, restaurată în1879 şi 2006-2007) şi „Sfântul Nicolae”(1880), în satele Putineiu şi Hodivoaia.

2. Com. în jud. Teleorman, alcătuitădin 3 sate, situată în Câmpia Boian, perâul Călmăţui; 2 397 loc. (1 ian. 2011):1 145 de sex masc. şi 1 252 fem. Cul turide cereale, plante tehnice şi de nutreţ,floarea-soarelui, legume etc. Viticultură.Creşterea bovinelor. Pe terit. com. P. aufost descoperite urmele unui castruroman din piatră (sec. 2–3) situat pe liniaromană de fortificaţii Valul lui Tra ian. Însatul Putineiu, menţionat documentar peo listă de sate întocmită la mijlocul sec.18 sub dom nia lui Constantin Mavro -cordat, se află biserica având hramul„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”(1836) şi conacul „Malaxa” (1907).

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 pan tele
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,
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ocoleşte pe la N Măgura Odobeştilordupă care capătă o direcţie de curgereNV-SE, panta medie scăzând la 10‰. Înaval de satul Clipiceşti (com. Ţifeşti, jud.Vrancea), P. a realizat un vast con dedejecţie pe care divaghează larg,despletindu-se în mai multe braţe,majoritatea dintre ele transformate încanale de irigaţii (canalul Sârbi-Bătineştide pe terit. com. Ţifeşti, cu o lungime de27 km, a fost construit la mijlocul sec. 19şi reamenajat în 1957; canalul Baloteştide pe terit. com. omonime, 21 kmlungime, realizat în sec. 19 şi reamenajatîn 1957, cu patru canale secundare ş.a.).O dată cu intrarea în câmpia de divagare,pe terit. com. Ga roafa, P. meandreazăputernic, având un curs leneş, pe o pantămedie de 0,5‰, iar în timpul verii seacăpe unele porţiuni din acest ultim sector,din cauza evaporaţiei intense şi ainfiltraţiilor în orizonturile de pietrişuridin zona de confl. Afl. pr.: Lepşa, Tişiţa,Coza, Zăbala, Milcov, Râmna.
2. Com. în jud. Suceava, alcătuită din2 sate, situată la poalele de NE aleObcinei Mari (Carpaţii Orientali), pepârâul Putna; 3 771 loc. (1 ian. 2011): 1 918de sex masc. şi 1 853 fem. Staţie finală dec.f. Turnătorie de fontă. Expl. şi prelucr.lemnului. Agroturism. Aici se aflămănăstirea Putna (de călugări), cubiserica având hramul „AdormireaMaicii Domnului”, prima ctitorie a luiŞtefan fcel Mare, concepută de la începutca necropolă domnească, a cărei zi dire aînceput 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 fostridicate în 1481, iar casa domnească a luiŞtefan cel Mare a fost zidică în 1473.Căzând pradă unui cumplit incendiu (15mart. 1484), mănăstirea a fost refăcută deŞtefan cel Mare în 1489. De vastată decătre oştile lui Timuş Hmelniţki, în 1653,lucrările de restaurare au fost începuteîn 1654 de către domnul Gheorghe Ştefanşi ter minate în 1662 sub domnia luiEustratie Dabija. Refăcută din nou între1756 şi 1760 prin grija mitropolituluiIacob Putneanul; catapeteasmă din 1778.Biserica a mai fost restaurată în 1901–1902şi în perioada 1966–1988. Monumentrepre zentativ al arhitecturii medievaleromâneşti, mănăstirea P., numită deMihai Eminescu ca fiind „Ierusalimulneamului românesc”, iar mormântul luiŞtefan cel Mare ca „altar al credinţeistrămoşeşti”, a fost şi un însemnat centrude cultură, unde a funcţionat un atelierde caligrafi şi miniaturişti, precum şi unulde broderie. Pe lângă lucrările scrise şidesenate artistic (Letopiseţul de la Putna),destinate nevoilor altor biserici, aici eraorganizată o adevărată şcoală pentrupregătirea pictorilor-zugravi de biserici.Între 1757 şi 1779, Vartolomei Măzăreanu,egu men de Putna, a organizat aici oAcademie teo logică cu şapte ani destudiu în care se predau şi învăţaugramatica, retorica, geografia ş.a. Inte -riorul bisericii (în pronaos) adăposteştemormântul lui Ştefan cel Mare (valorossarcofag de marmură), mormintele celordouă soţii ale domnului moldo vean

(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, în scriindu-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. Mu zeul 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 (atri buită 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. 

PYRETUS, denumirea antică a râului
Prut.
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Putna (2). Biserica „Adormirea Maicii Domnului”
Putna (2). Biserica din lemn cu hramul „Intrarea
în Biserică a Maicii Domnului”



RACILA Õ Gârleni (2).

RACIU, com. în jud. Dâmboviţa, alcătuitădin 3 sate, situată în Câmpia Târgoviştei,pe valea râului Dâmboviţa, la 17 km S demunicipiul Târgovişte; 3 571 loc. (1 ian.2011): 1 775 de sex masc. şi 1 796 fem.Expl. de petrol (în satul Şuţa Seacă). Pro -duse de artizanat. Pomicultură. Bisericilecu hramurile „Duminica Tuturor Sfin -ţilor” (1877) şi „Sfântul Nicolae” (1911),în satele Şuţa Seacă şi Raciu. Com. R. afost înfiinţată la 2 dec. 2004 prin desprin -derea satelor Raciu, Siliştea şi Şuţa Seacădin com. Lucieni, jud. Dâmboviţa.
RACOŞ, com. în jud. Braşov, alcătuită din2 sate, situată la limita dintre parteacentrală şi cea nordică a M-ţilor Perşani,în zona în care Oltul a sculptat un impre -sionant defileu în bazaltele neovulca nice;3 472 loc. (1 ian. 2011): 1 731 de sex masc.şi 1 741 fem. Staţie (în satul Racoş) şi haltăde c.f. (în satul Mateiaş). Expl. de bazalt,şi calcar. Mat. de constr. Centru de artăpopulară şi punct muzeal, inaugurat în1969 (în satul Mateiaş), cu colecţii dearheologie şi istorie locală şi de etnografie(ceramică, ţesături, obiecte de port popular

şi de cult etc.). Până la 17 febr. 1968, satulşi com. Racoş s-au numit Racoşul de Jos. Însatul Racoş, menţionat docu men tar, primaoară, în 1421, se află castelul „Bethlen”(1664), ruinele unei cetăţi din sec. 16 şi obiserică reformată (1825–1831), fortificată,iar în satul Mateiaş, atestat documentar în1733, o biserică ortodoxă din sec. 17(amplificată în 1798). În arealul com. R.există o rezervaţie geologică („Bazaltelede la Racoş”) de o rară frumuseţe,  extinsăpe o supr. de 1 ha, în care bazaltele aparsub forma unor coloane verticale, înaltede 10–15 m, deasupra cărora se află unstrat de lavă, şi punctul fosilifer Carhaga,cu bogată faună de amoniţi şi foraminiferedin Cretacicul inferior.
RACOVA 1. Râu, afl. dr. al Bârladului înaval de municipiul Vaslui; 53 km; supr.bazinului: 338 km2. Izv. din partea de V aPod. Central Moldovenesc, traversează pedirecţie NV-SE partea de N-NE a ColinelorTutovei, având un curs tipic subsecvent,iar valea sa este adaptată la contactul denatură stratigrafică şi tectonică determinatde scufundarea depozitelor sarmaţiene substiva groasă de depozite pliocene.Versantul sudic al văii este delimitat de

coasta Racovei, fapt ce a determinatdezvoltarea 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 4sate, situ ată la poalele de S ale DealuluiBahna (Subcarpaţii Neamţului) şi cele deN ale Culmii Pietricica, pe cursul inf. alBistriţei; 3 496 loc. (1 ian. 2011): 1 724 desex masc. şi 1 772 fem. Staţie de c.f. Aici s-acons truit lacul de acumulare omonim(8,66 mil. m3), ale cărui ape alimenteazăhidrocen trala cu o putere instalată de 23,6MW, intrată în funcţiune în 1964.Confecţii textile. Morărit; produse depanificaţie. Pe terit. com. R. au fostdescoperite vesti gii neolitice (topoare dinpiatră, frag mente de ceramică pictată ş.a.).În satul Racova, menţionat documentar,prima oară, în 1437, se află biserica avândhramul „Sfântul Ioan”, construită în 1912(reparată în 1934), pe locul uneia din lemncare data din 1820, clădirea Primăriei(1886) şi casa memorială „Ion Borcea”(construită la începutul sec. 19) în care afost organizat un muzeu (oct. 1966),reamenajat în anul 1999. La mar gineanordică a satului Racova există doi fagiîngemănaţi aparţinând unor speciidiferite (Fagus orientalis şi Fagus taurica),care sunt relicve post-glaciare, tulpina lorcomună având o circumferinţă de 3,14 m,iar la 1 m deasupra solului tulpinacomună se ramifică în două, fiecare dintreele de c. 25 m înălţime. În peri metrul com.
R. a fost descoperit scheletul unui elefanturiaş (Elephas meridionalis). Rezervaţieforestieră (pădurea Runc). 

3. Lupta de la  ~ Õ Vaslui (2).

RACOVIŢA 1. Com. în jud. Brăila, alcă -tuită din 3 sate, situată în partea de NVa Câmpiei Brăilei, pe râul Buzău; 1 205loc. (1 ian. 2011): 574 de sex masc. şi 631fem. Culturi de cereale, plante uleioaseşi de nutreţ, legume etc. Zonă de interescinegetic. Pe terit. satului Racoviţa a fostdesco perită (1943–1945) o necropolă de

Rr

Racoş. Coloanele de bazalt



tip Sântana de Mureş (sf. sec. 3–sf. sec. 4),în care s-a găsit ceramică neagră, fină,printre care şi un vas înalt, asemănătorcu oenochoe din tezaurul de la Pietroasele.Biserică având hramul „Sfinţii TreiIerarhi” (1860), în satul Racoviţa.
2. Com. în jud. Sibiu, alcătuită din 2sate, situată în partea de V a Depr.Făgăraş, pe stg. văii Oltului; 2 914 loc. (1ian. 2011): 1 432 de sex masc. şi 1 482 fem.Staţie (în satul Racoviţa) şi haltă de c.f. (însatul Sebeşu de Sus). Fermă de creştere aporci ne lor. În arealul satului Racoviţa,menţio nat documen tar, prima oară, la 22mai 1443, a fost descoperit un toporaşconfecţionat din cremene, datând dinPaleolitic. În satul Sebeşu de Sus, amintitdocumentar în 1733, se află bisericaortodoxă cu hramul „Sfinţii Apostoli Petruşi Pavel” (c. 1760, cu picturi murale din 1774şi unele adăugiri din 1909), iar în satulRacoviţa există biserica „Sfânta Treime”(1887), iniţial greco-catolică, preluată decultul ortodox în 1948. Biserica din Racoviţaeste păstrătoarea unor cărţi bisericeşti foartevechi, printre care Pravilă pre scurt (1694),

Chiriaco dro mion (Bălgrad, 1699), Molitvelnic(Râmnic, 1713), Biblia (Blaj, 1750), Octoich(Buda, 1781) ş.a. La Racoviţa a fost sediulCom paniei a VI-a a Regimentului I degraniţă de la Orlat (1765–1851).
3. Com. în jud. Timiş, alcătuită din 6sate, situ ată în Câmpia Lugojului, pe râulTimiş; 3 000 loc. (1 ian. 2011): 1 417 de sexmasc. şi 1 583 fem. Creşte rea bovinelor,porcinelor şi ovinelor. Culturi de cereale,plante tehnice şi de nutreţ, legume ş.a.Satul Racoviţa apare menţio nat docu -men tar, prima oară, în 1447. În satulCăpăt, amintit documentar în 1447, seaflă biserica având hramul „AdormireaMaicii Domnului” (1736, cu picturimurale din 1778, recondiţionate în 1810),declarată monument istoric. 
4. Com. în jud. Vâlcea, alcătuită din7 sate, situ ată în Depr. Loviştea, pe râulOlt; 1 840 loc. (1 ian. 2011): 949 de sexmasc. şi 891 fem. Haltă de c.f. (în satulBalota). Expl. lemnului. Produse deartizanat. Pomicultură. Creşterea bovi -nelor, ovinelor, porcinelor, cabalinelor.Pe terit. satului Copăceni au fost des -coperite (1894) urmele unui castru romanconstruit în timpul împăratului PubliusAelius Hadrianus (117–138) de către

Numerus Burgariorum et Vere dariorum(unitate specială pentru organizareaservi ciului de poştă militară) şi refăcut în

anul 140, când i s-au adăugat şi douăturnuri. Acest castru, care a dăinuit pânăla mijlocul sec. 3, făcea parte din sistemulde apărare numit Limes Alutanus, realizatla graniţa Imperiului Roman împotrivaatacurilor popoarelor barbare. În jurulcastrului a existat şi o aşezare civilăromană din vestigiile căreia s-au recu -perat vase ceramice, opaiţe, bronzuri,inscripţii, terme etc. În satul Racoviţa seaflă biserica „Sfinţii Voievozi” (1864) şi obiserică având dublu hram – „SfântulNicolae” şi „Cuvioasa Paras cheva” (1812),iar în satul Copăceni o biserică din lemncu hramul „Sfântul Nicolae” (1805). Fondcinegetic (mistreţi, căpriori, vulpi, urşi ş.a.
RACOVIŢENI, com. în jud. Buzău, alcă -tuită din 3 sate, situată în SubcarpaţiiBuzăului, la poalele dealurilor Blăjani şiBuda, pe râul Câlnău; 1 396 loc. (1 ian.2011): 679 de sex masc. şi 717 fem. Biseri -cile cu hramurile „Sfântul Nicolae” (1845),„Sfântul Ioan” (1848) şi „Sfânta Treime” (1857).
RACŞA, com. in jud. Satu Mare, alcatuitădin 2 sate, situată în Depr. Oaş, pe râul Talna;2 830 loc. (1 ian. 2011): 1 382 de sex masc. si1 448 fem. Zăcăminte de min. de fier.Producţie de vopsele, lacuri şi cerneluri tipo -grafice şi de băuturi alcoolice. Pomicultură.Creşterea porcinelor. Centru de prelucr.artistică a lemnului. Com. R. a fost înfiinţatăla 21 mai 2010 prin desprinderea satelor Racşaşi Racşa-Vii din com. Oraşu Nou, jud. SatuMare. În satul Racşa, atestat documentar în1493, se află biserica „Adormirea MaiciiDomnului" (1858-1860), cu turn-clopotniţădin 1925 şi clădirea Primăriei (2008-2009).
RACU, com. în jud. Harghita, alcătuitădin 2 sate, situată în Depr. Ciuc, la poaleleM-ţilor Harghita şi Ciuc, pe cursul supe -rior al Oltului; 1 610 loc. (1 ian. 2011): 806de sex masc. şi 804 fem. Expl. de balast.În satul Racu, menţionat docu mentar,prima oară, în 1333, se află ruinele uneicetăţi dacice fortificate (sec. 1 d.Hr.), obiserică romano-catolică (se. 13) cu zidde incintă (ridicat în 1827) şi conacul„Cserei” (1667, cu transformări din 1935).Com. R. a fost înfiinţată la 7 apr. 2004prin desprinderea satelor Racu şi SatuNou din com. Siculeni, jud. Harghita.
RADNA Õ Lipova (2).

RADOMIREŞTI, com. în jud. Olt, alcă -tuită 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 Rado -mireşti). Produse alim. Moară de cereale

(1936), în satul Radomireşti. Conac (sec.19), în satul Poiana. Mani fes tări etnofol -clorice („Sărbă toarea bujoru lui”), în satulCrăciunei. Satul Rado mireşti este atestatdocumentar la 23 iul. 1512.
RADOVAN, com. în jud. Dolj, alcătuitădin 3 sate, situată în Câmpia Desnăţuiului,pe râul Des nă ţui; 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 documen -tar, prima oară, în 1558, se află bisericaavând hramul „Intrarea în Biserică aMaicii Domnului” (sec. 19, refăcută în1870), iar în satul Târnava există schitulTârnăviţa, cu biserica având hramul„Sfântul Gheorghe”, ctitorie din 1672 aegumenului Partenie, care păs treazăpicturi murale interioare executate în1694 de un grup de meşteri, condus deAndrei zugravul, proveniţi de la Şcoalade zugravi din Hurezi. Până la 7 apr.2004, com. R. a avut în componenţă satulÎntorsura, care la acea dată a devenitcomună de sine stătătoare.
RADOVANU, com. în jud. Călăraşi, alcă -tuită din 2 sate, situată în partea de E aCâmpiei 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) vestigiileunei aşezări neolitice, aparţinând culturiiBoian (milen. 4 î.Hr.), în care s-au găsitvase de provizii, vase cu picior (cu decormeandric, excizat şi pictate alb cu roşucărămiziu), figurine cu braţele în cruceş.a., iar în punctul La Moscalu, urmeleunei alte aşezări neo litice (chiupuribitronconice, capace conice plate, paharetronconice, străchini etc.), un depozit deunelte din fier (sec. 10) şi un cimitir deînhumaţie (sec. 15–16). Biserica avândhramul „Adormirea Maicii Domnului”(1754) şi ruinele palatului „Ghica” (sec.18), în satul Radovanu. Între 17 febr. 1968şi 23 ian. 1981, com. R. a făcut parte dinjud. Ilfov.
RADU NEGRU, Mănăstirea ~ Õ Modelu.

RADU VODĂ, Mănăstirea Õ Bucureşti.

RAFAILA, com. în jud. Vaslui, formatădintr-un sat, situată în Pod. CentralMoldovenesc, pe cursul superior al râuluiBârlad; 1 948 loc. (1 ian. 2011): 1 008 de sexmasc. şi 940 fem. Culturi de cereale.Viticultură; apicultură. În satul Rafaila seaflă mănăstirea cu acelaşi nume (decălugări), cu biserica „Naşterea Maicii
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Domnului”, iniţial din lemn, construită în1531 de călugărul Rafail Bălteanu şiatestată documentar în 1599. Aceastăbiserică a fost reconstruită în 1838 în vatrasatului de către stareţul de atunci, iero -monahul Iorest, în prezent funcţionând cabiserică de parohie. Pe locul fostului altaral bisericii din lemn a fost construit unagheasmatar în anul 1993. Biserica actuală,de zid, a fost construită în anii 1833–1834prin strădania ieromonahului Iorest cusprijinul material al credin cioşilor şirestaurată în 1916. Avariată de cutremuruldin 10 nov. 1940, biserica a fost reparată în1941-1943. În 1845–1847, moşia schitului afost în arenda vorni cului Vasile Alecsandri.În 1959, schitul Rafaila a fost desfiinţat deautorităţile comuniste şi transformat însediul Cooperativei Agricole de Producţie(C.A.P.), iar chiliile în grajduri pentruanimale. Schitul a fost reînfiinţat, camănăstire, la 1 dec. 1993. Biserica de zidnu are picturi murale interioare, pereţiifiind văruiţi în alb şi împodobiţi cu icoane.Pridvorul bisericii,  susţinut de patru stâlpicilindrici, este închis cu geamuri. În sat semai află o biserică din lemn cu hramul„Sfinţii Voievozi” datând din sec. 18. Înarealul com. R. există o pădure de plopi,cu arbori seculari, declarată rezervaţieforestieră. Com. R. a fost înfiinţată la 4mart. 2004 prin desprinderea satuluiRafaila din com. Todireşti, jud. Vaslui.
RAHOVA, cartier în partea de SV amunici piului Bucureşti.
RAMIDAVA Õ Drajna.

RAMNA, com. în jud. Caraş-Severin,alcătuită din 3 sate, situată în zona decontact a Dealurilor Dognecei cu CâmpiaBârzavei, pe interfluviul dintre Bârzava şiPogăniş; 1 546 loc. (1 ian. 2011): 761 de sexmasc. şi 785 fem. Expl. de argilă pentrufabricarea cărămizilor. Expl. şi prelucr.lemnului. Pomicultură (meri, pruni, cireşi).Culturi de cereale, cartofi, legume ş.a. Însatul Ramna, menţio nat docu mentar, primaoară, în 1364, se află un muzeu etnografic,iar în satul Valeapai, atestat docu mentarîn 1597, există ruinele conacului„Atanasievici” (sec. 18), în stil baroc, şibiserica având hramul „Ador mirea MaiciiDomnului” (1830-1834), declarată monu -ment istoric. Rezervaţia paleontologică dinsatul Valeapai (2 ha) conservă exemplarede floră şi faună fosile. 
RAPOLTU MARE, com. în jud. Hune -doara, alcătuită din 5 sate, situată înculoarul Orăştiei, pe dr. Văii Mureşului, lapoalele de SE ale M-ţilor Metaliferi; 1 918

loc. (1 ian. 2011): 914 de sex masc. şi 1 004fem. Expl. de calcar şi andezit. În satulRapoltu Mare, menţionat docu mentar,prima oară, în 1346, se află o biserică dinsec. 14 (azi biserică refor mată) şi conacul„Daniel” (sec. 18), iar în satul Bobâlna,atestat documentar în 1362, există castelulcon telui Veres (sec. 18), declarat monu -ment istoric. Rezerva ţie naturală cu tufuricalcaroase (Valea Bobâlna).
RARĂU 1. Masiv muntos în partea de Na M-ţilor Bistriţei (Carpaţii Orientali),între văile Mol dovei (la N) şi Bistriţei (laS), despărţit de masivul Giuma lău devăile Izvoru Giumalăului şi Colbu. Situatla marginea externă a zonei cristalino-mezozoice, masivul R. corespunde unuisinclinal suspendat, umplut cu calcaremezozoice care stau pe un suport de rocicristaline. Eroziunea diferenţială a scosîn evidenţă calcarele sub diferite forme:turnuri, pira mide, blocuri mari, pereţiabrupţi, stânci svelte (Pietrele Doamnei,Pietrele Albe) etc. Masivul R. prezintăfenomene carstice slab evoluate (lapie -zuri, doline mici, chei, peşteri). Alt. max.:1 651 m (vf. Rarău). Pietrele Doamnei şiîmprejurimile au obţinut statutul derezervaţie complexă (pentru reliefulspecific, vegetaţie şi faună). Pe versantulde E se află codrul secular Slătioara (393,6ha), cu exemplare falnice de molid înamestec cu brad şi fag şi cu exemplarerare de tisă (Taxus baccata), declaratrezervaţie forestieră şi inclus (în 1919) pelista monumentelor naturii. Pe creastăexistă pajişti cunoscute sub numele de„golul de munte Todi rescu” sau „plaiulTodirescu” (44 ha), cu un bogat covorvegetal format din arnică (Arnica monta -
na), cupe (Gentiana clusii), margarete,clopoţei de mun te etc., declarat rezervaţiefloristică. Staţie meteorologică. Obiectivturistic (cu hotel la 1 520 m alt.). Pârtie
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Rarău (1). Pietre Doamnei

de schi. Conform legendei, masivul R.s-a numit Dodu până în anul 1541, cândPetru Rareş i-a dat numele Rarău.
2. Mănăstire de călugări, cu bisericaavând hramul „Sfântul Ioan Bogoslavul”construită, potri vit legendei, de către PetruRareş în timpul celei de-a doua domnii(1541–1546), pe locul unei bise rici vechi afostei sihăstrii Dodu, ridicată la sf. sec. 15.În 1538, Petru Rareş, trădat de boieri şialungat de la domnie, s-a refugiat încetatea Ciceu, în vreme ce soţia sa Elena,împreună cu copiii, s-a ascuns în M-ţiiDodu (azi Rarău), fiind ocrotiţi de călu -gării de la sihăstria Dodu. Drept mulţumire,domnul a spri jinit construirea bisericii(sfinţită la 8 mai 1541) şi a poruncit camun tele şi schitul Dodu să se numeascăRarău, iar stân cile din apropiere să poartenumele Pietrele Doamnei. Jefu ită şidevastată de mai multe ori, mănăstirea afost desfiinţată de austrieci în 1786, fiindreînfiinţată după 1918; în 1959 a devenitschit, iar din 1990 a redevenit mănăstire.Aici se află o icoană a Maicii Domnului,făcătoare de minuni. La 17 sept. 2000 a fostsfinţită noua biserică cu hramul„Adormirea Maicii Domnului”.

RASNOV Õ Râşnov.

RASOVA, com. în jud. Constanţa,alcătuită din 2 sate, situată în partea deNV 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. Viti -cultură. Pomicultură. Pescuit. Centru deţesături şi de piese de port popular.Biserica având hramul „Sfântul Nicolae”.Agroturism.
RAST, com. în jud. Dolj, formată dintr-un sat, situată în lunca şi pe terasele depe stg. Dunării, la graniţa cu Bulgaria;

Rarău (1). Hotelul turistic „Rarău”

Cristian
Text Box
construit` din lemn [n



3 487 loc. (1 ian. 2011): 1 741 de sex masc.şi 1 746 fem. Nod rutier. În arealul comu -nei, pe malul Dunării, au fost descoperite(1943, 1950) vestigiile unei aşezări neoli -tice (milen. 4 î.Hr.) în care s-au găsitstatuete antropomorfe din lut ars, cu bra -ţele în cruce, decorate pe toată suprafaţacu motive geometrice. Deasu pravestigiilor neolitice au fost identificateurme de locuire din Epoca fierului şi dinsec. 10. Tot în această zonă a fost scoasăla iveală o necropolă de înhumaţiedatând din perioada de trecere de laNeolitic la Epoca bronzului, precum şiun câmp de urne de tip Gârla Mare–Cârna, în care s-au găsit două figurinefeminine cu rochie în formă de clopot. Însatul Rast, menţionat documentar, primaoară, în 1535, cu numele Hrastu, se aflăbiserica având dublu hram –„SfântulNicolae” şi „Sfânta Parascheva” (1844),cu picturi murale interioare originare.
RAT, lac format în spatele unui val dealune care, situat în arealul satuluiPorum benii 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 mareparte 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. Folositpentru irigaţii şi piscicultură.
RAZIM, complex lagunar în NEDobrogei, pe ţărmul Mării Negre, alcătuitdin lacurile Razim propriu-zis (415 km2),Goloviţa (119 km2), Zmeica (54,6 km2),Sinoie (171,5 km2) ş.a., a cărui supr. totalăînsumează 868 km2. Ad. max.: 3,5 m (înlacul Razim). Vol. total de apă: 1,45 md.m3, din care 909 mil. m3 lacul Razimpropriu-zis. S-a format prin bararea decătre cordoanele litorale (rezultate înurma acţiunii curenţilor marini) a vechiu -lui golf Halmyris şi prin prăbuşirea uneipărţi a litoralului marin. Partea sa central-nordică include lacurile Razim şi RazimuMic cu apă dulce (datorită apor tului deape ale Taiţei şi canalelor care au legăturăcu braţul Sfântu Gheorghe al Dunării),comunicând cu Marea Neagră prin GuraPortiţei, iar partea de S cuprinde lacurileGoloviţa, Zmeica, Sinoie ş.a. cu apăsărată, comunicând cu Marea Neagrăprin Peri boina. În interiorul complexuluilagunar se găsesc câteva insule – martori

de abraziune (Popina, Bisericuţa, Istria),iar ţărmul său este foarte acci dentat,având numeroase sinuozităţi, peninsuleşi capuri (capul Dolojman, capul Iancina,capul Coşbu rum ş.a.). R. este unul dintrecele mai mari bazine piscicole ale ţării şipr. loc de popas al multor păsări (călifarulalb, călifarul roşu, ciocîntors, egreta mare,egreta mică, piciorong etc.). Cherhana. Peţărmul de SV se află ruinele cetăţii antice
Histria. Cu noscut şi sub numele de
Razelm. Complexul Razim este inclus înRerzervaţia biosferei Delta Dunării.
RĂBĂGANI 1. Dealurile Răbăganilor Õ
Vălani, Dealurile Vălanilor.

2. Com. în jud. Bihor, alcătuită din 6sate, situată în partea de NV a Depr.Beiuş, la poalele de N ale DealurilorVălanilor (sau Răbăganilor), pe râulHolod; 2 037 loc. (1 ian. 2011): 944 de sexmasc. şi 1 093 fem. Satul Răbăgani aparemenţionat documentar, prima oară, în1552. Bisericile din lemn cu hramurile„Sfântul Teodor Tiron” (1718) şi „SfinţiiTrei Ierarhi” (sec. 18, cu picturi interioareexecutate în 1853 de Ioan Lăpuşan), însatele Brăteşti şi Vărăşeni. Biserica dinVărăşeni a fost adusă în 1730 din satulGhighişeni (com. Rieni), mutată în 1961la Beiuş pentru o scurtă perioadă de timpşi apoi readusă la Vărăşeni. Rezervaţianaturală Izvoarele mezotermale de laRăbăgani (0,5 ha).
RĂBÂIA Õ Petricani.

RĂCARI, oraş în jud. Dâmboviţa, situatîn Câmpia Titu, pe râul Ilfov; 6 589 loc.(1 ian. 2011): 3 137 de sex masc. şi 3 452fem. Supr.: 78,9 km2, din care 6,3 km2 înintravilan; den sita tea: 1 046 loc./km2. Staţiede c.f. (în localit. componentă Ghergani,inaugurată în 1872). Metalurgie. Fabri căde cherestea; produse chimice, textile(confecţii) şi alim. (zahăr, panifi caţie).Produse din răchită împletită. Creştereaovinelor. Lacuri piscicole cu o supr. totalăde 107 ha (în localit. componentă Colacu).
Istoric. Localit. apare menţionată docu -mentar în 1725. În perioada 1865–1911s-a numit Podu Bărbierului, iar din 1911poartă numele actual. Declarată oraş în1948, aşezarea redevine comună în 1950(şi, totodată, reşed. raionului Răcari) şideclarată din nou oraş la 6 dec. 2004.Oraşul R. are în subordine ad-tivă localit.componente Bălăneşti, Colacu, Ghergani,Ghimpaţi, Mavrodin, Săbieşti, Stăneşti.
Monu mente: bisericile cu hramurile„Sfântul Nicolae” (1772, reparată în anii1879, 1898, 1935, 1939) şi „Naşterea Maicii

Domnului” (1828), în Ghim paţi şi Colacu.La Răcari se află biserica „SfântaParascheva” (1894) şi o biserică din 1845,la Stăneşti există o biserică având tripluhram – „Adormirea Maicii Domnului”,„Sfinţii Voievozi” şi „Sfântul Dumitru”(ante 1810), iar la Mavrodin o biserică din1840. În Gher gani există un conac (sec.19) şi capela (1869) fami liei scriitoruluiIon Ghica.
RĂCĂCIUNI, com. în jud. Bacău, alcă tuitădin 6 sate, situată în lunca şi pe teraselede pe dr. Sire tu lui, la poalele de SE aleCulmii Pietricica; 8 330 loc. (1 ian. 2011):4 272 de sex masc. şi 4 058 fem. Staţie dec.f. (în satul Răcăciuni), inaugu rată la 13sept. 1872. Expl. de balast. Hidrocentrală(45 MW), intrată în funcţiune la 14 dec.1985, ale cărei turbine sunt puse înmişcare de apele lacului de acumulareRăcăciuni (supr.: 2 000 ha; vol.: 103,7 mil.m3). Centru viticol, de prelucr. a pieilor şide cojocărit. Creşterea bovine lor, ovinelorşi păsărilor. Muzeul etnografic „VasileHeisu” (1971), amenajat în clădireaPrimăriei (edificiul datează din anul1900), cu peste 700 de exponate. În peri -metrul com. R. se constată o puternicăîngustare a văii Siretului (din cauza unuiorizont dur de cinerite andezitice careîngreunează eroziunea), la c. 2,5 km, pecare George Vâlsan a denumit-o (în 1916)„defileu”; alţi geografi i-au atribuitnumele de „Poarta de la Răcăciuni”. Însatul Gâşteni se află o biserică din lemncu hramul „Sfinţii Voievozi” (1808,refăcută şi pictată în 1877 de GheorgheGrama; reparată în 1929), în satul FunduRăcăciuni o biserică din 1838, iar în satulRăcăciuni, biserica având hramul „SfântulNicolae” (1852). Conacele „LeonFornaroki” (1910) şi „Buzdu gan” (1912), însatele Răcăciuni şi Gheorghe Doja.
RĂCĂŞDIA, com. în jud. Caraş-Severin,alcă tuită din 2 sate, situată în zona decontact a Câmpiei Caraşului cu DealurileOraviţei, 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 dintâilinie de c.f. construită pe terit. României,între Oraviţa şi Baziaş (1846–1854). Nodrutier. Prelucr. lemnului. Morărit; pro -duse de panificaţie. Pomicultură (pruni,meri). Ferme de creştere a bovinelor şi aovinelor. Muzeu etnografic. Muzeu desculptură (în satul Vrăniuţ). Casa decultură „Emilian Novacoviciu”. Cabanăde vânătoare. În satul Răcăşdia, menţio -
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mănăstiri au fost transfor mate, în a douajumătate a sec. 19, în cămin de bătrâni, iarîn 1885, când se aflau în stare foarteproastă, au devenit penitenciar. În satulOprişeşti, atestat documentar, primaoară, în 1452, se află bise rica din lemn cuhramul „Sfinţii Arhang heli Mihail şiGavriil” (1634–1640) şi biserica decărămidă „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”(1750), iar în satul Moviliţa, o biserică dinlemn şi vălătuci având hramul „SfântulDumitru” (1842, reparată în 1910 şi 1932).În satul Burdusaci, menţionat docu -mentar, prima oară, în 1555, existăbiserica având hramul „Sfinţii Voievozi”(ante 1809, rezidită în 1810).
RĂCHITOVA, com. în jud. Hunedoara,alcătu ită din 7 sate, situată în partea de Va Depr. Haţeg, la poalele de SE ale M-ţilorPoiana 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 şide pirite cuprifere (în satul Boiţa). În satulRăchitova, menţionat documentar, primaoară, în 1360, se află o cetate ţărănească(sec. 14), ruinele unui donjon din sec. 14 şiale unei biserici ortodoxe din sec. 15.
RĂCHIŢI, com. în jud. Botoşani, alcătuitădin 4 sate, situată în Câmpia JijieiSuperioare, pe râurile Sitna şi Morişca;4 870 loc. (1 ian. 2011): 2 423 de sex masc.şi 2 447 fem. Producţie de mobilă, decărămidă şi alim. (alcool, ulei, preparatedin lapte). Confecţii metalice. Ateliere detâmplărie, pielărie şi cojocărie. Morărit.Culturi de cereale, sfeclă de zahăr,floarea-soarelui, cartofi, legume ş.a.Apicultură. Creşterea melcilor. Ferme decreştere a bovine lor şi a păsărilor. Abator.Staţiune de cercetare şi creştere a ovinelor(rasa Karakul). Centru de prelucrare ablăniţelor de astrahan. Iaz pentrupiscicultură pe râul Morişca, în satulCosteşti. Biserică având hramul „SfinţiiApostoli Petru şi Pavel” (1801), în satulRăchiţi. Satul Răchiţi a fost întemeiat în1864 pe lângă mănăstirea Popăuţi.
RĂCOASA, com. în jud. Vrancea, alcă -tuită din 5 sate, situată în partea de N aSubcarpaţilor Vrancei, în Depr. Câmpuri-Răcoasa, la poalele de N ale masivuluideluros Momâia (630 m alt.), pe cursulsuperior al râului Şuşiţa; 3 442 loc. (1 ian.2011): 1 715 de sex masc. şi 1 727 fem.Prelucr. lemnului. Pe terit. satului Mărăştia avut loc, la 11/24 iul.-19 iul./1  aug.1917, o mare bătălie, în cadrul ofensiveiarmatelor române pe Valea Şuşiţei(„Bătălia de la Mărăşti”), în care Armata

a 2–a, comandată de gene ralul AlexandruAverescu, în colaborare cu o parte aArmatei a IX–a rusă, au repurtat oimportantă victorie asupra armatelorgermane. În satul Mărăşti se află unmausoleu, construit în 1928 în memoriaeroilor Primului Război Mon dial, în careeste înhumat, alături de ceilalţi eroi,generalul Alexandru Averescu. Bisericilecu hramurile „Sfântul Nicolae” (ante1780) a fostului schit Varniţa şi „SfinţiiVoievozi” (ante 1809), în satele Varniţaşi Gogoiu; bisericile din lemn cu hra -murile „Sfinţii Voievozi” (1807, reparatăîn 1898 şi 1924) şi „Sfântul Nicolae” (ante1809), în satele Răcoasa şi Verdea. 
RĂDĂŞENI, com. în jud. Suceava, alcă -tuită 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,menţio nat documentar la 16 febr. 1424,într-un act emis de Ştefan, fiul luiAlexandru cel Bun, se află o biserică dinlemn cu dublu hram – „Sfântul Mercurie”şi „Sfânta Ecaterina”, ctitorie din 1611–1622 a domnului Ştefan Tomşa, reparatăşi pictată în 1875, cu pridvor adăugat în1909 şi restaurată în 1996-2004, declaratămonument istoric, şi biserica de zid cuhramul „Sfinţii Apostoli Petru si Pavel”(1910-1921, restaurată în 1993-1995), iar însatul Lămăşeni există o biserică din lemncu hramul „Sfântul Nicolae” (ante 1703,cu decor sculptat, pridvor adăugat în 1909şi tencuieli interioare executate în 1935).
RĂDĂUŢI 1. Depresiune de origineerozivo-aluvionară, situată în partea deN-NV a Pod. Sucevei, la 360–380 m alt.,străbătută de râurile Suceava şi Suceviţa,ale căror terase şi lunci largi sunt dezvol -tate în depozitele aluvionare pleistocene.

783Rădăuţinat documentar în perioada 1690–1700,se află biserica având hramul „Ador -mirea Maicii Domnu lui” (1770–1778, cumodificări din 1903) şi o biserică de lemndatând din 1733.
RĂCHITAŞU, vârf în masivul delurosReghiu (Subcarpaţii Vrancei), constituindalt. max. a aces tuia (867 m).
RĂCHITAŞU MARE, masiv deluros înpartea de NV a Subcarpaţilor Vrancei, cuorientare NV-SE, situat între Văile Şuşiţei(la N) şi Putnei (la S), alcătuit din gresii,marne nisipoase, şisturi argi loase, nisi purietc. Apare în relief sub formă de hogback,cu povârnişuri prăpăstioase, care limi teazăspre NE Depr. Vrancei. Alt. max.: 927 m.Acoperit cu păduri de fag şi gorun.
RĂCHITENI, com. în jud. Iaşi, alcătuitădin 3 sate, situată în lunca şi pe teraselede pe dr. râului Siret, la 70 km VSV demunicipiul Iaşi; 3 429 loc. (1 ian. 2011):1 711 de sex masc. şi 1 718 fem. Expl. debalast. Culturi de cereale, legume ş.a. SatulRăchiteni este atestat documentar la 24apr. 1520. Biserică romano-catolică (1935).Com. R. a fost înfiinţată la 7 apr. 2004 prindesprinderea satelor Izvoarele, Răchitenişi Ursăreşti din com. Mirceşti, jud. Iaşi.
RĂCHITIŞU MARE, Rezervaţia ~ Õ
Mol dova-Suliţa.

RĂCHITOASA, com. în jud. Bacău, alcă -tuită din 15 sate, situată în Colinele Tuto -vei, în zona de confl. a râului Răchitoasacu Zeletin; 4 855 loc. (1 ian. 2011): 2 442de sex masc. şi 2 413 fem. În satul Răchi -toasa, menţionat documentar, primaoară, în 1452, se află o biserică din lemncu hramul „Cuvioasa Parascheva” (1650,pictată în 1864) şi o biserică din zid, cuhramul „Adormirea Maicii Domnului”,a fostei mănăstiri Răchitoasa, constru ităîn anii 1697–1704, refăcută şi pictată dupăcutre murul din 31 mai 1739 şi reparatăîn 1836. Casele stăreţiei şi chiliile fostei
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m alt., la 38 km NV de munici piulSuceava; 29 504 loc. (1 ian. 2011): 14 177de 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. (inauguratăîn 1889). Nod rutier. Producţie de scule, desubansamble şi accesorii speciale şi de piesede polizor pentru stomato logie, de mobilă,de tricotaje şi de produse alim. (preparatedin carne şi lapte, produse de panifi caţie,spirt ş.a.). Morărit. Reparaţii de maşini şiutilaje diverse. Centru pomicol. Fermă decreştere a bovinelor. Herghelie, înfiinţatăla 1 mai 1792, în prezent cu 240 de cai dediferite rase (ghidran, huţul, semigreulromânesc, dahoman, shagya, gazal ş.a.),care ocupă o supr. de 610 ha. Centru deceramică populară smălţuită şi târg anualde vase (din 1982), care are loc în iul.-aug.Centrul de studii „Bucovina” (înfiinţat deAcademia Română în 1992). Muzeuletnografic „Samuil şi Eugenia Ioneţ”,înfiinţat în 1920 şi inaugurat oficial în 1934,cu peste 8 000 de exponate: cojoace,sumane, ceramică, ţesături, instalaţiitehnice populare, instrumente muzicale,piese de port popular, podoabe, ouăîncondeiate, 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.; bibliotecămunicipală cu c. 60 000 vol. Parc zoologic,extins pe 10 ha, cu c. 250 animale de petoate continentele. În arealul municipiuluise află mlaştina Rădăuţi (5 ha), declaratărezervaţie naturală. Istoric. În perimetrulmuni cipiului au fost descoperite vestigiineolitice, din epocile bronzului şi fierului(topoare din bronz) şi urmele unei aşezăridin sec. 13. Cunoscută ca aşezare ruralădin a doua jumătate a sec. 14, locali tateaapare menţionată documentar, primaoară, la 18 nov. 1393, într-un hrisov în careRoman I, domn al Moldovei, dăruieşteunor boieri un sat de pe râul Suceava, alcărui hotar trecea prin apropierea satelorşi ocolului lui Radomir. Istoricul NicolaeIorga presu pune că numele localităţiiprovine de la un anume Radu, probabilconducătorul obştii locale din perioadaanterioară întemeierii statului feudalMoldova. Cel mai vechi document în carelocali tatea apare consemnată cudenumirea de Rădăuţi datează din 6 iul.1413, în care Alexandru cel Bun, domn alMoldovei, trece în stăpânirea soacrei sale,Doamna Anastasia, mai multe sate şiocoale, urmând ca după moartea ei,acestea să intre în proprietatea Episcopieide Rădăuţi. Din anul 1402 şi până în 1789,

la R. a funcţionat o Episcopie. Localitateaa suferit de mai multe ori de pe urmajafurilor şi incendiilor provocate, mai alesîn sec. 18, de invaziile tătarilor, turcilor,polonezilor şi cazacilor. În 1744, la R. afost dată în folosinţă o tipografie, iar în1747 a fost înfiinţată (pe lângă Episcopie)o şcoală cu predarea în română şi sla -vonă. În perioada stăpânirii austriece aBucovinei (1775–1918), R. a primit statutde oraş (1819), executându-se şi o serie delucrări de asanare a mlaştinilorînconjurătoare, de canalizare a unorcursuri de apă care străbăteau oraşul şi detrasare a tramei stradale. În aceastăperioadă, R. a fost sediul unui district, iardupă 1918 şi până în 1950 reşed. judeţuluicu acelaşi nume. Declarat municipiu la24 nov. 1994. Monumente: biserica„Sfântul Nicolae” (numită şi Bogdana),ctitorie de după anul 1359 a domnuluiBogdan I, este cea mai veche clădirebisericească din zid din Moldova.Construită pe locul unei vechi biserici dinlemn, biserica Bogdana, care a găzduit dela început sediul Episcopiei Rădăuţilor, areo înfăţişare simplă, fără turlă, cu acoperişţuguiat, amintind de simplitatea caselorţărăneşti bucovinene, păstrându-şi formainiţială, cu excepţia pridvorului adăugat deAlexandru Lăpuşneanu în 1559. Picturilemurale interioare, execu tate în timpuldomniei lui Alexandru cel Bun, au fostrefăcute în întregime în vremea domnuluiŞtefan cel Mare şi recondiţionate în 1745–1750 şi repictată în 1880 de pictorulEpaminonda Bucewski. În altar se eviden -ţiază patru compoziţii: Cina cea de taină,
Împărtăşirea Sfinţilor Apostoli cu vin,
Împărtăşirea Sfinţilor Apostoli cu pâine şi
Spălarea picioarelor. Valoros tablou votivcare îi înfăţişează pe domnii Bogdan I,Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare şiAlexandru Lăpuşneanu. Biserica „SfântulNicolae” a fost transformată (în 1479) înnecropolă domnească de către Ştefan celMare, care a pus lespezi sculptate pemormintele domnilor Bogdan I, Laţcu,Roman I, Ştefan I, Bogdan II. Tot aici, înnaos, se mai află mormintele lui Bogdan,fratele lui Alexandru cel Bun, alAnastasiei, fiica voievodului Laţcu (soacralui Alexandru cel Bun), decedată în 1420,al doamnei Stana (mama lui Ştefăniţă) şial lui Ionichie, fost episcop de Rădăuţi.Mănăstirea Bogdana a fost desfiinţată în1775 din ordinul Curţii imperiale de laViena, rămânând doar biserica episcopalăpână în 1872, când Episcopia a fosttransferată de la Rădăuţi la Cernăuţi, iar
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Supr.: peste 600 km2. Dispusă pe direcţieNV-SE, pe c. 35 km lungime şi c. 20 kmlăţime max., Depr. R. se află în zona decontact a Obcinei Mari cu Pod. Sucevei,spre care înaintează tentacular sub formăde golfuri depresionare, iar prinintermediul culoarelor văilor Suceava şiSuceviţa are strânse legături funcţionalecu zona montană. Peste funda mentulalcătuit din calcare albe de vârstăsenonian-cenomaniană, care aparţinePlatformei Podolice, se află un strat degresii şi nisipuri, suprapus de formaţiunitortoniene cu anhidrit (groase de 850 m)şi apoi de depozite sarmaţiene (marne,argile cu intercalaţii de nisipuri, gresiimicacee), groase de c. 250 m şi dedepozite aluvionare pleistocene. Depr.
R., ca de altfel întregul Podiş al Sucevei,prezintă largi văluriri ale stratelorcomponente, evidenţiind în relief boltiriuşoare sub forma unor domuri puţinproeminente. Climă rece, cu temp. mediimultianuale în jur de 7°C, cu iernifriguroase (medii lunare sub –5°C) şi verirăcoroase (18–20°C). Precipitaţiile mediianuale însumează c. 650 mm. Culturi deplante tehnice (in, cânepă ş.a.), cartofi,castraveţi, varză, plante pentru nutreţ,cereale ş.a. Extinse suprafeţe cu păşunişi fâneţe naturale. Aliniamentul dealu -rilor Leahu, Brădet, Colnic şi Osoiîmparte Depr. R. în două compartimente:Depr. Rădăuţi şi Depr. Horodnic.

2. Municipiu în jud. Suceava, situat îndepre si unea omonimă, pe interfluviuldintre râurile Suce viţa şi Pozen, la 360–380

Rădăuţi (2). Catedrala „Pogorârea Duhului Sfânt”
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din 1872 până în 1992 a funcţionat cabiserică de parohie. La 7 dec. 1992, labiserica „Sfântul Nicolae” a fost instalatun stareţ, ea redevenind, astfel, mănăstire(în perioada 1993–1998 s-au construitchiliile, paraclisul cu hramul „SfântulLeontie”, zidul de incintă, o sală de muzeuş.a.). Clopotniţa bisericii datează din 1721;catedrala „Pogorârea Duhului Sfânt”a fost construită în două etape (1926–1940şi 1947–1961), după planurile arhitectuluiMihail Pankowski, pictată de Iosif Cheberşi renovată în 1998-2000; biserica romano-catolică (1823–1826), în stil romanic, are37 m lungime, 13,5 m lăţime şi 14 mînălţime, iar turnul-clopot niţă (cu patruclo pote şi un ceas cu patru cadrane) are35 m înălţime; biserica evanghelică (1862);clădirea fostei judecă torii (1862); clădirealiceului „Eudoxiu Hurmuzaki” (1863);clădirea muzeului municipal (1860);templul evreesc (1879); fosta casă ger mană(1896), azi cinema tograf; clădi rea fosteiprefecturi (1909), azi hotel; clădirea BănciiNaţionale, construită în 1940 dupăplanurile arhitec tului Radu Dudescu; în1984 a fost inau gurată Aleea Voievozilor,străjuită de bustu rile domnilor Bogdan I,Petru Muşat, Alexandru cel Bun, Ştefancel Mare, Petru Rareş, Alexandru IoanCuza; statuia ecvestră a domnului BogdanI, opera sculptorului Marius Butunoiu,dezvelită în 1985.
RĂDĂUŢI-PRUT, com. în jud. Botoşani,alcă tu ită din 3 sate, situată în NE CâmpieiJijiei Superi oare, în lunca şi pe terasele depe dr. Prutului, la graniţa cu Rep. Moldova;3 577 loc. (1 ian. 2011): 1 770 de sex masc. şi1 807 fem. Punct de frontieră (vamă). Expl.de nisip cuarţos (în satul Miorcani). Morărit.Obiecte confecţionate din nuiele împletite.Creşterea bovinelor (Miorcani). Centru decusături şi ţesături populare. Satul Rădăuţi-Prut apare menţionat documentar primaoară, în 1437, iar ca târg în 1845. Biserică dinlemn cu hramul „Sfântul Nicolae” (sec. 18),în satul Rădăuţi-Prut şi conacul poetuluiIon Pillat (c. 1830, cu transformări din 1900),azi dispensar, în satul Miorcani. SatulRădăuţi-Prut a fost distrus în proporţie de70% de inundaţiile catastrofale din 25–27iul. 2008 (peste 100 de case s-au prăbuşit şiau fost luate de apă).
RĂDESEI, Peştera ~ Õ Cetăţile ~.

RĂDEŞTI 1. Com. în jud. Alba, alcătuitădin 4 sate, situată în lunca şi pe teraselede pe stg. văii Mureşului, în zona decontact a acestora cu Dealu rile TârnaveiMici; 1 308 loc. (1 ian. 2011): 677 de sex

masc. şi 631 fem. Haltă de c.f. (în satulŞoimuş). Pe terit. satului Rădeşti,menţionat documentar, prima oară, înperioada 1263–1269, au fost identifi cateurmele unei aşezări daco-romane.Biserică refor mată (sec. 18) şi bisericaortodoxă cu hramul „Pogorârea DuhuluiSfânt”, în stil baroc (începutul sec. 20), cuturn de 33 m înălţime, în satul Rădeşti.Până în 1733, satul Rădeşti s-a numit
Tâmpăhaza, apoi Uifalău, iar din 1920poartă numele actual.

2. Com. în jud. Galaţi, alcătuită din 2sate, situată în Pod. Covurlui; 1 534 loc.(1 ian. 2011): 778 de sex masc. şi 756 fem.Prelucr. laptelui de oaie. Morărit. Apicul -tură. Creşterea ovinelor. Centru de cera -mică populară (Rădeşti). Biserica „SfântulNicolae” (1923-1937), în satul Rădeşti.Com. R. a fost înfiinţată la 1 mart. 2004prin desprinderea satelor Cruceanu şiRădeşti din com. Bălăbăneşti, jud. Galaţi.
RĂDOIEŞTI, com. în jud. Teleorman,alcătuită din 3 sate, situată în CâmpiaGăvanu-Burdea, pe râul Tinoasa; 2 193loc. (1 ian. 2011): 1 072 de sex masc. şi1 121 fem. Reşed. com. este satul Rădoieşti-
Vale. Staţie de c.f. (în satul Rădoieşti-Vale). Culturi de cereale, plante tehniceşi de nutreţ, floarea-soare lui etc. În satulRădoieşti-Vale se află biserica avândhramul „Sfânta Treime” (1817).
RĂDUCĂNENI, com. în jud. Iaşi, alcă -tuită din 4 sate, situată în partea de E aPod. Central Moldo venesc, pe râul Bohotinşi pe dr. văii Jijia; 7 940 loc. (1 ian. 2011):3 967 de sex masc. şi 3 973 fem. Expl. degresii. Tăbăcărie. Ateliere de covoare şide împle tituri din răchită şi papură.Centru de vinificaţie. Centru pomicol(meri, pruni, cireşi) şi viticol (podgo riaBohotin). Creşterea bovinelor, ovinelorşi păsărilor. Izvoare cu ape mineralebicarbonatate, sulfatate, calcice, magne -ziene cu mineralizare ridi cată (2 209mg ‰), folosite local. În satul Răducă -neni, înfiinţat în 1806 cu numele Pietrosulde către hatmanul Răducanu Rosetti şiridicat la rang de târg în 1838–1839, se aflăcasa „Rosetti-Catargiu” (sec. 19), iar în satulBohotin, biserica având hramul „SfântulNicolae” (1842–1845).
RĂDULEŞTI-FILITIS Õ Brazii (2).

RĂIUŢ, masiv deluros în SubcarpaţiiVrancei, situat între văile râurilor Putna(la N) şi Milcov (la S), alcătuit din gresii,argile, marne nisipoase, nisi puri etc. Faceparte din şirul dealurilor înalte care închid

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 CâmpiaGăvanu-Burdea, pe cursul superior alrâului Neajlov; 2 271 loc. (1 ian. 2011):1 142 de sex masc. şi 1 129 fem. Expl. depetrol. Culturi de cereale, plante tehniceşi de nutreţ, floarea-soarelui, legu mi -noase pentru boabe, tutun ş.a. Creştereabovinelor. Lacul şi pădurea de foioaseMozacu. Fond cinegetic (fazani). Cabanăde vânătoare. Biserica „Sfânta Parascheva”(1821), în satul Răscăeţi.Com. R. a fostînfiinţată la 6 dec. 2004 prin desprindereasatelor Răscăeţi şi Vultureanca din com.Vişina, jud. Dâmboviţa.
2. Õ Ioneşti (3).

RĂSMIREŞTI, com. în jud. Teleorman,alcă tuită din 2 sate, situată în partea deNV a Câmpiei Burnas; 839 loc. (1 ian.2011): 415 de sex masc. şi 424 fem. Culturide cereale, plante tehnice şi de nutreţ,floarea-soarelui etc. Biserica avândhramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şiElena” (1850), în satul Răsmireşti.
RĂSTOACA 1. Com. în jud. Vrancea,formată dintr-un sat, situată în CâmpiaSiretului Inferior, pe valea râului Putna,la 12 km SE de municipiul Focşani; 2 526loc. (1 ian. 2011): 1 240 de sex masc. şi1 286 fem. Culturi de cereale. Viticultură.Morărit. Confecţii metalice. Atelier detâmplărie. Biserica „Sfântul Nicolae”(1890). Com. R. a fost înfiinţată la 7 mai2004 prin desprinderea satului Răstoacadin com. Milcovul, jud. Vrancea.

2. Õ Sabar.

RĂSTOAICA Õ Puchenii Mari.

RĂSTOENI Õ Puchenii Mari.

RĂSTOLIŢA, com. în jud. Mureş, alcă -tuită din 5 sate, situată în zona defileuluiMureşului dintre Topliţa şi Deda, la confl.râului Răstoliţa cu Mure şul, la poalele deS ale M-ţilor Căliman şi cele de NV aleM-ţilor Gurghiu; 2 101 loc. (1 ian. 2011):1 104 de sex masc. şi 997 fem. Staţie (însatul Răsto liţa) şi haltă de c.f. (în satulAndreneasa). Hidro centrală (50 MW)alimentată de apele lacului de acu mulareRăstoliţa (3,8 km lungime; vol.: 43 mil. m3).Expl. şi prelucr. lemnului (che restea).Localitate cu potenţial climateric. În satul
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Răstoliţa, menţionat documentar în 1850,se află biserica din lemn cu hramul„Sfântul Nicolae” (sec. 18, cu unele trans -formări din sec. 19).
RĂSUCENI, com. în jud. Giurgiu, alcă -tuită din 4 sate, situată în partea de NVa Câmpiei Burnas, pe dr. văii Câlniştea;2 314 loc. (1 ian. 2011): 1 142 de sex masc.şi 1 172 fem. Culturi de cereale, plantetehnice şi de nutreţ, sfeclă de zahăr,floarea-soare lui, legume etc. Creştereaporcinelor. Între 17 febr. 1968 şi 23 ian.1981, com. R. a făcut parte din jud. Ilfov.În satul Răsuceni, atestat documentar însec. 18, se află bisericile cu hramu rile„Sfântul Nicolae” (1876), „AdormireaMaicii Domnului” (1883) şi conacul luiIon Barbu Arion (1900), azi sediul Primă -riei, iar în satul Cucuruzu, menţionatdocumentar în 1575, există biserica avândhramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şiElena” (1830). Fond cinegetic.
RĂŞINARI, com. în jud. Sibiu, alcătuitădin 2 sate, situată la poalele de NE aleM-ţilor Cindrel, pe cursul superior alrâului Sebeş, la 12 km SV de municipiulSibiu, de care este legat printr-o linie detramvai, dată în folosinţă în anul 1947, şiuna de autobuz; 5 716 loc. (1 ian. 2011):2 853 de sex masc. şi 2 863 fem. Expl. deserpentină (folosită pentru lucrări deornamentaţii). Expl. şi prelucr. primarăa lemnului. Fabrică de ciocolată; produsede panificaţie. Producţie meşteşugă reascăde lemnărie (sănii, şarete, bănci pentruelevi etc.). Centru de cusături şi ţesăturipopulare (covoare, carpete, ştergare,laibăre), de articole de artizanat (blidare,mese, cuiere, obiecte de uz casnic etc.) şide ceramică cu decoraţiuni. Importantcentru pomi col (meri, pruni, peri) şi decreştere a animalelor (în special oi), cunumeroase „aşezări” de fân, numite local

„colibe”, situate la 800–1 200 m alt. Însatul Răşinari, menţionat docu mentar,prima oară, în 1204, se află un muzeuetnografic şi de ştiinţele naturii, inauguratîn 1952, amenajat în conacul lui C.Berceanu, cu peste 1 500 de exponate,casele memoriale „Octavian Goga” şi„Emil Cioran”, ruinele unei cetăţi depământ din sec. 12–13, conacul „Berceanu”(sec. 19), o casă din lemn (1832), clădireavechii şcoli, numită azi „Octavian Goga”(1836, cu adăugiri din 1864, 1904, 1957)şi biserica ortodoxă cu hramul „CuvioasaParascheva”, con struită în anii 1752–1758pe locul unei vechi biserici ce data din1383, care păstrează picturi muraleinterioare şi exterioare originare, execu -tate de o echipă de zugravi condusă deIon Grigorovici. Caracteristic pentrupicturile murale este plasarea în cadrulscenelor reli gioase (exemplu: „NaştereaDom nului”) a unor personaje în portpopular local. Tot în satul Răşinari existăbiserica „Sfânta Treime” (1800–1814,sfinţită la 12 sept. 1815), biserica greco-catolică „Sfân tul Ilie” (sfinţită în 1838),preluată de cultul ortodox în 1948 şi Casaepiscopală construită din lemn în 1710care a fost sediul primei episcopiiortodoxe din Transilvania, transformatăîn muzeu. Com. R., aflată în zona numităMărgini mea Sibiului, este renumită prinfrumuseţea portului popular, a cusă -turilor şi ţesăturilor populare, a caselordeco rate artistic, a porţilor din lemnsculptat etc. La 20 km de R. se aflăstaţiunea climaterică Păltiniş. La R. s-anăscut poetul Octavian Goga (1881-1938).Agroturism.
RĂTEI, Peştera ~, peşteră situată înpartea de S a M-ţilor Leaota, săpată încalcarele jurasice ale masivului Lespezi,pe stg. pârâului Rătei (afl. al Ialomiţei),la 1 080 m alt. Lungimea galeriilor: 5 160m. Explorată în anii 1969–1972. Prezintăo reţea ramificată şi meandrată de galeriiparalele, dispuse pe trei niveluri (inferior,mediu, superior), şi câteva săli mari.Etajul inferior, constituit din mai multegalerii care însumează 1 250 m lungime,cu înălţimi de c. 4 m, conţine lapiezuri,marmite, sifoane, cel mediu, cu un labirintde galerii în lungime totală de 2 400 m şicâteva săli, prezintă stalactite, blocuri deprăbuşire, diaclaze şi numeroase concre -ţiuni, iar nivelul superior (1 510 mlungime), alcătuit din Galeria nouă (carecomunică cu sala prăbuşită şi cu alte săliaferente), are concreţiuni de calcită, gipsşi aragonit. Temp. aerului din interiorul

peşterii este de 8–12°C, iar umiditatea de90–100%. Faună săracă. Greu accesibilă.
RĂTEŞTI 1. Com. în jud. Argeş, alcătuitădin 7 sate, situată în Câmpia Piteştiului,pe dr. văii Argeşului şi pe cursul superioral râului Neajlov, pe autostrada Bucu -reşti–Piteşti; 3 240 loc. (1 ian. 2011): 1 583de sex masc. şi 1 657 fem. Nod rutier.Balastiere. Fabrică de aparate electrice.Culturi de cereale, plante tehnice şi denutreţ, floarea-soare lui, legume etc.Fermă de creştere a bovinelor (rasaHolstein), în satul Răteşti. În satul Tigvenise află un conac fortificat, construit în sec.18 de fam. Tigveanu (cu unele modificăridin sec. 19, efectuate de Teodor Brătianu),conacul lui Gheorghe Brătianu (1925),biserica având hramul „AdormireaMaicii Domnului” (1906) şi ruinelebisericii cu hramul „Sfinţii Voievozi”(ctitorie de la sf. sec. 18 a stolni cului TeodorBrătianu), iar în satul Ciupa-Mănciu lescuexistă casa lui Armand Călinescu (1925).Rezer vaţie naturală (pădurea Răteşti).Popas turistic. Agroturism.

2. Mănăstirea ~ Õ Berca.

RĂUCEŞTI, com. în jud. Neamţ, alcătuitădin 4 sate, situată în zona SubcarpaţilorNeamţului, pe râul Sărata, la confl.acestuia cu râul Moldova; 8 673 loc.(1 ian. 2011): 4 436 de sex  masc. şi 4 237fem. Centru de confecţionare a covoa -relor manuale. Produse din cauciuc.Fabrică de ciorapi. Pomicultură. Izvoarecu ape minerale sărate (în satul Oglinzi),indicate pentru tratarea afecţiunilorreumatis male. În satul Răuceşti, menţio -nat docu mentar, prima oară, în 1711, într-un zapis semnat de Dimitrie Cantemir,se află biserica având hramul „Adormi -rea Maicii Domnului”, ctitorie din 1866a lui Mihail Kogălniceanu.
RĂUSENI, com. în jud. Botoşani, alcă -tuită din 5 sate, situată în zona de contacta Câmpiei Jijiei Superioare cu CâmpiaJijiei Inferioare, pe râul Jijia; 3 029 loc.(1 ian. 2011): 1 489 de sex masc. şi 1 540fem. Halte de c.f. (în satele Răuseni şiRediu). În satul Răuseni, menţionatdocumentar, prima oară, în 1425, se aflăo biserică din lemn cu hramul „SfântulElefterie” (1789, reparată în 1856). La 14dec. 1433, satul Răuseni apare consemnatcu numele Comândăreşti, iar din 1924poartă denumirea actuală.
RĂZ, Muntele ~ Õ Plopiş (1).

RĂZBOIENI, com. în jud. Neamţ,alcătuită din 5 sate, situată în zona
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al domniei lui anul al patruze cileacurgătoriu, luna Noembre 8”. Biserica nuare turle, dar are acoperişul terminat cuo strea  şină mare, iar pereţii exteriori suntîmpodobiţi în partea superioară, subcornişă, cu două rânduri de ocniţe,precum şi cu cărămizi smălţuite şi discuripolicrome cu bumbi. Biserica a fostpictată în interior în sec. 19 şi restauratăîn anii 1975–1977. În 1990, prin grija I.P.S.Daniel, mitropolit al Moldovei şiBucovinei, aici s-a redeschis o mănăstirede maici. În satul Valea Mare (fost
Tâmpeşti) se află biserica „SfântulGheorghe” (1740).
RĂZVAD, com. în jud. Dâmboviţa, alcă -tuită din 3 sate, situată în zona de contacta Câmpiei Târgoviştei cu SubcarpaţiiIalomiţei, pe stg. văii Ialo miţa şi pe cursulsuperior 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. (însatul Valea Voievozilor). Producţie deinstalaţii termice (în satul Valea Voievozilor)şi de produse electrice (Răzvad). Expl. depetrol. Punct muzeal cu colecţii de istorieşi etnografie (în satul Răzvad). În satulGorgota se află biserica „Schim barea laFaţă”, ctitorie din 1554–1557 a domnuluiPătraşcu cel Bun, incendiată de turci în1597 şi supusă unor refaceri ulterioare(1612, 1623, 1836). Biserica a fostconsolidată şi restaurată în 1967-1968 şideclarată monument istoric; în satulRăzvad, menţionat docu mentar la 17 nov.1431, există bisericile „Ador mirea MaiciiDomnului” (1859) şi „Sfântul Nicolae”(1868), clă direa Primă riei (sf. sec. 19),conacul Vlăde nilor (începu tul sec. 20) şiun monument închinat eroilor căzuţi întimpul Primului Război Mondial, iar însatul Valea Voievozilor se află biserica„Adormirea Maicii Domnu lui” (1824).
RÂBNIC Õ Râmnicu Vâlcea (2).

RÂBNICUL DE VÂLCEA Õ Râmnicu
Vâl cea (2).

RÂCA, com. în jud. Argeş, alcătuită din3 sate, situată în Câmpia Găvanu-Burdea;1 443 loc. (1 ian. 2011): 703 de sex masc.şi 740 fem. Culturi de cereale. În arealulcom. R. au fost descoperite vestigiile uneiaşezări din Epoca fierului (sec. 4–3 î.Hr.).În satul Râca, atestat documentar în 1525,se află biserica „Sfinţii Arhangheli Mihailşi Gavriil” (1868).Com. R. a fost înfiinţatăla 13 mai 2003 prin desprinderea satelorAdunaţi, Bucov şi Râca din com. Popeşti,jud. Argeş.

RÂCIU, com. în jud. Mureş, alcătuită din15 sate, situată în zona de contact a Coli -nelor Mădăraşului cu cele ale Comlodului(Câmpia colinară a Sărmaşului), pe cursulsuperior al râului Lechinţa; 3 595 loc.(1 ian. 2011): 1 804 de sex masc. şi 1 791fem. Haltă de c.f. (în satele Râciu şiSânmărtinu de Câmpie). Nod rutier.Expl. de gaze naturale (în satele Râciu şiValea Ulieşului). Culturi de cartofi.Creşterea ovinelor. Satul Râciu aparemenţionat documentar, prima oară, în1305. În satul Sânmărtinu de Câmpie,menţionat documentar, prima oară, în1329, se află mănăstirea Sânmărtin (decălugări) înfiinţată la sf. sec. 13 sauînceputul sec. 14. Pe locul bisericii dinzid, distrusă la începutul sec. 17, s-aconstruit bise rica actuală, din lemn, cuhramul „Adormirea Maicii Domnului”,refăcută în 1660 şi restaurată în 1978.Mănăstirea a fost desfiinţată în 1782 şireînfiinţată în 1992. Păstrează icoane dinsec. 17–18, pictate de părintele Marcu(1745), Toader Zugravul, popa Gheorghedin Şendreni (1865). În satul NimaRâciului există mănăstirea greco-catolicăcu acelaşi nume (de călugări) cu bisericadin lemn cu hramul „Adormirea MaiciiDomnului” datând din anul 1800.
RÂFOV, com. în jud. Prahova, alcătuită din9 sate, situată în Câmpia Ploieştiului, pedr. văii Teleajenu lui 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 realizatedin papură şi răchită împletită. Morărit;produse de panificaţie. Apicultură. Înmartie 1857, la Râfov a fost pusă în func -ţiu ne o rafinărie de petrol cu o capacitatede 2 700 tone pe an (printre primele dinlume), concepută de Alexe Marin,Theodor Mehedinţeanu şi Adolf Steege,cu instalaţii germane aduse de laHamburg. Prin rafinarea ţiţeiului seobţinea, printre altele, şi petrolul lampantfolosit la iluminatul oraşului Bucureşti.Pe terit. satului Buda, întemeiat laînceputul anului 1500, a fost descoperitun tezaur monetar alcătuit din 200 depiese din argint introduse într-un vas delut ars, datate ca fiind emise în sec. 3 î.Hr.În arealul satului Palanca, pe malul râuluiTeleajen, a fost descoperită (în 1998) oambarcaţiune de tip monoxilă, respectivo barcă lucrată din trunchiul unui singurcopac, cu o lungime de 10,50 m şi o lăţimede 0,75 m în zona centrală şi de 0,65 m la

787RâfovSubcarpaţilor Neamţului, pe râul ValeaAlbă şi pe dr. văii râului Moldova; 2 276loc. (1 ian. 2011): 1 124 de sex masc. şi1 152 fem. Reşed. com. este satul Războienii
de Jos. Satul Războieni este atestat docu -mentar la 31 mart. 1612, satul Războieniide 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 oapărare eroică, oastea moldoveană,comandată de Ştefan cel Mare şi fiul săuAlexandru, a fost înfrântă de armataotomană condusă de Mahomed II,superioară din punct de vedere numeric.În legătură cu acest eve niment, cronicavremii consemnează: „...În anul 6984, iaral domniei mele al douăzecilea ancurgătoriu, sculatu-s’au puterniculMahomet, împăratul turcesc, cu toate alesale răsăritene puteri… Au venit ca săjefuiască şi să piarză Ţara Moldovei şi auajuns până aici, la locul numit Pârâul Alb,şi noi Ştefan Voievod, cu fiul nostruAlexandru, eşit’am înaintea lor aici, şi amfăcut cu dânşii războiu în luna Iulie în 26zile. Şi cu îngăduirea lui Dumnezeu,biruiţi fură creştinii de către păgâni, şicăzură acolo multă mulţime de oştenimoldoveni…”. În amintirea şi întrupomenirea acestor eroi căzuţi în luptelecu turcii, domnul Ştefan cel Mare aconstruit (deasupra gropii comune aeroilor), în perioada 26 iul.-nov. 1496,biserica cu hramul „Sfinţii ArhangheliMihail şi Gavriil” (sfin ţită la 8 nov. 1496),având dimensiuni mari (21,60 m lungimeşi 8,50 m lăţime). În textul pisaniei, dupăce se povesteşte pe larg lupta cu turcii,se spune: „…Întru rugăşie şi Doamneisale Maria şi fiilor săi Alexandru şiBogdan şi întru pomenirea şi întrudesufleţirea tuturor ortodocşilor creştinicari aici au perit. În anul 7004 (1496), iar

Războieni. Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil”



capete, apreciataă ca fiind construită lasf. sec. 14. Satul Antofiloaia a fost înte -meiat în 1864 pe moşia boierului Antofil.În satul Râfov se află Curtea Domneascăa lui Ştefan Cantacuzino (1714–1715),conacul lui Costache Cantacuzino (primajumătate a sec. 18) şi biserica avândhramul „Sfântul Nicolae”, construită în1742 prin strădania lui Chivu Căplescuşi pictată în 1748; bisericile cu acelaşihram – „Sfântul Nicolae”, în satele Goga(zidită în 1776 din ini ţiativa pitaruluiGrigore Brezoianu şi a vornicului C.Bălăceanu şi reparată în 1866) şiAntofiloaia (1783, refăcută în 1875). 
RÂIOASA 1. Pădure de tip şleau decâmpie (rest al Codrilor Vlăsiei), situatăîn jud. Ilfov, la NV de Bucureşti, pe dr.şoselei Bucureşti–Piteşti, la c. 6 km S decomplexul turistic Mogoşoaia, la 85 m alt.Extinsă pe o supr. de 54,8 ha, pădurea R.a fost declarată rezervaţie forestieră şi flo -ristică (în 1973), pentru că în interiorul eise dezvoltă, în condiţii optime, o serie devarietăţi şi forme de brânduşe de primă -vară (Crocus moesiacus). Parcelele cupădure de stejar (Quercus robur), carpen(Carpinus betulus), arţar (Acer platanoides),ulm (Ulmus laevis) ş.a., alternează cu celeocu pate de plantaţii de salcâm (peste otreime din supra faţă). Stratul de arbuştieste alcătuit din exemplare de corn (Cornus
mas), soc (Sambucus nigra), sânger (Cornus
sanguinea) etc., iar cel ierbaceu este repre -zentat prin ghiocei (Galanthus nivalis),viorele (Scilla bifolia), toporaşi (Viola

odorata), untişor (Ficaria verna), brebenei(Corydalis cava) ş.a. 
2. Õ Lunca (4).

RÂMEŢ, com. în jud. Alba, alcătuită din13 sate, situată în partea de NE a M-ţilorTrascău, pe cursul mijlociu al râuluiStremţ (sau Geoagiu), în zona în careacesta formează chei de o rară frumuseţe;559 loc. (1 ian. 2011): 258 de sex masc. şi301 fem. Zonă tradiţională de confecţio -nare 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 versanţiabrupţi, la baza cărora apar mai multeguri de peşteri, a fost declarată rezervaţienaturală în 1969. Aici se întâl nesc o seriede plante rare ca cetina de negi (Juni perus
sabina), papucul doamnei (Cypripedium
calceolus), tămâiţa (Daphne cnearum),
Centaurea reichen bachii. Rezervaţia „CheileMănăstirii”, de pe valea râului Geoagiu,şi culmea Râmeţului sunt situate parţialîn raza satului Valea Mănăstirii, cealaltăparte aparţinând com. Stremţ, respectivsatului Faţa Pietrii. Satul Râmeţ aparemenţionat documentar, prima oară, în1441. În satul Valea Mănăstirii se aflămănăstirea Râmeţ (de maici), cu bisericaavând triplu hram „Izvorul Tămăduirii”,„Naşterea Maicii Domnului” şi „SfântulNicolae”, ctito rie din anul 1214 a călu -gărilor Ghelasie şi Romulus şi atestatădocumentar la 2 iulie 1377. În anii 1987–1988, pe pereţii interiori ai bisericii au fostidentificate mai multe straturi de picturidatând din anii 1300 (primul strat), 1310,1377, 1450, 1483 (executate de zugravul

788 Râioasa 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 mănăs tirilor din
Transilvania, aşeză mântul 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 Dom nului” 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 pre -
văute 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 etno -
gra fie etc. În cadrul mănsătirii funcţio -
nea ză ateliere pentru confecţionat
covoare manuale, tricotaje ş.a.
RÂMNA, râu, afl. dr. al Putnei în Câmpia
Sire tului 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
subcarpa tică 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.Cheile Râmeţului

Râmeţ. Bisericile „Izvorul Tămăduirii” (în prim
plan) şi „Adormirea Maicii Domnului"



RÂMNIC 1. Câmpia Râmnicului, câmpiecu caracter piemontan, parte componentăa Câmpiei Române, situată în partea deNV a acesteia, la N de cursul inf. alBuzăului, între Subcarpaţii Vrancei (la Vşi NV), Câmpia Siretului (la E) şi CâmpiaBuzău lui (la S). Alcătuită din lunci, teraseşi câmpuri interfluviale extinse, C.R. esteacoperită predomi nant cu soluri aluvialeşi cernoziomice, propice culturiloragricole.                                                        
2. Õ Râmnicu Sărat (1).
3. Õ Râmnicu Vâlcea (2).

RÂMNICELU 1. Com. în jud. Brăila,alcătuită din 4 sate, situată în zona decontact a Câmpiei Buzăului cu CâmpiaBrăilei, pe cursul inf. al râului Buzău;2 159 loc. (1 ian. 2011): 1 074 de sex masc.şi 1 085 fem. Culturi de cereale, plantetehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui,legu me etc. Herghelie (depozit dearmăsari). Zonă de interes cinegetic. Peterit. satului Râmnicelu au fost desco -perite (1968) urmele unei aşezări de la sf.Neoliti cului şi începutul Epocii bronzului,în care s-au găsit resturi ceramice de tipCucuteni, precum şi patru morminte deînhumaţie sarmatice (sec. 4 d.Hr.).
2. Com. în jud. Buzău, alcătuită din 4sate, situată în Câmpia Râmnicului, perâul Râmnicu Sărat; 4 595 loc. (1 ian.2011): 2 282 de sex masc. şi 2 313 fem.Prelucr. metalelor prin aşchiere. Culturide ce reale, de ceapă, usturoi, arpagic ş.a.În satul Râmnicelu, menţionat documentar,prima oară, în 1599, se află biserica avândhramul „Sfinţii Voievozi” (1857). Până la1 ian. 1965, satul şi com. R. s-au numit

Obidiţi.

RÂMNICU DE SUS Õ Râmnicu Vâlcea
(2).

RÂMNICU PE OLT Õ Râmnicu Vâlcea
(2).

RÂMNICU SĂRAT 1. Râu în partea de Ea României, afl. dr. al Siretului pe terit.com. Năneşti, jud. Vrancea; 123 km; supr.bazinului: 1 010 km2. Izv. de pe pantelede 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 SubcarpaţiiVrancei (în sens restrâns) şi sectoruldealurilor Bisocăi şi Budei (inclus de ceimai mulţi autori tot în SubcarpaţiiVrancei), unde pantele longitudinale suntaccentuate (33‰), cu excepţia zonelordepresionare în care panta scade sub 5‰,având o direcţie generală de curgereNV-SE. După un curs de c. 10 km de la

izv., râul pătrunde mai întâi în Depr.Neculele şi apoi în Depr. Dumitreşti undeprimeşte aportul a numeroase izv.cloruro-sodice (Motnău, Păcuri etc.), princontri buţia cărora apele râului devinclorurate (de unde derivă şi numele de
Râmnicu Sărat), cu o minerali zare de 3–4g/l care se menţine până la vărsare. Dupăce scapă din strâmtura „Porţii de laBuda”, aflată între Dealul Căpăţânii (laNE) şi Dealul Budei (la SV), apele râuluiîncep să se liniştească treptat pătrunzândîn Câmpia Râmnicului, în arealul com.Podgoria (jud. Buzău). În aval demunicipiul Râmnicu Sărat, albia râuluiîşi schimbă brusc direcţia de curgere spreNE, panta se reduce şi mai mult, albiamajoră se lărgeşte şi meandrează puter -nic. Râul are un debit inconstant, cu omedie multi anuală de 2,65 m3/s. Lasfârşitul Cuaternarului şi în Holocen,înaintea accentuării lăsării subsidente aCâmpiei Siretului inferior, Râmnicu Săratcurgea pe valea actuală a Buzăuluiinferior sau era afluentul lui. În cursulinf., apele râului sunt folosite pentru iri -gaţii. Afl. pr.: Sărăţel, Râmnicel, Motnău,Coţatcu, Voetin. Întâlnit (în unele lucrăride specialitate) şi cu nu mele Râmnic.

2. Municipiu în jud. Buzău, situat înCâmpia piemontană a Râmnicului, la 118m alt., pe râul Râmnicu Sărat, la 29 kmN-NE de municipiul Buzău; 39 196 loc.(1 ian. 2011): 18 789 de sex masc. şi 20 407fem. Supr.: 52,9 km2, din care 8,8 km2 înintravilan; densitatea: 4 454 loc./km2.Staţie de c.f. (inaugurată la 13 iun. 1881).Nod rutier. Turnătorie de piese din fontă

pentru maşini-unelte. Instalaţie (rafinărie)de regene  rare a uleiurilor lubrifianteuzate. Producţie de mobilă pentru birouri,garnituri de frână şi etanşare pentru toatetipurile de autovehicule, de mate rialeantifricţiune pentru vagoanele de caleferată, de şuruburi, buloane, lanţuri şiarcuri, de confecţii, ţigarete şi produsealim. (conserve din legume şi fructe, pre -parate din carne şi lapte, ulei vegetal, vin,produse de panificaţie etc.). Producţiemeşteşugărească (confecţii artizanale,covoare manuale, obiecte împletite dinrăchită ş.a.). Morărit. Fermă de creşterea porci nelor. Centru pomicol şi viticol.Muzeu cu secţii de etnografie, arteplastice, ştiinţele naturii, cu colecţii decostume, covoare şi ceramică populare,de pictu ră şi sculptură românească, defloră şi faună autohtone şi alohtone(fluturi exotici din China şi Malaysia).
Istoric. Localitatea apare menţionatădocumentar ca sat, prima oară, la 8 sept.1439, într-un privilegiu comercial emisde domnul Vlad Dracul, iar ca oraş în1574. Unele documente din sec. 15 atestăcă R.S. era reşedinţă de judeţ – statutmen  ţinut până în 1950. Situat laintersecţia unor impor tante dru muricomerciale şi la hotarul dintre Moldovaşi Ţara Românească, R.S. a avut în sec.15 o importanţă politică şi militară deose -bită în politica antiotomană promovatăcu consecvenţă de Ştefan cel Mare careîncerca, în acele vremuri, să realizeze unputernic front românesc comun împo -

789Râmnicu Sărat

Râmnicu Sărat (2). Clădirea Primăriei
Râmnicu Sărat (2). Biserica „Adormirea Maicii
Domnului”
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790 Râmnicu Vâlcea

triva frecventelor atacuri otomane. În1474, Ştefan cel Mare a pus (la R.S.)piatra de temelie a bisericii „SfântaParascheva”. În a doua jumătate a sec.16, s-a construit o puternică fortificaţiecare să slujească drept „stavilă în caleaoştilor otomane şi mai ales a invazieitătarilor” – forti ficaţie refăcută la sf. sec.17 de Constantin Brâncoveanu. În anul1700, R.S. figura ca reşedinţă de judeţ peo hartă a Stol nicului ConstantinCantacuzino. În sec. 18, R.S. a suferit depe urma războaielor ruso-turce, iar în sec.19 a cunoscut efervescenţa anuluirevoluţionar 1848, a anului unionist 1859şi a celui de cucerire a inde pen denţei din1877. În perioada interbelică avea oindus trie incipientă (fabrici de ulei,săpun, rachiu, moară), dar s-a dezvoltatdin punct de vedere economic, urbanistic,social-cultural după 1950. Declaratmunicipiu la 24 nov. 1994. Monumente:biserica „Adormirea Maicii Domnu lui”,construită în 1691–1697 prin osârdiadomnului Constantin Brâncoveanu,restaurată după 1991, are o bogatădecoraţie sculptată la portal şi picturimurale interioare executate de PârvuMutu; bisericile „Sfântul Dumitru” (1707-1708, cu unele refa ceri din 1870–1871,pictată de Gheorghe Tattarescu), „SfântaParascheva", zidită în 1905-1907 pe loculcelei ridicată de Ştefan cel Mare în 1474-1481 şi demolată în 1896, „NaştereaMaicii Domnului" (1781-1784, restauratăîn 1884), „Sfinţii Arhangheli" (1765,restaurată în 1891 şi 1921), „SfântulSpiridon” (1784, renovată în 1814);edificiile celor două gări feroviareconstruite în 1881 şi 1893–1898; clădireaPrimăriei (1895-1898); bustul lui

Râmnicu Vâlcea (2). Casa Ştiinţei şi Tehnicii

Alexandru Vlahuţă, operă a sculpto ruluiOscar Späthe, dezvelită la 25 apr. 1937;casele memoriale ale biologului TraianSăvulescu şi sopranei Florica Cristoforeanu.
RÂMNICU VÂLCEA 1. Lac de acumularerealizat pe cursul inf. al râului Olt, la Nde muni cipiul omonim, dat în folosinţăîn 1974, ale cărui ape sunt folosite atâtpentru punerea în mişcare a turbinelorhidrocentralei de aici, cât şi pentru ali -men tarea cu apă a municipiului RâmnicuVâlcea. Supr.: 319 ha; vol.: 19,04 mil. m3.

2. Municipiu în partea central-sudicăa României, reşed. jud. Vâlcea, situat pedr. râului Olt, în partea de E aSubcarpaţilor Vâlcii, la poalele dealurilorCapela, Gurnoaia şi Purcăreţ, la 240–260m alt., la 16 km aval de ieşirea Oltului dindefi leul 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 înfuncţiune în 1974. Centrală termoelec -trică. Constr. de utilaj chimic şi demotoare electrice cu putere mică. Com -binat chimic (sodă caustică şi calcinată,mase plastice, insecticide, răşini sinteticeş.a.), dat în folosinţă în 1973 şi combinatde industrializare a lemnului (mobilă,placaje, furnire, plăci aglomerate dinlemn/PAL, panel). Producţie de încălţă -minte, de cărămidă, conf., ţesături şiproduse alim. (preparate din carne şilapte, conserve din legume şi fructe,băuturi, gemuri etc.). Tăbăcărie; tipo -grafie. Muzeu judeţean de istorie (fundatîn 1951 pe baza unei colecţii întemeiatăîn 1921 de Esmeralda Capeleanu şi reor -ga nizat în anii 1981–1982), cu un bogatmaterial referitor la istoria vâlceană;muzee de etnografie, de arhitectură

populară vâlceană şi de artă medievalăşi modernă (icoane, argintărie, mobilier,opere aparţinând artiştilor plastici româniNicolae Grigorescu, Gheorghe Petraşcu,Nicolae Tonitza, Dumitru Ghiaţă,Corneliu Baba, Ion Pacea, GheorgheAnghel ş.a.). Biblioteca judeţeană „AntimIvireanul” (f. 1935) are peste 400 000 vol.Filar monica de stat „Ion Dumitrescu” (f.30 nov. 1995), Teatrul de stat „AntonPann” (f. 1990), Teatrul municipal „Ariel”,Universi tatea de stat „ConstantinBrâncoveanu”, cu două facultăţi, 1 303studenţi şi 56 profesori şi Universi tateaparticulară „Cozia”, cu 1 280 studenţi şi48 profesori (2007–2008). Parcul Zăvoi(13 ha), amenajat în timpul domniei luiBarbu Ştirbei (1849–1853), inaugurat înanul 1850. Grădină zoologică. La R.V. s-acântat pentru prima oară (la 29 iul. 1848)imnul revoluţionar „Deşteaptă-te, ro -mâne” (versurile scrise de AndreiMureşanu, iar muzica de Anton Pann),devenit, din ian. 1990, imnul naţional alRomâniei. La R.V. are loc anual (din1968), în luna iulie, Festi valul inter -naţional de folclor „Cântecele Oltului” şiTârgul de artă populară, în luna august(din 1998). Istoric. Pe terit. localităţiicomponente Stolniceni au fost des co -perite (1962–1967) urmele unui castruroman din zid (60 x 50 m) şi ale uneiaşezări civile cu nume dacic (Buridava)datând din sec. 2–3, care au durat pânăîn sec. 6, cu construcţii din zid, mai multecartiere cu locuinţe şi clădiri publice ş.a.
R.V. apare menţionat documentar, primaoară, în 1370 ca reşed. domnească a luiVladislav I (Vlaicu Vodă), fiul lui NicolaeAlexandru, an în care el a înfiinţat aici adoua mitropolie, numită Noul Severin şitransformată peste un secol (în 1497) înEpiscopia Râmnicului şi a Noului Severin

Râmnicu Vâlcea (2). Palatul Prefecturii şi Primăriei Râmnicu Vâlcea (2). Biserica „Buna Vestire”



de către domnul   Radu cel Mare. La 20mai 1388, R.V. este atestat documentardin nou, într-un act emis de Mircea celBătrân în care aminteşte de „o moară dela Râmnic pe care a dăruit-o Dan IVoievod”, iar la 4 sept. 1389, acelaşi maredomn consem nează R.V. ca oraş domnesc(„… în oraşul domniei mele, numitRâmnic…”). În diferitele acte decancelarie, cronici sau hărţi din EvulMediu, localit. apare înscrisă sub diferitedenumiri: Noul Severin, Târgu Râmnicului,
Râmnicu de Sus, Râmnicu pe Olt, Râbnic,
Râbnicul de Vâlcea. Într-un hrisov din1533, domnul Vlad Vintilă aminteşte deoraşul Râmnic. La jumătatea sec. 16, înoraş a fost construită o Curte Domnească,întărită cu turnuri de apărare, unde şi-aavut reşed. domnul Pătraşcu cel Bun(1554–1557), tatăl lui Mihai Viteazul. Înaceeaşi perioadă, oraşul a fost şi capitalajud. Râbnic. În 1705, domnul ConstantinBrâncoveanu a instalat la R.V., pe lângăEpiscopie (episcopia a fost înfiinţată în1504 de domnul Radu cel Mare), otiparniţă în fruntea căreia l-a adus peAntim Ivireanul, marele cărturar altimpului. De sub teascu rile acesteia aapărut, în 1787, cea dintâi Gramaticătipărită în limba română, întocmită deIenăchiţă Văcărescu. În timpul răz -boaielor turco-austriece din 1738 şi 1788,oraşul a fost distrus aproape în întregimede incendii, fiind refăcut de fiecare dată.În documentele anului 1835, oraşulfigurează cu numele Râmnicul pe Olt,amintindu-se că aici func ţiona o şcoalăromânească. După o lungă perioadă dedecădere sau stagnare, oraşul s-adezvoltat intens după 1950. Declaratmunicipiu la 17 febr. 1968, când devineşi reşed. jud. Vâlcea. În prezent, R.V. areîn subordine ad-tivă 13 localităţi

componente: Aran ghel, Căzăneşti,Copăcelu, Dealu Ma lului, Feţeni, Goranu,Lespezi, Poenari, Priba, Râureni, Săliştea,Stolniceni şi Troian. Dintre acestea, sateleGoranu, Feţeni, Lespezi şi Săliştea, careîmpreună formau com. Goranu, au fostdesfiinţate în perioada 1991–1996, şi audevenit localităţi componente alemunicipiului R.V. Monumente: catedralaepiscopală cu hramul „Sfântul Nicolae”,zidită în 1504 prin grija dom nului Raducel Mare, a fost rezidită de Matei Basarabîn 1632-1634, apoi refăcută (după unincendiu) în anii 1677–1680, distrusă deturci în 1736 şi reconstruită în 1739-1749;afectată de incendiul din 7 apr. 1847,biserica a fost reconstruită în 1850–1856de episcopul Calinic, când au fost execu -tate şi picturile murale interioare de cătreGheorghe Tattarescu în 1854-1856.Biserica a fost restaurată în 1889, 1958,1986 şi 2005-2006. În această biserică afost ucis, la 2 ian. 1529, domnul Radu dela Afumaţi, împreună cu fiul său Vlad,de către postelnicul Drăgan şi vorniculNeagoe, la îndemnul boierilor Craioveşti,ca urmare a faptului că acesta a încercatsă schimbe politica de supunere faţă deImperiul Otoman. Tot aici a funcţionattimp de două secole tiparniţa înfiinţatăde Constantin Brâncoveanu; bisericile„Buna Vestire” (construită în timpuldomniei lui Mircea Ciobanul, 1545–1552,incendiată de turci în anul 1736 şirefăcută în anul 1747 de logofătul RaduRâmniceanu, reparată în 1925-1926, 1971-1973 şi după anul 2000), „CuvioasaParascheva” (ctitorie din 1557 a domnu -lui Pătraşcu cel Bun, terminată în 1587 defiul său, Mihai Viteazul şi sfinţită în 1593,

791Râmnicu Vâlcea

Râmnicu Vâlcea (2). Biserica „Cuvioasa Parascheva”

restaurată în 1790, refăcută şi zugrăvităîn 1831–1840 şi în 1879–1889; consolidatăşi reparată după anul 1980), „SfântulGheorghe” (ante 1636, refăcută în anii1737–1738, reconstruită în 1857-1860 şireparată în 1935-1945 şi 1960-1970),„Sfinţii Voievozi” (1677–1680, restauratăîn 1850-1853, pictată de GheorgheTattarescu şi reparată în 1956), bisericabolniţei, cu hramul „Adormirea MaiciiDomnului” (1745-1746, restaurată în2000-2004); biserica romano-ca tolică„Sfântul Anton de Padova” (1725-1730,distrusă de turci în 1738 şi rezidităulterior); bisericile „Sfinţii ArhangheliMihail şi Gavriil” (1725, reparată în 1816-1817 şi repictată în 1896), „Buna Vestire”(1751) a fostului schit Inăteşti, „Dumi nicaTuturor Sfinţi lor” (1762–1765, sfinţită la13 sept. 1765), cu picturi murale interioaredin 1778 şi pridvor sculptat în stil brânco -venesc, „Sfântul Dumitru” (1784) ş.a.;biserica din lemn cu hramul „CuvioasaParascheva” (1742, pictată în 1870); casaîn care a locuit, în 1837, scriitorul şifolcloristul Anton Pann, când a fostprofesor în acest oraş, construită în sec.18, în stilul arhitecturii populare vâlcene,cu foişor deschis, sprijinit pe stâlpi dinstejar, sculptaţi; clădirile fostului Tribunaljudeţean (1900), azi Casa de cultură aArmatei, liceului „Nicolae Bălcescu” (fost„Alexandru Lahovari”), construită în anii1907–1913 după planurile arhitectuluiNicolae Ghica-Budeşti şi Muzeului deArtă, operă din 1940 a arhitectuluiGheorghe Simotta; casa lui Alecu Alexiu(1890-1895); Fântâna „Ştirbei” (1853);Fântâna cu bus tul lui ConstantinBrâncoveanu (1913), realizate de arhitecţiiAnton Capetti şi Raimondo Lozupone;Statuia Indepen denţei, operă din 1913–1915a sculpto rului Ion Iordănescu (dezvelităla 17 mai 1915); monumentul închinatdomnu lui Barbu Ştirbei, realizat în 1920de sculptorul C. G. Mihăilescu; statuia luiMircea cel Bătrân (sculptor: Ion Irimescu),dezvelită în 1970; bustul lui Anton Pann(1968, sculptor: M. Ştefănescu). În localit.compo nentă Râureni se află o biserică dinlemn cu hramul „Sfântul Nicolae” (1746),la Căzăneşti există biserica cu dublu hram– „Sfântul Gheorghe” şi „SfântulDumitru” (1810), iar la Troian, bisericafostului schit, cu hramul „Tăierea CapuluiSfântului Ioan Botezătorul” (1840-1843,restaurată în 1972-1975) şi un conac din1893. Alte monu mente: Õ Goranu.Râmnicu Vâlcea (2). Casa în care a locuit Anton Pann
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rol de închisoare pentru călugării indisci -pli naţi şi pentru boierii care se răzvrăteauîmpotriva domnului Moldovei. În satulBuda se află o biserică din lemn cu hra -mul „Sfântul Gheorghe” (1790, reparatăîn 1898 şi 1925).
RÂŞNOV, oraş în jud. Braşov, situat înSV Depr. Braşov, la 650 m alt., pe râulGhimbăşel, la 14 km SV de municipiulBraşov; 16 561 loc. (1 ian. 2011): 8 053 desex masc. şi 8 508 fem. Supr.: 3,9 km2;densitatea: 4 246 loc./km2. Staţie de c.f.Nod rutier. Expl. de argilă. Microhidro -cen trală, scoasă din uz în 2005. Producţiede tractoare, de maşini-unelte (sculeaşchie toare, freze, burghie, vârfuri pentrustrung etc.), de mase plastice (poliacetatde vinil obţinut prin chimizarea gazuluimetan), de mobilă, cherestea şi produsede panificaţie. Ferme de creştere a bovinelorşi păsărilor. Muzeu de istorie. Istoric. Înperimetrul oraşului au fost descoperite(1939, 1969–1970) urmele unei aşezăridaco-romane (Cumidava), menţionată înscrierile lui Ptolemeu cu numele
Komidava şi ale unui mare castru roman(114 x 110 m), construit în sec. 2 d.Hr. şirefăcut în sec. 3, când a fost întărit cudouă şanţuri la exterior şi turnuri deapărare la colţuri. În interiorul castruluiau fost identificate fragmente de ziduriale unor clădiri, bucăţi de terra sigilata,vase de provizii, decorate cu fasciculestriate 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 (Roşnov), 1377 (Rasnov),1388 (Villa Rosarum). După lupta de laMirăslău (18 sept. 1600), Mihai Viteazuls-a retras, împreună cu familia sa, laRâşnov, pe care îl consi dera drept „unoraş al domniei mele”. Monumente:cetatea ţărănească, situată pe un deal care
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RÂNCA, staţiune climaterică şi de odih -
nă, 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
răco roase (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 sur -
me naj 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”

Simila, la 6 km amonte de confl. cuBârladul. Supr.: 232 ha; vol.: 10,6 mil. m3.
RÂPA DE SUS Õ Vătava.

RÂPILE Õ Gura Văii (1).

RÂŞCA, com. în jud. Suceava, alcătuitădin 5 sate, situată în zona de contact aSubcarpaţilor Neamţului cu prelungirilede NE ale M-ţilor Stâni şoarei, pe cursulsuperior al râului Râşca; 5 274 loc. (1 ian.2011): 2 684 de sex masc. şi 2 590 fem.Expl. şi prelucr. lemnului (cherestea). Însatul Râşca se află o mănăstire de călu -gări, întemeiată în 1512 de domnulMoldovei, Bogdan III. Biserica, având hra -mul „Sfântul Nicolae” a fost con struită înanii 1540–1542 la porunca domnuluiPetru Rareş. Biserica are o formă alungită,cu două turle, iar pe faţada sudică prezintăpicturi murale bine păstrate („Scara luiIoan Climax”, „Viaţa Sfântului Antonie”ş.a.), executate, în anii 1551–1554, depictorul grec Stamatelos Kotronas. Îninterior se află un valoros tablou votivînfăţişându-l pe Petru Rareş cu familialui. Picturile murale au fost restaurate în1827după renovarea bisericii în 1823-1826. În perioada 1611–1617, marelevornic Costea Băcioc a construit pridvo -rul mare al bisericii. Chiliile actualedatează din 1821–1842. Turn-clopotniţădin sec. 17. Ansamblul monahal a fostrenovat în 1823-1826 (după distrugerileprovocate de turci în 1821), apoi refăcutîn 1923–1931 (după devastatorul incendiudin 1921 când au fost mistuite de flăcăritoate chiliile şi anexele gospodăreşti şiaco perişul bisericii) şi restaurat înperioada 1965–1968 şi în 1991. În 2004,biserica a fost declarată monument istoricşi monument UNESCO. În 1844, aici afost surghiunit de către domnul MihailSturdza, timp de şase luni, MihailKogălniceanu pentru vederile sale poli -tice. În sec. 19, mănăstirea Râşca a avut
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domină oraşul de la 150 m alt., construitădin piatră, în mai multe etape, respectivdin sec. 14 (atestată docu mentar, primaoară, în 1335, în legătură cu invazia tătarăîn Ţara Bârsei) până în sec. 17. Alcătuitădin mai multe incinte, cetatea are un zidde centură, înalt de 5 m, dominat de nouăturnuri de apărare. Capela din interiorulcetăţii, astăzi ruinată, datează din 1650.În perioada 2000–2008, cetatea R. a fostconcesionată, de către Primăria oraşului,cetăţeanului italian Alberto Drera care afăcut unele construcţii în interiorul cetăţii,fără aviz legal, în proporţie de 2/3, faptcare a determinat diminuarea amprenteimedievale a cetăţii. În interiorul cetăţiiexistă o fântână care are 146 m adâncime,săpată în decursul a 17 ani, în mare partede doi prizonieri turci; biserică din sec.13–15 (azi biserică evanghelică), fortifi -cată, în stil gotic, cu picturi muraleinterioare cu caracter renascentist, realizateîn anul 1500; biserica ortodoxă cu hramul„Sfântul Nicolae”, ridicată de domnulDan I în 1384, repre zintă prima ctitorie aBasarabilor (familie domni toare în ŢaraRomânească) în Transilvania. Biserica a fostrestaurată de Mihai Viteazul în anul 1600şi amplificată în 1770 (păstrează picturimurale interioare executate de Mişu Poppîn 1864). Peştera Valea Cetăţii (ocrotită).
RÂU ALB, com. în jud. Dâmboviţa,alcătuită din 2 sate, situată în zona decontact a Subcarpaţilor Ialomiţei cu pre -lungirile M-ţilor Leaota, pe Râu Alb (afl.al Dâmboviţei); 1 789 loc. (1 ian. 2011): 942de sex masc. şi 847 fem. Centru decolectare a laptelui şi a fructelor depădure. Creşterea bovinelor. Pomi cultură.Muzeu cu colecţii de istorie şi etnografie(în satul Râu Alb de Jos). Biserica avândtriplu hram – „Sfântul Nicolae”, „Sfinţii40 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 înfiinţatăla 6 dec. 2004 prin desprinderea satelorRâu Alb de Jos şi Râu Alb de Sus din com.Bărbuleţu, jud. Dâmboviţa.
RÂU CÂINELUI, râu, afl. stg. al Vedei peterit. com. Buzescu (jud. Teleorman); 84km; supr. bazinului: 534 km2. Izv. dinpartea de N a Câmpiei Găvanu-Burdea,din arealul com. Siliştea Nouă.
RÂU DE MORI, com. în jud. Hunedoara,alcă tuită din 11 sate, situată în partea deS a Depr. Haţeg, la poalele de N aleM-ţilor Retezat, pe cursul superior alRâului Mare; 3 231 loc. (1 ian. 2011): 1 574

de sex masc. şi 1 657 fem. Expl. de granitşi de argilă. Hidrocentrale în sateleOstrovu Mic (15,9 MW, intrată înfuncţiune în 1986), Clopotiva (14 MW,dată în folosinţă în 1987) şi Ostrov (15,9MW, intrată în funcţiune în 1988). În satulRâu de Mori, menţionat documentar,prima oară, în 1359, se află ruinele Curţiicnejilor Cânde (sec. 15), iar în satul Suseni,atestat documentar în 1439, ruinele CetăţiiColţ (sau Cetatea Colţului), situată pe unpinten stâncos din M-ţii Retezat – cetateconstruită în jurul anului 1280, cu scopde apărare, şi refăcută de familia cnejilorCânde în sec. 15, prevăzută cu un donjonmasiv. A fost una dintre cele maiputernice cetăţi cneziale din Transilvania.Cetatea Colţ a constituit sursa de inspi -raţie pentru scriitorul francez Jules Verneîn realizarea romanului său Castelul din
Carpaţi. În apropierea ruinelor cetăţii Colţse află biserica având hramul „DuminicaTuturor Sfinţilor” construită din piatră(cu ziduri groase de 1,20 m) în anii 1310–1315. Naosul este este în întregime tencuitşi nu mai prezintă nici o urmă de picturimurale. În a doua jumătate a sec. 15 aicis-a instalat o obşte de călugări cunoscutăsub numele Râu de Mori, dar la începutulsec. 17 cultul reformat-calvin i-a izgonitpe călugării de la această mănăstire carevieţuiau aici. După alungarea călugărilormănăstirea a rămas în paragină, iar înperioada comunistă biserica mănăstirii afost transfor mată în grajd. Dupăprăbuşirea comu nismului în dec. 1989,în jurul acestei biserici a fost reînfiinţatăo mănăstire de călugări (în anul 1995) şis-a zidit o clădire cu cinci chilii şi bucătărie.În satul Ostrov, menţio nat docu mentar în1260, se află biserica ortodoxă cu hramul„Pogorârea Duhului Sfânt” (sec. 14), iar însatul Clopotiva, atestat documentar în 1360,bise ricile ortodoxe cu hramurile „Cuvioa -sa Parascheva” (1700) şi „Sfântul IoanBotezătorul” (1768). Acces spre rezer vaţiileGemenele (rezervaţie ştiinţifică integratăîn Parcul Naţional Retezat) şi Calcarele dela Faţa Fetei  (cu planta endemică Centaurea
pseudophrygia ssp. retezatensis).
RÂU DOAMNEI, râu, afl. stg. al Argeşuluila Piteşti; 98 km; supr. bazinului: 1 822km2. R.D. îşi formează cursul pr. dinconfl. a două pâraie alpine (Valea Rea, 20km, considerat izv. pr. şi Zârna, 17 km),care au obârşia în două lacuri glaciare,aflate aproximativ la aceeaşi alt. (2 190m) pe versantul de S al M-ţilor Făgăraş:Valea Rea izv. din lacul Viştea, de sub vf.Moldoveanu, iar Zârna din lacul

omonim, de sub vf. Dara. R.D. are însecto rul montan un curs vijelios pedirecţie predominantă N-S, străbătândversantul de S al M-ţilor Făgăraş, undepanta medie este de 40‰, apoi Musceleleşi Dealurile Argeşului, unde panta mediede curgere este de 4–8‰, având un debitmediu multianual, în zona de vărsare, de22 m3/s. O parte din apele cursului săusuperior este captată şi condusă printr-untunel de aducţiune în lacul de acumulareVidraru aparţinând hidrocentralei de pecursul superior al râului Argeş. Afl. pr.:Cernat, Râu Târgului.
RÂU MARE, râu, afl. stg. al Streiului înDepr. Haţeg, pe terit. com. Sântămăria-Orlea (jud. Hune doara); 62 km; supr.bazinului: 894 km2. R.M. se formează prinunirea, în micul bazinet de la GuraApelor, a Râului Şes, care izv. din masivulGodeanu, de sub vf. Godeanu, cu
Lăpuşnicu Mare, care îşi adună apele dinM-ţii Retezat, de sub vf. Peleaga. Cursulsuperior al R.M., instalat între M-ţiiRetezat (la E) şi M-ţii Ţarcu (la V), are opantă medie de 30‰, ceea ce-i asigură ovaloare ridicată din punct de vederehidroener getic. Pe cursul superior al
R.M., în bazinetul Gura Apelor, s-aconstruit, în anii 1980–1986, cel mai marebaraj de pe râurile interi oare ale ţării(barajul „Gura Apelor”): 174 m înălţi me;570 m lăţime max. la bază; 480 m lungi -mea la coronament. Lacul de acumularerezultat în urma barajului are o capacitatede 225 mil. m3 de apă, consti tuind sursade alimentare şi punere în mişcare aturbinelor hidrocentralei Retezat (335MW), intrată în funcţiune în 1986. În avalde aceasta, pe R.M. au mai fost construiteşi date în exploatare încă zece hidrocen -trale: Ostrovu Mic, 15,9 MW (dată înfolosinţă în 1986), Clopotiva, 14 MW(1987), Ostrov, 15,9 MW (1988), CârneştiI, 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) şiSântămăria-Orlea, 11,5 MW (1991).
RÂU MORILOR Õ Teliţa.

RÂU NEGRU, râu, afl. stg. al Oltului înaval de com. Chichiş (jud. Covasna); 97km; supr. bazinu lui: 2 320 km2. Izv. de peversantul de S al M-ţilor Nemira, de subvf. Şandru Mare, de la 1 280 m alt., curgemai întâi pe direcţie N-S, având o pantăde scurgere de 35‰, iar în arealul com.
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Lemnia (jud. Covasna), R.N. pătrunde înDepr. Târgu Secuiesc, pe care o dreneazăpe direcţie NE-SV şi unde panta scaderapid (0,2‰), râul meandrează intens,pro ducându-se şi numeroase despletiri.În cursul inf. străbate o zonă mlăştinoasăşi arealul cu dune de nisip de la Reci. Afl.pr.: Estelnic, Caşin, Mărcuşa, Zăbala,Covasna, Tărlung.
RÂURENI, lac de acumulare realizat pecursul inf. al râului Olt, în aval de muni -cipiul Râmnicu Vâlcea, dat în folosinţăîn 1977. Supr.: 174 ha; vol.: 7,3 mil. m3.Apele lacului pun în mişcare turbinelehidrocentralei Râureni, cu o putere instalatăde 48 MW.
RÂU SADULUI, com. în jud. Sibiu, for -mată dintr-un sat, situată la poalele de Nale M-ţilor Lotru lui şi cele de E ale M-ţilorCindrel, pe cursul mijlo ciu al râului Sadu;592 loc. (1 ian. 2011): 328 de sex masc. şi264 fem. Hidrocentrala Sadu V (27,4 MW),intrată în funcţiune la 5 dec. 1955. Expl. şiprelucr. lem nului (cherestea). În satul RâuSadului, menţionat docu mentar 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 RâuluiDoam nei, în amonte de Mărăcineni; 67 km;supr. bazinu lui: 1 079 km2. Izv. din M-ţiiIezer, de sub vf. Păpuşa, de la 2 050 m alt.,străbate zona montană pe direcţie N-S, peo pantă medie de 50‰, la Câm pulungpătrunde în zona Muscelelor Arge şului,schimbân du-şi uşor direcţia de curgerecătre SV, iar în aval de Mihăeşti dreneazăpartea de V a Piem. Cândeşti, separând-ode Dealurile Arge şului. Debitul mediumultianual în zona de vărsare este de 12m3/s. În cursul superior, în satele Lereşti şiVoineşti au fost construite şi date înfolosinţă (în 1987) câte o hidro centralăavând puterea instalată de 19 MW şi res -pectiv de 5,2 MW.
REBRA, com. în jud. Bistriţa-Năsăud,formată dintr-un sat, situată în zonaMuscelelor Năsăudului, pe cursul inf. alrâului omonim; 3 005 loc. (1 ian. 2011):1 589 de sex masc. şi 1 416 fem. Expl. degresii. Expl. şi prelucr. primară a lem -nului. Pomicultură (meri, pruni). Culturide cereale, cartofi, legme ş.a. Creştereabovinelor, ovinelor, porcinelor şipăsărilor. Cămin cultural. Satul Rebra este

atestat documentar în 1245 cu numele
Rivulus Rebrae. Biserică (1901-1902).Rezervaţia Tăuşoare-Zalion (71 ha), de faptun complex carstic, declarat monument alnaturii, alcătuit din Peştera IzvorulTăuşoarelor şi Peştera Jgheabul lui Zalion.
REBRICEA, com. în jud. Vaslui, alcătuitădin 9 sate, situată în Pod. Central Moldo -venesc, pe valea râului Rebricea; 3 821 loc.(1 ian. 2011): 1 949 de sex masc. şi 1 872fem. Halte de c.f. (în satele Rebricea şiRateşu Cuzei), inaugurate la 1 mai 1892.Morărit; presă de ulei comestibil. Pomi -cultură (meri, pruni, peri). Satul Rebriceaapare menţionat documentar, primaoară, în 1460, iar satul Tatomireşti în 1487şi apoi la 18 mart. 1495. Bisericile cuhramurile „Adormirea Maicii Domnului”(1790–1792, cu unele transformări din1888; reparată în anii 1935–1939 şi 1957–1960) şi „Sfinţii Voievozi” (ante 1809), însatele Tatomireşti şi Tufeştii de Jos;biserica din lemn, cu hramul „SfântulNicolae” (ante 1716), în satul Draxeni.
REBRIŞOARA, com. în jud. Bistriţa-Năsăud, alcătuită din 4 sate, situată în zonaDealurilor Năsăudului, pe valea SomeşuluiMare, 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 satulRebrişoara). Prelucr. lemnului. Pomi -cultură (meri, pruni, peri). Creştereabovinelor, ovinelor, porcinelor. Muzeusătesc. Cămin cultural. Centru de con -fecţio nare a obiectelor din răchită (în satulRebrişoara). În satul Rebrişoara, men ţionatdocu men tar, prima oară, în 1375, se află obiserică din lemn cu hra mul „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” (1721) şi obiserică din cărămidă (1901-1903). Rezer -vaţie naturală (Peştera Izvorul Tăuşoare lor).
RECAŞ, oraş în jud. Timiş, situat înpartea de E a Câmpiei Timişului, pecanalul Bega; 8 817 loc. (1 ian. 2011): 4 389de sex masc. şi 4 428 fem. Supr.: 230 km2,din care 15,7 km2 în intravilan; densitatea562 loc./km2. Staţie (Recaş) şi haltă de c.f.(în satul Izvin). Expl. de argile comune.Producţie de cărămidă, de preparate dinlapte, de pielărie şi încălţăminte. Creştereabovi ne lor şi a cailor de rasă Nonius (însatul Izvin). Centru viticol şi devinificaţie. Cramă. Muzeu de istorie (f.1987), reorganizat în anul 2002. Bibliotecăpublică (peste 15 000 volume). Casa decultură „Ion Cojar”. Istoric. Recaş aparemenţionat documentar prima oară, ca sat,în 1319 cu numele Rykas. Între 1552 şi1716 a fost stăpânit de turci, între 1716 şi

1778 de austrieci, iar în anii 1778-1918 demaghiari. Colonizat cu mai multe familiide germani în anii 1764–1786. Com. Recaşa fost trecută în categoria oraşelor la7 apr. 2004, având în subordine ad-tivăsatele Bazoş, Herneacova, Izvin, Nadăş,Petrovaselo şi Stanciova. În satul Bazoş,ates tat docu mentar în 1783, se află unparc dendrologic (59 ha), amenajat în anii1909–1914 de către F. von Engelhardt (di -rec tor al grădinilor publice din Düsseldorf),inclus pe lista ariilor prote jate, carecuprinde peste 500 de specii de arbori dindiferite zone ale lumii (ienupăr deVirginia/Juniperus virginiana, gutui japo -nez/Chaenomeles japonica, arţar ame -rican/Acer saccha rinum, nuc american,arbore de abanos, arbo rele lalea/
Lyrioden dron tulipifera ş.a.).
RECEA 1. Com. în jud. Argeş, alcătuitădin 5 sate, situată în Câmpia Găvanu-Burdea, pe cursul superior al râuluiTeleorman; 2 962 loc. (1 ian. 2011): 1 426de sex masc. şi 1 536 fem. Haltă de c.f. (însatul Recea). Culturi de cereale, plantetehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui,legume etc. Bisericile cu acelaşi hram –„Adormirea Maicii Domnului”, în sateleDeagu de Sus (1765) şi Recea (1805, cupicturi murale din 1806). Satul Recea esteatestat documentar în anul 1559.

2. Com. în jud. Braşov, alcătuită din7 sate, situată în Depr. Făgăraş, la poalelede N sale M-ţilor Făgăraş, pe râulSăvăstreni; 3 250 loc. (1 ian. 2011): 1 598de sex masc. şi 1 652 fem. Nod rutier.Pomi cultură (meri). Culturi de cartofi şicereale. Satul Recea apare menţionatdocumentar, prima oară, în 1520. În satulSăsciori, atestat documentar în 1432, seaflă biserica ortodoxă cu hramul „SfântulNicolae” (sec. 18). În satul Berivoi, atestatdocumentar în anul 1511, se află mănăs -tirea cu acelaşi nume (de călugări),înfiinţată în 1993, cu biserica „SfântulApostol Andrei” construită în perioada29 iun. 1993–20 iul. 1995 (când a fost şisfinţită) pe locul unei biserici din sec. 18distrusă prin incendiere la 13 iun. 1761din ordinul generalului austriac Adolphvon Buccow. În anii 1995–1997 au fostconstruite două corpuri de chilii şiparaclisul cu hramul „ÎnălţareaDomnului”; picturile murale interioareale bisericii au fost executate în frescă, înstil neobi zantin, în 2001–2002 de OpreaFlorin Pioară. În satul Dejani, atestatdocu mentar în 1452, a existat o mănăstire,atestată documentar înainte de anul 1700,distrusă prin incendiere la 13 iun. 1761
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din ordinul generalului austriac Adolphvon Buccow. Mănăstirea a fost reînfiin -ţată în 1990 (de călugări) a cărui biserică,cu hramul „Acoperământul Maicii Dom -nului”, a fost zidită în anii 1991–1995,prin strădania preotului paroh IoanCiocan cu contribuţia credincioşilor dinsat, iar lucrările de finalizare au fostrealizate după stabilirea obştii monahale.Mănăstirea Dejani are şi un paraclis cuhramul „Schimbarea la Faţă”.
3. Com. în jud. Maramureş, alcătuitădin 5 sate, situată în Depr. Baia Mare, lapoalele 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 Săsarşi Lăpuşel). Expl. de aur şi argint (în satulSăsar). Confecţii metalice; construcţii deinstalaţii industriale; prelucr. lemnului;băuturi alcoolice. Pomi cultură (meri,pruni, peri). Creşterea ovinelor, bovinelorşi porcinelor. Satul Recea apare menţio -nat documentar, prima oară, în 1828.
4. Mănăstirea ~ Õ Ungheni (1).
5. Mănăstirea ~ Õ Dumbrăveni (4).

RECEA-CRISTUR, com. în jud. Cluj, alcă -tuită din 9 sate, situată în zona DealurilorGârboului, la poalele de E ale DealuluiCacova, pe cursul superior al râuluiLonea; 1 541 loc. (1 ian. 2011): 730 de sexmasc. şi 811 fem. Satul Recea-Cristurapare men ţio nat documentar, prima oară,în 1320. În satul Osoi, atestat documentarîn 1314, se află biserica din lemn cuhramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şiGavriil” (1800, cu picturi pe pereţii inte -riori datând din 1821), decla rată monu -ment istoric, iar în satul Ciubăncuţa,amintit docu men tar în 1554, biserica dinlemn cu hramul „Sfântul Nicolae” (1829).
RECI, com. în jud. Covasna, alcătuită din4 sate, situată în partea de E a Depr.Sfântu Gheorghe, la poalele de S aleM-ţilor Bodoc, pe cursul inf. al văii RâuluiNegru; 2 214 loc. (1 ian. 2011): 1 133 desex masc. şi 1 081 fem. Haltă de c.f. (însatul Bita). Expl. de gresii. Moară (sec.19). Topitorie de in. Produse de pani fi ca -ţie. În arealul com. R. are loc o îngustarea văii Râului Negru („strâmtoarea” sau„poarta” de la Reci) prin care se facetrecerea către Depr. Bârsei. Pe terit.satului Reci au fost descoperite (1957–1959) vesti giile unor aşezări suprapusedatând din Neolitic, din prima Epocă afierului (Hallstatt), din sec. 3–4 (cul turaSântana de Mureş), precum şi un cimitirde 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 în1515, cu transformări din 1857, şi un conacdin 1717. În perimetrul com. R. existănume roase dune de nisip (Dunele de laReci), cu înălţimi cuprinse între 3 şi 12 m,a căror orientare (NE-SV) se datoreazăvântului Nemira care bate în această zonăcu deosebită intensitate. Între dune suntcanto nate o serie de mlaştini şi lacuriavând forme alun gite. Această zonă dedune de pe stg. văii Râului Negru, extinsăpe o supr. de 17 km2, era acoperită însecolele trecute de un mestecăniş întins(„Mestecăni şul de la Reci”), care a fosttreptat afectat de tăieri şi de păşunat, ceeace 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, oprindu-se înaintarea dune lor. O parte a câmpuluide dune este acum ocupată de culturiagricole. Pe o mică porţiune, declaratărezervaţie naturală, se mai află mestecenibătrâni, rari. În partea de NE a acestei ariinisipoase, unde terenul este mai umed şiochiurile de apă sunt mai mari şi mainumeroase se află un aniniş întins, declaratrezervaţie silvo-cinegetică. Aici se întâlnescnumeroase plante plutitoare, ca nufărulalb (Nym phaea alba) şi Aldrovanda vesiculoasaşi plante higrofile ca roua cerului (Drosera
rotundifolia), trifoiştea (Menyanthes trifoliata)şi şapte degete (Comarum palustre). Faunaeste abundentă şi diversă, aici fiind unimportant loc de popas pentru păsările deapă. Se remarcă şi un batracian intere sant,considerat relict glaciar, broasca demlaştină (Rana arvalis).
REDEA, com. în jud. Olt, alcătuită din 3sate, situată în Câmpia Romanaţi, pe râulValea Pârliţi; 2 808 loc. (1 ian. 2011): 1 436de sex masc. şi 1 372 fem. Culturi de cereale,plante tehnice şi de nutreţ, floarea-soa -relui, legume etc. În satul Redea se aflăbisericile cu hramurile „Sfântul Nicolae”(1721, refăcută în anii 1802–1804),„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”(1830), „Sfântul Ioan Boteză torul” (1834–1836), „Sfinţii Voievozi” (1868) şi conacul„Găleteanu” (sec. 19).
REDIU 1. Com. în jud. Galaţi, alcătuită din2 sate, situată în Câmpia Covurlui, pe râulSuha; 2 110 loc. (1 ian. 2011): 1 077 de sexmasc. şi 1 033 fem. Cul turi de cereale,plante tehnice şi de nutreţ, cartofi,legume etc. Satul Rediu a fost înfiinţat în1912 cu numele Ferdinand, iar între 1948şi 1 ian. 1965 s-a Oasele. Până la 16 mai
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2008, com. R. a avut în componenţă satulSuhurlui, care la acea dată a devenitcomună de sine stătătoare.
2. Com. în jud. Iaşi, alcătuită din 4sate, situată în partea de SE a CâmpieiJijiei 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. satuluiRediu, menţio nat documentar, primaoară, în 1472, au fost desco peritefragmente de vase ceramice datând de lasf. celei de-a doua Epoci a fierului (LaTène – sec. 5 î.Hr.-1 d.Hr.), precum şivestigiile unor aşezări din sec. 4 şi dinsec. 17–18. În satul Rediu se află biserica„Sfântul Grigore Teologul”, construită înanii 1910-1911 (restaurată în anul 2008)pe locul unei biserici din lemn care datadin 1843. Până la 17 febr. 1968, satul şi com.

R. s-au numit Rediu-Tătar.
3. Com. în jud. Neamţ, alcătuită din4 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” (ante1809, refăcută în anii 1820–1824), în satulBeţeşti; bisericile din lemn cu hramurile„Sfinţii Voievozi” (sec. 19), declaratămonument istoric în anul 2004, şi „BunaVestire” (1730), în satele Rediu şi Poloboc.

REDIU-TĂTAR Õ Rediu (2).

REGEP CUIUS Õ Băneasa (3).

REGHIN, municipiu în jud. Mureş, situatîntr-o mică depresiune, în partea de E aPod. Tran silvani ei, în zona DealurilorMureşului, la 350–395 m alt., pe ambelemaluri ale râului Mureş, la confl. cu râulGurghiu, la 32 km N-NE de municipiulTârgu 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;densi  tatea: 2 728 loc./km2. Staţie de c.f.(inaugurată în 1885 şi modernizată în
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1968). Nod rutier. Centrală electrică şi determoficare ce funcţionează pe bazadeşeurilor din lemn. Turn ătorie de oţel şifontă. Constr. de uti laje agricole, de maşinişi utilaje pentru ind. lem nu lui (tractoarearticulate, dotate cu cleşti şi braţe), pentruind. mat. de constr. (echipa mente pentruliniile tehnologice ale fabricilor de cără -midă şi ţiglă) şi de piese de schimb pentruautovehicule (pompe, lan ţuri antidera -pante, cricuri hidraulice etc.). Com binatde prelucr. a lemnului în cadrul căruia sepro duc instrumente muzicale, ambar -caţiuni nautice (ca iace, canoe, veliere,schi   furi, bărci de agrement etc.), articolesportive (schiuri, săniuţe, aparate de gim -nasti că, rachete de tenis ş.a.), plăciaglomerate din lemn etc. Producţie deconf., de încălţăminte din piele pentrudiverse utilităţi sportive, de lapte praf,bere, sucuri naturale, preparate din carne,panifi caţie etc. Centru pomicol (meri,peri, nuci, caişi). Fermă zootehnică. Parcdendrologic (6 ha) amenajat în anul 1959;pădurea Rotundă (30 ha), folosită ca locde agrement. Muzeu (f. 1960), cu secţii deistorie, etnografie (c. 4 000 de exponatecuprinzând piese de port po pular,ceramică, icoane pe sticlă, ţesă turi, obiectemeşteşugăreşti etc.) şi ştiinţele naturii(peste 1 500 de specii din ornito faunaRomâniei şi a altor ţări – huhurez de Ural,gâsca americană etc.). Colecţia de ouăîncondeiate „Kalber Ladislau”. Bibliotecamunicipală cu peste 6 000 de volume, înmajoritate cărţi rare şi vechi (Codicis DN
Iustiniani Sacratis, 1551, Instructio pro
tabula regio judiciaria Tran sylva niae, 1737ş.a.). Casă de cultură, într-un edificiuconstruit în anii 1937–1939. Istoric. Înperimetrul oraşului au fost descoperitevestigiile mai multor aşezări suprapuse,datând din Neolitic (topoare din piatră,fusaiole din lut ars, fragmente de vaseceramice etc.), din Epoca bron zului(ceramică decorată prin incizie, fibule,securi din bronz etc.) şi din perioada geto-dacă (fragmente de vase ceramice, unelte,morminte de inci neraţie). Săpăturilearheologice efectuate au mai scos la ivealăun tezaur monetar roman (peste 600 depiese), un vas ornamentat cu linii ori -zontale vălurite şi vestigiile unei cetăţi depământ din sec. 8–9. În sec. 12, R. şizonele înconjurătoare au fost coloni zatecu germani. Localit. apare menţionatădocu mentar, prima oară, în 1228, cunumele Regun, iar apoi ca reşed. a unui

decanat monahal (în 1300) şi al unuicapitlu (în 1332). Prădată şi incendiată întimpul invaziilor mongole din anii 1241,1285, 1393, aşezarea s-a refăcut de fiecaredată şi a fost înconjurată cu ziduri deapărare. Amintit documentar ca târg(oppi dum Regen) în 1427, R. devine în sec.16 un im portant centru meşteşu găresc, încare activau nume roase bresle (tăbăcari,cizmari, cojocari, croitori etc.), şi comer -cial, cu vestite târguri anuale. La 19 sept.1708 aşezarea a fost incendiată de curuţi(biserica săsească a fost mistuită deflăcări), iar în 1740 şi 1767, R. a fost afectatde mari incendii care i-au provocatpagube 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 (în1857, la R. îşi desfăşurau activitatea peste20 de bresle, cu peste 600 de meşteşugari),fiind ridicată la rangul de oraş liber (în1863), cu drept de a tri mite deputaţi înDieta Transilvaniei. În 1870, la R. a fostinstalată o tipografie, în 1874 a luat fiinţăo secţie a Societăţii „ASTRA”, care a jucatun impor tant rol cultural, iar în 1885,oraşul a fost legat prin linie de c.f. cuoraşul Târgu Mureş. După unirea Transil -vaniei cu România, la 1 dec. 1918, R. acunoscut o dezvoltare însemnată, maiales în dome niul ind. lemnului şi alim. Însept. 1944, oraşul a fost eliberat de arma -tele române de sub ocupaţia hortysto-fas -cistă. În luna mai 1970, R. a suferit maripagube materiale de pe urma inundaţiilorcatastrofale provocate de revărsărileMureşului şi Gurghiului. Declarat muni -cipiu la 24 nov. 1994. În prezent, R. areîn subordine ad-tivă două localităţicomponente: Apalina şi Iernuţeni, ambelemenţionate docu men tar, prima oară, în1332. Monumente: biserica evan ghelică,începută înainte de anul 1300 ca bazilicăromanică şi terminată în 1330, cu uneletransfor mări gotice din sec. 16. Afectatăde incendiul din 1708 a fost refăcută în1778-1779 cu unele elemente baroce, iardupă incendiul din 1848 a fost renovatăîn 1857; restaurată în anii 1927–1930 şi1959–1961 şi declarată monument istoric.Are un turn înalt de 47 m, prevăzut cuun ceas instalat în sec. 19. Casa paro hialădatează din 1670; biserica ortodoxă dinlemn, cu hramul „Sfântul Nicolae” (1725sau 1744–1748, renovată în anii 1760,1857, 1957 şi 1982), cu pic turi de facturăpopulară în altar şi icoane pe tâmplă din1857, are 15 m lungime, 6 m lăţime şi 14

m înălţime; biserica romano-catolică(1781), în stilul barocului târziu, a fostrepictată în 1968; biserica reformată (sec.18), azi evanghelică, are o orgă insta latăîn 1784; biserica ortodoxă cu hramul„Sfânta Treime”, ctitorie din anul 1805 alui Petru Maior, terminată în 1811; bustullui Petru Maior, care a trăit la Reghin înanii 1784–1809; statuia „Lupa capitolina”,operă a sculptorului Simion Mol dovan,dezvelită la 17 dec. 1994; bustul lui MihaiEminescu, dezvelit la 4 iun. 2000; Monu -mentul viorilor, dezvelit în anul 2001. Înlocalit. componentă Apalina se află uncastel (sec. 15, re făcut în sec. 19, azi înruină), construit în stilul Renaşterii, cuelemente baroce, situat într-un parc (15ha) cu specii rare de frasin american,salcâm japonez, pin, tisă ş.a., precum şi obiserică romano-catolică (sec. 13–15), iarîn localit. com ponentă Iernuţeni, o bisericăorto doxă cu hramul „Adormirea MaiciiDomnului” (1992–1995, sfinţită la 20 aug.1995 de Preafericitul Teoctist, Patriarhulde atunci al Bisericii Ortodoxe Române).
REGHIU 1. Masiv deluros în SubcarpaţiiVrancei, extins pe direcţie SV-NE, întrevăile râurilor Milcov (la E) şi Zăbala (laV), alcătuit din gresii, şisturi argiloase,marne ş.a. Alt. max.: 867 m (vf. Răchi -taşu). Acoperit cu păduri de fag. În peri -metrul acestui masiv se află rezervaţiacomplexă (geologică, paleontologică şifloristică) Scruntaru (125 ha), ocrotită dinapr. 1973, în cadrul căreia se evidenţiazăun interesant relief ruiniform, dezvoltatpe gresii sarmaţiene (vârfuri conice, jghea -buri adânci, pereţi abrupţi etc.), bogatedepozite fosi lifere (lameli bran hiate, gas te -ropode) şi variate specii de plante, prin trecare: mojdreanul (Fraxinus ornus), jugastrul(Acer campestre), cătina (Hippophäe
rhamnoides), sângerul (Cornus sanguinea),iarba fiarelor (Cynan chum vince toxicum),pelinul nemirositor (Arte misia campes tris),lemnul râios (Evonymus verrucosa), inulsălbatic (Linum austriacum) ş.a.

2. Com. în jud. Vrancea, alcătuită din8 sate, situată în Subcarpaţii Vrancei, lapoalele de S ale Dealului Răiuţ şi cele deNE ale Dealului Reghiu, pe cursulsuperior al râului Milcov; 2 468 loc. (1 ian.2011): 1 267 de sex masc. şi 1 201 fem.Zăcăminte de sare gemă şi de cărbunebrun (neexploatate). Expl. şi prelucr.lemnului. Pomi cultură (meri, pruni, peri,nuci). În satul Ursoaia se află biserica„Pogorârea Duhului Sfânt” (ante 1809). Înarealul com. R. există rezervaţia complexăScruntaru (125 ha).
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poalele Dealurilor Chioarului şi a CulmiiPietricica, pe cursul mijlociu al râului Lăpuş;2 857 loc. (1 ian. 2011): 1 412 de sex masc.şi 1 445 fem. Prelucr. lem nului. Morărit.Legumicultură. Pomicultură (meri, pruni,peri). În satul Berchezoaia, menţionatdocu men tar, prima oară, în 1566, se aflăruinele cetăţii Chioarului, construită însec. 13 ca cetate de pază şi amintităpentru prima oară în 1319 într-un docu -ment în care se arată că „nobilii transilvă -neni, răsculaţi împotriva regelui Carol IRobert de Anjou, au cucerit cetăţile Cehuşi Chioar”. În 1367, cetatea a intrat înposesia lui Drag, iar în 1378 apare cunumele castrum Kewar, aflată în pro -prietatea voievozilor mara mu reşeni Balcşi Drag. La înce putul sec. 15, 37 delocalităţi au fost alipite acestei cetăţi, iarîn 1424, cetatea cuprindea în subordineasa circa 100 de sate. În 1599, cetateaChioarului, una dintre cele mai puternicefortificaţii din Transilvania, a fost cuce -rită de Mihai Viteazul, în 1657 a fostocupată de polonezi, iar în 1660 dearmatele turceşti coman date de Ali-Paşa.Ocupată (în 1685) şi stăpânită (până în1718) de austrieci, cetatea a fost distrusăde aceştia în 1718 deoarece devenise unimportant loc de refugiu pentru haiduci.În timpul răs coalei curuţilor (1703–1711),cetatea Chioarului a repre zentat unputernic centru de rezistenţă al răscula -ţilor. În perioada medievală, cetateaChioarului a funcţionat ca district de sinestătător, cunoscută şi sub numele de
Cetatea de Piatră. În satul Posta, menţionatdocu mentar, prima oară, în 1555, se aflăbisericile ortodoxe din lemn, cu hra murile„Sfântul Ioan Botezătorul” (sec. 17, cupicturi interioare originare), „Sfântul Ilie”(1806) şi „Sfinţii Arhan gheli Mihail şiGavriil” (1820), iar în satul RemeteaChioarului, amintit documentar în 1566,o biserică ortodoxă din lemn, cu hramul„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”(1800), cu un monumental turn-clopot niţăşi un frumos pridvor cu arcade din bârnecioplite, şi o casă veche din lemn (1875)aparţinând Mariei Pop. În satul Berchez,atestat documentar în 1351, există obiserică din sec. 15 (azi biserică refor mată)şi o biserică ortodoxă din lemn, cu hramul„Sfântul Ioan Bote zătorul” (sec. 19).
REMETEA MARE, com. în jud. Timiş,alcătuită din 2 sate, situată în partea deE a Câmpiei Timi şului, pe canalul Bega;2 090 loc. (1 ian. 2011): 1 011 de sex masc.

797Remetea MareREGUN Õ Reghin.

REMETE Õ Eremitu.

REMETEA 1. Com. în jud. Bihor, alcă -tuită din 5 sate, situată în partea de N aDepr. Beiuş, la poale le M-ţilor şi Dealu -rilor Pădurea Craiului, la confl. râuluiMeziad 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 satulMeziad). Prelucr. lemnului. Morărit;produse de panificaţie. Fermă de creşterea struţilor. Centre de rotărit, de ciopliturişi sculpturi în lemn (în satele Meziad şiPetreasa). Punct de plecare spre PeşteraMeziad. Agroturism. În satul Remetea,menţionat documentar, prima oară, în1204, se află o biserică (ante 1400), iniţialortodoxă, cu picturi murale de influenţătiroleză, datând din 1420 (în prezentbiserica apar ţine cultului reformat) şi obiserică ortodoxă din 1788; în satulPetreasa există o biserică din lemn din1775, iar în satul Şoimuş, atestat docu -mentar în 1213, o biserică din lemn cuhramul „Sfântul Nicolae” (1743 sau 1752,cu ico nos tas pictat în 1875 de DavidZugravul), declarată monument istoric.Gorun multisecular (monument al naturii).
2. Com. în jud. Harghita, alcătuită din4 sate, situată în Depr. Giurgeu, la poalelede E ale M-ţilor Gurghiu, pe cursul superioral văii Mureşului, la 750 m alt., la 75 kmNV de municipiul Miercurea-Ciuc; 6 203loc. (1 ian. 2011): 3 088 de sex masc. şi 3 115fem. Expl. şi prelucr. lemnului (scaune).Fabrică de lapte praf şi de îngheţată. Moarăde apă (începutul sec. 20), în satul Sineu.

Remetea (1). Portretul evanghelistului Marcu din
biserica reformată

Centru de prelucr. artistică a lemnului. Însatul Remetea, menţionat docu mentar,prima oară, în 1567, se află o piuă (1875),un joagăr (sec. 19), o moară (sec. 19) şi unmuzeu etnografic (f. 1972). Satul Remeteaare statut de staţiune balneoclimaterică deinteres local, cu funcţionare permanentă,cu climat de depresiune intramontană,tonic, cu temp. medii anuale de c. 6,5°C (îniul. temp. medie este de 17°C, iar în ian.sub –6°C) şi precipitaţii moderate (c. 700mm anual). Nume roase izv. cu apeminerale carbogazoase, feruginoase,bicarbonatate, sodice, calcice, magne ziene,indicate în cură internă pentru tratareabolilor digestive (gastrite hipoaci de în fazăinactivă, colon iritabil), a celor hepato-biliare (dischinezie biliară), precum şi încură externă pentru tratarea afecţiunilorreumatismale, cardiovas culare (hiperten -siune arterială, ateroscle roză compensată,arterită aterosclerotică în stare incipientă).Buvete pentru cură internă cu apeminerale. În satul Remetea există bisericaromano-catolică „Sfântul Leonard” (41 mlungime, 12 m lăţime, turn de 47 mînălţime) sfinţită în 1726, afectată deincendiul 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. SatulMartonca s-a depopulat la sf. sec. 20 şiîneputul sec. 21.
REMETEA CHIOARULUI, com. în jud.Mara mureş, alcătuită din 5 sate, situatăîn partea de SE a Depr. Baia Mare, la

Remetea Chioarului. Biserica „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil”



şi 1 079 fem. Haltă de c.f. (în satulRemetea Mare). Fabrică de mobilă. Con -fec ţionarea prelatelor. Apicultură; avicul -tură; pisci cultură. Culturi de cere ale,plante tehnice şi de nutreţ, legume etc. Înperi metrul com. R.M. au fost desco peritevestigiile a două locuinţe datând dinprima Epocă a fierului (Hallstatt, 1200–450/300 î.Hr.) în care s-a găsit un bogatmaterial arheologic. În satul RemeteaMare, menţionat docu mentar, prima oară,în 1333, se află conacul „Ambrozi” (1820),azi han turistic. Până la 7 ian. 2008, com.
R.M. a avut în com ponenţă satele Bucovăţşi Bazoşu Nou, care la acea dată au formatcom. Bucovăţ, jud. Timiş.
REMETHE Õ Pomi.

REMEŢI 1. Com. în jud. Maramureş,alcătuită din 3 sate, situată la poalele deN 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. Însatul Remeţi, menţionat documentar,prima oară, în 1363, se află bisericaucraineană „Sfinţii Apostoli Petru şiPavel” 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. CentralMoldovenesc, la SE de municipiul Iaşi,alcătuit dintr-o succesiune de straturi deargile, gresii şi calcare oolitice sarmaţiene.Spre N şi V este delimitat de cueste puter -nice, afectate de procese de alunecări destraturi. Alt. max.: 416 m. Acoperit cupăduri de fag, stejar şi gorun şi parţial de

po nente Doman şi Secu) şi de calcar(Doman). Centrală termoelectrică (intratăîn func ţiune în 1965). Important şi vechicentru siderurgic al României (primelefurnale au fost instalate în anii 1769–1771), care produce fontă, oţel şi laminate.Constr. metalice grele (macarale, podurimetalice şi ru lante), de maşini şi utilajedestinate transportului feroviar (motoareDiesel, subansamble boghiu-motorpentru locomotive Diesel electrice), deutilaje energetice şi miniere (turbine cuabur de mare putere, gene ra toare electricepentru centrale electrice, turbosuflante),utilaje petroliere şi pentru ind. chimicăşi alim. Întreprinderi ale ind. textile(conf.), mat. de constr. (produse refrac -tare) şi alim. (preparate din carne şi lapte,paste făinoase etc.). Centru pomicol.Muzeu judeţean (f. 1959), cu secţii deistorie şi arheologie (unelte paleo li tice dincre mene, ceramică roma nă, cărămizi cuştam pile romane), etno grafie (piese deport popular, ţesături de interior, unelteetc.), de artă românească contemporanăşi de numismatică; Muzeul locomo tivelorcu aburi, f. în 1972, (sunt expuse 16 loco -motive cu aburi fabricate la Reşiţa înperioada 1872–1959). Biblioteca judeţeană„Paul Iorgovici” (f. 1952), cu peste 782 000vol. Bibliotecile americană, franceză şigermană. Casa de cultură a sindicatelor.Teatrul municipal „G. A. Petculescu”.Orchestră profesionistă de muzică po -pulară „Măias tra Caraşului”. Universi -tatea „Eftimie Murgu”, inaugurată în1992, cu două facultăţi (Facultatea deinginerie şi Facultatea de drept şi ştiinţeeconomice – devenită de la 1 oct. 1995Facultatea de ştiinţe economice şi admi -nis trative), 914 studenţi şi 57 profesori(2007–2008). Parc zoologic. Istoric. Localit.s-a dezvoltat pe vatra unei vechi aşezăridatând din Epoca romană (sec. 2 d.Hr.).În cartierul Surduc au fost descoperite(1964–1965) urmele unui castru romande pământ (132 x 128 m), fortificat cu
agger şi două şanţuri (sec. 2–3). Săpăturilearheologice efectuate în peri oada 1970–1985, în zona Moroasa, au scos la ivealăvestigiile unei biserici medievale (navaavea 5 x 6 m, iar altarul 3 x 3 m) datânddin sec. 14. Amintită documentar, primaoară, în sec. 15, ca aşezare rurală, locali -tatea apare menţio nată în documenteleanului 1673 cu numele Reszinitza, apoi cutoponimele Resicza (1690–1700), Retsiza(1717), Reschitza (1738), Oláh Resicza/Reşiţa
Română (1779) etc., dezvoltându-se cacentru industrial după anul 1769. În 1868,

798 Remethe livezi şi podgorii. A fost studiat din punctde vedere geo logic de către GrigoreCobălcescu, în 1862, care a elaborat, cuaceastă ocazie, prima lucrare geologicădin România (Calcarul de la Răpidea).Importanţă turistică. Declarat monumental naturii (1955). Cunoscut şi sub numelede Răpedea sau Răpidea.
2. Com. în jud. Maramureş, formatădintr-un sat, situată în Depr. Poienile desub Munte, la poalele M-ţilor Maramureş,la confl. râului Repedea cu Ruscova; 4 926loc. (1 ian. 2011): 2 565 de sex masc. şi2 361 fem. Expl. lemnului. Creşterea bovi -nelor, ovinelor şi porcinelor. În satulRepedea, atestat documentar în 1350, seaflă biserica ortodoxă ucraineană „SfântulPantelimon” (1897-1901), în stil baroc. Totaici a existat o biserică din lemn, con -struită în anul 1413, dar care s-a prăbuşitîn deceniul 6 al sec. 20 în urma unei iernifoarte grele. Rezervaţia naturală VârfulFarcău – lacul Vinderelu (100 ha).

RESCHITZA Õ Reşiţa.

RESCULUM Õ Poieni.

RESICZA Õ Reşiţa.

RESZINITZA Õ Reşiţa.

REŞIŢA, municipiu în partea de SV aRomâniei, reşed. jud. Caraş-Severin,situat în depresiunea omonimă (careconstituie de fapt un culoar de con tact,săpat în roci sedimentare friabile), la 245m alt., la poalele de NV ale M-ţilorSemenic şi cele de E ale M-ţilor Dognecea,pe cursul superior al râului Bârzava;82 390 loc. (1 ian. 2011): 39 434 de sexmasc. şi 42 956 fem. Supr.: 197,7 km2, dincare 21,5 km2 în intravilan; densitatea:3 832 loc./km2. Staţie finală de c.f. Nodrutier. Expl. de huilă (în localităţile com -
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muncitorii metalurgişti din R. au pusbazele filialei din Reşiţa a „Asociaţieigenerale a munci torilor”, iar în 1900 aluat fiinţă Sindicatul munci torilormetalurgişti. Declarat municipiu la 17febr. 1968, R. are în subordine ad-tivă 5localit. compo nente (Câlnic, Cuptoare,Doman, Secu, Ţerova) şi un sat (Moniom).
Monumente: catedralele „AdormireaMaicii Domnului” (1938-1941, restauratăîn 2006-2008) şi cea cu dublu hram -„Schimbarea la Faţa” şi „Sfântul IoanBotezatorul”-Govândari (1999-2011); bise -ricile „Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de laPartoş" (1846, mărită în 1930-1935, pictatăîn tempera în 1938-1942), „SfântulDumitru" (ctitorie din 1928-1931 a regeluiCarol II şi a fiului său Mihai), „SfinţiiApostoli Petru şi Pavel" (1995-1998),„Pogorârea Duhului Sfânt" (2002-2010);două biserici romano-catolice construiteîn 1846-1853 şi 1993-2004; Sinagogă (1907);Cazinoul german (1862); Cazinoul român(sec. 20); clădirea vechii poşte (1912);palatul Cul  tural (1928); Podul de vamă,din metal (1931). 
REŞIŢA ROMÂNĂ (OLÁH RESICZA) Õ
Re şiţa.

RETEG Õ Petru Rareş.

RETEZAT 1. Munţii ~, masiv muntossituat în partea de V a CarpaţilorMeridionali, între Depr. Haţeg-Pui (la N),Depr. Petroşani (E-SE), valea Râu lui Mare(V) şi M-ţii Vâlcan şi Godeanu (S). Întreaceste limite, M-ţii R. ocupă o supr. de c.700 km2, fiind constituiţi din mai multecreste alpine aliniate pe două şiruriaproape paralele, orientate E-V: unul laN, extins pe c. 30 km lungime, şi altul laS, des făşurat pe c. 25 km lungime. Celedouă aliniamente pr. sunt legate (întrevârfurile Păpuşa şi Custura) printr-ocreastă ascuţită de 2,5 km lungime, domi -nată de mai multe vârfuri semeţe careoferă o panoramă minunată asupraregiunilor înconjură toare. De altfel, M-ţii

R. prezintă peste 20 de vârfuri caredepăşesc 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.Porţi unea de la E de Râu Bărbat, cualtitudini mai mici (alt. max.: 1 792 m),este considerată de unii geo grafi (M.Tulişa) ca o subunitate aparte. M-ţii R.sunt alcătuiţi din granite, granodiorite,şisturi cris taline şi petice de calcar (în S),unde apar frecvente forme carstice (maiales în masivul Piule-Iorgo vanu, dinpartea de S a M-ţilor Retezat). M-ţii R.pre zintă vaste platforme de ero ziune,etajate (cea mai înaltă, suprafaţa Borăscu,aflându-se la 1 800–2 000 m alt.), dar şiversanţi abrupţi şi piscuri semeţe. Aici seaflă cele mai multe şi mai evidente urmeale glaciaţiei cuaternare din Carpaţiiromâ neşti, care le conferă o înfăţişaretipic alpină, cu circuri şi văi glaciare,custuri dantelate, morene, câmpuri degroho tişuri, 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.

unul dintre cele mai frec ventate obiectiveturistice ale ţării, ei fiind uşor accesibilidinspre cele două depresiuni care îilimitează – Haţeg şi Petro şani. Masivul
R. este, totodată, un important nod orohi -drografic din care porneşte o densă reţeade ape curgătoare, cu debit bogat şipotenţial hidro ener getic ridicat. De aiciizvorăsc Râu Mare, Lăpuşnicu Mare,Râuşoru, Nucşoara, Pietrele, Valea Rea,Râu Bărbat ş.a. Climă aspră şi umedă(temp. medie anuală fiind de –2°C înzonele ce depăşesc 2 000 m alt. şi 0–4°Cla altitudini mai mici). Precipitaţiileanuale însumează peste 1 400 mm, iarnumărul zile lor cu ninsoare depăşeşte 80de zile pe an, stratul de zăpadă menţi -nându-se peste 180 de zile pe an. Vân tu -rile predominante bat dinspre V. VersanţiiM-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 pădurialcătuite predominant din fag (în care sedezvoltă şi exem plare de paltin şi frasin),între 700 şi c. 1 200 m alt., şi cu păduri deamestec (brad, fag şi molid) şi de conifereîntre 1 000 şi c. 1 800 m alt. La peste 1 800m alt. se află dome niile tufări şurilorsubalpine şi ale păşunilor alpine, ocupatede covoare întinse alcătuite din ţăpoşică(Nardus stricta), păiuş (Festuca airoides),coarnă (Carex curvula), brânduşa demunte (Crocus heufelianus), gălbene lelede munte (Doronicum carpaticum), iarbavântu lui (Agrostis rupestris) ş.a. În parteade V a M-ţilor R., pe cursul superior alRâului Mare, în bazinul cunos cut subnumele de Gura Apelor, s-a construit celmai mare baraj de pe râurile interioareale ţării (Õ Râu Mare). În partea centrală
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Reşiţa. Sala Sporturilor Reşiţa. Teatrul Municipal „G. A. Petculescu”

Retezat (1). Salba de lacuri Lia, Ana, VioricaRetezat (1). Colţii Peleagăi
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mai adăpostite se înfiripează o vege taţiecu caracter termofil, între care se remarcămojdrea nul (Fraxinus ornus), teiul (Tilia
cordata), nucul (Juglans regia), care urcăpână pe la 600 m alt., ş.a. Urmează o zonăcompactă cu păduri de fag, care depăşescuneori altitudinea de 1 400 m, şi apoi altacu molidişuri ce ajung până la 1 800 malt. La peste 1 800 m alt., peisajul alpineste dominat de întinse jnepenişuri (Pinus
mugo) şi răzleţ de zâmbru (Pinus cembra)– arbore de dimensiuni impre sionante(tulpina poate ajunge la 1,5 m diametru),de scoruş de munte (Sorbus aucuparia) şitufărişuri formate din bujor de munte sausmirdar (Rhododendron kotschyi), ienupărpitic (Juniperus sibirica), merişor (Vacci -
nium vitis-idaea) etc. O trăsătură distinctăa florei din Parcul Naţional Retezat oconstituie variabilitatea mare a genului
Hieracium (vulturica), reprezentat prin 27de specii cu 51 de varietăţi, multe dintreele endemice, masivul R. fiind unadevărat centru genetic în care seformează şi în prezent noi specii. Printrespeciile de aici se mai remarcă numeroaseplante declarate monumente ale naturii,între care: floarea-de-colţi (Leontopodium
alpinum), sângele voi nicului (Nigritella
rubra), stru gurii ursului (Arctostaphyllos
uva ursi), genţiana (Gentiana punctata,
Gentiana acaulis) ş.a. Fauna ParculuiNaţional Retezat este reprezentată prinaproape toate speciile caracteristiceCarpaţilor: urs (Ursus arctos), mistreţ (Sus
scrofa), jder de copac (Martes martes), râs(Lynx lynx), pisica sălbatică (Felix
silvestris), capra neagră (Rupicapra rupica -
pra – declarată monument al naturii şiocrotită de lege), cocoşul de munte (Tetrao
urogallus), ierunca sau găinuşa de munte(Tetrastes bonasia) ş.a. În cadrul ParculuiNaţional Retezat există trei puncte deobservaţii (Gura Zlata, la 795 m alt.,Rotunda, la 1 100 m alt., pe valeaLăpuşnicului Mare şi Pietrele, la 1 487 malt., pe valea Stânişoara, care controleazăintrarea şi ieşirea turiştilor prin punctulŞaua Rete zatului), o cabană a paz ni cilor,la Gura Zlata, şi un laborator de cercetare(inau gurat 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.

REUSENI Õ Udeşti.

REUSSMARKT Õ Miercurea Sibiului.
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Retezat (2). Vârful Retezat

a M-ţilor R. se află Parcul Naţional Retezat(54 400 ha), înfiinţat în 1935 din iniţiativaşi prin efortul savanţilor Emil Racoviţăşi Alexandru Borza şi inclus (în 1980) înreţeaua mondială a rezervaţiilor biosferei.În cadrul acestei rezervaţii, o supr. de c.2 000 ha, din zona lacul Gemenele – TăulNegru – valea Dobrun, este declaratărezervaţie ştiinţifică, în perimetrul căreiaaccesul turiştilor şi al altor persoane estepermis numai cu autorizaţie eliberată deComisia Monumentelor Naturii de pelângă Academia Română. Rezervaţiaştiinţifică este destinată atât conser văriiecosistemelor naturale în starea lorautentică, precum şi ca areal de cercetareştiinţifică, având un regim strict deprotecţie, în acest peri metru fiindinterzise păşunatul, expl. forestiere sauminiere, vânătoarea, pescuitul, culesulfructelor de pădure, precum şi produ -cerea de zgomote, pentru a nu tulburaliniştea faunei. Vegetaţia Parcului Naţio -nal Retezat este abundentă şi destul depuţin modifi cată de intervenţia omului,ea cuprinzând peste 1 200 de specii,etajate pe versanţi, din care c. 15% suntendemisme carpatice, unele specificenumai masivului Retezat, iar alteledeclarate monumente ale naturii.Începând de la poale spre înălţimi, pemarginea văilor râurilor se întâlnescfrecvent două specii de arin (Alnus
glutinosa şi Alnus incana), iar în locurile

Retezat (1). Lacul glaciar Tăul Negru

Retezat (1). Şaua şi vârful Bucura



REVIGA, com. în jud. Ialomiţa, alcătuitădin 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, floa rea-soa relui,tutun, legume etc. Creşterea bovi nelor,porcinelor, ovinelor şi păsărilor. În satulReviga, numit Arhimandritu în sec. 19, seaflă conacul lui C. Cicoianu (1931–1932),azi sediul Primăriei, şi o biserică din 1958.
REZ (sau DEALUL ARAMEI), masivdeluros în Subcarpaţii Transilvaniei, alcă -tuit din nisipuri, argile, conglomerate,tufuri andezitice, care străjuieşte (la V)Depr. Odorhei. Alt. max.: 933 m (vf.Aramei).
RIBIŢA, com. în jud. Hunedoara, alcă -tuită din 6 sate, situată în Depr. Brad, lapoalele de S ale M-ţilor Bihor, pe cursulsuperior 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. Haltăde c.f. (în satul Ribiţa). Fabrică de volane,centuri şi alte accesorii pentru automo -bile. În satul Crişan (fost Vaca), menţionatdocumentar, prima oară, în 1439, se aflăo expoziţie de istorie locală amenajată încasa natală a lui Marcu Giurgiu Crişan,unul dintre conducă torii Răscoaleiţărăneşti din 1784–1785 din Transil vania.În satul Ribiţa, atestat documentar în anul1369, există o biserică ortodoxă cu hramul„Sfântul Nicolae”, de tip biserică-hală,formată dintr-o navă scurtă, urmată deun turn-clopotniţă de formă pătrată şiapoi de un altar dreptunghiular. Biserica,zidită şi pictată în manieră bizantină (în1414-1417) prin grija cnezilor Vladislavşi Miclăuş, păstrează la interior un remar -cabil tablou votiv şi declarată monumentistoric. În satul Dumbrava de Jos se aflăbisericile din lemn cu hra murile „Ador -mirea Maicii Domnului” (sec. 19), decla -rată monument istoric, şi „Naşterea MaiciiDomnului” (sec. 19), iar în sateleRibicioara şi Uibăreşti, biserica din lemncu hramul „Cuvioasa Parascheva” (1763),declarată monument istoric, şi, respectiv,biserica din zid cu hramul „SfântulNicolae” (sec. 19). În satul Dumbrava deSus există biserica „Sfântul Nicolae”(1848), declarată monument istoric. Însatul Crişan (numit în  trecut Vaca) se aflămănăstirea cu acelaşi nume (de călugări),întemeiată în jurul anului 1450, cubiserica „Naşterea Maicii Domnului”. Înanul 1759 mănăstirea Vaca apare con -semnată ca fiind în ruină, dar refăcută înanii următori. În anul 1772, mănăstirea a

fost părăsită de călugări din cauza uneialunecări de teren. Mănăstirea a fostreînfiinţată în 1991, după prăbuşireacomunismului în România la sfârşitulanului 1989, prin strădania ieromo -nahului Visarion Neag, fost călugăr lamănăstirea Sihăstria din jud. Nemaţ. Înperioada 1992–1998 au fost construitebiserica „Naşterea Maicii Domnului”, cupicturi murale interioare originare, şi oclădire cu parter şi două etaje destinatăpentru chilii, trapeză, bucătărie ş.a.
RIENI, com. în jud. Bihor, alcătuită din 6sate, situată în SE Depr. Beiuş, la poalelede NV ale M-ţilor Bihor şi cele de NE aleM-ţilor Codru-Moma, pe cursul superioral Crişului Negru, în zona de confl. cu râulCrăiasa; 3 073 loc. (1 ian. 2011): 1 534 desex masc. şi 1 539 fem. Staţie (în satulSudrigiu) şi haltă de c.f. (în satul Rieni).Producţie de ambalaje pentru băuturirăco ritoare (din 1984), de băuturialcoolice şi de sucuri naturale din fructe,construită în colab. cu o firmă suedeză(în 1992). Centru de pielărie şi cojocăritşi de ceramică populară (albă şi roşie), însatul Valea de Jos. Moară de apă (sec. 19),în satul Rieni. În satul Rieni, menţionatdocumentar, prima oară, în 1588, se aflăo biserică din lemn, cu hramul „SfântulMucenic Teodor Tiron”, con struită în anii1752–1754 de meşterul Ilie Tulea şi pictatăla interior în 1755 de zugravul David dinPiteşti. Bise rica are un turn pe pronaos şiprezintă frumoase decoraţii sculptate(rozete, funii, cruci, triunghiuri, pomulvieţii) realizate de meşteri locali. În 1960,biserica a fost restaurată, adăugându-i-seun soclu din beton; declarată monumentistoric. În satul Valea de Jos, atestat docu -mentar în 1588, se află biserica din lemncu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şiGavriil”, construită în 1738 de meşteriiFleanţu Nicoară şi Petrică Gheorghe.
RIMETEA, com. în jud. Alba, alcătuită din2 sate, situată în Depr. Trascău, la poalelede N ale M-ţilor Trascău, pe cursulsuperior al râului Rimetea; 1 079 loc.(1 ian. 2011): 522 de sex masc. şi 557 fem.Expl. de calcar. Centru de colectare şiprelucr. a laptaelui. Moară. Floricultură;legumicultură. Creşterea bovinelor.Centru de cojocărit şi de prelucr. artisticăa lemnului (lăzi de zestre). Muzeu etno -grafic, organizat în 1952, cu colecţii deţesături, ceramică, unelte agricole şi deminerit, arme, costume populare româ -neşti şi ungureşti etc. Pe terit. satuluiRimetea au fost identificate urmele unei

fortificaţii datând din Epoca fierului (sec.5 î.Hr.-1 d.Hr.), iar în area lul satuluiColţeşti au fost descoperite vestigiile unuicastru roman (sec. 2–3) şi două colanedacice din argint. În satul Rimetea,menţionat documentar, prima oară, înperioada 1257–1272, se află un monu mentridicat în memoria eroilor din PrimulRăzboi Mondial, iar în satul Colţeşti,atestat documentar în 1332, există ruinelecetăţii medievale „Piatra Secuiului” (sec.13–15) – declarată monument istoric (înanul 2004) şi o biserică ortodoxă cuhramul „Sfântul Gheorghe” (1727, curefaceri din 1867). Între 1918 şi 1925, satulRimetea s-a numit Trascău. Agroturism.
RIPICENI, com. în jud. Botoşani, alcătuitădin 7 sate, situată în partea de E aCâmpiei Jijiei Superi oare, pe dr. râuluiPrut şi a lacului de acumulare Stânca-Costeşti, la graniţa cu Rep. Moldova;2 156 loc. (1 ian. 2011): 1 087 de sex masc.şi 1 069 fem. Expl. de calcar. Culturi decereale, plante tehnice, floarea-soarelui,sfeclă de zahăr. Creşterea bovinelor.Muzeu sătesc. În area lul satului Ripiceniau fost descoperite schelete de mamut,rinocer şi bizon, precum şi vestigiile uneiaşe zări din Paleoliticul inferior (1 000 000–100 000 î.Hr.), peste care s-au suprapusurme de locuire din Epoca fierului, dinperioada statului dac, apoi bordeie din

801Ripiceni

Rieni. Biserica „Sfântul Mucenic Teodor Tiron”



timpul migraţiilor, fragmente ceramicedin sec. 6–10 etc. Aici a fost transplantatăcu succes o plantă extrem de rară,
Schiverechia podolica, ce există în Românianumai în arealul satului Stânca (oraşulŞte făneşti), dar care a fost afectată delucrările hidro energetice. Satul RipiceniiVechi s-a depopulat la sf. sec. 20 şiînceputul sec. 21.
RISIPIŢI 1. Õ Lăcusteni.

2. Õ Milcovul
3. Õ Unirea (5).

RIŞCA, com. în jud. Cluj, alcătuită din 4sate, situată la poalele de N ale M-ţilorGilău şi cele de E ale Măgurii Călăţele, pecursurile superioare ale râurilor SomeşuCald şi Rişca; 1 522 loc. (1 ian. 2011): 758 desex 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,alcă tui tă din 4 sate, situată în CâmpiaGăvanu-Burdea, pe râul Dâmbovnic;8 211 loc. (1 ian. 2011): 4 058 de sex masc.şi 4 153 fem. Nod rutier. Expl. de petrol şigaze naturale (în satele Roata de Jos şiCartojani). Cul turi de cereale, plantetehnice şi de nutreţ, floarea-soare lui,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 Dom nu lui” (1668),declarată monument istoric, iar în satulRoata de Jos există bisericile cu hramurile„Sfântul Nicolae” (1902) şi „Adormi reaMaicii Domnului” (1880).
ROBAIA 1. Masiv deluros în SubcarpaţiiVâlcii, constituind alt. max. a acestora(871 m).

2. Mănăstirea ~ Õ Muşăteşti.

ROBĂNEŞTI, com. în jud. Dolj, alcătuitădin 6 sate, situată în partea de NV aCâmpiei Romanaţi, pe cursul superior alrâului Teslui; 2 404 loc. (1 ian. 2011): 1 150de sex masc. şi 1 254 fem. Staţie de c.f. (însatul Robăneşti). Trei mori de cereale.Culturi de cereale, plante tehnice şi denutreţ, floarea-soarelui ş.a. Creştereabovinelor, ovinelor, por ci nelor. Cămincultural (1938). Reşed. com. R. este satul
Robă neştii de Jos, în care se află biserica

având hramul „Înălţarea Domnului”construită în 1881–1882 pe locul uneiadin lemn ce data din 1740. Bisericile cuhramurile „Adormirea Maicii Domnului”(construită în 1905 pe locul uneia din1820), „Sfântul Nicolae” (ctitorie din 1848a lui Nicolae Oteteleşanu, reparată în anii1898 şi 1908), „Naşterea Maicii Dom -nului” (1875) şi „Sfântul Ioan Boteză -torul” (1875), în satele Robăneştii de Sus,Lăcriţa Mică, Lăcriţa Mare şi Golfin.
ROBEASCA, com. în jud. Buzău, alcă -tuită din 2 sate, situată în CâmpiaRâmnicului, pe stg. văii Buzăului; 1 137loc. (1 ian. 2011): 595 de sex masc. şi 542fem. În satul Robeasca, menţionat docu -mentar, în 1687, se află biserica „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” (1945).
ROCIU, com. în jud. Argeş, alcătuită din4 sate, situată în Câmpia Piteştiului, pecursurile superioare ale râurilorDâmbovnic, Mozacu şi Neajlov; 2 563 loc.(1 ian. 2011): 1 201 de sex masc. şi 1 362fem. Nod rutier. Culturi de cereale, plantetehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui,legume ş.a. Morărit; produse de pani -ficaţie. Pe terit. satului Gliganu de Jos afost descoperit (1964) un tezaur dacic dinargint (brăţări, inele, o fibulă cu scut rom -boi dal, denari romani republicani)datând din sec. 1 î.Hr. În satul Şerbăneştiexistă biserica „Adormirea MaiciiDomnului”, con struită în 1910 dupăplanul arhitectului Nicolae Teoharescu.
RODBAV, staţiune balneoclimaterică deinte res general, cu funcţionare perma -nentă, situată în arealul com. Şoarş, jud.Braşov, într-o zonă de dealuri împăduritedin SE Pod. Hârtibaci, la 476 m alt., la 77km NV de municipiul Braşov. Climat depodiş, tonic, cu veri răcoroase (în iul.temp. medii de 18°C) şi ierni reci (în ian.medii de –5,5°C). Temp. medie anuală
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Rodna (1). Vedere dinspre staţiunea Borşa

este de 7,5°C, iar precipitaţiile atmosfericeînsumează 700 mm anual. Izv. cu apeminerale clorurate, sodice, iodurate,bicarbonatate, hipotone, indi cate în curăexternă pentru tratarea afecţiunilorreumatismale degenerative şi abarti -culare, a celor posttraumatice, gineco -logice, vasculare etc. Biserică romanică(1300-1350), azi aparţinând cultuluievanghelic, fortificată în sec. 15, refăcutăîn 1738 după incendiul din 1732; bisericăortodoxă din lemn (sec. 18) şi ruinele uneicetăţi ţărăneşti din sec. 14. Punct muzealcu piese de arheologie locală (vaseneolitice aparţinând culturii Criş, uneltedin epocile Hallstatt şi La Tène etc.).Pădure de stejari, cu arbori seculari,declarată rezervaţie forestieră şicinegetică.
RODEANU, lac situat în arealul com.Jilavele, jud. Ialomiţa, în lunca râuluiPrahova, într-o buclă de meandru încă -tuşată; 34 ha; ad. max.: 1,5 m. Conţine apăclorurat-sodică.
RODNA 1. Munţii Rodnei, masiv muntosîn partea de N a Carpaţilor Orientali,situat între alinia mentul văilor Vişeu şiBistriţa Aurie (N şi NE), Someşu Mare (Eşi SE), Dealurile Năsăudului (S) şi valeaSălăuţei (V), extins pe o supr. de c. 1 300km2. Este cel mai înalt masiv din CarpaţiiOrientali, atingând alt. max. în vf.Pietrosu (2 303 m). Prezintă o creastă pr.,orientată E-V, între pasurile Rodna şiŞetref, cu o lungime de 52 km şi o lăţimemax. de 25 km, dominată de mai multevârfuri de peste 2 000 m alt. (Ineu 2 279m, Rebra 2 221 m, Puzdrele 2 189, LapteleMare 2 172 m, Buhăescu Mare (2 119 m),Galaţu 2 048 m, Cormaia 2 033 m ş.a.).Alcătuit predominant din şisturi şicalcare cristaline, intens faliate în N (faliaDragoş Vodă) şi în S (falia Rodnei).



Marginile de V şi de S ale cristalinului
sunt aco perite transgresiv cu gresii,
marne, conglomerate şi calcare numuli -
tice, străpunse pe alocuri de forma ţiuni
eruptive (andezite, riolite, dacite), care
apar în relief sub formă de măguri, mai
frecvente pe ver santul 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 ascu ţite, versanţi abrupţi), niveluri
de eroziune etajate, forme struc turale,
fenomene carstice pe versantul de SV
(Peştera Izvorul Tăuşoarelor, Peştera
Jgheabul lui Zalion, Peştera Zâne lor) şi
de N (izbucul „Izvorul Albastru al Izei”

ş.a.), văi adânci etc. Acţiunea glaciaţieicuaternare a lăsat urme adânci în reliefulmasivului R.: lacuri glaciare (Buhăescu,Lala Mare, Lala Mică, Tăul sau IezeruPietrosului, Gărgălău, Bila ş.a.), circuri şicăldări glaciare, zănoage cu blocurieratice şi roci scrijelate etc. Masivul R.este şi un important nod hidrografic dincare izv. râurile Someşu Mare, Vişeu, Iza,Bistriţa Aurie, Anieş, Cormaia, Rebra ş.a.Masivitatea şi fragmentarea accentuată areliefului, expoziţia faţă de direcţiadominant-vestică a maselor de aer ş.a.determină diferenţieri ale temp. aerului,mediile termice anuale fiind mai scăzutecu c. 1°C pe ver santul de N decât pe celde S. Altitudinal, temp. medii multia -nuale sunt de –1,5°C la peste 2 200 m alt.,de 0°C la 2 000 m alt., de 2°C la 1700 malt. şi de c. 6°C la poale. Precipitaţiiledepăşesc 1 400 mm anual pe cresteleînalte, iar stratul de zăpadă se menţine c.7 luni pe an. Staţie meteorologică dealtitu dine. Vegetaţia care acoperă ma -sivul R. este dispusă etajat şi aproapeuniform distribuită pe versanţi: la peste1 800 m alt. sunt pajişti alpine în alter -nanţă cu tufărişuri de jneapăn (Pinus
mugo), exemplare singuratice de zâmbru(Pinus cembra) şi pâlcuri de smirdar/saubujor de munte (Rhododendron kotschyi) ş.a.,între 1 800 şi 1 100 m alt. se desfăşoarăpădu rile de molid (Picea abies), între 1 100şi 500 m alt. se dez vol tă zona fagului şibradului, iar sub 500 m alt., terenurileagricole. În floră se remarcă o specie

înrudită cu guşa porum belului – Silene
nivalis, endemism al Munţilor Rodnei, caşi o serie de ende misme ale CarpaţilorOrientali (Centaurea carpatica, Silene
zawadzkii). Poiană cu narcise (pe munteleSaca). Fauna care populează masivul R.este repre zentată prin urşi, mistreţi, cerbi,căpriori, râşi, jderi, cocoşi de munte şi demesteacăn, găinuşa de munte, acvila demunte, salamandre etc. Capra neagră(dis părută la înce putul secolului 20 dincauza braconajului) a fost reintro dusă, înanii ’70 ai sec. 20, dar acum este din nouameninţată cu dis pariţia. A fost coloni -zată şi marmota. Parcul Naţional Rodna,extins pe 472 km2 (din care 33 km2
declarată Rezervaţie a Biosferei în 1979)a luat naştere pe baza Rezervaţieinaturale complexă înfiinţată în 1932;declarat arie protejată la 12 apr. 2000.Cabanele Prislop (la 1 413 m alt.) şiPuzdrele (1 540 m alt.). Turism şi sporturide iarnă (staţiunea Borşa).

2. Pas în partea de N a CarpaţilorOrientali, între culmile de E ale M-ţilorRodnei şi cele de NV ale M-ţilor Suhard,în zona de izvor a Someşului Mare, la1 271 m alt. Asigură legătura rutieră întreMoldova şi Transilvania. Cunoscut şi subnumele de Rotunda.
3. Com. în jud. Bistriţa-Năsăud,alcătuită din 2 sate, situată în depresiuneaomo nimă, la 540 m alt., la poalele de S-SEale M-ţilor Rodna şi cele de NV aleM-ţilor Bârgău, pe cursul superior alSome şului 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 com plexe (mina a fostînchisă în 2006). Expl. şi prelucr.lemnului. Producţie de var, ţuică şi pre -parate din lapte. Creşterea bovinelor. Însatul Valea Vinului sunt izv. cu apeminerale carbo gazoase, bicarbo natate,calcice, hipotone. Muzeu etnografic.Punct de plecare spre obiectivele turis -tice din M-ţii Rodna. Prima menţiunedocumentară a satului Rodna datează din1235, iar ca centru minier este atestat la1 apr. 1241. Distrusă de invazia mongolăîn 1241, aşezarea s-a refăcut în sec. 13–14, deve nind ulterior un însemnat punctde vamă în comerţul dintre Moldova şiTran silvania. Din 1529 a intrat, împreunăcu districtul din jur, în posesia domnilorMoldovei pentru o perioadă de c. 30 deani. Ruinele unei mănăstiri dominicane
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Rodna (1). Tăul Pietrosului

Rodna (1). Vârfurile Pietrosu şi Buhăescu Mare 



(1242). Biserică romano-cato lică (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 origi nare, iar
în satul Ciocâltei, biserica din lemn cu
hramul „Cuvioasa Parascheva” (1878). 
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
interi oare originare), în satul Rogova. 
ROGOZ, Mănăstirea ~ Õ Slobozia
Bradului.

ROHIA, Mănăstirea ~ Õ Târgu Lăpuş.

ROHIIŢA, Mănăstirea ~ Õ Târgu Lăpuş.

ROJIŞTE, com. în jud. Dolj, alcătuită din2 sate, situată în Câmpia Romanaţi; 2 553loc. (1 ian. 2011): 1 258 de sex masc. şi1 295 fem. Apicultură. Cămin cultural.Bisericile cu hramurile „Sfântul Nicolae”(1780, cu fresce originare) şi „Sfântul IoanBotezătorul” (1834, reparată în 1907 şi1928), în satele Rojişte şi Tâmbureşti.Com. R. a fost înfiinţată la 7 apr. 2004prin desprinderea satelor Rojişte şiTâmbureşti din com. Bratovoeşti, jud.Dolj.
ROMA, com. în jud. Botoşani, alcătuitădin 2 sate, situată în Câmpia JijieiSuperioare, pe cursul superior al râuluiMorişca; 3 391 loc. (1 ian. 2011): 1 703 desex masc. şi 1 688 fem. Prelucr. lemnului(parchet, mobilă) şi a cărnii. Fabrică decaşcaval. Două abatoare. Trei mori deporumb. Presă de ulei comestibil. Culturide cereale, floarea-soarelui, plante tehniceşi de nutreţ ş.a. Creşterea bovinelor, ovi -nelor, porcinelor. Satul Roma a fostînfiinţat în 1887. În satul Cotârgaci, atestatdocumentar în 1833, se află o biserică dinlemn cu hramul „Sfinţii Voievozi”,construită în 1770 şi adusă în acest sat în1864 de la Botoşani. 
ROMAN, municipiu în jud. Neamţ, situatîn culoarul Siretului, pe stg. râuluiMoldova, la 3 km amonte de confl. cuSiretul, la 200 m alt., la 45 km E de muni -cipiul 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
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intravilan; densitatea: 4 643 loc./km2.Staţie de c.f. (inaugurată la 15 dec. 1872).Nod rutier. Expl. de gaze naturale şi debalast. Turnătorie de fontă (falimentatăîn 1999). Între prindere de ţevi din oţel,(din 1957), care produce ţevi pentruconducte petroliere şi pentru construcţii,burlane pentru tuba jul son delor, prăjinigrele pentru foraj etc. Constr. de strun -guri carusel de 2 500–3 200 mm şi destrun guri cu comandă numerică (din1973), de maşini-unelte pentru ind. fores -tieră, de bile pentru rulmenţi şi de piesede schimb pentru tractoare şi maşiniagricole. Fabrici de mobilă, conf., trico -taje, mat. de constr. (cărămidă, ţiglă,olane, cahle de teracotă), obiecte sanitaredin porţe lan, de polistiren şi alim. (zahăr,din 1899, ciocolată, conserve, pre paratedin carne şi lapte, produse de panificaţieş.a.). Morărit. Fermă de creş tere a por cilor.Centru de ceramică populară (oale şistrăchini orna mentate cu motive geo me -trice sau florale de culoare verde deschissau brun pe fond alb). Spital (f. 1798).Muzee de istorie, de artă şi de ştiinţelenaturii. Institut Teologic Franciscan(inaugurat în 1990). Parc zoologic. La R.s-a născut celebrul dirijor Sergiu Celibidache(1912–1996) în casa căruia a funcţionatLiceul de Artă. Istoric. Cele mai vechiurme ale activităţii umane, scoase la ivealăde săpă turile arheologice, datează dinPaleo litic şi Neolitic, peste care s-ausupra pus vestigiile unei aşezări din Epocabron zului şi din perioada milen. 1 d.Hr.
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Istoricul şi uma nistul italian AntonioBonfini (istoriograf al lui Matia Corvin)considera (în lucrarea sa Rerum Ungari -
carum decades) că această localitate a fostîntemeiată de romani, numind-o Forum
Romanorum, iar istoricul grec DionisieFotino (stabilit în sec. 19 la Curtea dom -nului Ioan Caragea, ca al doilea secretar)aminteşte într-una dintre lucrările sale că„oraşul datează din timpul împăratuluiroman Caracalla, care a stabilit aici o colo -nie romană”. Cu toate aceste supo ziţii,
R. este o aşezare veche, unii istorici ro -mâni considerând-o anterioară întemeie -rii statului feudal Moldova, argumentândcă „oraşul ar fi purtat numele Sânmedru”.Nicolae Iorga şi A. D. Xenopol con siderăcă aşezarea a fost fundată de Roman I(domn al Moldovei în anii 1391–1394), alcărui nume îl şi poartă azi. Acesta aconstruit la sf. sec. 14 o cetate din pământşi lemn, amintită documentar în 1392, înjurul căreia au venit şi s-au stabilit o seriede negustori şi meşteşugari, al cărornumăr a crescut repede, punându-sebazele unui târg la marginea cetăţii.Localitatea apare menţio nată docu men -tar, pentru prima oară, cu numele Târgul
lui Roman pe Moldova, într-o listă cu oraşealcătuită în perioada 1388–1391, darprimul docu ment local care consemneazăoraşul cu numele Roman este uricul din30 mart. 1392 emis în „ceta tea noastră”şi semnat de domnul Roman I, tatăl luiAlexandru cel Bun. În 1408, în timpuldomniei lui Alexandru cel Bun, la R. a

fost stabilit sediul unei Episcopii, careexistă şi în prezent, pe lângă care, în 1747,domnul Grigore II Ghica a înfiinţat oşcoală cu limbile de predare română şislavonă. Localit. R. a fost distrusă în mareparte (inclusiv cetatea construită deRoman I) prin incendiere, la 7 dec. 1467,de către armatele comandate de MatiaCorvin, aflate într-o expediţie înMoldova. Într-o cronică a sa, GrigoreUreche consem nează că… „trecândumuntele, au trecut la Trotuş, de undeluând drumul, au sosit la Roman,noiembrie 29, şi acolo s-au odihnitpână în a şaptea zi, prădând şi jăcuind.Iar a opta zi, dichembrie 7, au ars târgulRomanului”. Aşezarea a fost refăcutăulterior de Ştefan cel Mare, care de altfelîncepuse con struirea unei puternice cetăţidin piatră, în 1466 (terminată în 1483), pecare a numit-o Cetatea nouă a Romanuluisau Smederovo (azi cartier al oraşului cunumele Smirodava), cu rol de avanpost alSucevei. În timpul domniei lui Ştefan celMare, R. a fost nu numai un puterniccentru militar şi religios (Episcopia deaici căpătând mai multe privilegii), ci şiunul dintre cele mai impor tante aşezăriurbane ale Moldovei în care existaunumeroase bresle (blănari, croitori,curelari, ciubo tari, bărbieri etc.). În sec.16–18, activitatea meşte şugă rească a fostamplificată de dez voltarea comerţului,impulsionat şi de stabilirea aici a unuinumăr însemnat de armeni şi germani,prin intermediul cărora legăturile

comerciale s-au extins foarte mult. În sec.17, oraşul R. este menţionat ca reşed.dom nească în timpul celei de-a douadomnii a lui Gheorghe Ştefan (1653–1658). În 1675, cetatea construită de Ştefancel Mare a fost distrusă de DumitraşcuCantacuzino din ordinul Porţii Otomane.Renumit pentru târgurile sale anuale,care aveau loc de Sfântul Ilie (20 iul.),oraşul R. a înregistrat o dezvol tareaccentuată după construirea (în anii 1869–1872) căii ferate Focşani–Roman. În primajumătate a sec. 20 (până în 1950), oraşul
R. a fost reşed. jude ţului omonim.Declarat municipiu la 17 febr. 1968.
Monumente: ruinele cetăţii (sec. 14–17);catedrala episcopală cu hramul„Cuvioasa Parascheva” (sau „SfântaVineri”), ctitorie din 1542 a dom nuluiPetru Rareş şi terminată în 1550 de fiulsău, Iliaş (cu unele modificări din sec. 17–18 şi reparată în 1805), a fost ridicată pelocul unei vechi biserici construită deRoman I sau Alexandru cel Bun la sf. sec.14–începutul sec. 15. şi zugrăvită în 1415de Nichita şi Dobre. Biserica actualăpăstrează picturi murale datând din sec.16. În vechea biserică a fost înmor mântatăDoamna Anastasia, soţia lui Roman I şimama lui Alexandru cel Bun. Clopotniţadatează dinainte de 1786; biserica„Precista Mare”/sau „Adormirea MaiciiDomnului”, constru ită în perioada 23mai-15 sept. 1569 prin grija DoamneiRuxandra, soţia lui AlexandruLăpuşneanu, refăcută în peri oada 1753–1754 de episcopul Ioanichie pe cheltuialadomnului Constantin (Cehan) Racoviţă,reparată în 1787 şi refăcută din nou decătre egumenul Macarie Basarabeanuldupă avariile provocate de cutremuruldin 11 ian. 1838. Biserica a mai fostreparată şi consolidată după cutremureledin 10 nov. 1940 şi 4 mart. 1977; BisericaAlbă-Dom nească, având hramul „SfinţiiVoievozi”, ctitorie din anii 1611–1615 adomnului Ştefan Tomşa II, s-a ruinat lamijlocul sec. 17, pe locul ei zidindu-se onouă biserică în 1695 prin osârdiaspătarului Vasile Cantacuzino, care areo frumoasă cape teas mă din lemn, datânddin 1913. Biserica a fost reparată în anii1911, 1926–1928 (când i s-a adăugat şipridvorul), 1971, 1979 şi 1985; bisericaavând hramul „Adormirea MaiciiDomnu lui”, con struită în 1609 pe loculunei vechi biserici armeneşti ce data din1551, a fost restau rată în 1868. Biserica
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păstrează un evangheliar scris în 1265;biserica cu hramul „Precista Mică”/sau„Intra rea în Biserică a Maicii Domnului”a fost zidită în anii 1791–1826 pe loculuneia din lemn construită la mijlocul sec.18 de preotul Ioniţă. Biserica actuală, cuunele adăugiri din 1855, a fost reparatăîn 1867 şi restaurată în 1945 şi în anul2000; biserica având hramul „SfântulNicolae”, zidită în anii 1747–1770 (pelocul uneia din lemn care data din anul1600) şi repa rată în 1810; biserica „SfântulGheorghe”, construită în perioada 1843–1847 (pe locul uneia din 1790) şi reparatăîn anii 1927–1929; biserica „SfinţiiVoievozi” (1595); biserica armenească(1609–1610), restaurată în 1863–1868 subconducerea arhitectului german JohannBrandel Daggendorf; casa vor niculuiGrigore Done (sf. sec. 18-începutul sec.19)cumpărată de acesta în 1825 şi apoi detatăl compozitorului Sergiu Celibidache,azi în stare de degradare; hanulEpiscopiei (ante 1752); hanul lui GrigoreDone (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 născutcompozitorii Mihail Jora şi AlexandruZirra, ziaristul Filip Brunea-Fox ş.a.
ROMANAŢI, subunitate a CâmpieiRomâne, situată în SV acesteia, întrePiem. 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). Esteformată din mai multe câmpuri, relativnetede (cu înălţimi ce scad treptat de la Nla S, de la 140–150 m la 40–60 m), precumşi din terasele şi luncile Jiului, Oltului şiDunării. În partea de S, terasele suntparţial ocupate cu dune de nisip, mai alesîn zona Dăbuleni–Ostroveni. Partea deN a C.R. este acoperită cu soluri brune,cea centrală cu soluri brun-roşcate, iarcea sudică cu cernoziomuri cambice,propice cultu rilor agricole. C.R. este slabfragmentată de râuri, fapt pentru care s-acreat  un vast sistem de irigaţii(Dăbuleni–Ianca–Grojdibodu–Corabia;Dăbu leni–Ştefan cel Mare; Bucinişu–Brastavăţu–Vişina–Scărişoara etc.). Înpartea de S a C.R. se păstrează o zonă depeisaj natural (Õ Dăbuleni–Bechet). Înperimetrul celei mai mari părţi a C.R. aexistat, până în 1950, jud. Romanaţi (3 560km2; 296 536 loc., 1 iul. 1937, cu 5 plăşi,3 oraşe şi 252 de sate) şi se extinde una

dintre cele mai vechi şi ori ginale zoneetnografice ale României, în cadrul căreiase remarcă scoarţele bogat decorate cumo dele policrome, ţesăturile, lăzile dezestre, vasele ceramice (în special cele deOboga), obiectele de port popularfemeiesc (cămaşa cu poale, vâlnicul sauzăvelciul, betele, cojocul) ş.a.
ROMANU, com. în jud. Brăila, alcătuitădin 2 sate, situată în Câmpia Brăilei; 1 935loc. (1 ian. 2011): 967 de sex masc. şi 968fem. Culturi de cere ale, plante tehnice şide nutreţ, floarea-soarelui, sfeclă de zahăretc. Creşterea bovinelor. Satul Romanu afost înfiinţat în 1879, prin împro -prietărirea însu răţeilor, cu numele Plătica(numele actual datează din 1922), iarsatul Oancea în 1897. Biserica „SfinţiiVoievozi” (1890-1894), în satul Romanu.
ROMÂNAŞI, com. în jud. Sălaj, alcătuitădin 6 sate, situată în Depr. Agrij, pe râulAgrij, 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 perimetrulsatului Romita, atestat documentar în1408, în punctul numit „Cetate”, au fostdescoperite (1969) urmele unui castruroman (130 x 158,5 m) datând de laînceputul sec. 3 şi cunoscut sub numelede Largiana. Satul Românaşi apare men -ţio nat documentar, prima oară, în 1305.În satul Păuşa se află o biserică ortodoxădin lemn cu două hramuri – „SfântulNicolae” şi „Naşterea Domnului”, con -stru ită în 1730 şi pictată pe pereţiiinteriori şi exteriori de vestitul zugravIoan Pop din Românaşi în 1800. Bisericiledin lemn cu acelaşi hram – „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil”, în sateleChichişa (sf. sec. 17), Poarta Sălajului(1670, adusă în acest sat în 1835 din satulRostolţu Mare) şi Ciumărna (1771, cupicturi pe pereţii interiori din 1801); însatul Romita se află o biserică din lemncu hramul „Sfântul Nicolae” (începutulsec. 18). În arealul satu lui Poarta Sălajuluise află o poiană naturală cu lalele pestriţe(Fritillaria meleagris).
ROMÂNEŞTI 1. Com. în jud. Botoşani,alcătu ită din 4 sate, situată în SE CâmpieiJijiei Superi oare, pe dr. râului Prut, lagraniţa cu Rep. Moldova; 2 039 loc. (1 ian.2011): 1 035 de sex masc. şi 1 004 fem.Culturi de cereale, plante tehnice, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, legume ş.a. În satulDămideni se află o biserică din sec. 19.

2. Com. în jud. Iaşi, alcătuită din 3sate, 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, plantetehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui,cartofi ş.a. În arealul satului Româneştiau fost desco perite fragmente de vaseceramice datând de la sf. Epociibronzului (cultura Noua) şi din sec. 4. Însatul Româneşti, menţio nat documentar,prima oară, în 1609, se află biserica avândhramul „Sfântul Gheorghe” (1821).
ROMÂNI, com. în jud. Neamţ, alcătuitădin 3 sate, situată în partea de E-SE aDepr. 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, alcă -tuită din 5 sate, situată la poalele de NVale M-ţilor Şureanu, pe râul Romos; 2 825loc. (1 ian. 2011): 1 394 de sex masc. şi1 431 fem. Expl. de gips. Prelucr.lemnului şi a metalelor. Ferme de creşterea bovinelor şi ovinelor. Fond cinegetic.În satul Romos, menţionat documentar,prima oară, în 1206, se află un muzeu şio casă parohială evanghelică (sec. 17).
ROMULA Õ Dobrosloveni.

ROMULI, com. în jud. Bistriţa-Năsăud,alcătu ită din 2 sate, situată la poalele deV ale M-ţilor Rodnei şi cele de E aleM-ţilor Ţibleş, pe cursul superior al râuluiSălăuţa; 1 742 loc. (1 ian. 2011): 896 de sexmasc. şi 846 fem. Staţie (în satul DealuŞtefăniţei) şi haltă de c.f. (în satulRomuli). Expl. şi prelucr. lemnului. SatulRomuli apare menţionat docu mentar,prima oară, în 1750. În arealul com. R.,pe valea pârâului Strâmba (afl. alSălăuţei) se află o zonă bogată în izvoarecu ape minerale de diferite tipuri (feru -gi noase, sodice, calcice, magneziene,bicarbonatate), extinsă pe 10 ha, declaratărezervaţie hidrogeologică şi cunoscutăsub numele de Zăvoaiele Borcutului. Celeşase izv. cu ape minerale sunt grupate peun con de travertin de 800 m2, acoperitîn mare parte cu păduri de conifere. Odată cu ieşirea la suprafaţă, apele mine -rale bicarbonatate pierd dioxidul decarbon, iar carbonatul de calciu precipită,depunându-se pe plante şi pe diverseresturi organice. Depunerile succesive detuf calcaros în jurul izvoarelor au deter -minat formarea unui con proeminent.Întreaga zonă este ocrotită de lege.
RONA DE JOS, com. în jud. Maramureş,formată dintr-un sat, situată în partea deN a Depr. Maramureş, pe râul Rona;
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2 028 loc. (1 ian. 2011): 1 012 de sex masc.şi 1 016 fem. Prelucr. lemnului. În satulRona de Jos, menţionat docu mentar,prima oară, în 1360, se află o bisericăortodoxă, din lemn, cu hramul „Ador mi -rea Maicii Domnului” (1665), declaratămonument istoric. Turism.
RONA DE SUS, com. în jud. Maramureş,alcă tuită din 2 sate, situată în partea deN a Depr. Mara mureş, pe cursul superioral râului Rona şi pe stg. Tisei, la graniţacu Ucraina; 4 539 loc. (1 ian. 2011): 2 292de sex masc. şi 2 247 fem. Prelucr. lem -nului. Producţie de ţuică. Două brutării.Din sec. 15 până în 1931, în satul Coştiuis-a exploatat sarea gemă, multe ocne, cares-au prăbuşit, fiind umplute cu apă. Însatul Rona de Sus, atestat documentar în1360, se află o mănăstire de maici, de ritucrainean (prima de acest fel din România),cu biserica din lemn „Adormirea MaiciiDomnului”construită în perioada 28 aug.1992–1995. În satul Coştiui, atestatdocumentar în 1474, se află castelul„Apafi” (sec. 15), o biserică greco-cato -lică (1780) şi o biserică ucraineană (sec.19). Pe locul unei vechi ocne abandonates-a format, prin prăbuşire, un lac cu apăsărată. În apro pierea vechi lor exploatăride sare se păstrează şi un arboret de larice(Larix de cidua), ocrotit de lege, plantat lamijlocul secolului 19, cu arbori dedimensiuni impresionante şi cu aspectmonumental. În apropi ere, în bazinulpârâului Ronişoara (62 ha), se aflărezervaţia „Gorunetul de la Ronişoara”,care conservă o pă dure renumită pentrucalitatea excepţională a lem nului degorun, iar în arealul satului Coştiui existăo pădure de larice (0,7 ha).
ROSEŢI, com. în jud. Călăraşi, formatădintr-un sat, situată în SE CâmpieiBărăganului, 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, floarea-soarelui, legume etc. Între 17 febr. 1968şi 23 ian. 1981 a făcut parte din jud.Ialomiţa. Fond cinegetic.
ROSNOU Õ Râşnov.

ROŞCA-BUHAIOVA-HRECIŞCA,
Rezervaţia ~ Õ Chilia Veche.

ROŞCANI, com. în jud. Iaşi, alcătuită din2 sate, situată în lunca şi pe terasele depe dr. Prutului; 1 698 loc. (1 ian. 2011):866 de sex masc. şi 900 fem. Pescuit.Culturi de cereale, plante tehnice şi denutreţ, legume ş.a. Creşterea bovinelor.

Satul Roşcani este menţionat documentarîn 1722. În satul Rădeni, atestat docu -mentar în 1554, se află bisericile cuhramurile „Sfânta Treime” (ante 1750,reparată în 1890), „Sfântul Gheorghe”(1780, refăcută în 1868 şi reparată în 1895)şi „Sfinţii Voievozi” (sec. 18, cu pridvoradăugat în 1850). În arealul satului Roş -cani se află o pădure alcătuită din stejar,gorun, tei, frasin, arţar, la care se adaugăspeciile submediteraneene cărpiniţa(Carpinus orientalis), aflată la limitanordică a arealului său, şi în subarboret,scumpia. Com. R. a fost înfiinţată la 7 apr.2004 prin desprinderea satelor Roşcani şiRădeni din com. Trifeşti, jud. Iaşi.
ROŞIA 1. Com. în jud. Bihor, alcătuitădin 2 sate, situată în partea de N a Depr.Beiuş, la poalele de S ale M-ţilor PădureaCraiului, pe cursul inf. al râului ValeaRoşie; 2 509 loc. (1 ian. 2011): 1 297 de sexmasc. şi 1 212 fem. Expl. de bauxită şi decalcar. Expl. şi prelucr. lemnului. Tri -cotaje; panificaţie. Centru de pielărie şicojocărit, de ţesături (cergi, pături dinlână ş.a.) şi cusături populare. Satul Roşiaapare menţionat documentar, primaoară, în 1445. În satul Lazuri, atestatdocu mentar în 1552, se află o bisericăortodoxă, din lemn, cu hramul „SfântulNicolae” (1779, cu unele modifi cări din1900). În arealul com. R. se află peşte rileBonchii, Gruieţ, Vacii, Ciur-Izbuc şi Ciur-Ponor şi c. 40 de avenuri situate în M-ţiiPădurea Craiului, în bazinul superior alpârâului Roşia, într-o dolină uriaşă(Groapa Ciur) din platoul carstic Runcuri.În peştera Ciur-Izbuc au fost des coperiteoase şi amprente de gheare ale ursuluide peşteră. Apele care dispar în peşteraCiur-Ponor reapar după c. 5 km înIzbucul Topliţei.

2. Com. în jud. Sibiu, alcătuită din 6sate, situată în partea de S a Pod. Hârtiba -ciului, 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 Caşolţşi Cornăţel). Culturi de cereale, plante denutreţ, cartofi ş.a. Creşterea ovinelor (însatul Cor năţel). În arealul satului Caşolţau fost descoperite (1954–1958) vestigiileunei aşezări neolitice de tip Vinča-Turdaş(milen. 5–4 î.Hr.), în care s-au găsit uneltedin piatră, ceramică pictată policrom, cumotive geometrice ş.a., urmele uneiaşezări rurale romane (sec. 2–3) cuinventar alcătuit din fibule din bronz,râşniţe, unelte, ceramică dacică şi romanăetc., precum şi o necropolă daco-romanătumulară (sec. 2–3) cu morminte de

incineraţie (peste 300 de tumuli), din cares-au recuperat vase ceramice (ceşti, oale,castroane din pastă roşie), po doabe,monede imperiale romane (sec. 2) etc.Toate satele com. R. apar menţionatedocumentar, prima oară, în sec. 14: Roşia(1327), Caşolţ (1302), Cornăţel (1306), Daia(1327), Nou (1322), Nucet (1387). Bisericiîn satele Roşia (sec. 13, fortificată în sec.15, cu unele transformări din sec. 16–18),Daia (sec. 13, cu zid de incintă şi turn dinsec. 17) şi Nou (sec. 13–14, cu uneletransformări din 1525); case ţără neştivechi, în satele Daia (1525) şi Caşolţ (1750).
ROŞIA DE AMARADIA, com. în jud.Gorj, alcătuită din 7 sate, situată în NEDealurilor Amara diei, în zona de izv. arâului Amaradia; 3 235 loc. (1 ian. 2011):1 678 de sex masc. şi 1 557 fem. În satulRoşia de Amaradia, atestat docu mentarîn 1503, se află biserica din lemn cu dubluhram – „Sfinţii Voie vozi” şi „CuvioasaParascheva” (1782). Fond cinegetic.
ROŞIA DE SECAŞ, com. în jud. Alba,alcătuită din 3 sate, situată în Pod.Secaşelor, pe cursul superi or al râuluiSecaş; 1 538 loc. (1 ian. 2011): 778 de sexmasc. şi 760 fem. Pre parate din lapte.Morărit; produse de panificaţie. Colecţiemuzeală. Creşterea bovinelor. Satul Roşiade 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, cuhramul „Sfântul Gheorghe” (1780, cuunele adău giri şi pictată în 1820), iar însatul Ungurei există biserica „AdormireaMaicii Domnului” construită în 1898 pelocul uneia din lemn.
ROŞIA MONTANĂ, com. în jud. Alba,alcătuită din 16 sate, situată la poalele deNV ale M-ţilor Meta liferi, în munceiiRoşiei Montane, la 700–800 m alt., pe râulRoşia; 2 934 loc. (1 ian. 2011): 1 451 de sexmasc. şi 1 483 fem. Haltă de c.f. (în satulRoşia Montană). Expl. de min. auroargen -tifere (amintite de Herodot) şi cuprifere.Prelucr. lemnului; produse de panificaţie.Muzeul mineritului cu exponate refe -ritoare la istoria expl. şi prelucr. mine -reurilor din cele mai vechi timpuri şipână în pre zent, colecţii de minerale, deşteampuri de măcinat, de port popularlocal, de obiecte legate de ocupaţiilelocuitorilor din zonă, de etnografie etc. Înarealul com. R.M. a existat o importantăaşezare romană, cunoscută sub numele
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de Alburnus Maior, întemeiată de împă -ratul roman Traian prin coloni zarea unormineri iliri aduşi din Dalmaţia. În vremeade atunci, această aşezare reprezenta celmai impor tant centru de extracţie aaurului din Dacia. Săpătu rile arheologiceefectuate în 1855 au scos la ivealănumeroase tăbliţe cerate, cu inscripţii caremenţio nau o mare diversitate de coloniştispecializaţi în expl. miniere, organizaţiîn asociaţii (colegia) cu caracter religios şiprofesional, precum şi referiri la unelecontracte economice. Tot aici au mai fostidentificate mai multe galerii de mină dinepoca dacică şi din timpul stăpâniriiromane, resturile unei roţi hidraulice dinlemn şi o instalaţie complexă de drenaj,cu roţi suprapuse. În 1238, în această zonăau fost colonizaţi germani cu dreptul dea exploata aurul de aici. În sec. 17-20,expl. aurului s-a efectuat în regim privat,fapt atestat de existenţa a 77 de şteampuriîn 1676 şi 226 în 1772. În 1948 mineleparticulare au fost desfiinţate. În EvulMediu localitatea a purtat diferitedenumiri: Valea Roşie, Verespatac, Roşia de
Munte, iar din 1592 poartă numele actual.În legătură cu expl. minieră de la RoşiaMontană se poartă discuţii de demararea proiectului „Roşia Montană GoldCorporation” în colaborare cu o firmăcanadiană care vizează revigorareaactivităţii miniere de expl. a aurului şiargintului prin metode şi utilaje moderneastfel încât să nu afecteze zona din punctde vedere ecologic. Pe terit. satului

ROŞIA POIENI Õ Lupşa.

ROŞIEŞTI, com. în jud. Vaslui, alcătuitădin 7 sate, situată în zona ColinelorFălciului, pe stg. râului Bârlad şi pe râulIdrici; 3 476 loc. (1 ian. 2011): 1 766 de sexmasc. şi 1 710 fem. Staţie de c.f. (în satulRoşieşti). Fermă de creştere a puilor degăină. Centru viticol şi de vinificaţie. Însatul Roşieşti s-a născut Veniamin Costache(1768–1846), mitropolit al Moldovei (1803–1808 şi 1812–1842). Bisericile cu hramurile„Sfântul Nicolae” (1710 sau 1738, refăcutăîn 1853) şi „Sfinţii Voie vozi” (1806), însatele Gura Idrici şi Idrici. În satul Valealui Darie se află o biserică din vălătucidatând din 1789.
ROŞIILE, com. în jud. Vâlcea, alcătuitădin 11 sate, situată în Piem. Olteţului, perâul Şasa; 2 716 loc. (1 ian. 2011): 1 368 desex masc. şi 1 348 fem. Expl. de gazenaturale. Prelucr. lemnului. Apicultură.Legumicultură. Pomi cultură. Centru derealizare a instrumentelor populare(fluiere, cavale, piculine, flaute). Şcoalădin 1856 (în satul Roşiile). În satul Pleşeşti,atestat documentar în 1633, se află obiserică din zid având hramul „Intrareaîn Biserică a Maicii Domnului” (1693), iarîn satul Zgubea, o biserică din lemn cuhramul „Sfântul Nicolae” (1791–1792),declarată monument istoric. Biserici însatele Perteşti (1770, reparată în 1888),Lupuieşti (începutul sec. 19, reparată în1875), Hotăroaia (sec. 19), Răţăleşti(sec. 19), Romaneşti (”Intrarea în Bisericăa Maicii Domnului”, 1910), Balaciu(1961). În satul Roşiile, menţionat docu -mentar în 1560, există o biserică din 1937.
ROŞIORI 1. Com. în jud. Bacău, alcătuitădin 6 sate, situată în partea de V a Pod.Central Moldo venesc, pe râul Moara;2 279 loc. (1 ian. 2011): 1 155 de sex masc.şi 1 124 fem. Abator. Morărit. Culturi decereale, plante tehnice, legume ş.a. Fermăde creştere a ovinelor. Apicultură. Pomi -cul tură (meri, pruni, cireşi, nuci, vişini).Centru de tundere a ovinelor. Douăcămine culturale. Bisericile cu hramurile„Adormirea Maicii Domnului” (1777,reparată în 1808), declarată monumentistoric, şi „Sfântul Nicolae” (1811), însatele Poieni şi Misihăneşti.

2. Com. în jud. Bihor, alcătuită din 3sate, situată în Câmpia Ierului; 3 178 loc.(1 ian. 2011): 1 551 de sex masc. şi 1 627fem. Culturi de cereale, plante tehnice şide nutreţ ş.a. Prelucr. produselor agricole.În satul Roşiori, atestat documentar înperioada 1291–1294, au fost descoperite

808 Roşia Poieni Cărpiniş a fost descoperită o brăţarădacică din argint, spira lată, cu extre -mităţile terminate în protomă zoomorfă.În satul Cărpiniş, atestat documentar în1595, s-a născut Ion Oargă (c. 1747–1785),ţăran iobag, cunos cut sub numele deCloşca, cel mai apropiat camarad deluptă al lui Horea. În casa natală a luiCloşca (renovată în 1985) a fost organizatun muzeu me morial. În satul RoşiaMontană, menţionat documen tar în 1592se află bisericile ortodoxe „PogorâreaDuhului Sfânt” (1741) şi „AdormireaMaicii Domnului” (1781), o bisericăromano-catolică (1866), una unitariană(1796) şi una reformată (c. 1800), precumşi mormântul lui Simeon Balint (1810–1880), prefect în oastea lui Avram Iancu,participant la Revoluţia din 1848–1849din Transilva nia, şi numeroase case vechiţărăneşti din sec. 18–19. În perimetrulcom. R.M. se află rezervaţia geologică„Piatra Corbului”, martor litologic alfazelor de erupţie târzii (sfârşitulPannonianului-Cuaternarul inferior) dinMunţii Apuseni, alcătuit din andezitepiroxenice, precum şi rezervaţia geolo -gică „Piatra Despicată”, un bloc deandezit bazaltoid de culoare închisă, totaldiferit de rocile din jur. În împrejurimi seaflă câteva lacuri antropice, care eraufolosite în trecut ca rezervoare de apăpentru punerea în func ţiune a şteam -purilor (Tăul Mare, Tăul lui Anghel, TăulBrazilor, Tăul Cornii). Com. R.M.reprezintă un important centru turisticdin M-ţii Apuseni şi punct de plecarespre Detunatele. 
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urmele unei aşezări fortificate, aparţinândculturii otomani (sec. 19–13 î.Hr.), cuinventar bogat alcătuit din ceramică tipicăacestei culturi, cu decor spiralic incizat,piese din bronz (topor, brăţară ş.a.) etc.Com. R. a fost înfiinţată la 23 apr. 2003 prindesprinderea satelor Mihai Bravu, Roşiorişi Vaida din com. Diosig, jud. Bihor.
3. Com. în jud. Brăila, alcătuită din 4sate, situată în Câmpia Bărăganului, pemalul 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 împro prietărirea însurăţeilor(conform legii de împroprietărire din1878), iar satul Pribeagu în 1897. În satulRoşiori se află biserica „ÎntâmpinareaDomnului” (1894, renovată în 1968–1969).
4. Com. în jud. Ialomiţa, formatădintr-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 denutreţ, floarea-soarelui, tutun ş.a. Bisericăzidită în 1892, cu picturi murale interioareoriginare, reparată în 1992–1993 şi resfin -ţită la 11 sept. 1994. Com. R. a fost înfiin -ţată la 7 apr. 2004 prin desprin derea satuluiRoşiori din com. Moviliţa, jud. Ialomiţa.

ROŞIORI DE VEDE, municipiu în jud.Teleor man, situat în Câmpia Găvanu-Burdea, la 83 m alt., pe dr. râului Vedea,la 35 km NV de municipiul Alexandria;29 832 loc. (1 ian. 2011): 14 425 de sexmasc. şi 15 407 fem. Supr.: 74 km2, din care11,5 km2 în intravilan; densitatea: 2 594loc./km2. Nod feroviar (staţia de c.f. a fostinau  gurată la 1 ian. 1887) şi rutier.Producţie de piese turnate din fontă şioţel, de confecţii metalice şi textile, demobilă, de geamuri pentru clădiri şiautomobile, de îmbrăcăminte pentrulucru, de produse electrice, electrocasnicesi alim. (ulei vegetal, conserve din legume

şi fructe, pre   parate din carne şi lapte, bere,vin, băuturi alco  o  lice, produse de pani -ficaţie) şi de nutreţuri con  ce n   trate.Morărit. Mu zeu municipal (f. 1965) cuinteresante colec ţii documen tare referi -toare la Răs coala ţărănească din 1907,colecţii de arheo logie, numismatică, artă,etnografie ş.a. Biblioteca municipală„Gala Galac tion”. Cinci iazuri piscicole.
Istoric. În arealul municipiului au fostdesco perite vestigii neolitice, urmele unuicastru roman de pământ, cu val şi şanţ deapărare, situat la 7,5 km SV de centrulmunicipiului, pe vechiul limes trans -
alutanus, numit Valul lui Traian, precumşi o spadă din bronz, de tip micenian,datând din Epoca bron zului. Amintitădocumentar ca târg, prima oară, în 1385,cu numele Russenart, localit. apare con -sem nată în 1503, în registre le oraşuluiBraşov, în legătură cu prezenţa la Braşova unor negustori din Ruşii de Vede. Cuaceeaşi denumire (Ruşii de Vede), aşezareamai apare consemnată la 18 mai 1526 într-un act semnat de domnul Radu de laAfumaţi. În sec. 16 s-a stabilit la Roşioride Vede sediul unei căpitănii de călăraşi,ocazie cu care localit. a devenit oficialreşed. jud. Teleorman – funcţie pe care apăstrat-o până în 1837. În 1831 figura casingurul oraş al jud. Teleorman în careexistau 42 de băcani, 17 cojocari, 17cizmari, 15 căldărari, 14 boiangii ş.a. În adoua jumătate a sec. 19 a fost un impor -tant centru de instrucţie militară, iar întimpul Războiului pentru Independenţă
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aici s-a aflat un punct de concentrare atrupelor române în drumul lor spreBulgaria. În prima jumătate a sec. 20 s-aremarcat ca pr. centru comercial de ce -reale, cu vestite târguri săptămânale şidouă târguri anuale mai mari (la 25 mart.şi 8 sept.). Oraşul s-a dezvoltat din punctde vedere urbanistic şi industrial, cu pre -cădere după reforma ad-tiv teritorială dinfebr. 1968. Declarat municipiu la 18 ian.1995. Monu mente: bisericile cu hramurile„Sfântul Ilie” (1804, cu unele adăugiri din1883), „Sfântul Teodor-Tiron” (1818),„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”-Ser -dă    reasa (1832–1835, cu zid de incintă, turnde apă   rare şi casă parohială), „AdormireaMaicii Dom nu    lui” (1831-1836), „CuvioasaParascheva” (1836), „Sfân  tul Ioan Nou”(1842), „Sfânta Cruce” (1849); ruinele bise -ricii „Sfântul Nicolae” (1780); clădirileGării de Est (1889), Şcolii (1892), Primăriei(1912) şi Jude   că to riei (1912); casa „Mamut”(1899), declarată monument istoric.
ROŞNOV Õ Râşnov.

ROŞU 1. Dealul ~, masiv deluros în Sub -car pa   ţii Vrancei, delimitat de râurileRâmnic (S) şi Mot  nău (N şi E), alcătuitdin fliş grezos cu interca la ţii şistoase, flişbituminos cu gresie de Kliwa şi con glome -rate. Alt. max.: 944 m. Acoperit cu păduride fag.
2. Vârf în masivul Iezer, reprezentândalt. max. a acestuia (2 473 m).

Roşiori de Vede. Clădirea Primăriei

Roşiori de Vede. Casa ştiinţei şi tehnicii
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cipiul Târgu Jiu; 13 395 loc. (1 ian. 2011):6 597 de sex masc. şi 6 798 fem. Supr.: 26,3km2, din care 4,5 km2 în intravilan;densitatea: 2 977 loc./km2. Staţie finală dec.f. Mare centru carbonifer (expl. ligni -tului la suprafaţă). Centrală electrică şide termoficare (Complexul energeticRovinari) cu o putere instalată de 1 320MW, construită în 1976-1979. Reparaţiide utilaj minier. Patinoar (inaugurat înanul 2008). Istoric. Ca urmare a inten -sificării expl. carbonifere, satele Rovinarişi Poiana au fost conto pite într-o singurăaşezare (1981), declarată oraş la 9 dec.1981 prin Decret prezidenţial (nr. 367/9dec. 1981). În pre zent, are în subordinead-tivă localit. compo nentă Vârţ. Monu -
mente: biserica „Sfinţii Voievozi” (1796).La 3 km NE de oraş se află o poiană cunarcise, declarată monument al naturii.
ROZAVLEA, com. în jud. Maramureş,formată dintr-un sat, situată în Depr.Maramureş, pe râul Iza, la 87 km E demunicipiul Baia Mare; 3 405 loc. (1 ian.2011): 1 743 de sex masc. şi 1 662 fem.Nod rutier. Pomicultură. Agro turism. Însatul Rozavlea, menţionat documentar,prima oară, în 1353, se află o biserică dinlemn, pe fundaţie din piatră, cu hramul„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”,construită în 1717-1720 pe locul uneia din1661 distrusă de tătari; are un turn-clo -potniţă, cu foişor şi coif prelung. Bisericapăstrează picturi interioare exe cutate pepânză în 1823–1825 de meşterul IoanPlohod din Dragomireşti şi apoi lipite pepereţi, precum şi icoane din sec. 18. Bisericaa fost restaurată în 1981 şi 2008 şi declaratămonument istoric.
ROZNOV, oraş în jud. Neamţ, situat înpartea de N a Depr. Cracău-Bistriţa, perâul Bistriţa, la 15 km SE de municipiulPiatra-Neamţ; 9 691 loc. (1 ian. 2011):4 736 de sex masc. şi 4 955 fem. Supr.: 40,4km2, din care 9,5 km2 în intravilan; den -sitatea: 1 020 loc./km2. Staţie de c.f. (inau -gurată la 15 febr. 1884). Nod rutier. Douăhidrocentrale: Roznov I (14,3 MW), datăîn folosinţă în 1963 şi Roznov II (14 MW),intrată în funcţiune în 1964. Combinatchimic (îngrăşăminte azotoase, acidsulfuric), închis în 2011. Expl. şi prelucr.lemnului: cherestea, butoaie, uşi, feres -tre, lăzi, doage. Fabrici de conf., tricotajeşi de produse alim. Parc dendrologic (3 ha)cu arbori seculari (stejari, fagi, castani) şispecii rare (tisă, brad argintiu, salcâmjaponez ş.a.). Localit. Roznov apare men -ţionată documentar, prima oară, la 8 apr.

1419, ca aşezare situată pe Câmpul luiDragoş, iar cu numele actual datează din18 apr. 1576. În 1835 apare consemnatăca loc de desfăşurare a iarmaroacelor (laînceput se ţineau aici 34 de iarmaroacepe an, iar în 1842 se ajunsese la doar 12iarmaroace anual). Com. Roznov a fosttrecută în categoria oraşelor la 22 oct.2003, având în subordine ad-tivă sateleChintinici şi Slobozia. În Roznov se aflăbiserica „Sfântul Nicolae” (ctitorie din1759 a marelui logofăt Nicolae Ruset-Roznoveanu, cu unele transfor mări dinanii 1884–1892, executate de ing. IonBacalu) şi o bise rică în stil rusesc, cupicturi murale executate în anii 1913–1915de Costin Petrescu, construită în anii1890–1892 după planurile arhitectu lui rusNikolai Vladimirovici Sultanef, dininiţiativa şi pe cheltuiala colonelului G.Ruset-Roznoveanu şi a soţiei saleAlexandrina; în satul Slobozia se află obiserică din lemn cu hramul „SfântulDumitru” (1816).
RUCĂR, com. în jud. Argeş, alcătuită din2 sate, situată pe cursul superior al râuluiDâmbo viţa, în culoarul depre sionarRucăr-Bran, la 630 m alt., la poalele deNE ale M-ţilor Leoata, cele de S aleM-ţilor Piatra Craiului şi cele de SE aleM-ţilor Iezer; 6 019 loc. (1 ian. 2011): 3 089de sex masc. şi 2 930 fem. Expl. de gresiişi calcare. Expl. şi prelucr. lemnului (che -restea). Produse textile şi alim. (pre paratedin lapte şi carne). Centru de dulgheritşi de confec ţionare a uneltelor din lemn.Muzeu etnografic. Creşterea bovi nelor şiovinelor. Agroturism. În timpul domnieiîmpă ratului roman Traian (98–117), la R.a fost construit, de către Cohors II Flavia
Besso rum, un castru militar, în cadrulsistemului de apă rare al ImperiuluiRoman, numit limes transalu tanus, careavea misiunea să controleze trecerea spreDacia Superior, prin Pasul Bran. Situatpe un vechi şi important drum comercial,care lega Muntenia de Transilvania, R. afost, în Evul Mediu, un important punctde vamă. În apropiere, pe Dealul Orăţii,se află ruinele Cetăţii lui Negru Vodă (sec.14), cunos cută şi sub numele de Cetatea
Dâmboviţei sau Ceta tea nemţilor. În satulRucăr, menţionat în hrisoavele anilor1602, 1628, 1634, 1680, 1767, 1787, 1802ş.a. se află biserica având dublu hram –„Sfântul Gheorghe” şi „Sfântul Dumitru”(1780), o dârstă cu piuă (sec. 19) şi o casăţărănească din sec. 19 (refă cută în 1855),construită din bârne de brad pe soclu din
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3. Lac în partea de E a Deltei Dunării,între braţele Sulina şi Sfântu Gheorghe,la N de grindul Sărăturile, la c. 5 km Vde ţărmul Mării Negre. Supr.: 14,5 km2.Lungime: 7,5 km; lăţime max.: 4,5 km;vol.: 21,7 mil. m3. Fundul lacului se aflăla 2 m sub nivelul Mării Negre. Comu -nică cu lacul Puiu prin canalul Potcoava,cu braţul Sfântu Gheorghe prin canaleleIvancea şi Tătaru, cu braţul Sulina princanalul Tătaru şi cu Marea Neagră prinmai multe canale mici. Importanţăpiscicolă.
ROTUND, Lacul ~ Õ Lacul Rotund.

ROTUNDA 1. Pasul ~ Õ Rodna (2). 
2. Com. în jud. Olt, formată dintr-unsat, situată în Câmpia Romanaţi; 2 796 loc.(1 ian. 2011): 1 423 de sex masc. şi 1 373fem. Culturi de cereale, sfeclă de zahăr,floarea-soarelui, plante tehnice şi de nutreţetc. Satul Rotunda este atestat docu -mentar 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 înpartea de S a Depr. Târgu Jiu, la poalelede V ale Dealului Bran, la 200 m alt., pestânga văii Jiului, la 25 km S de muni -
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piatră. Satul Rucăr prezintă un interesturistic deose bit, deter minat de pitoresculcadrului natural, de climatul submontan,tonic, de frumuseţea şi origi nali tateaportului popular, de stilul caselor ţără -neşti, cu aspect de vilă etc. Totodată, satulRucăr repre zintă punctul de plecare sprecheile şi peştera Dâm bovicioara, sprecrestele M-ţilor Piatra Craiului, Leaota,Iezer ş.a.
RUCĂR-BRAN, culoar depresionar deorigine tectono-erozivă, situat în parteade 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”calca roase cu înălţimi de peste 1 300 m.Este străbătut de o şosea modernizată(inau gu rată în 1891 în prezenţa regeluiCarol I), care asigură legătura întreMunte nia şi Transilvania (Câmpulung–Rucăr–Pasul Giuvala–Bran–Râşnov–Braşov). Poten ţial turistic ridicat,determinat de pitorescul său, întregit despectaculoasele chei ale Dâmboviţei,aflate în apro piere, de prezenţa crestelormuntoase care îl do mină, de frumoaseleaşezări etc.
RUDARI Õ Izvoare (2).

RUDĂRIA, denumirea până la 19 mai1970 a com. Eftimie Murgu.
RUDEŞTI Õ Bălcăuţi.

RUGETU, masiv deluros în Piem.Olteţului, reprezentând alt. max. aacestuia (549 m).
RUGINEŞTI, com. în jud. Vrancea,alcătuită din 4 sate, situată în zona de

RUGINOASA 1. Colinele Ruginoasa-
Strun ga, zonă deluroasă în SE Pod.Sucevei (parte com po nentă a CulmiiSiretului), la E de valea Siretului, alcătuitădin culmi prelungi, orientate NV-SE, cuînălţimi în jur de 300 m, cu versanţiabrupţi către Câmpia Moldovei. Colinele
R.-S. sunt constituite din roci aparţinândSarmaţianului (argile marnoase, gresii,nisipuri, calcare oolitice) în care râurileşi-au săpat văi adânci, cu versanţi încli -naţi, afectaţi de procese erozionale şi alu -necări de straturi. Zona colinară estedomi nată de numeroase vârfuri (Bobeica373 m, Lampa 324 m, Movileni 334 m,Hândreşti 302 ş.a.) separate de şei (înşeu -ări), între care cele mai cunoscute suntRuginoasa 290 m, Heleşteni 290 m şiStrunga 280 m. 

2. Şaua ~, înşeuare largă în partea deS a Coli nelor Ruginoasa-Strunga, pe cum -păna de ape dintre izv. râurilor Bahlueţşi Barcu, la 290 m alt., stră bătută de c.f.Paşcani–Târgu Frumos şi de o şoseamodernizată.
3. Com. în jud. Iaşi, alcătuită din 4sate, situată în zona Colinelor Ruginoasa-Strunga, în perimetrul înşeuării Rugi -noasa, în reg. de izvoare a râurilorBahlueţ şi Barcu; 6 380 loc. (1 ian. 2011):3 292 de sex masc. şi 3 088 fem. Staţie dec.f. (în satul Rugi noasa), inaugurată la
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contact a Subcarpaţilor Vrancei cuCâmpia Siretului Inferior, pe cursul inf.al râului Trotuş şi pe râul Domoşiţa; 4 336loc. (1 ian. 2011): 2 149 de sex masc. şi2 187 fem. Prelucr. lemnului. Viticul tură.Bisericile din lemn cu hramurile „Cuvi -oasa Parascheva” (sec. 17), „SfântulGheorghe” (1757–1758, ctitorie a lui IoanScarlat şi Grigore Ghica) şi „SfântulNicolae” (sec. 18, reconstruită în 1827 şirefăcută în 1914 după un incendiu), însatele Rugineşti, Angheleşti şi Copăceşti.La Rugineşti s-a născut geologul SavaAthanasiu.

Rucăr. Vedere generală

Ruginoasa (3). Palatul lui Alexandru Ioan Cuza



1 iun. 1870. Expl. de gresii. Confecţiitextile. Pomicultură (meri, pruni, peri).Creşterea bovine lor. Pe terit. satuluiRuginoasa, pe Dealul Drăghici, au fostdescoperite (1926) vestigiile unei aşezărineolitice de tip Cucuteni A, în cadrulcăreia au fost găsite unelte şi obiecte dinsilex, metal şi os, frag mente de vase cera -mice pictate, figurine feminine cu torsplat şi decor spiralat incizat, figurine zoo -morfe (bovide) schematizate sugestiv ş.a.În satul Ruginoasa, menţionat docu -mentar, prima oară, în 1596, se află unhan de dimensiuni mari (sec. 18, cu modi -fi cări din sec. 19 şi reparat în 1905), bise -rica având hramul „Adormirea MaiciiDomnului”, constru ită în stil neoclasic înanii 1801–1805 din iniţiativa vistierniculuiSăndulache Sturdza şi reno vată în 1833de Alexandru Ioan Cuza (avariată întimpul celui de-al Doilea Război Mondial,biserica a fost refăcută în 1955) şi un palatîn stil neogotic, ridicat în 1811 deSăndulache Sturdza. În 1862, palatul afost cumpărat de domnitorul AlexandruIoan Cuza şi transformat în reşedinţădomnească. Palatul, renovat şi restauratîn mai multe rânduri (1963, 1971–1975,1982), adăposteşte în prezent Muzeulmemorial „Alexan dru Ioan Cuza”. Încurtea bisericii din satul Ruginoasa a fostînmormântat, în 1873, Alexandru IoanCuza, ale cărui oseminte au fost reînhu -mate mai târziu la biserica „Sfinţii TreiIerarhi” din Iaşi.
4. Com. în jud. Neamţ, alcătuită din2 sate, situată în Subcarpaţii Neamţului,la 30 km E-NE de municipiul Piatra-Neamţ; 2 011 loc. (1 ian. 2011): 970 de sexmasc. şi 1 041 fem. În satul Bozienii deSus se află biserica „Înălţarea Domnului”(ante 1653) şi casa „Dimitrie Ghica”(începutul sec. 19). Com. R. a fost înfiin -ţată la 17 iul. 2003 prin desprindereasatelor Bozienii de Sus şi Ruginoasa dincom. 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 extre mi tatea de V a Muscelelor
Argeşului, între văile râu rile 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, cine rite). Acoperit cu păduri
de fag şi cu livezi.

2. Com. în jud. Dâmboviţa, alcătuitădin 6 sate, situată la poalele de SE aleM-ţilor Leaota şi cele de SV ale M-ţilorBucegi, pe cursul superior al râuluiIalomicioara; 4 611 loc. (1 ian. 2011): 2 313de sex masc. şi 2 298 fem. Pomicultură.Agroturism. În satul Bădeni se aflăbiserica având hramul „Adormirea MaiciiDomnului” (1820, reparată în 1880), iarîn satul Runcu o biserică cu hramul„Sfântul Ignatie” (1844–1845) şi o bisericăavând triplu hram –„Intrarea în Bisericăa Maicii Domnului”, „Sfântul Nicolae” şi„Duminica Tomii” (1844–1846).
3. Com. în jud. Gorj, alcătuită din 7sate, situată în Depr. SubcarpaticăOlteană, la poalele de S ale M-ţilorVâlcan, pe cursul superior şi mijlociu alrâului Jaleş; 5 497 loc. (1 ian. 2011): 2 759de sex masc. şi 2 738 fem. Expl. de calcar(în satul Suseni). Pomicultură (meri,pruni, peri). Viti cultură. Apicultură.Creşterea mel cilor. Sana toriu şi muzeuetnografic (în satul Dobriţa). În satulRuncu se află biserica „SfântaParascheva” (1897-1907, consolidată şirestaurată în 2008-2010) si o biserică dinsec. 17, atribuită Dom niţei Florica, fiicalui Mihai Viteazul. La N de satul Runcu,pe valea Sohodolului (M-ţii Vâlcan) seaflă complexul turistic Bucium. În arealulcom. R. se află rezer vaţiile naturaleIzbucul Jaleşul, Gropul Sec (MuntelePleşa–Cheile Pătrunsa), Răchiţeaua şiCheile Runcului (sau Sohodolului).
4. Com. în jud. Vâlcea, alcătuită din7 sate, situ ată în extremitatea de V aMuscelelor Argeşului, la poalele de S aleDealului Runcu, în zona de izvor a râuluiSâminic; 1 067 loc. (1 ian. 2011): 519 desex masc. şi 548 fem. Pomicultură (meri,peri, pruni). În satul Runcu se află biserica„Sfinţii Voievozi” (1577, refăcută în 1850-1855), declarată monument istoric.
5. Mănăstirea ~ Õ Buhuşi.

RUNCU SALVEI, com. în jud. Bistriţa-
Năsăud, 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. lem -
nului. Creşterea bovinelor şi ovinelor.
Produse de artizanat (opinci). Agrotu -
rism. 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. Bistriţa-
Năsăud.
RUPEA, oraş în jud. Braşov, situat în
zona de contact a Pod. Hârtibaciului cu
Subcarpaţii Homo roadelor, 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 intra -
vilan; densitatea: 1 039 loc./km2. Staţie
de c.f. Nod rutier. Expl. de marne şi
argile. Producţie de piese şi accesorii
pentru auto vehicule, de traverse din
beton pentru căile ferate, de conf. şi trico -
taje, de prelucr. a lemnului (mobilier) şi
de pro duse alim. Producţie de covoare
manuale din lână. Fermă de creştere a
bovinelor. Siloz de cere ale. Izvoare cu ape
minerale clorosodice şi sulfu roase, cu
efecte curative în tratamentul afecţiunilor
reumatice şi gineco logice. Muzeu cu secţii
de istorie şi etnografie (mobilier, costume
populare, cera mică, unelte, ţesături,
icoane), din 1970. Istoric. Pe terit.
actualului oraş au fost descoperite
vestigii paleoli tice şi neolitice (unelte din
piatră, frag mente cera mice, urne funerare
etc.). Pe vatra anticei aşezări dacice,
numită de către romani Rupes (nume de
la care derivă cel actual), s-a dezvoltat
localit. medie vală, menţionată docu -
mentar, 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
comer cial 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
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pustiită de năvălirile turcilor, iar în 1716
a izbucnit o puter nică epidemie de ciumă
care a provocat moartea unei mari părţi
a populaţiei. În perioada interbe lică,
Rupea a fost un puternic centru cultural
săsesc, dar o dată cu emigrarea acestora
în anii comunismului, nivelul cultural s-a
depre ciat. Declarat oraş în 1951, Rupea
are în subordine ad-tivă localit. compo -
nentă Fişer. Monumente: Cetatea
Cohalmului, construită în etape (sec. 13–
17) pe un deal bazaltic din partea de V a
oraşului (dealul este declarat rezervaţie
geo logică), men ţio nată documentar,
prima oară, în 1324, într-un act emis de
regele Ungariei Carol I Robert de Anjou.
După această dată, reprezentanţii regelui
Carol I Robert de Anjou au ocupat cetatea
pe care au stăpânit-o timp de aproape 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
şi apoi restaurată, ultima oară, în 1954;
biserica evanghelică (sec. 14–16), în stil
gotic, păs trează 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 bazal telor 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. râu lui 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 2sate, situată în Câmpia Romanaţi, pe dr.râului Olt; 4 618 loc. (1 ian. 2011): 2 326

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, legu me ş.a. Până la 17 febr.
1968, com. R. s-a numit Rusăneştii de Jos.
În satul Rusăneşti se află bise rica
„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 sericito-
cloritoase, 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, com. în jud. Caraş-
Seve rin, 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 mine reurilor. În satul Rusca
Montană, menţionat documentar, prima
oară, în 1803, se află o biserică romano-
catolică (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–
Hune doara–Deva, prin pasul Poarta de
Fier a Transilvaniei.
RUSCOVA, com. în jud. Maramureş,
formată dintr-un sat, situată în partea de
E a Depr. Mara mureş, 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 docu -
mentar, prima oară, în 1373. Fond
cinegetic.
RUSIDAVA Õ Drăgăşani (2).

RUSSENART Õ Roşiori de Vede.
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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. Her -
ghelie (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 docu mentar,
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 folclo rică „Sărbătoarea
salcâmului”.
RUŞI Õ Colceag.

RUŞII DE VEDE Õ Roşiori de Vede.

RUŞII-MUNŢI, com. în jud. Mureş, alcă -
tuită 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.

2011): 1 112 de sex masc. şi 1 110 fem.
Haltă de c.f. (în satul Ruşii-Munţi). Pre -
lucr. laptelui (caşcaval, brânzeturi), în
satul Morăreni. Centru de ţesături şi
cusături populare şi de pielărie şi cojocă -
rit. Muzeu etnografic. Produse de artizanat.
În satul Ruşii-Munţi, atestat documentar

în 1228, se află biserica „Buna Vestire"
(1859-1860, reparată şi repictată în 2006-
2009), iar în satul Sebeş există biserica
„Naşterea Maicii Domnului" (2000-2003).
RWDARYA Õ Eftimie Murgu.

RYKAS Õ Recaş.
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SAAC 1. Õ Urlaţi.
2. Vechi judeţ în Ţara Românească,menţionat docu mentar, prima oară, în1637, desfiinţat la 1 ian. 1845 şi împărţitîntre jud. Prahova şi Buzău. Reşed. jud.Saac a fost iniţial la Văleni (azi Vălenii deMunte), din 1645, iar apoi la Bucov (din1781). Cunoscut şi sub numele de jud.

Săcuieni.
SABAR, râu, afl. stg. al Argeşului peterit. com. Hotarele (jud. Giurgiu); 144km; supr. bazinului: 2 376 km2. Izv. dinSE Piem. Cândeşti, de la 450 m alt., curgemai întâi pe direcţie N-S, iar pe terit. com.Crângurile (jud. Dâmboviţa) îşi schimbădirecţia către SE, având, pe tot parcursul,albia para lelă cu aceea a râului Argeş, cucare formează o luncă comună, folosităcu precădere în legumicul tură. Afl. pr.:Potopul (considerat de unii geografi caizv. pr. al Sabarului, cu o lungime de 45km şi o supr. a bazinului de 305 km2),Şuţa, Ciorogârla. Cunoscut şi sub numelede Răstoaca (în cursul superior).
SACA, vârf în M-ţii Gurghiu (rest al unuicon vulcanic), alcătuit din andezite,piroclastite şi curgeri de lavă, reprezen -tând alt. max. a acestora (1 777 m).
SACALIN, insulă nisipoasă, nelocuită,situată în Marea Neagră, în apropierealitoralului românesc, în faţa gurii devărsare a braţului Sfântu Gheorghe alDunării. Insula a luat naştere, de-a lungultimpului, ca un banc de nisip, prinaluvionare în larg, după anul 1897, dupărevărsarea catastro fală a Dunării. Ulterior,sub acţiunea valurilor, s-a alungit (înprezent are c. 10 km şi o supr. de 214km2), iar în ultima perioadă s-a segmentatîn două formând ins. Sacalinul Mare (laN) şi Sacalinul Mic (la S). Fauna estereprezentată prin c. 230 de specii păsărivenite din Delta Dunării (raţe, pelicani,lebede, gârliţe ş.a.). Complexul Sacalin-Zătoane (21 410 ha) este arie protejată.

SACERDOS DE CORDAS (TORDAS) Õ
Tur  daş.

SACERDOS DE EBES Õ Dumbrăveni
(1).

SACERDOS DE EGWIBEG Õ Viişoara
(3).

SACERDOS DE HUPURTUN Õ
Hopârta.

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
Sfân tu 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.

SACERDOS DE ZOKALOKA Õ Zetea.

SACIDAVA Õ Aliman.

SACOŞU TURCESC, com. în jud. Timiş,alcătu ită din 7 sate, situată în zona decontact a Câmpiei Bârzavei cu CâmpiaTimişului, pe stg. râului Timiş şi pe râulPogăniş; 3 071 loc. (1 ian. 2011): 1 478 desex masc. şi 1 593 fem. Haltă de c.f. (însatul Uliuc). Culturi de cereale, plantetehnice şi de nutreţ etc. Satul SacoşuTurcesc apare menţionat documentar,prima oară, în 1321, cu numele Zekes, apoi

în 1723, cu denumirea Sakosch, iar în 1828,cu toponimul Türkisch Sakosch sau Török
Szákos. Pe terit. satelor Berini şi Otveştiexistă o zonă (70 ha) în care creşte laleauapestriţă (Fritilaria meleagris), declaratăplantă ocrotită. Agroturism.
SACU, com. în jud. Caraş-Severin, alcă -tuită din 3 sate, situată pe cursul superioral râului Timiş, la poalele de V ale M-ţilorPoiana Ruscăi şi cele de NE ale DealurilorPogănişului; 1 612 loc. (1 ian. 2011): 813 desex masc. şi 799 fem. Haltă de c.f. (în satulSacu). Pomicultură (meri, pruni, peri). Însatul Sacu, menţionat documentar, primaoară, în 1262, apoi în 1315, 1548 etc., seaflă un parc dendrologic. Aici are loc anualFestivalul naţio nal al corurilor de copii (din1988).
SADOVA 1. Com. în jud. Dolj, alcătuitădin 2 sate, situată în partea de S aCâmpiei Romanaţi, pe stg. văii Jiului şipe cursul superior al râului Jieţ; 8 541 loc.(1 ian. 2011): 4 308 de sex masc. şi4 233 fem. Centru viticol şi de vinificaţie.Creşterea ovinelor. Muzeu de istorie şietnografie. În satul Sadova se află ruinelebisericii „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”(1790) şi mănăstirea Sadova (de călugări),ctitorie din anul 1520 a boierilor Craioveşti(menţionată documentar la 20 aug. 1530),
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cu bise rica având hramul „SfântulNicolae” construită în anii 1632–1633, pelocul vechii biserici din lemn, prin grijalui Matei Basarab. Bise rica, renovată în1792, 1900–1904 şi 1996-1997, păstreazăfrag mente de picturi murale originare,afectate de unele inter venţii din 1852 şi1903 şi restaurate în 2009. Mănăstirea afost desfiinţată de autorităţile comunisteprin decretul 410 din 28 oct. 1959, călu -găriţele alungate, iar biserica devenindbiserică de mir. Mănăstirea a fost reînfiin -ţată în 1992 cu o obşte de călugăriţe, iarîn 1994 a redevenit mănăstire de călugări.În satul Piscu Sadovei există o biserică cudublu hram –„Sfântul Ioan Boteză torul”şi „Sfântul Nicolae”, zidită în 1844.
2. Com. în jud. Suceava, formatădintr-un sat, situată în depresiuneaomonimă, la poalele de SV ale ObcineiFeredeu, pe râul Sadova, la confl. cuBistriţa; 2 456 loc. (1 ian. 2011): 1 239 desex masc. şi 1 217 fem. Staţie de c.f. Expl.şi prelucr. lemnului (cherestea). Prelucr.laptelui. Creşterea bovinelor. Culturi decartofi ş.a. Centru de dogărit, deconfecţionare a cojoacelor, bundiţelor şichimirelor şi de realizare a cusăturilor şiţesăturilor populare.

SADU 1. Râu, afl. dr. al Cibinului pe terit.ora   şu  lui Tălmaciu (jud. Sibiu); 43 km;supr. bazi nului: 280 km2. Izv. din NVM-ţilor Lotrului, de sub vf. Ştefleşti, dela 1 940 m alt., şi curge pe direcţie SV-NE,pe o pantă medie de 35‰ (în zona deconfl. cu Sădurel panta fiind de 64‰),separând M-ţii Lotrului de M-ţii Cindrel.Datorită pantelor accen tuate şi a debitului

constant ridicat, pe cursul superior alrâului S. au fost construite lacurile deacumulare Sadu II (4 ha; vol.: 700 mii m3;barajul are 30 m înăl ţime) şi Sadu V sauNegovanu (35 ha; vol.: 6,3 mil. m3; barajulde 65 m înălţi me) care alimentează hidro -cen tralele Sadu II, construită în anii 1896–1905 şi, respectiv, Sadu V (27,4 MW), datăîn folosinţă în 1955. Pe malul laculuiNegovanu se află cabana Gâtu Berbecului(1 175 m alt.); zonă de interes turistic.
2. Com. în jud. Sibiu, formată dintr-un sat, situată în S-SV Depr. Sibiu, lapoalele de E ale M-ţilor Cindrel şi cele deNE ale M-ţilor Lotrului, pe cursul râuluiSadu; 2 446 loc. (1 ian. 2011): 1 198 de sexmasc. şi 1 248 fem. Hidrocentrala SaduII. Producţie de cherestea. Păstrăvărie. Însatul Sadu, menţionat documentar, primaoară, în 1335, se află bisericile „AdormireaMaicii Domnului” (1757) şi „SfântaTreime” (1996-2009).

SAELELE, com. în jud. Teleorman,alcătuită din 2 sate, situată în CâmpiaBoian, pe râul Sâi; 2 856 loc. (1 ian. 2011):1 433 de sex masc. şi 1 423 fem. Culturide cereale, plante tehnice şi de nutreţ,floarea-soarelui, legume ş.a. Com. S. afost înfiinţată la 7 mai 2004 prin desprin -derea satelor Pleaşov şi Saelele din com.Lunca, jud. Teleorman.
SAGAD Õ Şag.

SAGNA, com. în jud. Neamţ, alcătuită din3 sate, situată în lunca şi pe terasele de pestg. râului Siret, la marginea de V a Pod.Central Moldove nesc; 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 satulVulpăşeşti). Producţie de cărămizi. Topi -torie de cânepă. Centru de ceramicăpopulară neagră (în satul Vulpăşeşti). Însatul Sagna, menţionat docu mentar, primaoară, la 3 sept. 1428, iar apoi la 8 mart. 1674,se află o biserică din lemn, cu hramul„Sfântul Nicolae” (1512, ten cuită în 1909),declarată monument istoric, iar în satulLuţca există o biserică din bârne, cu hramul„Sfinţii Voievozi” (c. 1709, reconstruită în1910). Până la 7 mai 2004, com. S. a avutîn componenţă satul Gâdinţi care la aceadată a devenit comună.
SAKOSCH Õ Sacoşu Turcesc.

SALCEA, oraş în jud. Suceava, situat înpartea de E a Pod. Sucevei, pe stg. râuluiSuceava, la 12 km E de municipiulSuceava; 10 023 loc. (1 ian. 2011): 5 014 desex masc şi 5 009 fem. Supr.: 40 km2, dincare 13,2 km2 în intravilan; densitatea:759 loc./km2. Aeroport (modernizat în

1992) care deserveşte muni cipiul Suceva,situat la 12 km E de oraş. Staţie de c.f. (înlocalit. componentă Văratec). Nod rutier.În localit. componentă Plopeni se aflăbiserica „Adormirea Maicii Domnului”(1753), declarată monument istoric. Înarealul oraşului S., în lunca râu luiSuceava, există o rezer vaţie complexă cunuferi albi şi galbeni, stuf, raţe sălbatice ş.a.Com. S. a fost trecută în categoria oraşelorla 7 apr. 2004, având în subordine ad-tivălocalit. componente Mereni, Plopeni,Văratec şi satul Prelipca.
SALCIA 1. Com. în jud. Mehedinţi,formată dintr-un sat, situată în partea deSE a Câmpiei Blahniţei, pe stg. Dunării, laconfl. cu Drincea, la graniţa cu Bulgaria;2 976 loc. (1 ian. 2011): 1 495 de sex masc.şi 1 481 fem. Culturi de cereale, plantetehnice şi de nutreţ, legume etc. Creştereaporcinelor, bovinelor ş.a. Pescuit. În lunaiul. are loc anual manifestarea etnofol -clorică „Sărbătoarea grâului”. 

2. Com. în jud. Prahova, formatădintr-un sat, situată în partea de V aSubcarpaţilor 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, alcătuitădin 3 sate, situată în partea de NV aCâmpiei Boian, pe râul Călmăţui; 2 895loc. (1 ian. 2011): 1 386 de sex masc. şi1 509 fem. Staţie de c.f. (în satul Salcia),inau gurată la 12 sept. 1887. Moară decereale (sf. sec. 19), în satul Băneasa.Culturi de cereale, plante tehnice şi denutreţ, floarea-soarelui, legume etc.Viticultură. Fermă de creştere a porci -nelor. Pe terit. satului Băneasa au fostdescoperite (1943) urmele a două castreromane (sec. 2), forti ficate cu val depământ cu palisadă şi dublat de un şanţadânc de 2,50 m, situate pe linia defortificaţii numită Valul lui Traian. Tot laBăneasa au fost iden tificate vestigiile uneiaşezări civile în care s-au găsit vaseceramice romane. În satul Salcia se aflăcasa natală a scriitorului Zaharia Stancu,iar în satul Băneasa, conacul „LucianBildirescu” (1850).

SALCIA TUDOR, com. în jud. Brăila,alcătuită din 3 sate, situată în CâmpiaSiretului Inferior, pe stg. râului Buzău;2 698 loc. (1 ian. 2011): 1 354 de sex masc.şi 1 344 fem. Nod rutier. Culturi de cere -ale, plante tehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui, car tofi, legume etc. Creştereaovinelor, bovinelor, porcinelor.  Morărit.
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SALIGNY, com. în jud. Constanţa,alcătuită din 3 sate, situată în Pod. Carasupe canalul Dunăre-Marea Neagră; 2 473loc. (1 ian. 2011):  1 250 de sex masc. şi1 223 fem. Staţie de c.f. (în satul Saligny),inaugurată la 4 oct. 1860. Fabrică deşuruburi, buloane, lanţuri, arcuri (în satulSaligny). Culturi de cereale. Creşterereaovinelor, bovinelor, porcinelor. În peri -metrul satului Făclia au fost descoperiteurmele unei aşezări getice datând din ceade-a doua Epocă a fierului (La Tène, sec.5 î.Hr.-1 d.Hr.). În trecut, satul Saligny apurtat numele Azigia, Aziza şi Azizia.Com. S. a fost înfiinţată la 7 apr. 2004 prindesprinderea satelor Făclia, Saligny şiŞtefan cel Mare din com. Mircea Vodă,jud. Constanţa.
SALINAE Õ Ocna Mureş.

SALMORUS Õ Murighiol.

SALONTA, municipiu în extremitatea deV a României, în jud. Bihor, situat înCâmpia Crişurilor, la 90 m alt., pe canalulCulişer, la 40 km SV de municipiul Oradeaşi 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 care9,5 km2 în intravilan; densitatea: 1 919loc./km2. Staţie de c.f. Nod rutier. Punctde vamă, rutier (inaugurat la 13 iul. 1996).Expl. de petrol şi gaze de sondă (din 1980).Producţie de tricotaje, confecţii, de salamde Sibiu şi alte 11 sortimente de salamuriuscate, de pielărie şi încălţă minte, deblănuri. Abator. Antrepozite frigo rifice.Ferme de creştere a păsărilor şi abovinelor. Muzeul „Arany János” (1885)cu secţii de istorie, arheologie, etnografieşi ştiinţele naturii; Muzeul literaturii;Muzeul ţăranului român (inaugurat la 28oct. 2007); Galerie de artă. Casă de cul -tură. Facultate agricolă, filială a Univer -sităţii din Timişoara. Istoric. Localit.apare menţionată prima oară, într-unregistru de dijme papale din anul 1214cu numele Sacerdos de Villa Zalantha, iardin 1587 cu denumitrea Szalonta.Aşezarea a fost distrusă de mongoli în1241 şi de turci în 1598, rămânând nelo -cuită până în 1606, când principeleBocskay István a reînfiinţat-o prin adu -cerea aici a 300 de oşteni liberi. În scurttimp, datorită poziţiei sale strategice, S.a devenit cea mai importantă aşezare dinzona Crişurilor, obţinând dreptul de aorga niza târguri. În prima jumătate a sec.17, locuitorii din S. şi-au întărit aşezareacu fortificaţii, turnuri de strajă (1630) şişanţuri cu apă. În 1658, sub ameninţarea

invadării turceşti, locui to rii Salontei auincendiat-o din ordinul lui GheorgheRákóczi II şi au părăsit-o. O dată curepopularea şi renaşterea sa rapidă la sf.sec. 17, S. a fost ocupată de armateleimperiale austriece. În 1702, regeleLeopold I i-a obligat pe locuitorii Salonteisă plă tească o răscumpărare de 100 000de forinţi, dar, întrucât aceştia nu auputut 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 înurma inundaţiilor din 1816 şi a incen -diului din 1847. În a doua jumătate a sec.19 s-au executat lucrări de desecare amlaşti ni lor care înconjurau oraşul şi s-aconstruit staţia de c.f. După al DoileaRăzboi Mondial, oraşul şi-a păstratcaracterul preponderent agrar până prinanii ’70, când s-a pus accent pe dez volta -rea industrială. Declarat municipiu la 5nov. 2001. Monumente: Turnul „Ciunt”(fost punct de obser vaţie în sec. 17) ceadăposteşte astăzi Muzeul memo rial„Arany János”; biserica ortodoxă „ÎnălţareaDomnului” (1922); biserica reformată(1750-1755), dominată de un turn de 42m înalţime, cu ceas instalat în 1860;biserica romano-catolică (1782-1784), cutrun de 22 m înălţime; clădirea primărieimunicipale construită în 1907 dupăplanurile arhitectului Székely László.
SALSOVIA Õ Beştepe (2).

SALVA, com. în jud. Bistriţa-Năsăud,formată dintr-un  sat, situată în zonaMuscelelor Năsăudului, la confl. râuluiSălăuţa 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. Maramu -reş), în lungime de 61 km, a fost construitîn 1948 cu ajutorul brigăzilor volun tarede tineret. Produse textile şi de artizanat.Mase plastice. Pomicultură (meri, pruni).Aşezarea apare menţionată documentar,prima oară, în 1440, cu numele Zalva, casat românesc care aparţinea districtuluiRodna. În documentele anului 1519 esteconsemnat faptul că localit. era condusăde cneazul Toma. Până la 3 mart. 2005,com. S. a avut în componenţă satulRuncu Salvei care la acea dată a devenitcomună de sine stătătoare.
SAMARINEŞTI, com. în jud. Gorj, alcă -tuită din 9 sate, situată în zona DealurilorJiului, 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.

de cărbuni. În satul Boca se află bisericadin lemn cu hramul „Buna Vestire” (ante1815), în satul Larga există biserica dinzid cu hramul „Sfântul Ilie” (1826), iar însatul Valea Poienii, ruinele bisericii„Sfântul Gheorghe” (1823). 
SAMUM Õ Căşeiu. 

SAMURCĂŞEŞTI, Mănăstirea ~ Õ
Ciorogârla.

SAMUS, denumirea geto-dacă a râuluiSomeş. Preluată de romani, denumirea afost atribuită unei aşezări militare şi civilesub 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 parteade N a Transilvaniei centrale, conformcoordonatelor date de Ptolemeu. Uniicercetători presupun că ar fi fost pe terit.de azi al oraşului Topliţa.
SANISLĂU, com. în jud. Satu Mare,alcătuită din 3 sate, situată în CâmpiaCarei, la graniţa cu Ungaria; 3 604 loc. (1ian. 2011): 1 723 de sex masc. şi 1 881 fem.Staţie de c.f. (în satul Sanislău). Viticul -tură. Pomicultură. Complex avicol. Însatul Sanislău, menţionat docu mentar,prima oară, în 1306, a fost descoperită onecropolă feudală timpurie (sec. 10–12) cumorminte de cnezi români. În arealul com.
S. se află o rezervaţie natu rală („MlaştinaVermeş”, 10 ha), reprezentată printr-unsector de câmpie nisi poasă, cu porţiunidepresionare, cu exces de umiditate,cuprinse între şiruri de dune, cu vegetaţieşi faună caracteristice. Se remarcăîndeosebi trifoiştea (Menyanthes trifoliata),iar în faună, broasca de mlaştină (Rana
arvalis). Important loc de popas pentrupăsările de apă, migratoare. În satulMarna Nouă se află o plantaţie de plataniocrotită de lege. Până la 7 mai 2004, com.
S. a avut în componenţă satele Berea,Ciumeşti şi Viişoarea, care la acea datăau format com. Ciumeşti, jud. Satu Mare.
SANTA MARE, com. în jud. Botoşani,alcătuită din 8 sate, situată în partea deNE a Câmpiei Jijiei Inferioare, pe dr. râuluiPrut, 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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meiat în 1880 pe moşia satului Durneşti.În satul Rânghileşti se află biserica avândhramul „Adormi rea Maicii Domnului”(ctitorie din 1842 a familiei Sturdza), iarîn satul Durneşti există biserica „SfinţiiVoievozi” (1863).
SANTĂU, com. în jud. Satu Mare, alcă -tuită din 3 sate, situată în CâmpiaTăşnadului; 2 525 loc. (1 ian. 2011): 1 215de sex masc. şi 1 310 fem. Staţie de c.f. (însatul Santău). Culturi de cereale. Creşte -rea bovinelor. Satul Santău apare menţio -nat docu mentar, prima oară, în 1213, iarsatele Chereuşa şi Sudurău în 1215. 
SAON, Mănăstirea ~ Õ Niculiţel (2).

SARAIU, com. în jud. Constanţa, alcă -tuită din 3 sate, situată în partea de NVa Pod. Casimcea, pe râul Topolog; 1 326loc. (1 ian. 2011): 672 de sex masc. şi 654fem. Nod rutier. Preparate din lapte. Cul -turi de cereale, floarea-soarelui, legu -minoase pentru boabe, legume ş.a.Creşte rea ovinelor, bovinelor, porcinelor.Satu Saraiu a fost înfiinţat în 1877. Pe terit.satului Dulgheru au fost descoperiteurmele unei aşezări rurale ro mane (vicus),în care s-a găsit o stelă funerară de tipdunărean, cu chenar de iederă, aparţi -nând unui locuitor trac (Attas Possei). 
SARASĂU, com. în jud. Maramureş,formată dintr-un sat, situată în partea deNV a Depr. Mara mureş, pe stg. râuluiTisa, la graniţa cu Ucraina; 2 577 loc. (1 ian.2011): 1 280 de sex masc. şi 1 297 fem. Haltăde c.f. Prelucr. lemnului. Pomi cultură(meri, pruni, peri). Pe terit. com. S. a fostdescoperit (ante 1865) un tezaur din aur,alcătuit din 15 spirale plate, două inele şimai multe mărgele, datând de la înce -putul Epocii fierului. În satul Sarasău,menţionat prima oară, în 1345, într-odiplomă regală, se află o biserică orto -doxă cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihailşi Gavriil” (1640), declarată monumentistoric, şi casa „Mihály” (sec. 18). 
SARAVALE, com. în jud. Timiş, formatădintr-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. Culturide cereale, floarea-soarelui, legu me ş.a.Satul Saravale, atestat docu mentar în1333, a fost un important centru de cojocăritartistic din sec. 18 şi până prin primeledecenii ale sec. 20. Com. S. a fost înfiinţatăla 7 mai 2004 prin desprinderea satului

Saravale din com. Sânpetru Mare, jud.Timiş.
SARCAM Õ Şercaia.

SAREA LUI BUZĂU, Rezervaţia
geologică ~ Õ Pârscov.

SARICHIOI, com. în jud. Tulcea, alcătuitădin 5 sate, situată în partea de E-NE aPod. Babadag, pe ţărmul de NV al laculuiRazim 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 camuzeu (în satul Enisala). Pe terit. satuluiEnisala au fost descoperite resturile unuimamut, precum şi topoare din piatrăşlefuită şi fragmente de vase ceramiceornamentate, specifice culturii Babadag(sec. 10–9 î.Hr.). Tot aici au fost identi -ficate urme de locuire din perioadahallstattiană (o fibulă din bronz cu douăbucle distanţate, un picior în formă declepsidră), precum şi o necropolă deincineraţie geto-dacică (400 de morminte)din sec. 4–3 î.Hr., cu inventar alcătuit dinnumeroase vase getice din lut, lucrate cumâna, decorate cu brâuri alveolare, vasecenuşii lucrate la roată (străchini, castroane,căni ş.a.), vase greceşti de import (amfore,boluri, cupe etc.), fibule din bronz de tiptracic, săgeţi de tip scitic, cuţite din fier,brăţări, inele, oglinzi, ace de păr, toatedin bronz, mărgele din sticlă şi lut etc. La

Enisala a mai fost scoasă la iveală (1966–1981) o necropolă autohtonă datând dinEpoca romană (sf. sec. 1–sec. 2), alcătuitădin 158 de morminte, în majoritate (143)de incineraţie, în care s-au găsit vase micide ofrandă de tip roman sau geto-dac,fibule din bronz, cercei, mărgele dinsticlă, coliere din sârmă de argint etc. Înpartea de NV a satului Enisala, menţionatdocumentar în 1330 cu numele Fenikah,în punctul „Peştera”, au fost identificateurmele unei aşezări romano-bizantine şiresturile unei fortăreţe romano-bizantine,extinsă pe 2 ha, construită din blocurimici de calcar (sec. 4–6), re făcută degenovezi în sec. 13–14. Fortăreaţa a fostcucerită de turci în 1388–1389, după carea intrat în stăpânirea Ţării Româneşti,recucerită de turci în 1416–1417 şi apoiabandonată de aceştia la sf. sec. 15. În sec.19 şi în ceputul sec. 20, în satul Enisala aufuncţionat multe mori de vânt, unexemplar din acestea aflându-se azi încadrul Muzeului Satului din Bucureşti.În satul Zebil se află biserica „SfântulDumitru” (1874), iar în satul Sarichioi, obiserică din anul 1883. 
SARIGHIOL Õ Albeşti (2).

SARMIZEGETUSA, com. în jud.Hunedoara, alcătuită din 5 sate, situată înSV Depr. Haţeg, la poalele de NE ale M-ţilorŢarcu şi cele de SE ale M-ţilor Poiana Ruscăi,pe cursul superior al râului Breazova, înzona pasului Poarta de Fier a Transil vaniei(700 m alt.) prin care se asigură legăturile
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rutieră şi fero viară 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). Centrupomicol (meri, peri, pruni). Muzeu dearheo logie, cu prin zând monede, monu -mente epigrafice şi sculpturale, mozaicuri,arme, obiecte din argint şi bronz, ceramicăetc. Biblio tecă publică. Trei cămine culturale.Pe terit. satului Sarmizegetusa au fostdescoperite (1881–1893, 1924–1936, 1948,1973) vestigiile oraşului roman, cu rang decolonie, Colonia Dacica, întemeiat în anii 108–110 de către Decimus Terentius Scaurianus(primul ei guver na tor), în numeleîmpăratului Traian, pe locul unde existasetabăra Legiunii a V-a Macedonica, imediatdupă victoria arma telor romane asupradacilor şi consti tuirea prov. romane Dacia.Colonizat ulterior cu veterani romani(deductio veteranorum) care participaseră larăz boaiele de cucerire a Daciei, oraşul adevenit capitala prov. romane Dacia (aicise aflau sediul guvernatorului provinciei şiale organelor ad-tiv, fiscal, militar, economicşi religios), luând, în timpul împăratuluiHadrian (117–138), numele de Colonia Ulpia
Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, căruiai se va adăuga în perioada 222–235 epitetulde metropolis. Oraşul a cunoscut o intensăşi perma nentă dezvoltare urbană, fiind pr.centru politic, economic, militar, religios şiad-tiv al Daciei şi sediul pentru „Conciliumprovinciarum Daciarum trium” (Adu nareprovincială reprezen tativă, creată o dată cuinstituirea guvernării unice a celor trei Daciiîn timpul lui Alexander Severus în 222–235).Ruinele oraşului roman se extind pe c. 1 500m lungime şi 1 000 m lăţime, apreciindu-secă 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 zidde incintă, înalt de c. 5 m, ce închidea o supr.de c. 33 ha, străjuit de turnuri circulare lacolţuri. La capătul celor două străzi pr. aleoraşului 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 înafara zidului de incintă au fost identificateedificiul termal, vesti giile unor villae
suburbane şi ale amfiteatrului roman. Aflatla 125 m spre N de incinta oraşului, amfi -
teatrul roman avea o formă elip soi dală, cuaxele în lungime de 88 şi respec tiv, 99 m,cu 12 porţi de acces la tribune şi cu o arenăde 66 x 47 m. În afara zidurilor oraşuluiexistau cuptoare de ars cărămida şinecropola aşezării, în cadrul căreia a fostidenti ficat mausoleul Aureliilor (un tumulcu soclu din piatră, stelă şi altar pentrusacrificii funerare şi cu un cavou din zidăriede cărămidă). La S. au fost descoperite unmare număr de morminte şi cele mainumeroase inscripţii din Dacia, cu referirila monu mente, temple, administraţiaoraşului etc. Printre cele mai interesantedescoperiri se numără: statuile votive alelui Iupiter şi Higeea, reliefuri ale Cava -lerului trac, ale Dianei, ale cavalerilordanubieni ş.a., capul unei statui din bronzreprezentând pe împă ratul Traian, busturiale lui Marte, Minerva ş.a., nume roasemedalioane, fibule, ceramică, sticlărie etc.Vestigiile desco perite confirmă faptul căaşezarea a continuat să existe şi dupăabandonarea 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 multebrăţări din aur, de dimensiuni mari, şinume roase monede din argint pe care le-auvândut unor colecţionari din Elveţia, Franţa,S.U.A. Brăţările, realizate din bare de aur,având formă de spirală, cu greutatea între600 şi 1 200 g fiecare, au fost recuperate destatul român, prin răscumpărare, până înanul 2011. Cele 13 brăţări recuperate suntexpuse la Muzeul Naţional de Istorie aRomâniei din Bucureşti.
SARMIZEGETUSA REGIA (sau SARMI -
ZEGE TUSA BASILEION) Õ Orăştioara
de Sus.

SARS VILLA Õ Şoarş (2).

SASCA MONTANĂ, com. în jud. Caraş-Seve rin, alcătuită din 5 sate, situată lapoalele de SV ale M-ţilor Anina şi cele deNE ale M-ţilor Locvei, în zona de contactcu Dealurile Oraviţei, pe râul Nera, înaval de sălbaticele chei ale acesteia; 1 548loc. (1 ian. 2011): 710 de sex masc. şi838 fem. Expl. de sulfuri metalice. Pre -lucr. lemnului. Pomicul tură (meri, pruni,peri). Centru de ceramică populară. Însatul Sasca Mon tană, menţionat docu -mentar în 1803, se află biserica „Sfinţii

Apostoli Petru şi Pavel” (1777, pictată în1851 şi restaurată în 1862), iar în satulSlatina-Nera, biserica „Adormirea MaiciiDom nului” (sec. 18, cu unele transfor -mări din 1771 şi pictată în 1874). Înarealul com. S.M. se află mănăstirea Nera(de maici), situată la poalele M-ţilorLocvei, pe stg. râului Nera, cu bisericadin lemn cu dublu hram – „SfântaTreime” şi „Cuvioasa Parascheva”construită în anii 1994–1997 de meşteridin Piatra-Neamţ. În anul 2001 au fostconstruite bucătăria şi trapeza (sala demese), iar în anii 2003–2004 au fostridicate 15 chilii, un paraclis şi unarhondaric. Rezervaţia Cheile Nerei–Beuşniţa (Õ Nera). Agroturism.
SASCHIZ, com. în jud. Mureş, alcătuitădin 3 sate, situată la poalele unor dealuriîmpădurite din SE Pod. Târnavelor, laconfl. pârâului Saschiz cu pârâul Flosa;2 079 loc. (1 ian. 2011): 1 024 de sex masc.şi 1 055 fem. Expl. forestiere. Culturi decereale, cartofi, hamei ş.a. Creştereabovinelor şi ovinelor. Centru de ceramicăpopulară de tip zgrafitocobalt (din 1702),de ţesături şi cusături populare. Fanfarăcu vechi tradiţii (c. 400 de ani). SatulSaschiz apare menţionat documentar,prima oară, în perioada 1308–1310 (dupăalte surse, în 1305), iar în 1419 figura caoraş cu mai multe bresle (cizmari, tâm -plari, zugravi ş.a.), cu spital, şcoli, baiecomunală, jude cătorie etc. La 12 mai 1678,oraşul Saschiz a intrat sub administraţiaSighişoarei printr-o hotărâre a DieteiTransilvaniei. Pe dealul care domină satul
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Saschiz se află ruinele unei cetăţi ţărăneştide refu giu (1343–1393), cu ziduri dinpiatră (înalte de 7–9 m) şi turnuri deapărare de formă pătrată, care reflectă obună organizare a obştii (turnurile şcolii,pulberă riei, preotului, principelui, paz -nicului ş.a.). În centrul satului Saschiz existăo biserică fortificată (1493–1525), în stilgotic, cu 22 de contraforturi, cu unelemodificări din 1677, străjuită de un turnridicat în 1832. Atât turnul cât şi bisericaau fost afectate de cutre murele din 1977,1986 şi 1990. În 1999, biserica a fostdeclarată monument UNESCO. SatulSaschiz a fost afectat de un incendiudevastator în apr. 1714. Agroturism. Însatul Cloaşterf, atestat documentar în1267, se află o puternică cetate ţărănească(1521–1524) cu o biserică de incintă în stilgotic târziu, cu mobilier cu intarsii (1532)şi mobilier baroc din sec. 18. 
SASCUT, com. în jud. Bacău, alcătuitădin 7 sate, situată în lunca şi pe teraselede pe dr. râului Siret, la poalele de SE aleCulmii Pietricica, pe pâraiele Conţeşti şiValea Pănceşti; 10 116 loc. (1 ian. 2011):5 032 de sex masc. şi 5 084 fem. Staţie dec.f. (în satul Sascut), inaugurată la 13 sept.1872. Nod rutier. Hidrocentrală (43,5MW), în satul Bereşti, intrată în funcţiuneîn 1986, ale cărei tur bine sunt puse înmişcare de apele lacului de acu mulareBereşti (vol.: 120 mil. m3). Producţie demobilă, cuie, de confecţii metalice, dezahăr (1875–1998), de brânzeturi şi deproduse zaharoase (în satul Sascut).Creşterea bovinelor şi porcinelor. Culturide cereale, plante tehnice şi de nutreţ ş.a.Centru viticol şi de vinificaţie. Staţie deîmbuteliere a apei plate. Satul Sascut esteatestat documentar la 11 apr. 1639, iarsatul Pănceşti este menţionat docu -mentar, prima oară, în 1546. Până la 17febr. 1968, com. S. s-a numit Sascut-Târg.Bisericile cu hramurile „Sfântul Nicolae”(ante 1809), „Sfinţii Împăraţi Constantinşi Elena” (zidită în anii 1838–1841, pelocul uneia ce data dinainte de 1774, şireparată în 1896) şi „Sfântul Pantelimon”(1859), în satele Sascut, Conţeşti şi Bereşti.În satul Schineni se află bisericile cuhramu rile „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, alcătuitădin 3 sate, situată în partea de SV a

Câmpiei Vingăi, în zona de confl. a râuluiSicsa 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. depetrol (din 1965). Morărit; produse depanificaţie. Obiecte de răchită împletită(mese, scaune, coşuri, ghivece ş.a.).Culturi de cereale, plante tehnice şi denutreţ etc. Vestigii neolitice, din Epocabronzului, din perioada romană (9monede romane de bronz şi 2 de argint)şi din sec. 15, descoperite în 1979. SatulSatchinez apare menţionat documentar,prima oară, în 1230, iar satele Bărăteaz şiHodoni în 1411 şi, respectiv, 1480.Conform legendei, satul Satchinez estelocul natal al lui Pavel Chinezu (?-1494),comite al Timişoarei (1478–1494) şibiruitor în luptele cu turcii la CâmpuPâinii (1479), de la care derivă numeleactual al localităţii. Conac (sf. sec. 18), însatul Hodoni, declarat monument istoric.În satul Bărăteaz există o biserică orto -doxă (Biserica din Deal) construită dupăanul 1600 de un grec bogat din Timişoaraşi o altă biserică zidită în stilul baroculuivienez 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 rezer -vaţie botanică şi ornitologică în anul1942), în cadrul căruia vegetează nu -meroase specii de plante acvatice şipalustre (de mlaştină), printre care Lemna
minor, Trapa natans, Glyceria aquatica ş.a.În peri metrul acestei zone există şi renu -mita rezer vaţie ornito logică de la Satchi -nez, care ocroteşte acvifauna formată dinc. 25% din speciile păsărilor de apă dinRomânia, din care 40 de specii cuibărescaici şi multe poposesc în timpul migra -ţiilor. În această zonă, supranumită „DeltaBanatu lui”, şi-au găsit refugiul numeroasespecii 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
falci nellus), alături de care se mai întâlnescbarza albă (Ciconia ciconia), eretele de stuf(Circus aernigi nosus) ş.a. 
SATULMIK Õ Victor Vlad Delamarina.

SATULUNG, com. în jud. Maramureş,alcătu ită din 7 sate, situată în Depr. BaiaMare, 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. satuluiSatulung a fost descoperit un idol antro -

pomorf din lut, cu elemente incizate peambele feţe. În satul Satulung, menţionatdocumentar, prima oară, în 1566, se aflăcastelul „Teleki” (1740–1780), cu anexe şiparc, iar în satul Pribileşti, atestatdocumentar în 1405, există caste lul„Teleki Géza”(sec. 17, restaurat în 1897,azi în ruină). 
SATU MARE 1. Municipiu în extre -mitatea de NV a României, reşed. jud. cuacelaşi nume, situat în CâmpiaSomeşului, la 125 m alt., pe ambelemaluri ale râului Someş, la 12 km E degraniţa 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 inintravilan; densitatea: 2 783 loc./km2.Aeroport (inaugurat la 19 mai 1982),devenit internaţional la 25 mart. 1996,situat pe terit. oraşului Ardud, la 20 kmS 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 şipentru ind. minieră (vagoane şi loco -motive pentru mină, maşini de extracţieşi de încărcat minereu, excavatoaregigant pentru expl. lignitului la suprafaţă,trolii, ventilatoare de mină etc.), dematerial rulant feroviar şi rutier (vagoanede marfă, de persoane şi mineralierepentru cale ferată cu ecartament îngust,conveiere etc.), de piese de schimb şiutilaje pentru ind. celulozei şi hârtiei(cuptoare şi uscătoare rotative pentrufabricile de celuloză şi hârtie), de maşinişi utilaje pentru ind. mat. de constr.(betoniere ş.a.), motoare electrice şi pieseauto, produse metalice de larg consum(maşini de gătit, sobe de încălzit, cucombustibili solizi şi lichizi etc.). Fabricide conf., tricotaje, lacuri şi vopse le, deprelucr. a lemnului (mobilă, ambalaje,butoaie ş.a.), de prelucr. a pieilor, deţesături din bumbac şi de produse alim.(preparate din carne şi lapte, băuturi
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alcoolice, bere, vin, panificaţie etc.).Tipografie. Abator. Combinat de creşterea păsări lor. Centru cultural cu îndelun -gată tradiţie: Teatrul de Nord (f. 1870, cunumele „Societatea pentru fond de teatruromân”, reorganizat în anii 1968–1969),cu secţii în limbile română şi maghiară;filarmonica de stat „Dinu Lipatti” (f. 1947prin reorgani zarea Societăţii filarmonice);Muzeul judeţean (1891), cu secţii dearheologie şi istorie, artă, etnografie,Muzeul de Artă (1931), cu opere semnatede artişti români (Henri Catargi, CorneliuBaba, Dumitru Ghiaţă, Ion Irimescu, IonJalea, Vida Gheza ş.a.); bibliotecajudeţeană (1951), cu peste 320 000 vol.,două unităţi de învăţământ superior, cu286 studenţi (2007-2008); Casa de cultură„George Mihail Zamfirescu” ş.a.Episcopie romano-cato lică. Oraşul S.M.funcţionează şi ca staţiune balneo -climaterică sezonieră, de interes local, cuizv. de ape minerale sulfuroase,oligominerale, hipotone, mezotermale(36,5°C), indicate în tratarea afecţi unilorreumatismale (spondiloze cervicale,dorsale şi lombare în stadiu incipient,artroze), a celor post traumatice (stăridupă fracturi, entorse şi luxaţii),dermatologice (unele forme de psoriazis,cu avizul medicului) ş.a. Istoric. Înperimetrul oraşului au fost descoperitevestigii din Paleolitic şi Neolitic, iar înlocul numit „Pădurea Noroieni” dinapropiere au fost identificate urmele uneiaşezări a dacilor liberi (inclusiv două

cuptoare pentru ars vase), datând de laînceputul milen. 1 d.Hr. Descoperireaunui tezaur de monede romane imperialede mon strea  ză perma nenţa schimburilorcomerciale ale dacilor liberi cu lumea noiiprovincii imperiale. La sf. sec. 9 şi înce -putul sec. 10, pe terit. actual al ora  şu  lui aexistat o puternică cetate de pământ, cunu  mele Sătmar, care făcea parte dinvoievodatul românesc condus de Menu -morut. Localit. apare menţionată docu -mentar, prima oară, în sec. 12, cu nu  mele
Castrum Szatmar (nume derivat, probabil,de la latinescul fossatum = sat înconjuratde şanţuri), în cronica Gesta Hungaroruma lui Anonymus (notarul regelui ungurBéla III), care consemnează că cetateaSătmar a fost ocupată de unguri după treizile de lupte. Aşezarea este amintită apoiîn 1181 de către Nicolaus, comite deSzatmar (acesta atestând faptul că în jurulcetăţii se dezvoltase, la acea dată, o uni -tate ad-tivă – un comitat), în 1213 şi 1217când i se recunoscuse privilegiul de cetateregală. Vizavi de aşezarea Sătmar (situatăpe malul stg. al Some şului), la mijloculsec. 12, coloniştii germani au ridicat, pemalul dr. al Someşului, o altă aşezare, cunumele Mintiu. Distrusă de mongoli în1241, vechea cetate Sătmar a fost recon -struită ulterior pe o insulă creată printăierea unui meandru al Someşului. De-alungul Evului Mediu, puternica cetateSătmar a devenit centrul comi tatului cuacelaşi nume, un important centru decomerţ cu sare (adusă de la Ocna Dejului)şi un renumit loc de tranzit pe drumulcomer cial spre Viena, Cracovia şi Cehia.În acel timp, la Sătmar se ţineau patrumari târguri anuale. Între 1323 şi 1338,aici a funcţionat o monetărie. În 1331, atâtSătmar cât şi Mintiu au fost ridicate larang de oraş (civitas), iar în 1455 audevenit târguri (oppidum). În 1543, cetateaa intrat în posesia fam. Báthory care aschimbat albia Someşului pentru a apăracetatea pe latura ei sudică, fortificaţiarămânând în cadrul unei insule creatăprin tăierea unui meandru al Someşului– insulă legată de malurile Someşuluiprin trei poduri. În 1562, cetatea a fostasediată de turci, în 1564 cele douăaşezări au fost ocupate şi incendiate dehabsburgi, iar în 1705, ceta tea a fostdemolată şi au început lucrările deregula rizare a Someşului. La 15/26 apr.1711, la Sătmar s-a încheiat pacea întrenobilimea din Transilvania şi ImperiulHabsburgic (în urma Răscoalei curuţilordin anii 1703–1711), după care s-a

consolidat dominaţia habsburgică înTransilvania. În 1712, Sătmar a fost decla -rat oraş liber regal, iar în 1715 acesta afost legat de Mintiu printr-un pod dinlemn construit peste Someş. În 1721, celedouă aşezări (Sătmar şi Mintiu) s-aucontopit într-o singură localitate subdenumirea de Sătmar, care, în 1800,capătă statut de oraş cu numele SatuMare. În sec. 18 şi 19 au fost construitediguri de pământ pe malurile Someşuluipentru a-l apăra de inundaţii, iar înperioada 1805–1850 au fost efectuatelucrări de pavare a oraşului. Populaţiaoraşului a participat la Revoluţia de la1848–1849, S.M. nu mă   rându-se printrepr. centre ale mişcării naţio nale dinTransilvania, ai căror promotori au fostVasile Lucaciu, Alexa Berinde ş.a. Înurma Dicta tului de la Viena din 30 aug.1940, S.M., împre ună cu partea de NV aTransilvaniei, a intrat sub jurisdicţiaautorităţilor horthyste pentru o pe  rioadăde patru ani, fiind eliberat în toamna anu - lui 1944 de trupele române, respectiv deRegimentul 3 al Divi ziei 11. Declaratmunicipiu la 17 febr. 1968, S.M. are însubordine ad-tivă localit. componentăSătmărel. Monumente: catedrala romano-catolică, în stil neoclasic (1786–1798, cufaţada terminată în 1837, cu picturimurale interioare realizate în etape 1836–1904), posedă o orgă cu 4 122 de tuburişi 57 de registre, instalată în 1925; bisericaromano-catolică („Calvaria”) zidită în1908-1909 pe locul uneia din 1844,restaurată în 2010-2011, declaratămonument istoric în 2004; catedralaortodoxă „Adormirea Maicii Domnului”(34,50 m lungime, 24,50 m lăţime, 55 mînălţimea cupolei) construită în 1920-1932; bisericile orto doxe „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” (1932-1937)şi „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”(1990-2008); Biserica reformată sauBiserica cu lanţuri (1793–1802), în stilbaroc, cu un clopot datând din 1633 şi oorgă din 1814, monument istoric; palatulepiscopal romano-catolic, con struit dupăplanurile lui Joseph Bitthamer dinWürzburg, în stil neoclasic (1805–1828,cu adăugiri din 1859 şi 1892 şi renovat în1961–1963); biserica greco-catolică avândhramul „Sfântul Nicolae” (1740, cupicturi murale inte rioare din sec. 18),extinsă cu o navă spre N în anii 2007–2008; clădirea Teatrului de Nord, în stilneoclasic (1889–1892); sinagogă (1889-
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1905); clădirea Gării C.F.R. (1889);
clădirea Tribunalului judeţean (1894–
1896); casa „Vácsay”, cu două cor puri de
clădiri – una în stil baroc (1798) şi alta
neogotic (1840); casa lui Vasile Lucaciu
(sf. sec. 19); palatul „Dobossy” (sec. 19);
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. Perta-
Cuza), 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
monu mentale 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 romano-
catolică (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. Pomi -
cultură (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.

822 Satu Mare 4. Judeţ situat în extremitatea de NVa României, în NV Transilvaniei, înbazinul inf. al râului Someş, în zona decontact a Câmpiei de Vest cu CarpaţiiOrientali şi cu Pod. Someşan, între 47°23'şi 48°06' latitudine N şi între 22°18' şi23°37' longitudine E, la graniţa cuUngaria (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 populaţiaţării), 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 recensă mântul din 20-31 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.: municipiulSatu Mare. Oraşe: Ardud, Carei(municipiu), Livada, Negreşti-Oaş,Tăşnad. Comune: 59. Sate: 220 (din care 9aparţin oraşelor). Localit. componente ale
oraşelor şi municipiilor: 8.

Relief variat, reprezentat prin munţi,
dealuri şi câmpii, dispus sub forma unui

Satu Mare (1). Catedrala ortodoxă „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” Satu Mare (1). Catedrala romano-catolică (1786–1798)
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amfiteatru ce co boară în trepte de la E–NE către V–SV. Forma domi nantă derelief este cea de câmpie (Câmpia
Someşului), cu alt. de 100–200 m, careocupă c. 2/3 din supr. judeţului (parteacentral-vestică), fiind uşor fragmentatăde râuri (în mare parte îndiguite) şiacoperită pe alocuri cu dune de nisip (înspecial în Câmpia Carei). Reliefulcâmpiilor se caracteri zează prin interflu -vii largi, cu forme netede sau uşorondulate, în cadrul cărora sedimentărilealuvionare sau eoliene au determinatformarea unei diversităţi de soluri (brunecernoziomice, brune de pădure, aluviale,brune aluviale ş.a.), propice culturiloragri cole. Marginea de NE a jud. S.M. estestrăjuită de M-ţii Oaş şi Gutâi, care închidîntre ei Depr. Oaş, iar în partea de SE şiS se extinde Culmea Codrului şi o zonăde dealuri piemontane (DealurileToglaciului).

Clima este temperat-continentalămoderată, cu veri călduroase şi ierni cevamai blânde decât în restul ţării. Temp.medie anuală variază între 5,5°C peculmile muntoase Oaş-Gutâi, 8°C lapoalele aces tora şi 9,7°C în câmpie (laSatu 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, repartizateneuni form, ca urmare a deosebiriloraltitudinale ale reliefului, oscilează între584 mm anual în zona de câmpie (la SatuMare), 765 mm în cea de deal (la OraşuNou) şi peste 900 mm în ţinuturilemontane. Vânturile predominante bat cuo frecvenţă mai mare dinspre SE (10,6%)şi SV (10,1%), urmate de cele dinspre N(7,5%) şi NV (6,8%). Vitezele mediianuale ale vânturilor variază între 1,6 şi3,1 m/s în câmpie şi între 2,0 şi 5,0 m/spe culmile muntoase.
Reţeaua hidrografică de pe terit. jud.

S.M. este reprezentată prin cinci cursurimai importante, care străbat în diagonalăjudeţul (râurile Someş şi Crasna) sau careîşi au obârşia în arealul jud. S.M. (Tur,Ier şi Homorod). Someşul, cea mai marearteră hidrografică a jud. S.M., tra ver -sează pe direc ţie E–V partea de N aacestuia, pe o distanţă de 70 km, avândun curs liniştit (pe o pantă de 0,2–0,5‰)şi foarte meandrat, în mare parte îndiguit,iar râul Crasna străbate jumătatea de S ajud. S.M., pe o lungime de 57 km, pedirecţie generală de curgere S–N, avândcursul inf. îndiguit. Râul Tur udă parteade N a jud. S.M., Homorod pe cea cen -trală, iar râul Ier pe cea de SV, colectândmai mulţi afl. Din cauza slabei înclinăria Câmpiei Someşului şi a unui pronunţatcaracter divagant al reţelei hidrografice,în trecut se produceau frecvente inundaţiicatastro fale în timpul viiturilor deprimăvară, fapt ce a determinat ca în adoua jumătate a sec. 20 să se executevaste şi complexe lucrări hidroamelio -rative (canale de desecare, diguri etc.), înspecial pe râuri le Someş şi Crasna. Peterit. jud. S.M. nu există lacuri naturale,în schimb sunt 16 lacuri antropice cu osupr. totală de 562 ha, între care cel maimare este cel de pe râul Tur, din arealulcom. Călineşti-Oaş (364 ha; 7,4 mil. m3).Apele subterane apar la supr. ca izvoarede ape minerale carbogazoase, cloruro-sodice (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 aactivităţilor umane (în spe cial în zona decâmpie). Din punct de vedere geo botanic,partea vestică a jud. S.M. se încadreazăîn zona de silvostepă, corespunzătorCâmpiei Careilor şi a Ierului, în cadrul

căreia se remarcă suprafeţe completdespădurite, dar unde local se maipăstrează pajişti, în care predominăasociaţiile de păiuşuri (Festuca sulcata,
Festuca pseudovina ş.a.), ce alter nează cuvegetaţia psamofilă. În cea mai mareparte a câmpiei s-au extins terenurilecultivate, aici întâl nindu-se şi câtevaareale cu pâlcuri de pădure de stejar(Quercus robur) în asociaţie cu ulm, frasin,carpen ş.a. În zona dealurilor piemontanedin S şi SE jud. S.M. se dezvoltă pădurilede cer (Quercus cerris), gorun (Quercus
petraea), stejar pufos (Quercus pubescens) şichiar gârniţă (Quercus frainetto), carealternează cu pajişti secundare de păiuş(Festuca sulcata, Festuca valesiaca). Deremarcat faptul că în Culmea Codruluise află limita nordică de dezvoltare acerului (Quercus cerris) în România.Versanţii M-ţilor Oaş şi Gutâi suntacoperiţi cu păduri de fag (Fagus silvatica).Ca urmare a plantaţiilor masive s-auextins arboretele de castan comestibil. Pecreste le M-ţilor Gutâi, la peste 1 000 malt. se dezvoltă tufărişuri de afin(Vaccinium myrtillus). În Depr. Oaş, sprevf. Brada, se întâlneşte o zonă cu mlaştinioligotrofe în care vegetează unele specii de
Sphagnum, precum şi un relict glaciar(Drosera rotundifolia), iar pe nisipurile dinCâmpia Carei se dezvoltă o vegetaţiearenicolă în care domină păiuşul de nisip(Festuca vaginata).

Fauna include specii de stepă, largrăspândite, şi în mai mică măsură speciide pădure. Speciile caracteristice stepeisunt rozătoarele (şoareci, iepuri, şobolani,popândăi, hârciogi, cârtiţe), insectele (gre -ieri, lăcuste, cosaşi etc.), păsările (pre -peliţe, ulii, grauri, dumbrăvence ş.a.),reptilele ş.a. În păduri trăiesc vulpi, urşi,mistreţi, cerbi lopătari (coloni zaţi), fazani(colonizaţi) şi un număr mare de păsări.Pe terenurile cu exces de umiditate,acoperite cu bălţi sau mlaştini, s-aaclimatizat bizamul (Ondatra zibethica),specie colonizată în Ungaria şi care amigrat în jud. S.M.
Resursele naturale: zăcăminte deminereuri com plexe (pirită, zinc, plumb,cupru, aur, argint), mine reu de fier(limonit, siderit), în zona vulcanică aM-ţilor Oaş (Bixad, Turţ, Tarna Mare,Huta-Certeze, Racşa, Cămărzana, Boldaş.a.), de lignit (Luna, Negreşti-Oaş,Târşolţ, Aliceni, Trip) şi minereu de
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cinabru (Cămărzana); expl. de andezit(Turţ), ben tonit (Oraşu Nou), nisipcuarţos (Carei), balast, luturi coalinoase(Racşa, Oraşu Nou), pământuri colorate(Negreşti-Oaş, Călineşti-Oaş, Crucişor).De-a lungul liniilor de fractură tectonicăşi în are alele situate la contactul erupti -vului cu formaţiunile sedimentare aparnumeroase izvoare cu ape mine ralecarbogazoase, cloruro-sodice, bi carbo -natate, sulfatate, feruginoase, calcice,mag  ne    ziene (Bixad, Vama/izvorulMaria/, Luna, Negreşti-Oaş, Certeze,Oraşu Nou, Tarna Mare, Turţ ş.a.) sau cuape termale (Acâş, Moftin, AdyEndre 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 apar ţinând cultu rilor Criş, Tisa şi
Ciu meşti (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 bron zului 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, Domă neşti 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 con du cerea 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 legă -
turile permanente ale locuitorilor din
aceste zone cu cei ai Daciei ocupate de
romani. Nenumăratele descoperiri arheo -
logice (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, împre ună cu cetatea Sătmar,
fă cea parte din voievodatul lui Menu -
morut, 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 ola chalis
sau possesio olachalis (sate româneşti),
districtus (districte), silva (pădure) sau
terra olacha lis („ţări româneşti”) în fruntea
cărora se aflau cneji şi voievozi. Nume -
roase localit. existente de mai multe
secole încep să fie menţionate docu -
mentar 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, Nisi peni
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 ţăra -
nilor, 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 docu -
mentar comitatul Sătmarului, care cu -
prin dea 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 liber -
tate 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 revo luţionar
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 (inclu siv terit.
actual al jud. S.M.) a fost încorporat forţat
în regatul ungar, situaţia românilor şi a
celor lalte minorităţi înrăută ţindu-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 ţinu turilor săt mărene, printre
care Vasile Lucaciu şi Alexa Berinde.
După Primul Război Mon dial, în con -
diţiile destrămării Imperiului Habsburgic,
populaţia românească majoritară şi-a
intensificat lupta de elibe rare naţională
(aşa cum au făcut-o şi locuitorii localit.
Hodod, Chilioara, Boghiş, Carei, Satu
Mare, Bixad, Livada, Apa ş.a.), con cre -
tizată prin actul unirii de la 1 decembrie
1918. Perioada inter belică 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 con topite într-o unitate ad-tivă mare,
cunoscută sub numele de regi unea Baia
Mare. Cu unele mici fluc tuaţii, aceasta a
funcţonat sub această formă până în 1960,
când a devenit regiunea Maramureş
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(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 industrial-
agrar, cu o gamă largă de activităţi
desfăşurate de numeroasele regii auto -
nome, societăţi comerciale cu capital de
stat sau privat, întreprinzători parti -
culari 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 aprovi zionare cu materii
prime, precum şi de nevoile economiei
naţionale. În struc tura 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, va goane şi locomotive pentru
mină, maşini de extrac ţie şi de încărcat
minereu, maşini de ridicat şi transportat,
excavatoare gigant pentru expl. ligni tului
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

solizi şi lichizi, lacuri şi vopsele, conf.,
tricotaje, pânzeturi, dantele, articole de
pasmanterie, fire de bumbac, in şi cânepă,
mobilă, ambalaje, încălţă min te, cărămidă,
ţiglă, prefabricate din beton, obiecte din
sticlă pentru uz casnic şi medical, pro -
duse alim. (preparate din carne şi lapte,
dulciuri, băuturi alcoo lice, 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 cusătu rile
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
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317 451 ha (312 514 ha, respectiv 98,4%aparţinea sectorului privat), din care221 708 ha terenuri arabile, 55 740 hapăşuni, 29 689 ha fâneţe naturale, 7 159ha livezi şi pepiniere pomicole, 3 425 havii şi pepiniere viticole. Din supr. totalăa jud. S.M. (441 785 ha) 80 892 ha suntacoperite cu păduri, 9 594 ha cu ape şibălţi şi 33 848 ha alte categorii. În anul2007, tere nurile arabile erau cultivate cuporumb (77 465 ha), grâu şi secară (38 513ha), plante oleaginoase (32 326 ha),floarea-soarelui (27 507 ha), plantefurajere (25 985 ha), ovăz (13 746 ha, locul1 pe ţară), orz şi orzoaică, sfeclă de zahăr,cartofi, legume etc. În cadrul producţieiglobale agricole (din care 97,6% esterealizată în sectorul privat), ponderea ceamai mare revine producţiei vegetale(68,2%), iar restul (31,8%) celei animale.Pomi cultura, practicată în mod deosebitpe terenurile în pantă din zoneledealurilor piemon tane, şi în cadrul căreiapredomină merii, prunii, perii, cireşii şivişinii ş.a., formează bazine pomicolecompacte în arealele localit. Ardud,Cehal, Beltiug, Homorod, Certeze,Remetea, Vama ş.a. Din producţia totalăde fructe a anului 2007 (37 589 tone), ceamai mare cantitate reveneau merelor(15 306 tone), apoi prunelor (7 660 tone),cireşelor şi vişinelor, perelor ş.a. În anul2007, jud. S.M. deţinea locul 1 pe ţară laproducţia de căpşuni (9 065 tone,obţinută integral în sectorul privat). Laînceputul anului 2008, sectorul zoo tehniccuprindea 63 916 capete bovine, 153 391capete porcine, 113 172 capete ovine,14 832 capete caba line; avicultură (1 442 029capete păsări); apicultură (14 156 familiide albine). Peste 99% din efectivele deanimale 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 fero vi ară
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 moder nizate), cu o
densitate de 36,9 km/100 km2 (superioară
mediei pe ţară, care este 33,9 km/100
km2), cu două noduri rutiere impor tante
(Satu Mare şi Carei) şi mai multe noduri
se cundare (Oraşu Nou, Livada, Tăşnad
ş.a.). Trans portu rile 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 profesio nală, cu 4 995
elevi şi 89 profesori ş.a. Activitatea de
pro movare 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, acti vitatea 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, ser vi ciile de sănă tate erau deservite
de cinci spitale, cu 9 065 paturi (un pat
de spital la 194 locuitori), patru dispen -
sare medicale, 116 farmacii şi puncte
farmaceutice. În acelaşi an, asistenţa
medicală era asi gurată de 530 medici (un
medic la 691 locuitori), 162 me dici
stomatologi (un medic stomatolog la
2 260 locuitori), 191 farmacişti şi 1 941
cadre medi cale cu pregătire medie.

Turism. Cu toate că elementele
specta culoase 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, arhitec -
turale, balenoclimaterice ş.a., care com -
pletează, prin originalitatea lor, farmecul
puţi nelor 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., încon jură şi stră juieşte vasta
arie depresionară cu piemonturi şi şesuri
extinse, în care apar numeroase izv. cu
ape minerale, cunoscute local sub numele
de „bor cuturi” (Bixad, Băile Puturoasa,
Băile Valea Mariei ş.a.). Dar farmecul
acestui adevărat „muzeu etnografic” în
aer liber, numit Ţara Oaşului, îl constituie
origi nalitatea 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 „clo puri”, precum şi
nelipsita „straiţă”), a cântecului (renu -
mitele „ţipurituri”) şi dansului oşenesc
(„tropo tita”), a datinilor şi obiceiurilor
strămoşeşti (sâmbra oilor, nunţile etc.), a
arhitecturii populare laice şi religioase, a
îndeletnicirilor tradiţionale meşteşugă -
reşti (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 monu -
mentale sculp  tate, prin port popular,
obiceiuri etc. Obiecti vele turistice din
Satu Mare, Carei, Negreşti-Oaş, Tăşnad,
ruinele cetăţii de la Ardud, castelul
medie val 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 lopă tari 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.
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Localităţile jud. Satu Mare
(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)

I. Municipii                                           Localit. componente ale 
                                                              municipiilor

1. CAREI (1320)                                  1. Ianculeşti (1954)
2. SATU  MARE (sec.12)                   1. Sătmărel (1215)

II. Oraşe                                                Localit. componente ale                      Satele care aparţin oraşelor
                                                              oraşelor                                               

1. ARDUD (1215)                                1. Mădăras (1366)                             1. Ardud-Vii (1913)
                                                                                                                          2. Baba Novac (1932)
                                                                                                                          3. Gerăuşa (1424)
                                                                                                                          4. Sărătura (1411)
2. LIVADA (1270)                                1. Adrian (1262)
                                                              2. Dumbrava (1913)
                                                              3. Livada Mică (1331)
3. NEGREŞTI-OAŞ (1270)                1. Luna
                                                              2. Tur (1478)
4. TĂŞNAD (1021)                                                                                         1. Blaja (1454)
                                                                                                                          2. Cig (1215)
                                                                                                                          3. Raţiu (1954)
                                                                                                                          4. Sărăuad (1279)
                                                                                                                          5. Valea Morii (1760–1762)
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III. Comune                          Satele componente 
                                             (primul sat este reşed. com.)
1. ACÂŞ 1. Acâş (1342)

2. Ganaş (1956)
3. Mihăieni (1380)
4. Unimăt (1383)

2. AGRIŞ 1. Agriş (1216)
2. Ciuperceni (1913)

3. ANDRID 1. Andrid (1332)
2. Dindeşti (1323)
3. Irina (1219)

4. APA 1. Apa (1215)
2. Lunca Apei (1956)
3. Someşeni (1249)

5. BĂTARCI 1. Bătarci (1378)
2. Comlăuşa (1378)
3. Şirlău (1913)
4. Tămăşeni (1325)

6. BÂRSĂU 1. Bârsău de Sus (1470)
2. Bârsău de Jos (1470)

7. BELTIUG 1. Beltiug (1216)
2. Bolda (1648)
3. Ghirişa (1367)

4. Giungi (1215)
5. Răteşti (1423)
6. Şandra (1387)

8. BERVENI 1. Berveni (1216)
2. Lucăceni (1954)

9. BIXAD 1. Bixad (1478)
2. Boineşti (1490)
3. Trip (1493)

10. BOGDAND 1. Bogdand (1383)
2. Babţa (1383)
3. Corund (1423)
4. Ser (1349)

11. BOTIZ 1. Botiz (1364)
12. CĂLINEŞTI-OAŞ 1. Călineşti-Oaş (1490)

2. Coca (1956)
3. Lechinţa (1490)
4. Păşunea Mare (1956)

13. CĂMĂRZANA 1. Cămărzana (1387)
14. CĂMIN 1. Cămin (1335)
15. CĂPLENI 1. Căpleni (1300)
16. CĂUAŞ 1. Căuaş (1215)

2. Ady Endre (1320, Meţenţ)



3. Ghenci (1418)
4. Ghileşti (1954)
5. Hotoan (1213)
6. Răduleşti (1954)

17. CEHAL 1. Cehăluţ (1341)
2. Cehal (1330)
3. Orbău (1213)

18. CERTEZE 1. Certeze (1490)
2. Huta-Certeze (1909)
3. Moişeni (1828)

19. CIUMEŞTI 1. Ciumeşti (1306)
2. Berea (1291)
3. Viişoara (1954)

20. CRAIDOROLŢ 1. Craidorolţ (1319)
2. Crişeni (1954)
3. Eriu-Sâncrai (1334)
4. Satu Mic (1380)
5. Ţeghea (1279)

21. CRUCIŞOR 1. Crucişor (1231)
2. Iegherişte (1272)
3. Poiana Codrului (1648)

22. CULCIU 1. Culciu Mare (1279)
2. Apateu (1367)
3. Cărăşeu (1300)
4. Corod (1344)
5. Culciu Mic (1312)
6. Lipău (1409)

23. DOBA 1. Doba (1323)
2. Boghiş (1322–1328)
3. Dacia (1954)
4. Paulian (1954)
5. Traian (1954)

24. DOROLŢ 1. Dorolţ (1245)
2. Atea (1314)
3. Dara (1312)
4. Petea (1215)

25. FOIENI 1. Foieni (1410–1518)
26. GHERŢA  MICĂ 1. Gherţa Mică (1393)
27. HALMEU 1. Halmeu (1217)

2. Băbeşti (1261)
3. Dobolţ (1323)
4. Halmeu-Vii (1913)
5. Mesteacăn (1954)

28. HODOD 1. Hodod (1334)
2. Giurtelecu Hododului (1378)

3. Lelei (1330)
4. Nadişu Hododului (1220)

29. HOMOROADE 1. Homorodu de Mijloc (1394)
2. Chilia (1370)
3. Homorodu de Jos (1273)
4. Homodoru de Sus (1273)
5. Necopoi (1828)
6. Solduba (1475)

30. LAZURI 1. Lazuri (1261)
2. Bercu (1216)
3. Nisipeni (1261)
4. Noroieni (1181)
5. Peleş (1334)
6. Pelişor (1450)

31. MEDIEŞU AURIT 1. Medieşu Aurit (1271)
2. Băbăşeşti (1512)
3. Iojib (1490)
4. Medieş-Râturi (1956)
5. Medieş-Vii (1956)
6. Potău (1215)
7. Româneşti (1339)

32. MICULA 1. Micula (1216)
2. Bercu Nou (1954)
3. Micula Nouă (1954)

33. MOFTIN 1. Moftinu Mic (1828)
2. Domăneşti (1280)
3. Ghilvaci (1317)
4. Ghirolt (1241)
5. Istrău (1454)
6. Moftinu Mare (1330)
7. Sânmiclăuş (1265)

34. ODOREU 1. Odoreu (1169)
2. Berindan (1330)
3. Cucu (1268)
4. Eteni (1913)
5. Mărtineşti (1213)
6. Vânătoreşti (1954)

35. ORAŞU  NOU 1. Oraşu Nou (1270)
2. Oraşu Nou-Vii (1954)
3. Prilog (1270)
4. Prilog-Vii (1954)
5. Remetea Oaşului (1335)

36. PĂULEŞTI 1. Păuleşti (1379)
2. Amaţi (1332)
3. Ambud (1373)
4. Hrip (1370)
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5. Petin (1316)
6. Ruşeni (1411)

37. PETREŞTI 1. Petreşti (1316)
2. Dindeştiu Mic (1913)

38. PIR 1. Pir (1205)
2. Piru Nou (1900)
3. Sărvăzel (1329)

39. PIŞCOLT 1. Pişcolt (1329)
2. Resighea (1215)
3. Scărişoara Nouă (1920)

40. POMI 1. Pomi (1407)
2. Aciua (1394)
3. Bicău (1394)
4. Borleşti (1585)

41. PORUMBEŞTI 1. Porumbeşti (1274)
2. Cidreag (1319)

42. RACŞA 1. Racşa (1493)
2. Racşa-Vii (1956)

43. SANISLĂU 1. Sanislău (1306)
2. Horea (1930)
3. Marna Nouă (1954)

44. SANTĂU 1. Santău (1213)
2. Chereuşa (1215)
3. Sudurău (1215)

45. SĂCĂŞENI 1. Săcăşeni (1240)
2. Chegea (1279)

46. SĂUCA 1. Săuca (1220)
2. Becheni (1334)
3. Cean (1244)
4. Chisău (1475)
5. Silvaş (1234)

47. SOCOND 1. Socond (1424)
2. Cuţa (1424)
3. Hodişa (1271)
4. Soconzel (1424)
5. Stâna (1648)

48. SUPUR 1. Supuru de Jos (1215)
2. Dobra (1214)

3. Giorocuta (1423)
4. Hurezu Mare (1424)
5. Racova (1393)
6. Sechereşa
7. Supuru de Sus (1215)

49. TARNA  MARE 1. Tarna Mare (1430)
2. Bocicău (1572)
3. Valea Seacă (1378)
4. Văgaş (1909)

50. TÂRŞOLŢ 1. Târşolţ (1482)
2. Aliceni (1913)

51. TEREBEŞTI 1. Terebeşti (1215)
2. Aliza (1913))
3. Gelu (1913)
4. Pişcari (1326)

52. TIREAM 1. Tiream (1215)
2. Portiţa (1270)
3. Vezendiu (1262)

53. TURŢ 1. Turţ (1378)
2. Gherţa Mare (1351)
3. Turţ-Băi (1954)

54. TURULUNG 1. Turulung (1216)
2. Drăguşeni (1954)
3. Turulung-Vii (1913)

55. URZICENI 1. Urziceni (1221)
2. Urziceni-Pădure (1913)

56. VALEA VINULUI 1. Valea Vinului (1399)
2. Măriuş (1424)
3. Roşiori (1409)
4. Sâi (1424)

57. VAMA 1. Vama (1270)
58. VETIŞ 1. Vetiş (1238)

2. Decebal (1954)
3. Oar (1312)

59. VIILE  SATU  MARE 1. Viile Satu Mare (1909)
2. Cioncheşti (1913)
3. Medişa (1273)
4. Tătăreşti (1411)
5. Tireac (1954)
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SATU MIC Õ Victor Vlad Delamarina.

SATU NOU Õ Mogoşeşti-Siret.

SATURĂU Õ Brazii (1).

SATURN, staţiune balneoclimatericăestivală, de interes general, situată înextremitatea sud-estică a României (jud.Constanţa), pe ţărmul Mării Negre, la 3-10m alt., la 1 km N de centrul muni cipiuluiMan galia, de care aparţine administrativ,şi la 43 km S de municipiul Constanţa.Climat de litoral maritim, cu vericălduroase (în iul. temp. medii peste22°C) şi senine (în medie sunt peste 25de zile însorite pe lună, cu durata destrălucire a Soarelui de 10–12 ore pe zi)şi ierni blânde (în ian. temp. medii de0°C). Temp. medie anuală este de 11,2°C,iar precipitaţiile însumează sub 400 mmanual. Factorii naturali de cură suntclimatul maritim, bogat în aerosoli salinişi apa Mării Negre, clorurată, sulfa tată,sodică, magneziană, recoman daţi atâtpentru cură heliomarină în timpulvacanţelor de vară, cât şi pentrutratamentul curativ al unor afecţiunireuma tismale, al unor stări dupăafecţiuni traumatice, al unor stări deanemii secundare, decalcefieri, rahi tism,al unor boli dermatologice, ginecologice,endo crine ş.a. În staţiune există plaje mici,cu nisip fin, amenajate pentru heliote -rapie şi talazoterapie pe malul unor micigolfuri artificiale marine. Totodată, întrestaţiunile Saturn şi Venus există o plajă

aşezări suprapuse: una din sec. 2–3,aparţinând dacilor liberi, din care au fostrecuperate unelte din fier, ceramică,ustensile din teracotă, piese de harna -şament din bronz placat cu argint ş.a., oaltă aşezare din sec. 6–7 (ceramică lucratăcu mâna) şi o alta din sec. 14–15. În satulSăbăoani, menţionat documentar, primaoară, în 1599 şi într-un act din 12 mai 1606emis de Ieremia Movilă, se află o bisericăromano-catolică cu hramul „SfântulMihail”, de mari dimensiuni (53,70 mlungime, 22,70 m lăţime şi un turn de 45m înălţime), construită în anii 1894–1902,prin grija preotului Cajetan Liverotti, pelocul unei vechi biserici din lemn atestatădocumentar la 2 aug. 1741. Biserica a fostpictată la interior în anii 1978–1979 şiposedă o orgă cu 26 de registre şi douăclaviaturi. Tot în satul Săbăoani a fostconstruită biserica romano-catolică, cuhramul „Înălţarea Sfintei Cruci”, în anii2001–2002.
SĂBĂRENI, com. în jud. Giurgiu, for -mată dintr-un sat, situată în CâmpiaVlăsiei, la 12 km NV de municipiulBucureşti; 2 594 loc. (1 ian. 2011): 1 271de sex masc. şi 1 323 fem. Fabrică de me -zeluri. Culturi de cereale, legume, plantetehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui ş.a.Între 17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981 a făcutparte din jud. Ilfov ca sat component alcom. Joiţa. Com. S. a fost înfiinţată la 7apr. 2004 prin desprinderea satuluiSăbăreni din com. Joiţa, jud. Giurgiu.
SĂCĂDAT, com. în jud. Bihor, alcătuitădin 3 sate, situată în Culoarul Oradea-Vad-Borod, la poalele de N ale DealurilorPădurii Craiului, pe stg. Văii CrişuluiRepede 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 satulSăbolciu). Prelucr. lemnului (mobilier) şia laptelui. Producţie de băuturi răco -ritoare. Creşterea bovinelor. SateleSăcădat şi Săbolciu apar menţionatedocu mentar, prima oară, în 1256, iarBorşa în 1249. În satul Borşa se află obiserică ortodoxă, din lemn, cu hramul„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”(1692, cu picturi din 1807, în altar, şi din1837 pe pereţii interiori). 
SĂCĂLAZ, com. în jud. Timiş, alcătuitădin 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 BeregsăuMare). Staţie de preparare a asfaltului.Preparate din carne; panificaţie; încălţă -

830 Satu Mic natu rală, cu nisip fin, extinsă pe circa 1,2km lungime şi 200 m lăţime, unde aparşi izv. minerale sulfuroase hipotermale,captate sub formă de duşuri. S. este ostaţiune apărută în nomenclatorulstaţiunilor balneoclimaterice în anul 1970,intimă, care pe lângă hoteluri de marecapacitate (cinci hoteluri turn – Balada,Hora, Siret, Atena, Diana – şi 15 hoteluricu cinci etaje, în majoritate situate lângăplajă) şi restaurante, dispune de două satede vacanţă (Dunărea şi Delta), uncamping, mai multe vile cu comfortsporit, numeroase piscine, grădini devară, braserii, cofetării, terenuri de sport,cinematograf în aer liber, parc dedistracţii, bowling, discoteci, baruri de zişi de noapte etc. Posibilităţi de a practicasporturi nautice şi de a efectua excursiiinterne şi externe. 
SAVU, Mănăstirea ~ Õ Berzunţi (2).

SĂBĂOANI, com. în jud. Neamţ,alcătuită din 2 sate, situată pe teraseleînalte care alcătuiesc inter fluviul dintrerâurile 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). Nodrutier. Reparaţii de maşini agricole.Culturi de cereale, plante tehnice şi denutreţ, sfeclă de zahăr, legume ş.a.Creşterea bovinelor, ovinelor, porcinelorşi păsărilor. Muzeu etnografic. Pe terit.satului Săbăoani au fost desco pe ritevestigiile unei aşezări omeneşti, datândde la sf. Epo cii bronzului şi începutulEpocii fierului, în care s-a găsit ceramicăcu caneluri, precum şi urme le a încă trei

Saturn. Vedere generală



minte. Morărit. Culturi de cereale, plantetehnice şi de nutreţ, legume etc. Creştereaporcinelor. Satul Beregsău Mic aparemenţionat documentar, prima oară, în1317, iar Săcălaz la 29 dec. 1392. În satulBeregsău Mare, atestat docu mentar în1335, se află o biserică ortodoxă datânddin 1793, cu picturi murale interi oare dinsec. 19, iar în satul Săcălaz o bisericăromano-catolică (1714) şi o bisericăortodoxă cu hramul „Pogorârea DuhuluiSfânt” a cărui construcţie a început la 22mai 2007. Satul Săcălaz a fost colonizatcu populaţie germană în perioadele 1718–1737, 1744–1772 şi 1782–1787, iar satulBeregsău Mare cu populaţie sârbească.
SĂCĂLĂŞENI, com. în jud. Maramureş,alcătuită din 3 sate, situată în partea de Ea Depr. Baia Mare, în zona de confl. arâului Chechiş cu Lăpuşul; 2 566 loc. (1ian. 2011): 1 286 de sex masc. şi 1 280 fem.Pomi cultură (meri, pruni, peri). Creştereabovinelor. În satul Săcălă şeni, atestatdocumen tar în 1405, există o biserică dinlemn cu hramul „Adormi rea MaiciiDomnului” (1442, reconstruită în sec. 18),cu turn-clopotniţă pe pronaos, orna -mentată cu decor sculptat şi cu picturi pepereţii interiori datând din 1865,declarată monument istoric în anul 2000.Bisericile din lemn cu hramurile „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” (1720) şi„Sfânta Ana” (1794), în satele Culcea şiCoruia. Până la 7 apr. 2004, com. S. aavut în componenţă satele Cătălina, Coaş,Coltău şi Întrerâuri, care la acea dată s-audesprins din com. Săcălăşeni şi au formatdouă comune de sine stătătoare, respectivcom. Coaş (alcătuită din satele Coaş şiÎntrerâuri) şi com. Coltău (formată dinsatele Coltău şi Cătălina).
SĂCĂŞENI, com. în jud. Satu Mare,alcătuită din 2 sate, situată în zona decontact a Câmpiei Tăşnadului cuDealurile Crasnei, pe cursul superior alrâului Checheţ; 1 163 loc. (1 ian. 2011):595 de sex masc. şi 568 fem. Haltă de c.f.(în satul Săcă şeni). Nod rutier. Prelucr.lemnului. În satul Săcăşeni, menţionatdocumen tar, prima oară, în 1240, se aflăo biserică reformată (1760).
SĂCEL 1. Com. în jud. Harghita,alcătuită din 5 sate, situată în partea deE a Pod. Târnavelor; 1 288 loc. (1 ian.2011): 647 de sex masc. şi 641 fem. Expl.de gaze naturale (în satul Săcel). Culturide 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 bisericăreformată), cu unele refaceri din sec. 15,iar în satele Uilac şi Vidacut, câte obiserică ortodoxă din lemn datând dinsec. 18 (strămutată în 1905 din satul Boiuîn satul Uilac) şi, respectiv, din 1868 (cons -truită pe locul uneia din 1798). 
2. Com. în jud. Maramureş, formatădintr-un sat, situată în SE Depr.Maramureş, la poalele de NV ale M-ţilorRodnei, 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 şicalcar. Expl. şi prelucr. lemnului. Pani -ficaţie. Dărăcit lâna. Produse de artizanat(măşti populare, sculpturi în lemn).Moară în conservare. Culturi de cartofi,plante furajere ş.a. Creşterea ovinelor şibovinelor. Vechi centru de ceramică roşie,nesmălţuită, decorată cu linii negre,sinuoase (urcioare, oale, străchini, ulceleş.a.). În satul Săcel, menţionat docu -mentar, prima oară, în 1453, se află obiserică din lemn cu hramul „SfinţiiApostoli Petru şi Pavel” (1728) şi una dinzid cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihailşi Gavriil” (1910). În raza com. Săcel, pepovârnişul de S al M-telui Măgura, la1 040 m alt., se află Izvo rul Albastru alIzei, izvor carstic foarte abundent ceprovine dintr-o captare subterană. 

SĂCELE 1. Lac de acumulare realizat pecursul râului Tărlung, în arealulmunicipiului Săcele. Supr.: 123 ha; vol.:13,8 mil. m3.
2. Municipiu în jud. Braşov, situat înSE Depr. Braşov, la poalele M-ţilor Bârsei,la 620–700 m alt., pe valea râului Tărlung,la 10 km SE de municipiul Braşov; 33 410loc. (1 ian. 2011): 16 255 de sex masc. şi17 155 fem. Supr.: 261,5 km2, din care 21km2 în intravilan; densitatea: 1 591loc./km2. Nod rutier. Producţie de mobilăşi cherestea, de produse textile (lenjerie),de parfumuri, de salam ş.a.  Muzeuetnografic şi de artă populară amenajat

(1964) în Casa Dijme lor (monumentistoric şi de arhitectură datând din 1543),cu colecţii de costume populare, obiectede uz casnic, unelte etc. Istoric. SatulSăcele, atestat documentar la 16 mai 1366,împreună cu alte patru sate componente(Baciu, Cernat, Satu lung, Turcheş),menţio nate documentar, separat, între1482 şi 1496, s-au contopit la 23 iul. 1950într-o singură localitate (cu numeleSăcele), ridicată la rang de oraş la aceeaşidată. Oraşul Săcele a fost trecut încategoria municipiilor la 11 iul. 2000.
Monumente: bise ricile ortodoxe cuhramurile „Sfinţii Arhangheli Mihail şiGravriil” (sec. 17), „Sfântul Nicolae”(1776–1808, cu zid de incintă şi turn-clopotniţă), pictată iniţial de Iacob Popp(tatăl pictorului Mişu Popp), restauratăşi repictată în frescă în 1934-1936 deConstantin Niţulescu şi declaratămonument istoric la 17 dec. 1958, şi„Adormirea Maicii Domnului” (1812–1819, cu zid de incintă şi cu picturimurale interioare executate în 1874 deMişu Popp); numeroase case vechi dinsec. 16 (Casa Dijmelor, 1543) şi din sec.19 (1810, 1814, 1830, 1840, 1856, 1861 şi1894 ş.a.). Municipiul S. este punct deplecare spre cabanele din masivele PiatraMare şi Postăvaru. 

3. Com. în jud. Constanţa, alcătuitădin 2 sate, situată în SE Pod. Istriei, pemalurile de SV ale lacu rilor Nuntaşi şiSinoie; 2 236 loc. (1 ian. 2011): 1 154 desex masc. şi 1 082 fem. Biserica „SfântulStelian” (2000-2011), în satul Săcele.
SĂCELU 1. Masiv deluros în parteacentral-nordică a Subcarpaţilor Gorjului,situat în zona de contact cu prelungirilesudice ale M-ţilor Parâng. Axat pe unanticlinal, masivul S. este alcătuit dingresii, marne, argile, nisipuri şi conglo -merate. Alt. max.: 563 m. Frag mentat derâurile Aniniş, Turbaţi, Blahniţa, Ciocadia
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Săcelu (2). Ştrandul
Săcele (2). Primăria şi biserica „Adormirea Maicii
Domnului"



ş.a. Acoperit cu păduri de gorun înamestec cu carpen.
2. Com. în jud. Gorj, alcătuită din 5 sate,situată la poalele dealului omonim, la 340m alt., în reg. de confl. a râului Turbaţicu Blahniţa, la 32 km NE de municipiulTârgu Jiu; 1 638 loc. (1 ian. 2011): 814 desex masc. şi 824 fem. Muzeu etnograficşi de istorie, amenajat într-o casă din sec.18 care a aparţinut lui Vasile Moangă(prieten al lui Tudor Vladimirescu).Pomicultură. Centru de dogărit. SatulSăcelu este inclus în rândul staţiunilorbalneo climaterice de interes general, cufuncţionare permanentă, care posedă unclimat de deal, sedativ, cu temp. mediianuale de c. 9°C (în iul. medii ter mice de20°C, iar în ian. de –2°C) şi precipitaţii ceînsumează c. 900 mm anual. Numeroaseizv. cu ape minerale sulfuroase, clorurate,iodurate, bromurate, sodice, hipotone şihipertone (cunoscute din anul 1840 şianalizate chimic în 1865), indicate în tra -tarea afecţiunilor reumatismale, a celorposttrauma tice (stări după fracturi aleoaselor membrelor,  ortopedic şi vin de -cate, după en torse şi luxaţii), neurologiceperiferice şi centrale, ginecologice,otorinolaringologice, a bolilor tubuluidigestiv (colon iritabil) şi hepatobiliare(dischinezie biliară) ş.a. Primele stabi -limente balneare au fost construite în1888. În arealul com. S. au fost desco -perite vestigii neolitice şi din Epocabronzului (topoare, fragmente de râşniţe,ceramice ş.a.), precum şi un tezaurmonetar din Epoca romană, respectiv dinperioada 150–70 î.Hr. Bisericile cuhramurile „Sfinţii Voievozi” (1748–1764)şi „Sfântul Nicolae” (1810) şi casa „VasileMoangă” (sec. 18, monu ment arhitectonicîn stil gorjan), în satul Săcelu. Punctfosilifer. Agroturism.

SĂCENI, com. în jud. Teleorman, alcă -tuită din 3 sate, situată în CâmpiaGăvanu-Burdea, la izv. râului Tinoasa;1 278 loc. (1 ian. 2011): 645 de sex masc.şi 633 fem. Culturi de cereale, floarea-soare lui, plante tehnice şi de nutreţ etc.Biserica ortodoxă cu dublu hram –„Sfântul Ioan Boteză torul” şi „Ador mireaMaicii Domnului” (1843), în satulButculeşti, declarată monument istoric.
SĂCUENI, oraş în jud. Bihor, situat înCâmpia Sălacea-Roşiori, pe râul Ier, lagraniţa 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 înintravilan; densitatea: 2 408 loc./km2.Nod feroviar (staţie în oraşul Săcueni şihaltă de c.f. în satul Cadea) şi rutier. Expl.de petrol (Săcueni). Producţie de mobilă,de confecţii şi de încălţăminte. Centruviticol, po micol, şi de creştere a bovinelor.Muzeu cu colecţii de arheologie(ceramică pictată, datând din Neolitic,vase şi unelte hallstattiene, obiecte dinfier celtice şi vase ceramice din sec. 4).Staţiune balneocli materică în satulCiocaia (Õ). În arealul oraşului Săcuenia fost descoperit (în 1927) un tezaur defalere (elemente de podoabă discoidale)din aur, cu decor ciocănit, datând dinEpoca bronzului. La Săcueni, menţionatdocumentar, prima oară, în 1214, se aflăo biserică din 1460 (azi biserică refor -mată), cu unele refaceri din sec. 16 şi 18,o biserică romano-catolică având hramul„Sfânta Maria” (1764–1768) şi castelul„Stubenberg” (1750–1760), declaratmonument istoric. Rezervaţie naturală(lacul Cicoş), extinsă pe 10 ha. Ştrand cuapă termală. Com. S. a fost trecută încate goria oraşelor la 3 mart. 2004, avândîn subordine ad-tivă satele Cadea,Ciocaia, Cubulcut, Olosig şi Sânnicolaude Munte.
SĂCUIENI Õ Saac.

SĂCUIEU, com. în jud. Cluj, alcătuită din3 sate, situată la poalele de NE ale M-ţilorVlădeasa şi cele de N ale Culmii Henţului,pe râul Henţ; 1 478 loc. (1 ian. 2011): 726 desex masc. şi 752 fem. Centru de prelucr.artistică a lemnului (în satul Rogojel).Pârtii pentru practicarea sporturilor deiarnă (în satele Vişagu şi Rogojel). SatulSăcuieu apare menţionat documentar,prima oară, în 1461. În satul Rogojel seaflă o biserică ortodoxă cu hramul „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” (sec. 18),iar în satul Vişagu, o biserică din lemndatând din jurul anului 1800. Agroturism.
SĂGEATA, com. în jud. Buzău, alcătuitădin 7 sate, situată în Câmpia Buzău-Călmăţui, pe râul Buzău; 5 001 loc. (1 ian.2011): 2 518 de sex masc. şi 2 483 fem.Centru viticol. În satul Găvăneşti se aflăbiserica având hramul „Sfântul Nicolae”(1844–1847). 
SĂHĂTENI, com. în jud. Buzău, alcătuitădin 4 sate, situată în zona de contact aCâmpiei Sărata cu glacisul şi DealulIstriţei, pe râul Năianca; 3 474 loc. (1 ian.2011): 1 705 de sex masc. şi 1 769 fem. Staţiede c.f. (în satul Săhăteni). Pomicultură(meri, pruni, peri). Centru viticol şi de

vinificaţie. Cramă. Satul Găgeni a fostîntemeiat în 1830. 
SĂLACEA, com. în jud. Bihor, alcătuitădin 2 sate, situată în Câmpia Sălacea-Roşiori, pe râul Ier; 3 079 loc. (1 ian. 2011):1 484 de sex masc. şi 1 595 fem. Culturi decereale, plante tehnice (in pentru fuior) şide nutreţ, cartofi, legume etc. Creşte reaporcinelor. Centru de împletituri dinpapură. Parc dendrologic cu castel aflatîn ruină (în satul Otomani). În are alulsatului Otomani au fost descoperite (1924–1928, 1958–1962) vestigiile unor aşezăridin Epoca bron zului (2000–1200 î.Hr.),cu locuinţe de suprafaţă, în care s-a găsitceramică abundentă (vase mari deprovizii, străchini, ceşti cu gât cilindricînalt, fund îngust şi toartă supraînălţatăş.a.), decorată cu motive spiralate, arcade,ghirlande şi benzi incizate fin, caneluridispuse radial, rozete cu mici împun -sături etc. Tot aici, au fost recuperatecâteva brăţări şi ace de cap din bronz,figurine cu decor incizat, un fragment despadă şi au fost identificate urmele unuitemplu de tip megaron (edificiu dreptun -ghiular alcătuit dintr-o încăpere mare,patrulateră, în care se află vatra şi unpronaos cu două coloane în front) – defapt, un sanctuar. Datorită caracterelor eispe cifice şi a răspândirii mari (partea deN a Crişanei, Maramureşul, Câmpia Tisei,Slovacia de E), această cultură materialădin Epoca bronzului poartă numele de
Cultura Otomani. În satul Sălacea,menţionat documentar, prima oară, înperioada 1163–1173, se află bisericaromano-catolică  „Sfânta Maria” (1792),iar în satul Otomani, atestat documentarîn 1263, există două conace (sec. 18 şisec. 19) aflate în ruină. Rezer vaţienaturală (complexul hidrologic ValeaRece). 
SĂLACEA-ROŞIORI, câmpie în parteade NV a României, reprezentând com -partimentul de SV al Câmpiei Someşului,situată la SE de Câmpia Ierului, de carese detaşează printr-o denivelare de 20–35 m. Se extinde sub forma unei fâşiiînguste de 2–5 km, pe o distanţă de c. 40km, având înfăţişarea unui şes înalt (150–180 m alt.), slab fragmentat, cu solurifertile, propice culturilor de cereale,plante tehnice şi de nutreţ etc.
SĂLAJ 1. Dealurile Sălajului, zonădeluroasă situată în partea de N aDealurilor Vestice, în cadrul DealurilorSilvano-Someşene, extinsă în partea deN a jud. Sălaj, între văile râurilor Someş
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(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. Aco -
perite 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 popu laţiei pe naţionalităţi (la
recensământul din 20-31 oct. 2011): 66,1%
români, 22,4% maghiari, 0,5% slovaci
urmaţi de germani, ucraineni, ita lieni 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 central-
sud-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),

Merişor (882 m) şi Secătura (771 m),
situate în perimetrul jud. Sălaj. Partea
estică apar ţine unităţii complexe a Pod.
Someşan, care se continuă spre V cu
Dealurile Silvano-Someşene unitate cu
poziţie geografică contro versată (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 Dealu rile Silvano-Someşene) şi
Dealurile Gârboului (la E, care fac parte
din Pod. Someşan), se află Culoarul
Sălajului. În aria Dealurilor Silvano-
Someşene se disting culmea cris talină
Prisnel (651 m alt.), din seria de munţi
scufun  daţi din cadrul „jugului intracar -
patic”, şi măgura vulcanică Prisaca (626
m), iar în partea de V, Măgura Şimleului
(597 m alt.); zonele depresionare, dezvol -
tate 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 unorareale restrânse de-a lungul râurilor Someş,Crasna şi Barcău.

Climă temperat-continentală moderată,influ en  ţată în mare parte de invaziamaselor de aer cald din V şi SV provenitedin ariile ciclonale ale Atlan ti cului şiMării Mediterane. Regimul temp. aeruluiînregistrează diferenţieri evidente înfuncţie de alt. reliefului, de fragmentareaşi orientarea acestuia, precum şi de alţifactori locali. Astfel, temp. medie anualăvariază între 6°C pe culmile M-ţilorMeseş şi Plopiş, 7–8°C în zonele deluroaseşi 9,6°C în Depr. Zalău şi CuloarulSomeşului. Temp. medii ale aeruluiprezintă diferenţieri substanţiale şi înfuncţie de anotimp. Astfel, iarna, încondiţiile pătrunderii frecvente alemaselor de aer arctic din N, pe întregcuprinsul jud. S. se înregistrează valorimedii de - 3°C, iar vara, sub acţiuneaaerului temperat oceanic din V, mediilelunare 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). Can -titatea medie anuală a precipitaţiiloroscilează între 630 mm în zoneledepresionare (la Şimleu Silvaniei), 800mm în reg. deluroase şi peste 1 000 mmpe culmile montane, valorile maximeînregistrându-se primăvara. Regi muleolian este influenţat de relief, atât în ceeace priveşte direcţia, cât şi viteza.Vânturile predomi nante bat dinspre SE(16,1%), SV (10,5%) şi NV (9,2%), cuviteze medii anuale de 3–4 m/s.
Reţeaua hidrografică, cu valorirelativ ridicate de densi tate (0,7–0,9km/km2), se caracterizează printr-oreparti zare uniformă în spaţiul jud. S. şiprintr-un regim de scurgere permanent,influenţat de cantitatea de precipi taţii.Cele mai importante cursuri de apă sunt:Someşul, care străbate partea de NE ajud. pe o distanţă de 105 km, Crasna, alcărui curs superior drenează reg. de NVpe 65 km lungime şi Barcău care udăzona de V şi SV, pe 50 km lungime,colectând nu meroşii afluenţi din M-ţiiPlopiş. Someşul, al cărui bazin se extindepe o supr. medie de c. 10 500 km2 înlimitele jud. S., co lec tează cea mai mareparte a afl. pe stânga (Simişna, Almaş,

Agrij, Sălaj ş.a.), având un curs leneş,meandrat, cu o luncă bine dezvoltată şicu unele sectoare mlăştinoase (în arialocalit. Glod şi Cliţ). Lacurile naturalesunt foarte puţine (cel mai importantfiind lacul de luncă Balta Cehei, 182,1 miim2), iar izv. cu ape minerale, prezente înperimetrul localit. Jibou, Bizuşa,Meseşenii de Sus ş.a. sunt folosite pe planlocal la tratarea bolilor reumatice,digestive şi de nutriţie (diabet).
Vegetaţia aparţine în întregimedome niului fo restier, ca urmare a predo -minării reliefului deluros şi muntos. Însecolele trecute, în perimetrul actual aljud. S. existau supr. extinse acoperite cupăduri, fapt atestat, printre altele, şi dedenu mirile unor localităţi (CehuSilvaniei, Şimleu Silvaniei) sau regiunigeografice (Dealurile Silvano Someşene)care includ nume derivate din latinescul

sylva (pădure). De-a lungul timpului,pădurile au fost în mare măsură înlocuitede culturi agricole şi pajişti secundare. Înprezent, exten siunea max. a pădurilor seremarcă pe versanţii M-ţilor Plopiş şiMeseş, pe culmea Prisnel şi pe dealurilemai înalte; izolat, sub forma unor păduriinsulare se mai păstrează şi în zoneledepre sionare şi în luncile râurilor.Pădurile, alcătuite predominant din fag(Fagus silvatica), în care se dezvoltă şiexemplare de gorun (Quercus petraea), cer(Quercus cerris), carpen (Carpinus betulus),paltin (Acer pseudoplatanus), frasin(Fraxinus excelsior) ş.a. ocupă supr. întinseîn M-ţii Meseş şi Plopiş, în Dealu rileGârboului şi în masivul deluros Prisaca.Stratul de arbuşti care vegetează în interi -orul pădurilor de fag este reprezentatprin vonicer (Evonymus europaea), socnegru (Sambucus nigra), tulichina (Daphne
mezereum) ş.a., iar cel ierbaceu prin laptelecâinelui (Euphorbia amygdaloides), leurdă
(Allium ursinum), vinariţă (Asperula
odorata), urzica moartă (Lamium
galeobdolon) ş.a. Pădurile de gorun(Quercus petraea, Quercus polycarpa), încare apar şi exemplare de stejar (Quercus
robur), cer (Quercus cerris), fag ş.a., seîntâlnesc pe culmile mai înalte şi peversanţii însoriţi (între 350 şi 600 m alt.)din dealurile Sălajului şi Gârboului,precum şi în Depr. Almaş-Agrij. Speciilede arbuşti din pă durile de gorun suntreprezentate prin corn (Cornus mas),măceş (Rosa canina), porumbar (Prunus
spi nosa), lemn râios (Evonymus verrucosa)ş.a. Pădu rile alcătuite din stejar (Quercus

robur), din cer (Quercus cerris) sau din cer
în amestec cu carpen (Carpinus betulus) se
întâlnesc în partea inf. a dealu  rilor (până
la 400 m alt.), precum şi în Depr. Almaş-
Agrij 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 pseuda corus) ş.a.

Fauna prezintă o mobilitate accen -
tuată, 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
depre sionare. Majoritatea elementelor
fau nistice din pădurile jud. S. (mistreţi,
căprioare, lupi, vulpi, veveriţe, râşi, urşi
ş.a.) sunt de interes cinegetic. Ornito -
fauna este bogată şi variată (gaiţe, mierle,
privighetori, ciocănitori, piţigoi, fazani –
coloni zaţi la Borla, Cireşeni, Drighiu ş.a.),
iar ihtiofauna include lipan, clean,
mreană, scobar şi mai rar somn.

Resursele naturale: zăcăminte de
lignit (ex ploa  tate 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 identi fi cate 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, Şim leu
Silvaniei, Marca, Romita, Stârciu, Tusa,
Zalău, Panic, Boghiş, Zalha, Doba,
Şărmăşag ş.a. În timpul ocupaţiei romane
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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 Some -
şului, 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
Impe riului Roman în Dacia era puternic
întărit cu numeroase castre în care staţio -
nau legiunile romane pentru apărarea
graniţei, reprezentând adevărate
bastioane defensive. În afara vestitului
Porolissum (azi Moigrad), unul dintre cele
mai importante centre militare şi econo -
mice în care au staţionat, succesiv, un
număr mare de trupe romane (Cohors I
Britonnum milliaria, uni tăţi din Legiunile
a XIII-a Gemina, a VII-a Claudia ş.a.), au
mai funcţionat şi castrele de la Buciumi,
Românaşi (numit Lar giana), Sutoru
(Optatiana), Tihău, Romita ş.a. Aşe za   rea
urbană Porolissum, dezvoltată în jurul
cas trului cu acelaşi nume, a devenit (în
anul 124) capitala prov. Dacia Porolis -
sensis, ridicată la rang de muni cipiu în
timpul împăratului Septimius Severus
(193–211). De-a lungul drumului imperial
care lega mu   ni    cipiul Porolissum de
Napoca s-au dezvoltat nenumărate
aşezări cu funcţii multiple. După
retragerea legiu nilor şi a administraţiei
romane din Dacia (în perioada 271-275),
populaţia daco-romană de pe terit. actual
al jud. S. a înfruntat frecventele valuri
migra toare ale goţilor, hunilor, gepizilor,
avarilor, longo  barzilor, slavilor,
mongolilor ş.a. Trecerea goţilor peste
aceste melea guri 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 (nota rul 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 pămân -
tului, precum şi de faptul că arma tele
regatului ungar, în acţiunea lor de
cucerire a acestor pămân turi, au
întâmpinat o dârză rezistenţă din partea

valahilor şi a voievozilor acestora, în
special a populaţiei de pe văile Almaşului
şi Căpu şului. Cu toată rezistenţa opusă
de localnici, expansiunea regatului feudal
maghiar nu a putut fi oprită, acesta
exercitând (sec. 11–13) o puternică asu -
prire, dar în care românii au reuşit să-şi
păstreze limba, obi ceiurile 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 tur -
cească. Înce putul sec. 17 este marcat de
prezenţa voievodului Mihai Viteazul pe
meleagurile Săla jului, care după victoria
de la Guruslău (3 aug. 1601) asupra
oştilor lui Sigismund Báthori trece şi prin
Zalău în urmă rirea armatelor acestuia.
De istoria meleagurilor sălăjene este
legată şi persona li tatea 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
etno   gra  fic din Cluj-Napoca. Efervescenţa
anului revolu   ţionar 1848 a cunoscut o
intensitate deosebită prin activitatea
cărturarilor sălăjeni Simion Bărnuţiu şi
Alexandru Papiu-Ilarian, pre cum 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 Memoran dumul aflându-se peste
45 de reprezen tanţi 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
Transil vaniei 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

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 desfiin ţat 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 Dicta tul 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 soldân -
du-se cu 495 de victime, din care cele mai
multe înre gistrate 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 coordo natele economico-
sociale ale comunismului, timp în care a
cunoscut o intensă industrializare, în ca -
drul unei economii centralizate, planificate,
coor donată de partidul comunist.

Economia actuală, care a trecut
treptat de la forma socialistă, centralizată
şi plani ficată, la cea concurenţială, de
piaţă, are un profil industrial-agrar, cu o
stuctură diversificată şi o repartiţie
oarecum echilibrată. După 1989, în cadrul
econo miei sălăjene s-a remarcat tendinţa
de creştere continuă a numărului agen -
ţilor econo mici cu capital privat şi aportul
sub stanţial al acestora la realizarea
produc ţiei globale a judeţului.

Industria se remarcă prin câtevaramuri cu o contribuţie importantă înansamblul economiei naţionale, aşa cumsunt producţia de ţevi, de anvelope,cărbune, conductoare de bobinaj, con -ductoare subţiri şi ultrasubţiri (uniculproducă tor din ţară) etc. În cadrulobiectivelor industriale ale jud. S. se maiproduc robineţi şi armături in dustrialedin fontă şi oţel (Zalău), energie electrică
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şi termică (Zalău), mobilă şi binale(Zalău, Jibou, Cehu Silvaniei, ŞimleuSilvaniei, Crasna), cărămidă, ţiglă şiblocuri ceramice (Zalău, Cehu Silvaniei,Nuşfalău, Surduc, Benesat, Gâlgău), firedin bum bac (Zalău), confecţii şi tricotajedin bumbac (Zalău, Cehu Silva niei, Jibou,Şimleu Silvaniei), produse alim. (pre -parate din carne şi lapte, vinuri şi băuturialcoolice, con serve din fructe, panificaţieş.a.), la Zalău, Jibou, Şimleu Silvaniei,Cehu Silvaniei, Crasna, Crişeni,Nuşfalău, Buciumi ş.a. O importanţădeosebită o au meşteşugurile tradiţionaleîn cadrul cărora se realizează vaseceramice (Buciumi), împletituri dinrăchită şi paie (Tihău, Cristur-Crişeni,Ileanda, Jibou), produse textile (Buciumi,Plopiş, Sâg, Bobota, Ciocmani), lăzi dezestre (Preoteasa) etc.
Agricultura dispune de suprafeţearabile apreci abile, favorabile diverselorculturi, cu toate că reli eful jud. S. estepredominant deluros şi muntos. La sf.anului 2007, fondul funciar sălăjan eraformat din 240 566 ha terenuri agricole(din care 238 492 ha, respectiv 99,1%,aparţineau sectorului privat), 106 756 haacoperite cu păduri, 5 788 ha acoperite33 328 ha alte suprafeţe. Din totalul supr.agricole (240 566 ha), 120 579 ha suntterenuri arabile, 78 508 ha păşuni, 34 808ha fâneţe, 4 085 ha livezi şi pepinierepomicole şi 2 586 ha vii şi pepi niereviticole. În anul 2007, terenurile arabileerau culti vate cu porumb (34 709 ha), grâuşi secară (10 599 ha), plante pentru nutreţ(21 945 ha), ovăz (8 127 ha), orz şiorzoaică, floarea-soarelui, cartofi, legumeş.a. Pomicul tura, cu vechi tradiţii, arecondiţii prielnice de dezvoltare în zonelecolinare, ponderea cea mai mare având-oprunii (75%), răspândiţi pe întregcuprinsul jud. S. şi în special în arealelecom. Buciumi, Halmăjd, Plopiş, Agrij ş.a.Merii deţin c. 12% din numărul total alpomilor fructiferi, urmaţi de nuci, piersici,peri, cireşi şi vişini, caişi ş.a. În anul 2007,din totalul producţiei de fructe (8 106tone, din care 7 794 tone, respectiv 96,2%,au fost reali zate în sectorul privat), 2 175tone erau prune, 4 831 tone mere, 210tone nuci, 220 tone pere, 158 tone piersiciş.a. Viticultura se practică în mod deo -sebit în arealele localit. Şimleu Silvaniei,Năpra dea, Şărmăşag, Bocşa, Şamşud ş.a.În toamna anului 2007, s-a obţinut ocantitate de 9 143 tone struguri. La

începutul anului 2008, sectorul zootehniccuprindea 37 306 capete bovine (37 272capete în sectorul privat), predominantdin rasele Bălţata românească, Pinzgauşi Siementhal, 87 048 capete porcine(86 952 în curţile particularilor), în ceamai mare parte rasa Marele alb, 188 391capete ovine (188 361 la particulari), dinrasele Merinos de Transilvania, Ţigaie,Ţurcană, 9 541 capete cabaline şi 11 830capete caprine; avicultură (870 428capete, integral în sectorul privat);apicultură (26 865 familii de albine, toatela particulari).
Căile de comunicaţie. La sf. anului 2007,re ţeaua liniilor de c.f., extinse în jumătateade N a jud. S., însuma 183 km, cu odensitate de 45,5 km/1 000 km2 şi cu douănoduri feroviare (Jibou şi Şărmăşag).Primele linii de c.f. de pe terit. jud. S. s-auconstruit în 1887, când s-au inauguratliniile Carei–Acâş–Şărmăşag şi de aici oderivaţie către Zalău şi alta spre ŞimleuSilvaniei, iar în 1889, linia Baia Mare–Jibou–Cluj. În prezent, jud. S. nu dispunede linii de c.f. electrificate, tracţiuneavagoanelor efectuându-se cu locomotiveDiesel. La sf. anului 2007, lungimeadrumurilor publice sălăjene totaliza 1 599km (din care 309 km drumuri moder -nizate), cu o densitate de 41,4 km/100km2 (superioară mediei pe ţară, care estede 33,9 km/100 km2). Cele mai im -portante şi mai frecventate artere rutierecare traversează jud. S. sunt DrumulNaţional/DN Cluj-Napoca–Sânpaul–Zimbor–Zalău–Şimleu Silvaniei–Şărmăşag–Acâş–Satu Mare, străbă tândmedian terit. sălăjan pe direcţie SE–NV,şi segmentul magistralei rutiere SatuMare–Şomcuta Mare–Ileanda–Gâlgău–Cluj-Napoca–Bucureşti, care trece prinextremitatea de NE a jud. S. pe o distanţăde 35 km, facilitând legăturile cu judeţeleînvecinate (Cluj şi Maramureş), precumşi cu cele lalte judeţe ale ţării. Existenţamai multor noduri rutiere în cadrul jud.

S. (Zalău, Jibou, Cehu Silva niei, ŞimleuSilvaniei, Gâlgău, Nuşfalău, Sutoru,Românaşi ş.a.) oferă posibilitateadesfăşurării unei circulaţii rapide şi apenetrării autovehiculelor în cele maiîndepărtate locuri.
Învăţământ, cultură şi artă. În anulşcolar 2007–2008, în jud. S. îşi desfăşurauactivitatea 26 de grădiniţe de copii, cu9 471 copii înscrişi şi 599 educatori, 83şcoli generale, cu 21 905 elevi şi 2 001cadre didactice, 19 licee, cu 9 445 elevi şi659 profesori, două şcoli profesisonale,

cu 2 468 elevi şi 102 profesori, şi ofundaţie universitară particu lară„Phoenix” (la Zalău) cu facultatea demanagement. Procesul de educare şiinstruire se efectuează atât în limbaromână, cât şi în limbile maghiară şislovacă. În anul 2007, activitatea depromovare şi difuzare a culturii, ştiinţei,artei etc. se desfăşura prin intermediulcelor cinci case de cultură, 218 că mineculturale, 222 biblioteci, cu 2 140 000 vol.,un cinematograf, un club al tineretului (laZalău), 20 de formaţiuni artistice, maimulte muzee etc. În acelaşi an, activitateasportivă era susţinută de 40 de secţiisportive în care activau 838 sportivilegitimaţi, 43 antrenori, 37 instructori şi44 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului2007, serviciile de sănătate publică erauasigurate de şase spitale, cu 1 452 paturi(un pat de spital la 167 persoane), treidispensare, 79 cabinete stomato logiceparticulare şi 80 farmacii şi punctefarmaceutice. În acelaşi an, asistenţamedicală era susţinută de 321 medici (unmedic la 757 persoane), 74 stomatologi(un medic stomatolog la 3 285 persoane)şi 1 349 cadre medi cale cu pregătiremedie.
Turism. Jud. S. dispune de un preţiospotenţial turistic, în cadrul căruia seremarcă îmbinarea armo nioasă şiatrăgătoare a formelor de relief, nenu -măratele obiective de ordin istoric,arheologic, cultural şi arhitectural,precum şi valoroasele elemente etno -grafice, folclorice etc. Printre cele maiinteresante şi atractive obiective turisticedin perimetrul jud. S. sunt: defileul săpatde râul Barcău în arealul com. Marca;culmile M-ţilor Meseş şi Plopiş şi alemasi velor deluroase, uşor accesibile;rezervaţia complexă de la Nuşfalău(Pădurea Lapiş, 980 ha, rest al codrilorSilvaniei); poiana cu narcise (8 ha) de laRacâş (com. Hida) şi cea cu lalele pestriţedin satul Poarta Sălajului (com.Românaşi); monumentul comemorativde la Guruslău, închinat memorabileivictorii din 24 iul. 1601 repurtată aici devoievodul Mihai Viteazul asupra oştilorlui Sigismund Báthori; vestigiile castrelorromane de la Buciumi, Moigrad(Porolissum), Românaşi (Largiana), Sutoru(Opta tiana), Tihău, Romita; ruinele cetăţiimedievale (sec. 14) din satul Cheud (com.Năpradea); castelul fam. Báthori (1552)din Şimleu Silvaniei; bisericile din lemndin satele Derşida (1700), Zalnoc (1700),
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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 ele mentele brânco -
veneşti; porţile din lemn, sculptate, casele
ţărăneşti, portul popular şi obiceiurile din

satele aflate în zona etnografică aCodrului; dan surile şi cântecele popularedin localit. Buciumi, Meseşenii de Sus,Şeredeiu ş.a.; staţiunile balneo climatericeJibou, Bizuşa-Băi, Boghiş ş.a. La sf. anului2007, reţeaua unităţilor de cazare turisticăera formată din trei hoteluri, un camping,

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

1. ZALĂU (1210)                                              1. Stâna (1438)

II. Oraşe                                                             Localit. componente ale oraşelor                      Satele care aparţin oraşelor

1. CEHU  SILVANIEI (1405)                                                                                                    1. Horoatu Cehului (1220)                                                                                                                                                    2. Motiş (1387)                                                                                                                                                    3. Nadiş (1387)                                                                                                                                                    4. Ulciug (1387)
2. JIBOU (1205)                                                                                                                        1. Cuceu (1388)                                                                                                                                                    2. Husia (1405)                                                                                                                                                    3. Rona (1338)                                                                                                                                                    4. Var (1469)
3. ŞIMLEU SILVANIEI (1251)                        1. Bic (1956)                                                                           2. Cehei (1259)                                                                           3. Pusta (1956)
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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.

III. Comune Satele componente
(primul sat este reşed. com.)

1. AGRIJ 1. Agrij (1459)
2. Bozna (1619)
3. Răstolţu Deşert (1600)

2. ALMAŞU 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)

3. BĂBENI 1. Băbeni (1377)
2. Ciocmani (1461)
3. Cliţ (1554)
4. Piroşa (1603)
5. Poieniţa (1543)

4. BĂLAN 1. Bălan (1399)
2. Chechiş (1350)
3. Chendrea (1350)
4. Gălpâia (1350)
5. Gâlgău Almaşului (1560)

5. BĂNIŞOR 1. Bănişor (1213)
2. Ban (1213)
3. Peceiu (1214)

6. BENESAT 1. Benesat (1475)
2. Aluniş (1246)
3. Biuşa (1388)

7. BOBOTA 1. Bobota (1213)
2. Derşida (1349)
3. Zalnoc (1327)

8. BOCŞA 1. Bocşa (1349)
2. Borla (1341)
3. Câmpia (1427)
4. Sălăjeni (1430)

9. BOGHIŞ 1. Boghiş (1214)
2. Bozieş (1342)

10. BUCIUMI 1. Buciumi (1491)
2. Bodia (1558)
3. Bogdana (1560)
4. Huta (1956)
5. Răstolţ (1334)
6. Sângeorgiu de Meseş (1453)

11. CAMĂR 1. Camăr (1349)
2. Pădureni (1956)



12. CARASTELEC 1. Carastelec (1241)
2. Dumuslău (1418)

13. CHIEŞD 1. Chieşd (1461)
2. Colonia Sighetu 

Silvaniei (1954)
3. Sighetu Silvaniei (1466)

14. CIZER 1. Cizer (1219)
2. Plesca (1471)
3. Pria (1481)

15. COŞEIU 1. Coşeiu (1299)
2. Archid (1368)
3. Chilioara (1368)

16. CRASNA 1. Crasna (1213)
2. Huseni (1341)
3. Marin (1458)
4. Ratin (1259)

17. CREACA 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)

18. CRISTOLŢ 1. Cristolţ (1554)
2. Muncel (1557)
3. Poiana Onţii
4. Văleni (1954)

19. CRIŞENI 1. Crişeni (1387)
2. Cristur-Crişeni (1378)
3. Gârceiu (1405)

20. CUZĂPLAC 1. Cuzăplac (1219)
2. Cubleşu (1320)
3. Gălăşeni (1523)
4. Mierţa (1434)
5. Petrindu (1370)
6. Ruginoasa (1521)
7. Stoboru (1521)
8. Tămaşa (1341)

21. DOBRIN 1. Dobrin (1423)
2. Deleni (c. 1700)
3. Doba (1220)
4. Naimon (1214)
5. Sâncraiu Silvaniei (1452)
6. Verveghiu (1334)

22. DRAGU 1. Dragu (1332)
2. Adalin (1733)

3. Fântânele (1554)
4. Ugruţiu (1461)
5. Voivodeni (1320)

23. FILDU DE JOS 1. Fildu de Jos (1249)
2. Fildu de Mijloc (1415)
3. Fildu de Sus (1415)
4. Tetişu (1399)

24. GÂLGĂU 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)

25. GÂRBOU 1. Gârbou (1336)
2. Bezded (1336)
3. Călacea (1312)
4. Cernuc (1336)
5. Fabrica (1954)
6. Popteleac (1230)
7. Solomon (1336)

26. HALMĂŞD 1. Halmăşd (1341)
2. Aleuş (1335)
3. Cerişa (1477)
4. Drighiu (1216)
5. Fufez (1956)

27. HERECLEAN 1. Hereclean (1415)
2. Badon (1323)
3. Bocşiţa (1349)
4. Dioşod (1345)
5. Guruslău (1441)
6. Panic (1383)

28. HIDA 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)

29. HOROATU  CRASNEI 1. Horoatu Crasnei (1213)
2. Hurez (1481)
3. Stârciu (1341)
4. Şeredeiu (1270)

30. ILEANDA 1. Ileanda (1390)
2. Bârsăuţa (1603)
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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)

31. IP 1. Ip (1208)
2. Cosniciu de Jos (1213)
3. Cosniciu de Sus (1341)
4. Zăuan (1249)
5. Zăuan-Băi (1913)

32. LETCA 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)

33. LOZNA 1. Lozna (1338)
2. Cormeniş (1554)
3. Preluci (1625)
4. Valea Leşului (1956)
5. Valea Loznei (1338)

34. MARCA 1. Marca (1314)
2. Leşmir (1213)
3. Marca-Huta (1956)
4. Porţ (1477)
5. Şumal (1452)

35. MĂERIŞTE 1. Măerişte (1351)
2. Criştelec (1257)
3. Doh (1338)
4. Giurtelecu Şimleului (1259)
5. Mălădia (1259)
6. Uileacu Şimleului (1240)

36. MESEŞENII DE JOS 1. Meseşenii de Jos (1341)
2. Aghireş (1361)
3. Fetindia (1549)
4. Meseşenii de Sus  (1213)

37. MIRŞID 1. Mirşid (1219)
2. Firminiş (1332)

3. Moigrad-Porolissum* (1423)
4. Popeni (1387)

38. NĂPRADEA 1. Năpradea (1383)
2. Cheud (1475)
3. Someş-Guruslău (1387)
4. Traniş (1475)
5. Vădurele (1543)

39. NUŞFALĂU 1. Nuşfalău (1213)
2. Bilghez (1259)

40. PERICEI 1. Pericei (1205)
2. Bădăcin (1213)
3. Periceiu Mic (1954)
4. Sici (1259)

41. PLOPIŞ 1. Plopiş (1227)
2. Făgetu (1830)
3. Iaz (1589)

42. POIANA  BLENCHII 1. Poiana Blenchii (1591)
2. Fălcuşa (1590)
3. Gostila (1553)
4. Măgura (1590)

43. ROMÂNAŞI 1. Românaşi (1305)
2. Chichişa (1438)
3. Ciumărna (1460)
4. Păuşa (1558)
5. Poarta Sălajului (1525)
6. Romita (1408)

44. RUS 1. Rus (1325)
2. Buzaş (1554)
3. Fântânele-Rus (1554)

45. SĂLĂŢIG 1. Sălăţig (1329)
2. Bulgari (1377)
3. Deja (1343)
4. Mineu (1335)
5. Noţig (1387)

46. SÂG 1. Sâg (1257)
2. Fizeş (1341)
3. Mal (1454)
4. Sârbi (1481)
5. Tusa (1341)

47. SÂNMIHAIU ALMAŞULUI 1. Sânmihaiu Almaşului (1546)
2. Bercea (1600)
3. Sântă Măria (1587–1589)

48. SOMEŞ-ODORHEI 1. Someş-Odorhei (1387)
2. Bârsa (1549)
3. Domnin (1219)
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4. Inău (1387)
5. Şoimuş (1205)

49. SURDUC 1. Surduc (1544)
2. Brâglez (1554)
3. Cristolţel (1554)
4. Solona (1554)
5. Teştioara (1956)
6. Tihău (1560)
7. Turbuţa (1387)

50. ŞAMŞUD 1. Şamşud (1349)
2. Valea Pomilor (1349)

51. ŞĂRMĂŞAG 1. Şărmăşag (1355)
2. Ilişua (1321)
3. Lompirt (1321)
4. Moiad (1246)
5. Poiana Măgura (1956)
6. Ţărmure (1954)

52. ŞIMIŞNA 1. Şimişna (1314)
2. Hăşmaş (1325)

53. TREZNEA 1. Treznea (1440)*

54. VALCĂU  DE  JOS 1. Valcău de Jos (1214)
2. Lazuri (1481)
3. Preoteasa (1423)
4. Ratovei (1956)
5. Sub Cetate (1481)
6. Valcău de Sus (1214)

55. VÂRŞOLŢ 1. Vârşolţ (1341)
2. Recea (1326)
3. Recea Mică (1326)

56. ZALHA 1. Zalha (1378)
2. Ceaca (1378)
3. Ciureni (1625)
4. Valea Ciurenilor (1913)
5. Valea Hranei (1594)
6. Valea Lungă
7. Vârteşca (1913)

57. ZIMBOR 1. Zimbor (1332)
2. Chendremal (1839)
3. Dolu (1461)
4. Sâncraiu Almaşului (1345)
5. Sutoru (1435)

reşed. unor cnezi români locali, bise rica„Sfinţii Atanasie şi Chiril” (sec. 15–16, cuunele transformări din sec. 19) şi biserica„Nemeşilor” (sec. 18), toate declaratemonumente istorice, iar în satul Mălăieştiexistă ruinele unei cetăţi din sec. 14, cu

donjon şi incintă inelară (sec. 15),
declarate monument istoric; bisericile
„Înălţarea Domnului” (sec. 18, cu picturi
din 1786 executate de Simion din Piteşti),
„Pogo rârea 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.
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. Pomi -
cultură (meri, pruni, peri, nuci), viticul -
tură, 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

840 Sălard

SĂLARD, com. în jud. Bihor, alcătuită din3 sate, situată în Câmpia Barcăului, pe râulBarcău; 4 395 loc. (1 ian. 2011): 2 178 de sexmasc. şi 2 217 fem. Cul turi de cereale,plante tehnice şi de nutreţ, sfeclă dezahăr, legume etc. Viticultură; pomi -cultură. Apicultură. Creşterea bovinelor.Produse de panificaţie (paste făinoase,pâine ş.a.); fructe şi legume congelate. Însatul Sălard, menţionat documentar,prima oară, în perioada 1291–1294, se aflăo biserică din sec. 15 (azi bisericăreformată), iar în satul Hodoş, atestatdocumentar în 1169, există o biserică dinsec. 13 (azi bise rică reformată), cufragmente de picturi murale inte rioaredin sec. 15 şi turn-clopotniţă din 1858.
SĂLAŞU DE SUS, com. în jud. Hune -doara, alcă tuită din 11 sate, situată înpartea de S a Depr. Haţeg, la poalele deN ale M-ţilor Retezat, pe Râu Alb; 2 427loc. (1 ian. 2011): 1 183 de sex masc. şi1 244 fem. Haltă de c.f. (în satul Ohabade sub Piatră). Creşterea bovinelor,ovinelor, porcinelor. În satul Sălaşu deSus, menţionat docu mentar, prima oară,în 1453, se află ruinele unei curţifortificate (95 x 55 m) din sec. 15–17,

* Până la 12 iul. 1993, satul Treznea a făcut parte din com. Agrij.

Sălaşu de Sus. Ruinele cetăţii din satul Mălăieşti
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Şerbăneşti există o biserică zidită în anii1870–1878.
SĂLĂTRUCU, com. în jud Argeş,alcătuită din 2 sate, situată în depresiuneaomonimă, la poalele de S ale M-ţilorFăgăraş şi cele de NV ale masivuluideluros Tămaşu (1 104 m alt.) dinMuscelele Arge şu lui, pe cursul superioral râului Topolog; 2 248 loc. (1 ian. 2011):1 138 de sex masc. şi 1 110 fem. Pomi -cultură (pruni, meri, peri). Prelucr.artistică a lemnu lui. În satul Văleni se aflăo mănăstire de maici care, iniţial, a avuto biserică din lemn cu hramul „SfântaTreime”, construită în anii 1691–1692 prinosârdia călugărului Zosima, pustiită întimpul războiului ruso-turc din anii 1788–1791. Pe locul ei s-a zidit (în anii 1883–1884) o nouă biserică ce s-a prăbuşit lacutremurul din 9/10 nov. 1940. Bisericaactuală, cu hramul „Adormirea MaiciiDomnului”, ridicată în 1888, în apro -pierea celei din 1884, a suferit şi ea graveavarii la cutremurul din nov. 1940, dar afost rezidită în perioda 1941–1945.Mănăstirea Văleni are şi o biserică-bolniţăcu hramul „Învierea lui Lazăr” (1887). Însatul Sălătrucu se află biserica avândhramul „Sfântul Nicolae” (sec. 16,refăcută înainte de anul 1747).
SĂLĂŢIG, com. în jud. Sălaj, alcătuită din5 sate, situată la poalele DealurilorSălajului şi Asuajului, pe râul Sălaj; 2 925loc. (1 ian. 2011): 1 461 de sex masc. şi1 464 fem. În satul Deja a funcţionat pânăîn 1511 un centru de ceramică roşiepentru uz curent. În satul Sălăţig,menţionat documentar, prima oară, în1329, se află o biserică reformată (1753,renovată în 1809) şi biserica ortodoxă cuhramul „Adormirea Maicii Domnului”(1948), în satul Mineu, atestat docu mentarîn 1335, există o biserică din anul 1514 (azibise rică reformată), cu unele transformăridin sec. 18 şi o biserică ortodoxă din anul1929, iar în satul Bulgari este o bisericăsfinţită în 1998. Bisericile, din lemn cuhramurile „Sfinţii Arhangheli Mihail şiGavriil” (1547, cu picturi de la începutulsec. 20), declarată monument istoric, şi„Sfinţii Voievozi” (1842), în satele Bulgarişi Noţig. Lac de acumulare (22 ha).
SĂLCIILE, com. în jud. Prahova, formatădintr-un sat, situată în Câmpia Săratei, pepârâul Toţi; 1 944 loc. (1 ian. 2011): 979 desex masc. şi 965 fem. Culturi de cereale,plante tehnice şi de nutreţ, floarea-soare -lui ş.a. În satul Sălciile, atestat docu -mentar în 1778, este o biserică din 1705.

SĂLCIOARA 1. Com. în jud. Dâmboviţa,
alcă tuită din 9 sate, situată în Câmpia
Titu, pe râul Dâm boviţa; 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 Ialo miţa; 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. Creşte rea 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 Mun telui 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. Monu -
mentul 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

peştera de la Groşi (Poarta Zmeilor),declarate monumente ale naturii.
SĂLCUŢA, com. în jud. Dolj, alcătuitădin 4 sate, situată în partea de N aCâmpiei Desnăţuiului, pe cursul mijlociual râului Desnăţui; 2 249 loc. (1 ian. 2011):1 085 de sex masc. şi 1 164 fem. Staţie dec.f. (în satul Sălcuţa). Morărit. Pe terit.satului Sălcuţa, în punctul numit PisculCornişorului, au fost descope rite (1923,1951) urmele unei aşezări datând dinNeoliticul mijlociu în care s-au găsitunelte din os, piatră şi aramă, căni cutoartă, castroane, oale cu două toarte,străchini cu decor pictat spiralat-me -andric, figurine din os şi din lut ars(reprezentând o divinitate feminină,legată de cultul fertilităţii, şi alta de formaunui cap de cal stilizat), gramineecarbonizate etc. Toate aceste urmemateriale defi nesc o cultură de sinestătătoare, cunoscută sub nu mele de
Cultura Sălcuţa, cu o largă arie de răspân -dire în Oltenia şi în partea de E aMunteniei. În satul Sălcuţa, menţionatdocumentar, prima oară, în 1540, se aflăbisericile cu hramurile „Sfinţii Voievozi”(construită în 1848 pe locul uneia dinlemn din sec. 18) şi „Sfântul Nicolae”(zidită în 1850 din ini ţiativa logofătuluiNicolae Brăiloiu şi a soţiei sale Zoe), însatul Plopşor există o biserică avânddublu hram – „Sfânta Treime” şi „SfinţiiÎmpăraţi Constantin şi Elena” (1840,refăcută în 1904), iar în satul Tencă nău,biserica „Sfântul Dumitru” (1849–1852).
SĂLIŞTE 1. Depresiune tectono-erozivă,parte compo nentă a ariei MărginimiiSibiului, situată în zona de contact aprelungirilor M-ţilor Cindrel cu Pod.Secaşelor, drenată de pâraiele Sibiel şiPârâul Negru. Depr. S. este separată deDepr. Sibiu prin Măgura Beleunţa (630m alt.). Relief de lunci şi terase pe care seextind numeroase sate.

2. Oraş în jud. Sibiu, situat îndepresiunea omonimă, la poalele deN-NE ale M-ţilor Cindrel, pe PârâulNegru, în zona Mărginimii Sibiului; 5 853loc. (1 ian. 2011): 2 885 de sex masc. şi2 968 fem. Supr.: 60,1 km2, din care 2,8km2 în intravilan; densitatea: 2 090 loc./km2.Staţie (în Sălişte) şi halte de c.f. (în sateleAciliu, Săcel şi Sibiel), inau gurate în 1897.Produse textile (ţesături din lână) şi demarochinărie. Tăbăcărie. Prelucr. lem -nului. Fabrică pentru prelate auto şi
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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 15,7km2 în intravilan; densitatea: 322loc./km2. Prelucr. lemnului; confecţiitextile. Pomicultură; apicultură. Biblio -teca „Ion Iuga”, cu peste 10 000 vol. Casade cultură, renovată în 2007. Centru depielărie, cojocărie, de arhitectură şi deport popular. În satul Săliştea de Sus,menţionat documentar, prima oară, în1365, se află două biserici din lemn, cuacelaşi hram – „Sfântul Nicolae”, unanumită a Nistoreşti lor sau Biserica dinDeal (1650, incendiată de tătari în 1717 şirefăcută ulterior) şi alta a Bulenilor sauBiserica din Vale (1722, cu picturioriginare pe pereţii interiori şi icoane dinsec. 18). Popas turistic. Agroturism. Com.Săliştea de Sus a fost declarată oraş la7 apr. 2004.
SĂLSIG, com. în jud. Maramureş, for -mată dintr-un sat, situat în SV Depr. BaiaMare, la poalele Dealurilor Asuajului şiSălajului, 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. Preparatedin lapte. Presă de ulei comestibil.Morărit. Creşterea bovinelor şi a melcilor.Cămin cultural (1948). Satul Sălsig aparemenţionat documentar, în 1387. Până la7 apr. 2004, com. S. a avut în componenţăsatul Gârdani care la acea dată a devenitcomună. Agroturism.
SĂNĂTEŞTI Õ Glăvăneşti.

SĂNDULENI, com. în jud. Bacău, alcă -tuită din 7 sate, situată în Depr. Tazlău,la poalele de V ale Culmii Pietricica, laconfl. râului Răchitiş cu Tazlăul; 4 496 loc.(1 ian. 2011): 2 330 de sex masc. şi 2 166fem. Nod rutier. Muzeu etnografic.Bibliotecă publică (1964) cu peste 7 000de vol. Creşterea bovinelor. Conacul„Secara” (1900), în satul Verşeşti. 
SĂNDULEŞTI, com. în jud. Cluj, alcătuitădin 2 sate, situată în partea de SE aDealurilor Feleacu lui, pe râul ValeaRacilor; 1 921 loc. (1 ian. 2011): 971 de sexmasc. şi 950 fem. Expl. de gips (în satulCopăceni) şi de calcar (în satulSănduleşti). Pomi cultură (meri, pruni,peri). Cămin cultural. În anul 1910 a fostconstruită o linie de c.f. cu ecartamentîngust, în lungime de 10 km, pe care setransporta calcarul de la Sănduleşti lafabrica de ciment din Turda. Această liniede c.f. a fost scoasă din uz în 1959. În satulSănduleşti, men ţionat documentar, prima
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panouri publicitare. Panificaţie. Centrupomicol (meri, pruni, peri). Creştereaovinelor (vestită localitate pentru păsto -ritul transhumant). Iaz piscicol. Muzeucu secţii de istorie şi etnografie Muzeulpersonalităţilor săliştene (inaugurat în1978) şi Muzeul protopo piatului (Sălişte);muzeu cu colecţii de icoane pe sticlă (însatul Sibiel). Tabără naţională desculptură în lemn. Casa de cultură„Onisifor Ghibu”. Cămine cul turale(Sălişte, Sibiel). Zona Sălişte este renumităprin frumuseţea portului popular, acusăturilor, sculpturilor şi piro gravurilorîn lemn (porţi, cerdacuri, blidare, furcipentru tors lâna, fluiere, troiţe etc.),precum şi prin arta folclorului muzical.În sec. 19 şi în prima jumă tate a sec. 20,com. S. a fost vestită pentru produ cereavaselor ceramice smălţuite (oale, urcioare,căni, blide ş.a.), a cojoacelor şi pieptarelorcu brode rie fină, precum şi ca unimportant centru de pictură populară, defierărie şi de rotărie – activităţi multdiminuate sau dispărute treptat în a douajumătate a sec. 20. În Sălişte, menţionatdocumentar, prima oară, în 1265, se aflăbisericile „Înălţarea Domnului” (1761–1785, cu picturi murale interi oare exe -cutate în 1790–1791 şi fresce exterioarerealizate în perioada 1791–1810), declara -tă monument istoric, şi „NaştereaSfântului Ioan Botezătorul” din cartierulGrui (1742), cu turn-clopotniţă din 1816,iar în satul Sibiel, atestat documentar în1366, există ruinele cetăţii Galgo (sec. 12–13) şi bise rica ortodoxă cu hramul „SfântaTreime” a schitului Sibiel (1765–1776, cupicturi murale realizate în anii 1782–1785de Stan Zugravul), cu turn-clopotniţă din1794. Schitul Sibiel a fost desfiinţat în anul1800 şi reînfiinţat în 1991, biserica lui fiinddeclarată monument istoric în 1924.

Sălişte (2). Jocul popular râureanca

Bisericile „Sfânta Treime” (1620, cu uneletransformări din 1843 şi 1896), „Intrareaîn Biserică a Maicii Domnului” (începutulsec. 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 7apr. 2004, având în subordine ad-tivăsatele Aciliu, Amnaş, Crinţ, Fântânele,Galeş, Mag, Săcel, Sibiel şi Vale. La Săliştes-au născut numeroase personalităţi,printre care Dionisie Romano, IoanLupaş, Onisifor Ghibu, Ioan Moga, D.D.Roşca, Ionel Pavel, Oprea Miclăuş ş.a.
SĂLIŞTEA, com. în jud. Alba, alcătuitădin 4 sate, situată în culoarul Orăştiei, lapoalele 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 dec.f. (în satul Tărtăria). Până la 1 ian. 1965,satul şi com. S. s-au numit Cioara. Prelucr.lemnului (placaj, panel, furnir). Cămineculturale (Săliştea, Tărtăria). În arealulsatului Tărtăria au fost descoperite vesti -giile unei aşezări neolitice, aparţinândculturii Turdaş (milen. 4 î.Hr.), iar înperimetrul satului Săliştea, un tezaurdacic (sec. 1 î.Hr.-1 d.Hr.) compus dintr-oplacă de argint, decorată (prin ciocă nire)cu figuri de războinici, un lanţ orna -mental şi două coliere din argint. În satulSăliştea, menţionat documentar, primaoară, la 4 nov. 1310, se află mănăstireaAfteia (de călugări), înfiinţată la mijlo culsec. 15 şi cunoscută iniţial sub numele deSihăstria Plăişor, iar din sec. 17 cu numeleactual (sau Mănăstirea de la Cioara). În1778, mănăstirea a fost desfiinţată şidemolată din ordinul Curţii Imperiale dela Viena, din materialul recuperatconstruin du-se (1798) biserica cu hramul„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”,pictată în 1830 de Simion Zugravul dinLaz. La 22 iun. 1934 a fost pusă piatra detemelie a unei noi biserici, cu hramul„Sfinţii Împăraţi Constantian şi Elena”,construită din lemn de stejar pe temeliede piatră, sfinţită la 21 mai 1952. În 1981,Nicolae Gavrilean din Suceava şi uceniciisăi L. Dumitrava şi R. Gherghean auexecutat picturile inte rioare pe tencuială.În anii 2000–2002 a fost construită oclădire cu două etaje pentru pelerini.Mănăstirea a fost reînfiin ţată în 1975. Totîn 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
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oară, în 1288, se află o biserică ortodoxă,cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şiGavriil”, declarată monument istoric,construită în sec. 15 (cu unele modificăridin sec. 16 şi cu un mic turn-clopotniţădin lemn pe pronaos adăugat în sec. 18)şi o biserică unitariană (1796), declaratămo nument istoric. Biserica „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” dinSănduleşti a aparţinut comunităţii greco-catolice din 1702 pînă în 1948 când a fostpreluată de cultul ortodox, iar în anul2005, greco-catolicii au redobândit lăcaşulpe care l-au renovat. În 1976, comunitateaortodoxă din Sănduleşti a construit onouă biserică. În satul Copăceni, atestatdocumentar în 1288 există conacul„Vitez” (sec. 19).
SĂPATA, com. în jud. Argeş, alcătuită din8 sate, situată în zona de contact aCâmpiei Piteştiului cu Piem. Cotmeana,pe cursul superior al râului Cot meana;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 dreptunghiularela colţuri, înconjurat de un şanţ de 25 mlăţime, cu zidul de incintă construit dincărămizi legate cu mortar de pământ,nisip şi var. Aici s-au găsit obiecte dincera mică, opaiţe, garnituri de costumajurate etc. În satul Găinuşa se află biserica„Sfântul Nicolae” (1802), iar în satulLipia, o biserică din lemn datând din1601.
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 bicarbona tate, clorurate,
sodice, calcice, carbogazoase, izo tone, 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-duo -
denale, a colecistitelor cronice şi colite lor
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 origi nal, 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, com -
primă 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,
cu biserica „Sfântul Iosif Mărtu risitorul”
din Maramureş. Rezer vaţie naturală
(mlaştina Poiana Brazilor, 3 ha).
SĂPOCA, com. în jud. Buzău, alcătuită
din 2 sate, situată în zona de contact a
Câmpiei Buzău lui 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).

SĂRATA 1. Câmpia Săratei,
subunitate a Câm piei 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 alu -
vionare holo cene, drenată de numeroase
văi (Sărata, Năianca, Ghighiu, Bălana
ş.a.), acoperită predominant cu soluri
cerno ziomice, 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 balneo -cli ma terică de interes general, cufuncţionare perma nentă, situată în satulomonim al com. Merei, jud. Buzău, îndepresiunea Sărata, la poalele de NE aleDealului Istriţa, la 86 m alt., la 18 km Vde municipiul Buzău. Haltă de c.f.(inaugurată la 13 sept. 1872). Expl. depetrol (din 1845). Climat influenţat decoli nele împădurite din apropiere, cu vericălduroase (în iul. temp. medii de 22°C)şi ierni nu prea friguroase (în ian. mediitermice în jur de –3°C). Temp. medieanuală este de 10°C, iar precipitaţiileînsumează, în medie, 550 mm anual.Factorii naturali de cură sunt climatul decruţare, apele minerale sărate, sodice,
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prin desprinderea satului Sărăţeni dincom. Balaciu, jud. Ialomiţa.
2. Com. în jud. Mureş, formată dintr-un sat, situat în Depr. Praid-Sovata, pecursul 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 înlemn. Agroturism. Com. S. a fostînfiinţată la 7 apr. 2004 prin desprindereasatului Sărăţeni din oraşul Sovata. SatulSărăţeni este atestat documentar în anul1332.

SĂRĂŢUICA, lac de tip liman fluviatil,situat în arealul com. Sărăţeni, jud. Ialo -miţa. 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 CâmpieiMureşene, la N şi V de valea Mureşului,cuprinsă între Reghin şi Luduş. Relieful,cu alt. de 400–600 m, suprapus în mareparte peste structuri de domuri, esteformat dintr-o succesiune de inter fluviiprelungi, domoale, cu versanţi asimetrici,afectaţi de ravene şi alunecări de teren.Nume roasele râuri care drenează câmpia(Lechinţa, Pârâu de Câmpie, Şesu,Bologa, Şar, Agriş ş.a.) prezintă văi largi,adâncite în depozitele predominant sar -maţiene (argile marnoase, nisipuri,tufuri), cu lunci extinse, în care seremarcă adesea procese de în mlăştinire.Structura în domuri determină prezenţa,aici, a unor însemnate zăcăminte de gazenaturale, exploatate la Zau de Câmpie,Sărmăşel, Şincai, Bogata, Luduş, Ceuaşude Câmpie, Râciu, Ulieş ş.a. C.c.S.cuprinde, la rândul, ei trei subunităţi:
Coli nele Mădăraşului (considerate de uniiautori o subunitate aparte a CâmpieiMureşene) între văile Agrişului (N-NE),Mureşului (S şi E) şi Lechinţei (V), Colinele
Comlodului, între Lechinţa (E) şi Pârâu deCâmpie (V), şi Colinele Luduşului, întrePârâu de Câmpie (E) şi aliniamentulcursului inferior al Arieşului–ValeaFlorilor (V).

2. Com. în jud. Harghita, alcătuită din5 sate, situată în partea de N a Depr.Giurgeu, la poalele de NV ale M-ţilorGiurgeu, pe cursul superior al râuluiMureş; 4 018 loc. (1 ian. 2011): 2 041 desex masc. şi 1 977 fem. Haltă de c.f. (însatul Sărmaş). Expl. de aglomerateandezitice. Expl. şi prelucr. lemnului (însatul Hodoşa). Centru de ţesături şicusături populare (Sărmaş). Muzeu

etnografic (Sărmaş). În satul Sărmaş,atestat documentar în 1850, se află obiserică ortodoxă cu hramul „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” (1936–1939,renovată şi repictată în anii 1989–1994 şiresfinţită la 29 aug. 1994). Agroturism.
SĂRMAŞU, oraş în jud. Mureş, situat înCâmpia colinară a Sărmaşului, pe cursulsuperior al Pârâului de Câmpie; 7 453 loc.(1 ian. 2011): 3 674 de sex masc. şi 3 779fem. Supr.: 62,8 km2, din care 5,3 km2 înintravilan; densitatea: 1 406 loc./km2.Halte de c.f. (în oraşul Sărmaşu şi însatele Balda, Sărmăşel şi Săr măşel-Gară).Expl. de gaze naturale (în satul Sărmă şel).Expl. şi prelucr. lemnului (cherestea).Produse textile. Muzeu cu colecţii deistorie şi etnografie (Sărmaşu). Muzeu deartă religioasă. Centru de prelucr.artistică a lemnului, de cusături şi ţesăturipopulare. Vestigii din perioada de trecerede la Neolitic la Epoca bronzului (cera -mică de tip Coţofeni). Oraşul Sărmaşuapare menţionat documentar pentruprima oară, ca sat, la 10 apr. 1329. La 16sept. 1944, trupele ungare de ocupaţie aumasacrat 126 de evrei din Sărmaşu. Com.Sărmaşu a fost trecută în categoriaoraşelor la 6 oct. 2003, având în subordinead-tivă satele Balda, Larga, Moruţ,Sărmăşel, Sărmăşel-Gară, Titiana şiVişinelu. În satul Sărmăşel-Gară se află obiserică ortodoxă, din lemn, cu hramul„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”,datând din 1692, mutată aici în 1939 dinsatul Dâmb. Biserica păstrează picturiinterioare realizate în 1781 de Toaderzugravul. Declarată monument istoric.
SĂRMĂŞAG Õ Şărmăşag.

SĂRULEŞTI 1. Com. în jud. Buzău,alcătuită din 7 sate, situată în depresiuneaomonimă din Sub  car  pa ţii Buzăului, lapoalele de S ale Dealului Bisoca, la confl.râului Pecineaga cu Slănic; 1 365 loc. (1ian. 2011): 709 de sex masc. şi 656 fem.Pomicultură (meri, pruni, nuci, peri).Biserica având hramul „Sfân tul Nicolae”,în satul Goicelu.
2. Com. în jud. Călăraşi, alcătuită din7 sate, situată în Câmpia Bărăganului, pecursul mijlociu al râului Mostiştea; 3 126loc. (1 ian. 2011): 1 594 de sex masc. şi1 532 fem. Staţie de c.f. (în satul Săruleşti),inaugurată la 17 nov. 1886. Culturi decereale, plante tehnice şi de nutreţ,floarea-soarelui, legume etc. Pisciculturăîn iazuri şi heleşteie. Între 17 febr. 1968şi 23 ian. 1981, com. S. a făcut parte dinjud. Ilfov. Fond cinegetic (fazani,
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iodurate, bromurate, calcice, mag neziene,unele sulfuroase, de mare concentraţie(188,5 g/l) şi nămo lul mineral sulfuros.Staţiunea funcţionează neîntre rupt dinanul 1895, fiind recomandată pentru tra -tarea afecţiunilor reumatismale (spondi -loze cervicale, dorsale şi lombare în formesimple, artroze, poli artroze în fazeinactive, coxartroze, tendinoze, peri artritescapulohu merale etc.), a celor posttrau -matice (stări după operaţii pe muşchi,articulaţii şi oase, vindecate, fără sechelefuncţio nale, stări după entorse şi luxaţii),neurologice periferice (pareze uşoare,sechele după poliomelită şi dupăpolineuro patii), ginecologice (insuficienţăovariană, cervi cite cronice) ş.a. Pe terit.satului Sărata-Monteoru există unuldintre cele mai importante complexearheo logice ale României (Õ Merei). Dinstaţiunea balneoclimaterică se pot efectuaexcursii la vulcanii noroioşi de la PâcleleMari şi Pâclele Mici, la mănăstireaCiolanu, la Tabăra de sculptură în aerliber de la Măgura, pe valea superioarăa Buzăului etc.
SĂRATA-ODORHEI Õ Odorheiu
Secuiesc.

SĂRĂCINEŞTI, Mănăstirea ~ Õ

Păuşeşti-Măglaşi.

SĂRĂTURILE, grind de origine marinăsituat în extre mitatea de E a DelteiDunării (jud. Tulcea), la N de braţulSfântu Gheorghe. Extins de-a lungulţărmului Mării Negre, grindul estealcătuit din cor doane de nisip alătu rate,între care apar fâşii depre sionareinundate 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. Uniioameni de ştiinţă presupun că grindul S.ar corespunde cu fosta ins. Peuce, amin -tită de Strabon în scrierile sale. Grindul
S., care se continuă spre N cu un îngustcordon litoral până la Sulina, este traversatde canalul Tătaru pe direcţie N-S.
SĂRĂŢEL Õ Şieu-Măgheruş.

SĂRĂŢENI 1. Com. în jud. Ialomiţa,formată dintr-un sat, situată în CâmpiaBărăganului, pe stg. râului Ialomiţa; 1 309loc. (1 ian. 2011): 635 de sex masc. şi 674fem. Culturi de cereale, plante tehnice şide nutreţ, floarea-soarelui, legume ş.a.Com. S. a fost înfiinţată la 25 mart. 2005



menţionat documentar, prima oară, în1220, iar satele Silvaş, Cean, Becheni şiChisău în anii 1234, 1244, 1334 şi 1475. 
SĂUCEŞTI, com. în jud. Bacău, alcătuitădin 5 sate, situată pe interfluviul dintreSiret şi Bistriţa (în zona în care teraselede pe dr. Siretului se îngemănează cu celede pe stg. Bistriţei), pe cursul inf. al râuluiTurbata; 5 279 loc. (1 ian. 2011): 2 676 desex masc. şi 2 603 fem. Haltă de c.f. (însatul Şerbeşti). În satul Săuceşti se află obiserică având hramul „AdormireaMaicii Domnului” (ctitorie din 1825 adomnului Ion Sandu Sturdza, restauratăîn 1860 de fiul său, Costache Sturdza), iarîn satul Şerbeşti, o biserică având hramul„Sfântul Nicolae” (1843–1844, reparatăîn anii 1921–1922, cu un pridvor adăugatîn perioada 1929–1930) şi un conac din1890. Com. S. a fost grav afectată deinundaţiile din 25–27 iul. 2008.
SĂULEŞTI, com. în jud. Gorj, alcătuitădin 4 sate, situată în partea de E aDealurilor 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 gazenaturale (în satul Bibeşti). În satul Bibeştia existat o biserică din lemn cu hramul„Sfântul Nicolae”, construită în anii 1798–1799 (refăcută şi pictată în interior în1871) şi demolată în sept. 1991 din cauzadeterio rării avansate. 
SĂVĂDISLA, com. în jud. Cluj, alcătuitădin 8 sate, situată în depresiunea cuacelaşi nume, la poale le de NE alemasivului Muntele Mare şi cele de V aleDealurilor Feleacului, pe râul Feneş;4 428 loc. (1 ian. 2011): 2 196 de sex masc.şi 2 232 fem. Expl. de marmură roşie.Pomicul tură. În satul Săvădisla, men -ţionat 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 bisericăromano-catolică din sec. 14, cu picturimurale interioare din 1380. În satul Stolnaexistă o biserică ortodoxă din zid, cuhramul „Sfântul Nicolae” (1730, cupicturi murale interioare din 1772), iar însatul Finişel, o biserică din lemn, cuhramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şiGavriil” (1758, cu picturi interioare din1807). Agroturism.
SĂVÂRŞIN, com. în jud. Arad, alcătuitădin 9 sate, situată la poalele de SE aleM-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

fem. Staţie (în satul Săvârşin) şi haltă dec.f. (în satul Toc). Staţie hidrologică. Expl.de molibdenit (în satul Troaş), granit(Săvârşin) şi de marmură (în satul Căpri -oara). Expl. şi prelucr. lemnului şi amarmurei. Culturi de cereale. Pomi -cultură (pruni, meri, peri, nuci). În satulSăvârşin, menţionat documentar, primaoară, în 1479, se află un muzeu cu colecţiide artă plastică şi decorativă (graficăuniversală, artă decorativă din ExtremulOrient, grafică şi pictură semnate deEugen Popa şi Gina Hagiu) şi deetnografie, iar în satul Temeşeşti, atestatdocumentar în 1479, un punct muzealetno grafic, cu piese de port popular,ţesături, icoane, ceramică ş.a. În satulSăvârşin se află un castel (1650-1680),refăcut în sec. 19, în stil neoclasic,cumpărat de regele Mihai I în 1941 de laIoan Mocsony-Stârcea şi naţio nalizat în1948 de statul comunist. Castelul a fostretrocedat fostului rege Mihai I la 1 iun.2001, renovat, remobilat şi redatcircuitului turistic în 2005. Castelul areun parc de 6,5 ha, cu lac; în satul Troaşexistă biserica din lemn „Sfinţii TreiIerarhi” (1782). 
SĂVENI 1. Câmpia Săvenilor, câmpiedelu roasă situată în partea central-nordică a Câmpiei Jijiei Superioare (Pod.Moldovei), la N de Dealurile Copalău–Cozancea, măr ginită la N şi NE de ValeaPrutului, la SE de Culmea Ripiceni–Stânca, iar la V de aria depresionarăDorohoi–Botoşani. Este stră bătută de râulBaşeu şi parţial de Jijia.

2. Oraş în jud. Botoşani, situat înCâmpia Jijiei Superioare, la 100 m alt., înzona de confl. a râului Podriga cu Başeu,la 35 km NE de municipiul Boto şani;7 998 loc. (1 ian. 2011): 3 812 de sex masc.şi 4 186 fem. Supr.: 59,6 km2, din care 4,9km2, în intravilan; densitatea: 1 632loc./km2. Staţie de c.f.  Nod rutier. Fabricide conf., de tricotaje şi de produse alim.(caşcaval, bis cuiţi, panificaţie). Morărit.Muzeu de istorie şi arheologie (1964).Casa me morială „Mihai Ciucă”. Spital(din 1879). Istoric. Localitatea apare men -ţionată docu mentar, prima oară, caaşezare rurală, la 11 apr. 1546, iar la 4 aug.1818 devine târg (prin hrisovul domnescsemnat de Scarlat Callimachi) cu dreptde a ţine 12 iarmaroace pe an pentrucomerţ cu vite. Declarat oraş în 1920, afost trecut în rândul aşe zărilor rurale în

845Săveniprepeliţe, iepuri). Satul Săruleşti esteatestat documentar în anul 1606.
SĂSCIORI 1. Com. în jud. Alba, alcătuitădin 9 sate, situată la poalele de N aleM-ţilor Şureanu, pe cursul mijlociu alrâului Sebeş; 6 008 loc. (1 ian. 2011): 3 068de sex masc. şi 2 940 fem. Hidro centrală(42 MW), intrată în funcţiune în 1987.Prelucr. lemnului (mobilă). Prese pentruulei de nucă (în satul Laz) şi ulei dinseminţe de dovleac (în satul Căpâlna).Preparate din carne şi lapte. Produse depanificaţie. Creşterea bovinelor. Renu -mite centre de ceramică roşie, nesmăl -ţuită (în satele Săsciori şi Loman), şi deconfecţionare a uneltelor din lemn (însatul Loman). Vechi şi vestite centre derealizare a icoanelor pe sticlă, la Săsciori,Loman şi mai ales Laz, cu tradiţie din sec.18 (icoanele se caracterizează printr-ogamă cromatică sobră, bazată pe tonuride verde şi gri-argintiu). În satul Căpâlna,menţionat documentar, prima oară, în1386, au fost descoperite (1939, 1942, 1954)vestigiile unei puternice cetăţi dacice (sf.sec. 2 î.Hr. – 106 d.Hr.), inclusă pe listapatrimoniului cultural mondialUNESCO, iar în satele Săsciori şi Laz,atestate documentar în 1309 şi, respectiv,1357, se află ruinele unor cetăţi medievaledin sec. 13. În satul Sebeşel, atestatdocumentar în 1382, s-a născut pictorulSava Henţia (1848–1904), elev al luiTheodor Aman. Agroturism.

2. Hidrocentrala ~ Õ Şugag (2).

SĂTMAR Õ Satu Mare (1).

SĂUCA, com. în jud. Satu Mare, alcătuitădin 5 sate, situată în zona de contact aCâmpiei Tăşna dului cu DealurileCrasnei; 1 387 loc. (1 ian. 2011): 659 desex masc. şi 728 fem. Culturi de cereale,floarea-soarelui, rapiţă ş.a. Pomicultură(meri, pruni, cireşi, vişini, caişi). Creştereabovinelor şi ovinelor. Satul Săuca apare

Săsciori (1). Vestigiile cetăţii dacice din satul
Căpâlna



1950 şi a redevenit oraş la 17 febr. 1968.În prezent, oraşul S. are în subordine ad-tivă satele Bodeasa (atestat documentarla 30 mart. 1652), Bozieni (atestat la 14aug. 1432, cu numele Boji Petru, iar în1667 cu numele Boziani), Chiş căreni (20dec. 1635), Petricani (24 nov. 1492) şi SatNou. Monumente: rateşul/hanul (mijloculsec. 18), care adăposteşte azi Muzeul deistorie şi arheologie; bisericile cuhramurile „Sfântul Nicolae” (1880) – oîmbinare a stilului gotic cu cel bizantin –şi „Sfântul Gheorghe” (1804–1805, re -construită în anii 1890–1895 ca urmare adeteriorării provocate de un trăsnet, carea lovit biserica în 1884).
3. Com. în jud. Ialomiţa, alcătuită din2 sate, situată în Câmpia Bărăganului, pedr. râului Ialo miţa; 3 273 loc. (1 ian. 2011):1 628 de sex masc. şi 1 645 fem. Morărit;produse de panificaţie. Culturi irigate decereale, plante tehnice şi de nutreţ,floarea-soarelui, legume etc. Creştereabovinelor, ovinelor, porcinelor şipăsărilor. Satul Săveni a luat fiinţă în1870. Până la 25 mart. 2005, com. S. aavut în componenţă satele Lăcusteni şiPlatoneşti care la acea dată au formatcom. Platoneşti, jud. Ialomiţa

SĂVINEŞTI, com. în jud. Neamţ,alcătuită din 2 sate, situată în Depr.Cracău-Bistriţa, pe râul Bistriţa, la 12 kmSE de municipiul Piatra-Neamţ; 6 672 loc.(1 ian. 2011): 3 320 de sex masc. şi 3 352fem. Halte de c.f. (în satele Săvineşti şiDumbrava-Deal). Centrală electrică şi determoficare. Producţie de fire din nylon,de vopsea Köber şi de îngrăşăminte şiproduse azotoase. Combinatul de fire şifibre sintetice (relon, melană), intrat înfuncţiune în 1959, a fost dezafectat dupăanul 2000.
SÂG, com. în jud. Sălaj, alcătuită din 5sate, situată în partea de S a Depr.Şimleului, la poalele de NE ale M-ţilorPlopiş, pe cursurile superioare alerâurilor Barcău şi Valea Banului; 3 402loc. (1 ian. 2011): 1 677 de sex masc. şi1 725 fem. Centru de prelucr. a firelor şifibrelor textile (în satul Tusa). Producţiede palincă. Păstrăvărie. Culturi decereale, cartofi ş.a. Creşterea bovinelor.Pomicultură (pruni, meri, peri). Satul Sâgapare menţionat documentar, prima oarăîn 1257. Bisericile ortodoxe, din lemn, cuacelaşi hram – „Sfinţii Arhangheli Mihailşi Gavriil”, în satele Tusa (începutul sec.

17, restaurată în anii 1965–1968 şi 2006)şi Sârbi (1707, decorată cu crestături şipictată în interior în anul 1824 de DimitrieIspas din Gilău).
SÂI, râu, afl. stg. al Dunării în amonte deTurnu Măgurele; 81 km; supr. bazinului:352 km2. Izv. din Câmpia Boian şi curgeparalel şi în apropiere de cursul inf. alOltului. Mulţi geografi consideră râul Sâica 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 PăduriiCraiului, 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 satulZăvoiu). Nod rutier. Satul Sâmbăta aparemenţionat documentar, prima oară, în1508. Bisericile din lemn cu hramurile„Adormirea Maicii Domnului” (sec. 17,cu iconostas pictat în sec. 18 de Davidzugravul), „Buna Vestire” (1769) şi„Sfântul Nicolae” (sec. 19, cu picturioriginare executate de Ioan Lăpuşan), însatele 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-ţilorFăgraş; 1 514 loc. (1 ian. 2011): 765 de sexmasc. şi 749 fem. Culturi de cereale,cartofi, sfeclă de zahăr, plante denutreţ ş.a. Creşterea bovinelor, ovinelorşi bubalinelor (bivoli). Centru de pielărieşi cojocărie. Com. S. de Sus a fostînfiinţată la 3 apr. 2003 prin desprindereasatelor Sâmbăta de Sus şi StaţiuneaClimaterică Sâmbăta din com. Voila, jud.Braşov. În satul Sâmbăta de Sus, menţio -nat documentar, prima oară, la 20 ian.1437, se află mănăstirea Sâmbăta sauBrâncoveanu (de călugări), iniţial cu obiserică din lemn, cu dublu hram –„Ador mirea Maicii Domnului” şi „Izvo -rul Tămăduirii”, consturită în 1657 dininiţiativa vornicului Preda Brâncoveanu(bunicul viitorului domn ConstantinBrâncoveanu) pentru călugării sihaştriicare vieţuiau în această zonă. Pe loculacestei bisericuţe din lemn, ConstantinBrâncoveanu a construit, în anii 1696–1701, o biserică din piatră şi cărămidă, cuhramul „Adormirea Maicii Domnului”,care a fost pictată la interior în 1766 dezugravii Ionaşcu şi Pană. În iunie 1761,mănăstirea a scăpat de la demolareaordonată de generalul austriac Adolph

von Buccow, probabil la intervenţia fam.Brâncoveanu, proprietara moşiei şisatului Sâmbăta, aceasta fiind singuramănăstire ortodoxă din Transilvaniaacelor vremuri rămasă nedistrusă. Totuşi,prin stăruinţa episcopului greco-catolicGrigore Maior pe lângă generalul Preissde la Curtea imperială de la Viena,mănăstirea de la Sâmbăta a fost distrusăcu tunurile în noiembrie 1785 (ca repre -siune împotriva călugărilor care erauostili procesului de catolicizare), cu toateintervenţiile făcute de boierii Nicolae şiEmanoil Brâncoveanu pe lângă guver na -torul de atunci al Transilvaniei. Bisericamănăstirii nu a putut fi demolată, ci doaravariată datorită zidurilor groase şisolide, ea rămânând în ruină până în anul1928, când mitropolitul Nicolae Bălan alArdealului a început lucrările de refacerea bisericii, a chiliilor şi a clădirilor anexe,astfel încât la 15 aug. 1936 a avut locsfinţirea ansamblului monahal de laSâmbăta, picturile murale originare fiindrestaurate în acea perioadă. Pe peretelede vest al pronaosului se păstrează unvaloros tablou votiv al ctitorilor brân -coveni. În timpul celor 143 de ani câtmănăstirea a fost părăsită, credincioşiidin satele învecinate se adunau în fiecarean aici de ziua Izvorului Tămăduiriipentru a lua apă de la un izvor. La 28 oct.1959, prin decretul Consiliului de Stat nr.410 mănăstirea a fost desfiinţată de auto -rităţile comuniste şi călugării alungaţi.Începând din 1990, când s-a reînfiinţatmănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbătade Sus, prin grija mitropolituluiArdealului, Crişanei şi Maramureşului,Antonie Plămădeală, la această mănăstireau fost construite un paraclis cu hramul„Sfinţii Martiri Brâncoveni”, un corp declădiri care cu prinde chiliile, bucătăria,trapeza, biblio teca, arhondaricul destinatoaspeţilor şi muzeul cu colecţii de icoane(peste 500 de icoane), veşminte liturgice,obiecte de cult, cărţi vechi, manuscrise şidocu mente, numismatică, obiecte de artăpopulară şi etnografie ş.a. Toate acesteaau fost sfinţite la 15 aug. 1993 de Prea -fericiţii Părinţi Teoctist (PatriarhulBisericii Ortodoxe Române) şi Bartolomeos(Patriarhul Ecumenic de Constantinopol),aflat în vizită în România. La 15 aug.2003, la mănăstirea Brâncoveanu a fostinaugu rată o nouă clădire care adă -posteşte Centrul Ecumenic – Academiade la Sâmbăta de Sus în care suntgăzduite seminariile şi conferinţeleteologice naţionale şi interna ţionale. La

846 Săvineşti



această mănăstire funcţio nează un vechişi tradiţional atelier de pictură, condusîn prezent de părin tele arhidiacon CalinicMorar, în care se realizează cele breleicoane pe sticlă. Biblioteca mănăstiriideţine peste 35 000 de volume, din carec. 200 sunt cărţi vechi de cult. La 21 iul.1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxeromâne i-a canonizat la această mănăstirepe domnul Constantin Brâncoveanu, pecei patru fii ai săi – Constantin, Radu,Matei şi Ştefan – şi pe sfetnicul Ianache(ginerele lui Constantin Brâncoveanu), ziînscrisă în calendar, la 16 aug., cu numeleSfinţii Martiri Brâncoveni. Clopotniţamănăstiri, aflată la 200 de m de biserică,adăposteşte cinci clopote turnate laViena. La această mănăstire are loc anual(din 1997), pe data de 15 aug., Festivalulnaţional de muzică religioasă corală. Însatul Sâmbăta de Sus se află un palat,supus de mai multe ori unor renovări şitransformări, care a fost reşed. de vară adomnului Constantin Brâncoveanu,precum şi biserica „Sfântul Teodor Tiron”(1784). În apropierea ansambluluimonahal Sâmbăta există Complexulturistic Sâmbăta, situat la 600 m alt., locde recreere şi odihnă şi, totodată, punctde plecare spre crestele şi cabaneleM-ţilor Făgăraş.
SÂMBUREŞTI, com. în jud. Olt, alcătuitădin 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 por -cinelor. În satul Sâmbureşti se află bisericaavând hramul „Adormirea MaiciiDomnului” (1611, cu pridvor adăugat în1771 şi cu picturi murale interioare din1829; clopot din 1711) şi curtea boie reascăa armaşului Marcu (1611).
SÂNANDREI, com. în jud. Timiş,alcătuită din 3 sate, situată în CâmpiaTimişului, pe râul Bega Veche; 6 081 loc.(1 ian. 2011): 3 138 de sex masc. şi 2 943fem. Nod feroviar. Culturi de cereale,plante tehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui, legume etc. Creşterea bovinelor.Satul Sânandrei apare men ţio nat docu -mentar, prima oară, în 1230. În satulCarani, atestat documentar în 1717, seaflă o bise rică romano-catolică avândhramul „Înălţarea Sfintei Cruci” (1734) şiun conac în stil baroc (1733–1734). 
SÂNCEL, com. în jud. Alba, alcătuită din3 sate, situată în zona Dealurilor Târnavei

Mici, pe râul Târnava Mică, în apropierede confl. cu Târnava Mare; 2 606 loc. (1ian. 2011): 1 347 de sex masc. şi 1 259 fem.Halte de c.f. (în satele Sâncel şi Pănade).Prelucr. lemnului. Producţie de termo -pane. Morărit; produse de panificaţie.Culturi de cereale, floarea-soarelui, sfeclăde zahăr ş.a. Centru pomi-viticol. SatulSâncel apare menţionat documentar,prima oară, în 1252, iar satele Pănade şiIclod, în anii 1290 şi 1347. Monumentînchinat eroilor căzuţi pe câmpurile deluptă în timpul celor două războaiemondiale.
SÂNCRAIU, com. în jud. Cluj, alcătuitădin 5 sate, situată în Depr. Huedin, lapoalele de NE ale M-ţilor Vlădeasa, la 600m 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, în1334, se află o biserică din sec. 13 (azibise rică reformată), cu unele refaceri dinsec. 15, iar în satul Domoşu, atestatdocumentar în 1408, o bise rică reformată(sec. 18), cu tavan casetat şi pictat în 1774.Biserică reformată (sec. 18–19), în satulAlunişu.
SÂNCRAIU DE MUREŞ, com. în jud.Mureş, alcătuită din 2 sate, situată înlunca şi pe terasele de pe dr. râuluiMureş, la poalele Colinelor Mădăra şului;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, poliesterşi de produse textile. Creşterea bovinelor.În satul Sâncraiu de Mureş, menţionatdocumentar, prima oară, în 1293, se aflăo biserică din sec. 12 (azi bisericăreformată), zugrăvită în anul 1900, obiserică romano-catolică (sec. 14, cu tavancasetat şi pictat în sec. 18) şi o bisericăorto doxă din lemn şi piatră (1793), iar însatul Nazna, atestat documentar în 1453,există biserica „Sfinţii Arhangheli Mihailşi Gavriil”, construită în 1991–1993.
SÂNCRĂIENI, com. în jud. Harghita,formată dintr-un sat, situată în Depr.Ciuc, la poalele de SE ale M-ţilorHarghita şi cele de SV ale M-ţilor Ciuc,la 650 m alt., pe cursul superior al râuluiOlt; 2 614 loc. (1 ian. 2011): 1 327 de sexmasc. şi 1 287 fem. Staţie de c.f. (în satulSâncrăieni). Nod rutier. Muzeu etnografic(în satul Sâncrăieni). În arealul satuluiSâncrăieni 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 brăţărimasive, o fibulă, monede etc. În satulSâncrăieni, menţionat documentar, primaoară, în 1566, se află două bisericiromano-catolice, cu ziduri de incintă, unadatând din sec. 15 (cu unele refaceri dinsec. 17) şi alta din sec. 18 (cu hramul„Sfântul Ştefan”). În M-ţii Harghita, înarealul com. S. există mlaştina Borsa roşşi tinovul Luci (6 000 m2), declaraterezervaţii botanice. Tinovul Luci esteîmpădurit (pădure de pin silvestru), încare îşi găsesc adăpost o serie de relicteglaciare, printre care se remarcămesteacănul pitic (Betula nana), la limitasudică a arealului său mondial. Până la7 apr. 2004, com. S. a avut în componenţăsatele Fitod, Hosasău, Leliceni, Misentea(care la acea dată s-au desprins din com.Sâncrăieni şi au format com. Leliceni),Sântimbru şi Sântimbru-Băi (aceste douăsate din urmă s-au desprins şi ele dincom. Sâncrăieni, la 7 apr. 2004, şi auformat com. Sântimbru).
SÂNDOMINIC, com. în jud. Harghita,formată dintr-un sat, situată în partea deN a Depr. Ciuc, la poalele de NV aleM-ţilor Ciuc, în zona de confl. a râurilorLunca Mare şi Sedloco cu Oltul; 6 371 loc.(1 ian. 2011): 3 109 de sex masc. şi 3 262fem. Expl. de dolomit şi marmură.Producţie de che restea. Prelucr. lânii.Creşterea ovinelor şi bovinelor. Muzeude istorie şi etnografie. În satul Sândo -minic, menţionat documentar, primaoară, în 1567, se află o biserică romano-catolică (sec. 13), cu zid de incintă realizatîn 1813, şi o biserică ortodoxă, din lemn,datând de la începutul sec. 19. Înperioada 1894–1967, com. S. a avut încomponenţă localit. minieră Bălan, carela 4 aug. 1967 a fost declarată oraş.

Sâncrăieni. Vas dacic din argint



SÂNGEORGIU DE MUREŞ, com. în jud.Mureş, alcătuită din 3 sate, situată înlunca 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 522de sex masc. şi 4 725 fem. Expl. de gazenaturale şi de pietriş. Producţie de cablurielectrice şi de maşini de cusut. Creştereabovinelor. Culturi de cartofi şi legume.Staţiune balneoclimaterică de intereslocal, cu funcţionare permanentă, cuclimat de dealuri, seda tiv, cu verirăcoroase (în iul. temp. medii de 19°C) şiierni friguroase (în ian. medii termice sub–4°C). Temp. medie anuală este de 8°C,iar precipitaţiile însumează c. 650 mmanual. Factorii naturali de cură suntclimatul de cruţare şi izv. cu ape mineraleclorurate, sodice, iodurate, sulfuroase,recomandate pentru tratarea afecţiunilorreumatismale (spondi loze, artroze,poliartroze, tendinoze), a celor post -traumatice (stări după entorse, luxaţii şifracturi ale oaselor membrelor, tratate şivindecate), gineco logice (insuficienţăovariană, cervicite cronice) etc. În satulSângeorgiu de Mureş, atestat documentarîn 1332, se află un castel construit în 1870pe locul unuia din 1640, în prezent în starede degradare; biserică reformată (1791),în satul Cotuş. Pârtie de schi pe DealulPiţigoiului. Rezervaţie forestieră de stejarimultise culari (1 ha). Turism.
SÂNGEORGIU DE PĂDURE, oraş înjud. Mureş, situat în Pod. Târna velor, înzona de confl. a râului Cuşmed cuTârnava Mică; 5 552 loc. (1 ian. 2011):2 657 de sex masc. şi 2 895 fem. Supr.: 71,4km2, din care 5,8 km2 în intravilan;densitatea: 957 loc./km2. Staţie de c.f. (înoraşul Sângeorgiu de Pădure). Expl. degaze naturale. Expl. şi prelucr. lemnului.Centru de confecţionare a obiectelor dinîmpletituri de paie. În arealul oraşului,pe vatra fostului sat Bezidu Nou, a fostrealizat (1984–1986) un lac de acumulare.Pe terit. oraşului Sângeorgiu de Pădurea fost descoperit (1942) un depozit debronzuri, datând din prima Epocă afierului, iar în perimetrul satului Bezid(1958), vestigiile unei aşezări dinperioada de trecere la feudalism (sec. 4),în care s-au găsit vase din sticlă, ofructieră, un pieptene din os ş.a. În oraşulSângeorgiu de Pădure, menţionatdocumentar, prima oară, în 1333, se aflăo biserică din sec. 14 (azi bisericăreformată), în stil gotic, cu fragmente de

picturi murale interioare de la sf. sec. 15,renovată în 1760 (când i se adaugă unturn şi un amvon din piatră sculptată,realizat de David Sipoş) şi 1935, precumşi un castel din sec. 13, refăcut în 1759 şiîn 1809, în stil neoclasic, aparţinând fam.Rhèdey. Com. Sângeorgiu de Pădure afost trecută în categoria oraşelor la 22 oct.2003, având în subordine ad-tivă sateleBezid şi Loţu.
SÂNGEORZ-BĂI, oraş în jud. Bistriţa-Năsăud, situat în Depr. Sângeorz, lapoalele de S ale M-ţilor Rodnei şi aleDealului Pleşa (Muscelele Năsăudu lui),la 435–450 m alt., pe cursul superior alSome şului Mare, în zona de confl. curâurile Cormaia şi Borcut, la 50 km NEde 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 înintravilan; 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). Producţiede tricotaje şi de produse alim. Staţie deîmbuteliere a apelor minerale. Casă decultură. Muzeu de artă comparată (1986),cu colecţii de etno grafie şi lucrări de artăplastică aparţinând artiştilor locali.Tabără anuală estivală de sculptură înlemn, în aer liber, cu participare interna -ţională. Staţiune balneoclimaterică deinteres general, cu funcţionare perma -nentă, cu climat moderat de dealuri şicoline, 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 precipitaţiileînsumează c. 800 mm anual. Numeroaseizv. cu ape minerale bicarbonatate,clorurate, sodice, calcice, magneziene,carbogazoase, hipertone (mineralizaretotală: 5 242 mg/l), care rivalizează, subaspect calitativ, cu izv. minerale de laVichy (Franţa) şi Karlovy Vary (Cehia),dovedindu-se superioare, ca eficacitate,în tratarea afecţiunilor tubului digestiv(gastrite cronice, ulcere gastrice şiduodenale, colite cronice, constipaţiicronice etc.), a celor hepato-biliare(dischinezie biliară, sechele după hepatităcronică, colecistită cronică necalculoasăşi calcu loasă), a bolilor metabolice şi denutriţie (diabet zaharat, obezitate) ş.a.Complex sanatorial şi balnear. Istoric.Prima atestare documentară a localităţiidatează din 1243, dar aceasta are oexistenţă ante rioară, întrucât în 1241 eafigurează ca fiind devas tată de invaziamongolilor. În 1440, aşezarea apareconsemnată, cu numele Zenthgyurgh,printre locali tăţile dăruite lui Jars deKusal, iar în 1529 figura printre cele 23de sate intrate în posesia domnuluiMoldovei, Petru Rareş. Declarat oraş îndec. 1960, S.-B. are în subordine ad-tivădouă localit. compo nente (Cormaia şiValea Borcutului). Monumente: înlocalit. componentă Cormaia, pe ValeaPleşii, la 5 km de Sângeorz-Băi se aflăbiserica din lemn cu dublu hram –„Tăierea Capului Sfântului IoanBotezătorul” şi „Buna Vestire”, în stilmaramureşean, construită în perioada1550–1560, reconstruită în 1749-1751 şi
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restaurată în 1820, păstrează icoanerealizate în 1747 de Teodor zugravul. Înanul 2003, în jurul acestei biserici a fostîntemeiată o mănăstire de călugăriţe, acăror chilii şi clădiri anexe au fostconstruite în perioada 1994–2002.
SÂNGER, com. în jud. Mureş, alcătuitădin 7 sate, situată în zona ColinelorComlodului, pe Pârâu de Câmpie; 2 429loc. (1 ian. 2011): 1 226 de sex masc. şi1 203 fem. Staţie de c.f. (în satul Sânger).Expl. de gaze naturale. Satul Sângerapare menţionat documentar, primaoară, în 1328. 
SÂNGERU, com. în jud. Prahova,alcătuită din 6 sate, situată în SubcarpaţiiBuzăului, în depresi unea omonimă, lapoalele de N ale Dealului Istriţa, pecursul superior al râului Cricovu Sărat;5 468 loc. (1 ian. 2011): 2 733 de sex masc.şi 2 735 fem. Morărit; produse deartizanat. Culturi de cereale, cartofi,legume ş.a. Pomi cultură (meri, pruni,nuci, peri). Muzeu de istorie, etnografieşi ştiinţele naturii (1970), amenajat înfostul conac al stolnicului Bozianu. Însatul Sân geru, atestat documentar la 25iul. 1652 cu numele Fundeni, iar după1750 cu denumirea actuală, se aflăbiserica având hramul „Sfântul Andrei”,construită în anii 1793–1816 prin osârdiastolnicului Alexandru Văcărescu şi asoţiei sale Anica (resta urată în anii ’90 aisec. 20), şi conacul „Bozianu” (1793).
SÂNMARTIN 1. Com. în jud. Bihor,alcătuită din 6 sate, situată în zona decontact a Câmpiei Miersigului cuDealurile Pădurii Craiului, pe râulHidişel; 9 443 loc. (1 ian. 2011): 4 745 desex masc. şi 4 698 fem. Halte de c.f. (însatul Sânmartin şi la Băile Felix). Înarealul com. S. se află staţiunilebalneoclimaterice 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 Domnu lui”, 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,
menţio nat 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 menţio -
nat 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
Alma şului, 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.

SÂNMIHAIU DE CÂMPIE, com. în jud.Bis triţa-Năsăud, alcătuită din 6 sate,situată în partea de N a ColinelorComlodului; 1 547 loc. (1 ian. 2011): 758de sex masc. şi 789 fem. Halte de c.f. (însatele Sânmihaiu de Câmpie şi Brăteni).Nod rutier. Pomicultură. Lac (22 ha), însatul Brăteni. Satul Sânmihaiu de Câmpieapare menţionat documentar, primaoară, în 1329. În satul Sălcuţa, atestatdocu mentar în 1329, se află o bisericăortodoxă, din lemn, cu hramul „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” (sec. 17), cupicturi interioare executate în 1779 (înaltar) şi 1788 (în naos şi pronaos).
SÂNMIHAIU ROMÂN, com. în jud.Timiş, alcătuită din 3 sate, situată înCâmpia Timişului, pe canalul Bega; 5 719loc. (1 ian. 2011): 2 764 de sex masc. şi2 955 fem. Culturi de cereale, plantetehnice şi de nutreţ, legume etc. Creştereabo vinelor (în satul Utvin). SatulSânmihaiu Român apare menţio natdocumentar, prima oară, în 1327, iarsatele Sân mihaiu German şi Utvin în1333. În satul Sânmihaiu German au avutloc două etape de colonizare cu familiigermane, respectiv în anii 1717 şi 1808.În satul Sânmihaiu Român se află bisericaortodoxă cu hramul „Sfântul Gheorghe”,zidită în anii 1774–1775, cu picturi muraleinterioare executate în ulei în 1963 depictorul Ioan Kerciov, restaurată în 1921şi 1961–1963.
SÂNNICOLAU MARE, oraş în extre -mitatea de V a României, în jud. Timiş,situat în Câmpia Mureşului inferior, perâul Aranca, la 90 m alt., la 63 km NV demunicipiul Timişoara, la 25 km de graniţacu Ungaria (via Cenad) şi 19 km defrontiera 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 8,3km2 în intravilan; densitatea: 1 591loc./km2. Staţie de c.f. Nod rutier. Expl.de argilă. Producţie de compo nente auto(din 1997), de cabluri şi rezistenţeelectrice, de mobilă, ciorapi, produseceramice, produse alim. (lapte praf,preparate din carne şi lapte, panificaţie)şi de nutreţuri combinate. Filatură şiţesătorie de in şi cânepă. Ateliere dereparaţii diverse. Morărit. Serelegumicole. Muzeu cu secţii de istorie,arheologie şi etnografie. Hipodrom. La
S.M. s-a născut compozitorul, pianistulşi muzicologul ungur Bartók Béla (1881–
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1945). Istoric. În peri metrul oraşului aufost descoperite urme materiale dinNeolitic şi mai ales din Epoca bronzului(unelte, podoabe etc.). În timpulstăpânirii romane, aici a staţionat un deta -şament al Legiunii a XIII-a Gemina.Săpăturile arheologice au identificatvestigiile unei aşezări civile romane (sec.2–3) şi au scos la iveală (1799) un tezauralcătuit din 23 de vase din aur (şapte căni,două pahare tronconice, două vaserituale, două cupe cu picior, un rhyton –cupă în formă de corn –, o fructieră ovalăş.a.), cu greutate totală de 9,925 kg,datând din perioada migraţiei popoarelor(sec. 9–11), atribuit în mod diferit de cătrespecialişti, atât bulgarilor, cât şipecenegilor sau unor meşteri dinţinuturile Mării Azov. Tezaurul se află la„Kunsthistorisches Museum” din Viena.Aşezarea apare menţionată prima oară,în 1247, în Diploma Ioaniţilor, apoi estecon sem nată în 1256 şi în 1334, cu numele
Sanctus Michael (denumirea actualădatează din sec. 18, o dată cu instaurareastăpânirii habsburgice în Banat). În 1241,localit. a suferit mari pagube provocatede invazia mongolilor. În aug. 1552,cetatea de aici a fost ocupată de turci, iaraşezarea inclusă în paşalâcul Timişoarei.Cetatea a fost distrusă de turci în 1701.În 1716, trupele austriece, comandate deEugeniu de Savoia, alungă pe turci, iarîntreg Banatul intră sub stăpânireahabsburgică. În 1752, în această zonă aufost colonizate numeroase familiigermane, iar în 1787 localit. a primitdreptul de a ţine târguri. Declarat oraş în1950. Monumente: bise rica sârbeascăavând hramul „Adormirea MaiciiDomnului” (1783–1787), în stil baroc,declarată monument istoric şi dearhitectură, posedă o icoană adusă de lao mănăstire de pe Muntele Athos şi ocruce sculptată în lemn (1760), poleită cuaur; biserica ortodoxă română cu hramul„Naşterea Maicii Domnului” (1899–1903),cu aspect de catedrală (34 m lungime şi14 m lăţime); castelul „Kálmán Nako”(1864), în stil neoclasic, declarat monu -ment istoric şi de arhitectură; casamemorială Bartók Béla, cu un bust almarelui compozitor ungur; bustulpoetului Mihai Eminescu (dezvelit la 11oct. 1925). 
SÂNNICOLAU ROMÂN, com. în jud.Bihor, alcătuită din 3 sate, situată înCâmpia Crişurilor, la 30 km SV de

interior în 1788 de Macarian Simion.Poiană cu narcise (în satul Şardu).
2. Com. în jud. Mureş, alcătuită din5 sate, situată în lunca şi pe terasele râuluiMureş, la poalele Colinelor Mădăraşuluişi Dealurilor Târnă venilor; 4 431 loc. (1ian. 2011): 2 252 de sex masc. şi 2 179 fem.Halte de c.f. (în satele Sânpaul şi Chiri -leu). Exploatări de balast. Producţie defibre de sticlă, de cablaje auto, deprefabricate din beton şi de ţiglă. Moarăde cereale. Culturi de cereale, plantetehnice şi de nutreţ, cartofi ş.a. Fermălegu micolă (roşii, ardei, fasole ş.a.). Însatul Sânpaul, menţionat documentar,prima oară, în 1332, se află o bisericăromano-catolică (sec. 14, cu unele refa -ceri din sec. 18), capela „Haller” (1745–1760) şi un castel datând din sec. 13,stăpânit de-a lungul timpului de diferitefamilii nobiliare. La începutul sec. 17 aintrat în posesia familiei Haller, care l-arefăcut (1610) şi l-a stăpânit până în 1674.În perioada comunistă, castelul a fostsediul Cooperativei Agricole de Pro -ducţie (C.A.P.), iar după evenimenteledin 1989 a intrat într-o stare avansată dedegradare. În satul Sânmărghita, atestatdocumentar în 1408, se află o biserică dinlemn cu hramul „Sfinţii ArhangheliMihail şi Gavriil” (sec. 18).

SÂNPETRU, com. în jud. Braşov,formată dintr-un sat, situată în Depr.Braşov, la poalele Dealului Lempeş, perâul Durbav, la 6 km N de muni cipiulBraşov; 4 492 loc. (1 ian. 2011): 2 195 desex masc. şi 2 297 fem. Sanatoriu.Producţie de amortizoare şi suspensii
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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 docu -
mentar, 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, por -
cinelor. 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 Arhan -
gheli Mihail şi Gavriil”, datând din 1715
şi, respectiv, 1752. În satul Berindu există
o biserică din lemn, cu hramul „Înălţarea
Dom nului”, ridicată în 1752 şi pictată la
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pentru automobile, de materiale plasticeşi de produse alim. Culturi de cereale,plante tehnice şi de nutreţ, cartofi,legume ş.a. Pomicultură (meri). În arealulcom. S., între Dealul Lempeş şi MasivulTâmpa, se află „poarta” de la Sânpetru,unde aria depresionară se îngustează,făcându-se trecerea între compartimentulei vestic (Depr. Bârsei) şi Depr. SfântuGheorghe. În satul Sânpetru, menţionatdocumentar, prima oară, în 1240, se aflăclădirea Primăriei (1825), o bisericăortodoxă, cu hramul „Sfântul Nicolae”(1781, cu picturi murale interioare şiexterioare executate în 1784), o bisericăzidită în 1795, cu fresce originare,construită pe locul unei biserici romanicecare data din 1240, şi o puternică cetateţărănească (sec. 14–15), întărită cu maimulte tur nuri de apărare. În mijloculcetăţii există o biserică datând din sec. 13(azi biserică evanghelică), cu uneletransformări ulterioare, care păstreazăun valoros ansamblu de picturi murale,de influenţă italiană, executate în sec. 14,între care se eviden ţiază „Judecata deApoi” şi „Moartea Sfântului Ştefan”.Satul Sânpetru a fost distrus de năvălirileturcilor din anii 1432 şi 1658 şi deincendiile din 1760 şi 1769.
SÂNPETRU DE CÂMPIE, com. în jud.Mureş, alcătuită din 6 sate, situată înpartea de N a Coli nelor Comlodului, perâul Şesu; 2 988 loc. (1 ian. 2011): 1 500 desex masc. şi 1 488 fem. Lac piscicol.Recoltarea plantelor medicinale. Pe terit.satului Sângeorgiu de Câmpie au fostdescoperite vestigiile unei aşezări romanedin sec. 2–3, în care s-au găsit fibule, vaseceramice, o statuetă din bronz, repre -zentând un copil, cărămizi ş.a. În satulSânpetru de Câmpie, menţionat docu -mentar, prima oară, la 24 ian.  1305, seaflă o biserică din sec. 14 (azi bisericăreformată), cu un turn ridicat în 1901.
SÂNPETRU MARE, com. în jud. Timiş,alcă tuită din 2 sate, situată în CâmpiaMureşului, pe stg. Văii Mureşului şi perâul Aranca; 3 337 loc. (1 ian. 2011): 1 680de sex masc. şi 1 657 fem. Staţie de c.f. (însatul Sânpetru Mare). Două cămineculturale. Culturi de cereale, plantetehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui,cartofi, legume ş.a. În satul Igriş, se aflăo biserică cisterciană datând din 1179construită de Ana de Châtillon, primasoţie a regelui ungur Béla III, pentrucălugării cistercieni. În perioada 1205–1235, mănăstirea cisterciană a fost întărită

cu ziduri groase de apărare. Cu toateacestea ea a fost jefuită şi distrusă deinvazia mongolilor din 1241. Refăcutăulterior, cetatea a fost cucerită de turci în1526 şi stăpânită până în 1541, iar în 1551a fost distrusă de aceştia. Până la 7 mai2004, com. S.M. a avut în componenţăsatul Saravale, care la acea dată a devenitcomună de sine stătătoare.
SÂNSIMION, com. în jud. Harghita,alcătuită din 2 sate, situată în Depr. Ciuc,la poalele de SE ale M-ţilor Harghita, pecursul superior al râului Olt; 3 540 loc.(1 ian. 2011): 1 731 de sex masc. şi 1 809fem. Staţie de c.f. (în satul Sânsimion).Expl. de balast. Fabrici de cherestea, deprelucr. a maselor plastice, de spirt,amidon, glucoză şi dextrină. Culturi decartofi. Creşterea bovinelor. În satulSânsimion, menţionat documentar, primaoară, în 1333, se află o biserică romano-catolică (1564) şi un conac (înce putul sec.19), iar în satul Cetăţuia, atestat docu -mentar, în 1567, o biserică romano-catolică(sec. 14), cu zid de incintă din sec. 18.
SÂNTANA, oraş în jud. Arad, situat înCâmpia Aradului; 13 340 loc. (1 ian.2011): 6 657 de sex masc. şi 6 683 fem.Supr.: 107 km2, din care 8,7 km2 înintravilan; densitatea: 1 533 loc./km2.Nod feroviar şi rutier. Reparaţii de maşinişi utilaje agricole. Produse electrotehnice;producţie de subansamble electricepentru automobile. Prelucr. lemnu lui;produse alim. (preparate din lapte).Centru viticol. Sere legumicole şi flori -cole (7 ha). Creşterea bovinelor şiovinelor. În oraşul Sântana, atestat do cu -mentar în 1828, se află „Urbarial haus”(1749) – fost aşezământ al pia riştilor(1749–1788), apoi reşed. adminis traţieidomeniale (după 1788), azi sediulPrimăriei, biserica ortodoxă cu hramul„Naşterea Maicii Domnului” (se. 18) şivestigiile unei cetăţi tracice de pământ.Com. Sântana a fost trecută în categoriaoraşelor la 23 dec. 2003, având în subor -dine ad-tivă satul Caporal Alexa (fostCherechiu), atestat documentar în 1334.
SÂNTANA DE MUREŞ, com. în jud.Mureş, alcătuită din 4 sate, situată înlunca şi pe terasele Mureşului, la poaleleColinelor Mădăraşului, pe râul Iceni;5 242 loc. (1 ian. 2011): 2 620 de sex masc.şi 2 622 fem. Producţie de mobilă, decărămizi şi ţigle, de articole de îmbrăcă -minte, de produse textile şi de preparatedin lapte. Centru de practicare a hipis -mului. În satul Sântana de Mureş a fost

descoperită (1903) o necropolă deînhumaţie (sec. 4), în care s-au găsit vaseceramice din pastă cenuşie fină, fibule,catarame, mărgele din chihlim bar sau dinsticlă colorată, pahare din sticlă etc.Inventarul recuperat, specific perioadeicuprinse între mijlocul sec. 3 şi mijloculsec. 5, a dat numele culturii materialeSântana de Mureş, cu o arie largă derăspândire, respectiv pe toată supr.României (cu excepţia Dobrogei), precumşi în afara frontierelor ţării, până înCâmpia Panonică şi până în stepelepontice şi Crimeea. În satul Sântana deMureş, menţionat docu mentar în 1332 cunumele Sancta Anna, se află o biserică dinsec. 13–14 (azi biserică reformată), cu turnridi cat în 1930, care păstrează picturimurale interioare executate la sf. sec. 14de un pictor italian (se remarcă frescele„Ana întreită cu fericitele neamuri”,„Jude cata de Apoi”, portrete de apostolişi profeţi etc.). În satul Chinari, menţionatdocumentar pentru prima dată în 1319,există o biserică reformată calvină,construită în 1911 pe locul unei bisericidin sec. 13.
SÂNTANDREI, com. în jud. Bihor, alcă -tuită din 2 sate, situată în zona de contacta Câmpiei Miersigului cu CâmpiaBarcăului, pe Crişu Repede; 4 533 loc. (1ian. 2011): 2 229 de sex masc. şi 2 304 fem.Balastieră. Produse de panificaţie. Creş -terea porcinelor (în satul Palota). În satulSântandrei, menţionat documentar,prima oară, în perioada 1291–1294, se aflăo biserică ortodoxă cu hramul „SfinţiiArhangeli Mihail şi Gavriil” (1782), iar însatul 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, situatăîn Depr. Haţeg, în zona de confl. a Râului
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Sântămăria-Orlea. Castelul „Kendeffy”



Mare cu Streiul; 3 243 loc. (1 ian. 2011):1 594 de sex masc. şi 1 649 fem. Nod fero -viar (staţie în satul Subcetate şi haltă dec.f. în satul Ciopeia). Hidrocentrală (11,5MW), intrată în funcţiune în 1991.Pomicultură (meri, pruni, peri). Creştereabovinelor. Parc dendrologic (în satulSânpetru). În satul Sântămăria-Orlea,menţionat docu mentar în 1332, se află obiserică reformată (până în 1555 a fostorto doxă), ctitorie a cnejilor din familiaCânde, constru ită în 1270–1280, cu formearhitecturale specifice tranziţiei de la stilulromanic la goticul târziu. În interiorpăstrează picturi murale din 1311 şic. 1400. Restaurată în 1874. Turnul-clopotniţă are forma unei prisme cu bazapătrată şi cu un portal în stil romanic. Totaici există castelul „Kendeffy” (1777-1782), cu transformări baroce din 1870-1874, declarat monument istoric în 2010,azi hotel. În satul Subcetate se află ruineleunei biserici din sec. 18 şi cetatea regalăa Haţegului (sec. 13–15), cu turnhexagonal din piatră şi ziduri de incintădin piatră, apărate de un val de pământşi şanţ; în satul Sân petru, atestatdocumentar în 1447, există o bisericăortodoxă cu hramul „Sfântul Gheorghe”(sec. 14), iar în satul Săcel, menţionatdocumentar în 1444, un castel din sec. 19.În arealul satului Sântămăria-Orlea au

2011): 1 025 de sex masc. şi 1 027 fem.Expl. de balast, de andezit şi de minereude cinabru (din 1975), în satul Sântimbru.Expl. şi prelucr. lemnului (cherestea,butoaie, doage). Staţie particulară(româno-franceză) de îmbuteliere a apelorminereale („Perla Harghitei”), dată înfolosinţă la 7 mai 1993. Moară de apă şijoagăr (din 1878), în satul Sântimbru.Izvoare cu ape minerale car bo gazoase,bicarbonatate, calcice, mag ne  ziene, feru -ginoase, hipotone (în satul Sântimbru-Băi). Mofete. În satul Sântimbru-Băi seaflă conacul „Henter” (sec. 18), în stilbaroc. Satul Sântimbru este atestat docu -mentar în 1567. În arealul com. S. existămlaştina Büdös, declarată rezervaţiebotanică. Agroturism. Com. S. a fostînfiinţată la 7 apr. 2004 prin desprindereasatelor Sântimbru şi Sântimbru-Băi dincom. Sâncrăieni, jud. Harghita.
SÂNZIENI, com. în jud. Covasna,alcătuită din 4 sate, situată în partea deN a Depr. Târgu Secu iesc, la poalele deNE ale M-ţilor Bodoc şi cele de SV aleM-ţilor Nemira, pe râul Caşin (afl. alRâului Negru); 4 634 loc. (1 ian. 2011):2 323 de sex masc. şi 2 311 fem. Staţie dec.f. (în satul Sânzieni). Nod rutier. Explşi prelucr. lemnului. Moară de apă (însatul Valea Seacă). Creşte rea ovinelor. Însatul Sânzieni, menţionat documentar,prima oară, în 1332, se află o biserică(1401), în stil gotic, cu transformăriulterioare renascentiste, situată înmijlocul unei cetăţi cu ziduri înalte (4 m),întărite cu turnuri circulare pe laturile deE şi de V, precum şi o capelă romano-catolică având hramul „Sfânta Maria”(1686), o biserică ortodoxă cu hramul„Adormirea Maicii Domnului” (sec. 18)şi casele „Könczey” (1608, reparată în1829) şi „Tamás Elek” (sec. 19). În satulPetriceni, atestat documen tar în 1332,există o biserică romano-catolică (1825) şiconacul „Pótsa” (sec. 19).
SÂRBENI, com. în jud. Teleorman,alcătuită din 3 sate, situată în CâmpiaGăvanu-Burdea; 1 505 loc. (1 ian. 2011):752 de sex masc. şi 753 fem. Nod rutier.Reşed. com. este satul Sârbenii de Jos, încare se află o biserică din lemn cu hramul„Sfântul Nicolae” (1778).
SÂRBI, com. în jud. Bihor, alcătuită din7 sate, situată în zona de contact aCâmpiei Barcăului cu Dealurile Oradei,pe râul Almaş; 2 615 loc. (1 ian. 2011):1 274 de sex masc. şi 1 341 fem. SatulSârbi apare menţionat documentar înperi oada 1291–1294. Ştrand termal.

852 Sântimbru

Sântămăria-Orlea. Detaliu din „Descoperirea Sfintei
Cruci” (biserica reformată)

fost identificate vestigiile unei villa rustica,cu terme, datând din sec. 2–3, iar în satulSânpetru au fost desco perite (1889–1929)numeroase resturi de reptile (dinozauri,crocodilieni, chelonieni) în depozitecontinentale; în iul.-aug. 1994 au mai fostscoase la iveală mai multe schelete şi ouăde dino zauri, zona respectivă fiinddeclarată rezervaţie paleontologică.
SÂNTIMBRU 1. Com. în jud. Alba,alcătuită din 5 sate, situată în lunca şi peterasele Mureşului, în zona de contact cuPod. Secaşelor (în E) şi cu prelungirileM-ţilor Trascău (în V), la confl. râuluiGalda cu Mureşul; 3 009 loc. (1 ian. 2011):1 522 de sex masc. şi 1 487 fem. Staţie (însatul Sântimbru) şi haltă de c.f. (în satulCoşlariu). Expl. de piatră pentru con -strucţii şi de balast. Producţie decărămidă şi de nutreţuri combinate. Pro -duse de panificaţie. Creşterea păsărilor.Culturi de cereale, plante tehnice şi denutreţ, legume etc. Muzeu etnografic. Însatul Sântimbru, menţionat documentar,prima oară, în 1238, se află o biserică dinsec. 13 (azi biserică reformată), distrusă în1442, în timpul bătăliei cu turcii şireconstruită ulterior prin grija voievo -dului Iancu de Hunedoara, cu picturimurale 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.

Sântămăria-Orlea. Biserica reformată



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

(1 ian. 2011): 1 038 de sex masc. şi 1 080fem. Pomicultură (meri, pruni, peri,piersici, caişi ş.a.). Viticultură. În satulScăeşti se află Muzeul memorial „HenriCatargi”, amenajat în casa picto rului, şio biserică având triplu hram – „SfântulNicolae”, „Sfântul Dumitru” şi „CuvioasaParascheva” (1818–1824, reparată în anii1903, 1928, 1937), iar în satul Valea luiPătru, o biserică din lemn cu hramul„Adormirea Maicii Domnului” (1815). 
SCĂIANI Õ Boldeşti-Scăeni.

SCĂRIŞOARA 1. Gheţarul ~, peşterăsituată în partea de E-NE a M-ţilor Bihor(M-ţii Apuseni), la 1 165 m alt., pecumpăna de ape dintre bazinele văilorGârda Seacă şi Valea Ocoale, în arealulcom. Gârda de Sus. Pr. caracte ristică apeşterii (formată în calcare triasice) estedată de prezenţa, în interi orul ei, a unuigheţar de tip static, cu o vechime de peste3 000 de ani, cu o supr. de 5 500 m2 şi unvolum de aproximativ 55 000 m3.Grosimea stratu lui de gheaţă depăşeştepe alocuri 20 m. Avenul de la intrare, deformă circulară, adânc de 50 m şi cu undiametru de 57 m, comunică cu o salămare, circulară, prin intermediul căreiase asigură accesul în celelalte săli.Marginea estică a avenului este ame -najată cu scări din lemn pentru a uşura

853Scărişoara

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 Sârbii-
Măgura 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). Sala mare

Scărişoara (1). Stalagmite de gheaţăScărişoara (1). Stalagmite calcaroase



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 căroras-a putut stabili vechimea gheţarului.Numeroase forme concreţionare calca -roase, precum şi nenumă rate forma ţiunistalagmitice de gheaţă, înalte de c. 5 m.Faună cavernicolă săracă (Pholeuon proser -
pinae glaciale). În gheaţa din interiorulpeşterii s-a descoperit un schelet de caprăneagră (Rupicapra rupicapra). În 1938,peştera S. a fost declarată monu ment alnaturii şi rezervaţie speologică. Obiectivturistic.

2. Com. în jud. Alba, alcătuită din 14sate, situată la poalele de E ale M-ţilorBihor, pe cursul superior al râului ArieşuMare; 1 655 loc. (1 ian. 2011): 867 de sexmasc. şi 788 fem. Prelucr. lemnului. SatulScărişoara apare menţionat documentar,prima oară, în 1733.
3. Com. în jud. Olt, alcătuită din3 sate, situată în partea de E a CâmpieiRoma naţi, 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 la8 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 CâmpiaBărăganului, pe râul Strachina; 4 179 loc.(1 ian. 2011): 2 106 de sex masc. şi 2 073fem. Nod rutier. Culturi de cereale, plantetehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui,sfeclă de zahăr, tutun, legume ş.a.Creşterea bovinelor, porcinelor, ovinelorşi păsărilor. Satul Scânteia a luat naştereîn 1895 cu locuitori veniţi din jud. Brăilaşi Buzău, iar până în 1948 s-a numit Brăti -
anu. Biserica având hramul „AdormireaMaicii Domnului” (1899–1901, renovatăîn anul 2008), în satul Scânteia.

2. Com. în jud. Iaşi, alcătuită din 7sate, situată în partea de E a Pod. CentralMoldovenesc, pe râul Rebricea; 4 683 loc.(1 ian. 2011): 2 440 de sex masc. şi 2 243fem. Staţie de c.f. (în satul Scânteia),inaugurată la 1 mai 1892. Pe terit. com.
S. au fost descoperite (1994) urmele uneiaşezări neolitice în care s-au găsit unelte,fragmente de vase ceramice, figurinefeminine ş.a. În satul Scânteia, menţionat

documentar, prima oară, la 31 mart. 1423,se află biserica „Sfinţii Voievozi” (1636-1637, reparată în 1903, declarată monu -ment istoric în anul 2004, iar în satulBoroşeşti, atestat docu mentar în 1462,există o biserică din lemn construită în1812 (sau 1824) şi refăcută în 1868. În satulCiocâr leşti există un conac din sec. 19.
SCÂNTEIEŞTI, com. în jud. Galaţi,alcătuită din 2 sate, situată în CâmpiaCovurlui; 2 492 loc. (1 ian. 2011): 1 309 desex masc. şi 1 183 fem. Produse de pani -ficaţie. În satul Scânteieşti se află bisericaavând hramul „Sfinţii Voievozi” (ante1809). 
SCHAÄSBURG Õ Sighişoara.

SCHANDERHAAS Õ Şandra.

SCHELA 1. Com. în jud. Galaţi, alcătuitădin 2 sate, situată în partea de S aCâmpiei Covurlui, la confl. râului Neagracu Lozova; 3 786 loc. (1 ian. 2011): 1 952de sex masc. şi 1 834 fem. Nod rutier.Expl. de petrol şi gaze naturale. Viti -cultură. Creşte rea bovinelor. Până la1 ian. 1965, satul şi com. S. s-au numit
Lascăr Catargiu.

2. Com. în jud. Gorj, alcătuită din 5sate, situată în Depr. SubcarpaticăOlteană, la poalele de SE ale M-ţilorVâlcan; 1 730 loc. (1 ian. 2011): 831 de sexmasc. şi 899 fem. Reşed. com. este satul
Sâm botin. Expl. de antracit şi de argilerefractare. Bisericile din lemn cuhramurile „Sfântul Dumitru” (1776),„Sfântul Gheorghe” (1794), „SfântulAndrei” (1812) şi „Sfântul Nicolae” (1829),în satele Schela, Sâmbotin, Gornăcel şiArsuri.
SCHERKKEGEN, OPPIDUM ~ Õ
Şercaia.

SCHESPURCH Õ Sighişoara. 

SCHITU 1. Com. în jud. Giurgiu,alcătuită din 4 sate, situată în CâmpiaBurnas, pe râul Câlniştea; 1 902 loc. (1 ian.2011): 892 de sex masc. şi 1 010 fem. Nodrutier. Culturi de cereale, plante tehniceşi de nutreţ, floarea-soarelui ş.a. Între17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981, com. S. afăcut parte din jud. Ilfov. Bisericile cuhramurile „Sfântul Ioan Botezătorul”(1857) şi „Sfântul Nicolae” (1867), însatele Schitu şi Cămineasca.
2. Com. în jud. Olt, alcătuită din 5sate, situată în Câmpia Boian, pe râulIminog; 2 959 loc. (1 ian. 2011): 1 528 desex masc. şi 1 431 fem. Nod rutier. Fabricăparticulară de bere (în satul Moşteni),

inaugurată la 25 ian. 1992. În satul Grecise află o biserică având dublu hram –„Sfântul Nicolae” şi „Sfântul GrigoreDecapolitul”, datând din sec. 16 (distrusăde un incendiu în 1743, reconstruită înanii 1804–1810, cu picturi muraleinterioare terminate în aug. 1818 şi uneletransformări din 1896), iar în satulMoşteni există biserica „Sfântul IoanBotezătorul” (1850).
3. Õ Ceahlău (2).

SCHITU DUCA, com. în jud. Iaşi,alcătuită din 8 sate, situată în partea deE a Pod. Central Mol dovenesc, pe râulVaslueţ; 4 509 loc. (1 ian. 2011): 2 297 desex masc. şi 2 212 fem. Expl. de calcar,gresii şi lemn. Moară. Centru viticol.Legumicultură. În satul Schitu Duca,menţionat documentar, prima oară, în1803, se află biserica având hramul„Adormirea Maicii Domnului” (1802,reparată în anii 1827–1830 şi pictată în1924), iar în satul Pocreaca, atestatdocumentar în 1772, biserica cu hramul„Duminica Tuturor Sfinţilor” (1853). Însatul Poiana, atestat documentar în 1644,există biserica din lemn cu hramul„Tăierea Capului Sfântului Ioan Boteză -torul” (1744). Rezervaţie naturală (pădu -rea Poieni), reprezentând o vecheplantaţie de pin în amestec cu larice şimolid, cu arbori seculari, cu o bogatăfaună de pădure.
SCHITU GOLEŞTI, com. în jud. Argeş,alcă tuită din 6 sate, situată în depresiuneaomonimă din zona de contact aMuscelelor Argeşului cu Dealu rileArgeşului, pe Râu Târgului; 5 058 loc.(1 ian. 2011): 2 505 de sex masc. şi 2 553fem. Staţie (în satul Schitu Goleşti) şi haltăde c.f. (în satul Lăză reşti), inaugurate la1 sept. 1887. Expl. de lignit. Termocen -trală. Pomicultură (pruni, meri, peri).Fermă avicolă. În satul Valea Pechii seaflă o biserică de schit, cu hramul „SfinţiiTrei Ierarhi”, construită în anii 1676–1680prin grija episcopului Grigore de laBuzău, care păstrează picturi muraleinterioare originare.
SCHITUL IALOMIŢEI, Peştera ~ Õ Ia -
lomiţa (3).

SCHITUL MIRON Õ Unirea (4).

SCOARŢA, com. în jud. Gorj, alcătuitădin 11 sate, situată în Depr. Târgu Jiu-Cărbuneşti, la poalele de NE ale DealuluiBran; 4 901 loc. (1 ian. 2011): 2 404 de sexmasc. şi 2 497 fem. Staţie (în satulCopăcioasa) şi halte de c.f. (în satele
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Supr.: 169 km2, din care 10,8 km2 înintravilan; densitatea: 1 135 loc./km2.Producţie de piese şi subansamble auto(pompe de motorină, de apă şi de ulei),de conf. şi tricotaje, de lenjerie de corp,de ambalaje din lemn, de cleiuri şi deproduse alim. (conserve de carne şilegume, pre parate din lapte, bere,panificaţie). Reparaţii de maşini şi utilajeagricole. Fermă avicolă. Sere legu micole.Creşterea bovinelor şi ovinelor (în sateleMogoşeşti şi Negreni). Muzeu de istorie.
Istoric. În arealele satelor Mogoşeşti,Jitaru şi Constantineşti au fost desco -perite vestigii aparţinând Neoliticuluimijlociu (cultura Sălcuţa, milen. 4–3 î.Hr.)şi Epocii bronzului (cultura Glina, sec.18–16 î.Hr.), precum şi urmele a douăaşezări dacice (sec. 2–1 î.Hr.) şi onecropolă daco-romană din sec. 3. Însatul Teiuş a fost scos la iveală un tezauralcătuit din c. 6 000 de monede din argint,din care c. 2 000 datează din timpuldomniilor lui Vladislav I (1364–1377) şiRadu I (1377–1383). Localit. S. aparemenţionată documentar, prima oară, la10 dec. 1505, apoi la 16 sept. 1519 şi la 29aug. 1577, iar la 18 apr. 1989 a fostdeclarată oraş. În prezent, are însubordine ad-tivă 13 sate: Bălţaţi, Bircii,Chiţeasca, Constantineşti (atestatdocumentar în 1654), Jitaru, Mărgineni-Slobozia (1895), Mihăileşti-Popeşti,Mogoşeşti (30 mai 1732), Negreni (16sept. 1519), Piscani, Rusciori, Şuica (10dec. 1505), Teiuş. Monumente: bisericilecu acelaşi hram – „Cuvi oasa Parascheva”,la Scorniceşti (1817, cu fresce ori ginare),Mihăileşti-Popeşti (1854) şi Rusciori(1883, din lemn). În satul Şuica se aflăbisericile cu hramurile „Cuvioasa

Parascheva” (1810–1814, cu fresceoriginare) şi „Intrarea în Biserică a MaiciiDomnului” (1830), iar în satul Teiuş,biserica având hramul „AdormireaMaicii Domnului” (1866). În satulNegreni există ruinele bisericii „SfântulNicolae” (1871).
SCORŢARU NOU, com. în jud. Brăila,alcă tuită din 6 sate, situată în zona decontact a Câmpiei Brăilei cu CâmpiaSiretului Inferior, pe cursul inf. al răuluiBuzău; 1 361 loc. (1 ian. 2011): 665 de sexmasc. şi 696 fem. Culturi de cereale,leguminoase pentru boabe, florarea-soarelui, plante tehnice şi de nutreţ,legume etc. În arealul satului ScorţaruNou a fost descoperit, într-un tumul, uncazan scitic din bronz, datând de la sf.sec. 5 sau începutul sec. 4 î.Hr. Biserica„Adormirea Maicii Domnului” (1856), însatul Scorţaru Nou.
SCORŢENI 1. Com. în jud. Bacău,alcătuită din 6 sate, situată în Depr.Tazlău, la poalele de NV ale CulmiiPietricica, pe râul Tazlău; 3 082 loc. (1 ian.2011): 1 544 de sex masc. şi 1 538 fem.Nod rutier. Bisericile din lemn cuhramurile „Sfinţii Voievozi”-Merişor(1799, cu picturi interioare din 1841 şipridvor adăugat în 1885) şi „Buna Vestire”(1810–1820, rezidită în 1904), în sateleScorţeni şi Grigoreni. În satul Scorţeni semai află biserica „Sfinţii Voievozi” (1909–1913), cu picturi murale interioareexecutate de Nicolae Tonitza.

2. Com. în jud. Prahova, alcătuită din5 sate, situată în zona SubcarpaţilorPrahovei, pe cursul superior al râuluiDâmbu; 6 242 loc. (1 ian. 2011): 2 996 desex masc. şi 3 246 fem. Expl. de petrol (însatul Mislea). În satul Scorţeni, atestatdocumentar în anul 1600, se află obiserică din zid cu hramul „CuvioasaParascheva” (1730, refă cută în anii 1848–1850), iar în satul Bordenii Mici, o bisericădin lemn (sec. 19).
SCORŢOASA, com. în jud. Buzău,alcătuită din 11 sate, situată în SubcarpaţiiBuzăului, în Depr. Policiori-Grabicina, laconfl. râului Sărăţel cu Băli goasa, lapoalele Dealurilor Dâlma, Bocu şi Pâclele;3 032 loc. (1 ian. 2011): 1 483 de sex masc.şi 1 549 fem. Expl. de petrol (în sateleScorţoasa şi Plopeasa). Pomicultură (meri,pruni, nuci, peri). Creşterea bovinelor,ovinelor, porcinelor, păsărilor. În satul

855ScorţoasaScoarţa şi Budieni), inaugurate la 1 iul.1888. Expl. de petrol. Staţiune decercetare a cartofului (în satul Mogo şani).Creşterea bovinelor. Pomicultură;viticultură. Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi”(1832), în satul Budieni; bisericile dinlemn „Sfânta Treime” (1700), „DuminicaTomei” (1740), „Sfântul Nicolae” (1781),„Sfântul Gheorghe” (1798) şi „NaştereaMaicii Domnului”-Gorgaia (ante 1860),în satele Piteştii din Deal, Lazuri,Colibaşi, Lintea şi Bobu. În satulCopăcioasa este biserica din lemn cudublu hram - „Buna Vestire” şi „IzvorulTămăduirii” (1719, refăcută în 1797 şirestaurată în 1870).
SCOBINŢI, com. în jud. Iaşi, alcătuită din5 sate, situată în Câmpia Jijiei Inferioare,la poalele de SE ale Dealului Mare, pecursul superior al râului Bahlui; 7 548 loc.(1 ian. 2011): 3 776 de sex masc. şi 3 772fem. Haltă de c.f. (în satul Bădeni). Expl.de gresie, argilă şi lemn. Prelucr. lem -nului. Producţie de ţuică. Pomi cul tură(meri, pruni, cireşi, vişini). Viticultură. Însatul Scobinţi, menţionat documentar,prima oară, în 1665, se află biserica avândhramul „Buna Vestire”, construită în anii1849–1856 prin osârdia lui MihaiCantacuzino-Paşcanu (cu pridvor adău -gat în 1945), iar în satul Zagavia existăbiserica „Naşterea Domnului”, a fosteimănăstiri Zagavia (ante 1624, refăcută în1830).
SCOCU MARE Õ Jiu (1).

SCORNICEŞTI, oraş în jud. Olt, situat înpartea de S a Piem. Cotmeana, la 220 malt., pe râul Plapcea Mică, la 26 km NEde municipiul Slatina; 12 261 loc. (1 ian.2011): 6 076 de sex masc. şi 6 185 fem.
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Grabi cina de Jos s-au produs puternicealunecări de teren (febr. 2008), care auafectat grav numeroase gospo dăriiţărăneşti.
SCRIOAŞTEA, com. în jud. Teleroman,alcătu ită din 4 sate, situată în CâmpiaGăvanu-Burdea, pe râul Vedea; 4 093 loc.(1 ian. 2011): 2 010 de sex masc. şi 2 083fem. Nod rutier. Culturi de cereale,floarea-soarelui, plante uleioase şi denutreţ, sfeclă de zahăr, legume etc.Creşterea porcinelor.
SCROPOASA, lac de acumulare realizatpe cursul superior al Ialomiţei, în zonaM-ţilor Bucegi, în amonte de CheileOrzei. Supr.: 21 ha; vol.: 37,5 mii m3;adâncimea variază între 10 şi 15 m. Apelelacului pun în mişcare turbinele hidro -cen tra lelor de la Dobreşti (16 MW) şiMoroeni (15,3 MW).
SCRUNTARU, Rezervaţia complexă ~
Õ Reghiu (1).

SCUMEZEU Õ Corbasca.

SCUNDU, com. în jud. Vâlcea, alcătuitădin 4 sate, situată în partea de SE a Piem.Olteţului; 2 082 loc. (1 ian. 2011): 1 028 desex masc. şi 1 054 fem. Viticultură. Bisericaavând hramul „Sfântul Nicolae” (1870),în satul Avrămeşti.
SCURTU MARE, com. în jud. Teleorman,alcă tuită din 6 sate, situată în CâmpiaGăvanu-Bur dea, pe cursul superior alrâului Claniţa; 1 054 loc. (1 ian. 2011): 867de sex masc. şi 929 fem. Nod rutier.

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).
SCUTELNICI, com. în jud. Buzău, alcătuită
din 4 sate, situată în partea de V a
Câmpiei Bără ganului; 2 399 loc. (1 ian.
2011): 1 187 de sex masc. şi 1 212 fem.
Expl. de petrol şi gaze naturale. Cul turi
de cereale, plante tehnice, uleioase şi de
nutreţ, legume etc. 
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. Bise rica 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 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-soare lui, sfeclă
de zahăr, plante tehnice şi de nutreţ,
legume etc. Biserica având hramul

„Sfântul Nicolae” (1856), în satul Seacade Câmp. 
SEACA DE PĂDURE, com. în jud. Dolj,alcă tuită 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, menţionatdocumentar în 1535 cu numele Siliştea
Seacă, se află biserica din zid cu hramul„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”(1889–1891) şi biserica din lemn cuhramul „Sfântul Ioan Botezătorul” (1854,reparată în 1890).
SEACA-MUŞETEŞTI, Mănăstirea ~ Õ
Poboru.

SEACA-OPTĂŞANI Õ Poboru.

SEBEŞ 1. Râu, afl. stg. al Mureşului la 12km aval de municipiul Sebeş; 88 km;supr. bazinului: 1 280 km2. Izv. prinpârâul Valea Frumoasă din partea de S aM-ţilor Cindrel, de la 2 060 m alt., de subvf. Cindrel (2 244 m alt.). Curge mai întâipe direcţie NE-SV, prin culoarul longi -tudinal mărginit la S de M-ţii Lotrului,dominat de vf. Ştefleşti (2 242 m alt.), şila N de M-ţii Cindrel, iar după ce pri -meşte afl. Tărtărău pe partea stg., râulcapătă o direcţie de curgere predo mi -nantă către N, făcând o serie de meandreimpuse de tectonică şi de eroziunea dife -renţială în rocile cristaline, separând M-ţiiŞureanu (în V) de M-ţii Cindrel (în E). Înzona montană, S. are o pantă accen tuatăde scurgere (în medie 18‰, iar în amontede com. Şugag panta ajunge la 29‰), faptce a permis construirea, în aval deGâlceag, începând din 1979, a mai multor
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lacuri de acumu lare şi hidrocen trale.Debitul mediu multianual în zona devărsare este de 12 m3/s. Afl. pr.: Bistra,Dobra, Secaş. În zona montană, la 1 255m alt. au fost construite (1979–1983)barajul (92 m înălţime) şi lacul deacumulare Oaşa (6 km lungime; supr.:400 ha; vol.: 136 mil. m3), iar în aval, la790 m alt., acumularea Tău (81 ha; vol.:20 mil. m3; barajul are 70 m înălţime),inundată în 1982. „Constelaţia” hidro -centralelor este formată din centralele dela Gâlceag (150 MW), Şugag (150 MW),Săsciori (42 MW), Petreşti (4 MW) ş.a.Valea Sebeşului este însoţită, pe aproapeîntreg parcursul ei, de drumul alpinNovaci – Oaşa – Sebeş.
2. Munţii ~ Õ Şureanu (1).
3. Municipiu în jud. Alba, situat înpartea de V a Pod. Secaşelor, la 250 m alt.,pe cursul inf. al râului Sebeş, la 16 km Sde municipiul Alba Iulia; 29 765 loc.(1 ian. 2011): 14 360 de sex masc. şi 15 405fem. Supr.: 115,5 km2, din care 16,7 km2

în intravilan; densitatea: 1 782 loc./km2.Staţie (Sebeş) şi haltă de c.f. (în satulRăhău). Nod rutier. Hidrocentrală (4MW), în localit. componentă Petreşti,dată în folosinţă în 1986. Termocentrală.Expl. şi prelucr. lemnului (mobilă,cherestea, plăci fibrolemnoase, placaje,furnire, semifabricate). Producţie detricotaje, confecţii, şosete, ciorapi, articolede marochinărie (confecţii din piele, mate -riale sportive ş.a.), de hârtie, carton şimateriale de papetărie (în localit.componentă Petreşti), de prefabricate dinbeton, de articole de voiaj, de articole dinfire metalice şi de produse alim. (pre -parate din carne şi lapte, îngheţată,panificaţie). Tăbăcărie. Fabrică de articoledin piele (haine, poşete), dată în folosinţăla 2 sept. 1995, în satul Răhău. Moară decereale (din 1875). Fermă de creştere abovinelor. Muzeu cu secţii de istorie, artăşi ştiinţele naturii (inaugurat în 1951),adăpostit în casa Zápolya. Vestit şitradiţional centru de iconari (Lancrăm).În localit componentă Lancrăm s-a născutpoetul Lucian Blaga (1895–1961). Istoric.Localit. S., situată pe o veche vatră delocuire (vestigii materiale din Neoliticultârziu, din Epoca bronzului/culturaCoţofeni, şi din sec. 9–10), fost întemeiatăîn jurul anului 1150 de coloniştii germani,ajungând în sec. 13–14 o aşezare înflo -ritoare. Menţionată documen tar, primaoară, în 1245, cu numele Malembach
(Sacerdos de Malembach), iar apoi (1300)cu topo nimul Sebus (Plebanus de Sebus),aşezarea a devenit oraş (civitas Sebus) în1341. În 1376, oraşul avea o intensă
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Sebeş (3). Ruinele cetăţii Sebeş (3). Râpa Roşie

activitate meşteşugă rească (19 bresle) şicomercială, negustorii de aici întreţi nândstrânse relaţii comerciale cu cei din ŢaraRomânească. În 1387 a început construi -rea zidurilor de apă rare ale cetăţii (ter -minate la începutul sec. 15), ca urmare apericolului turcesc, fiind primul oraş dinTransilva nia înconjurat complet cufortificaţii de zidărie. Atacul oştilorotomane din 1438 s-a izbit de o puternicăcentură de ziduri de apărare, dominatede 8 turnuri, şi prevăzute cu două porţicu barbacane. Zidurile oraşului, cuperimetrul de 1 700 m, au fost construitedin piatră de râu cu mortar, închizând osupr. de 25 ha şi aveau 7,50 m înălţimeşi 1,20 m grosime. În a doua jumătate asec. 15, la S. a luat fiinţă un gimnaziu, iarîn 1485, regele Matia Corvin a acordatoraşului S. mai multe privilegii pentrucompletarea fortificaţiilor. În anii 1556 şi1600, la S., în casa Zápolya, s-a întrunitDieta Transilvaniei. În 1738, populaţiaoraşului a fost decimată de o epidemiede ciumă, după care, în anii 1748 şi 1770au venit alte valuri de colonişti germani.Oraşul S. a fost declarat municipiu la 16nov. 2000, având în subor dine ad-tivădouă localităţi componente (Lancrăm şiPetreşti) şi un sat (Răhău). Monumente:ruinele cetăţii S., cu fragmente de ziduriînalte (c. 7,50 m) şi groase (peste 1,20 m),străjuite de mai multe turnuri de apărare(Turnul Cizmarilor, sec. 15; TurnulCroito rilor, sec. 15; Turnul semicircular,1634; Turnul octogonal, sf. sec. 16; Turnul

Sebeş (3). Clădirea Primăriei
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poligonal, 1678); biserica evanghelică, a
cărei con strucţie a început înainte de anul
1241 ca o bazilică romanică, a fost supusă
unor transformări în stil gotic (1361) şi
terminată în 1382. Are un altar poliptic
decorat cu compoziţii pictate sau
sculptate în relief, realizate în anii 1518–
1528; Biserica a fost renovată în sec. 18–
19 şi restaurată în perioada 2010-2013. În
curtea bisericii se află capela „Sfântul
Iacob”, menţionată documentar în 1382;
biserica ro mano-catolică având hramul
„Sfântul Bartolomeu”, menţio nată
documentar în 1322 şi 1368, renovată în
sec. 18; bisericile ortodoxe cu hramurile
„Adormirea Maicii Domnului” (1778) şi
„Învierea Domnului” (1819); casa
„Zápolya” (a doua jumă tate a sec. 15) în
care a locuit şi a murit (în 1540) Ioan
Zápolya; casele „Roth” (sec. 16), „Hettz-
Konrad” (sec. 16–19), „Mauksch” (sec.
16–19), „Schneider” (sec. 17–19); fostele
hale (sec. 17, renovate în 1838) ş.a. În
cimitirul din localit. componentă
Lancrăm se află mormântul şi statuia
(dezvelită în 1975) poetului Lucian Blaga,
operă a sculptorului Romulus Ladea. La
3 km NE de municipiul S., la 350–507 m
alt., se află „Râpa Roşie”, rezer vaţie
geologică şi geomorfologică extinsă pe
10 ha, declarată monument al naturii
(1969). Aceasta se evidenţiază ca un
perete înalt de 125 m şi lung de c. 800 m,
în care apar variate alternanţe de roci
(pietrişuri, nisipuri cuarţoase, gresii,
argile), asupra cărora au acţionat apele
de şiroire provenite din ploi sau zăpezi,
dând naştere unor frumoase şi spectacu -
loase forme piramidale de culoare roşie.
În acest areal se dezvoltă arbustul
Cotoneaster integerrima, o serie de plante
rare ca Ephedra distachya, Centaurea
atropurpurea, Dianthus serotinus, şi o

specie rară de Cephalaria radiata şi deferigă (Asplenium adian tum nigrum).
4. Õ Caransebeş.

SEBIŞ 1. Depresiune tectono-erozivă,situată în partea de E a Depr. Zarand(parte componentă a acesteia), la poalelede SE ale Dealurilor Codru-Moma,limitată de îngustarea epigenetică a VăiiCrişului Alb, din arealul localit. JoiaMare. Depr. S. se deschide larg spreCâmpia Crişurilor, fiind străjuită de oparte şi de alta de măgurile eruptiveMocrea (378 m) şi Gălălău (224 m), şidrenată de râurile Crişu Alb, Teuz,Chişindia, Moneasa, Dezna ş.a., care aucreat în această zonă o adevărată câmpiealuvionară etajată, cu altitudini cuprinseîntre 110 şi 200 m. Luncile celor douărâuri mai mari (Crişu Alb şi Teuz) suntbine dezvoltate (3–5 km lăţime), darpânza freatică aflată la mică adâncime(sub 50 cm) determină frecvente în mlăşti -niri, fapt ce a impus construirea unorcanale de drenaj şi a unor lucrări deîndiguire şi regulari zare a râurilor.
2. Oraş în jud. Arad, situat îndepresiunea omonimă, la poaleleDealurilor Codru-Moma, la 150–200 malt., în zona de confl. a râului Dezna cuCrişu Alb, la 90 km NE de municipiulArad; 6 270 loc. (1 ian. 2011): 3 075 de sexmasc. şi 3 195 fem. Supr.: 65,9 km2, dincare 3,2 km2 în intravilan; densitatea:1 959 loc./km2. Staţie de c.f. (inauguratăîn 1881). Nod rutier. Expl. de andezit şiforestiere. Balastieră. Parc fotodeltaic,extins pe c. 200 ha, cu peste 375 000 depanouri solare şi o centrală electrică de65 MW. Producţie de confecţii metalice,de încălţăminte, de confecţionare ahainelor de piele şi de blană, de mobilăşi cherestea, de textile şi alim. (prelucr. şideshidratarea fructelor, panificaţie).Tăbăcărie. Producţie de pietre de moară.Centru pomicol şi viticol. Muzeu deistorie şi etno grafie. Istoric. Pe vatra

858 Sebiş actualului oraş a fost întemeiată, înperioada 1227–1228, o mică localitate careaparţinea domeniului cetăţii Dezna.Menţionată documentar, prima oară, în1542, ca oppidum, aşezarea a fost cucerităde turci în 1574 şi stăpânită până în 1693,după care a trecut sub ocupaţiehabsburgică (până în 1918). La 17 febr.1968, com. S. a fost trecută în categoriaoraşelor (înglo bând şi fostul sat Prăjeşti).În prezent, oraşul S. are în subordine ad-tivă satele Donceni (atestat documentarîn 1439), Prunişor (1406) şi Sălăjeni (1574).
Monumente: castelul „Waldstein” (1814),în stil baroc, care adăposteş te azi bibliotecaorăşenească. Biserica „Sfinţii ArhangheliMihail şi Gavriil” (1829). Rezervaţienaturală (Dealul Pleşa Sebişului).
SEBUS Õ Sebeş (3).

SECAŞ 1. Râu, afl. dr. al Sebeşului, înaval de municipiul Sebeş; 42 km; supr.bazinului: 560 km2. Izv. din partea de Ea Pod. Secaşelor, din arealul com. Păuca(jud. Sibiu).
2. Râu, afl. stg. al Târnavei, în aval demuni cipiul Blaj; 37 km; supr. bazinului: 356km2. Izv. din partea de E a Pod. Secaşelor,de pe terit. com. Păuca (jud. Sibiu).
3. Podişul Secaşelor, unitate depodiş, cu înăl ţimi reduse (400–500 m alt.),situată în SV Pod. Transilvaniei, la E decursul mijlociu al Mureşului, între celedouă Secaşe (afl. Sebeşului, la S, şi afl.Târnavei, la N). Relieful, cu aspectcolinar, este afectat de cute marginale şide diapirism, fiind fragmentat de văilargi, cu versanţi cuestici, puter nic afectaţide ravene şi alunecări de teren. Estealcătuit, predominant, din roci friabile,pannoniene (pietrişuri, nisipuri, argilenisipoase) şi petice de conglomerate,marne, tufuri şi sare de vârstă torto niană.Zonă viticolă, de cultură a cerealelor,carto fului, sfeclei de zahăr ş.a.
4. Com. în jud. Timiş, alcătuită din 4sate, situată în partea de S a Pod. Lipovei,pe râul Miniş; 348 loc. (1 ian. 2011): 201de sex masc. şi 147 fem. Pomicultură.Satele Secaş, Checheş, Crivobara şi Vizmaapar menţionate documentar, prima oară,în acelaşi an (1440). Biserică din lemn cuhramul „Naşterea Maicii Domnului”(1780), în satul Crivo bara. Agroturism.

SECĂRIA, com. în jud. Prahova, formatădintr-un sat, situată la poalele de S aleM-ţilor Baiu, pe interfluviul dintrePrahova şi Doftana; 1 296 loc. (1 ian.2011): 655 de sex masc. şi 641 fem. Expl.Sebeş (3) 
Biserica evanghelică
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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 municipiulReşiţa, pentru alimentarea cu apă aoraşului. Supr.: 105 ha; vol.: 15,13 mil. m3.
2. Staţiune climaterică şi de odihnă,de interes local, cu funcţionare perma -nentă (de fapt, un complex turistic), situatăîntr-o zonă împădurită de la poalele deNV ale M-ţilor Semenic, pe valea râuluiBârzava, la 280 m alt., în extremitateaestică a lacului de acumulare Secu, la 10km E de municipiul Reşiţa (reşed. jud.Caraş-Severin). Climă moderată dedealuri şi coline, cu influenţe submedite -raneene, 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 mmanual. Liniştea deplină, aerul curat, lipsitde praf şi alergeni, aspectul încântător alpeisajului şi climatul sedativ constituiepr. elemente de atracţie pentru petre cereaunei vacanţe reconfortante sau pentrutratarea unor stări de surmenaj fizic şiinte lectual şi a unor stări de debilitate.Posibilităţi de drumeţii montane. 
3. Com. în jud. Dolj, alcătuită din 4sate, situată în zona Piem. Bălăciţei, pecursul superior al râului Mascot; 1 116loc. (1 ian. 2011): 544 de sex masc. şi 572fem. În satul Comănicea se află biserica„Sfântul Nicolae” (1868), iar în satul Secuexistă două biserici din lemn cu acelaşihram –„Sfântul Nicolae”, una construităîn anii 1716–1718 de Laţcu Glogoveanu(refăcută în 1864 şi reparată în anii 1905şi 1927), iar alta ridicată în 1831 (repa ratăîn anii 1864 şi 1936).
4. Mănăstirea ~ Õ Vânători-Neamţ.

SECUIENI 1. Com. în jud. Bacău,alcătuită din 6 sate, situată în partea deNV a Colinelor Tutovei, în zona de

contact cu Pod. Central Moldovenesc, peValea Morilor; 2 132 loc. (1 ian. 2011):1 103 de sex masc. şi 1 029 fem. Nodrutier. Biserica din lemn cu hramul„Sfinţii Voievozi”, în satul Secuieni (1778,reparată în 1893–1894). Satul Secuieni esteatestat documentar la 6 nov. 1491, iarsatul Glodişoarele în 1555. Până la 25mart. 2005, com. S. a avut în componenţăsatele Băluşa, Ciutureşti, Odobeşti şi Tisa-Silvestri, care la acea dată au format com.Odobeşti, jud. Bacău.
2. Com. în jud. Harghita, alcătuită din3 sate, situată în partea de E a Pod.Târnavelor, pe râul Târnava Mare; 2 802loc. (1 ian. 2011): 1 410 de sex masc. şi1 392 fem. Expl. de gaze naturale. Cămincultural. Culturi de cereale, cartofi ş.a. Însatul Secuieni, menţionat documentar,prima oară, în 1448, se află o bisericăunitariană (1812–1816), iar în satulBodogaia, atestat documentar în 1333, obiserică ortodoxă din lemn (1700) şi obiserică unitariană (1791–1796). Conacul„Kemény” (sec. 18), în satul Eliseni.
3. Com. în jud. Neamţ, alcătuită din9 sate, situată în lunca şi pe terasele depe dr. râului Siret, la poaleleSubcarpaţilor Neamţului, pe ValeaMorilor; 3 503 loc. (1 ian. 2011): 1 760 desex masc. şi 1 743 fem. Staţie de c.f. (însatul Secuieni). Nod rutier. Staţiune decercetări agrozooteh nice (Secuieni). Înarealul satului Secuieni a fost descoperitun cimitir de înhumaţie (sec. 5–6) în cares-au găsit brăţări din bronz şi alte obiectede podoabă. Bisericile cu hramurile„Cuvioasa Parascheva” (1762, cu pridvoradăugat în 1866), declarată monumentistoric, „Sfântul Nicolae” (1830–1831,reparată în anii 1858 şi 1892) şi „SfântulNicolae” (1869), în satele Secuieni,Bogzeşti şi Butnăreşti. Biserică din lemncu hramul „Sfinţii Voievozi” (1866–1873,recon struită în 1902–1903), în satulBârjoveni. În satul Başta există biserica„Sfântul Gheorghe” (1926–1933, renovată

în anul 2004), iar în sataul Giuleşti,biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şiElena” (1997–1998).
SECUIU PE JIU Õ Teasc.

SECUSIGIU, com. în jud. Arad, alcătuitădin 4 sate, situată în partea de N aCâmpiei Vingăi, pe râurile Aranca şiMureş; 6 278 loc. (1 ian. 2011): 3 090 desex masc. şi 3 188 fem. Staţie (în satulSecusigiu) şi haltă de c.f. (în satul Munar).Expl. de petrol (în satul SânpetruGerman). Culturi de cereale, plantetehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui ş.a.Creşterea ovinelor şi bovinelor. Moarăde cereale (în satul Sânpetru German).Pe terit. satului Sânpetru German au fostdescoperite (1964–1966) o necropolăsarmatică (sec. 2), în care s-au găsitoglinzi, vase ceramice dacice, coliere ş.a.,precum şi un mormânt cu un inventaralcătuit din scăriţe cu şa, zăbală, amnardin fier, monedă din sec. 7 ş.a. În satulMunar, menţionat documentar, primaoară, în 1219, se află mănăstirea Bezdin(de maici), aparţinînd comunităţiisârbilor ortodocşi din acea zonă, iniţialcu o biserică de lemn cu hramul „Ador -mirea Maicii Domnului”, construită în1529 prin osârdia fraţilor Ştefan şi MarinIaksić şi menţionată documentar în 1539.Biserica actuală a fost zidită în stil barocîn anii 1776–1781 prin strădania lui IovanIaksić din Nădlac, pe locul unei bisericiconstruită după anul 1690, dar distrusăde turci în prima jumătate a sec. 18.Biserica păstrează picturi murale inte -rioare executate în 1789 şi un iconostaspictat în 1753 de Ştefan Toneţchi dinArad. În 1771 a fost construit conaculmănăstirii care are 52 de camere pentruchilii, bucătărie, trapeză ş.a. Biserica afost reparată în 1833. După PrimulRăzboi Mondial a devenit biserică deparohie, iar în anul 1990 a fost reînfiinţatămănăstirea, iar biserica declarată monu -ment istoric. În satul Sân petru German,atestat documentar în 1335, există obiserică romano-catolică având hramul„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” (1774).
SEGARCEA Õ Şegarcea.

SEGARCEA-VALE, com. în jud.Teleorman, alcătuită din 3 sate, situată înpartea de V a Câmpiei Boian, pe stg. văiiinf. 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
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Secu (1). 
Lacul de acumulare



„Adormirea Maicii Domnului” (1750) şi„Sfanta Parascheva” (1943) şi clădireaPrimăriei (1900), în satul Segarcea-Vale.
SEGESVÁR Õ Sighişoara.

SEGUSVÁR Õ Sighişoara.

SEIMENI, com. în jud. Constanţa,alcătuită din 3 sate, situată în partea deV a Pod. Carasu, pe dr. văii Dunării; 2 153loc. (1 ian. 2011): 1 122 de sex masc. şi1 031 fem. Haltă de c.f. (în satul Dunărea),inaugurată la 26 sept. 1895. Produse depanificaţie. Culturi de cereale, floarea-soarelui, cartofi, coriandru ş.a. Pescuit.Bisericile cu hramurile „SfântulGheorghe” (în satul Seimeni) şi „SfântulDumitru” (în satul Seimenii Mici). SatulSeimeni este atestat documentar în anul1600. Rezer vaţie geologică (punctulfosilifer Seimenii Mari), extinsă pe 6,7 ha.Depozitele din Cretacicul mediu (Albian)cuprind o faună foarte bogată de amoniţi,bivalve şi gasteropode foarte bineconservate. Agroturism.
SEINI, oraş în jud. Maramureş, situat în
Câmpia Someşului, la poalele de SV ale
M-ţilor Gutâi, la 140 m alt., pe râul Seinel,
la 48 km NV de muni cipiul 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
pro duse alim. (preparate din carne,
drojdie, oţet, spirt). Moară de cereale (din
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 docu -
mentar, prima oară, în 1334, cu numele
Synir, iar în 1341 este consemnată, în
unele documente, ca oppidum (târg) care
avea paroh, capelan ş.a. Decla rat 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,

cu unele transformări ulterioare); biserica
reformată-calvină (1796); biserica
ortodoxă cu hra mul „Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil” (1882); sinagogă (1904);
clădirea fostei şcoli confesionale ro -
mâneşti (1860–1865). Pe pantele Dea lului
Cojma (653 m alt.), care domină partea
de N a oraşului, se află înscris numele lui
Mihai Eminescu, format din trunchiurile
şi coroanele molizilor şi pinilor plantaţi
în 1947. Pădure alcătuită din pini (0,5 ha),
declarată rezervaţie forestieră.
Agroturism.
SELEUŞ, com. în jud. Arad, alcătuită din
3 sate, situată în partea de E a Câmpiei
Crişurilor, pe canalul Morilor şi pe stg.
râului Crişu Alb; 3 064 loc. (1 ian. 2011):
1 483 de sex masc. şi 1 581 fem. Haltă de
c.f. (în satul Seleuş). Nod rutier. Culturi
de cereale, plante tehnice şi de nutreţ, de
legume (în sere şi solarii) ş.a. Iazuri
piscicole. În satul Seleuş, menţionat
documentar, prima oară, în 1489, se află
un pod datând din sec. 17 (62 m lungime
şi 9 m lăţime), declarat monument istoric,
şi biserica „Adormirea Maicii Dom -
nului”, consturită în 1870 pe locul uneia
din lemn ce data din 1726.
SELIŞTE Õ Ovidiu.

SEMENIC 1. Munţii ~, masiv muntos în
SV României, în M-ţii Banatului (Carpaţii
Occiden tali), cu aspect de horst, extins pe
direcţie NNE-SSV, pe c. 1 200 km2, pe

860 Segesvár terit. jud. Caraş-Severin, între valea
superioară a Pogănişului (la N), Culoarul
Timiş-Cerna (la E), Valea Nerei (la S) şi
alinia mentul văilor Poneasca-Bârzava (la
V), care îi separă de M-ţii Aninei şi
Dognecei. Alcătuit pre domi nant din
şisturi cristaline, intens metamorfo zate,
şi calcare mezozoice. Masivul S. se
caracteri zează 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,
care cuprinde numeroase şi valoroase
elemente fizico-geografice, floristice,
faunistice, geologice, speologice şi
hidrologice. În cadrul acestui parc sunt
incluse opt rezervaţii naturale: rezervaţia

Semenic (1). Aspect din Munţii Semenic



nului hibernal, turiştii au la dispoziţie
pârtii de schii amenajate, cu diferite grade
de difi cultate, 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 lun gi -
me). 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 sta -
ţiunile climaterice Crivaia şi Trei Ape, spre
lacul de acumulare Văliug, spre Izvoarele
şi Cheile Caraşului, peşterile Buhui,
Comarnic, Popovăţ ş.a.
SEMLAC, com. în jud. Arad, formată
dintr-un sat, situată în Câmpia Aradului,
pe cursul inf. al râu lui 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 bovi -
nelor şi porcinelor. Prima menţiune docu -
men tară a satu lui 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
vulca nică situată în partea centrală a
bazinetului depre sionar Leşu Superior.
Alt.: 943 m.
SENIORES DE CASTRO SEX Õ

Sighişoara.

SERETOS, denumirea antică a râului
Siret.

SFÂNTA ANA 1. Lac cantonat în craterul
vulca nic 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 crate rului. 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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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 cu -
prinde codrii secu lari cu arbori având
peste 40 m înălţime, reprezen tând unele

Semenic (3). Biserica „Sfântul Prooroc Ilie”

dintre cele mai frumoase făgete din
Europa.

2. Vârf în partea centrală a M-ţilorSemenic, alcătuit din granite, cu aspectrezidual, îngropat aproape în întregimeîntr-o masă de grohotiş. Alt.: 1 446 m. Lapoalele lui se află staţiunea climatericăomonimă.
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.
Liniş tea deplină, farmecul peisajului
înconjurător, clima tul 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 -

Semenic (3). Pavilionul central



Transparenţă mare (c. 5 m). În apa lacului
s-a aclimatizat în con diţii bune somnul
pitic (Amiurus nebulosus). Rezer vaţie
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
Dună rii, 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.
Dună rea (1 205 m3/s), formând în zona
de vărsare o deltă secundară, cu desple -
tire conică, în faţa căreia se află ins.
Sacalinu Mic. Braţul Sfântu Gheorghe
comu nică cu complexul lagunar Razim
prin intermediul cana lelor 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 ca nalul Potcoava–lacul
Puiu–canalul Caraorman, comunică cu
braţul Sulina. Braţul Sfântu Gheorghe

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 Antichi tate, 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 comparti mentul
central al Depr. Braşov. Acest bazin
depre sionar 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
Întor surii (S). Supr.: c. 300 km2. Relief
piemontan, cu alt. de 500–580 m în N, şi
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de terase joase şi lunci în S (favorabileculturilor agricole).
4. Municipiu în partea centrală aRomâniei, reşed. jud. Covasna, situat îndepresiunea omonimă, la 520–580 m alt.,pe râul Olt; 61 436 loc. (1 ian. 2011): 29 240de sex masc. şi 32 196 fem. Supr.: 128,8km2; densitatea: 477 loc./km2. Nodferoviar (staţia de c.f. inaugurată în 1891)şi rutier. Termo centrală. Constr. demaşini agregate şi subansamble auto, deaparataj electric auto şi de motoareelectrice. Producţie de confecţii, delenjerie de pat, de mobilă, mase plastice,de prefabricate din beton, de nutreţuricombinate şi de produse alim. (preparatedin carne şi lapte, bere, ţigarete până înanul 2010, panificaţie ş.a.). Ferme decreştere a păsărilor, bovinelor şi porci -nelor. Muzeu Naţional Secuiesc, cu secţiide istorie, arheologie, etnografie, artăplastică, ştiinţele naturii (inaugurat la 15sept. 1879); Muzeul de artă popularăconţinând exponate cu specific local(unelte, mobi lier, ţesături, ceramică ş.a.),

deschis în anul 1982; Muzeu de artăplastică, cu colecţii de tablouri apar ţinândpictorilor locali; Casa memorială„Gyárfás Jenö” (1971), în care sunt expusecreaţiile acestui pictor. Bibliotecajudeţeană „Bod Péter” (1927), cu peste220 000 vol. Teatrul maghiar de stat„Tamási Áron” (1948) şi Teatrul ro -mânesc de stat „Andrei Mure şanu”(1987). Facultăţile de Ştiinţe Economiceşi Gestiunea Afacerilor, de Ştiinţe Politice,Administrative şi ale Comunicării şiFacultatea de Ştiinţa Mediului – filiale(din 1997) ale Universităţii Babeş Bolyaidin Cluj-Napoca. Parc amenajat în 1880.
Istoric. În arealul municipiului au fostdescoperite (1956, 1958) vestigiile uneiaşezări neolitice, suprapusă de o aşezareşi un cimitir de înhumaţie datând din sec.4 d.Hr. La poalele Dealului Orkö a fostidentificat un mormânt scitic de înhu -maţie (sec. 5 î.Hr.), în care s-au găsit patrubrăţări din bronz, mai multe verigi dinbronz, o fibulă, un inel şi o aplică dinbronz, mărgele din sticlă ş.a. Situată pevatra unei aşezări dacice de bordeie(sec. 1 î.Hr.-1 d.Hr.), din care s-au recu -perat ceşti, căni bitronconice, fructiereş.a., peste care s-a supra pus o altă aşezare(sec. 11–12), localitatea Sfântu Gheorgheapare menţionată docu men tar, primaoară, în 1332, într-un registru papal, cunu mele Sacerdos de Sancto Giorgio. În 1461este consemnată în documente ca
oppidum (târg), iar în 1492 ca oraş (civitas).În perioada feudală a fost un importantcentru meşte şugăresc şi comercial.Devastat şi incendiat de tătari (1658) şide oastea otomană condusă de Ali-Paşa(1661). În 1764, oraşul a devenit reşed.comandamentului grăni ceresc al regi -mentului de husari, cantonat în clădi reacunoscută sub numele de „Casa cuArcade”. Începând cu anul 1782, în afaratârgurilor obişnuite care se ţineau în oraşdin sec. 16, se organizează târgul deprimăvară în ziua de Sfântul Gheorghe(23 apr.), iar târgurile săptămânale au fost

fixate în ziua de luni. În sec. 19, activitateacomercială a fost  susţinută de apariţia şidezvoltarea mai multor bresle, între careale cizmarilor (1808), tăbăcarilor (1829),croitorilor (1836) ş.a. Locuitorii oraşuluiau participat la evenimentele revolu -ţionare din 1848–1849, aici aflându-sesediul Comitetului regional revoluţionarcare lupta pentru autoapărarea ţinutuluiTrei Scaune. În 1876, oraşul a devenitreşed. judeţului nou înfiinţat (TreiScaune), fapt ce a impulsionat dez -voltarea economică, social-cultu rală şiedilitară a acestuia. Astfel, au luat fiinţăfabricile de textile (1880) şi ţigarete (1887),tipo grafia (1882), Şcoala civilă de băieţi(1872), Şcoala civilă de fete (1874),Orfelinatul judeţean de băieţi (1886),Societatea de muzică „Filarmonica”, s-auconstruit nume roase edificii, s-aelectrificat oraşul în perioada 1887–1908etc. Devenit reşed. jud. Covasna (17 febr.1968), după ce în perioada 1950–1968fusese oraş raional, Sfântu Gheorghe afost 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 unmasiv turn-clopotniţă la intrarea înincintă, ridicat în 1829. Biserica a fostsupusă unor reparaţii şi modificări, atâtdupă jaful tătarilor din 1658 sau după celotoman din 1661, cât şi după cutremureleputer nice din 1728, 1738, 1802. Întă rită cucontraforturi, biserica reformată areferestre gotice, tavan casetat şi pictat şiposedă o orgă din 1894, construită în 1885de Angster József din Pécs; catedralaortodoxă cu hramul „Sfântul Gheorghe”,construită în etape între 20 sept. 1939 şi1983; „Casa cu Arcade”, sec. 18, azi sediulArhivelor Statului; clădirea biblioteciijudeţene (1832, cu unele transformări din1897 şi 1902, restaurată în 2011-2012),declarată monument istoric; clădirilefostului Tribunal (1870), azi galeriile deartă, Primăriei municipale (sec. 18),Teatrului maghiar de stat „Tamási Áron”,con struită în 1854–1856; Bazarul (1867-1873), dominat de un turn cu ceas instalatîn 1893; Monumentul ostaşului român(sculptor Balogh Péter), dezvelit la 18 dec.1974; busturile lui Gábor Áron (sculptorGergely István) şi Nicolae Bălcescu(sculptor Márton Izsák). În satul Chilienise află o biserică din 1495 (azi biserică
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unitariană), cu unele modificări din sec.18, o biserică reformată (sec. 18, cu turndin 1914) şi conacul „Székely” (1720, cutransformări din sec. 19).
5. Com. în jud. Ialomiţa, alcătuită din3 sate, situată în Câmpia Bărăganului, pestg. Văii Ialo miţei; 1 965 loc. (1 ian. 2011):940 de sex masc. şi 1 025 fem. Haltă dec.f. (în satul Malu). Produse textile. Fermăavicolă. Culturi de cereale, plante tehniceşi de nutreţ, floarea-soarelui, planteuleioase, legume ş.a. Satul SfântuGheorghe a fost înfiinţat în anul 1898. Însatul Malu se află bisericile cu hra murile„Adormirea Maicii Domnului” a fostuluischit Malu (construită în pe rioada 4 iun.1833–30 ian. 1837), declarată mo numentistoric, şi „Cuvioasa Parascheva” (1994–1996, sfinţită la 9 iun. 1996), iar în satulSfântu Gheorghe există biserica „SfântulGheorghe” zidită în anii 1935–1943.Popas turistic (în satul Malu). Cămincultural (1965).
6. Com. în jud. Tulcea, formată dintr-

un 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
mari tim. Localitatea apare menţionată
documentar, prima oară, în 1327, pe harta
genovezului Pietro Visconti. În partea de
S a com. Sfântu Gheorghe se află rezer -
vaţia Sfântu Gheorghe–Perişor–Zătoane
(21 000 ha), care cuprinde o succesiune
de grinduri, lacuri izolate, dune de nisip,
zone mlăş tinoase, bălţi, ghioluri etc., unde
cuibăresc egrete mari şi mici, lebede mute,
stârci lopătari, cormorani, pelicani ş.a.
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 CâmpiaGăvanu-Burdea, pe râul Tinoasa; 1 264loc. (1 ian. 2011): 594 de sex masc. şi 670fem. Culturi de cereale, plante tehnice şi

de nutreţ, floarea-soarelui, legume ş.a. Peterit. com. au fost descoperite urmele uneiaşezări din sec. 6, aparţinând populaţieilocale, purtătoare a culturilor Ipoteşti–Ciurel–Cândeşti. Localit. apare trecută încatagrafia anului 1741.
SFINXUL, stâncă uriaşă, singuratică, înM-ţii Bucegi, alcătuită din conglomerate.Acţiunea în delun gată şi combinată aagenţilor modelatori (vân turi, ploi,zăpezi, îngheţ, dezgheţ etc.) a determinato puternică erodare a acesteia, în urmacăreia a rezultat aspectul actual (privitădinspre lateral, stânca are înfăţişarea unuicap uriaş de om). Există şi unele ipotezeconform cărora Sfinxul ar fi un monu -ment de tip megalitic.
SIBIU 1. Depresiune de eroziune (partecom ponentă a Mărginimii Sibiului),situată în zona de contact a Pod.

Transilvaniei cu Carpaţii Meridio nali,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-plio -cene, este reprezentat printr-o câmpiepiemontană cu două trepte: una maiînaltă (500–600 m alt.), res pectiv pie -montul colinar, şi alta mai joasă (380–500m alt.), formată din conuri aluviareîntinse, terase şi lunci. Depr. Sibiu estedrenată de râul Cibin cu afl. săi Ruscior,Sibiel, Orlat, Sebeş, Sadu, Hârtibaci ş.a.Climă moderată (media termică anualăeste de 7–8°C) şi precipitaţii ce însu -mează, în medie, 600–700 mm anual.Vegetaţia naturală este repre zen tată prinpâlcuri de păduri de stejar, gorun şi fagce alternează cu păşuni şi fâneţe naturale.Culturi de cereale, plante tehnice şi denutreţ, cartofi, sfeclă de zahăr ş.a.Pomicultură (meri, pruni, peri). Creştereaovinelor, bovinelor şi bubalinelor.Importantă zonă etnografică şi folclorică,renumită prin portul, dan surile şicântecele populare de o deosebită frumu -seţe 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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centru industrial, cultural-ştiin ţific şi
turistic al ţării. În cadrul întreprin derilor
industriale din S. se produc utilaje
agricole, echipamente pentru ind. textilă,
ministrunguri, freze, maşini de finisat,
generatoare electrice, polizoare, maşini-
unelte acţionate hidraulic sau pneumatic,
aparate de laborator, rulmenţi pentru
cutii de viteză, com ponente electronice
pentru sisteme de frânare, scule
aşcheietoare, lanţuri industriale şi antide -
rapante, roboţi industriali de asamblare,
matriţe, piese de schimb auto (axe
cardanice, suspensii, coliere etc.), aparate
de măsură şi control (singurul produ -
cător de balanţe din ţară), medi camente,
confecţii, tricotaje, stofe, covoare pluşate,
mochete, pături, ciorapi, mobilă, che -
restea, încălţăminte, articole de
marochinărie şi de sport, instrumente
muzicale, rechizite şcolare şi de birou,
prefabricate din beton, produse ceramice
şi alim. (mezeluri, preparate din lapte,
conserve, paste făinoase, dulciuri, ami -
don, glucoză, dextrină, băuturi alcoolice
etc.). Abator; antrepozite frigorifice.
Tipografie. Univer si tatea „Lucian Blaga”,
inaugurată în 1990, şi încă două Institute
de învăţământ superior de stat (Univer -
sitatea creştină „Dimitrie Cantemir”,
inaugurată la 23 apr. 2002, şi Institutul
Teologic Ortodox, fundat în 1948 pe baza
Institutului Teologico-pedagogic al
ortodocşilor, inaugurat în 1921 cu numele
Academia Teologică), Universitatea
româno-germană, Universitatea „Alma

Mater”, Facultatea de Geografia Turis -
mului, Facultatea de Istorie (inaugurată
în 1969), Facultate de filologie (1971). La
S. funcţionează şapte colegii, între care
se remarcă Colegiul Naţional „Gheorghe
Lazăr” (iniţial iezuit, fundat în 1692) şi
Colegiul Naţional „Samuel von
Brukenthal”, cu limba de predare ger -
mană (f. în 1380, care în prezent
funcţionează într-o clădire datând din
anul 1779). La S. îşi are sediul Mitropolia
Ortodoxă a Ardealului, Arhiepiscopia
Sibiului şi Episcopia Bisericii Evanghelice
de confesiune augustină. Activitatea
teatrală din S. a început în 1789 (în lb.
germană) cu sediul în bastionul Gross,
iar în 1923 a luat fiinţă teatrul românesc,
în prezent Teatrul Naţional „Radu
Stanca”; Teatrul pentru copii şi tineret
„Gong” (f. 1956, cu secţii în limbile
română şi germană; Filarmonica de stat
(f. 1 ian. 1949), cu o orchestră de muzică
simfonică şi alta de muzică populară;
Ansamblul folcloric „Cindrelul”. Studio
local de radio-emisie. Cinematografe, o
casă de cultură a sindicatelor, biblioteci
(între care se re marcă „Astra”, înfiinţată
în 1861, cu peste 700 000 vol., c. 12 000
manuscrise, c. 48 000 reviste ş.a.), biblio -
teca Muzeului Brukenthal (f. 1817, cu c.
300 000 vol. ş.a.) şi 10 muzee: Muzeul
Brukenthal (25 febr. 1817), cu galerii de
artă românească şi străină, colecţii de artă
medievală transilvăneană şi de artă
populară, colecţii de incunabule şi tipări -
turi vechi (sec. 15–17) ş.a.; Muzeul

Civilizaţiei Populare (f. 1963), extins peo supr. de 46 ha în parcul natural„Dumbrava Sibiului”, cuprinde casevechi ţărăneşti, tehnică popularăpreindustrială din sec. 18–20, unelte,obiecte de uz casnic, ceramică, mobilier,ţesături şi cusături populare etc.; Muzeulcăii ferate; Muzeul farmaciei; Muzeul dearme şi trofee de vânătoare; Muzeul deistorie naturală ş.a. Grădină zoo logică.Hipodrom. La S. au loc anual Festivalulinternaţional de jazz (din 1970), Festivalulinternational de folclor „Cântecelemunţilor” (din 1975), Festivalul medieval(din anul 2001) şi Târgul creatorilorpopulari (din 1983, la 15 aug.), iar din1990, Expo ziţia internaţională de artăfotografică. În 1993, municipiul S. a fostdesemnat să repre zinte România laconcursul internaţional „Challenge Day”,iar în anul 2007, Sibiul a fost CapitalaCulturală Europeană (împreună cuoraşul Luxembourg) – titlu conferit deParla mentul European unui oraş pe timpde un an. Acest program al Parla men -tului European se derulează din anul1985, Atena fiind primul oraş căruia i s-aconferit acest titlu. Parcul natural„Dumbrava Sibiului” (30 ha), amenajatîn 1929 în partea de SV a municipiului S.Popas turistic (Hanul „Dumbrava”).
Istoric. Sub actuala vatră a municipiului,cu urme foarte vechi de locuire (mărturiiarheologice din Neolitic au fost identifi -cate în cartierul Turnişor, iar din Epocafierului, în cartierul Guşteriţa, de undes-au recuperat 377 de piese diferite, dinbronz, datând din sec. 12 î.Hr., printrecare seceri, căldări, topoare, fragmentede spadă, calota unui coif, podoabe ş.a.)au fost desco perite vestigiile unei aşezăridaco-romane, numită Cedonia (azi cartie -rul Guşteriţa). La jumătatea sec. 12,respectiv în perioada 1141–1162, peri -metrul actual al municipiului a constituitteritoriul primelor colonizări cu populaţiegermană (saşi) în Transil vania. Locali -tatea apare menţionată prima oară, la 20dec. 1191, cu numele Cibinium, într-un actpapal emis la Roma cu prilejul înfiinţăriipreposi turii (administraţie ecleziastică derit catolic), fiind apoi consemnată îndiferite documente cu numele Prepositus
Cibiniensis (1192–1196), Prepositus Sci bi -
niensis (1211), Villa Hermani (1223),
Hermann sdorf (1321), Hermann stadt(1366) ş.a. În 1224, localitatea figura ca
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sediu al unui comite, iar în 1302 estemenţionată în docu mente ca reşed. unuiscaun. După pustiirea provo cată demarea invazie mongolă din 11 apr. 1241,aşezarea se reface repede şi-şi con stru -ieşte prima incintă fortificată (în jurulbisericii evanghelice de azi). În 1366 adevenit oraş (civitas), iar fortificaţiile(zidurile de incintă) s-au extins, cuprin -zând, până la sf. sec. 15, atât Oraşul deSus, cât şi Oraşul de Jos. În Evul Mediu,meşteşugurile şi comerţul au cunoscut ointensă dezvoltare, oraşul S. întreţinândlegături econo mice, comer ciale şi cultu -rale per manente cu Ţara Românească şicu Moldova (în 1376 existau 19 breslesibiene, în cadrul cărora se practicau 25de meserii, iar în sec. 17–18, bresleledepăşiseră cifra 40). Comerţul oraşului
S. cu Apu sul a cunoscut o permanentăşi înfloritoare dez voltare (la S. îşi aveasediul o Companie grecească de comerţpentru facilitarea schimburilor de mărfuriîntre Apus şi Răsărit), multe dintremărfurile sibiene erau întâlnite la Viena,Praga, Leipzig, Gdańsk. Din cauzafrecventelor 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 cărămidăroşie (fapt ce i-a atras la un moment datşi denumirea de Oraşul Roşu sau Cetatea
Roşie), străjuite de numeroase turnuri deapărare şi bastioane, înconjurate de uningenios sistem de şanţuri şi lacuri cuapă. În 1699, în S. existau 39 de turnuride pază şi apărare şi patru bastioane, dincare astăzi se mai păstrează câteva

(bastioanele Soldisch şi Haller, turnurileMăcelarilor, Dulghe rilor, Olarilor,Archebuzierilor, Pielarilor, Pulberăriei,Turnul Scărilor, Turnul Gross, Turnul dePoartă, Turnul Sfatului ş.a.). După ceTransilvania a intrat sub administraţiehabsburgică (1699), oraşul s-a dez vol  tatcontinuu, vechiul burg medieval trans -for mân du-se treptat într-un oraş modern.S-au construit numeroase edificii în careau pătruns influenţa barocului vienez,s-au efectuat lucrări de sistematizare şimodernizare (au fost secate lacurile şi afost amenajată pro menada), a fost fondatun gimnaziu iezuit (1692) etc. Înperioadele 1703–1791 şi 1849–1865, S. afost reşed. guverna torilor şi capitalavoievodatului Transilvania. În primajumătate a sec. 19, un nou val de coloniştide limbă germană, proveniţi din zonaSalzburg (Austria), s-au stabilit la Sibiu.Între anii 1836 şi 1865 au fost demolatecele cinci porţi ale oraşului (PoartaTurnului, Poarta Ocnei, Poarta Cisnădiei,Poarta Sfânta Elisabeta şi PoartaLeşurilor). În sec. 18–19, S. a fost unimportant centru cultural şi politic alromânilor transilvă neni. Aici îşi desfăşu -rau activitatea patru tipografii, în cadrulcărora se tipăreau numeroase periodiceromâneşti şi ger mane, printre care„Gazeta de Transilvania” (apărută la S.în perioada 1881–1946, după ce fusesepublicată mai întâi la Braşov, din 1838),„Telegraful român”, „Tribuna”,„Siebenbürger Zeitung”, „SiebenbürgerBote” ş.a., precum şi numeroase asociaţii,societăţi şi instituţii culturale, cum suntMuzeul Brukenthal, Societatea „ASTRA”

(1861), un seminar ortodox (1811),
Academia de Drept (1844), un teatru şi o
bibliotecă publică (sf. sec. 18), „Societatea
transil vană de ştiinţele naturii” ş.a. În
timpul Revoluţiei de la 1848, la S. şi-au
avut sediile Comitetul Naţional Român,
Comitetul de pacificaţiune şi Comanda -
mentul generalului Bem, iar la sf. sec. 19,
Memoran diştii 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 Tran silva -
niei în structurile Rega tului României. La
sf. verii şi începutul toamnei anului 1940,
locuitorii oraşului au protestat vehe ment
împotriva Dictatului de la Viena (din 30
aug. 1940), prin care Germania şi Italia
răpeau României partea de NV a Transil -
vaniei şi o cedau Ungariei horthyste. În
timpul evenimentelor din dec. 1989, în
municipiul S. s-au înregistrat 90 de morţi
şi ne număraţi răniţi. Oraşul S. a fost
declarat municipiu la 17 febr. 1968, având
în subordine ad-tivă localit. componentă
Păltiniş. Monumente: biserica „Sfânta
Maria”, iniţial romano-catolică (azi
biserică evanghelică), construită în anii
1350–1450, pe locul unei vechi biserici ce
data din sec. 12, dominată de un turn de
73,34 m înălţime, ridicat în 1494, este un
monument repre zentativ al stilului gotic
transilvă nean (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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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), de mo lată 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 inte rioare
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

1872-1877 cu contribuţia lui Andrei
Şaguna, pictată în 1964-1966 de Nicolae
Brana şi „Sfântul Luca” (1791); biserica
reformată-calvină (1783–1786), în stil
baroc; Catedrala ortodoxă mitro politană
„Sfânta Treime”, construită în 1902–1906
(pe locul unei biserici din 1778–1790),
după planul arhitecţilor Virgil Nagy şi
József Kamar din Budapesta. Biserica are
o cupolă şi un portal romanic, flancat de
două turnuri rectangulare, înalte de 45
m, şi a fost restaurată şi repictată în 1963–
1965 de Iosif Keber, declarată monument
istoric în 2004; bisericile „Sfânta
Elisabeta”, con struită în 1767–1771, în stil
baroc din ordinul împărătesei Maria
Tereza, şi „Sfântul Ioan” (Johannes),
zidită în 1881–1883, în stil neogotic, cu
un complex de clădiri dedicat ca orfelinat
pentru comunitatea evanghelică;
Sinagogă (1898–1899); Cazarma
„Kempel” (Arsenalul) datând din sec. 15,
cu unele transformări din 1784, cu turn
de apărare. Dintre vechile fortificaţii
(sec. 14–16) au rămas câteva bastioane,
mai multe turnuri şi unele frgmente de
ziduri, cum sunt: zidul cu arce (1357–
1366) din Pasajul Scărilor, zidul de
apărare de deasupra Pasajului Scărilor
(sec. 13), zidul de apărare (incinta a III-
a), sec. 14–19, turnu rile Pulberăriei (1485),
de plan circular, Pielarilor (1457–1485,
refăcut după explozia pulberii la 31 mart.
1566, după incendiul din 7 sept. 1570 şi
după explozia din 28 aug. 1638),

Archebuzierilor (sec. 14–16), Olarilor (sec.14–18), Bărbierilor (sec. 14–19, cu zid deapărare), Turnul Sfatului (începutul sec.15, refăcut în anii 1586–1588 şi 1826),Turnul de apărare al porţii (1357–1366),Turnul Dulgherilor (1337–1366, restauratîn 1967 şi 2007), Turnul Scărilor (sec. 13,forma actuală datează din 1542) ş.a.,bastioanele „Gross” (1540), în care afuncţionat Teatrul orăşenesc în perioada1788–1945, iar în prezent găzduieştesediul Filarmonicii, „Haller” (1556),„Soldisch” (1627). Numeroase case vechi:Casa artelor (1370), casele „ThomasAltemberger” (1470–1491, cu turn-locuinţăşi ancadramente specifice fazei de trecerede la gotic la Renaştere, în care a funcţionatPrimăria veche între 1545 şi 1948, „JohannLula” (1501–1514) – reşe dinţă somp -tuoasă, cu ample spaţii de reprezentare,„Weidner” (1571), „Haller” (sec. 16), înstilul Renaş terii, cu elemente dearhitectură gotică, „Reissen” (sec. 16),„Siebenardt” (sec. 16–17), „Veşteniaru”(sec. 16–19), casa Episcopiei evanghelice(1804), clădirea şcolii fostei mănăstiri aUrsulinelor (1733), clădirea liceuluiBrukenthal (1779–1781), hanul „La mielulalb” (sf. sec. 16) ş.a. Palatul Brukenthal –o adevărată emblemă a municipiuluiSibiu – este o construcţie amplă, cu treiniveluri şi un frumos portal baroc,realizată în anii 1778–1788, din iniţiativaşi pe cheltuiala lui Samuel Brukenthal,guvernator al Transilvaniei (1777–1787),în care acesta avea să-şi strângă colecţiilede tablouri, anti chităţi, numismatică,minerale, cărţi ş.a. şi care a fost inauguratla 25 febr. 1817, ca muzeu. Altemonumente: Podul metalic (1839), statuialui Daniel Teutsch (1899, sculptor Adolfvon Donndorf), bustul Mariei Tereza(1909, autor C. Kleber), monumentele luiGheorghe Bariţiu (1926, sculptor OscarSpäthe) şi Mihai Eminescu (1938, autorRadu Moga).La S. s-a născut HermannOberth (1894–1980), fizician şi inventatorgerman 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
(1 ian. 2011): 426 128 loc. (2,0% din
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populaţia ţării), din care 207 091 loc. desex masc. (48,6%) şi 219 037 loc. de sexfem. (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 recensă mântuldin 20-31 oct. 2011): 85,2% români, 4,5%rromi, 2,7% maghiari, 1,1% germani, apoiitalieni, 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 oraşelorşi munici piilor). Localit. componente ale
oraşelor şi muni cipiilor: 8.

Relief variat, reprezentat prin treitrepte princi pale (munţi, podişuri,depresiuni) care coboară de la 2 535 malt. (vf. Negoiu) până la 285 m (în luncaTârnavei Mari, la Mediaş), rezultând odiferenţă de nivel de 2 250 m.Succesiunea pe verticală a marilor unităţide relief, precum şi particularităţile lormorfologice imprimă jud. S. un caracterpredomi nant de munte şi podiş. Zonamontană, extinsă în partea de S a jud. S.,ocupă 30% din supr. sa, fiind formată dinmasive şi culmi aparţinând M-ţilorFăgăraş, Lotrului şi Cindrel. M-ţiiFăgăraş, situaţi în marginea de SE a jud.
S., la limita cu jud. Argeş şi Vâlcea, seprezintă sub forma unui bloc unitar,alungit pe direcţie V–E, cu o creastăzimţată, do minată de mai multe vârfurice depăşesc 2 000 m alt. (Negoiu 2 535 m,al doilea vârf ca înălţime din Carpaţiiromâneşti, după Moldoveanu, apoiVânătarea lui Buteanu 2 506 m, Vârtopu2 499 m, Ciortea 2 426 m, Paltinu 2 398,Suru 2 283 m ş.a.). M-ţii Lotrului şiCindrel (sau M-ţii Cibinului), amplasaţiîn colţul de SV al jud. S., la V de ValeaOltului, cunoscuţi şi sub denumirea deM-ţii Sibiu lui (datorită trăsăturilor lorgeografice comune), se caracterizeazăprin platforme de eroziune bineindividualizate, în mare parte acoperitecu păşuni naturale, prielnice dezvoltăriipăstoritului. Cele mai înalte vârfuri dinaceşti munţi (Cindrel 2 244 m, Ştefleşti2 242 m, Clăbucet 2 054 m, Strâmba Mare1 830 m ş.a.) se află pe terit. jud. S. Ceade-a doua mare unitate de relief, careocupă partea central-nordică a jud. S., înproporţie de 50% din terit. său, este Pod.Transilvaniei, reprezentat aici prin câtevasubunităţi şi anume: Pod. Hârtibaciului,Pod. Seca şelor, Pod. Târnavelor. Zonele

depre sionare, extinse pe 20% din terit.jud. S., sunt reprezentate prin mariledepresiuni Făgăraş şi Sibiu şi prin câtevamici bazinete şi culoare de vale (Sălişte,Miercurea-Apold, Roşia-Vurpăr, Alţina-Caşolţ, Bazna–Balta, Chirpăr ş.a.).
Clima este temperat-continentală,moderată, cu unele diferen ţieri legate deformele de relief, cu temp. medii anualecuprinse între 9,4°C pe Valea Oltului (laBoiţa), 4,3°C pe pantele munţilor mijlocii(la Păltiniş) şi sub 0°C pe crestele cele maiînalte (Negoiu). Diferenţa altitudinală aformelor de relief, precum şi circulaţiagenerală a maselor de aer, caracterizatăprin frecvenţa mare a advecţiilor de aertemperat-oceanic din V şi NV (mai alesîn peri oada estivală) şi prin influenţascăzută a advecţiilor aerului temperat-continental din E şi NE, determinădiferenţieri ale regimului climatic generalal jud. S. Astfel, în zonele montane verilesunt răcoroase, cu precipitaţii abundente,iar iernile friguroase, cu ninsori bogateşi strat de zăpadă persistent pe operioadă îndelungată, în timp ceţinuturile de podiş se caracterizează prinveri calde, cu precipitaţii frecvente, şi prinierni reci, cu strat de zăpadă relativ stabil.Desele fenomene de inversii termice dinarealele depresionare, manifestate însezonul rece, determină o individualizaretopoclimatică specifică pentru acestezone, caracterizată prin ierni cu temp.mai scăzute în spaţiul depresionar decâtpe pantele sau pe culmile munţilorînconjurători. Aşa se explică faptul cătemp. minimă absolută (–34,4°C) s-aînregistrat la Sibiu (2 ian. 1888), în ariadepresio nară şi nu pe crestele munţilor.Temp. max. absolută a atins valoarea de39,5°C, la Sibiu, la 7 sept. 1946. Regimulprecipitaţiilor variază în funcţie de unită -ţile de relief, cantitatea medie anualăoscilând între c. 650 mm în zoneledepresionare, c. 800 mm în reg. de podişşi 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 cuprinseîntre 1,8 şi 4,5 m/s, la Sibiu, şi între 1,5 şi6,5 m/s, la Păltiniş. La sf. iernii şiînceputul primăverii în Depr. Făgăraş şiDepr. Sibiu bate neregulat dinspre munteun vânt cald (cu caracter de föhn) numitlocal Vântul Mare, care provoacă încălziriaccentuate ce determină topirea zăpezii.
Reţeaua hidrografică de pe terit. jud.

S., cu o densitate medie de 0,9 km/km2,

aparţine în pro porţie 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 nume roşii 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
tera peutică, Horea, Cloşca, Crişan, Avram
Iancu, Brânco veanu, 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 transsil vanica),
păiuşul (Festuca porcii) ş.a., iar dintre rari -
tăţi 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 eta jul subalpin (1 700–1 900 m alt.) se
întâlnesc frec vent tufărişuri de smirdar
(Rhododendron kotschyi), jneapăn (Pinus
mugo), afin (Vaccinium myrtillus), merişor
de munte (Vaccinium vitis-idaea), care

alternează cu pajiştile naturale, şi carecoboară de regulă şi în partea superioarăa etajului montan. Pădurile de molid(Picea abies) acoperă pantele munţilorîntre 1 300 şi 1 700–1 800 m alt., iar pă -durile de fag (Fagus silvatica), în amesteccu răşi noase (brad, molid), sunt extinsepe pantele nordice ale M-ţilor Făgăraş şiCindrel, între 500 şi 1 300 m alt. În Pod.Hârtibaciului predomină pădurile degorun (Quercus petraea) în amestec cucarpen (Carpinus betulus) şi pădurile defag cu carpen, frasin, paltin, tei ş.a., iar îndepresiuni şi culoare depresionare segăsesc petice de păduri de stejar (Quercus
robur) în amestec cu diferite esenţelemnoase. Pajiştile secundare din zonelede podiş, mult restrânse din cauzaactivităţilor umane, sunt dominate de

păiuşuri (Festuca sulcata), iarba-vântu lui
(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 ceamai mare parte domeniului forestier,multe dintre specii având o valoarecinegetică deosebită. Dintre mami  ferelede interes vânătoresc se remarcă ursul,că   prio   rul, cerbul, jderul, râsul, mistreţul,vulpea, iepurele, veve riţa ş.a. Acestora lise adaugă ne nu mărate specii de păsări,
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printre care ierunca, mierla, cocoşul demunte, ciocârlia de munte, gaiţa demunte, sturzul de piatră, fâsa de munteş.a. Crestele munţilor înalţi, reprezintădomeniul favorit al turmelor de caprenegre (Rupicapra rupicapra), de claratemonumente ale naturii, fiind ocrotite delege, iar apele râurilor şi lacurilor suntpopulate cu păstrăv, biban, clean, crap,ştiucă, şalău, mreană ş.a.
Resursele naturale: zăcăminte degaze natu   rale, cu conţinut ridicat de metan(99%), exploatate la Bazna, Copşa Mică,Nou Săsesc, Ilimbav, Ghijasa de Jos, şizăcăminte de sare gemă, exploa tate pânănu demult la Ocna Sibiului şi MiercureaSibiului. Marmura se extrage din carierelede la Porumbacu de Jos, argilele dinarealele localit. Dumbrăveni, Agnita, ŞuraMare, Bazna, Mediaş ş.a., nisipurile la Aţel,Şeica Mare, Brateiu, iar balastul din albiilerâurilor Olt, Cibin, Hârtibaciu, TârnavaMare. O bogăţie aparte o reprezintăpădurile (203 220 ha, la sf. anului 2007),precum şi apele minerale cloro sodice dela Ocna Sibiului şi cele clorosodice, iodu -rate, bromurate de la Bazna şi MiercureaSibiului.
Istoric. Cele mai vechi urme de

locuire (topor din cremene, unelte din
silex), descoperite în peri metrul 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 vesti giile 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., desco -
perit 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)
sau ale unor aşezări civile (la Caşolţ,
Slimnic, Sibiu, Micăsasa, Mediaş, Roşia
ş.a.). După părăsirea Daciei de către
romani (în perioada 271–275), populaţia
autohtonă daco-romană de pe aceste
meleaguri a continuat să-şi desfăşoare
activi tatea neîntrerupt, aşa cum o
dovedesc descoperirile de la Roşia (sec.
2–3), Slimnic (sec. 3), Biertan (sec. 4),
Brateiu (sec. 4–6), Mediaş (sec. 9–10) etc.
Începând cu sec. 12 apar primele
menţiuni docu mentare ale unor aşezări
omeneşti (cea mai veche datând din 20
dec. 1191, referitoare la Cibinium, azi
Sibiu), care se înmulţesc în sec. 13–14
(Stejărişu 1223, Biertan 1224, Aţel 1253,
Tălmaciu 1265, Mediaş 1267, Agnita 1280,
Caşolţ 1302, Bazna 1302, Nou Săsesc 1305,
Loamneş 1320, Avrig 1364, Mihăileni
1382 etc.). Totodată, la jumă tatea sec. 12,
respectiv în perioada 1142–1162,
perimetrul actual al municipiului Sibiu
a constituit teritoriul primelor colonizări
cu populaţie germană (saşi) din
Transilvania, aici stabilindu-se, la
îndemnul regilor maghiari, familiile
venite din Saxonia superioară, cărora li
se acordau unele privilegii. Grupurile de
colonişti germani, constitu ite îndeosebi
din ţărani şi meşteşugari, s-au răspân dit
apoi şi în alte zone, organizându-se în
obşti teritoriale (numite scaune), având
dreptul de a-şi întemeia aşezări rurale, a
ridica cetăţi, a cultiva pământul sau să
desfăşoare o activitate meşteşu gărească.
Pe lângă nume roasele scaune sibiene,
care cuprindeau satele cu populaţie mixtă
(română şi germană), supuse aceluiaşi
regim de exploatare de tip feudal, existau
în Evul Mediu şi unele districte pur
româneşti (districtele Amlaşului, Făgă -
raşului, sau cel din zona Sălişte–Tălmaciu
aparţinând Măr ginimii Sibiului) care s-au
transformat în scaune, după modelul
celor săseşti, dar şi-au păstrat auto nomia
internă în întreg Evul Mediu.
Caracteristic Evului Mediu sibinian este
faptul că două feude româneşti –
Amlaşul şi Făgăraşul (azi situate par ţial
în jud. S.) nu au dispărut ca posesiuni
din titulatura domnilor români de peste
munţi, fiind mereu revendicate ca bunuri
ce li se cuvin de jure din moşi-strămoşi,
ele reapărând în documentele cancela -
riilor domneşti chiar şi în sec. 16–18. Tot -
odată, în sec. 13–15, în mai multe localităţi
de pe terit. actual al jud. S. au fost

construite puternice cetăţi de apărare, cu
biserici de incintă, printre care se remarcă
cele de la Cisnădioara, Sibiu, Biertan,
Slimnic, Sibiel, Orlat, Mediaş ş.a. În satul
Cârţa se află cea mai veche biserică în stil
gotic din România, aparţinând fostului
complex monahal întemeiat în 1202 de
călugării cistercieni şi desfiinţat în 1474
din ordinul regelui ungur Matia Corvin.
Un moment memorabil din istoria jud.
S. îl reprezintă victoria obţinută de Mihai
Viteazul asupra oştilor maghiare ale
principelui Andrei Báthori în lupta de la
Şelimbăr, din 18 oct. 1599, în urma căruia
domnul Ţării Româ neşti a înaintat către
Alba Iulia, intrând trium fal în aceasta (la
21 oct. 1599), instituindu-şi astfel stă -
pânirea asupra întregului teritoriu al
Transilva niei şi realizând prima oară
unirea tuturor românilor. Spre sf. sec. 17
(1699), ţinuturile sibi ene, împreună cu
întreaga Transilvanie, au căzut sub
dominaţia habsburgică, oraşul Sibiu
devenind (1703–1791 şi 1849–1865) reşed.
guverna torilor şi capitala principatului
Transilvania. În cursul sec. 19, ind.
manufacturieră din aşezările sibiene a
cunoscut o intensă activitate şi dez -
voltare, în ciuda intenţiilor Curţii impe -
riale de la Viena de a menţine această
zonă într-o stare de înapoiere, care să asi -
gure cu materii prime provinciile
ereditare ale habsburgilor. Tot în această
perioadă, oraşul Sibiu a fost unul dintre
cele mai impor tante centre ale luptei
românilor pentru emancipare naţională,
aici avân du-şi sediul (din 1848) Comitetul
Naţional Român ales de Adunarea de la
Blaj. O manifes tare de amploare o
reprezintă Conferinţa naţională a frunta -
şilor români din Transilvania (1/13–4/16
ian. 1861), care a adoptat două rezoluţii
privind recunoaşterea românilor „ca
naţiune politică şi independentă faţă cu
celelalte naţiuni”, precum şi folosirea
limbii române în viaţa publică, alături de
cea maghiară şi cea germană. Apogeul
luptei naţionale a românilor sibieni este
marcat de întrunirea Dietei Transilva niei
la Sibiu (3/15 iul. 1863), cu participare
româ nească majoritară (46 de delegaţi
români, faţă de 42 maghiari şi 32 saşi), în
cadrul căreia a fost votată o lege
referitoare la egalitatea constituţională a
naţi unii române cu celelalte naţiuni,
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folosirea limbii române în administraţie
pe bază de egalitate ş.a. În ultimele două
decenii ale sec. 19, locuitorii melea gu rilor
sibiene au fost alături de mişcarea
memoran distă, 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 parti cipat activ la acţiunile
întreprinse de Comitetul Naţional Român
al jud. S. pentru unirea Transilva niei cu
România, fapt con cretizat 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, ştiin ţific 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 desfiin ţat
judeţul, instituind regiunea Sibiu, cu
reşed. la Sibiu, care includea mai multe
raioane, oraşe şi comune, iar în 1952,
regiunea Sibiu a fost desfiin ţată 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 orga -
nizare ad-tiv teritorială bazată pe judeţe,
reînfiinţân du-se jud. S. în limitele actuale.

Economia actuală a jud. S. se carac -
terizează 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 industri ale 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, porţe -
lanuri, faianţă, produse ceramice şi alim.
(Sibiu, Mediaş, Copşa Mică, Cisnădie,
Agnita, Avrig, Dum brăveni, 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 pri veşte forma de
proprietate, structura producţiei etc.,
beneficiază de un cadru natural favorabil
dezvol tării tuturor ramurilor agricole,
având un profil complex, cu accent pe
cultura plantelor şi creşterea anima lelor
(ramuri cu vechi tradiţii). Deşi parti -
cularităţile 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 reve neau
suprafeţelor arabile, 106 895 ha păşunilor
naturale, 75 377 ha fâneţelor, 4 580 ha
livezilor şi pepinierelor pomicole şi 2 528
ha viilor şi pepini erelor viticole. În anul
2007, terenurile arabile erau culti vate 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 prac tică 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 podgo rii, în localit.
Axente Sever, Apoldu de Sus, Mediaş,
Şeica Mică, Valea Viilor, Aţel, Miercurea
Sibiului, Biertan ş.a. Soiurile predo -
minante de struguri sunt Traminer,
Fetească, Riesling, Pinot Gris, Muscat-
Ottonel. 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 pro porţie de peste 99,7%)
cuprindea 52 500 capete bo vine (99,7% în
proprietate particulară), 123 714 ca pete
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
totali tate privatizate). Jud. S. se remarcă
şi printr-o tradi ţie 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 econo -
mice între diferitele localit. ale jud. S. sau
cu celelalte localit. din ţară, au cunoscut
o permanentă dezvoltare şi moderni zare,
cu toate greutăţile inerente perioadei de
tran ziţie 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 tran -
sportului 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
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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, lun gimea drumurilor publice
sibiene totaliza 1 599 km (din care 312 km
drumuri modernizate), cu o den sitate de
29,4 km/100 km2 (inferioară mediei pe
ţară, care este 33,9 km/100 km2). În afara
drumu rilor 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 Munte niei 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. Trans -
porturile aeriene de mărfuri şi călători
sunt efectuate prin intermediul
aeroportului din Sibiu.

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 profesio nale, cu
5 495 elevi şi 379 profesori, trei instituţii
de învăţământ superior (Universităţile
„Lucian Blaga” şi „Dimitrie Cantemir” şi
Institutul Teologic Orto dox), cu 21
facultăţi, 25 884 studenţi şi 801 pro fesori.
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

„Cindre lul”), 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 cine -
matograf, 14 case de cultură, 150 cămine
culturale, nouă cluburi, nume roase
formaţiuni corale şi de dansuri, ansam -
bluri 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 antre nori şi 163
arbitri.

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
poli clinici două dispen sare, 187 cabinete
medicale private, 275 cabinete stomatologice
parti culare, 123 farmacii şi puncte far -
maceutice 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.

Turism. Varietatea şi frumuseţea remar -
cabilă a peisajului natural (predominant
muntos şi de podiş), poziţia jud. S. la
întretăierea unor importante căi de
comunicaţie, exis tenţa numeroaselor
monumente istorice şi arhitectonice,
particularităţile şi autenti citatea portului
popular, origina litatea obiceiurilor şi
datinilor, prezenţa unor staţiuni cli -
materice şi balneoclimaterice ş.a. repre -
zintă principalele obiec tive 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,
nume roasele poteci de munte marcate)
au stimulat un flux turistic local şi de
tranzit foarte intens. La valorile peisa -
gistice fără sea măn ale munţilor se
adaugă multi tudinea şi diversitatea altor
obiective şi elemente de interes turistic,
printre care: monu mentele 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 clima terică Păltiniş şi staţiunile
balneocli materice Ocna Sibiului, Bazna
şi Mier curea Sibiului, numeroasele re -
zervaţii natu rale şi monumente ale
naturii (rezer vaţia paleontologică de la
Turnu Roşu, rezervaţia complexă Bâlea,
rezervaţia hidrogeologică „Lacul fără
Fund” din Ocna Sibiului ş.a.), monu -
mentul 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 adec vată, 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.
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Localităţile jud. Sibiu(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)
I. Municipii Localit. componente ale municipiilor                     Satele care aparţin municipiilor

1. MEDIAŞ (1267)                                                                            1. Ighişu Nou (1305)
2. SIBIU (1191) 1. Păltiniş (1909)
II. Oraşe Localit. componente ale oraşelor                        Satele care aparţin oraşelor
1. AGNITA (1280) 1. Coveş (1357)2. Ruja (1349)
2. AVRIG (1364)                                                                            1. Bradu (1311–1319)                                                                           2. Glâmboaca (1322)
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                                                                           3. Mârşa (1956)
                                                                           4. Săcădate (1306)

3. CISNĂDIE (1204) 1. Cisnădioara (1223)
4. COPŞA  MICĂ (1402)
5. DUMBRĂVENI (1332) 1. Ernea (1366)

2. Şaroş pe Târnave (1283)
6. MIERCUREA SIBIULUI (1290) 1. Aplodu de Sus (1290)

2. Dobârca (1309)
7. OCNA  SIBIULUI (1263)                                                                            1. Topârcea (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)                                                                            1. Colonia Tălmaciu (1956)
                                                                           2. Tălmăcel (1453)
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III. Comune Satele componente
(primul sat este reşed. com.)

1. ALMA 1. Alma (1289)
2. Giacăş (1337)
3. Şmig (1317)

2. ALŢINA 1. Alţina (1291)
2. Beneşti (1406)
3. Ghijasa de Sus (1636)

3. APOLDU  DE  JOS 1. Apoldu de Jos (1288)
2. Sângătin (1290–1301)

4. ARPAŞU  DE  JOS 1. Arpaşu de Jos (1223)
2. Arpaşu de Sus (1509)
3. Nou Român (1307)

5. AŢEL 1. Aţel (1253)
2. Dupuş (1267)

6. AXENTE SEVER 1. Axente Sever (1305)
2. Agârbiciu (1343)
3. Şoala (1331)

7. BAZNA 1. Bazna (1302)
2. Boian (1309)
3. Velţ (1359)

8. BÂRGHIŞ 1. Bârghiş (1357)
2. Apoş (1311–1345)
3. Ighişu Vechi (1291)
4. Pelişor (1357)

5. Vecerd (1337)
6. Zlagna (1318)

9. BIERTAN 1. Biertan (1224)
2. Copşa Mare (1283)
3. Richiş (1283)

10. BLĂJEL 1. Blăjel (1393)
2. Păucea (1366)
3. Romaneşti (1954)

11. BOIŢA 1. Boiţa (1453)
2. Lazaret (1956)
3. Lotrioara (1956)
4. Paltin (1954)

12. BRATEIU 1. Brateiu (1283)
2. Buzd (1356)

13. BRĂDENI 1. Brădeni (1297)
2. Retiş (1353)
3. Ţeline (1614)

14. BRUIU 1. Bruiu (1307)
2. Gherdeal (1532)
3. Şomartin (1307)

15. CÂRŢA 1. Cârţa (1223)
2. Poieniţa (1357)

16. CÂRŢIŞOARA 1. Cârţişoara (1223)
17. CHIRPĂR 1. Chirpăr (1332–1333)



2. Săsăuş (1479)
3. Vărd (1317–1320)
4. Veseud (1379)

18. CRISTIAN 1. Cristian (1223).
19. DÂRLOS 1. Dârlos (1317)

2. Curciu (1322)
3. Valea Lungă (1309)

20. GURA  RÂULUI 1. Gura Râului (1380)
21. HOGHILAG 1. Hoghilag (1309)

2. Prod (1348)
3. Valchid (1345)

22. IACOBENI 1. Iacobeni (1309)
2. Movile (1355)
3. Netuş (1309)
4. Noiştat (1355)
5. Stejărişu (1223)

23. JINA 1. Jina (1396)
24. LASLEA 1. Laslea (1309)

2. Floreşti (1305)
3. Mălâncrav (1305)
4. Nou Săsesc (1305)
5. Roandola (1322)

25. LOAMNEŞ 1. Loamneş (1320)
2. Alămor (1319)
3. Armeni (1319)
4. Haşag (1263)
5. Mândra (1750)
6. Sădinca (1913)

26. LUDOŞ 1. Ludoş (1330)
2. Gusu (1309)

27. MARPOD 1. Marpod (1349)
2. Ilimbav (1375)

28. MERGHINDEAL 1. Merghindeal (1332–1335)
2. Dealu Frumos (1329)

29. MICĂSASA 1. Micăsasa (1267)
2. Chesler (1439)
3. Ţapu (1309)
4. Văleni

30. MIHĂILENI 1. Mihăileni (1382)
2. Metiş (1319)
3. Moardăş (1373)
4. Răvăşel (1394)
5. Şalcău (1394)

31. MOŞNA 1. Moşna (1280)
2. Alma Vii (1298)
3. Nemşa (1359)

32. NOCRICH 1. Nocrich (1263)
2. Fofeldea (1332–1335)
3. Ghijasa de Jos (1319)
4. Hosman (1317–1320)
5. Ţichindeal (1350)

33. ORLAT 1. Orlat (1265)
34. PĂUCA 1. Păuca (1309)

2. Bogatu Român (1324)
3. Broşteni (1296)
4. Presaca (1647)

35. POIANA  SIBIULUI 1. Poiana Sibiului (1490)
36. POPLACA 1. Poplaca (1382)
37. PORUMBACU DE JOS 1. Porumbacu de Jos (1466)

2. Colun (1322)
3. Porumbacu de Sus (1466)
4. Sărata (1466)
5. Scoreiu (1392)

38. RACOVIŢA 1. Racoviţa (1443)
2. Sebeşu de Sus (1733)

39. RĂŞINARI 1. Răşinari (1204)
2. Prislop (1954)

40. RÂU  SADULUI 1. Râu Sadului (1750)
41. ROŞIA 1. Roşia (1327)

2. Caşolţ (1302)
3. Cornăţel (1306)
4. Daia (1327)
5. Nou (1322)
6. Nucet (1387)

42. SADU 1. Sadu (1335)
43. SLIMNIC 1. Slimnic (1282)

2. Albi (1954)
3. Pădureni
4. Ruşi (1424)
5. Veseud (1332–1335)

44. ŞEICA  MARE 1. Şeica Mare (1308–1310)
2. Boarta (1349)
3. Buia (1296)
4. Mighindoala (1956)
5. Petiş (1336)
6. Ştenea (1392)

45. ŞEICA  MICĂ 1. Şeica Mică (1311–1348)
2. Soroştin (1311)

46. ŞELIMBĂR 1. Şelimbăr (1323)
2. Bungard (1429)
3. Mohu (1494)
4. Veştem (1468)
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47. ŞURA  MARE 1. Şura Mare (1332–1335)
2. Hamba (1332–1335)

48. ŞURA MICĂ 1. Şura Mică (1323)
2. Rusciori (1380)

49. TÂRNAVA 1. Târnava (1331)
2. Colonia Târnava (1956)

50. TILIŞCA 1. Tilişca (1366)
2. Rod (1419)

51. TURNU  ROŞU 1. Turnu Roşu (1476)
2. Sebeşu de Jos (1733)

52. VALEA VIILOR 1. Valea Viilor (1263)
2. Motiş (1319)

53. VURPĂR 1. Vurpăr (1296)

Dunării şi al lacului de acumulare Porţilede Fier I, la poalele M-ţilor Almăj şiLocvei, la graniţa cu Serbia; 2 443 loc. (1ian. 2011): 1 171 de sex masc. şi 1 272 fem.Expl. de granit. Mori acţionate hidraulic(mori de apă). Pescuit în regim natural.Pomi cultură. Muzeu cu colecţii dearheologie, etnografie şi numismatică (însatul Gornea). În arealul satului Gorneaau fost descoperite (după 1968) vestigiileunei aşezări neolitice datând din milen.5–4 î.Hr. (cultura Vinča-Turdaş), urmemateriale din Epoca bronzului şi dinprima Epocă a fierului, precum şivestigiile unui castru roman din piatră(60 x 60 m) şi ale unei aşezări romanecivile. Satul Sicheviţa apare menţionatdocumentar, prima oară, în perioada1690–1700. În satul Gornea există schitulcu acelaşi nume (de călugări), întemeiatîn anul 2001, cu biserica având hramul„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”,un paraclis sfinţit la 21 nov. 2006, chilii,bucătărie, trapeză şi un arhondaricconstruit în anul 2002.
SICULENI, com. în jud. Harghita,formată dintr-un sat, situat în Depr. Ciuc,pe cursul superior al Oltului, în zona deconfl. cu râurile Racu, Segheş şi Şugo, lapoalele M-ţilor Harghita şi Ciuc; 2 848loc. (1 ian. 2011): 1 420 de sex masc. şi1 428 fem. Prelucr. lemnului şi a cărnii.Creşterea bovinelor, porcinelor şi aovinelor. Satul Siculeni apare menţionatdocumentar, prima oară, în 1567. Înnoaptea de 7 ian. 1764, trupele imperialehabsburgice au tras cu tunul de peDâmbul Bogat în locuitorii satuluiSiculeni (pentru că bărbaţii de aicirefuzaseră să se înroleze în regimentelegrănicereşti înfiinţate din ordinul Curţiiimperiale de la Viena), omorând peste500 de oameni. În amintirea victimelorsecuieşti, în 1899 a fost ridicată Columna

memorială „Siculicidium”. Până la 17febr. 1968, satul şi com. S. s-au numit
Harghita. Până la 7 apr. 2004, com. S. aavut în componenţă satele Ciaracio,Ciceu (care la acea dată au format com.Ciceu), Racu şi Satu Nou (aceste douăsate 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; den sitatea:
2 419 loc./km2. Staţie de c.f. (inaugurată
în 1875). Nod rutier. Expl. de balast.
Producţie de motoare, de turbine, de
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SIC 1. Dealurile Sicului, regiune colinarăîn Câmpia Transilvaniei, partecomponentă a Câmpiei Fizeşului, situatăla S de valea râului Fizeş, alcătuităpredominant din depozite tortoniene(argile mar noase, gresii, tufuri, sare).Relieful, dezvoltat pe structuri diapire,este dominat de cueste, vârfuri reziduale,cu alt. de 450–550 m, versanţi afectaţi dealunecări, 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 (biocom -
plex 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 refor mată), cu forme de tranziţie
de la arhitectura roma nică la cea gotică,
ce păstrează fragmente de picturi murale
interioare din sec. 14 („Judecata de Apoi”,
Legendele Sfintei Ursula, Sfântului
Nicolae, Sfântu lui Ladislau), bisericile din
lemn cu hramu rile „Sfântul Ioan Gură de
Aur” (1707), cu decor sculptat şi cu turn-
clopotniţă cu foişor pe pronaos, şi „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1731) şi o
biserică romano-catolică (1758–1795). 
SICAŞ, pas în Carpaţii Orientali, pecursul superior al râului Şicăsău (afluentdrept al Târnavei Mari), între M-ţiiGurghiu (la V) şi M-ţii Harghita (la E), la1 000 m alt. Străbătut de o şosea moder -nizată care face legătura între Depr.Giurgeu şi Depr. Odorhei.
SICHEVIŢA, com. în jud. Caraş-Severin,alcă tuită din 19 sate, situată pe stg. Văii Sighetu Marmaţiei. Biserica reformată



instrumente optice şi echipamente
fotografice, de aparate, dispozitive şi
instrumente medicale şi de laborator, de
mobilă, cherestea, placaj, plăci aglo -
merate din lemn/PAL, plăci fibrolem -
noase, de şuruburi, de piese de schimb
pentru autovehicule, de conf. textile, de
tricotaje, covoare, cără mizi, 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, reor -
ganizat 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

naturii (1878); Muzeul arhitecturii
populare mara mureşene, inaugurat la 30
mai 1981,situat în aer liber, pe Dealul
Dobăieş, cuprinde toate tipurile de
construcţii săteşti din Maramureş; Muzeu
memorial închi nat victimelor comu -
nismului, organizat în sediul fostului
penitenciar şi inaugurat la 20 iun. 1997;
Casa me morială „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 comu nis mului unul dintre cele
mai dure peniten ciare din ţară, în care şi-au
găsit sfâr şitul 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 da tează din Paleolitic şi Neolitic, iar
pe Dealul Solo van au fost descoperite
(1964–1965) vestigiile unei aşezări forti -
ficate 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
Comi tatului Maramureş, servind şi ca loc
de adunări şi târguri, pe care rutenii o
numeau Sihot. În 1397, localit. este
consemnată în docu men  te ca oppidum
(târg), în 1459 ca civitas (oraş), iar mai
târziu cu toponimul Marmaţia (Datum
Mar matiis). În sec. 16, la S.M. a luat fiinţă

o şcoală calvină româ nească, ce afuncţionat până în sec. 17, iar în 1836 s-adeschis o Academie de Drept (re orga -nizată în 1869), care a existat până în 1920.La 5 febr. 1861, intelectualii mara mu re -şeni au fondat „Asociaţiunea pentrucultura poporului român din Maramu -reş”, una dintre cele mai vechi insti tuţiide cultură, dar cu o existenţă efemeră(până în 1867), în 1862 a fost înte meiat„Institutul pedagogic românesc” (Prepa -randia), care a funcţio nat până în 1872,iar în 1867 a fost înfiin ţată Societatea delectură a românilor maramureşeni„Dragoşeanca”. Până la 1 ian. 1965, oraşuls-a numit Sighet, iar la 17 febr. 1968 a fostdeclarat municipiu. În prezent, mu -nicipiul S.M. are în sub ordine ad-tivă 5localit. componente: Iapa, Lazu Baciului,Şugău, Valea Cufundoasă, Valea Hota -rului. Monumente: biserică romano-catolică, atestată documentar în 1326 (din1540 aparţine cultului reformat),reconstruită în stil neogotic (1859–1862);biserica fostei mănăstiri a piariştilor(1730–1775); bise rica romano-catolică(1736); biserica ucraineană cu hramul„Înălţarea Sfintei Cruci” (1791); bisericaortodoxă cu hramul „Ador mirea MaiciiDomnului” construită în 1890–1892 şipictată în perioada 1930–1933 de TraianBiltiu-Dâncuş, ajutat de pictorul italianTasso Marcini şi Elena Mureşan. Bisericaa fost restaurată integral, inclusiv pictura,
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în anii 2003–2008 şi are un iconostas nou,din stejar, cu icoane pictate de soţiiDrânceanu; clădirea Vicaria tului ortodoxucrainean (sec. 19); clădirea fostei şcolireformate (1802), în care a funcţionat(1836–1920) Academia de Drept, aziLiceu peda gogic; clădirea fostei Primării(sec. 19), azi Casa Armatei; PalatulPrefecturii (1691–1697); clădirea fostuluiTribunal (1893), azi sediul Primărieimunicipale; Cazarma (1850–1890); clădi -rea construită în anii 1890–1910, în carea fost sediul unei Loji francmasonice;clădirea Gării C.F.R. (1893–1897); clădireafostului penitenciar (1897), azi muzeumemorial: Sinagogă (1902); PalatulCultural (1913). Casa-muzeu „ElieWiesel” – casa în care s-a născut (1928)scriitorul american de origine ebraică ElieWiesel, laureat al Premiului Nobel pentrupace (1986).
SIGHIŞOARA, municipiu în jud. Mureş,situat în Pod. Târnavelor, la 315–425 malt., la poalele dealurilor Gării (528 m alt.)la N, Stejăriş (542 m), la E, Dealul deMijloc (603 m), la S, Brădet (524 m), la Vşi dominat de Dealul Cetăţii (425 m), pestg. râului Târnava Mare, la confl. cu râulŞaeş, la 56 km SE de municipiul TârguMureş; 31 956 loc. (1 ian. 2011): 15 218 desex 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. (inauguratăîn 1898). Nod rutier. Expl. de balast.Producţie de fire şi cabluri electrice şielectrocasnice, de fire sintetice şiartificiale, de aparate, dispozitive şiinstrumente medicale şi de laborator, demobilă, de mobilier sanitar, scolar, delaborator şi de birou, de confecţii (în

special camăşi bărbăteşti), lenjerie decorp, îmbrăcăminte din piele, de articolede marochinărie si de voiaj, de cărămidă,ţiglă, var, geamuri, faianţă, de articolepentru menaj (vase emailate, farfurii,ceşti, sticle de ambalaj), de obiecteornamentale (bibelouri, vaze pentru florietc.) şi de produse alim. (preparate dincarne şi lapte, băuturi alcoolice, oţet,panificaţie ş.a.). Muzeu municipal deistorie şi artă feudală, organizat (1899) înTurnul cu ceas, care cuprinde colecţii dearheologie, istorie şi etnografie (mobi lier,arme, unelte, ceasuri, icoane etc.); Casamemo rială „N.D. Cocea” şi casa în carea copilărit Hermann Oberth (născut laSibiu în 1894–m. 1980), fizician şiinventator german originar din Romînia.La S. are loc anual Festivalul artelormedievale (din 1993) şi Festivalulinternaţional de blues (din anul 2005).
Istoric. S. constituie una dintre cele maivechi şi constante vetre de locuire aleţării, aici fiind descoperite vestigiiarheologice datând din Neolitic, dinperioada de mijloc a Epocii bronzului(sec. 16–13 î.Hr.) şi din Epoca fierului (LaTène, sec. 2 î.Hr.-1 d.Hr.). În 1897, peDealul Wietenberg (numit şi DealulTurcu lui) de lângă S. au fost descoperiteurmele unei aşezări, specifice perioadeide mijloc a Epocii bron zului, în care s-augăsit spade, topoare, securi, săbii ş.a.(toate din bronz), precum şi numeroasevase ceramice (străchini cu buzaprelungită în lobi unghiu lari, ceşti cu otoartă, vase cu picior ş.a.) decorate cubenzi spiralate-meandrice, care alcătuiescmotive cu valoare de simbol solar şi careau dat numele Culturii Wietenberg (sec.16–13 î.Hr.). În 1861, în punctul„Kulterberg” de pe Dealul Stejăriş a fostdescoperită o mare necropolă daco-

romană, cu morminte de incineraţie şi deînhumaţie, datând din sec. 2–3, din cares-au recuperat vase ceramice daci ce şimonede romane, iar în 1960, în punctulnumit „Pârâul Hotarului” din SVoraşului S. au fost iden tificate 12morminte de incineraţie în care s-au găsitfibule, vase ceramice dacice, vârfuri desăgeţi, monede romane ş.a. Pe platoulPomoale au fost scoase la iveală urmeleunui castru roman cu val de pământ şişanţ, care a aparţinut Legiunii a XIII-a
Gemina, precum şi ale unei aşezări civileromane (sec. 2–4), în care s-au găsit ţigle,cărămizi cu ştam pilă, inscripţii de cult şifunerare, reliefuri, inele din aur cufiligran, opaiţe, 26 de monede romaneemise în perioada 108–248 ş.a. La mijloculsec. 12 au fost aduşi în această zonăcolonişti germani din Saxonia (saşi),cărora li s-au acordat anumite drepturişi privilegii, creându-se (în sec. 13) unadevărat burg medieval cu caractermeşteşugăresc şi comercial, înconjurat deziduri de apărare. Cronicarul sas GeorgKrauss (1607–1679) menţionează, într-una dintre lucrările sale, înteme iereacetăţii Sighişoara în anul 1191. Docu -mentar însă, localitatea apare consemnatăpentru prima oară în 1224, în Diplomaregelui Andrei II al Unga riei. Ulterior,aşezarea medievală este menţio nată îndocumentele vremii cu diferite nume:
Castrum Sex sau Seniores de Castro Sex (14dec. 1280), Schaäsburg (1282), Schespurch(1298), Segusvár (1300), Civitas de Segusvár(1367), Sighişoara (din 1435). Se pare cănumele aşezării derivă de la râul Şaeş, pecare localnicii de origine germană îlnumeau Schaäs (de unde Schaäsburg), iarcei de origine maghiară îi spuneauSegesd (de unde Segesvár), adică (înambele limbi) Cetatea Şaeşului. În 1339,
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localit. a devenit reşed. unui comitat şiun important centru meşteşugăresc, iarîn 1345 a fost recunoscută ca oraş. În sec.13–14, S. făcea parte din Terra Blachorum(Ţara Românilor). În sec. 14–15, în urmaconstruirii unei extinse centuri defortificaţii (ziduri, bastioane, turnuri deapărare, păstrate în mare parte şi astăzi),
S. s-a impus ca unul dintre cele maiputernice burguri (oraş-cetate) din parteade E a Europei, în care funcţionau 15corporaţii, 20 de bresle ş.a., iar în 1493 aprimit dreptul de a organiza târgurianuale. La începutul sec. 16 a avut loc unintens proces de depopulare temporarăa cetăţii, locuitorii săi părăsind-o caurmare a frecventelor atacuri şi jafuri. În1585 şi 1603, oraşul a fost afectat defoamete, în 1601 şi 1604 prădat de oasteagene ralului austriac de origine italianăGiorgio Basta, iar în anii 1554, 1572, 1586,1603, 1646–1647, 1661, 1709, 1719,populaţia a fost decimată de ciumă. La30 apr. 1676, c. 3/4 din oraş a fost distrusăde un puternic incendiu, amplificat şi deexplozia depozi tului de muniţii aflat înTurnul croitorilor. În 1785, S. figuraprintre pr. oraşe ale Transilvaniei în carese dezvoltase pe scară largă culturaviermilor de mătase. Locuitorii din S. auparticipat la acţiunile revoluţionare din1848–1849, precum şi la eveni men teleanului unionist 1918. Oraşul, declaratmunicipiu la 17 febr. 1968, are însubordine ad-tivă 6 localit. componente(Angofa, Aurel Vlaicu, Rora, Şoromiclea,

Venchi, Viilor) şi un sat (Hetiur), atestatdocumentar în 1301. Monumente: la S.se păstrează cel mai frumos şi maicomplet ansamblu urban medieval dinRomânia (sec. 14–17), care are înfăţişareaunei aşezări cu străzi înguste (unele înpantă), cu case masive din cărămidă,totul încon jurat de o centură de ziduri(supraînălţate în sec. 15 şi 17, de la 4 mcât erau iniţial la 8 m înălţime), lungă de930 m, întărită cu 4 bastioane (în prezentmai sunt 3) şi 14 turnuri de apărare (dincare se mai păstrează doar nouă) purtândnumele unor bresle: Turnul funarilor(sec. 14); Turnul cositorarilor (1583), înaltde 45 m, întărit (sec. 15) cu creneluri şiguri de tragere; Turnul tăbăcarilor (sec.14–15); Turnul cojocarilor (sec. 14, refăcutîn 1676), de plan pătrat (5 x 5 m); Turnulcroitorilor (sec. 13–14), refăcut în anii1677–1678 după distrugerea provocatăde explozia din 30 apr. 1676 (aici se aflapulberăria oraşului) şi restau rat în 1935,are o formă dreptunghiulară (14 x 8 m);Turnul măcelarilor (sec. 15), iniţial cubază octogo nală, reconstruit hexagonalîn sec. 16; Turnul cizma rilor (1521, refăcutîn anii 1676–1681 după incendiul din1676); Turnul fierarilor construit în 1631pe locul vechiului Turn al bărbierilordemolat în 1630. Cel mai puternic şimonumental este Turnul Primăriei(Sfatului) sau Turnul cu ceas (sec. 14),înalt de 64 m, străjuit la partea superioarăde patru turnuleţe secundare de 12,5 mînălţime fiecare, plasate pe colţurile
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acoperişului, care reprezentau simbolulautonomiei judiciare a Sighişoarei. Acestturn a fost reşed. primăriei oraşului pânăîn anul 1556, apoi a avut diversedestinaţii, iar în 1899 a fost amenajat camuzeu de istorie a oraşului. Formaactuală a Turnu lui cu ceas datează din1676, când a fost reparat după incendiuldin 30 apr. 1676. Avariat de curuţi în1704, turnul a fost reparat abia în anii1775–1776. Orologiul turnului este atestatdocumentar în 1648, an în care au fostmontate şi figurinele acestuia (carereprezintă fie care câte o zi a săptămânii),operă a meşterului-sculptor JohannKirschel. În 1964, meşterul german FritzKonrad a adaptat acestui ceas un motoraşelectric. Alte monumente: Basti onulartileriei (1551); biserica fostei mănăstiria Dominicanilor, de mari dimensiuni(44,50 m lungime, 12,60 m lăţimea navei,5,70 m lăţimea corului), apare menţionatădocumentar, prima oară, în 1298 cabiserică-hală, în perioada 1483–1515 a fostamplificată în stilul goticului târziu, iarîn 1550 a fost preluată de cultulevanghelic. Afectată parţial de incendiuldin 30 apr. 1676, biserica a fost restauratăîn anii 1677–1682 şi renovată în anii 1928–1929. Biserica posedă un altar baroc (din1680), o orgă mare şi o orgă mică,instalate în 1715, şi o colecţie de 39 decovoare datând din sec. 17; bisericaevanghelică din Deal, construită în treietape (sec. 12–15), iniţial în stil romanic(biserică-hală), refăcută în 1345 în stilgotic târziu şi amplificată în perioada1429–1483, păstrează un amvon sculptatîn 1480, fragmente de picturi muraleinterioare executate în anii 1483–1488 deKendlinger Jacobus şi Valentin, un altarpoliptic pictat (c. 1515) şi mobi lier (stranedin lemn) în stilul Renaşterii, realizat în1523–1528 de Johannes Reychmuth. Laaceastă biserică s-a întrunit (în 1506)nobilimea maghiară, secuiască şi săseascăpentru a reînnoi Unio Trium Nationum(încheiat în sept. 1437) în vedereaexcluderii românilor din viaţa politică aTransilvaniei. Biserica evanghelică dinDeal a fost supusă unor reparaţii în anii1590, 1613, 1654–1655, 1698, 1728, 1934,iar în periaoda 1992–2003 a fost restauratăintegral (inclusiv picturile murale). Acestultim proiect de restaurare a fost distins,în anul 2005, cu Marele premiu „EuropaNostra” decernat de Uniunea Europeanăpentru patrimoniu; biserica greco-catolică
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(a lepro şilor), în stil gotic (1480–1500);biserica ortodoxă cu hramul „Intrarea înBiserică a Maicii Domnului” (1788–1797),cu iconostas nou, realizat din lemnsculptat, instalat în 1997; biserica refor -mată (1888), în stil neogotic, construitădupă planul arhitectului Alpar Ignac dinBudapesta; biserica unitariană (1936–1938); biserica romano-catolică, cu o navăde 30 m lungime, a fost constuită în anii1895–1900, în stil eclectic (neogotic şineoromanic), pe locul fostului Turn allăcătuşilor care fusese reconstruit dupăincendiul din 30 apr. 1676, dar demolatîn 1894; Catedrala ortodoxă cu hramul„Sfânta Treime” construită în anii 1934–1937 după planul arhitectului DumitruPetrescu-Gopes şi pictată la interior deAnastasie Damian (picturile au fostrestaurate în 1980–1984); biserica orto -doxă din cartierul Corneşti (1797, pictatăîn 1818 de Ioan Pop din Făgăraş); Scaraşcolarilor (acoperită), construită în anul1642, pe o pantă cu o diferenţă de nivelde 24 m, iniţial formată din 300 de treptedin lemn, iar în prezent doar din 175 detrepte întrerupte de platforme late. Lacapătul de sus al scării se află o şcoală,care funcţionează din 1522, cu o clădireconstruită în două etape (1729 şi 1803),la care a învăţat, printre alţii, savantulHermann Oberth; Gangul babelor,

construit din lemn (în 1844), prin carebătrânii oraşului aveau acces uşor sprebiserică, pe timp nefavorabil; Podul„Mamut” (lung de 35 m şi lat de 8,90 m),construit din lemn în 1873–1874, deinginerul W. Mildt, a fost distrus deinundaţiile din 1975, pe locul lui fiindconstruit un pod din beton; casa în carea locuit Vlad Dracul (1431–1436) şi în carese presupune că s-a născut Vlad Ţepeş;Casa cu cerb (sec. 17), distrusă de incen -diul din 30 apr. 1676 şi reconstruită în1691 de primarul Michael Deli (pro -prietarul ei de atunci) şi restaurată în anii1997–2001 ş.a. În satul Hetiur se află obiserică evanghelică (sec. 15, cu uneletransformări din sec. 17 şi 19 şi turn-clopotniţă din 1744) şi o bise rică ortodoxăcu hramul „Buna Vestire” (1808). În 1992au fost iniţiate şi sponso rizate (de unelefirme din Germania) ample lucrări deconsolidare şi reno vare a oraşuluimedieval, cu toate obiectivele sale (ziduri,turnuri, clădiri vechi etc.), iar în 1999,ansamblul urban medieval Sighişoara afost inclus pe lista patrimo niului culturalmondial UNESCO. Pe Dealul Stejăriş seaflă o pădure de stejari, declarată rezervaţieforesti eră. Important centru turistic.
SIHASTRU, Mănăstirea ~ Õ Ploscuţeni.

SIHĂSTRIA, Mănăstirea ~ Õ Vânători-
Neamţ.

SIHĂSTRIA PLĂIŞOR Õ Săliştea.

SIHĂSTRIA VORONEI, Mănăstirea ~ Õ
Vorona.

SIHLA, Schitul ~ Õ Vânători-Neamţ.

SIHLEA, com. în jud. Vrancea, alcătuitădin 4 sate, situată în zona de contact aCâmpiei Râmni cului cu SubcarpaţiiVrancei; 5 404 loc. (1 ian. 2011): 2 651 desex masc. şi 2 753 fem. Staţie (în satulSihlea) şi haltă de c.f. (în satul Voetin),inaugurate la 13 iun. 1881. În satul Sihlease află un conac (sec. 19) şi o biserică avândhramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şiElena” (1850–1854), iar în satul Voetin,biserica ortodoxă cu hramul „AdormireaMaicii Domnului”, ctitorie din 1808 aserdarului Asanache Robescu.
SIHLOAIA, vârf în Obcina Mare, repre -zentând alt. max. a acesteia (1 224 m).
SIHOT Õ Sighetu Marmaţiei.

SILIŞTEA 1. Com. în jud. Brăila, alcătuitădin 6 sate, situată în zona de contact aCâmpiei Brăilei cu Câmpia SiretuluiInferior, pe dr. văii inf. a Sire tului; 1 869loc. (1 ian. 2011): 929 de sex masc. şi 940

fem. Producţie de tuburi şi bolţuri.Fabrică de nuteţuri combinate. Morărit.Creşterea bovinelor. Satul Siliştea aparemenţionat documen tar, prima oară, în1756. Până la 1 ian. 1965, satul şi com. S.s-au numit Nazâru. Săpăturile arheologiceefectuate în anul 2000 au scos la ivealăvestigiile unei aşezări neolitice, a unuibordei, a unei locuinţe de supra faţă şi aunei vetre de foc în care s-au găsitfragmente de vase ceramice, unelte, vaseşi borcane de provizii, cas troane, străchinitronconice, unele decorate cu linii obliceincizate, aparţinând culturilor Babadag Işi Babadag II.
2. Com. în jud. Constanţa, alcătuitădin 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. Nodrutier. Până în 1993, com. S. a avut încomponenţă satele Dropia şi Tortomancare în acel an s-au desprins din aceastăcomună şi au format com. Tortoman, jud.Constanţa.
3. Com. în jud. Teleorman, alcătuitădin 3 sate, situată în Câmpia Găvanu-Burdea, pe cursurile superioare alerâurilor Glavacioc şi Sericu; 1 391 loc.(1 ian. 2011): 1 200 de sex masc. şi 1 191fem. Nod rutier. Expl. de petrol şi gaze.Până la 1 ian. 1965, satul şi com. S. s-aunumit Grosu. În satul Siliştea se aflăclădirea Primăriei (sec. 19). Biserica dinlemn „Sfântul Dumitru” (1797–1799), însatul Buteşti , declarată monument istoricîn 2004. Până la 7 mai 2004, com. S. a avutîn componenţă satele Purani şi Puraniide 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 CâmpiaDesnăţuiului, pe râul Baboia; 1 661 loc.(1 ian. 2011): 822 de sex masc. şi 839 fem.Haltă de c.f. Culturi de cereale, plantetehnice şi de nutreţ ş.a. Biserica „SfinţiiÎmpăraţi Constantin şi Elena” (1850–1852,reparată în 1904).
SILIŞTEA-GUMEŞTI, com. în jud.Teleorman, formată dintr-un sat, situatăîn Câmpia Găvanu-Burdea, pe cursulsuperior al văii Râu Câinelui; 2 557 loc.(1 ian. 2011): 1 285 de sex masc. şi 1 272fem. Moară de cereale (1926). Culturi decereale, plante tehnice şi de nutreţ,floarea-soarelui ş.a. În perioada 1 ian.1965–17 febr. 1968 s-a numit Siliştea, iarîntre 17 febr. 1968 şi 20 mai 1996 a purtatnumele Siliştea Nouă. Mănăstire de
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călugări, înfiinţată în 1998, cu biserica dinlemn „Sfântul Fanurie” construită în2004-2005. Aici s-a născut scriitorul MarinPreda (1922–1980), în casa căruia s-aamenajat 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 con tact a colinelorComlodului cu colinele Mădăra şului, pecursul superior al râului Şaeş; 1 090 loc.(1 ian. 2011): 513 de sex masc. şi 577 fem.Nod rutier. Culturi de cereale, plantetehnice şi de nutreţ, cartofi, floarea-soarelui, tutun ş.a. Creşterea bovinelor,ovinelor, porcinelor. Satul Silivaşu deCâmpie apare menţionat documentar,prima oară, în 1329. Bisericile orto doxe,din lemn, cu hramurile „AdormireaMaicii Domnului” (1662, refăcută în 1842,cu picturi interi oare realizate de IonMoldoveanu din Fărău) şi „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” (sec. 17,transfe rată în 1932 din satul Socol), însatele Sili vaşu de Câmpie şi FânaţeleSilivaşului.
SILVANO-SOMEŞENE, Dealurile ~,denumi rea generică sub care estecunoscută marea unitate de relief deluros(c. 5 050 km2) din partea de N a DealurilorVestice, cuprinsă între M-ţii Plopiş (la S),aliniamentul culmilor Meseş–Prisnel–Preluca–Şatra (la E) şi rama munţilorvulcanici (la N), şi care se desfăşoară subforma unei zone de legătură între CâmpiaSomeşului (la V) şi Pod. Someşan (la E).Unii cercetători includ această reg.deluroasă în aria Pod. Someşan.

SIMERIA, oraş în jud. Hunedoara, situatîn partea de N a Depr. Hunedoara, la 200m alt., pe stg. Văii Mureşului, la 9 km Ede 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 înintravilan; densitatea: 1 013 loc./km2.Nod feroviar (staţia de c.f. inaugurată în1866) şi rutier. Expl. de travertin (în satulCărpiniş). Ateliere de reparat locomotiveşi vagoane de c.f. Prelucr. marmurei şilemnului; producţie de mobilă, deîmbrăcăminte din piele, de cărămidă şiţiglă, de prefabricate din beton (în satulBârcea Mare), ulei, produse lactate şi depanificaţie. Institut de cercetări forestiere(din 1954). Parc dendrologic (70 ha),atestat documentar în 1763, cu peste 550

de specii de plante, din care multe suntrarităţi, ca de exemplu: 13 specii demagnolii (Magnolia macro phylla, Magnolia
virginiana ş.a.), eucaliptul, arbo rele-mamut (Sequoia gigantea), ienupărul deVirginia (Juniperus virginiana), chiparosul
(Cupressus semper virens), Ginkgo biloba(relict terţiar) ş.a. În 1957, parculdendrologic a fost declarat rezervaţienaturală. Istoric. Localitatea a luat fiinţăîn 1866 ca aşezare feroviară în apropiereasatului Simeria Veche (menţionatdocumentar, prima oară, în 1276) şi înjurul depoului de locomotive şi alatelierelor de reparat materialul rulantferoviar. Declarat oraş în 1952, S. are însubordine ad-tivă 6 sate: Bârcea Mare,Cărpiniş, Sântandrei, Simeria Veche,Şăuleşti, Uroi. Rezervaţia naturalăMăgura Uroiului, martor de eroziune denatură eruptivă. Monumente: caste lul„Bella-Fay” (sec. 18, restaurat în 1870-1880), declarat monument istoric; bisericaro mano-catolică (1886); bisericareformată (1896); biserica greco-catolică„Sfântul Vasile" (1996-2005); bisericaortodoxă „Adormirea Maicii Domnului”-Biscaria (2000-2012); în satul SimeriaVeche se află o clădire din sec. 18 în carea locuit generalul Józef Bem în timpulRevo luţiei de la 1848–1849. 
SIMERIA-DEVA, Depresiunea ~ Õ
Mureş (3).

SIMERIA VECHE Õ Simeria.

SIMILA Õ Poieneşti.

SIMINICEA, com. în jud. Suceava, alcă -tuită din 2 sate, situată în partea de SE aPod. Drago mirnei, pe dr. văii Siretului;3 038 loc. (1 ian. 2011): 1 492 de sex masc.şi 1 546 fem. Expl. de balast. Culturi decereale, cartofi, legume ş.a. În satulSiminicea, atestat documentar în 1431, seaflă biserica din lemn cu hramul „Dumi -nica Tuturor Sfinţilor” (1830).
SINAIA, oraş în jud. Prahova, situat pecursul superior al râului Prahova, lapoalele de SE ale M-ţilor Bucegi şi celede SV ale M-ţilor Baiului, la 798–971 malt., 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. (inauguratăla 10 iun. 1879). Expl. de calcar. Între -prindere mecanică (din 1953) profilată pepro ducţia de pompe de injecţie pentruechiparea motoare lor Diesel, de pompe
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de ulei şi de distribui toare hidraulice.Producţie de cherestea, de conserve şi depreparate din carne (salam, din 1897). S.este una dintre cele mai importante şi maifrecventate sta ţiuni balneoclimaterice aleţării, care întruneşte condiţii optimepentru odihnă, tratament, petrecereavacanţelor şi pentru turism în oriceanotimp şi pentru toate vârstele. Are unclimat de culoar montan, cu veri răcoroase(în iul. temp. medii de 14–16°C) şi iernipuţin friguroase (în ian. medii termice de–3,5°C) datorită versanţilor muntoşi careadăpostesc staţiunea. Temp. medieanuală este de c. 6°C, iar precipitaţiileînsumează, în medie, 800–1 000 mmanual (iarna cad zăpezi abundente).Dispunând de excelenţi factori naturalide cură (climat tonic-stimulant, carac -terizat prin presiune atmosferică joasă şio ionizare accentuată a atmosferei, cu aercurat, lipsit de praf şi alergeni; izv. cu apeminerale sulfuroase, bicarbonatate,calcice, magneziene, oligo minerale),staţiunea S., supranumită „PerlaCarpaţilor”, oferă toate condiţiile pentrutratarea nevrozelor, a afecţiunilor tubuluidigestiv (gastrite cronice hipoacide), acelor hepato-biliare (dischinezie biliară,colecistite cronice, sechele după operaţiipe ficat), endocrine (hipertiroidie benignăşi boala Basedow, după tratamentendocrinologic), respiratorii etc., precumşi pentru refacerea potenţialului demuncă. Festival anual internaţional dechitară clasică (în luna iunie, din 1996).
Istoric. Prima formă de aşezare ome -nească din această zonă a fost schitul„Sfântul Nicolae” de pe Molmot, atestatdocumentar în 1581 şi care se afla la Nordde actualul cartier Furnica. Localit. S.apare menţionată documentar, prima

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 denu -
mirea 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 im portant centru
turistic şi de desfăşurare a unor con -
ferinţe internaţionale şi naţionale, în
cadrul căruia, alături de numeroase
hoteluri moderne (Alpin, Palas, Interna -
ţional, Montana, Cota 1400 ş.a.), vile cu
arhitectură specifică aşezărilor de munte,
hanuri, popasuri turistice, case parti -
culare, cabane ş.a., există şi amenajări
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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; Turis tică, 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, asi gură legăturile turistice
între zona centrală a oraşului şi platoul
M-ţilor Bucegi. Amatorii de înot (şi
saună) au la dispoziţie piscinele hote -
lurilor Montana şi Sinaia, iar cei care
doresc mişcare în aer liber pot folosi

Sinaia. Vile din staţiune

Sinaia. Cota 1400 Sinaia. Cazinoul Sinaia. Hotel Internaţional



terenurile de tenis, baschet, volei etc. S.este pr. punct de plecare spre cabaneleM-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 (PisculCâinelui, 950 m etc.). Monumente:mănăstirea Sinaia, cu biserica veche,având hramul „Adormirea MaiciiDomnu lui” (15 m lungime şi 6 m lăţime),a fost construită în anii 1690–1695, dininiţiativa şi prin strădania marelui spătarMihail Cantacuzino (fiul postelniculuiConstantin Cantacuzino şi fratele dom -nului Şerban Cantacuzino), dupămodelul mănăstirii „Sfânta Elena” de peMuntele Sinai, pe care o vizitase cu puţintimp înainte. Biserica veche a fost pictatăiniţial de renumitul zugrav Pârvu Mutu,dar, după devastarea din 1784 şi pără -sirea ei vreme de câţiva ani, a trebuit săfie 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 deconsolidare şi de spălare a pictu rilor înanii 1993–1996. Alături de chiliile cons -tru  ite la adăpostul unor ziduri înalte, seaflă biserica-paraclis, datând din aceeaşiperioadă (1690–1695) şi refăcută în 1792,sub stăreţia monahului Damaschin. Bisericanouă, cu hramul „Sfânta Treime”, este oconstrucţie elegantă, începută în 1843 destareţul Ioasaf şi terminată în 1846 decătre stareţul Paisie, împreună cu chiliile

laterale. Între 1893 şi 1903, biserica nouă
şi chiliile au fost restaurate sub con -
ducerea arhitectului francez Émile André
Lecomte du Noüy, cu cheltuiala Eforiei
Spitalelor civile din Bucureşti,
realizându-se o sinteză de elemente stili -
stice moldoveneşti şi munteneşti. Atunci
s-a efectu at orna men taţia exterioară cu
ceramică policromă, smălţuită, şi s-au
executat picturile murale interi oare, în
stil neobizantin, de către danezul Aage
Exner. În pronaos, alături de portretele
unor sfinţi, se află şi portretele regelui
Carol I şi reginei Elisa beta, împreună cu
unica lor fiică, Maria, moartă în copilărie.
Clopotniţă (1892). Muzeu de artă religi -

oasă (înfiinţat în 1895), primul de acestfel din ţară, care funcţionează şi astăzi.La mănăstirea Sinaia se află cavoul luiTake Ionescu, iar în cimitirul oraşu lui, laIzvorul Rece, îşi doarme somnul de veciBadea Cârţan; Castelul Peleş, construitîntre 1873 şi 1883 (etajul I) şi între 1896 şi1914 (etajul II), în stilul Renaşteriigermane, după planurile arhitectu luivienez Wilhelm von Doderer şi ale celuigerman Johannes Schultz din Lemberg(Lvov), cu transfor mări şi adăugiri goticeefectuate de arhitectul ceh Karel Limanîn anii 1896–1914, este compus din 160de camere şi are un turn central de 66 mînălţime. Castelul a fost reşedinţă regalăde vară (până în 1947), iar astăzi adăposteşteun muzeu cu colecţii de picturi, sculpturi,armuri, covoare, mobilă, tapiserii etc.Colecţia de arme este formată din peste4 000 de piese datând din sec. 15–19. Înapropierea castelului Peleş se află castelulPelişor, destinat iniţial prinţuluiFerdinand I, şi soţiei sale, prinţesa Maria,azi muzeu. Castelul Pelişor a fostconstruit în perioada 1899–1903, în stilvienez, după planurile arhitectului cehKarel Liman, pe cheltuiala regelui Carol I.Castelul are 99 de camere şi poartăamprenta reginei Maria în ceea cepriveşte decorările interioare (exemplu:dormitorul era decorat după planurile şidesenele reginei Maria, cu mobilăsculptată în lemn de tei şi poleită cu aur).Castelele Peleş şi Pelişor, împreună cuterenurile aferente au fost retrocedatefostului rege al României, Mihai I, la 20mart. 2007, iar ulterior Mihai I a făcut o
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ofertă de răscumpărare a acestora, sumaplătită de statul român (circa 30 demilioane de euro) fiind stabilită în urmaunei evaluări realizate de o comisie deaudit prin negociere; clădirea Cazionului,con struită în 1912 după planurilearhitectului Petre Antonescu. În cartierulCumpătul, de pe stg. râului Prahova, seaflă Staţiunea de cercetări a Facultăţii deBiologie din Bucureşti, iar la bazaversantului de V al culmii Tufa (masivulCumpătu) există o rezervaţie complexă,cunoscută sub numele de Aninişul de laSinaia (1,4 ha), în care este ocrotit pâlculde pădure de foioase în cadrul căruiaaninul (Alnus incana) are o frecvenţămare. În afară de anin se mai întâlnescpaltin (Acer pseudoplatanus), carpen(Carpinus betu lus) 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 ier -boasă cuprinde numeroase specii, printrecare piciorul-cocoşului (Ranunculus
carpaticus), floarea-paştelui (Anemone
nemorosa), vioreaua (Scilla bifolia), crinulde pădure (Lilium martagon), sânziene(Galium vernum) ş.a. Adăposteşte o faunăbogată: mamifere mici (printre care seremarcă chiţcanul mic de apă), păsări,batra cieni ş.a. În zona centrală a oraşuluia fost amenajat (în 1881) un frumos parcnatural.
SINEŞTI 1. Com. în jud. Ialomiţa, alcă -tuită 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 denutreţ, floarea-soarelui, leguminoasepentru boabe, legume ş.a. Fermă piscicolă(în satul Cătruneşti). În satul Sineşti,menţionat documentar, prima oară, în1709, se află biserica având hramul„Adormirea Maicii Domnu lui” (1855), iarîn satul Hagieşti, atestat documentar în1624, există bisericile cu hramurile„Sfântul Nicolae” (ctitorie din 1704 acăpitanului Radu Dudescu, cu fresceoriginare în pridvor şi picturi muraleinterioare executate în 1884), „SfinţiiÎmpă raţi Constantin şi Elena” (1810) şi„Sfinţii Voievozi”-Măriuţa (1873). Biserica„Sfântul Nicolae” nu are turle întrucâtacestea au fost distruse de incendiul din1971. În această biserică se află mor -

mântul domnului Grigore Mihail Suţu (†1836, Pesta, Unga ria şi osemintele aduseaici în 1846). În satul Boteni se aflăbiserica având hramul „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” (1820–1823,cu frag mente de picturi murale inte -rioare, originare), iar în satul Hagieştiexistă conacul lui Mihail Marghilo man,construit în anii 1869–1874 de meşteriitalieni, ruinat în anii ’80 ai sec. 20 şireparat la începutul sec. 21 sub îngrijireaDirecţiei Monumentelor Istorice. Între17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981, com. S. afăcut parte din jud. Ilfov. Pe terit. com.
S. se află pădurea cu acelaşi nume (întrecut s-a numit Ţiganca), extinsă pe osupr. de 304 ha şi alcătuită din stejar,gârniţă şi salcâm. Popas turistic (înpădurea Sineşti).

2. Com. în jud. Iaşi, alcătuită din 4 sate,situată în zona de contact a Câmpiei JijieiInferioare cu Pod. Central Moldovenesc;4 477 loc. (1 ian. 2011): 2 297 de sex masc.şi 2 180 fem. Iaz piscicol. Viticultură. Însatul Sineşti, menţionat documentar,prima oară, în 1458, se află bisericile cuhramurile „Buna Vestire” (ante 1717) afostului schit şi „Adormirea Maicii Dom -nului” (1820, cu pridvor de la mijloculsec. 19 şi picturi murale interioare din1827; reparată în anii 1956–1958). Fondcinegetic (mistreţi, iepuri ş.a.). Pădure destejari, declarată rezervaţie forestieră.
3. Com. în jud. Vâlcea, alcătuită din6 sate, situată în zona Piem. Olteţului, pecursul mijlociu al râului Olteţ; 2 531 loc.

(1 ian. 2011): 1 271 de sex masc. şi 1 260
fem. Centru pomicol. În satul Sineşti se
află biserica din lemn cu hra mul
„Cuvioasa Parascheva” (1746, mărită în
1839) şi ruinele bisericii „Sfântul Nicolae”
(1738); în satul Popeşti există biserica
având hramul „Sfinţii Voie vozi” (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 vini ficaţie.
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 Dealu -
rilor Mureşului, cu alt. max. de 756 m.
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885SiretSINOIE, liman marin (fost golf de mare),situat în partea de E a Dobrogei, pe terit.jud. Constanţa, în cadrul complexuluilagunar Razim. Supr.: 171,5 km2; ad. max.:1,6 m; vol.: 210,7 mil. m3. Despărţit delacurile Zmeica şi Goloviţa prin GrindulLupilor, care barează alimentarea lui cuape dulci aduse în lacul Razim decanalele Dranov şi Dunavăţ din braţulSfântu Gheorghe al Dunării. Din aceastăcauză, lacul S. prezintă o concentraţiemai mare de săruri (16–18 g/l). Lacul S.comunică cu Marea Neagră prinintermediul gurii Periboina din GrindulChituc, fapt ce-i măreşte gradul desalinitate. Pe malul de SV al lacului S. seaflă ruinele cetăţii Histria.
SINTEA MARE, com. în jud. Arad,alcătuită din 3 sate, situată în partea deS a Câmpiei Crişurilor, pe dr. văiiCrişului Alb şi pe râul Teuz; 3 791 loc.(1 ian. 2011) 1 848 de sex masc. şi 1 943fem. Nod rutier. Confecţii (îmbră -căminte). Satul Sintea Mare aparemenţionat documentar, prima oară, în1337, iar satul Adea în perioada 1202–1203. Zonă de interes cinegetic (în arealulsatului Adea): fazani, iepuri, mistreţi,căpriori, cerbi lopătari ş.a.
SIRET 1. Culmea Siretului, zonădeluroasă în partea de NE a Pod. Sucevei(parte componentă a acestuia), alcătuitădin numeroase masive înalte (peste 500m alt.) ce se succed pe direcţie NV–SE,sub forma unei culmi prelungi, înimediata apropiere a Văii Siretului (pestânga acesteia). Este o reg. bine indivi -dualizată între culoarul Siretului (la V) şiCâmpia Moldovei (la E), extinsă pe c. 130km lungime (de la graniţa cu Ucraina în

Valea râului Siret la Mirceşti

căruia valea sa (adâncită cu peste 150 mfaţă de nivelul general al podişului)separă Pod. Drago mirnei şi Pod.Fălticenilor (situate la V de Siret) deCulmea Siretului (situată la E, la contactulcu Câmpia Moldovei). Formează apoilimita 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 acesteianumit Câmpia Siretului Inferior), undeare un curs leneş, foarte meandrat şi oluncă foarte largă. Debitul mediumultianual în cursul superior este de 12,7m3/s, în cel mijlociu de 40–70 m3/s, iarla vărsare de 230 m3/s (cel mai mare debitlichid 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-alungul cursului său, din cauza ploilortorenţiale din bazinul superior care auînsumat c. 100 litri pe m2. Pe cursulSiretului au fost realizate mai multe lacuride acumulare, cu scop hidroenergetic, alecăror ape pun în mişcare turbi nelehidrocentralelor de la Bucecea (1,2 MW,1981), Galbeni (29,15 MW, 1983),Răcăciuni (45 MW, 1985), Bereşti (43,5MW, 1986), Călimă neşti (44 MW, 1995),Movileni (47,7 MW, 30 oct. 2008). Pemalurile şi în lunca râului S. se aflăoraşele 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 subcare mai este cunoscută Valea Siretului

Zona de confluenţă a râului Siret cu Dunărea

N şi până în dreptul municipiului Romanîn S) şi c. 20 km lăţime max. (în dreptuloraşului Hârlău). Alcătuită predominantdin depozite sarma ţiene (marne argiloase,gresii, argile, nisipuri ş.a.), această zonădeluroasă se prezintă sub forma uneialternanţe de masive (bine împădurite)cu şei largi (intens populate), cum sunt:Dealul Bour, Şaua Lozna, Dealul Hăpăi,Şaua Bucecea, Dealurile Vorona, ŞauaVorona, Dealu Mare, Şaua Rugi noasa,Colinele Ruginoasa–Strunga, ŞauaStrunga. Alt. max. a acestei reg. deluroaseeste de 587 m (în Dealul Tudora).Structura monoclinală a straturilor şicomportarea diferită a rocilor faţă deagenţii modelatori au determinat orien -tarea şi înclinarea cul milor pe direcţieNV–SE, precum şi apariţia unor platouristructurale largi, a cuestelor şi aabrupturilor.
2. Râu în partea de E a României, cudirecţie 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, dincare 42 890 km2 pe terit. României (celmai mare bazin hidrografic din ţară, careocupă 18,8% din supr. României, avândo dezvoltare asimetrică pe dreapta). Izv.din Carpaţii Păduroşi (Ucraina), de subvf. Lungu, de la 1 238 m alt. şi, după ceîşi croieşte o vale transversală, tipicmontană, cu pantă medie de c. 10‰, intrăîn România în amonte de oraşul Siret, deunde începe să aibă o vale largă, cu aspectde culoar, cu o pantă medie de 0,60‰,colectând majoritatea râurilor carecoboară de pe pantele estice aleCarpaţilor Orientali. Drenează mai întâipartea de E a Pod. Sucevei, în cadrul



în zona cuprinsă între graniţa Românieicu Ucraina (în amonte de oraşul Siret) înN şi confl. râului Siret cu Dunărea în S.Situat între unităţi fizico-geograficedistincte, respectiv între Pod. Dragomir -nei şi Pod. Fălticeni lor (V) şi CulmeaSiretului sau Bour-Dealu Mare (la E), înpartea superioară, şi între Subcarpaţi (laV) şi Pod. Bârladului (la E), în reg.mijlocie şi inf. a Văii Siretului, acest cu -loar se caracterizează prin lăţimi variabile(de la 2–3 km în cursul superior, 4–18 kmîn zona mijlocie şi până la c. 40 km înzona de vărsare) şi printr-o accen tuatăasimetrie, cu versanţi mai înalţi şi abrupţipe stg. şi o largă desfăşurare a luncilor şiteraselor pe dr. văii. În perimetrul com.Răcăciuni se constată o puternică îngus -tare a văii-culoar (din cauza unui orizontdur de cinerite andezitice care îngreu -nează eroziunea), ajungând la c. 2,5 km,pe care George Vâlsan a denumit-o (în1916) „defileu”, iar alţi geografi i-auatribuit numele de „Poarta de la Răcă -ciuni”. În cadrul Culoarului Siretului,albia minoră este sculptată în aluviuni şiprezintă numeroase meandrări (în specialîn aval de confl. cu Zăbrăuţul, de undepanta râului se atenu ează foarte mult,până la 0,25‰), iar lunca este dominatăde grinduri, belciuge, bălţi, sectoaremlăşti noase şi mici cursuri paralele aleunor braţe pără site, numite local Sireţele.Lunca Siretului se continuă cu câmpurilede terase (ajungând în porţiunea dintreBacău şi Roman la opt terase în total),care se succed de la 3–4 m alt. la contactulcu lunca, până la 200 m alt. Diferenţele

de alt. între luncă şi versanţi sunt maimari pe partea stg. a văii. Versantul stg.al văii Siretului este puternic înclinat şiare aspect de coastă, afectat de intenseprocese de alunecare şi de eroziunetorenţială. Astfel, la sf. lunii iun. 2008, înarealul localit. componente Blăgeşti dinmunicipiul Paşcani, pe versantul stg. alSiretului, s-au produs puternice alunecăride teren, extinse pe c. 1,5 km lungime şic. 12 ha suprafaţă, deplasarea terenuluicătre albia râului Siret făcându-se cu c.16 m, cu rupturi de pantă de peste 6 m.
4. Oraş în jud. Suceava, situat înextre mitatea de NE a României, în parteade N a Pod. Dragomirnei (Pod. Suceava),la 320 m alt., pe dr. râului Siret, la 42 kmN de municipiul Suceava şi la 5 km S degraniţa cu Ucraina; 9 240 loc. (1 ian. 2011):4 523 de sex masc. şi 4 717 fem. Supr.: 43,4km2, 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 şişaibe, de tricotaje, conf., covoare pluşateşi de produse de panificaţie. Muzeu deistorie (1985); biblioteca publică„T. Stefanelli”; casa de cultură „MihaiTeliman”. Istoric. În arealul oraşului aufost descoperite vestigii neolitice, dinEpoca bronzului, din sec. 3–4 şi 12–18.Vechi oraş moldovenesc, menţionatdocumentar, prima oară, în sec. 12, iar la15 iun. 1340 apare consemnat ca târg.Într-un docu ment din 1345 se arată că S.era o aşezare de misio nari franciscani.Între 1365 şi 1388 a fost reşed. domnească(capitala Moldovei). La 10 febr. 1388,domnul Petru I (Muşat) a mutat capitalaMoldovei de la S. la Suceava. La 9 mart.

1371, S. a devenit sediul unei episcopiicatolice, primind atributul civitas (atunciavea două cetăţi: una pe Dealul Ruina şialta pe Dealul Sasca). În Evul Mediu afost un însemnat centru comercial şipunct de vamă pe drumul care veneadinspre Lvov (azi în Ucraina) spre MareaNeagră. Consemnat din nou ca târg în1759, îşi menţine acest statut şi în timpulocupaţiei austriece (1775–1918) anordului Moldovei, perioadă în care aavut funcţii comerciale şi meşteşugăreştislab dezvoltate, cunoscând o activitateeconomico-soci ală mai accentuată abia îna doua jumătate a sec. 20. În prezent,oraşul S. are în subordine ad-tivă 2 localit.componente: Mănăstioara şi Pădureni.
Monu men te: ruinele cetăţii voievoduluiSas de pe Dealul Sasca; biserica „SfântaTreime” (16,50  m lungime şi 11 mlăţime), ctitorie atribuită de uniicercetători voievodului Sas (1354–1358),iar de alţii, domnului Petru I (Muşat)(1375–1391). Este prima biserică de plantrilobat din Moldova construită din piatrăbrută, cu decor de ceramică smălţuită pefaţade. Reparată în 1873 şi restaurată înanii 1937–1940, biserica păstrează uniconostas din 1841. Declarată monumentistoric în 2004. Zvoniţa (clopotniţa)bisericii a fost construită în sec. 18;biserica romano-catolică franciscană cuhramul „Maica Domnului” (ante 1371),în cadrul căreia şi-a avut sediul (1371–1435) episcopia catolică; bise rica „SfântulIoan Botezătorul”, construită în anii 1672–1674 prin osârdia domnului ŞtefanPetriceicu, pe locul unei vechi bisericizidite de Margareta Muşat (mama luiPetru I Muşat) înainte de anul 1384 şirămasă în ruină după anul 1646. Biserica
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V). Alcătuit din gresii dure („gresia deSiriu”), şisturi şi marne cretacice.Versanţii cu pantă mare şi abrupturisălbatice au la bază trene de grohotişuri,iar în S şi SE sunt afectaţi de frecventealunecări. Pe platourile din partea de Va vf. Mălâia sunt prezente o serie delacuri nivale. Alt. max.: 1 663 m (vf.Mălâia). Acoperit cu păduri de fag înamestec cu brazi seculari, molizi şi pini,iar la peste 1 500 m alt. sunt păşunimontane cu ţăpoşică (Nardus stricta) şipăiuş (Festuca rubra commutata).Rezervaţia naturală complexă dinmasivul Siriu, situată pe partea dr. arâului Buzău, cuprinde, alături de unrelief pitoresc (abrupturi stâncoasesălbatice, ţancuri, curmături, depozitemari de grohotişuri, microdepresiuni –între care una extinsă la 1 450–1 460 malt., pe 2,5 ha, cunoscută sub numele deLacul Sec – ş.a.), o mare varietate deplante, printre care se remarcă stânjenelulde munte (Iris ruthenica), precum şinumeroase specii lemnoase ca afinul(Vaccinium myrtillus), ienupărul (Juniperus
commu nis), arinul (Alnus viridis), meri -şorul (Vaccinium vitis-idaea), coacăzul(Bruckenthalia spiculifolia) ş.a. Se întâlnescşi 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 din5 sate, situată pe cursul superior al râuluiBuzău, la poalele de E ale M-ţilor Siriu şicele de V ale M-ţilor Podu Calului, la 508m alt.; 3 109 loc. (1 ian. 2011): 1 589 de sexmasc. şi 1 520 fem. Reşed. com. este satul

Lunca Jariştei. Staţiune balneoclimatericăsezonieră, de interes local (în satul GuraSiriului), cu climat montan şi izv. cu apeminerale sulfuroase, bicarbonatate,clorurosodice şi termale (31°C), indi cateîn tratarea afecţiunilor aparatuluilocomotor, ale sistemului nervos perifericşi cele hepato-bili are. În arealul com. S.,pe cursul Buzăului, a fost finalizat (în1985) un baraj, în urma căruia s-a formatun lac de acumulare de 11,5 km lungime(supr.: 500 ha; vol.: 155 mil. m3), cu scophidroenergetic (apele lui pun în mişcareturbinele hidro centra lei de la Nehoiaşu,com. Nehoiu, cu o putere instalată de 42MW, dată în folosinţă în 1988), dealimentare cu apă şi de regularizare adebitelor râului Buzău.

SITA BUZĂULUI, com. în jud. Covasna,alcă tuită din 4 sate, situată pe cursulsuperior al Buzău lui, la poalele de N aleM-ţilor Siriu; 4 764 loc. (1 ian. 2011): 2 375de sex masc. şi 2 389 fem. Expl. de gresii.Fabrică de cherestea. Păstrăvărie. Pe terit.satului Crasna a fost descoperit (1887) untezaur alcătuit din bare de aur, turnate la
Sirmium (azi Sremska Mitrovica, Serbia),cu efigii de împăraţi romani, dintre carecea mai recentă este aceea a lui Graţian(Flavius Gratianus, 367–383). Satul SitaBuzăului apare menţionat documentar,prima oară, în 1533. Agroturism (satul devacanţă Crasna, popasul Dumbrava,pensiunile Begonia, Bularca).
SITARU, Mănăstirea ~ Õ Grădiştea (2).

SITNA, râu, afl. dr. al Jijiei pe terit. com.Hlipi ceni, 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 aleCâm piei Jijiei Superioare. Pe cursul săuinf. se află lacul Drăcşani, unul dintre celemai mari iazuri din jud. Botoşani(440 ha).
SIUTGHIOL, lagună marină, situată pelito ra  lul Mării Negre, la 5 km N decentrul municipiului Constanţa,despărţită de Marea Neagră printr-uncordon litoral, pe care se află staţiuneaMamaia. Supr.: 19,56 km2; vol.: 88,7 mil.m3; ad. max.: 18 m. Deşi comunică cuMarea Neagră prin inter mediul laculuiTăbăcăriei, datorită puternicei alimentărisubterane cu ape ascensionale (printr-odolină de 16 m adâncime), lacul S. areapă dulce. Constituie o importantă sursăde apă pentru alimentare şi pentruirigarea terenurilor din zonele încon -jurătoare. Este, totodată, o excelentă bazănautică a staţiunii Mamaia, unde sepractică schiul nautic, canotajul, iah -tingul, pescuitul etc. În apro piereaţărmului vestic al lacului S. se află insulaOvidiu pe care s-a con s truit un restaurantrustic şi un complex turistic. Importantobiectiv turistic.
SKEEY Õ Ştei.

SKEY Õ Ştei.

SLATINA 1. Lac de acumulare creat pecursul inf. al râului Olt (finalizat în anul1980), la S de municipiul Slatina, cu scophidroenergetic (apele lui pun în mişcareturbinele hidrocentralei de la Slatina), dealimentare cu apă a municipiului Slatina,

887Slatina

are un pridvor adăugat în anul 1800 şiturn-clopotniţă pe pridvor, ridicat în1831; clădirea fostei Primării (1826), azipoliclinică; han (sf. sec. 19); în oraş aexistat şi o biserică armenească, zidităînainte de anul 1507 şi dărâmată în 1551din ordinul domnului Ştefan Rareş (fiullui Petru Rareş). În localit. componentăMănăstioara se află biserica având hra -mul „Sfântul Onufrie” a schitului omo -nim, zidită înainte de anul 1617, re clădităîn 1673 şi restaurată în anii 1899 şi 1921,cu o fântână alăturată, datând din 1765.
SIREŢEL, com. în jud. Iaşi, alcătuită din5 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. degresii şi de lemn. Moară. Creştereaovinelor. Satul Sireţel apare menţionatdocumentar, prima oară, în 1436. Pădurede fag cu arbori multiseculari, cu înălţimide până la 35 m.
SIREŢELE Õ Siret (3).

SIRIU 1. Munţii ~, masiv muntos în SECar paţilor Orientali (Carpaţii deCurbură), în grupa M-ţilor Buzăului,cuprins între cursurile superioare alerâurilor Buzău (la E) şi Bâsca Chiojdului(la V), având orientarea generală NV-SE.În sens restrâns, M-ţii S. sunt cuprinşiîntre văile Buzăului (la E), Crasnei (la N),Siriului Mic (în SV) şi Siriului Mare (înS), dominând unităţile muntoase din jurcu altitudini mai mici: M-ţii Întorsurii (laN), M-ţii Tătaru (în V), M-ţii Zmeuret-Munteanu (în S-SE) şi Podu Calului (în

Siret (4). Biserica „Sfânta Treime”



pentru irigarea terenurilor din zonaînconjurătoare şi pentru regularizareacursului Oltului. Supr.: 540,7 ha; vol.:19,24 mil. m3.
2. Municipiu în partea de S aRomâniei, reşed. jud. Olt, situat peterasele înalte de pe stg. râului Olt, la 135m alt., pe pârâul Şopot, în zona de contactdintre prelungirile Piem. Cotmeana cuCâmpia 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. Hidrocen -trală (26 MW), dată în folosinţă în 1981.Important centru al metalurgiei nefe -roase, cu o întreprindere de aluminiu(intrată în funcţiune în 1965), care

municipiu la 27 iul. 1979, S. are însubordine ad-tivă localit. compo nentăCireaşov. Monumente: mănăstireaClocociov (de maici), datând de laînceputul sec. 16 (aşa cum reiese dintr-un zapis de danie din 1512), a fostrefăcută de Mihai Viteazul la sf. sec. 16.Forma actuală a aşeză mântului monahaldatează din 1645, când marele agă Diicu(Dinicu) Buicescu a reconstruit bisericadupă degradările provocate de cutre -murul din 1628. Biserica „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” a fost ziditădupă modelul bisericii mănăstirii Dealude lângă Târgovişte, cu o turlă pe naos şidouă turle pe pronaos şi un pridvordeschis cu arcade rotunjite pe stâlpicirculari şi groşi, construiţi dincărămidă.Biserica a fost refăcută dupăcutremurul din 11 ian. 1838, când i s-auprăbuşit turlele. În timpul PrimuluiRăzboi Mondial, mănăstirea a fostdistrusă de un incendiu şi părăsită.Restaurată în 1958 şi în 1980–1981,biserica mănăstirii Clocociov păstreazăfragmente de picturi murale interioaredin 1862, printre care se remarcă untablou votiv cu portretele domnuluiMatei Basarab şi ale lui Diicu Buicescucu soţia sa, compoziţia „Judecata deApoi” ş.a. Zidul de incintă este înalt,susţinut de mai multe contraforturi.Muzeu cu colecţii de artă veche ro -mânească (icoane, argintărie, broderii,ţesături, sculpturi în lemn, cărţi vechietc.). Atelier de tricotat. La aceastămănăstire a trăit călugărul NaumRâmniceanu (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 îndocumentele anilor 1478, 1531, 1578,

888 Slatina produce blocuri, laminate plate, benzi,folii, bare, sârmă, piese turnate şi cablurielectrice armate şi nearmate - toate dinaluminiu; alte produse realizate la S.sunt: ţevi din oţel pentru foraje, pistoanepentru automobile, anvelope, carduripentru anvelope, subansamble auto, plăcigrafitate, electrozi, mobilă, conf., tricotaje,mat. de constr. (cără midă, prefabricatedin beton), produse alim. (preparate dincarne şi lapte, paste făinoase, băuturietc.). Muzeu judeţean (1951), cu secţii deistorie, arheologie, paleontologie şietnografie. Biblioteca judeţeană „IonMinulescu”(f. 26 oct. 1931), azi cu peste280 000 de vol. Centru de cerce tări şiproiectări pentru tehnologia aluminiului.La sf. lunii august (în ultima sâmbătă şiduminică) are loc anual Festivalulfolcloric „Căluşul”. Istoric. Cele maivechi urme de locuire descoperite înperimetrul actual al oraşului datează dinNeolitic, aparţinând culturilor Sălcuţa şiVădastra (milen. 4–3 î.Hr.). În 1960, încartierul Crişan II au fost scoase la ivealăvestigii din Epocile bronzului şi fierului,din perioada daco-romană (ceramicăromană de lux, terra sigilata ş.a.) şi dintimpul migraţiei popoarelor. Primamenţiune documentară a localităţiidatează din 20 ian. 1368, într-un act emisde Vladislav I (Vlaicu), în care esteconsem nată ca punct vamal pe drumulcare lega Sibiul de Piteşti. În timpuldomniei lui Vlad Vintilă (1532–1535), S.a fost reşedinţă domnească. În a douajumătate a sec. 16 S. a decăzut, rămânândtimp îndelungat un modest târg agricol,dezvoltându-se cu precădere în a douajumătate a sec. 20. La 4 mart. 1821, TudorVladimirescu, aflat în drum spreBucureşti, a ocupat localit. S. Declarat

Slatina (2). Hotel „Parc”

Slatina(2). Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” a mănăstirii Clocociov Slatina(2). Catedrala episcopală „Înălţarea Domnului”



1607, 1620, 1665), cu bise rica avândhramul „Adormirea Maicii Domnu lui”,a cărei înfăţişare actuală datează din anii1665–1668, este ctitoria episcopuluiSerafim al Râmni cului. În 1671-1672 a fostconstruit zidul de incintă, iar bisericarepictată şi sfinţită. Aşezământul mona -hal a fost refăcut după stricăciunileprovocate de cutre murele din 14 oct. 1802şi 11 ian. 1838. Biserica a fost supusă unorrenovări în 1844, prin osârdia egume -nului Iosif Ecleziarhul şi unor modificăriîn anii 1930–1936, când i s-a adăugatpridvorul şi a fost repictată în interior;biserica cu hramul „Sfânta Treime”,zidită în perioada 1641–1645, reparatădupă incendierea ei de către turci în 1784,apoi renovată în 1851 şi pictată în 1886;bisericile cu hramurile „AdormireaMaicii Domnului” (1734–1736), „SfinţiiÎmpăraţi Constantin şi Elena” (începutulsec. 18, refăcută în 1793 şi pictată în 1899),„Sfântul Ioan Botezătorul” (1796, reparatăîn anii 1824, când a fost şi pictată, şi 1876),„Adormirea Maicii Domnului” (1802–1806, cu picturi murale interioareexecutate în 1831), „Sfântul Nicolae”–Obrocari (1820, refăcută în 1877); bise rica„Ionaşcu”, iniţial cu hramul „SfântulNicolae”, a fost construită în perioada 13mai 1782–20 sept. 1787, prin osârdia şi pecheltuiala jupânului Ionaşcu Ion SerbuCupeţu din Slatina şi apoi reparată în1843. Ulterior a fost demolată şi reclădităca o catedrală pe locul celei vechi, între1872 şi 1877 (sfinţită la 8 nov. 1877) şipictată de Gheorghe Tattarescu, atribuin -du-i-se hramul „Sfântul Gheorghe”;catedrala episcopală „Înălţarea Domnului”(1994-2011), 34 m lungime, 22 m lăţime;icoana hramului a fost realizată înmozaic; clă dirile 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 Oltconstruit din metal în anii 1888–1891;monumentul eroinei Ecaterina Teodoroiuoperă din 1925 a sculptorului DumitruMăţă oanu; Obeliscul „Slatina 600”, operădin 1968 a lui Ion Irimescu; statuia dinbronz, înfăţişându-l pe domnitorulAlexandru Ioan Cuza, dezvelită la 24 ian.1993. În localit. componentă Cireaşov seaflă biserica având hramul „Sfinţii Voie -vozi” (1802–1806, pictată în 1831). La S.s-au născut dramaturgul Eugen Ionescuşi folcloristul Dumitru Caracostea.
3. Com. în jud. Suceava, alcătuită din3 sate, situată în zona de contact a Pod.Sucevei cu M-ţii Stânişoarei, pe râul SuhaMică; 5 216 loc. (1 ian. 2011): 2 716 de sexmasc. şi 2 500 fem. Prelucr. lemnului.Până la 17 febr. 1968, satul şi com. S. s-aunumit Drăceni. În satul Slatina, atestatdocumentar în 1498, se află mănăstireaSlatina (de maici), ctitorie din 1553–1558a domnului Alexandru Lăpuşneanu.Biserica „Schimbarea la Faţă”, declaratămonument istoric în anul 2004, a fostconstruită din piatră brută şi cărămidă şisfinţită la 14 oct. 1558 şi se află în mijloculunei vaste incinte patrulatere, întărită cuziduri înalte de 7 m şi groase de 1,80 m,străjuite de turnuri de apărare la colţuri.În pronaosul bisericii există unremarcabil tablou votiv care înfăţişeazăîntreaga familie a lui AlexandruLăpuşneanu. Picturile murale interioareau fost refăcute cu ocazia renovăriibisericii în anii 1826–1828. Biserica, chiliileşi paraclisul au mai fost supuse unorreno vări în anii 1955–1960, iar în perioada1968–1979 s-au executat reparaţii laturnul de poartă şi la clopotniţă şi s-aconstruit un nou corp de chilii. Lângăbiserică se află Casa Domnească (1558-1561) şi o fântână orna men tală, cu bazindin marmură, realizate sub influenţă re -nascentistă. În biserică sunt înmormântaţiAlexandru Lăpuşneanu (călugărit în 1568cu numele Pahomie), soţia lui – DoamnaRuxandra († 12 nov. 1570) şi fiica lorTeofana; mitropolitul Veniamin Costachea fost îngropat aici la 18 dec. 1846, iar apoiosemintele au fost strămutate în 1887 laMitropolia din Iaşi. Tot aici există raclacu moaştele (capul) Sf. Grigore Teologulcare în perioada 1968–2001 a fost depusăla Muzeul Naţional de Artă din Bucureştişi readusă la această mănăstire la 11 febr.2001. Aceste moaşte au fost aduse înMoldova de domnul AlexandruLăpuşneanu în a doua jumătate a sec. 16.Mănăstirea a fost desfiinţată de

autorităţile comuniste la 28 oct. 1959 şireînfiinţată în 1962.
SLATINA-TIMIŞ, com. în jud. Caraş-Severin, alcătuită din 4 sate, situată înpartea de N a Culoaru lui Timiş-Cerna, lapoalele de NE ale M-ţilor Seme nic şi celede V ale M-ţilor Ţarcu, pe cursul superioral râului Timiş; 3 023 loc. (1 ian. 2011):1 505 de sex masc. şi 1 518 fem. Staţie dec.f. (în satul Slatina-Timiş). Expl. de lignit(în satul Ilova). Pomicultură (meri, pruni,peri). Prelucr. lemnului. Bibliotecăpublică; patru cămine culturale. Agro -turism. În satul Slatina-Timiş, menţionatdocumentar, prima oară, în 1433, se aflăo biserică ortodoxă din sec. 18 şi o bisericăromano-catolică (1770), declaratămonument istoric.
SLAVA CERCHEZĂ, com. în jud. Tulcea,alcă tuită din 2 sate, situată în Pod.Babadag, pe cursul superior al râuluiSlava; 2 361 loc. (1 ian. 2011): 1 169 de sexmasc. şi 1 192 fem. Expl. de calcar.Apicultură. Pe terit. satului Slava Rusăau fost descoperite urmele unei aşezăriurbane romano-bizantine, extinsă pe osupr. de 24 ha, înconjurată de zidurimasive din piatră, străjuite de 30 deturnuri, străpunse de 3 porţi, datând dinsec. 3–7 şi cunoscută sub numele de
Libida (Libi dinon polis). Satul SlavaCercheză este atestat documentar în1828. În satul Slava Rusă se află douămănăstiri aparţinând cultului creştin derit vechi, una de călugări – „Uspenia”(„Adormirea Maicii Domnului”) şi altade maici – „Vovidenia” („Intra rea înBiserică a Maicii Domnului”). Mănăstirea„Uspenia” a fost înfiinţată în sec. 17 (c.1680), iar biserica din lemn, construită în1840. În 1860, biserica din lemn a fostdemolată, pe locul ei zidindu-se actualabiserică, sfinţită în 1883 (renovată în2007–2008, ocazie cu care a fost refăcutăşi pictura). Aceasta este unica mănăstirede călugări aparţi nând cultului creştinde rit vechi, în care slujbele se ţin în limbaslavonă. Mănăstirea „Vovi denia”(singura mănăstire de maici din lume,aparţi nând cultului creştin de rit vechi)a fost întemeiată în sec. 17 de câţivacălugări ruşi care au adus din localitateaKazan Icoana Maicii Domnului de la careprovine şi denumirea mănăstirii. Aflatăîn părăsire la sf. sec. 18, mănăstirea„Vovidenia” a fost reînfiinţată de ovăduvă bogată din Rusia, care a venit aici
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Slatina (3). Biserica „Schimbarea la Faţă” a
mănăstirii Slatina



împreună cu slujnica ei şi cu câteva maici.Distruse de inundaţie în 1850, chiliile şibiserica au fost refăcute pe un alt loc, maiînalt, ferit de inundaţii.
SLĂNIC 1. Râu, afl. stg. al Buzăului peterit. com. Săpoca, jud. Buzău; 65 km;supr. bazinului: 432 km2. Izv. din parteade S a M-ţilor Vrancei, de sub vf. Furu,curge mai întâi pe direcţie N-S, intră apoiîn zona subcarpatică la Lopătari, unde îşischimbă direcţia către E, drenează unareal cu depozite salifere care-i îmbo -găţeşte apele în săruri, iar în aval delocalit. Vintilă Vodă îşi îndreaptă cursulcătre S.

2. Oraş în jud. Prahova, situat în
Subcar paţii Prahovei, în imediata vecină -
tate 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,
exploa tările 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 balneocli -
materică de interes gene ral, cu funcţio -
nare 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.

890 Slănic cu ape minerale cloruro-sodice, sulfatate,
calcice (puse în valoare din anul 1885,
când a început să se dezvolte staţi unea
balneară) şi de lacuri cu apă cloruro-
sodică, 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 posttrauma tice (stări după entorse,
luxaţii şi fracturi ale oaselor membrelor,
tratate ortopedico-chirurgical şi vinde -
cate), 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, cherato dermatii), a unor boli
vasculare (varice în stadiu incipient,
eritromelalgie), respiratorii (bronşite şi
traheobronşite cronice, astm alergic) ş.a.
În interi orul salinei vechi (Salina
„Unirea”), la 210 m adân  cime, unde
temp. este constantă (12°C) tot timpul
anului, este amenajat un sanatoriu,
destinat trata men tului astmului bronşic,
într-un microclimat cu aer sărat. Din
cauza unor infiltraţii puternice de apă (în
iul. 1995), sana toriul a fost inundat; închis
pentru refacere şi consolidare, acest
sanatoriu a fost redeschis pentru trata -
mente 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. Loca li tatea apare
menţionată docu mentar, 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 Slănic (2). Lacul Baia Baciului

1685, spătarul Mihai Cantacuzino a iniţiat
deschiderea primei ocne de sare la Slănic,
iar la 16 nov. 1791, un zapis al dom nului
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 locali -
tatea 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
„Sfân tul 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 monu -
ment 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 „Mun te lui 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”, ştir bindu-i-se astfel măreţia şi
frumuseţea. În apropi erea „Muntelui de
sare”, pe solurile sărăturate se dezvoltă
o vegetaţie specifică halofilă, reprezentată



prin: sărărica (Salicornia herbaceea), pelinul
(Arte misia salina), steluţa (Aster tripolium),
tufărişuri de cătină ş.a. 

3. Mănăstirea ~ Õ Aninoasa (2).

SLĂNIC-MOLDOVA, oraş în jud. Bacău,situ at în depresiunea omonimă, la poalelede SE ale M-ţilor Nemira, la 530 m alt.,pe cursul superior al râului Slănic (afl.dr. al Trotuşului), la 78 km SV demunicipiul Bacău; 4 889 loc. (1 ian. 2011):2 451 de sex masc. şi 2 438 fem. Supr.: 114km2, din care 3,6 km2 în intravilan;densitatea: 1 358 loc./km2. Expl. de gresii.Păstrăvărie. Ateliere de prelucr. a lem -nului. Staţie de îmbuteliere a apelormine rale. Releu de televiziune (din 1964).Staţiune balneocli materică de interesgeneral, cu funcţionare permanentă, cuclimat de depresiune intramontană, cuaer pur, lipsit de praf şi alergeni, bogatîn aerosoli şi ioni negativi. Temp. medieanuală este de 7,4°C, iar precipitaţiileatmosferice însumează, în medie, 700 mmanual. Pr. bogăţie a staţiunii o constituienume roasele izv. cu ape minerale carbo -gazoase, bicarbonatate, slab sulfuroase,clorurate, sodice, hipertone, hipotone,unele oligominerale, descoperite la 20 iul.1800 şi folosite din 1820. Primele analizeale apelor mine rale de aici au fost făcuteîn 1832, iar după anul 1877 au fostintroduse primele instalaţii balneare.Valoarea terapeutică a apelor mineralede la S.-M. a fost confirmată de-a lungultimpului de unele medalii obţinute laexpo ziţiile internaţionale de la Viena(medalie de aur, 1873), Frankfurt pe Main(medalie de argint, 1881), Paris (medaliede aur, 1889) ş.a., fiind comparate de cătrespe cialişti cu apele minerale de laKarlovy Vary, Vichy, Aix-les-Bains ş.a.Supranumită „Perla Moldovei”, staţiunea
S.-M. oferă posibilitatea efectuării unor

trata mente eficace pentru ameliorarea sauvindecarea bolilor tubului digestiv(gastrite cronice hipoacide şi hiperacide,ulcere gastrice şi duodenale la minimumtrei luni după perioada dureroasă, stăridupă stomac operat, colite cronicenespecifice, colon iritabil, constipaţiecronică), ale celor hepato-biliare (dischi -nezie biliară, stări după ficat operat),metabolice şi de nutriţie (forme uşoare şimedii de diabet zaharat, obe zitate), aleafecţiunilor rinichilor şi căilor urinare(stări după infecţii urinare, vindecate printratament medi camentos, fără leziuni sautulburări ale rinichilor). În cură externă,apele minerale de aici sunt reco mandatepentru tratarea afecţiunilor reuma tis -male, a celor cardiovasculare, endocrine(stări prepube rale la copii hiperreactivi),ginecologice (sindrom ovarian demenopauză) ş.a. Staţiunea dispune debuvete pentru cură internă cu apeminerale (izvoarele 1, 8 şi 8 bis, grupateîntr-un pavilion, şi 1 bis, 3 şi 10 în altul),precum şi de numeroase instalaţii pentrubăi calde cu apă minerală, pentru terapierespi ratorie (aerosoli, inhalaţii, camerăbarică), pentru electrote rapie şi hidro te -rapie, bazine pentru kineto terapie,instalaţii pentru mofetă, pentru tratareaunor afecţiuni vasculare periferice, sălide gimnastică medicală etc. Cursespeciale de autocare efectuează tran -sportul pacienţilor din S.-M. la sanatoriulbalne ar subteran, cu microclimat de

salină, de la Târgu Ocna (18 km).Staţiunea dispune de o bună bază decazare (peste 2 800 de locuri în hoteluri,vile, complex sanatorial, popas turistic,case parti culare) şi de variate posibilităţide distracţie şi agre  ment. Parc den -drologic. Istoric. Prima men ţiune alocali tăţii datează din 1757, fiind con -semnată într-un hrisov al dom nu  luiConstantin Racoviţă, în care se specificădăruirea întregii văi a SlăniculuiEpitropiei spita lu lui „Sfân tul Spiridon”din Iaşi. O dată cu desco  perirea (în 1800)unui izvor de apă minerală de cătreserdarul Mihalache Spiridon, aşezarea acunoscut o evoluţie ascendentă din punctde vedere balnear. Până la 17 febr. 1968,localitatea a purtat numele Băile Slănic. Înprezent, oraşul are în subordine ad-tivălocalit. componente Cerdac şi Cireşoaia.
Monumente: clădirile Primăriei (1870–1890, cu unele refaceri din 1927) şifostului cazino, cons truită în 1894 dupăplanurile arhitecţilor George Sterian şiH. Rick, declarată monument dearhitectură; biserică „Sfântul Ilie” zidităîn 1927-1929 pe locul uneia din lemn dinsec. 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 interi oare 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
geomorfo logică 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.

SLĂTIOARELE, Schitul ~ Õ Ocnele
Mari.

SLĂVEIU, lac glaciar situat în masivulRetezat, sub vf. Slăveiu Mare (2 347 m),la 2 015 m alt. Supr.: 3,3 ha. Ad. max.: 6,1m. Obiectiv turistic.
SLIMNIC, com. în jud. Sibiu, alcătuită din5 sate, situată în Pod. Hârtibaciului, perâul Slimnic; 3 726 loc. (1 ian. 2011): 1 891de sex masc. şi 1 835 fem. Haltă de c.f. (însatul Veseud). Creşterea bovinelor (însatul Ruşi). Pe terit. satului Slimnic aufost descoperite (1900–1920) vestigiile

unei aşezări din perioada de trecere dela Neolitic la Epoca bron zului, aparţinândculturii Coţofeni (2500–1800 î.Hr.), undepozit de bronz de la începutul primeiEpoci a fierului, o aşezare dacică şi apoidaco-romană (sec. 2 î.Hr.-3 d.Hr.) în cares-a găsit ceramică dacică modelată cumâna şi la roată şi ceramică romană,precum şi un tezaur de podoabe dacice,din argint (sec. 1 î.Hr.-1 d.Hr.), format dinbrăţări, colane, lanţ ş.a. În satul Slimnic,menţionat documentar, prima oară, în1282 şi apoi în 1309, se află cetateaStolzemburg (sec. 14–16, refăcută în sec.18 şi restaurată în anii ’50 ai sec. 20), cubiserică de incintă (sec. 14–15, cu uneletransfor mări din 1792), şi o bisericăortodoxă de la sf. sec. 18 (renovată în1912). În satul Ruşi există o cetate (sec.16–17) cu biserică evanghelică de in cintă(1749–1782), iar în satul Veseud există unconac de la începutul sec. 19, o bisericădin sec. 13 (azi biserică evanghelică),fortificată în sec. 15–18 şi bisericaortodoxă „Sfântul Gheorghe” (sfârşitulsec. 18).
SLIVILEŞTI, com. în jud. Gorj, alcătuitădin 8 sate, situată în zona DealurilorJiului, pe râul Jilţu; 3 615 loc. (1 ian. 2011):1 874 de sex masc. şi 1 741 fem. Muzeeetnografice, în satele Slivileşti şi Şiacu. Însatul Miculeşti se află biserica „SfântulNicolae” (1872), iar în satul Şiacu existăcula „Grecescu” (sec. 18). Bisericile dinlemn, cu acelaşi hram – „Sfântul Nicolae”,în satele Sura (1805), Ştiu cani (1877) şiSlivileşti (1880).
SLOBOZIA 1. Municipiu în SE României,reşed. jud. Ialomiţa, situat în CâmpiaBărăganului, la 11–35 m alt., pe stg. râuluiIalomiţa; 51 884 loc. (1 ian. 2011): 24 722de sex masc. şi 27 162 fem. Supr.: 132,9km2, din care 13 km2 în intravilan;densitatea: 3 991 loc./km2. Nod feroviar

892 Slătioarele (staţie de c.f. inaugurată la 20 sept. 1887)şi rutier. Expl. de gaze naturale şi debalast. Termo centrală. Combinat deîngrăşăminte azotoase (dat în folosinţăîn 1972). Fabrici textile (confecţii, trico -taje, filatură de bumbac din 1970), deprelucr. a lemnului (mobilă), acauciucului şi a maselor plastice, de mat.de constr. (cărămidă şi ţiglă, din 1955,prefabricate din beton), de asamblare atelevizoarelor color (din 1994) şi deproduse alim. (ulei vegetal, din 1968,brânzeturi, unt, lapte praf, din 1970,biscuiţi şi produse de pani ficaţie,preparate din carne ş.a.). Tipografie.Moară de cereale. Abator. Silozuri decereale. Ferme de creştere a porcinelor,bovinelor şi păsărilor. Muzeu judeţean(1971), cu colecţii de arheologie, istorie,artă şi etnografie; Muzeul Naţional alAgriculturii (1990), cu exponate cecuprind maşini, utilaje şi unelte agri cole.Biblioteca judeţeană „Ştefan Bănulescu”(f. 1933), cu 226 161 vol. (2012); Bibliotecămunicipală. Casa de cultură a Sindi -catelor (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) sediulEpiscopiei Sloboziei şi Călăraşului. Postde radio particular „Radio Campus”(1990). Parc dendrologic (1,7 ha) cu peste40 de specii de arbori; Parcul Tineretului(15,6 ha). Popas turistic „Paradis”.
Istoric. În perimetrul actual al oraşuluiau fost descoperite vestigii neolitice (vaseceramice, lucrate la roată din pastăcenuşie, lustru ite) aparţinând culturiiBoian (milen. 4 î.Hr.). În localit. com -ponentă Bora a fost scos la iveală (1960)un tezaur monetar alcătuit din 22 demonede (emise în perioada 1522–1602),din care 18 taleri din argint şi 4 ducaţi dinaur. Cunoscută ca sat de clăcaşi în prima
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jumătate a sec. 14, localitatea aparemenţio nată documentar, prima oară, la20 mart. 1594, cu numele Vaideei, într-unhrisov emis de domnul Mihai Viteazul,iar apoi în anul 1614, într-un act emis laTârgovişte de domnul Radu Mihnea, princare acesta întărea marelui postelnicIanache Caragea „seliştea satului ce secheamă Vaideei” din jud. Ialomiţa, aşezaremai veche ce fusese pustiită de invaziaturco-tătară cu 20 de ani în urmă (în 1594– n.n.), în timpul domniei lui MihaiViteazul. Ulterior, satul Vaideei s-acontopit cu aşezarea Slobozia lui Ianache(nume derivat de la postelnicul IanacheCaragea), rezultând locali tatea cu acelaşinume, care s-a dezvoltat (în sec. 17–18)ca centru pentru negoţul cu vite (cu treitârguri anuale) şi ca centru meşte -şugăresc, subordo nat domnului ŢăriiRomâneşti. În cursul sec. 17, localit.Slobozia lui Ianache apare frecventmenţio nată în documente (12 ian. 1630,12 iul. 1633, 10 ian. 1635, 10 nov. 1636, 9ian. 1679, 24 febr. 1682, 4 dec. 1688 ş.a.),iar în 1772 a apărut pentru prima oară cutoponimul Slobozia, întru cât numeroşiioameni care veneau la mănăstirea şi latârgul de aici au renunţat să mai adaugeşi apela tivul …lui Ianache. Totodată, undocument emis de domnul Matei Basarabla 12 iul. 1633 specifica faptul că acestaface o danie „mănăstirii ce se cheamăVaideei, cu hramul Arhanghelilor Mihailşi Gavriil, făcută de Ianache postelnicul”.La sf. sec. 18, Slobozia era un centruimportant de desfa cere a cerealelor şiproduselor animaliere, iar după Pacea dela Adrianopol din 1829 (când monopolulturcesc a slăbit) a devenit un activ centruagricol şi însemnat târg pentru cereale.În perioada 1832–1925, Slobozia a fostreşed. plasei Ialomiţa, iar între 1925 şi1950 a plasei Slobozia. Construirea căii

ferate (1887–1912) spre Bucureşti şi spreŢăndărei a stimulat începutul urbanizăriiSloboziei (în 1895 s-a construit spitalul,în 1905 a fost introdus ilumi natul electricetc.), astfel că la 19 mai 1912 a fostdeclarată oraş. La sf. celui de-al DoileaRăzboi Mondial, res pectiv la 26 aug. 1944,trupele române au lichidat, în zonaSloboziei, o formaţiune a armatei ger -mane. În 1952, oraşul S. a devenit reşed.raionului cu ace laşi nume, iar la 17 febr.1968, reşed. jud. Ialo miţa. Declaratămunicipiu la 27 iul. 1979, S. are în sub -ordine ad-tivă localit. componente Bora(atestată documentar la 20 mart. 1571) şiSlobozia Nouă. Monumente: biserica„Sfinţii Voievozi” a fostei mănăstiriSlobozia (sau Vaideei) este ctitoria din1618 a postel nicului Ianache Caragea şia fost amplificată de domnul MateiBasarab în 1634. Distrusă de cutremuruldin 11 ian. 1838, biserica a fost refăcutădin temelii şi pictată în 1842–1848 prinstrădania egumenului Gavriil dinSmirna. Turnul-clopotniţă datează din1836. După secularizarea averilor mănăs -tireşti (1863), ansamblul monahal adecăzut treptat, deoarece averea mănăs -tirii (200,5 ha pământ arabil) a fostîmpărţită la 245 de familii de ţărani, iarlăcaşul de cult a devenit biserică de mir.În 1994, mănăstirea a fost reactivată cuobşte de maici, iar în 2009 transformatăîn mănăstire de călugări; bise rica„Adormirea Maicii Domnului” dincartierul Bora, sfinţită la 15 aug. 1863, cupicturi murale interioare originareexecutate de Costache Dumitrescu-Buzău, refăcute în 1902 de pictorul SavaHenţia şi restaurate în 1965 de StelaIonescu; catedrala episcopală cu dubluhram – „Înălţarea Domnului” şi „SfântulAlexandru” (15 iul. 1992–25 mart. 2004);biserica romano-catolică (iul.-oct. 2001);Monu mentul eroilor Primului RăzboiMondial; bustul domnului Matei Basarab(dezvelit în 1932). La 9 km NV de

municipiul S. se află staţiunea balneo -climaterică Amara, iar la marginea ora -şului există satul de vacanţă „Hermes”.
2. Com. în jud. Argeş, alcătuită din 2sate, situată în partea de N a CâmpieiGăvanu-Burdea, pe cursul superior alrâului Dâmbovnic; 4 790 loc. (1 ian. 2011):2 461 de sex masc. şi 2 329 fem. Culturide cereale, plante tehnice şi de nutreţ,floa rea-soarelui, legume etc. Viticultură.Creşterea porcinelor. Morărit; produsede panificaţie. Până la 1 ian. 1965, satulşi com. S. s-au numit Slobozia-Trăznitu.Biserica având hramul „CuvioasaParascheva” (sec. 19) şi conacul „Sturdza”(sec. 19), în satul Slobozia.
3. Com. în jud. Giurgiu, formatădintr-un sat, situată în partea de S aCâmpiei Burnas, pe stg. văii Dunării, înzona de confl. a râului Pasărea cu Para -panca; 2 514 loc. (1 ian. 2011): 1 278 de sexmasc. şi 1 236 fem. Expl. de balast.Produse alim. La 12/24 aug. 1807, la S.s-a încheiat armistiţiul ruso-turc carestipula ca trupele ruseşti şi turceşti săpărăsească cele două principate româneşti,iar „… administra ţiunea să se dea unuidivan alcătuit din boieri, până la încheie -rea păcei”. Ţarul Rusiei, Aleksandr IPavlovici, a refuzat ratificarea armis -tiţiului, ostili tăţile fiind reluate în mart.1809. Între 17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981,com. S. a făcut parte din jud. Ilfov. Bise -rica „Sfântul Gheorghe” (1864).

SLOBOZIA BRADULUI, com. în jud.Vrancea, alcătuită din 6 sate, situată înpartea de SE a Sub carpaţilor Vrancei, înzona de contact cu Câmpia Râmnicului;6 522 loc. (1 ian. 2011): 3 334 de sex masc.şi 3 188 fem. Centru pomi-viticol. Înarealul satului Coroteni au fost desco -perite vestigii neoli tice (în specialceramică), aparţinând culturii Boian. Însatul Slobozia Bradului se află mănăstireaRogoz (de maici), cu biserica „NaştereaSfântului Ioan Botezătorul”, ctitorie din1820 a lui Constantin şi GheorgheRobescu, restaurată în 1982. Mănăstireaa fost desfiinţată la 28 oct. 1959 şireînfiinţată în 1990, iar în 1994-1998 s-azidit paraclisul „Naşterea MaiciiDomnului”. În satul Slobozia Braduluimai există biserica „Sfântul Nicolae”,ctitorie din anii 1808–1825 a vistier niculuiIordache Niculescu, pictată iniţial în ulei– picturi restaurate în 1901 de NaeOrăşanu şi repictată în frescă în 1953 deAdolf Cantini. Biserica a fost restaurată
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după cutremurul din 4 mart. 1977 şirepictată în 1994, în frescă, de ElenaVasilescu. În satul Coroteni există bisericaavând hramul „Sfântul Ioan” (1830).
SLOBOZIA CIORĂŞTI, com. în jud.Vrancea, alcătuită din 3 sate, situată înpartea de N a Câmpiei Râmnicului, perâul Râmna; 2 020 loc. (1 ian. 2011): 982de sex masc. şi 1 038 fem. Muzeu deistorie (în satul Jilişte). Iaz pentru peşte.Creşterea porcinelor. În satul Ji   lişte, la24 apr. 1574, oastea lui Ion Vodă a învinsarmata turco-munteană care urmărea să-linstaleze domn pe Petru Şchiopul. Aicise află bustul lui Ion Vodă (dezvelit la20 apr. 1957), operă a sculptorului Ma - rius Butoianu. În satul Slobozia Ciorăştise află biserica „Adormirea Maicii Dom -nu lui”, zidită în 1863–1864 şi reparată în1879.
SLOBOZIA CONACHI, com. în jud.Galaţi, alcătuită din 2 sate, situată înpartea de S a Câmpiei Covurlui, pe râulSuhu; 3 732 loc. (1 ian. 2011): 1 876 de sexmasc. şi 1 856 fem. Nod rutier. Expl. depetrol. Morărit; produse de panificaţie.Culturi de cereale, legume ş.a. SatulSlobozia Conachi a fost înfiinţat în perioada1800–1810 de Constantin Conachi, care aadus pe moşia sa mai mulţi clăcaşi,întemeind o slobozie (sat stăpânit de marilatifundiari). În satul Slobozia Conachise află biserica „Sfânta Treime”, zidită înanii 1814–1818 prin osârdia lui ConstantinConachi (reparată în 1873). Satul Izvoa -rele a fost puternic afectat de alunecărilede teren din 22 aug. 1993, când s-ausurpat nume roase case. Pînă la 25 mart.2005, com. S.C. a avut în componenţăsatul Cuza Vodă, care la acea dată adevenit comună de sine stătătoare.
SLOBOZIA GRAPINA Õ Bălcăuţi.

SLOBOZIA LUI IANACHE Õ Slobozia
(1).

SLOBOZIA MÂNDRA, com. în jud.Teleor man, formată dintr-un sat, situatăîn partea de V a Câmpiei Boian, pe râulSâiu; 1 758 loc. (1 ian. 2011): 827 de sexmasc. şi 931 fem. Culturi de cereale,plante tehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui, legume ş.a. Viticultură. Biserica„Sfântul Nicolae” (1848), în satul SloboziaMândra. Până la 7 mai 2004, com. S.M. aavut în componenţă satele Uda-Clocociovşi Uda-Paciurea, care la acea dată auformat com. Uda-Clocociov, jud. Teleorman.

SLOBOZIA MOARĂ, com. în jud.Dâmboviţa, formată dintr-un sat, situatăîn Câmpia Titu, pe interfluviulDâmboviţa-Ilfov; 2 270 loc. (1 ian. 2011):1 096 de sex masc. şi 1 174 fem. Între 17febr. 1968 şi 23 ian. 1981, com. a făcutparte din jud. Ilfov. Biserica „SfinţiiÎmpăraţi Constantin şi Elena”, zidită în1896-1897 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 CâmpieiCovurlui, pe cursul inf. al râului Mălina,pe ţărmul de N al limanului fluviatilMălina; 5 038 loc. (1 ian. 2011): 2 590 desex masc. şi 2 448 fem. Culturi de cereale.Viti cultură. Ferme de creştere a bovi -nelor, ovinelor şi păsărilor. Piscicultură.Prelucr. lemnului. Produse de patiserie.
2. Com. în jud. Tulcea, formată dintr-un sat, situată pe dr. braţului Măcin (sauDunărea Veche), vizavi de municipiulBrăila; 1 109 loc. (1 ian. 2011): 547 de sexmasc. şi 562 fem. Monument ridicat înmemoria eroilor din timpul Războiuluide Indepen denţă. Pescuit.

SMÂRDIOASA, com. în jud. Teleorman,alcă tuită din 2 sate, situată în zona decontact a Câmpiei Boian cu CâmpiaBurnas, la confl. râului Vedea cuTeleorman; 2 483 loc. (1 ian. 2011): 1 219de sex masc. şi 1 264 fem. Staţie de c.f. (însatul Smârdi oasa). Nod rutier. Produsealim. Fermă de creştere a porcinelor(lichidată în 1997). Viticultură. Bisericăavând hramul „Sfinţii Voievozi” (1824),în satul Smârdioasa.
SMEDEROVO Õ Roman.

SMEENI, com. în jud. Buzău, alcătuită din7 sate, situată în zona de contact aCâmpiei Bărăganului cu Câmpia Buzău-Călmăţui, pe râul Călmăţui; 6 863 loc.(1 ian. 2011): 3 421 de sex masc. şi 3 442fem. Nod rutier. Produse textile. Culturide cereale, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, legume etc. Creşterea ovinelor.Muzeu mixt. Bisericile cu hra murile„Sfântul Nicolae” (1847–1852), „SfântulDumitru” (1855–1857) şi „SfântulNicolae” (1926), în satele Udaţi-Lucieni,Albeşti şi Smeeni.
SMIRODAVA Õ Roman.

SMULŢI, com. în jud. Galaţi, formatădintr-un sat, situată în partea de S a Pod.Covurlui, pe cursurile superioare alerâurilor Geru, Gologan şi Suhu; 1 399 loc.

894 Slobozia Ciorăşti (1 ian. 2011): 729 de sex masc. şi 670 fem.Centru viticol şi de vinificaţie. În satulSmulţi, menţionat documentar, primaoară, la 15 iul. 1448, se află bisericile cuhramurile „Sfântul Nicolae” (1810,refăcută în anii 1870–1873), „SfinţiiVoievozi” (1831) şi „Sfântul Gheorghe”(din lemn, 1849–1850).
SNAGOV 1. Râu, afl. dr. al Ialomiţei peterit. com. Gruiu (jud. Ilfov); 46 km; supr.bazinului: 203 km2. Izv. din partea de Ea Câmpiei Titu, din arealul com.Butimanu (jud. Dâmboviţa), şi străbatereg. de N a Câmpiei Vlăsiei. Pe cursulsuperior s-a format heleşteul Butimanu,iar în cursul mijlociu şi inferior, limanulfluviatil Snagov.

2. Lac (liman fluviatil) de formăalungită, foarte sinuos, cu multe golfuleţe,situat în partea de N a Câmpiei Vlăsiei,pe cursul mijlociu şi inferior al râuluiomonim. Supr.: 575 ha. Lungime: 16,5km; lăţ. max.: 400 m; ad. max.: 9 m; vol.:17,3 mil. m3. Comunică cu râul Ialomiţaprintr-un emisar. Este cel mai mare şi maiimportant liman fluviatil din bazinulIalomiţei, cu o bogată faună piscicolă(somn, crap, ştiucă, plătică, biban ş.a.) şiunele specii rare, relicte ponto-caspice(lamelibranhiatul Dreissena polymorpha)şi interesante plante acvatice, printre careotrăţelul (Aldrovanda vesiculosa, relictterţiar), săgeata apei (Sagittaria latifolia),nufărul alb (Nymphaea alba) şi nufărulindian (Nelumbo nucifera, introdus deom). Pe fun dul lacului se dezvoltă obogată vegetaţie de brădiş, iar pe luciulapei plutesc plauri, unii atingând grosimide 1,5 m. Pe o mică insulă din mijlocullacului S. se află mănăstirea Snagov (ÕGruiu). Podul din lemn de stejar care legaodinioară insula de ţărmul lacului S. afost incendiat în timpul Revolutiei din1821 şi nu a mai fost refăcut niciodată.Lacul S. este o importantă bază nautică
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şi sportivă, destinată competiţiilor spor -tive pe apă, naţionale şi internaţionale,şi, totodată, un atrăgător obiectiv turisticşi loc de agrement pentru locuitoriiCapitalei (ştrand, plimbări pe lac cu bărci,hidrobiciclete, vaporaşe). Lacul S. faceparte din rezervaţia natu rală complexăSnagov.
3. Pădure de şleau, rest al vechiuluiCodru al Vlăsiei, situată pe malul laculuiSnagov, la 40 km N de municipiulBucureşti. Supr.: 1 727 ha. Este formatăpredominant din stejar (Quercus robur) şicarpen (Carpinus betulus) în amestec cufrasin (Fraxinus excelsior), tei (Tilia

tomentosa), arţar tătărăsc (Acer tataricum),jugastru (Acer campestre) ş.a. Subarboretuleste bine dezvoltat, cele mai frec ventespecii fiind sângerul (Cornus sanguinea),lemnul câinesc (Ligustrum vulgare),păducelul (Crataegus monogyna) ş.a., iarpătura erbacee inclu de specii interesante(unele rare) ca brânduşa aurie (Crocus
moesiacus), stânjenelul cu frunze subţiri(Iris graminea), spânzul mirositor(Helleborus odorus), usturoiul bulgăresc(Nectaroscordum dios cordis) ş.a. În parteade V a pădurii S. se află rezer vaţiaştiinţifică (100 ha), unde se dezvoltă fagulcaucazian (Fagus orientalis), fagul comun(Fagus sylvatica), Fagus taurica (hibrid întrefagul comun şi fagul caucazian) ş.a.Pădurea S., împreună cu partea de E alacului Snagov, a fost declarată (2 iun.1952) rezervaţie naturală complexă.

4. Com. în jud. Ilfov, alcătuită din 5sate, situată în partea de N a CâmpieiVlăsiei, 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 oantenă de radio-emisie, dată în folosinţăîn 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 declaratăstaţiune climaterică. Satul Snagov aparemenţionat documentar, prima oară, la 7nov. 1428 într-un act emis de domnulDan II, apoi la 30 iun. 1441, 28 oct. 1464,23 mart. 1482 etc. Satul Vlădi ceasca dincom. S. a fost demolat în întregime (1987)şi desfiinţat din ordinul lui NicolaeCeauşescu şi apoi reînfiinţat în anii ’90,după prăbuşirea regimu lui comunist. Însatul Ghermăneşti se află biserica avândhramul „Sfântul Nicolae” (1790), iar însatul Tâncăbeşti, o biserică cu hramul„Sfântul Nicolae”– Ciofliceni (sec. 19), unhan (sec. 19) şi Monu mentul eroilorcăzuţi în timpul Primului RăzboiMondial (sculptor D. Măţăoanu). Turism.
5. Mănăstirea ~ Õ Gruiu.

SOCODOR, com. în jud. Arad, formatădintr-un sat, situată în partea de S aCâmpiei Crişu rilor, pe cursul inf. alCrişului Alb; 2 269 loc. (1 ian. 2011): 1 127de sex masc. şi 1 142 fem. Staţie de c.f.Nod rutier. Culturi de cereale, de varzăş.a. Heleşteu. Creşterea ovinelor. Pe terit.com. au fost descoperite (1930, 1948) ves -ti giile unei aşezări din Epoca bronzului,aparţinând culturii Otomani (1900–1300î.Hr.), în care s-au găsit străchini, oale cudouă toarte supra înălţate, ceşti, vasepiriforme cu decor plastic (brâie în reliefsau alveolare) sau incizat (spirale, arcade,ghirlande). Aici au fost descoperite câtevamorminte gepide de înhumaţie (sec. 5–6)cu inventare alcă tuite din mărgele desticlă, piepteni, castroane ş.a. În partea deV a localit. a fost identificată o necro polăde înhumaţie (sec. 8) aparţinând avarilor,în care s-au găsit o scară de şa din fier, ocataramă din bronz ş.a. În satul Socodor,menţionat documentar, prima oară, în1299, se află o biserică ortodoxă cu hramul„Buna Vestire” (1763–1768), cu iconostaspictat în 1786, declarată monument istoric,şi o biserică romano-catolică (1869). Fondcinegetic (în special cerbi lopătari).
SOCOL, com. în jud. Caraş-Severin,alcătuită din 5 sate, situată în extremitateade SV a României, pe stg. Dunării, pecursul inferior al râului Nera, la poalelede V ale M-ţilor Locvei, la graniţa cuSerbia; 2 038 loc. (1 ian. 2011): 1 002 desex masc. şi 1 036 fem. Port fluvial dinanul 1795 şi staţie de c.f., inaugurată la 1nov. 1856 (în satul Baziaş). Posthidrologic (Baziaş). Viticultură. În arealulsatului Baziaş, fl. Dunărea intră pe terit.României pe care-l străbate apoi pe la Sşi SE, pe o distanţă de 1 075 km (până la

vărsarea în Marea Neagră). Satul Socolapare menţionat documentar, primaoară, în 1472. În satul Baziaş, atestatdocumentar în 1581, se află biserica„Schimbarea la Faţă” a mănăstirii Baziaş,care aparţine comunităţii sârbilor dinBanat. Mănăstirea are un singur călugăr,iar slujbele se fac periodic de către preoţiidin jud. Caraş-Severin şi de hramulbisericii. Unii cercetători susţin cămănăstirea Baziaş a fost înfiinţată în anul1225 de către călugărul Sava Nemanjić,iar alţii afirmă că aceasta a fost întemeiatăîn sec. 14–15. Ideea unanim acceptată estecă cel care a contribuit financiar şimaterial (ctitorul) la ridicarea acestuilăcaş este despotul sârb Iovan Brancovićfiul despotului Ştefan Brancović (1420–1476). Construită iniţial din nuieleîmpletite, iar apoi din bârne, bisericamănăstirii Baziaş a fost deseori incendiatăde diverşi cotropitori şi tot de atâtea orirefăcută, funcţionarea ei făcându-seneîncetat, chiar şi în timpul stăpâniriiotomane. Forma actuală a bisericiidatează din anul 1774 şi se datorează luiJivco Petrović. În 1805 a fost construitconacul mănăstirii Baziaş , iar în anii1868–1872 au fost executate lucrări dereparaţii la biserică şi conac. Bombardatăîn timpul Primului Război Mondial, depe vasele de război de pe Dunăre,mănăstirea Baziaş a fost părăsită treptat,astfel că în 1934 la această mănăstire numai exista nici un călugăr. În perioada 28aug.-6 sept. 1944, mănăstirea a fostatacată de 9 ori de artileria germană,după război rămânând părăsită şi înpragul ruinării. Abia în 1980 s-au făcutreparaţii la biserică, s-a reparat zidul deincintă şi s-a construit un conac nou pelocul celui vechi. Biserica mănăstiriiBaziaş este declarată monument istoric.În satul Zlatiţa, atestat documentar în1799, există mănăstirea cu acelaşi nume(fără vieţuitori), cu biserica „Sfântul SavaNemanjić, ctitorie din 1225 a călugăruluiSava Nemanjić, menţionată documentarîn sec. 16, distrusă de turci şi reconstruităîn 1760–1770. Tot în satul Zlatiţa se aflăruinele mănăstirii Cusić. În arealul com.
S. se află Gura Nerei (numită şi „BaltaNera–Dunăre”), înfiinţată în 1994, careocroteşte o zonă umedă, formată înperimetrul meandrării şi diflu enţelorrâului Nera (în sectorul dintre localitateaSocol şi vărsarea în Dunăre). Loc de
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popas pentru păsările de apă, printre carese remarcă egreta mică (Egretta garzetta).
SOCOLA, cartier în partea de S a muni -cipiului Iaşi (fost sat şi apoi târguşor,amintit documentar în 1583), renumit însec. 19 prin prezenţa unui Semi nar (fondatîn 1803 de către mitropolitul VeniaminCostache) şi a unei şcoli de băieţi (înfiinţatăîn 1865). La Seminarul de la S. a urmatcursurile (1855–1858) Ion Creangă.
SOCOND, com. în jud. Satu Mare,alcătuită din 5 sate, situată în zona decontact a Câmpiei Aradului cu DealurileCodrului, pe cursul superior al râuluiMaria (afl. dr. al Crasnei); 2 430 loc. (1 ian.2011): 1 244 de sex masc. şi 1 186 fem.Prelucr. lemnului; viticultură. Satul Socondapare menţionat documentar, prima oară,în 1424. În satul Soconzel, atestat docu -mentar în 1424, se află o biserică orto doxă,din lemn, cu hramul „Sfinţii ArhangheliMihail şi Gavriil” (1777), cu picturiinterioare originare şi orna mentată cu unbogat decor sculptat la ancadramente şistâlpi, declarată monu ment istoric, iar însatul Stâna există o biserică ortodoxă, dinlemn, cu hra mul „Intrarea în Biserică aMaicii Domnului” (sec. 18).
SOHATU, com. în jud. Călăraşi, alcătuitădin 2 sate, situată în partea de V aCâmpiei Bărăganului, pe cursul superior

896 Socola al râului Rasa; 3 009 loc. (1 ian. 2011):1 469 de sex masc. şi 1 540 fem. Nodrutier. Culturi de cereale, plante tehniceşi de nutreţ, floarea-soarelui, leguminoasepentru boabe, legume etc. Creştereaporcinelor şi bovinelor. Iaz piscicol. Fondcinegetic. Între 17 febr. 1968 şi 23 ian.1981, com. S. a făcut parte din jud. Ilfov.În satul Sohatu se află biserica „Schim -barea la Faţă” (1848).
SOHODOL, com. în jud. Alba, alcătuitădin 31 de sate, situată în SV Depr.Câmpeni, în Ţara Moţilor, pe cursulsuperior al Arieşului, la confl. cuSohodol, 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 satulSohodol). Monu mentul eroilor. Peşteriocrotite (Lucia Mică şi Lucia Mare).
SOLCA, oraş în jud. Suceava, situat înmica depresiune omonimă, la 522 m alt.,în zona de contact a prelungirilor ObcineiMari cu Pod. Sucevei, pe cursul superioral râului Solca (afl. dr. al Sucevei), la 46km NV de municipiul Suceava; 2 654 loc.(1 ian. 2011): 1 315 de sex masc. şi 1 339fem. Supr.: 64,6 km2, din care 7,3 km2 înintravilan; densitatea: 363 loc./km2. Nodrutier. Expl. şi prelucr. lemnului (che -restea). Producţie de bere (1789) şi depiese de schimb pentru ind. constr. demaşini. Muzeu etnografic (1971).Sanatoriu T.B.C. Localitatea, care dispunede factori bal neari (izvoare cu ape

Solca. Vedere de ansamblu a mănăstirii Solca. Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”

minerale sulfatate, calcice şi climat dedepresiune, tonic), a devenit, în anul1866, staţiune balneocli materică custabilimente şi instalaţii pentru tratament,dar acestea au fost distruse în timpulPrimului Război Mondial şi nu au maifost refăcute. Istoric. Aşezarea aparemenţio nată ca sat, prima oară, la 15 ian.1418, într-un act emis de domnulAlexandru cel Bun, iar apoi este consem -nată într-un hrisov din 8 aug. 1461, încare Ştefan cel Mare întărea satul Solcalui Ivul şi soţiei sale Cerna. În 1598, satulSolca a fost cumpărat de GheorgheMovilă de la Udrea Chiorul şi dăruitmănăstirii Suceviţa, împreună cu moara,biserica şi tot ce avea satul întrânsul. În1615, domnul Ştefan II Tomşa a anulatdania făcută de Gheorghe Movilămănăstirii Suceviţa, răscumpărând satulîn schim bul a 700 de galbeni, o cupă deargint, două fălci de vie la Cotnari şi satulStănileşti cu 22 de familii de ţigani. În1775, S. împreună cu Bucovina de N aintrat sub stăpânire austriacă şi o dată cuaceasta încep să se stabilească aici maimulte familii de germani, polonezi,slovaci, ruteni, evrei ş.a. Declarat oraş în1926. Până la 2 apr. 2007, oraşul S. a avutîn subordine ad-tivă satul Poieni-Solca,sat care la acea dată a fost trecut încategoria comunelor. Monumente:biserica mănăstirii Solca, cu hramul„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, ctitoriedin anii 1612–1622 a domnului Ştefan II



Tomşa, cu zid de incintă (gros de 2 m) şiturnuri de apărare datând din 1623(ansamblul monastic a fost sfinţit în 1623de Anastasie Crimca, mitropolitul Moldovei).Mănăstirea Solca a funcţionat până în1785, când a fost desfiinţată de auto -rităţile austriece şi reînfiinţată în 1997.Biserica a fost restaurată în 1901–1902 şi1985–1990 (resfinţită la 29 iun. 1997) şideclarată monument istoric în 2004; casaSavetei Cotrubaş (1670), mo nu ment dearhitectură care adă posteşte azi Muzeuletno grafic; hanul Solca (sec. 19).
SOLEŞTI 1. Lac antropic situat pe cursulmij lociu 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 din7 sate, situată în partea centrală a Pod.Central Moldo venesc, pe cursul mijlociual râului Vaslui; 3 891 loc. (1 ian. 2011):1 984 de sex masc. şi 1 907 fem. Piscicultură.Satul Ştioborăni apare menţionat docu -mentar, prima oară, în 1451. În satulSoleşti, atestat documentar la 10 mart.1502, se află conacul „Rosetti-Solescu”(1827-1828), în care s-a născut Elena Cuza,soţia domni torului Alexandru Ioan Cuza.Conacul a fost restaurat în 1948 (azi înruină), declarat monument istoric în 2004.Lângă conac se află biserica „AdormireaMaicii Domnului” construită înaite de1809 de Ecaterina Rosetti şi restaurată în1859-1860. În curtea bisericii este mor -mântul Elenei Cuza (n. 17 iun. 1825-m. 2apr. 1909). Bise   ri   cile din lemn, cu acelaşihram – „Sfântul Nicolae”, în sateleŞtioborăni (1726, cu pridvor adăugat în1941) şi Valea Siliştei (1838). În satulBouşori există biserica „Sfântul Nicolae”,zidită înainte de anul 1809 şi refăcută în1842. În arealul com. S. se află o pădurede stejari multiseculari.
SOLINA Õ Sulina (2).

SOLNOC Õ Dej (2).

SOLONŢ, com. în jud. Bacău, alcătuitădin 3 sate, situată în partea de NV a Depr.Tazlău, la poalele de SE ale M-ţilorGoşmanu, 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 cuape sărate şi sulfuroase. În satul Solonţse află o biserică romano-catolică (sec.17), o biserică orto doxă de zid (1767,restaurată în 1790) şi una din lemn (c.1808), iar în satul Cucuieţi, o biserică dinlemn, cu hramul „Sfinţii Voievozi” (1749,refăcută în 1808).

SOLOVĂSTRU, com. în jud. Mureş,alcătuită din 2 sate, situată în zonaDealurilor Mureşului, la poalele de V aleM-ţilor Gurghiu, pe cursul inf. al râuluiGurghiu; 2 969 loc. (1 ian. 2011): 1 463 desex masc. şi 1 506 fem. Prelucr. lemnuluişi a laptelui. Fermă de creştere a păsărilorşi a bovinelor. Două cămine culturale. Însatul Solovăstru s-a născut (1925) sopranaitaliană de origine română VirginiaZeani. Satul Solovăstru apare men ţio natdocumentar, prima oară, în 1381. Înarealul com. S. se află o porţiune dintrupul pădurii Mociar, cu stejari multi -seculari, extinsă pe o supr. totală de 48ha, declarată rezervaţie forestieră. O altăporţiune a acestei păduri se desfăşoarăpe terit. com. Gurghiu, jud. Mureş.
SOMA Õ Jamu Mare.

SOMBOL Õ Jimbolia.

SOMEŞ 1. Câmpia Someşului, mareunitate de relief plat, uşor ondulat, partecomponentă a Câmpiei de Vest, situatăîn extremitatea de NV a României, de oparte şi de alta a cursului inf. al râuluiSomeş, între marginea apuseană a M-ţilorOaş şi Gutâi (în NE), Dealurile Codruluişi Crasnei (la E şi SE), valea râului Barcău(la S şi SV) şi graniţele cu Ungaria şiUcraina (la V şi respectiv NV). Relieful,a cărui înălţime variază între 110 m (înV) şi 180 m (în E), este reprezentat printr-o suită de glacisuri (în SE) ce alcătuiescpartea înaltă a acesteia, respectiv câmpiileArdudului şi Tăşnadului, prin şesurialuviale întinse şi joase (în partea de V),

în cadrul cărora se conturează micidepresiuni mlăştinoase (apărute în zonelepărăsite de râurile divagante) şi câmpurimai înalte (interfluvii), acoperite cu loesssau nisipuri fine depuse de vânt (CâmpiaCarei) şi prin lunci largi, însoţite degrinduri sau de diguri. Frecvenţa mare arâurilor care o traversează (densi tatea:1,1 km/km2) determină un exces deumiditate a solului, fapt ce a impus exe -cu tarea unor impor tante lucrări dehidroamelioraţii (desecări, drenări,sisteme de canale, lacuri piscicole etc.).
C.S. con stituie o importantă zonă deculturi agricole (cereale, sfeclă de zahăr,floarea-soarelui, cartofi, legume, plantede nutreţ etc.). C.S. are ca subdiviziuni:
Câmpia joasă a Someşului, Câmpia
Ardudului, Câmpia Tăşnadului, Câmpia
Ierului, Câmpia Carei şi Câmpia Sălacea-
Roşiori.

2. Câmpia joasă a Someşului,unitate joasă de relief, parte componentăa Câm piei Someşului, situată în zonacentral-nordică a acesteia, de o parte şide alta a râului Someş, între râul Crasna(la SV), hotarele cu Ungaria şi Ucraina (laV şi NV), M-ţii Oaş-Gutâi (la NE) şiCâmpia Ardudului (la E şi SE). Consti -tuită din mâluri, argile, nisipuri şipietrişuri.
3. Râu în NV României, afl. stg. alTisei pe terit. Ungariei; 435 km (din care376 km pe terit. României); supr.bazinului 15 015 km2 (14 464 km2 pe terit.României). S. se formează prin unirea,
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pe terit. com. Mica (jud. Cluj), la c. 4 kmamonte de municipiul Dej, a râului
Someşu Mare cu râul Someşu Mic. Întremunicipiul Dej şi com. Ileanda (jud. Sălaj)are un curs întortocheat, pe direcţieSE-NV, separând Dealurile Ciceului (înNE) de Dealurile Dejului şi Gârboului (înSV), îşi îndreaptă apoi cursul către SV,strecurându-se printre Culmea Prisnel (laNV) şi Dealurile Gârboului (la SE), fiindforţat să ocolească, pe la S, CulmeaPrisnel, prin îngustarea de la Jibou,făcând un cot foarte strâns, după carevalea se lărgeşte uşor, îndreptându-sespre N, şerpuind intens printre DealurileSălajului (la V) şi Culmea Prisnel (la E),şi drenând apoi SV Depr. Baia Mare. Înaval de com. Ardusat (jud. Satu Mare),
S. îşi schimbă brusc direcţia de curgerecătre V, printr-o vale extrem de mean -drată, traversând Câmpia Someşului şimunicipiul Satu Mare, după carepărăseşte terit. României la limita com.Dorolţ şi Vetiş (jud. Satu Mare). În zonade câmpie, S. are o pantă medie descurgere foarte redusă (0,45‰), o albiemajoră întinsă (5–6 km), numeroasemeandre şi un debit mediu multianualde 120 m3/s. Pentru prevenirea inun -daţiilor, S. este îndiguit în cursul inf. Înprimăvara anului 1970, din cauza ploilorabun dente, debitul S. a depăşit 3 300m3/s faţă de media multianuală de 120m3/s, inundând o parte a muni cipiuluiSatu Mare şi câmpia înconjurătoare. Afl.pr.: Sălătruc, Almaş, Agrij, Sălaj, Lăpuş.În Antichi tate era numit Samus.

SOMEŞAN, Podişul ~ Õ Podişul
Someşan.

SOMEŞENI Õ Cluj-Napoca.

SOMEŞ-ODORHEI, com. în jud. Sălaj,alcă tuită din 5 sate, situată la poalele deE ale Dealurilor Sălajului, pe ValeaSomeşului; 2 924 loc. (1 ian. 2011): 1 389 desex masc. şi 1 535 fem. Staţie (în satulSomeş-Odorhei) şi haltă de c.f. (în satulInău). Pomicultură. Satul Someş-Odorheiapare menţionat documentar, primaoară, în 1387. Bisericile din lemn, cuacelaşi hram – „Sfinţii Arhangheli Mihailşi Gavriil”, în satele Domnin (1753, cupicturi interioare din 1812) şi Inău (1832),şi cu hramul „Sfântul Gheorghe” (sec.18), în satul Bârsa.
SOMEŞU CALD 1. Râu, unul dintre izv.Some şului Mic; 64 km; supr. bazinului:534 km2. Izv. din SE M-ţilor Vlădeasa, desub vf. Cârligatele (1 694 m alt.), de la1 385 m alt., dintr-o reg. calcaroasă, cunumeroase fenomene carstice. Imediatdupă ce izvorăşte, râul dispare printr-unponor cu peşteră şi, după ce reapare înPeştera Rădesei, pătrunde în reg. CetăţilorRădesei, pe care o traversează printr-opeşteră-tunel de 250 m lungime. După cestrăbate o zonă de chei, cu pereţi calcaroşiabrupţi şi cu diferenţă de nivel de peste100 m, numită „Bazarul Someşului”, râulse îndreaptă spre E-NE, porţiune undepe cursul său s-a format lacul de acu -mulare Fântânele (Õ), după care străbatedefileul de la Mărişel, unde, pe o distanţăde 13 km, are o cădere de peste 300 m,apele lui odihnindu-se apoi în lacul deacumulare Tarniţa (Õ). La c. 5 km avalde acu mularea de la Tarniţa, S.C. îşiuneşte apele cu cele ale Someşului Receîn lacul de acumulare Gilău (Õ), rezul -tând, la ieşirea din acesta, un singur cursde apă cu numele Someşu Mic.

2. Satul ~ Õ Gilău (3).

SOMEŞU MARE, râu în N României, cucea mai mare extindere a cursului şibazinului său pe terit. jud. Bistriţa-Năsăud; 118 km; supr. bazinului: 4 490km2. Se formează prin unirea, la S depasul Rodna (1 271 m alt.), a pârâuluiMaria, care izv. din V M-ţilor Suhard, desub vf. Omu, de la 1 558 m alt., cu pârâulValea Smeului, al cărui izv. se află în EM-ţilor Rodnei, sub vf. Coşorba (1 547 malt.). În aval de confl. celor două pâraie,Valea S.M. capătă o direcţie de curgerepredominantă NE-SV, separă mai întâiprelungirile M-ţilor Rodnei (în N-NV) decele ale M-ţilor Bârgău (în S-SE), formând

în această zonă o serie de repezişuri, tra -ver sează apoi reg. Dealurilor Năsău -dului, trecând prin oraşul Năsăud, iar înaval de Beclean desparte DealurileCiceului (în N) de Dealurile Jimborului(în S) printr-o vale mult lărgită, după careconfluează cu apele Someşului Mic, peterit. com. Mica (jud. Cluj), la c. 4 kmamonte de municipiul Dej, formândcursul unic al râului Someş. Între izv. şiconfl. cu Someşu Mic, panta medie descurgere a S.M. scade de la 42‰ în area -lul com. Rodna (jud. Bistriţa-Năsăud), la31‰ în zona oraşului Sângeorz-Băi şi11,1‰ în zona de confl. cu Someşu Mic,iar debitul mediu multianual variază dela 5,40 m3/s în cursul superior (staţiahidrologică 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 bazinulsău dezvoltate pe terit. jud. Cluj; 178 km;supr. bazinului: 3 773 km2. După conto -pirea apelor Someşului Cald cu cele aleSome şului Rece în lacul de acumulareGilău, de pe terit. com. Gilău (jud. Cluj),se formează în aval de acesta un cursunic, cu numele Someşu Mic, a căruidirecţie de curgere este S-N, cu largi on -dulări ale văii şi cu numeroase meandreale talvegului. Dre nează mai întâi parteade N a Dealurilor Feleacului, trecând prinmunicipiul Cluj-Napoca, separă apoiCâmpia Fizeşului (în E) de DealurileClujului şi Dejului (în V) printr-o valelargă, cu aspect de culoar, însoţită delunci şi terase bine dezvoltate, trece prinmunicipiul Gherla şi, la c. 20 km aval deacesta, confluează cu Someşu Mare, peterit. com. Mica (jud. Cluj), la c. 4 kmamonte de municipiul Dej, formândcursul unic al râului Someş. Afl. pr.:Feneş, Suatu, Fizeş (pe dr.), Nadăş, Borşa,Lonea, Valea Mărului (pe stg.)
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SOMEŞU RECE, râu, unul dintre izv.Someşu lui Mic; 45 km; supr. bazinului:335 km2. Izv. din partea de N a masivuluiMuntele Mare, de la 1 639 m alt.,drenează partea centrală a masivuluiGilău pe direcţie S-N şi se varsă în laculde acumulare Gilău, unde îşi amestecăapele cu cele ale Someşu lui Cald,rezultând în aval un singur curs de apăcu numele Someşu Mic.

SOMOVA, com. în jud. Tulcea, alcătuitădin 3 sate, situată la poalele de NV aleDealurilor Tulcei, pe dr. Văii Dunării, pegârla Somova; 4 753 loc. (1 ian. 2011):2 392 de sex masc. şi 2 361 fem. Expl. debaritină şi de sulfuri complexe. Produsede panificaţie. Pescuit. Creşterea ovinelorşi a păsărilor. Cherhana. Biserica avândhramul „Sfinţii Voievozi” (1873), în satulSomova. Agroturism.
SOPOT, com. în jud. Dolj, alcătuită din7 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 satulSopot se află hramul „Sfinţii ÎmpăraţiConstantin şi Elena” (1889–1890), iar însatul Başcov există o biserică cu dubluhram – „Sfântul Dumitru” şi „SfântulNicolae” (1842).
SORKINGEN Õ Şercaia.

SOVATA, oraş în jud. Mureş, situat înDepr. Praid-Sovata, la 475–530 m alt., lapoalele Dealu rilor Cireşelu (912 m alt.)la N, Stejaru (649 m) la E, Becheci sauBicheş (1 080 m) la NV şi ale masivuluiGurghiu (vf. Saca, 1 777 m) la NE, pecursul superior al râului Târnava Mică,la confl. cu râul Sovata, la 74 km E demunicipiul 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). Nodrutier. Expl. de balast. Expl. şi prelucr.lemnului (cherestea); produse alim.Staţiune balneoclima terică de interes

general, cu funcţionare permanentă (din1850), înconjurată de dealuri şi munţiacoperiţi cu păduri seculare de stejar şifag, în amestec cu carpen, ulm, brad, ş.a.(deşi, oraşul şi zona înconjurătoare se aflăpe un masiv de sare), localitatea are unclimat de depresiune, sedativ, cu aercurat, lipsit de praf şi alergeni, cu verirăcoroase (în iul. temp. medii de 18,5°C)şi ierni nu prea friguroase (în ian. mediitermice de –3,5°C). Temp. medie anualăeste de 7,6°C, iar precipitaţiile însumeazăc. 750 mm anual. Marea bogăţie naturalăa 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 feno -mene de heliotermie (temp. diferenţiateale apei în timpul verii, ca urmare aînmagazinării căldurii Soarelui de cătreapa sărată – căldură protejată de stratulde apă dulce adus de pâraie, care nu seamestecă cu apa sărată din lac, ci pluteştedeasupra apei sărate servind ca izolanttermic). Astfel, vara, temp. apei din laculUrsu (18,40 m ad. max.), cel mai mare şimai semnificativ lac helio term, variazăîntre 19–20°C la supr., 30–40°C la 1 m ad.şi 40–60° la 1,5 m ad. Profilul pr. alstaţiunii S. îl reprezintă tratarea bolilorginecologice (insufi cienţă ova riană,cervicite cronice, metroanexite cronice,sterilitate secundară), dar aici se mai pottrata şi afecţiunile reumatismale (spon -diloze, artroze, poliartroze, ten dinozeş.a.), cele posttraumatice (stări dupăoperaţii pe articulaţii, muşchi sau oase,vindecate, stări după luxaţii şi entorse),neurologice periferice (pareze uşoare,sechele după poliomielită şi dupăpolineuropatii), endocrine (hipotiroidie),cardiovasculare (ulcer varicos, acro cia -noză) ş.a. Staţiunea dispune de o puter -nică bază de tratament (instalaţii pentrubăi calde cu apă sărată extrasă din lacuri,

instalaţii pentru tratamente gineco logice,pentru aplicaţii calde cu nămol, pentruelectro terapie, hidrote rapie şi kineto -terapie, saune, săli de gimnastică medi -cală, de masaj etc. Hotelurile „Sovata”,„Brădet”, „Aluniş”, „Făget” şi „Căprioara”au baze proprii de trata ment. Istoric.Cunoscută din timpul stăpâni rii romaneîn Dacia (romanii exploatau sarea şi otransportau la Apulum; un tezaur mo -netar şi fragmente de vase cera miceromane au fost scoase la iveală aici, iarîn satul Sărăţeni au fost identificateurmele unui castru roman), aşezareaapare menţionată documentar ca sat în1597, în legătură cu puterea tămăduitoarea apelor de aici. Se pare însă că aşe zareaexista anterior acestei date, aşa cum reiesedintr-o scrisoare din 1581, trimisă deKornis Mihály lui Báthory István(principe al Transilvaniei), în care se facereferire la existenţa a 16 familii pe câmpulde la Sovata, al cărui proprietar erafamilia de nobili secui Szovát (de la carederivă şi numele localităţii). În 1860, dupătrei sute de ani de exis tenţă, S. ajunsesesă aibă 400 de familii, iar în 1884 a fosttrecută în categoria staţiunilor bal neare.Declarată oraş în 1952, S. are în pre zentîn subordine ad-tivă localit. componenteCăpeţi, Ilieşi şi Săcădat. Până la 7 apr.2004, oraşul S. a avut în subordinead-tivă satul Sărăţeni, care la acea dată afost trecut în categoria comu nelor.
Monumente: casa parohială a bisericiireformate (sec. 19), declarată monumentistoric; biserica romano-catolică „SfântaTreime” (1780-1781); bisericile ortodoxe„Schimbarea la Faţă” (1931-1932),
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„Adormirea Maicii Domnului” (1929,renovată în 1986 şi pictată în 1990-1994)şi „Sfântul Nicolae” (1989-1993, pictatăîn 1998-2003); biserica reformată (1937);biserica unitariană (1999-2005). Rezer va -ţie forestieră (pădure cu stejari seculari). 
SOVEJA 1. Depresiune tectono-erozivă,mică, relativ izolată, parte componentă aSubcarpaţilor Vrancei, situată la N deDepr. Vrancei, pe valea superioară arâului Şuşiţa, străjuită de M-ţii ZboinaNeagră (la V), Dealul Ouşoru (la N şi NE)şi Dealul Răchitaşu Mare (la S). Reliefcolinar, cu alt. de 500–600 m, cu păşuninatu rale, fâneţe şi păduri de fag. Impor -tantă zonă etno-folclorică şi turistică.

2. Com. în jud. Vrancea, alcătuită din2 sate, situată în depresiunea omonimă,la 500–540 m alt., la confl. râului Sovejacu Şuşiţa, la 82 km NV de municipiulFocşani; 2 516 loc. (1 ian. 2011): 1 153 desex masc. şi 1 363 fem. Reşed. com. estesatul Dragosloveni. Expl. forestiere şi degips. Valorificarea fructelor de pădure.Muzeu de istorie şi etnografie. În com. S.funcţionează o tabără estivală desculptură, în aer liber, pentru studenţi.Com. S. a luat naştere în sec. 17 prin sta -bilirea aici a oierilor veniţi din sateleargeşene Rucăr şi Dragoslavele, de la carederivă şi denu mirile satelor care alcă -tuiesc actuala comună. Staţi une clima -terică şi de odihnă, de interes general, cufuncţionare permanentă, cu climat dedepresiune, sedativ, cu veri răcoroase (îniul. temp. medii de 17,5°C) şi ierni relativreci (în ian. medii termice de –4,5°C).

Temp. medie anuală este de 7,5°C, iarprecipitaţiile însumează, în medie, c. 700mm anual. Numeroase izv. cu apeminerale sulfuroase, cloru rate, sodice,hipertone. Staţiunea este profilată în pr.pe tratarea nevrozelor astenice, a stărilorde debili tate, de surmenaj fizic şiintelectual. În staţiune se află un moderncomplex sanatorial. În satul Dra goslo venise află biserica având hramul „NaştereaDomnului” a fostei mănăstiri Soveja,ctitorie din 1645 a domnului MateiBasarab, închinată păcii încheiate cuVasile Lupu după mai multe războaie.Biserica a fost prădată de tâlhari în 1685,reparată în1842 şi 1928 şi restaurată în1977. Aici a fost surghiunit Alecu Russo(febr.-apr. 1846) pentru unele aluziiîndrăzneţe din piesa Jignicerul Vadră sau
Provincialul la Teatrul Naţional. În anul2001 a fost întemeiat schitul Soveja (demaici), cu biserica „Sfinţii ÎmpăraţiConstantin şi Elena”, amplasat la poaleledealului Răchitaşu, pe malul pârâuluiŞuşiţa; Mausoleul eroilor, construit în1929, din gresie de Kliwa, în memoriaostaşilor români căzuţi pe câmpurile deluptă în timpul Primului Război Mondial.La S. s-a născut geograful Simion Mehe -dinţi (1868–1962). Parc natural (20 ha),creat în 1891. Motel „Soveja”. La 6 apr.2008, c. 1/4 din satul Rucăreni a fostmistuit de un violent incendiu (30 degospodării au fost distruse total), iar la11 iul. 2008, un alt incendiu a distrus încă17 gospodării. Agroturism.
SPANŢOV, com. în jud. Călăraşi, alcă -tuită din 3 sate, situată în partea de S aCâmpiei Bărăganului, pe stg. Dunării;

4 645 loc. (1 ian. 2011): 2 310 de sex masc.şi 2 335 fem. Piscicultură. Culturi decereale, plante tehnice şi de nutreţ,legume, floarea-soarelui etc. Centru deconfecţio nare a împletiturilor din răchită.Creşterea bovinelor, ovinelor, porcinelor,păsărilor. Trei cămine culturale. Biblio -tecă publică. Pe terit. com. S. au fostdescoperite (1952, 1956, 1958–1959) ves -tigiile unei aşezări neolitice de tip tell,aparţinând culturii Boian (milen. 4 î.Hr.),străpunsă de mormintele unei necropoledin sec. 4 d.Hr., aparţinând populaţieiautohtone daco-romane, în care s-au găsitvase ceramice tipice culturii Boian, cudecor meandric excizat, plastică etc.Inventarul mormintelor este compus dinvase fine, cenuşii, piepteni, urcioare,fibule din bronz, mărgele din chihlimbar.Satul Spanţov apare menţionat documen -tar, prima oară, la 23 mart. 1482, satulStancea în 1526, iar satul Cetatea Vecheîn 1609. În trecut satul Cetatea Veche s-anumit Staulul Tatina. Între 17 febr. 1968şi 23 ian. 1981, com. S. a făcut parte dinjud. Ilfov. Bisericile „Sfântul Nicolae”(1868–1876) şi „Cuvioasa Parascheva”(1932), în satul Spanţov.
SPERMEZEU, com. în jud. Bistriţa-Năsăud, alcătuită din 8 sate, situată înpartea de V a Dealu rilor Năsăudului, îndepresiunea omonimă, la poalele de SEale Culmii Breaza pe cursul mijlociu alrâului Ilişua; 3 838 loc. (1 ian. 2011): 1 977de sex masc. şi 1 861 fem. Morărit.Colectarea fructelor de pădure şi aplantelor medicinale. Centru de cojăcăritşi de confecţionare a costumelor popu -lare. Pomicultură. Creşterea bovinelor,
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ovinelor, porcinelor. Fond cinegetic.Cămin cultural. În satul Spermezeu,menţionat docu mentar, prima oară, în1456, se află o biserică orto doxă, dinlemn, cu hramul „Sfânta Maria” (sec. 18);bisericile cu acelaşi hram – „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil”, în sateleDobricel (1744), declarată monumentistoric, Sita (construită în 1830 pe loculuneia din lemn ce data din 1790 şi recon -struită în anii 1982–1989) şi Dumbrăviţa(1896–1900, pictată în ulei în 1929 de IoanPop din Cluj şi Rozoş Ştefan din BaiaMare, renovată în 1958–1959 şi repictatăîn întregime, la interior în 1996). Agro -turism. La 28 apr. 2004, com. S. a preluatîn compo nenţa sa satele Dobricel şiDumbrăviţa de la com. Căianu Mic, jud.Bistriţa-Năsăud.
SPINENI, com. în jud. Olt, alcătuită din7 sate, situată în partea centrală a Piem.Cotmeana, pe cursul superior al râuluiVedea; 1 944 loc. (1 ian. 2011): 909 de sexmasc. şi 1 035 fem. Reşed. com. S. estesatul Alunişu. Pomicultură. Săpăturilearheologice efectuate în 1990 pe terit.com. S. au scos la iveală vestigiile unorlocuinţe de suprafaţă din sec. 4–7. SatulSpineni apare menţionat documentar,prima oară, la 20 mai 1515, iar apoi la 27iun. 1529. Bisericile cu hramurile „SfântulNicolae” (1817–1820) şi „DuminicaTuturor Sfin ţilor” (1884), în satele Profaşi Spineni; în satul Vineţi se află douăbiserici cu acelaşi hram – „AdormireaMaicii Domnului”, una din 1812 şicealaltă din 1847; bisericile din lemn cuacelaşi hram – „Cuvioasa Parascheva”,în satele Alunişu (ctitorie din anii 1812–1813 a logofătului Belu Ştefan, reparată şipictată în 1877, cu pridvor adăugat în1940) şi Optăşani (1913). În arealul satuluiOptăşani, pe interfluviul Vedea–Olt, seaflă o parte a rezer vaţiei forestiere Seaca-Optăşani (124 ha), pădure martor avechilor codrii de gârniţă (Quercus frainetto).Alături de gârniţă (specie mezoxerofilă),cu unele exemplare ce depăşesc 120 deani, în lungul Văii Albeşti, vegetează şigorunul (Quercus petraea). Stratul dearbuşti cuprinde păducel (Crataegus mono -
gyna) şi măceş (Rosa canina), iar cel ierboseste dominat de firuţă (Poa pratensis). Õşi Poboru.

SPINUŞ, com. în jud. Bihor, alcătuită din5 sate, situată în zona de contact aCâmpiei Barcăului cu DealurileBarcăului, pe râul Valea Fâneţelor; 1 180loc. (1 ian. 2011): 592 de sex masc. şi 588

fem. Nod rutier. Viticultură. Culturi decereale, floarea-soarelui, plante tehniceşi de nutreţ ş.a. Biserica din lemn „SfântulNicolae” (1799) în satul Gurbeşti. SatulSpinuş apare menţionat documentar,prima oară, în 1523.
SPRÂNCENATA, com. în jud. Olt,alcătuită din 4 sate, situată în partea deV a Câmpiei Boian, pe stg. văii Oltului şipe cursul superior al râului Sâi; 2 522 loc.(1 ian. 2011): 1 293 de sex masc. şi 1 229fem. Hidrocentrală (53 MW), în satulFrunzaru, 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, alcă -tuită din 7 sate, situată în Depr. Vrancea,la poalele M-ţilor Vrancea, pe râulZăbala; 1 420 loc. (1 ian. 2011): 708 de sexmasc. şi 712 fem. Prelucr. lemnului.Pomicultură (meri, pruni, peri, nuci). Însatul Spulber, atestat documentar în 1431,se află biserica „Sfântul Nicolae”, con -struită înainte de anul 1809 şi reconstruităîn 1871. Com. S. a fost înfiinţată la 3 mart.2005 prin desprinderea satelorCarşocheşti-Corăbiţa, Morăreşti, Păvălari,Spulber, Tojanii de Jos, Tojanii de Sus şiŢipău din com. Paltin, jud. Vrancea.
STARA BESCHENOVA Õ Dudeştii
Vechi.

STARCHIOJD, com. în jud. Prahova,alcătuită din 6 sate, situată în depresiuneaDrajna–Chiojd, la poalele de S ale M-ţilorSiriu 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 grâulşi porumbul. Produse de panificaţie.Pomicultură (meri, pruni, peri, nuci).Muzeu de istorie (1968). În arealul satuluiStarchiojd a fost identificat (1934) un mor -mânt de înhumaţie atribuit unei prin -cipese germa nice, în care s-a găsit o fibulădin argint, de dimensi uni foarte mari,caracteristică sec. 5. În satul Starchiojd,men ţionat documentar, prima oară, la 10iul. 1418, se află bisericile din lemn cuhramurile „Sfântul Nicolae”-Vechi (1749,refăcută în anii 1980–1982), „CuvioasaParascheva”-Gârbească (1780–1784, cupicturi interioare), biserica „SfântaTreime” zidită în 1850, precum şi maimulte case vechi de moşneni (sec. 18), cupivniţe şi cerdace largi susţinute de stâlpidin lemn cu încrustaţii. În satul ValeaAnei există biserica „Sfinţii ArhangheliMihail şi Gavriil” construită în anii 1892–1911 pe locul uneia ce data din anul 1700.

STAULUL TATINA Õ Spanţov.

STAVNIC, Mănăstirea ~ Õ Voineşti (2).

STĂNCIOI, Piramidele de pământ de
la ~ Õ Goranu.

STĂNCUŢA, com. în jud. Brăila, alcătuitădin 4 sate, situată în partea de E a CâmpieiBărăganului, pe stg. Văii Dunării şi pecursul inf. al râului Căl măţui; 3 543 loc.(1 ian. 2011): 1 775 de sex masc. şi 1 768fem. Culturi de cereale, plante tehnice şide nutreţ, leguminoase pentru boabe,floarea-soarelui, legume etc. Piscicultură.Satul Stăncuţa apare menţionat docu -mentar, 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 deS 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 dec.f. (în satul Onceşti). Culturi de cereale,plante tehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui, rapiţă, leguminoase pentruboabe etc. Viticultură. Legumicultură.Aici, la 15 ian. 1595, o oaste con dusă defraţii Buzeşti a înfrânt pe tătarii aflaţi subcomanda nepotului hanului. În timpulRăscoalei din 1907, locuitorii satuluiStăneşti au suferit represiunea armatei.Între 17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981, com. S.a făcut parte din jud. Ilfov. Bisericile cuhramurile „Naşterea Maicii Domnului”(1862) şi „Sfântul Nicolae” (1863), în satulStăneşti, şi „Sfântul Gheorghe” (1875),„Cuvioasa Parascheva” (1898–1900) şi„Sfinţii Voievozi” (1907–1912), în sateleGhizdaru, Bălanu şi Onceşti.

2. Com. în jud. Gorj, alcătuită din 10sate, situată în Depr. Subcarpatică Olteană,la poalele de SE ale M-ţilor Vâlcan, pe râulŞuşiţa; 2 520 loc. (1 ian. 2011): 1 306 de sexmasc. şi 1 214 fem. În satul Stăneşti se aflăbiserica având hramul „Dumi nica TuturorSfinţilor” (1732, cu picturi murale inte -rioare din 1824), iar în satele Curpen şiVaidei, câte o biserică din lemn, avândacelaşi hram – „Adormirea MaiciiDomnului”, prima din anul 1801, iarcealaltă din 1827; în satul Măzăroi existăbiserica din lemn cu hramul „Intrarea înBiserică a Maicii Domnului” (1834).
3. Com. în jud. Vâlcea, alcătuită din9 sate, situ ată în Piem. Olteţului, pe râulCerna; 1 441 loc. (1 ian. 2011): 707 de sexmasc. şi 734 fem. Moară de cereale şi
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brutărie (în satul Cioponeşti). În arealulsatului Stăneşti, atestat documentar în1821, a fost descoperit (mai 1994) untezaur alcătuit din 779 de monede romanedin argint, datând din sec. 2–3. Bibliotecăpublică (f. 1921) cu c. 7 500 vol. Cămincultural. Bisericile din lemn cu acelaşihram – „Cuvioasa Parascheva”, în sateleSuieşti (1746; 12 m lungime, 5 m lăţimeşi 20 m înălţimea turlei), declaratămonument istoric, şi Stăneşti (1894–1896). 
STĂNILEŞTI, com. în jud. Vaslui,alcătuită din 7 sate, situată în lunca şi peterasele de pe dr. Pru tului; 5 518 loc. (1ian. 2011): 2 781 de sex masc. şi 2 737 fem.Creşterea porcinelor. Viticultură. Centrude ţesături şi cusături populare. SatulStănileşti apare menţio nat, prima oară,în 1493, iar apoi într-un document semnatde Petru Rareş la 15 mart. 1527, cunumele Berbeceşti. Într-un act din 1627,emis de Miron Barnovschi, localit. aparecu numele Siliştea-Stăni leşti. La Stănileşti,la 8–12 iul. 1711, armata ruso-moldo -veană a fost încercuită şi atacată de trupeleotomane, comandate de marele vizirMehmed Baltadji-paşa, iar ţarul Rusiei,Petru I, a fost constrâns să încheiearmistiţiu. După încheierea păcii, domnulMoldovei, Dimitrie Cante mir a fost nevoitsă se refugieze în Rusia, unde a devenitconsilier intim al ţarului. În satulPogăneşti 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 deV a Colinelor Tutovei, pe interfluviulBerheci-Zeletin, pe pârâul Dobrotfor;4 699 loc. (1 ian. 2011): 2 452 de sex masc.şi 2 247 fem. Mori de vânt (1922), în satulGorgheşti. Apicultură. În satul Stănişeşti,menţio nat documentar, prima oară, în1598, se află bisericile cu hramurile„Sfinţii Voievozi” (c. 1793) şi „SfântulNicolae” (1810, reparată în 1868);bisericile cu hramurile „Sfinţii Voievozi”(1807, reclădită în 1856–1863) şi „Sfân tulGheorghe” (ante 1809), în satele Crăieştişi Slobozia.
STĂNIŢA, com. în jud. Neamţ, alcătuitădin 7 sate, situată în partea de V a Pod.Central Mol dovenesc; 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 PoenileOancei. Satul Stăniţa apare menţionatdocumentar, prima oară, la 14 sept. 1486.
STĂNULEŞTI Õ Motoşeni.

STĂUCENI, com. în jud. Botoşani, alcă -tuită din 4 sate, situată în Câmpia JijieiSuperioare, pe râul Sitna, la confl. cuMorişca; 3 491 loc. (1 ian. 2011): 1 764 desex masc. şi  1 727 fem. Iaz pentru pisci -cultură. Creşterea bovinelor şi ovinelor.Cămin cultural. Biserica „AdormireaMaicii Domnului” din Stăuceni a fostconstruită în 1877 (reparată în 1913 şi1925) pe locul uneia din lemn ce data din1850. Din cauza unei alunecări de terendin anul 1939, biserica a fost demolată şis-a pus piatra de temelie a unei noibiserici la 20 aug. 1939, dar din cauzarăzboiului lucrările de construire au fostreluate în 1949 şi terminate în 1951.
STÂLPENI, com. în jud. Argeş, alcătuitădin 7 sate, situată în partea centrală aPiem. Cândeşti, pe Râu Târgului; 4 980loc. (1 ian. 2011): 2 446 de sex masc. şi2 534 fem. Staţie (în satul Stâlpeni) şi haltăde c.f. (în satul Rădeşti), inaugurate la 1iul. 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, reparatăîn 1933, 1963, 1969, declarată monumentistoric) şi „Sfântul Nicolae (1813), în sateleRădeşti şi Livezeni; în satul Stâl peni,atestat docu mentar la 26 ian. 1605, se aflăbiserica „Adormirea Maicii Domnului”(1833-1836).

STÂLPU, com. în jud. Buzău, formatădintr-un sat, situată în NV CâmpieiBuzău-Călmăţui, pe cursul superior alrâului Călmăţui; 3 123 loc. (1 ian. 2011):1 521 de sex masc. şi 1 602 fem. Prelucr.lemnului. Satul Stâlpu apare menţionatdocumentar, prima oară, în 1475. Biserica„Sfântul Dumitru”, constru ită în sec. 18pe locul unei biserici din lemn ctitorităîn 1689 de spătarul Mihai Cantacuzino,păstrează la interior picturi muraleoriginare. În 1936–1938 biserica a fostrestaurată, iar picturile murale interioarereabilitate, s-au construit un pridvor şi oturlă pe naos.
STÂNA DE VALE, staţiune climatericăşi de odihnă, de interes general, cufuncţionare perma nentă (de fapt, uncomplex turistic montan), situată în razacom. Budureasa (jud. Bihor), într-odepresi une înconjurată de culmile M-ţilorVlădeasa şi Pădurea Craiului, la 1 102 malt., la 88 km SE de municipiul Oradea.Climat de depresiune intra montană,tonic-stimulant, cu veri răcoroase (în iul.temp. medii de c. 14°C) şi ierni umede şifriguroase (în ian. medii termice sub -6°C).Temp. medie anuală este în jur de 5°C,iar precipitaţiile însumează peste 1 200mm anual. Nebulozitate ridicată. Zăpeziabun dente în timpul iernii (50–90 cmgrosime). Izvor cu apă minerală ferugi -noasă, hipotonă. Liniştea deplină, farme -cul peisa jului montan, aerul curat, lipsitde praf şi alergeni, numeroasele posibili -tăţi de drumeţii montane oferă posibi lita -tea efectuării unei vacanţe reconfortanteşi refacerea sănătăţii. Staţiunea esterecomandată pentru tra tarea nevrozelor
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astenice, a unor afecţiuni endocrine
(hipertiroidie benignă, boala Basedow în
stadiu incipient, după tratament medica -
mentos), respiratorii, a stărilor de debi -
litate, de surmenaj fizic şi intelectual,
anemiilor, rahitismului ş.a. Teleferic (650
m lungimea cablului). Păstră vărie. Însem -
nat 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 Ieduţu lui, 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

Pavel” (1992-1997) şi o bisericuţă dinlemn cu rol de paraclis.
STÂNCA-COSTEŞTI Õ Ştefăneşti (2).

STÂNCENI, com. în jud. Mureş, alcătuitădin 3 sate, situată în depresiuneaomonimă, pe cursul superior al râuluiMureş, în defileul Topliţa-Deda, lapoalele de S ale M-ţilor Căliman şi celede N ale M-ţilor Gurghiu; 1 526 loc. (1ian. 2011): 758 de sex masc. şi 768 fem.Staţie de c.f. (în satul Stânceni). Expl. deandezit. Expl. şi prelucr. lemnului.Produse de panificaţie. Satul Stânceniapare menţionat documentar în 1824.
STÂNGĂCEAUA, com. în jud.Mehedinţi, alcă tuită din 8 sate, situată înpartea de NE a Piem. Bălăciţei, pe cursulinf. al râului Motru; 1 371 loc. (1 ian. 2011):698 de sex masc. şi 673 fem. Balas tieră.Apicultură. Biserica „Adormirea MaiciiDomnului” (1869), în satul Stâncăceaua;casă din lemn (1840), aparţi nând luiŞtefan Proorocu, în satul Bârlogeni.
STÂNIŞOARA 1. Munţii Stânişoarei,culme muntoasă în E CarpaţilorOrientali, cu largă extin dere pe direcţieNV-SE, situată între Valea Bistriţei (la Vşi S), Subcarpaţii Neamţului (la E) şi râulSuha (la N). Structural, cores punde unuimare sinclinal, având cutări în solzi. Estealcătuită din fliş grezos-şistos, flişcalcaros-şistos (strate de Hangu) şiconglomerate cretacice, dispuse în fâşiiparalele, care dau în relief culmi înalte şivârfuri semeţe, dar şi din şisturi, argileşi marne pe care s-au dezvoltat culmi mai

joase, înşeuări, bazinete depresionare şisectoare de vale lărgite – Pipirig, Hangu,Secu, Nemţişor etc. Culmea centrală,extinsă pe c. 65 km lungime, estedominată de mai multe vârfuri ce depă -şesc 1 200 m alt. (Ostra 1 382 m, Băişescu1 340 m, Bâtca Comorii 1 513 m, Bivolu1 530 m – alt. max. a M-ţilor S., Buhalniţa1 230 m ş.a.) şi înşeuări situate la 800–950m alt., mărginită de o parte şi de alta deculmi mai scurte, scunde (750–1 000 malt.), separate de văi largi. Spre E, acestease termină brusc, dominând depresiunilesubcarpa tice prin abrupturi de 200–300m. Important nod hidrografic (de aici izv.râurile Suha, Neamţ, Cracău, Farcaşa,Hangu, Cuejdiu ş.a.). Pantele sunt acope -rite cu păduri de molid în amestec cu fag,iar la peste 1 300 m alt. se extind păşunilenaturale. Păstorit. În partea centrală, M-ţii
S. sunt traversaţi de o şosea modernizatăcare asigură legătura între Piatra-Neamţşi Bicaz (cu ramificare vestică spreGheorgheni prin pasul Bicaz) – Hangu–Poiana Teiului–Pipirig– Târgu-Neamţ.Expl. de gresii.

2. Pas în partea de N a M-ţilorStânişoarei, situat la 1 235 m alt., careasigură legătura rutieră, printr-o şoseanemo der nizată, peste crestele nordice aleM-ţilor Stânişoarei, între localit. de pevalea Mol dovei şi cele de pe valeaBistriţei.
3. Mănăstirea ~ Õ Călimăneşti (1).

STÂRCENI Õ Fântânele (7).
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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 din6 sate, situată în zona DealurilorAmaradiei, pe stg. văii Amaradia; 2 926loc. (1 ian. 2011): 1 434 de sex masc. şi 1 492fem. Expl. de gaze naturale. Prelucr.lemnului. Creşterea bovinelor. Pomi -cultură (meri, pruni, peri). Până la 1 ian.1965, satul şi com. S. s-au numit Cordeşti,iar apoi, până la 17 febr. 1968, Stejarul. Însatul Stejari se află biserica având hramul„Sfinţii Împă raţi Constantin şi Elena” (sec.18), declarată monument istoric.
STEJARU 1. Com. în jud. Teleorman,alcătuită din 4 sate, situată în CâmpiaGăvanu-Burdea, pe dr. râului Vedea;1 952 loc. (1 ian. 2011): 940 de sex masc.şi 1 012 fem. Culturi de cereale, plantetehnice şi de nutreţ, leguminoase pentruboabe, plante uleioase, legume etc.Morărit; produse de panificaţie. Creştereabovinelor, ovinelor, porcinelor. Apicul -tură. Muzeu sătesc. Pe terit. satuluiStejaru au fost descoperite urmele unuicastru roman (sec. 2–3) situat pe liniaromană de fortificaţii Valul lui Traian (Õ).Până la 1 ian. 1965, satul şi com. S. s-aunumit Bălţaţi. Fond cinegetic.

2. Com. în jud. Tulcea, alcătuită din3 sate, situată în SE Pod. Babadag; 1 767loc. (1 ian. 2011): 923 de sex masc. şi 844fem. Nod rutier. Expl. de pirite cuprifere(în satul Mina Altân Tepe). Abator.Prelucr. laptelui. Incinerator pentruresturile animaliere provenite de laabator. Moară pentru măcinat grâul.Creşterea ovinelor, bovinelor, caprinelor.Satul Stejaru este atestat documentar în1573. Până la 17 febr. 1968, satul şi com.
S. s-au numit Eschi baba. 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 Bără ganului, pe stg. braţuluiBorcea al Dunării; 1 720 loc. (1 ian. 2011):864 de sex masc. şi 856 fem. Nod fero viarşi rutier. Culturi de cereale, plante tehniceşi de nutreţ, floarea-soarelui, legume etc.Pescuit. Centru de confecţionare a obiec -telor ţesute la războiul manual. Muzeude arheologie. Fond cinegetic (mistreţi,iepuri, raţe şi gâşte sălbatice). În satulStelnica, menţionat documentar, primaoară, în 1467, se află biserica „SfântulPantelimon” (1858-1860, refacută şipictată în 1912 şi restaurată în 2011-2012).Pădure de stejari multiseculari. SatulRetezatu s-a depopulat la sf. sec. 20 şiînceputul sec. 21.
STENOTA Õ Urlaţi.

STEY Õ Ştei.

STIPOC, grind fluvial în partea central-nord-vestică a Deltei Dunării, la S debraţul Chilia. Supr.: 3 500 ha; alt. max.: 3m. Se prezintă sub forma unei fâşiiînguste, de 30 km lungime şi 2,5 kmlăţime max., extinsă pe direcţie V-E, întrecanalele Hliboca (la N), Pardina (la E) şiŞontea (la S). Este un martor predeltaicîn 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 deE a Muscelelor Arge şului, la poalele deE ale Dealului Măţău şi cele de SV aleM-ţilor Leaota, pe cursul superior al râuluiDâmboviţa; 4 498 loc. (1 ian. 2011): 2 217de sex masc. şi 2 281 fem. Expl. şi prelucr.lemnului (che restea). Pomicultură (meri,pruni, peri). Biserica având hramul „SfinţiiVoievozi” (1781), în satul Coteneşti. 

2. Com. în jud. Giurgiu, alcătuită din3 sate, situată în partea de N a CâmpieiBurnas, pe cursul inf. al râului Câlniştea;2 054 loc. (1 ian. 2011): 979 de sex masc.şi 1 075 fem. Nod rutier. Culturi decereale, plante tehnice şi de nutreţ,floarea-soarelui, leguminoase pentruboabe, legume ş.a. Pe terit. fostului satTangâru (înglobat în satul Stoe neşti la 17febr. 1968) au fost descoperite urmeleunei aşezări neolitice, aparţinândculturilor Boian şi Gumelniţa (în care s-augăsit figurine feminine în cruce, cu decormeandric incizat), peste care s-ausuprapus 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 cuhramurile „Buna Vestire” (1723, cupicturi murale interioare din sec. 18) şi

„Sfântul Gheorghe” (1863), în sateleStoeneşti şi Mirău.
3. Com. în jud. Olt, formată dintr-unsat, situată în partea de E a CâmpieiRomanaţi, pe dr. văii Oltu lui, la confl. curâurile 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 deconserve şi de produse textile. Culturi decereale, floarea-soarelui, rapiţă, legumeş.a. Creşterea bovinelor, ovinelor,porcinelor. Bisericile cu hramurile „SfinţiiVoievozi” (1830) şi „Sfântul Nicolae”(1831).
4. Com. în jud. Vâlcea, alcătuită din13 sate, situată în Subcarpaţii Olteniei;3 680 loc. (1 ian. 2011): 1 829 de sex masc.şi 1 851 fem. Expl. de sulf. Bibliotecăpublică (din 1936), în satul Stoeneşti.Cinci cămine culturale. Pomi cultură.Creşterea ovinelor. Agroturism. În satulStoeneşti se află biserica având hramul„Cuvioasa Parascheva” (1860) şi un conacde la sf. sec. 19, care adăposteşte dispen -sarul, iar în satul Neghineşti existăbiserica „Sfântul Ioan Botezătorul” (1819,cu fresce origi nare). În satul Piscu Mareexistă schitul „Jgheaburi” (de maici)întemeiat, conform tradiţiei, în 1310,refăcut în 1640 şi apoi rectitorit în anii1826–1827 de către ieromonahii Timoteişi Daniil. Biserica schitului, cu hramul„Naşterea Maicii Domnului”, este dedimensiuni mici, fără turle, cu un pridvormic, deschis, susţinut de 4 stâlpicilindrici, cu arcade. Biserica şiconstrucţiile adiacente au fost renovateîn anii 1940 şi 1970. Aici se află un izvorcu apă sulfuroasă la care vin numeroşicredincioşi, îndeosebi la sărbă toareaIzvorul Tămăduirii; bisericile din lemncu hramurile „Cuvioasa Parascheva”(1756, cu pridvor adăugat în 1881),„Sfântul Dumitru” (1757) şi „SfinţiiVoievozi (1782, cu zid de incintă din1872), în sa tele Budurăşti, Bârlogu şiPopeşti.

STOGU, vârf în partea de N a M-ţilorMara mureş, în extremitatea de N aRomâniei, la graniţa cu Ucraina. Alcătuitdin roci sedimentare cretacice (gresii,şisturi). Alt.: 1 651 m. De sub el izv. râulSocolăzel, unul dintre izv. râului Ruscova(afl. dr. al Vişeului).
STOICĂNEŞTI, com. în jud. Olt, formatădintr-un sat, situată în partea de V aCâmpiei Boian, pe cursul superior alrâului Călmăţui; 2 661 loc. (1 ian. 2011):1 299 de sex masc. şi 1 362 fem. Nod
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rutier. O moară pentru măcinat grâul şialta pentru măcinat porumbul. Produsede panificaţie. Culturi de cereale, planteuleioase, tehnice şi de nutreţ etc.Complexe de creştere a bovinelor şipăsărilor. Muzeu mixt. În anul 1973 a fostdescoperită o necropolă medievală,datând din sec. 14. Satul Stoicăneşti esteatestat documentar la 23 iul. 1512, dar cuo existenţă anterioară. Biserica „SfinţiiÎmpăraţi Constantin şi Elena” (1888–1889), restaurată în anii 2005–2006 şiresfinţită la 3 iun. 2006, declarată monu -ment istoric. Pădu rea S. (38 ha), alcătuităpredominant din gârniţă (Quercus
frainetto), este declarată rezer vaţie foresti -eră. În trecut, pe terit. com. S. existaumari colonii de dropii (Otis tarda), pasăreîn curs de dispariţie, azi ocrotită. 
STOILEŞTI, com. în jud. Vâlcea, alcătuitădin 15 sate, situată în SV Piem.Cotmeana; 4 144 loc. (1 ian. 2011): 2 130de sex masc. şi 2 014 fem. Bise ricile dinlemn 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 sate le Stoileşti, Stăneşti, Malu,Obogeni, Neţeşti şi Geamăna. Biserici dincărămidă cu hramurile „AdormireaMaicii Domnului” (1810) şi „Intrarea înBiserică a Maicii Domnului” (1840), însatele Stoileşti şi Delureni.
STOINA, com. în jud. Gorj, alcătuită din7 sate, situată în partea de S a DealurilorAmaradiei (SV Piem. Olteţului), pe râulAmaradia; 2 426 loc. (1 ian. 2011): 1 228de sex masc. şi 1 198 fem. Expl. de petrolşi gaze naturale. Pomicultură (meri,pruni, peri). Muzeu etno grafic. Bisericilecu acelaşi hram – „Sfinţii Împă raţiConstantin şi Elena”, în satele Păişani(1800) şi Ciorari (1820, cu picturi muraleinterioare origi nare).
STOLNICENI-GHIŢESCU Õ Vânători
(2).

STOLNICENI-PRĂJESCU, com. în jud.Iaşi, alcătuită din 3 sate, situată înCuloarul Siretului, pe terasele de pe dr.acestuia, în zona de contact cu Pod.Fălticenilor; 5 497 loc. (1 ian. 2011): 2 753de sex masc. şi 2 744 fem. Haltă de c.f. (însatul Stol niceni-Prăjescu). Expl. de balast.Prelucr. lemnului. Legumicultură. În satulStolniceni-Prăjescu, menţio nat docu -mentar, prima oară, în 1644, se află o bise -rică din lemn cu hramul „Naşterea Maicii
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poalele de N ale Obcinei Mari, pe cursulsuperior al râului Suceava, la graniţa cuUcraina; 5 631 loc. (1 ian. 2011): 2 871 desex masc. şi 2 760 fem. Haltă de c.f. Expl.şi prelucr. lemnului. Fond cinegetic(cerbi, căpriori, mistreţi, vulpi, lupi). Însatul Straja, atestat documentar în 1750,se află o biserică zidită în anii 1867–1873,cu iconostas pictat de EpaminondaBucevschi, 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 (toateacestea pentru femei); opinci, iţari albidin pânză, cioareci (pantaloni albi dinlână), cămaşă albă cu „pui” (flori) cuciupag (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 NESubcarpaţilor Vrancei, la poalele DealuluiMomâia (630 m alt.), pe râul Şuşiţa; 3 764loc. (1 ian. 2011): 1 836 de sex masc. şi1 928 fem. Centru viticol şi de vinificaţie(Galbenă de Odobeşti, Fetească albă şineagră, Băbească neagră, Tămâioasă,Muscat Ottonel, Muscat Hamburg, Pinotgris, Merlot ş.a.). Pomicultură (pruni,meri, peri, nuci, cireşi, vişini, gutui).Muzeu sătesc. În satul Străoane se aflăbisericile din cărămidă cu hramurile„Sfinţii Arhan gheli Mihail şi Gavriil”(zidită înainte de anul 1732, cu picturimurale interioare originare) şi „SfântulNicolae” (1862–1864, reparată în 1918, cupridvor adăugat în 1920), şi o biserică dinlemn, cu hramul „Sfântul Nicolae”,reconstruită în sec. 18, pe un soclu înaltdin cără midă, pe locul uneia vechi cefusese construită în anii 1477–1478 decătre fraţii Stroe, Ifu şi Latu (comandanţi

Domnu lui” (1733), o biserică dincărămidă, cu hramul „Sfântul Gheorghe”,zidită în anii 1810–1823, pe locul uneiadin sec. 18, prin strădania logofătuluiIoan Prăjescu şi a soţiei sale, Sultana, şiruinele hanului „Ternovschi” (sec. 18).Curţile boiereşti ale fam. Prăjescu, datânddin sec. 18, au fost refăcute în 1800, dupăun incendiu. În satul Cozmeşti, atestatdocumentar în 1503, există biserica avândhramul „Sfinţii Voievozi” (1909), cu zidde incintă. În satul Stolniceni-Prăjescu s-anăscut actorul Matei Millo (1814–1896).
STOLNICI, com. în jud. Argeş, alcătuitădin 6 sate, situată în zona de contact aCâmpiei Piteştiu lui cu Câmpia Găvanu-Burdea, pe cursul superior al râuluiCotmeana; 3 541 loc. (1 ian. 2011): 1 714de sex masc. şi 1 827 fem. Staţie (în satulStolnici) şi haltă de c.f. (în satul Fâlfani),inaugurate la 5 ian. 1875. Moară decereale. Lac piscicol (62 ha). Fazanerie.Creşterea bovinelor. Culturi de cereale,plante tehnice şi de nutreţ, planteuleioase, legume ş.a. Centru pomicol(pruni, meri, peri). Două cămine cultu -rale. Pe terit. satului Fâlfani au fostidentificate urmele unui castru roman(sec. 2–3) situat pe linia pe fortificaţii
Valul lui Traian. Bisericile cu hramurile„Sfinţii Voievozi” (1780) şi „SfântulNicolae” (începutul sec. 19), în sateleIzbăşeşti şi Vlăşcuţa; în satul Cochineşti,atestat documentar la 2 apr. 1563, se aflăo biserică având dublu hram – „CuvioasaParascheva” şi „Sfântul Nicolae” (1787),iar în satul Stolnici, menţionat docu -mentar, prima oară, la 20 nov. 1557 existăconacul „Bălăceanu-Stolnici” (sec. 19); însatul Cotmeana există biserica din lemncu hramul „Cuvioasa Parascheva” (sec. 19).
STRACHINA, liman fluviatil situat înpartea de E a Câmpiei Bărăganului, pestg. cursului inf. al râu lui Ialomiţa, înarealul localit. Mihail Kogălni ceanu,Valea Ciorii, Bucu şi Ţăndărei. Supr.: 10,5km2. Lungimea: 9,5 km; lăţimea max.: 1,5km; ad. max.: 3 m. Bază piscicolă. În lacul
S. se varsă râul Stra china (25 km).
STRAJA 1. Vârf în partea de E a M-ţilorVâlcan care domină pasul Vâlcan spre E(1 621 m alt.) şi municipiul Lupeni spreN. Alcătuit din şisturi cristaline. Alt.:1 868 m. Staţiune turistică de iarnă (şaptepiste de schi cu lungimi între 700 şi 3 000m, omologate), dezvoltată după 1995.Cabane.

2. Com. în jud. Suceava, formatădintr-un sat, situată în Depr. Rădăuţi, la

Staraja (2). Casă veche ţărănească



de oşti în armata lui Ştefan cel Mare).Biserica din lemn, cu bogate decoraţiunisculptate şi cu acoperişul terminat custreşini foarte largi, este un remarcabil şioriginal monument istoric şi de arhitec -tură religioasă. În satul Repedea există obiserică din cărămidă cu hramul „Ador -mirea Maicii Domnu lui” (ante 1809,reconstruită în 1922–1925), în satulMuncelu se află biserica „Sfinţii Voievozi”(ante 1809, cu picturi murale originare),renovată în 1960, iar în satul Văleni, obiserică din lemn cu hramul „NaştereaMaicii 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,alcătu ită din 3 sate, situată în parteacentrală a Depr. Mara mureş, pe cursulmijlociu al râului Iza; 3 870 loc. (1 ian.2011): 1 926 de sex masc. şi 1 944 fem.Prelucr. primară a lemnului; materiale deconstrucţie; produse de patiserie. Pro -duse de artizanat (sculpturi în lemn).Culturi de cereale, plante furajere şi denutreţ ş.a. Izvoare cu ape minerale (însatul Glod). Aflat într-o zonă de îngustarea râului Iza, satul Strâmtura aparemenţionat prima oară, în 1326, într-un actîn care se consemna că localitatea erascutită de orice dare, fiind în proprietatealui Stanislav Chinezul. În 1717, locuitorii

aşezării au opus o dârză rezistenţă în faţaoştilor tătăreşti care jefuiau localităţiledin Maramureş. În satul Strâmtura se aflăo biserică din lemn cu hramul „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil”, adusă dinsatul învecinat Rozavlea şi ridicată aiciîn 1771 (monument de arhitectură), iar însatul Glod există o biserică din lemn cuhramul „Sfân tul Nicolae” (1700). Centrude confecţionare a pieselor de portpopular. În prima jumătate a lunii mai,pe dealurile din apropierea com. S. areloc anual o străve che manifestarefolclorică numită „Ruptul sterpelor”, caremar chează plecarea turmelor de oi lamunte pentru păşunat.
STREHAIA 1. Platforma Strehaiei Õ
Bălăciţa (1).

2. Oraş în jud. Mehedinţi, situat înpartea de NE a Piem. Bălăciţei (sauPlatforma Strehaiei), la 140–160 m alt., înapropiere de confl. râului Huşniţa cuMotru, la 46 km E de municipiul Drobeta-Turnu 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 feroviarşi rutier. Producţie de mobilă, de robineţi,de pompe, conf., mat. de constr. (cără -midă, ţiglă) şi de produse alim. Atelierede reparaţii diverse. Centru viticol. Fermăde creştere a bovinelor. Istoric. În peri -metrul actualului oraş au fost descoperiteurme materiale datând din Neolitic.Aşezarea apare menţionată documentar,prima oară, în 1471, ca moşie în pro -prietatea boierilor Craioveşti. Între 1479şi 1492, la S. s-a aflat reşe dinţa banilorOlteniei; în 1492, Vlad Călugărul, domnal Ţării Româneşti, a transferat reşedinţala Craiova, iar la Strehaia a continuat săfuncţioneze o bănie de Mehedinţi,
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Străoane. Biserica din lemn cu hramul „Sfântul
Nicolae”

subordo nată celei de la Craiova. Până pela mijlocul sec. 16, S. s-a aflat în posesiaboierilor Craioveşti. De la începutulanului 1602 şi până la 15 mart. 1602 (cânda fost alungat), domnul Radu Mihnea şi-ainstalat scaunul domnesc la S. Dupăaceea, moşia Strehaia a devenit pro -prietate domnească (până în 1645), iardin 1645 (an în care domnul MateiBasarab a rectitorit biserica mănăstiriiStrehaia) şi până în 1863 (când a avut locsecula rizarea averilor mănăstireşti), S. afost proprietate mănăsti rească. În 1653
S. apare consemnată ca târg, iar în peri -oada 1673–1679, la S. şi-a avut sediul oEpiscopie. În 1864, S. a fost  trecută încategoria comunelor ru rale. Declarat oraşîn 1921. În prezent, oraşul S. are însubordine ad-tivă 6 localit. componente(Ciochi  u  ţa, Comanda, Hurduceşti, LuncaBanului, Slăti ni cu Mare, Slătinicu Mic) şi3 sate (Menţi, Motruleni, Stănceşti).
Monu mente: biserica mănăstirii Stre haia,cu hramul „Sfânta Treime”, ctitorie dinanul 1500 a familiei boierilor Craioveşti,a fost rezidită în 1645 prin osârdiadomnului Matei Basarab, restaurată şimărită (i s-a adăugat pridvorul) de cătreConstantin Brâncoveanu în anii 1690–1693. În perioada 1821–1826 biserica afost repictată de zugravul Barbu, iarchiliile reparate. Restau rat în 1963-1969şi 2007–2008, ansamblul monahal a fostreactivat în 1992. Zidul de incintă estestrăjuit de un puternic turn de poartă,foarte înalt, construit în 1645, care are şifuncţia de clopotniţă. Biserica „SfântaTreime” are altarul orientat către Sud şinu către Est, fiind o excepţie de la regulagenerală. Conform legendei, la S. s-anăscut Mihai Viteazul, într-un castelconstruit de tatăl său – Pătraşcu cel Bun.În satul Motruleni se află biserica „Sfin -ţii Voievozi” (contruită în 1777 de vătaful

Strehaia (2). Vedere generală a mănăstirii (fotografie de la începutul sec. 20)



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
mărga ritarul (Convallaria majalis), decla -
rată rezervaţie naturală.
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

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.

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 folo sinţă
în 1979. Produse alim. (conserve de
legume, panificaţie). Staţiune de cercetare
şi de producţie pomicolă. Pomicultură;
viticul tură; 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

satul Strejeştii de Sus există bisericile„Sfânta Treime” (1733) şi „SfinţiiVoievozi” (1821); bisericile cu hramurile„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” (1852–1856) şi „Adormirea Maicii Domnu lui”(1859), în satele Mamura şi Colibaşi.
STREJNICU Õ Târgşoru Vechi.

STREMŢ, com. în jud. Alba, alcătuită din4 sate, situată în partea de S a DealurilorAiudului, la poalele de NE ale M-ţilorTrascău, pe râul Stremţ (sau Geoagiu);2 561 loc. (1 ian. 2011): 1 308 de sex masc.şi 1 253 fem. Expl. de calcar. Centrupomicol. Muzeu etnografic (Stremţ);Muzeul „Ştefan Meteş” (în satul Geomal).În satul Stremţ au fost descoperitevestigiile unor aşezări din Neolitic şi dinEpocile bronzului, fierului şi daco-romană. Tot aici se află ruinele cetăţiiDiodului, de fapt un castel fortificat(58 x 40 m), construit în 1442–1445,străjuit de 4 turnuri masive cu contrafor -turi, încon jurat de un şanţ cu apă. SatulStremţ apare menţionat docu mentar,prima oară, în 1332. În satul Geoagiu deSus, atestat documentar în 1263, existăbiserica având hramul „Intrarea înBiserică a Maicii Dom nu lui” a fosteimănăstiri ortodoxe, întemeiată în sec. 16de Radu de la Afumaţi, care în 1557figura ca sediu al unui episcopat ortodox.Mănăstirea a sufe rit mai multe distrugeri,păstrându-se doar biserica ce a fostsupusă unor transformări înainte de 1724.Faţadele sunt decorate cu un brâumedian care scoate în evidenţă influenţaarhitecturii din Ţara Românească.Biserica păstrează la interior picturimurale din 1724, realizate de zugraviiIoan şi Nistor în stil postbrâncovenesc.Biserica a fost restaurată în anii 1973–
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Strehaia (2). Turnul de poartă al mănăstirii

Strehaia (2). Biserica „Sfânta Treime” a mănăstirii

Strejeşti (2). Barajul hidrocentralei



1975. Tot în satual Geoagiu de Sus se aflăbisericile cu hramurile „Naşterea MaiciiDomnului” (1724, refăcută în 1785) şi„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”(1896–1898), în satul Geomal existăbiserica „Naşterea Maicii Domnului”(1664), iar în satul Stremţ o bisericăreformată (1537), declarată monumentistoric, 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, alcătuitădin 5 sate, situată în Subcarpaţii Olteniei,la poalele de V ale Măgurii Slătioara, perâul Cerna; 2 963 loc. (1 ian. 2011): 1 488de sex masc. şi 1 475 fem. În satul Cireşuse află biserica din lemn cu hramul„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”(1782), iar în satul Pojogi-Cerna existăbiserica din zid cu hramul „SfântaTreime” (1819–1820).
STROIEŞTI, com. în jud. Suceava,alcătuită din 3 sate, situată în parteacentrală a Pod. Sucevei, pe cursulsuperior al râului Şomuzu Mare; 3 395loc. (1 ian. 2011): 1 756 de sex masc. şi1 639 fem. Staţie de c.f. (în satul Stroieşti).Nod rutier. Culturi de cartofi. În satulZahareşti se află biserica „SfântulDumitru”, zidită în anii 1541–1542 prinstrădania pârcălabului Nicoară Hâra, cuun remarcabil ancadrament de piatrăsculptată la portal, iar în satul Stroieşti,atestat documentar la 3 iun. 1429, existăbiserica „Naşte rea Maicii Domnului”(1862).
STRUGARI, com. în jud. Bacău, alcătuitădin 6 sate, situată în NE Depr. Tazlău, lapoalele de NV ale Culmii Pietricica,dominată de vf. Pietricica (586 m alt.), pecursurile superioare ale râurilor Nadişaşi Răchitiş; 2 573 loc. (1 ian. 2011): 1 341de sex masc. şi 1 232 fem. Satul Răchitaşuapare men ţionat documentar, primaoară, în 1452. În satul Petricica se aflăbiserica din lemn cu hramul „Ador mireaMaicii Domnului” (1860).
STRUNGA, com. în jud. Iaşi, alcătuită din8 sate, situată în zona de contact aCâmpiei Jijiei Inferioare cu partea sudicăa Culmii Siretului (por ţiunea joasă aacestora constituind „Şaua de laStrunga”), la 226 m alt., la 55 km V demunicipiul Iaşi; 4 329 loc. (1 ian. 2011):

mine rale. Biserica „Sfântul Gheorghe”(1762, reparată în 1822 şi 1923), în satulHăbăşeşti şi biserica din lemn cu hramul„Sfântul Nicolae” (1747) a fostului schit,în satul Fedeleşeni. Popas turistic.Pădurea seculară Soci.
STUDINA, com. în jud. Olt, alcătuită din2 sate, situată în Câmpia Romanaţi; 2 632loc. (1 ian. 2011): 1 322 de sex masc. şi1 310 fem. Haltă de c.f. (în satul Studina).Două mori pentru măcinat cereale. Treibrutării. Culturi de cereale, plante tehniceşi de nutreţ, floarea-soarelui, legume,leguminoase pentru boabe ş.a. Creştereabovinelor. În satul Stu dina se aflăbiserica „Adormirea Maicii Domnului”(sec. 19) şi o casă din cărămidă (sec. 19),cu două niveluri şi balcon, care aaparţinut lui Constantin Negrilă, cuancadramentele uşilor decorate cudiferite forme geometrice realizate dintencuială. Până la 7 mai 2004, com. S. aavut în componenţă satele Arvăteasca,Grădinile şi Plăviceanca, sate care la aceadată 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. cuSlătioara şi Negrileasa, la poalele de E alemasivului Rarău; 6 132 loc. (1 ian. 2011):3 131 de sex masc. şi 3 001 fem. Zăcămintede sulfuri complexe (în satele Slătioara şiGemenea). Expl. şi prelucr. lemnului.Bisericile cu hramurile „Sfinţii ApostoliPetru şi Pavel” (1811) şi „ÎnălţareaDomnului” (1823), în satele Gemenea şiStulpicani; în satul Negrileasa se află obiserică din 1882. În arealul satuluiSlătioara, pe versantul de E al masivuluiRarău, la 800–1 320 m alt., se află Codrul
secular Slătioara (393,6 ha), cu mulţi arborice depăşesc 300 de ani vechime, declaratrezervaţie forestieră în 1904 şi inclus pelista monu mentelor naturii în 1919. Pr.specii arborescente care alcătuiescpădurea sunt molidul (Picea abies), bradul(Abies alba), pinul (Pinus sylvestris), fagul(Fagus sylva tica), exemplare rare de tisă(Taxus baccata) etc., iar cele de arbuşti suntreprezentate prin ienupăr (Juni perus
communis), afin (Vaccinium myrtilus),curpen de munte (Clematis alpina), salciacăprească (Salix silesiaca) ş.a. Covorulvegetal cuprinde floarea–paştelui(Anemone nemorosa), măcrişul-iepurelui(Oxalis acetosella), piciorul–cocoşului(Ranunculus montanus), papucul-doamnei(Cypripedium cal ceolus), floarea-de-colţi(Leontopodium alpinum), ultimele două
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2 206 de sex masc. şi 2 123 fem. Treiheleştee cu peşte. Centru pomicol.Creşterea bovinelor. În satul Fedeleşeniau fost descoperite (1928) vesti giile uneiaşezări neolitice, de tip Cucuteni AB, încare s-au găsit vase ceramice şi figurine,tipice acestei culturi, iar în satul Hăbăşeştiau fost scoase la iveală (1949–1950)urmele unei extinse aşezări neoliticefortificată cu şanţ, aparţinând culturiiCucuteni A, din care s-au recuperat vaseceramice pictate sau incizate, precum şistatuete antropo morfe din lut ars. SatulStrunga, care apare menţio nat docu -mentar, prima oară, în 1411, este şistaţiune balneoclimaterică sezonieră, deinteres local, cu nos cută din anul 1830(când s-a făcut prima analiză a apelorminerale). Are climat de dealuri, sedativ,cu veri plăcute (în iul. temp. medii de20°C) şi ierni reci (în ian. medii termicesub –4°C). Temp medie anuală este de9°C, iar precipitaţiile atmosfericeînsumează c. 600 mm anual. Factoriinaturali de cură sunt climatul de cruţareşi izv. cu ape minerale sulfuroase,sulfatate, bicarbonatate, sodice, calcice,magneziene, hipotone, cu mineralizăriîntre 1 332 şi 2 623 mg‰, indicate atât încură internă pentru tratarea bolilortubului digestiv (gastrite cronicehipoacide, colon iritabil), a celor hepato-biliare (colecistite cronice necalculoase,dischinezie bili ară) şi otorinolaringologice(laringite cronice catarale şi hipertrofice),cât şi în cură externă pentru amelio rareaafecţiunilor reumatismale (spondilozecervi cale, dorsale şi lombare, în formesimple, inactive, artroze, poliartroze înfază compensată, tendinoze, periartritescapulohumerale etc.), a celor neurolo -gice periferice (pareze uşoare, secheleminore după polineuropatii, sechelevechi după poliomielită), ginecologice(insuficienţă ovariană, cervicite cro nice)etc. Buvete pentru cură internă cu ape

Strunga. Izvorul cu apă sulfuroasă



specii fiind declarate monumente alenaturii. În acest adevărat laboratornatural, Traian Ştefureac a identificat 451de unităţi taxonomice, dintre care 108 dinclasa Hepaticae şi 343 din clasa Musci. Înarealul com. S. se află şi rezervaţiafloristică „Todirescu” (→ Rarău 1.).
STUPCA Õ Ilişeşti.

SUATU, com. în jud. Cluj, alcătuită din3 sate, situată în Câmpia Fizeşului (Pod.Transilvaniei), pe cursul superior alrâului Suatu; 1 745 loc. (1 ian. 2011): 848de sex masc. şi 897 fem. Pepinierăpiscicolă (70 ha). În arealul com. S. a fostdescoperit (în 1966) un tezaur monetardin argint, alcătuit din 1 303 piese, emiseîn perioada 1611–1648, provenite dinTransilvania, Ungaria, Austria, Polonia,Prusia ş.a. (monedele au fost găsite într-unvas de lut). În satul Suatu, menţionatdocumentar, prima oară, în 1213, se aflăo biserică unitariană (iniţial romano-catolică), datând din sec. 13–15, reparatăîn 1790 şi o biserică reformată (1682). Înarealul com. S. există o rezervaţiefloristică, numită „Fânaţele de la Suatu”,extinsă pe o supr. de 9,20 ha, carereprezintă un nucleu de vegetaţie stepicăunde se întâlnesc şi unele ende misme aleCâmpiei Transilvaniei. În această rezer -vaţie vegetează mai multe specii de colilie(Stipa sp.), rogoz stepic (Carex humilis),precum şi unele specii rare, cum suntmuşcata-dracului (Cephalaria uralensis),cătuşnica (Nepeta ucranica), salvia (Salvia
nutans, Salvia transsilvanica), cârcelul(Ephedra distachya) ş.a. În mod deosebitse remarcă un endemism cu caracterstrict local, lintea pratului (Astragalus
peterfii), care se dezvoltă în pâlcuri pepantele abrupte.
SUBCARPAŢI, mare unitate de relief cese des făşoară în exteriorul arculuicarpatic, între râurile Moldova (în NE) şiMotru (în SV). În ansamblu, au aspectulunei trepte de relief mai coborâtă decâtCarpaţii (dar strâns lipită de aceştia), carese interpune între ei şi unităţile geograficeadiacente – respectiv Pod. Moldovei,Câmpia Română şi Piem. Getic. Suntalcătuiţi din formaţiuni neogene cutate,în general moi (argile, marne, gresii,conglo merate, nisipuri), mai rar fliş,formând şiruri de dealuri, cu alt. de 500–1 000 m, axate pe anticlinale dispuserelativ paralel cu muntele, despărţiteîntre ele prin văi şi prin depresiuni ceurmează, cu aproxi maţie, aliniamentele

de sinclinale. Subcarpaţii au suferit omişcare generală de ridicare mio-pliocen-cuaternară. Datorită mobilităţii tectoniceaccen tuate şi a efectului eroziuniidiferenţiale, relieful zonei subcarpaticeprezintă o mare varietate de forme:cueste paralele (zona Berca-Arbănaşi),dealuri larg bombate pe structurianticlinale (Dealul Bran), butoniere cucueste faţă-n faţă (în Depr. Pâclelor),înşeuări şi mameloane etc. În cadrulSubcarpaţilor se disting mai multe unităţide relief cu caractere distincte. Clima S.este temperată, de tranziţie de la climamontană la cea a reg. de podiş şi câmpie,dar cu unele inversii termice iarna. Temp.medii multi anuale în zona subcarpaticăvariază între 6 şi 10°C, iar preci pitaţiileîntre 600 şi 900 mm anual. Reţeaua
hidrografică, destul de densă (0,5–0,7 km/km2), este formată din râuritransversale alohtone (Bistriţa, Trotuş,Putna, Buzău, Prahova, Dâmboviţa,Argeş, Olt, Gilort, Jiu ş.a.) şi râurilongitudinale autohtone (Tazlău, Cracău,Nişcov, Cricov, Ilfov, Cotmeana,Amaradia ş.a.). Vegetaţia naturală estereprezentată prin păduri de gorun şi fag(în N şi pe dealurile mai înalte) şi dinpăduri de gorun în amestec cu stejar (înS şi SV şi în zonele mai joase). Faunaprezintă elemente caracteristice depădure (lupi, mistreţi, căprioare, jderi,veveriţe etc.) şi submediteraneene în SV(scorpioni, vipere, termite etc.). S.constituie unitatea geografică cea maiintens populată (densi tatea medieoscilează între 80 şi 150 loc./km2), cuaşezări omeneşti axate în lungul văilor şiîn depre siuni, şi una dintre reg. cu celemai importante şi mai variate zăcăminte

de subsol: petrol (bazinele Trotuş,Prahova, Buzău, Argeş, Gilort), gazenatu rale, cărbuni (bazinele Rovinari,Filipeştii de Pădure, Şotânga), sare (Slănic,Ocnele Mari etc.), izv. cu ape mineraleetc. Totodată, S. reprezintă o impor tantăzonă pomicolă şi viticolă a ţării(podgoriile Panciu, Odobeşti, Pietroasele,Valea Călugărească ş.a.). În funcţie depoziţia lor faţă de arcul carpatic şi departicularităţile geomorfologice şigeologice, S. se divid net în două mariunităţi: I. Subcarpaţii Orientali, situaţiîntre râurile Moldova (la N) şi Dâmboviţa(la S-SV) şi II. Subcarpaţii Meri dionalisau Getici, cuprinşi între râurileDâmboviţa (la E) şi Motru (la V). Celedouă mari zone subcarpatice ridică însămulte probleme în ceea ce priveştesubdivizarea lor în grupări de ranginferior, în cadrul lor putându-se stabilialte două sau trei ordine de grupare aleunităţilor de bază.
I. Subcarpaţii Orientali se împart, larândul lor, în două mari grupe: A).

Subcarpaţii Moldovei şi B). Subcarpaţii de
la Curbură.

A). Subcarpaţii Moldovei, situaţi la Ede M-ţii Stânişoarei, Goşmanu şiBerzunţi, între văile râuri lor Moldova (laN), Siret (la E) şi Trotuş (la S), se prezintăca un singur uluc marginal, comparti -men tat prin înşeuări largi în mai multedepresiuni de contact (Neamţ, Cracău-Bistriţa, Tazlău-Caşin ş.a.), mărginit laexterior de un şir de dealuri subcarpatice(Pleşu, Şerbeşti, Pietricica Bacăului) şi deglacisuri piemon tane (Boiştea, Corni,Mărgineni ş.a.) terminate în largile
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Subcarpaţii Orientali. Vedere generală din Subcarpaţii de la Curbură (zona văii Doftana)



montani ce pătrund, uneori, pe latura lorinternă, cu structuri piemontane monocli -nale pe unele laturi externe (ex. MăguraOdobeştilor) ce se înalţă brusc deasupracâmpiei. O trăsătură specifică a S. de la C.este dezvoltarea peste formaţiunilemiocene (caracteristice SubcarpaţilorMoldovei) a unor depozite groase dedepuneri pliocene care ajung să dea notaproprie a S. de la C. Totodată, tectonicafoarte recentă (cutări valahice produse lasf. Pliocenului şi începutul Cuaterna -rului) a pus în evidenţă, în interior,structuri de puternică înclinare a stratelor,până la diapirism, iar la marginea externăo zonă de subsidenţă accentuată. Înraport cu anu mite caracteristici proprii(diferenţele de structură geomorfologicăş.a.), de-a lungul S. de la C. se dife renţiazămai multe sectoare: a). Subcarpaţii Vrancei,cuprinşi între râurile Trotuş (la N) şiSlănicul Buzăului (la S-SV); b). Subcarpaţii
Buzăului, între Slănic (la E-NE) şi Teleajen(la V); c). Subcarpaţii Prahovei, întreTeleajen (la E) şi Dâmboviţa (la V).Aceştia din urmă se subdivid în Subcar -
paţii Ialo miţei şi Subcarpaţii Teleajenului.

II. Subcarpaţii Meridionali sau
Getici, cu prinşi între valea Dâmboviţei(la E), valea Motrului (la V), aliniamentulM-ţilor Iezer, Ghiţu, Frunţi, Cozia,Căpăţânii, Parâng, Vâlcan (la N) şi Pod.Getic sau Platforma Getică (la S), suntprimele unităţi pentru care LudovicMrazec, Gheorghe Munteanu-Murgoci şi

Emm. de Martonne au folosit noţiunea
de „Sub carpaţi” la sf. sec. 19. Elementele
caracte ristice ale acestei zone subcar -
patice, care-i diferenţiază oare cum 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 Sub -
carpa ţilor Getici şi continuarea lor directă
către S cu Pod. Getic se explică prin
prelun girea ariei carpa tice în funda -
mentul acestora, la V de valea Dâm bo -
viţei, pe cea mai mare parte a ariei getice.
O trăsă tură specifică a Subcarpaţilor
Getici o constituie prezenţa unui ali -
niament 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 Popescu-
Voiteşti), între Dâmboviţa (la E) şi
Topolog (la V); B). Sub carpaţii Vâlcii, între
Topolog (la E) şi Bistriţa vâl ceană (la V);
C). Subcarpaţii Olteniei, între Bistriţa
vâlceană (la E) şi Motru (la V).
SUBCARPAŢII ARGEŞULUI sau
MUSCE LE LE ARGEŞULUI Õ Argeş (3).

SUBCARPAŢII BUZĂULUI Õ Buzău (4).

SUBCARPAŢII DE LA CURBURĂ Õ
Sub carpaţi.

SUBCARPAŢII GETICI sau
SUBCARPAŢII MERIDIONALI Õ
Subcarpaţi.

SUBCARPAŢII HOMOROADELOR Õ
Ho mo       roade (1).

SUBCARPAŢII IALOMIŢEI Õ Ialomiţa
(2).

SUBCARPAŢII INTERNI Õ Transilvania
(2).

SUBCARPAŢII MERIDIONALI sau SUB -
CARPA ŢII GETICI Õ Subcarpaţi.

SUBCARPAŢII MOLDOVEI Õ
Subcarpaţi.

SUBCARPAŢII NEAMŢULUI Õ Neamţ
(1).
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culoare ale Moldovei şi Siretului. Limitaspre munte (în V) este clară, prelungirilemontane terminân du-se printr-o deni -velare puternică, de 200–300 m, carecorespunde liniei de încă lecare a pânzeimarginale a flişului peste formaţiunilemio cene ale depre siunii. Această limitănu este recti linie, ci prezintă „digitaţii”.
S.M. deţin însemnate resurse naturale(sare, petrol, materiale de construc ţii etc.)care au contribuit la dezvoltareaindustrială a acestei zone. S.M. se împartîn: a). Subcarpaţii Neam ţului, între râurileMoldova (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 pemar ginea convexă a arcului carpatic, întrevalea râului Trotuş (la N), subdiviziunileCâmpiei Române (la E, SE şi S), râulDâmboviţa (la V) şi lanţul M-ţilorVrancea, Ivăneţu, Siriu, Ciucaş, Grohotiş,Baiu, Bucegi, Leaota (la V), prezintă omare complexitate de ordin tectonic şimorfologic (depresiunile, stri vite şifragmentate, nu mai constituie în aceastăzonă nota specifică a peisajului ca în reg.de la N de Trotuş, impunându-se, înschimb, dealurile semeţe, cu structurăintens cutată), au o structură paralelă cucea a muntelui – cu două, trei şiruri dedealuri şi depre siuni –, dar adeseadiscon tinui ca aliniamente, cu pinteni

Vedere din Subcarpaţii Meridionali (Getici)



SUBCARPAŢII ODORHEIULUI, subuni -tate a Dealurilor Târnavelor, situată înmarginea estică a acestora, între valeaRâului Alb şi râul Archita. S.O. cuprindo subunitate la N de râul Târnava Mare,evidenţiată în relief printr-un masivdeluros (Rez, 933 m alt.) care reprezintăun adevărat „castel de ape” din careizvorăsc numeroase râuri, şi o sub unitatela S de Târnava Mare, formată dintr-unşir de dealuri (Tăiuţ, Tare, Gorgane ş.a.),între care s-au dezvoltat bazinetedepresionare de eroziune (Zetea, Odorheiş.a.). La contactul cu Pod. Târna velor seindividualizează Depr. Cristuru Secuiescşi Şimoneşti-Cobăteşti.
SUBCARPAŢII OLTENIEI, subunitate aSub car paţilor Meridionali (sau Getici)extinsă între M-ţii Vâlcan, Parâng şiCăpăţânii (la N), valea râului Bistriţavâlceană (la E), Piem. Olteţului şiDealurile Jiului (compartimente ale Pod.Getic) (la S) şi valea Motrului (la V). S.O.constituie unul dintre cele mai tipicesectoare din Subcarpaţii româ neşti,prezentând un contact clar cu muntele(pe o linie tectonică), cutări recente(valahice), o dezvol tare amplă a depre -siu nilor şi o succesiune, sub forma unoraliniamente, de dealuri şi depre siuni,strâns legate de cutele anticlinale şisinclinale din partea de N a bazinuluiGetic. Cu excepţia zonei aflată la V deBistriţa vâlceană, unde apare doar osingură cută anticlinală – aceea a MăguriiSlăti oara –, de la râul Olteţ spre V sediferenţiază, din ce în ce mai clar, patrualiniamente de relief – două depresionareşi două de înălţimi care le despart. Uluculdepresionar de sub munte (sau depr.subcarpa tice interne) se suprapune înmare parte pe o arie sinclinală, încuprinsul căreia apar mici „pieţe” deadunare a apelor. În partea de E cuprindecomparti mentele Horezu şi Polovragi,urmând apoi un uluc neîntrerupt de laGilort la Jiu, un alt uluc de la Şuşiţa pânăla V de Orlea şi depr. Padeş, închise spreS de o serie de dealuri, axate peanticlinale, cu înălţimi ce variază între348 m şi 769 m: Măgura Slătioarei (769m), 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 înălţimideluroase, între râurile Tis mana (la V) şiGilort (la E), se desfăşoară cea mai maredepresiune intracolinară din SubcarpaţiiMeri dionali, 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 ORIENTALI Õ

Subcarpaţi.

SUBCARPAŢII PRAHOVEI Õ Prahova
(2).

SUBCARPAŢII TAZLĂULUI Õ Tazlău
(2).

SUBCARPAŢII TÂRNAVEI MICI Õ

Târnava (3).

SUBCARPAŢII TELEAJENULUI Õ

Teleajen (1).

SUBCARPAŢII TRANSILVANIEI Õ

Transil vania (2).

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 superi or 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

documentar, prima oară, în 1750, se aflăbiserica ortodoxă „Sfântul Dumitru”(1902) şi capela greco-catolică „SfântulPetru”, din lemn (1993), iar în satul Filpeaexistă biserica ortodoxă, din lemn, cuhramul „Sfânta Treime” (1997). Poianăcu lalele pestriţe.
2. Õ Oradea (3).

SUCEAVA 1. Podişul Sucevei, complexdelu ros în NV Pod. Moldovei (partecomponentă a aces tuia), cuprins întregraniţa cu Ucraina (la N), CâmpiaMoldovei (la E), pe care o domină cu unabrupt de 100–300 m, Pod. CentralMoldovenesc (la S), Sub carpaţii Moldovei(la SV) şi Obcina Mare (la NV, pealiniamentul depresiunilor submontaneMargi nea, Solca şi Cacica). Alcătuit dingresii oolitice, marne, conglomeratecalcaroase, calcare oolitice, lehmuri şipietrişuri sarmaţiene, Pod. Sucevei repre -zintă de fapt o asociere de masivedeluroase cu înăl ţimi între 200 şi 600 m,văi largi, cu aspect de culoar (văileSiretului şi Sucevei), depresiuni intracoli -nare (Rădăuţi, Liteni ş.a.) şi şei largi(Dersca 260 m alt., Lozna 300 m, Bucecea264 m, Vorona 260 m, Ruginoasa 290 m,Heleşteni 290 m, Strunga 280 m ş.a.). Pod.Sucevei este subunitatea Pod. Moldoveiîn care se înregistrează cele mai mari înăl -ţimi ale masivelor deluroase: Ibăneşti(339 m), Lozna (380 m), Bour (472 m),Cerviceşti (356 m), Corni (367 m), DealuMare (587 m, în Dealul Tudora), Holm
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Suceava (1). Eroziune torenţială în Pod. Sucevei (în planul doi, biserica „Sfântul Nicolae” din satul Şcheia, jud
Suceava)



(500 m), Ruginoasa (373 m) ş.a. Alt. mediea Pod. Sucevei este de c. 400 m, iar ceamax. de 692 m (Dealul Ciungi). Prezenţarocilor mai dure (gresiile oolitice) şistructura monoclinală a acestora (dispu -nerea rocilor în strate groase, cu înclinareuşoară către SE) au determinat dezvol -tarea unor platouri structurale largi(Sângeap, Laiu ş.a.), precum şi a unorfronturi cuestice întinse pe care se producalunecări profunde, de mari dimen siuni.Majoritatea culmilor deluroase suntacoperite cu păduri de stejar, gorun şifag. Pod. Sucevei se împarte în: Pod.
Dragomirnei (la N de Valea Sucevei) şi Pod.
Fălticenilor (la S de aceasta), ambele la Vde râul Siret, şi Culmea Siretului (la E deValea 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
Bucovi nei, 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 schim -
bă 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. Frătă uţii 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 hidro me canic
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 ace laşi nume, situat în partea
centrală a Pod. Sucevei, la 325–340 m alt.,

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 fero viar (Gara Suceava Nord-Iţcani,
inaugurată în 1876; Gara Suceava-
Burdujeni, construită în 1896 de
Compania germană „Stroussberg”) şi
rutier. Aero port (în oraşul Salcea, situat
la 12 km E de municipiul Suceava). Expl.
de balast. Centrală electrică şi de termo -
ficare, intrată în funcţiune în 1987 (100
MW). Turnătorie de fontă. Constr. de
maşini-unelte (poli zoa  re, maşini de
găurit, maşini pentru aşchierea metalelor
ş.a.), de utilaje pentru curăţat zăpada, rul -
menţi, 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
dife rite tipuri de autove hicule. Fabrici de
prelucr. a lemnului (mobilă, che restea,
parchete ş.a.), de celuloză şi hârtie, de
tricotaje, conf., fire şi fibre artificiale (dez -
afec  tată în 1990), mase plastice,
încălţăminte, sticlărie pentru menaj,
seringi şi ace de unică întrebuin ţare,
nutreţuri combinate şi de produse alim.
(preparate din carne şi lapte, con serve de
legume şi fructe, bere, vin, băuturi
alcoolice, dulciuri etc.). Antre pozite
frigorifice. Fermă de creştere a păsărilor.
Tipo grafie. Universitatea „Şte fan cel
Mare” (f. 1990), cu 5 facultăţi, 2 969 stu -
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denţi şi 208 profesori (2007–2008).
Biblioteca judeţeană „I. G. Sbierea”
(f. 1923), cu 355 000 vol. Muzeul Naţional
al Bucovi nei (f. 1900), cu colecţii de arheo -
logie, istorie, ştiinţele natu rii, artă, etno -
grafie; Mu   zeul de etnografie şi artă
populară „Hanul Dom nesc” (f. 1967);
Muzeul de ştiinţele naturii; Muzeul
satului bucovinean; Planetariu. Isto   ric.
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 aşe   -
zare de bordeie, datând din Neo litic, în
care s-au gă    sit fragmente de unelte din
silex şi obiecte de cera mică executate din
pastă groso lană, modelată cu mâna,
fusaiole din teracotă etc. Pe platoul situat
la E de Cetate au fost desco perite 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, vesti gi ile unor aşezări din sec.
6–7, atribuite, slavilor, şi ale unor locuinţe
din sec. 7–9, atribuite tot slavilor, dar cu
influenţe puter nice ale culturii populaţiei
autoh tone. 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. Con comitent, Petru I (Muşat)
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a construit punctele forti ficate „Cetatea
Şcheia” în V (cu o scurtă existenţă,
deoarece a fost dărâmată în timpul
domniei lui Alexandru cel Bun, 1400–
1432) şi „Ce  ta  tea 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 însem  nat rol politic
şi militar, a sprijinit direct dezvol  tarea
activităţilor comerciale şi meşteşu gă reşti
ale târgu lui. 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 întă rită, 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 deschi dere. Intrarea
în cetate se făcea pe un pod cu piloni care
se termina în faţa unei intrări în guste,
prevă zută cu o capcană. În 1476, cetatea
a rezistat atacu lui întreprins de armata
sultanului Mahomed II, cuce ritorul
Constantino polului (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,
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cetatea asediată de poloni. La 18 sept.
1538, când armata otomană comandată
de Soliman Magni  ficul a înconjurat-o cu
200 000 de ostaşi şi 230 de tunuri, Cetatea
Sucevei ar fi putut să reziste ase diului,
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 explo -
zibil, 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 -

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 însem -
nările misionarului franciscan Marco
Bandini, stabilit în Moldova în 1644),
unde se încrucişau marile dru muri co -
mer ciale (dinspre Liov, oraşele transilvă -
nene şi Iaşi) şi unde se concentrau
mărfurile aduse de negustori din Polonia,
Rusia, Veneţia, Grecia, Poarta Otomană
ş.a., fiind, totodată, cel mai impor tant
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
reîntre gite. În a doua jumătate a sec. 20,
oraşul S. a cunoscut o dezvoltare econo -
mică, 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 trans formări şi
adăugiri din sec. 15–16, căzută în ruină
după 1675, restaurată în 1895-1904, 1961-
1970 şi 1999-2000; biserica „Sfântul
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Gheorghe”-Mirăuţi (sau Mitro polia
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 re -
constru ită 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 mitropoli tului
Varlaam; mănăs tirea „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 Bog dan 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 exo nar tex (pronaos) adăugat de
Petru Şchiopul în 1579 şi pridvor realizat
în 1827–1828. Iconostasul bise ricii 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 mănăs -
tirii datează din 1629 (cu picturi murale

in teri oare 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 Dumi tru”-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 Lă puşneanu şi refăcut în 1845,
a fost folosit iniţial ca foişor de foc. În
această biserică se află mor mântul 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, reînno ită în 1611 de
marele vistier Nicoară Prăjescu, restaurată
şi zugrăvită în 1895 şi renovată în 1975-
1980; biserica „Înălţarea Domnului” a
mănăs tirii Todireni din cartierul Burdujeni
a fost zidită în 1597, prin osârdia lui

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). Turnul-
clopotniţă şi zidul de incintă au fost
ridicate în 1597; biserica armeano-
gregoriană „Sfân tul Simion” (ante 1513,
cu unele transformări da tând 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 reabili -
tare 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),
„Ador mirea Maicii Domnului”-Iţcani
(1639), „Naşte rea Sfântului Ioan
Botezătorul”- a Coconilor sau Beiza dele -
lor (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,
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reparată în 1890–1892); capela „Sfântul
Ioan” (1776); mănăstirea Zamca, cu
biserica „Sfântul Auxentie”, este cel mai
important aşezământ monahal al bise ricii
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 turnul-
clopotniţă, 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 „Ador mirea Maicii Domnului”,
situată la 15 km de centrul municipiului
Suceava, a fost cons truită în 1512–1513
de Asduadzadur (Bogdan) Donavachian,
ca metoc armenesc; biserica romano-
catolică (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 restau rată în 1964–1966, păstrează în

interior ele mente arhitectonice, specifice
artei medievale moldo veneşti; 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, tur nată în
bronz şi dezvelită la 16 sept. 1977, operă
a sculpto rului 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 N-
NE 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), Har ghita (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.
Struc tura populaţiei pe naţionalităţi (la
recensă mântul 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, Fălti -
ceni (municipiu), Frasin, Gura
Humorului, Liteni, Milişăuţi, Rădăuţi
(muni cipiu), 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

porţiune, Subcarpaţilor Moldovei, cobo -
rând 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, mij locii
şi scunzi, depresiuni intramontane şi
intra colinare, 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 Maramure -
şului (NV), precum şi masivul Suhard (în
V) şi Obcinele Bucovinei (jumătatea de
N a jud. S., la N de Valea Mol dovei). În
cadrul unităţilor montane se evidenţiază
nume roase depresiuni, bine individuali -
zate, între care cele mai importante sunt:
Depr. Dornelor, Câmpulung Moldove -
nesc, 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 compo nentă a Pod.
Moldovei), care prezintă, în reg. de
contact cu munţii, o fâşie îngustă (20 km
lăţime max.) de masive colinare şi
piemonturi pericar patice (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, cucaracter mai răcoros (din cauza poziţieinordice a jud. S. şi a reliefuluipredominant muntos), cu variaţii accen -tuate de la o treaptă de relief la alta.Regimul cli matic general prezintă nuanţede conti nentalism, care se manifestă atâtîn sezonul cald al anului, cât şi în cel rece.Configuraţia şi altitudinea reliefuluiinfluenţează regimul temp. aerului, pecel al preci pitaţiilor şi pe cel al circulaţieigenerale a aerului. Valorile medii anualeale temp. aerului variază între 0°C peculmile 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 laSuceava (17 aug. 1952), iar minimaabsolută (–38,5°C) la Vatra Dornei (13 ian.1950), egalând, astfel, temp. minimăabsolută a ţării înregistrată la Bod (jud.Braşov), la 25 ian. 1942. Cantitatea medieanuală a precipitaţiilor variază altitu dinalde la 550 mm în zona de podiş la 800 mmîn dealurile subcarpatice, 1 200 mm înreg. munţilor mici şi mijlocii şi c. 1 400mm pe culmile M-ţilor Căliman.Vânturile predominante bat din spre V(31,7%), NV (23,6%) şi E (9,4%), cu vitezemedii anuale de 2,6 m/s, iar pe culmileînalte valo rile max. ale vitezei vânturilorpot depăşi 40 m/s.
Reţeaua hidrografică de pe terit. jud.

S., cu o densitate medie de 0,5 km/km2,aparţine în între gime bazinului râului

Siret, care formează limita de E ajudeţului pe o lungime de 153 km. Pr.râuri mari care colectează nume roaselepâraie şi râuri mai mici, debuşând apoiîn Siret în perimetrul jud. S. sau în afaralui, sunt Bistriţa (cu afl. Cârlibaba, Dorna,Neagra Şarului, Bârnaru, Neagra Broşte -nilor ş.a.), care străbate partea de V şi SVa jud. pe o lungime de 122 km (din totalulde 283 km), Moldova (care culege peMoldoviţa, Suha, Humor, Voroneţ, SuhaMare, Suha Mică ş.a.), care dreneazăpartea centrală a jud. pe direcţie NV-SE,pe o distanţă de 140 km din totalul de 216km, Suceava (cu afl. Brodina, Putna,Suceviţa, Solca, Soloneţ, Horaiţ, Hătnuţaş.a.), în partea de NE a jud., Şomuzu Micşi Şomuzu Mare în partea de E-SE a jud.
S. Lacurile sunt puţine, fiind reprezentateprin câteva iazuri piscicole (în special peŞomuzu Mare) şi prin lacul hidroener -getic Bucecea. Există însă impor tante izv.cu ape minerale în Depr. Dornelor, laŞaru Dornei, Vatra Dornei, Poiana Negrii,Neagra Şarului, Dorna Candrenilor ş.a.

Vegetaţia, condiţionată de diver -sitatea elemen telor fizico-geografice şiclimatice, se remarcă printr-o marevarietate a speciilor componente şi printr-o pro nunţată etajare. În zonele montaneînalte, la peste 1 650 m alt., se întâlnescpajiştile formate din asociaţii de păiuşroşu (Festuca rubra) şi ţăpoşică (Nardus
stricta), iar pe stâncăriile M-ţilor Rarău şiCăliman se dezvoltă floarea-de-colţi(Leonto podium alpinum) – plantă ocrotităde lege, declarată monument al naturii.În golurile alpine apar frecvent tufărişuride plante lemnoase, com puse din afin(Vaccinium myrtillus), jneapăn (Pinus
mugo), ienupăr (Juniperus communis ssp.
nana) ş.a. Pădurile de conifere, dominatede molid (Picea abies), şi pădurile de

amestec, alcătuite din molid, fag şi brad(Abies alba), acoperă pantele munţilor pesupr. mari, între 1 650 şi 1 000 m alt. Aicise dezvoltă molidul, cu lemn de rezo -nanţă, din care se fabrică anumite instru -mente muzicale. Pădurile de foioase seîntâlnesc în Pod. Sucevei, Obcina Mareşi 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 cuvegetaţie speci fică, întâlnite în ObcinaMestecăniş, în arealul municipiuluiRădăuţi şi în cel al com. Poiana Stampeietc., în care apar diferite specii de muşchi(Sphagnum) şi bumbăcariţă (Eriophorum
vagina tum), alături de care vegeteazăunele relicte glaci are, printre care seremarcă mesteacănul pitic (Betula nana),prezent în tinovul Găina de la Lucina.

Fauna este bogată şi variată, multespecii având valoare cinegetică deosebită.Domeniul alpin este frecventat de lumeapăsărilor, mai ales de cinteza alpină(Montifrigila nivalis) şi de cocoşul demestea căn (Lyrurus tetrix), care cuibăreşteîn jnepenişurile din M-ţii Căliman şiSuhard. Pădurile de conifere şi de foioaseadăpostesc numeroase mamifere (urşi,mistreţi, cerbi, râşi, jderi, lupi, vulpi,veveriţe ş.a), păsări (cocoşul demunte/Tetrao urogallus, corbul, ierunca,cojoaica/ Certhia familiaris, gaiţa ş.a.),reptile (vipera comună, salamandra ş.a.).Ihtiofauna, care populează apele râurilorde munte, de podiş sau şes, estereprezentată prin păstrăv, lipan, mreană,clean ş.a. În secolele trecute, în perimetrulactual al jud. S. au trăit câteva specii demamifere, care imprimau acestor locurio notă aparte, cu valoare de simbol,
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printre care bourul (dispărut în sec. 16),zimbrul (dispărut în sec. 18) şi capraneagră (exis tentă până de curând).
Resursele naturale: zăcăminte deminereu de mangan (Iacobeni, VatraDornei, Şaru Dornei, Cârli baba), pirităcupriferă (Fundu Moldovei, LeşuUrsului), sulf (Gura Haitii), blendă şigalenă (Cârli baba), sare gemă (Cacica),turbă (Neagra Şarului, Iacobeni), baritină(Ostra), calcare, gnaisuri, izv. cu apeminerale (Vatra Dornei, Şaru Dornei,Poiana Negrii, Neagra Şarului, PoianaStampei, Dorna Candrenilor ş.a.). Ocategorie aparte o reprezintă pădurile,care la sf. anului 2007 ocupau o supr. de452 368 ha (locul 1 pe ţară).
Istoric. Cele mai vechi urme delocuire umană descoperite în perimetrulactual al jud. S. datează din Paleoliticulsuperior, fiind semnalate în arealele

localit. Probota, Baia, Bogdăneşti,Dolhasca, Udeşti ş.a. Neoliticul este binereprezentat prin aşezările scoase la ivealăla Suceava, Probota, Rădăşeni, Dolhasca,Drăguşeni, Mihoveni, Bosanci, Solca,Preuteşti ş.a. Epoca bronzului, reliefatăde desco perirea mai multor aşezări, cetăţişi cimitire (în care s-au găsit diferiteunelte şi arme din bronz), la Preuteşti,Cajvana, Liteni, relevă înflorirea uneicivilizaţii deosebite în perioada deînceput a traco-geţilor, iar vestigiilehallstattiene de la Volovăţ şi Grăniceştiatestă existenţa stabilă şi trăsăturilespecifice culturii materiale alepopulaţiilor traco-getice, ale căror urmese vor regăsi, fără între rupere, de-alungul secolelor următoare. Cea de-adoua Epocă a fierului (La Tène), ilustratăprin aşezările şi vestigiile descoperite laBosanci (sec. 4 î.Hr.) şi Zvoriştea (sec.

3 î.Hr.), atestă prezenţa unei active
populaţii geto-dacice pe aceste meleaguri.
În sec. 1 d.Hr., popula ţia 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 des coperirile 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 urmă toare, 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 perimetrulactual al jud. S. mai multe localităţi, bineorganizate (Baia, Rădăuţi, Suceava, Siret,Putna ş.a.), care au consti tuit adevăratepuncte de reper în organizarea şidezvoltarea statului feudal Moldova(apărut la jumătatea sec. 14) prinîntemeierea unor cetăţi, ctito rii religioase,târguri şi a unor reşedinţe voie vodale. Înperioada de început a statului feudalMoldova, un rol deosebit de importantl-a avut localit. Baia, atestată ca oraş însec. 13 şi apoi menţionată cu numele
Civitas Moldaviae (1339), care a devenitprima capitală a Moldovei în timpuldomniei lui Bogdan I (1359–c.1365).Epoca lui Petru I (Muşat) (c. 1375–c. 1391)a constituit o etapă importantă înconsolidarea tânărului stat feudalMoldova şi, totodată, o perioadă dedezvoltare a oraşelor, prin construirea decetăţi, fortificaţii, edificii laice şi religioaseetc. La 10 febr. 1388, Petru I (Muşat) astabilit capitala Moldovei la Suceava,funcţie amplificată în timpul dom niei luiŞtefan cel Mare, preluată apoi de domniiurmaşi şi păstrată până în 1564, cândAlexandru Lăpuşneanu a mutat capitalaMoldovei la Iaşi. Apogeul străluciriimeleagurilor sucevene medievale a fostatins în timpul domniei lui Ştefan celMare (1457–1504), când au fost emisenumeroase hrisoave domneşti referitoarela organi zarea ad-tivă, juridică, fiscală,militară, comercială, la dezvoltareaeconomică şi culturală a acestor zone, laapărarea teritoriului împotriva năvălirilorde tot felul etc. Astfel, Ştefan cel Mare aextins şi întărit Cetatea Sucevei, devenindpractic inexpugna bilă, a construitnumeroase edificii laice şi religi oase(Putna – prima ctitorie a lui Ştefan celMare, Voroneţ, Pătrăuţi ş.a.), a creat (laPutna) ateliere de lucrat broderii, ţesături,podoabe, a pus bazele istorio grafieiromâneşti, prin elaborarea la cance lariadomnească a unor preţioase lucrărireferitoare la epoca sa (Letopiseţul anonim
al Moldovei, Cronica moldo-germană) etc.Urmaşii lui Ştefan cel Mare au continuatopera acestuia, prin construirea, refa cereasau doar prin împodobirea lăcaşelor decult cu picturi interioare şi exterioare,cum sunt cele de la Voroneţ, Moldoviţa,Suceviţa, Arbore, Humor etc. În a douajumătate a sec. 16 şi în sec. 17, deşi

capitala Moldovei a fost mutată la Iaşi(1564) de către domnul AlexandruLăpuşneanu, oraşul Suceava a rămas unimportant centru urbanistic al Moldovei,unii domni preferând să aibe reşedinţa totla Suceava, aşa cum a fost Aron VodăTiranul, iar alţii, ca Ieremia Movilă, VasileLupu au reparat Cetatea Suceveifolosind-o ca adăpost pentru familiile şiaverile lor. În a doua jumătate a secolului18, în urma Războiului Ruso-Turc (1768–1774), Bucovina a fost cedată (7 mai 1775)Imperiului Habsburgic de către ImperiulOtoman, prin actul de la Palamuta, ţinutăsub administraţie militară austriacă pânăîn 1786 şi alipită Galiţiei în 1790. Astfel,timp de aproape 150 de ani, Bucovina s-aaflat sub stăpânire habsbur gică,administraţia imperială manifestând uninteres deosebit pentru exploatărileforestiere şi miniere din această zonă.Revoluţia de la 1848 (în urma căreiaguvernul de la Viena a acordat Bucovineiautonomie internă şi titlul de ducat), actulUnirii Moldovei cu Ţara Românească (24ian. 1859), proclamarea independenţei destat a României (9 mai 1877) şi PrimulRăzboi Mondial au constituit etapeimportante în lupta pentru unitatenaţională a românilor din toateprovinciile stăpânite de străini, inclusiva bucovinenilor. Astfel, la 14/27 oct. 1918s-a format Adunarea constituantă aBucovinei, care a adoptat moţiuneapentru „Unirea Bucovinei cu celelalte ţăriromâneşti într-un stat naţionalindependent”, iar la 15/28 nov. 1918,Congresul Naţional din Bucovina,întrunit la Cernăuţi, a hotărât, cumajoritate de voturi, „Unirea necondi -ţionată şi pentru vecie a Bucovinei învechile ei hotare, până la Ceremuş,Colacin şi Nistru, cu Regatul României”.Această hotărâre a românilor bucovinenia fost recunoscută la 10 sept. 1919 prinTratatul de pace de la Saint-Germain-en-Laye, după ce la 1 dec. 1918, MareaAdunare de la Alba Iulia realizase şiunirea Transilvaniei cu România,creându-se statul naţional unitar român,cunoscut şi sub numele de RomâniaMare. În peri oada interbelică, S. acunoscut un evident progres economico-social, cultural, ştiinţific şi de învăţământprin extinderea instituţiilor româneşti înacest teritoriu, prin îmbogăţirea reţeleişcolare şi sanitare, prin editarea de cărţi,reviste şi ziare în limba română etc. Dar,numai după două decenii soarta vitregăa Bucovinei s-a repetat, de data aceasta

prin notele ultimative din 26–27 iun. 1940adresate de guvernul sovietic, guvernuluiRomâniei, prin care U.R.S.S. anexa parteade N a Bucovinei împreună cu ţinutulHerţa şi Basarabia. O dată cu intrarea şiparticiparea României la cel de-al DoileaRăzboi Mondial (iun. 1941), Bucovina,ţinutul Herţei şi Basarabia au fosteliberate şi reintegrate în hotarele fireştiale României, până în 1944 când acesteaau fost din nou ocupate de trupelesovietice şi încor porate la U.R.S.S. (astăzi,N Bucovinei şi ţinutul Herţei aflându-seînglobate în Ucraina, ca urmare adestrămării, în 1991, a fostei U.R.S.S.). Înperioada postbelică, jud. S., ciuntit dinpunct de vedere teritorial, a fost obligatsă se dezvolte în coordo natele econo -mico-sociale impuse de regimul comu -nist, până la dispariţia acestuia în dec.1989. În ultimii 200 de ani, ţinutul Suceveia suferit repetate amputări teritoriale şimodificări administrative, oscilând casupr. între 1 309 km2 (cel mai mic judeţdin perioada interbelică, în 1938, cu 2oraşe – Suceava şi Solca, 68 de sate şi 3plăşi), 13 750 km2 (în perioada 1950–1968când a existat regiunea Suceava, cu optraioane, zece oraşe şi câteva sute de sate)şi 8 553 km2 în prezent (al doilea judeţ alţării ca suprafaţă, după jud. Timiş).
Economia actuală a jud. S., adaptatăla economia de piaţă, concurenţială, secaracterizează printr-o dezvoltare atuturor ramurilor, în cadrul cărora,alături de agenţii economici cu capitalmajo ritar sau integral de stat, un aportmare îl au agenţii economici cu capitalprivat, care asigură o mare varietate deproduse şi servicii.
Industria, în stuctura căreia predominăexpl. şi prelucr. lemnului (în anul 2007s-a exploatat 2 467,6 mii m3 de masălemnoasă, locul 1 pe ţară), are posibili -tatea să producă o gamă variată desortimente prin prezenţa diverselorunităţi industriale răspândite înmajoritatea localităţilor judeţului. Pr.produse industri ale realizate deîntreprin derile sucevene sunt: energieelectrică şi termică (Suceava, VatraDornei), maşini-unelte (polizoare, maşinide găurit, maşini pentru aşchiereametalelor ş.a.), piese din fontă, rulmenţi,utilaje pentru curăţat zăpada, mate rialeplastice, detergenţi, articole tehnice dincau ciuc, mobilă, cherestea, parchete,ambalaje din lemn, celuloză şi hârtie,încălţă minte, tricotaje, confecţii, fire dein, cânepă şi bumbac, sticlărie pentru
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menaj, preparate din carne şi lapte,conserve de legume şi fructe, bere,amidon, lapte praf, lactoză, produse depanificaţie etc. (Suceava, Fălticeni,Rădăuţi, Vatra Dornei, Gura Humorului,Câmpu lung Moldovenesc, Siret,Burdujeni, Solca, Putna, Vama ş.a.). Ocontribuţie importantă în realizarea uneidiversităţi cât mai mari de produse o aumeşte şugurile tradiţionale care producvase ceramice (Rădăuţi, Marginea,Dolhasca, Dolheşti ş.a.), unelte şi produsede dulgherit (Ciocăneşti, Sadova, Vama),instrumente populare (Câmpulung Mol -do venesc, Fundu Moldovei), scoarţe şiştergare (Vicovu de Sus, Arbore,Marginea, Mănăstirea Humorului,Frătăuţii Vechi), bundiţe, cojoace, chimire(Vicovu de Sus, Sadova, Coşna, Vama,Frătăuţii Vechi, Bo toşana ş.a.).
Agricultura dispune de un apreciabilfond funciar, cu toate că în cadrul jud. S.se detaşează net două reg. naturale (demunte, predominant, şi de podiş). La sf.anului 2007, fondul funciar al jud. S. eraformat din 349 544 ha terenuri agricole(40,86% din supr. jud.), din care 339 294ha (respectiv 97,0%) în proprietateprivată, 452 368 ha (52,9% din supr. jud.)acoperite cu păduri, 12 702 ha cu ape şibălţi şi 40 736 ha alte categorii desuprafeţe (ocupate de locuinţe, căi ferate,drumuri sau tere nuri neproductive). Înacelaşi an, din totalul supr. gricole(349 544 ha), 181 288 ha (51,9%) erau tere -nuri arabile, 90 894 ha păşuni, 74 361 hafâneţe natu rale şi 3 001 ha livezi şipepiniere pomicole. În anul 2007, peterenurile arabile s-au cultivat porumb(38 606 ha), plante furajere (34 452 ha,locul 3 pe ţară, după jud. Botoşani şiBihor), cartofi (31 105 ha, locul 1 pe ţară),grâu şi secară (24 026 ha),  ovăz (13 035ha, locul 3 pe ţară, după jud. Satu Mareşi Bihor), orz şi orzoaică, sfeclă de zahăr,in şi cânepă pentru fuior, legume (înspecial castraveţi, varză şi ceapă) ş.a.Pomicultura, în structura căreiapredomină merii şi prunii, se practică înarealele localit. Fălti ceni, Rădăuţi,Vultureşti, Preuteşti, Rădăşeni ş.a. În anul2007, producţia totală de fructe a fost de45 638 tone (43 282 tone, respectiv 94,8%în sectorul privat), din care 32 571 tonemere, 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 tradi -ţională a locuitorilor suceveni, are un rolimportant în eco nomia jud. S.,

dispunând de efective mari de bovine şiovine (în special), care folosesc întinselepăşuni şi fâneţe naturale. La începutulanului 2008, sectorul zootehnic cuprindea176 999 capete bovine (în special dinrasele Pinzgau şi Siementhal), locul 1 peţară, cu o producţie anuală de 3 455 000hl lapte (locul 1 pe ţară), 125 156 capeteporcine (rasele Marele Alb, Landrace,Hampshire, Cornwall), 206 711 capeteovine (Ţurcană şi Ţigaie), 10 279 capetecaprine, 35 974 capete cabaline (în specialrasa Huţul, crescut în hergheliile de laRădăuţi şi Lucina), locul 3 pe ţară dupăjud. Botoşani şi Iaşi; avicultură (1 415 525capete păsări); apicultură (19 020 familiide albine). În 2008, majo ritatea efectivelorde animale aparţineau sectorului privat,respectiv 99,7% la bovine, 99,8% laporcine, 99,9% la ovine.
Căile de comunicaţie au cunoscut opermanentă extindere şi modernizare caurmare a creşterii potenţialului economicşi turistic al jud. S. La sf. anului 2007,lungimea reţelei feroviare suceveneînsuma 526 km (locul 3 pe ţară, după jud.Timiş şi Constanţa), din care 248 km liniielectrificate, cu o densitate de 61,5km/1 000 km2 (superioară mediei pe ţară,care este de 45,2 km/1 000 km2).Importanţa transportului feroviar (cuactivitate în spaţiul sucevean din ultimulsfert al sec. 19) este amplificată deprezenţa unui tronson pe terit. jud. S. almagistralei feroviare (electri ficată în anii1978–1979) Bucureşti–Ploieşti–Buzău–Mărăşeşti–Bacău–Roman–Paşcani–Suceava–Vicşani (punct de frontieră şivamă) cu legături spre Ucraina şi Polonia.Câteva noduri de c.f. (Dolhasca, Vereşti,Suceava, Dărmăneşti, Vama) permitramificarea liniilor de c.f. către altedirecţii. Linia de c.f. Suceava–VatraDornei, care străbate (în arealul com.Iacobeni) prelungirile Obcinei Mestecănişprintr-un tunel lung de 1 666 m, aflat la956 m alt., a fost prelungită (în perioadainterbelică) spre Dorna Candrenilor–Lunca Ilvei – Ilva Mică – Năsăud,asigurând legăturile cu Transilvania. Lasf. anului 2007, lungimea drumurilorpublice din arealul jud. S. totaliza 2 527km (din care 1051 km drumurimodernizate, locul 2 pe ţară după jud.Olt), cu o densitate de 29,5 km/100 km2.Cu toate că jud. S. este împânzit dedrumuri şi şosele care se întretaie înnumeroase locuri, for mând importantenoduri rutiere (Suceava, Rădăuţi,Păltinoasa, Frasin, Pojorâta, Vatra Dornei

ş.a.), din cauza suprafeţei mari a acestuia(8 553 km2) rezultă o densitate mică (29,5km/100 km2) a reţelei de drumuri,inferioară mediei pe ţară (33,9km/100 km2). Traficul aerian de mărfurişi călători se efectuează prin intermediulaeroportului din oraşul Salcea, situat la12 km E de municipiul Suceava.
Învăţământ, cultură şi artă. Dupădec. 1989, reţeaua unităţilor deînvăţământ de pe terit. jud. S.funcţionează atât în regim de stat, cât şiîn sistem particular. În anul şcolar 2007–2008, în jud. S. îşi desfăşurau activitatea29 de grădiniţe de copii, cu 25 281 copiiînscrişi şi 1 239 edu catori, 126 de şcoligenerale (învăţământ primar şi gim -nazial), cu 71 691 elevi şi 4 495 cadredidactice, 41 licee, cu 27 552 elevi şi 1 817profesori, 36 şcoli profesio nale, cu 8 433elevi şi 919 profesori, o universitate(„Ştefan cel Mare”, la Suceava) cu nouăfacultăţi, 11 039 studenţi şi 327 profesori.La sf. anului 2007, reţeaua aşezămintelorculturale şi de artă cuprindea zece casede cultură, 134 cămine culturale, uncinemato graf, 333 biblioteci, cu 5 068 000vol., 22 muzee, 15 ansambluri folcloricecu programe complexe (între careansamblul artistic „Ciprian Porum bescu”),numeroase formaţii de dansuri populare,tarafuri, fanfare etc. Activitatea sportivăsuceveană se desfăşoară în cadrul celor102 secţii sportive, cu 1 893 sportivilegitimaţi, 112 antrenori şi 72 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului2007, reţeaua unităţilor sanitare de pecuprinsul jud. S. era for mată din 11spitale, cu 3 324 paturi (un pat de spitalla 212 locuitori), şase dispensare, 309cabinete medicale private, 270 cabinetestoma tologie particulare, 251 farmacii şipuncte farma ceutice ş.a. În acelaşi an,asistenţa medicală era asigu rată de 887medici (un medic la 795 locuitori), 251medici stomatologi (un medic stomatologla 2 812 locuitori) şi 3 160 cadre sanitarecu pregătire medie.
Turism. Varietatea şi frumuseţeapeisa jelor naturale, multitudinea monu -mentelor naturii, ale celor istorice şi deartă feudală, bogăţia, diversitatea şioriginalitatea elemen telor etnografice şide artă populară (în mare partenealterate), numeroasele staţiuni clima -terice şi balneo-clima terice, frecvenţaobiectivelor muzeistice, particula rităţile
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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, subcarpa tic şi de podiş
oferă o gamă largă de fru museţi
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

Bistriţei de la Zugreni, valea superioară
a Moldovei, turbă riile 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 orto -
doxă 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 folclo rice 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,

cojoace, chimire, instrumente populare
(Câmpu lung Moldovenesc, Ciocăneşti,
Fundu Moldovei, Coşna, Vama, Vicovu
de Sus, Frătăuţii Vechi, Boto şana ş.a.),
ceramică neagră (Marginea), case orna -
mentate 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.
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Localităţile jud. Suceava(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)
I. Municipii Localit. componente ale municipiilor

1. CÂMPULUNG  MOLDOVENESC (1411)
2. FĂLTICENI (1435) 1. Şoldăneşti (1384)2. Ţarna Mare
3. RĂDĂUŢI (1393)
4. SUCEAVA (1388)
5. VATRA  DORNEI (1592) 1. Argestru2. Roşu3. Todireni

II. Oraşe Localit. componente ale oraşelor Satele care aparţin oraşelor

1. BROŞTENI (1488) 1. Hăleasa 1. Cotârgaşi2. Lungeni 2. Dârmoxa3. Neagra 3. Frasin4. Holda5. Holdiţa6. Pietroasa
2. CAJVANA (1575) 1. Codru 
3. DOLHASCA (1398) 1. Budeni2. Gulia3. Poiana4. Poienari5. Probota6. Siliştea Nouă7. Valea Poienei
4. FRASIN (1785) 1. Bucşoaia 1. Doroteia2. Plutoniţa



5. GURA  HUMORULUI (1490) 1. Voroneţ
6. LITENI 1. Corni

2. Roşcani
3. Rotunda
4. Siliştea
5. Vercicani

7. MILIŞĂUŢI* 1. Bădeuţi 1. Gara
2. Lunca

8. SALCEA 1. Mereni 1. Prelipca
2. Plopeni
3. Văratec

9. SIRET (sec. 12) 1. Mănăstioara
2. Pădureni

10. SOLCA (1418)
11. VICOVU DE SUS (1436) 1. Bivolăria
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III. Comune Satele componente
(primul sat este reşed. com.)

1. ADÂNCATA 1. Adâncata
2. Călugăreni
3. Feteşti

2. ARBORE 1. Arbore (1503)
2. Bodnăreni
3. Clit

3. BAIA 1. Baia (sec. 13)
2. Bogata

4. BĂLĂCEANA 1. Bălăceana

5. BĂLCĂUŢI 1. Bălcăuţi (1471)
2. Gropeni (sec. 17)
3. Negostina (1747)

6 BERCHIŞEŞTI 1. Berchişeşti
2. Corlata

7. BILCA 1. Bilca (1436)
8. BOGDĂNEŞTI 1. Bogdăneşti (1393)
9. BOROAIA 1. Boroaia

2. Bărăşti
3. Giuleşti
4. Moişa
5. Săcuţa

10. BOSANCI 1. Bosanci (1432)
2. Cumpărătura

11. BOTOŞANA 1. Botoşana

12. BREAZA 1. Breaza
2. Breaza de Sus
3. Pârâu Negrei

13. BRODINA 1. Brodina
2. Brodina de Jos
3. Cununschi
4. Dubiusca
5. Ehreşte
6. Falcău
7. Norocu
8. Paltin
9. Sadău

10. Zalomestra
14. BUNEŞTI 1. Buneşti

2. Petia
3. Podeni
4. Şes
5. Unceşti

15. BURLA 1. Burla

16. CACICA 1. Pârteştii de Sus (1415)
2. Cacica
3. Maidan
4. Runcu
5. Soloneţu Nou

17. CALAFINDEŞTI 1. Calafindeşti (1490)
2. Botoşaniţa Mare

18. CAPU CÂMPULUI 1. Capu Câmpului (1514)
19. CÂRLIBABA 1. Cârlibaba (1782)

2. Cârlibaba Nouă
3. Iedu
4. Şesuri

* (Până la 7 sept.1976, fosta com. Milişăuţi s-a numitBădeuţi, iar între 7 sept.1976 şi 20 mai 1996 a purtat numeleEmil Bodnaraş.

Cristian
Pencil



5. Ţibău
6. Valea Stânei

20. CIOCĂNEŞTI 1. Ciocăneşti
2. Botoş

21. CIPRIAN PORUMBESCU 1. Ciprian Porumbescu (1350)
22. COMĂNEŞTI 1. Comăneşti (1601)

2. Humoreni
23. CORNU LUNCII 1. Cornu Luncii

2. Băişeşti
3. Brăieşti
4. Dumbrava
5. Păiseni
6. Sasca Mare
7. Sasca Mică
8. Sasca Nouă
9. Şinca

24. COŞNA 1. Coşna
2. Podu Coşnei
3. Româneşti
4. Teşna
5. Valea Bancului

25. CRUCEA 1. Crucea (1803)
2. Chiril
3. Cojoci
4. Satu Mare

26. DĂRMĂNEŞTI 1. Măriţei
2. Călineşti
3. Călineşti-Vasilache
4. Dănila
5. Dărmăneşti
6. Măriţeia Mică

27. DOLHEŞTI 1. Dolheştii Mari
2. Dolheştii Mici
3. Valea Bourei

28. DORNA-ARINI 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 1. Dorneşti (1490)
2. Iaz

31. DRĂGOIEŞTI 1. Măzănăeşti
2. Drăgoieşti
3. Lucăceşti

32. DRĂGUŞENI 1. Drăguşeni
2. Broşteni
3. Gara Leu

33. DUMBRĂVENI 1. Dumbrăveni (1430)
2. Sălăgeni

34. FÂNTÂNA MARE 1. Fântâna Mare (1455)
2. Cotu Băii
3. Praxia
4. Spătăreşti

35. FÂNTÂNELE 1. Fântânele (1621)
2. Băneşti (1622)
3. Cotu Dobei
4. Slobozia
5. Stamate (sec. 17)

36. FORĂŞTI 1. Forăşti (1595)
2. Antoceni
3. Boura
4. Manolea
5. Oniceni
6. Roşiori
7. Ruşi
8. Ţoleşti
9. Uideşti

37. FRĂTĂUŢII NOI 1. Frătăuţii Noi (1412)
2. Costişa

38. FRĂTĂUŢII  VECHI 1. Frătăuţii Vechi
2. Măneuţi

39. FRUMOSU 1. Frumosu (1454)
2. Deia
3. Dragoşa

40. FUNDU  MOLDOVEI 1. Fundu Moldovei (f. 1802)
2. Botuş
3. Botuşel
4. Braniştea
5. Colacu
6. Delniţa
7. Deluţ
8. Obcina
9. Plai
10. Smida Ungurenilor

41. GĂLĂNEŞTI 1. Gălăneşti
2. Hurjuieni

42. GRĂMEŞTI 1. Grămeşti (1632)
2. Bălineşti
3. Botoşaniţa Mică
4. Rudeşti
5. Verbia
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43. GRĂNICEŞTI 1. Grăniceşti (1490)
2. Dumbrava
3. Gura Solcii
4. Iacobeşti
5. Româneşti
6. Slobozia Sucevei

44. HĂNŢEŞTI 1. Hănţeşti (1431)
2. Arţari
3. Bereşti

45. HÂRTOP 1. Hârtop

46. HORODNIC DE JOS 1. Horodnic de Jos

47. HORODNIC DE SUS 1. Horodnic de Sus

48. HORODNICENI 1. Horodniceni
2. Boteşti
3. Brădăţel
4. Mihăieşti
5. Rotopăneşti

49. IACOBENI 1. Iacobeni (1772)
2. Mestecăniş

50. IASLOVĂŢ 1. Iaslovăţ

51. ILIŞEŞTI* 1. Ilişeşti
2. Braşca

52. IPOTEŞTI 1. Ipoteşti (1586)
2. Lisaura (1820)
3. Tişăuţi (1432)

52. IZVOARELE  SUCEVEI 1. Izvoarele Sucevei (f. 1762)
2. Bobeica
3. Brodina

54. MARGINEA 1. Marginea

55. MĂLINI 1. Mălini (1498)
2. Iesle
3. Pâraie
4. Poiana Mărului
5. Văleni-Stânişoara

56. MĂNĂSTIREA 
HUMORULUI 1. Mănăstirea Humorului

2. Pleşa
3. Poiana Micului

57. MITOCU DRAGOMIRNEI 1. Mitocu Dragomirnei (1587)
2. Dragomirna
3. Lipoveni
4. Mitocaşi

58. MOARA 1. Moara Nica
2. Bulai
3. Frumoasa

4. Groapa Vlădichii
5. Liteni
6. Moara Carp
7. Vornicenii Mari
8. Vornicenii Mici

59. MOLDOVA-SULIŢA 1. Moldova-Suliţa (f. 1762)
2. Benia

60. MOLDOVIŢA 1. Moldoviţa (1443)
2. Argel
3. Demacuşa
4. Raşca

61. MUŞENIŢA 1. Baineţ
2. Bănceşti
3. Climăuţi
4. Muşeniţa
5. Văşcăuţi
6. Vicşani

62. OSTRA 1. Ostra (1475)
2. Tărnicioara

63. PANACI 1. Panaci (f. 1790)
2. Catrinari
3. Coverca
4. Drăgoiasa
5. Glodu
6. Păltiniş

64. PĂLTINOASA 1. Păltinoasa
2. Capu Codrului

65. PĂTRĂUŢI 1. Pătrăuţi

66. PÂRTEŞTII DE JOS 1. Pârteştii de Jos
2. Deleni
3. Varvata
4. Vârfu Dealului

67. POIANA STAMPEI 1. Poiana Stampei (1593)
2. Căsoi
3. Dornişoara
4. Pilugani
5. Prăleni
6. Tătaru
7. Teşna

68. POIENI-SOLCA 1. Poieni-Solca (1783)
69. POJORÂTA 1. Pojorâta

2. Valea Putnei
70. PREUTEŞTI 1. Preuteşti

2. Arghira
3. Bahna Arin
4. Basarabi
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5. Huşi
6. Leucuşeşti

71. PUTNA 1. Putna
2. Gura Putnei

72. RĂDĂŞENI 1. Rădăşeni (1424)
2. Lămăşeni (1365)
3. Pocoleni (sec. 19)

73. RÂŞCA 1. Râşca (1542)
2. Buda
3. Dumbrăveni
4. Jahalia
5. Slătioara

74. SADOVA 1. Sadova

75. SATU  MARE 1. Satu Mare
2. Ţibeni

76. SIMINICEA 1. Siminicea (1431)
2. Grigoreşti

77. SLATINA 1. Slatina (1498)
2. Găineşti (1498)
3. Herla

78. STRAJA 1. Straja (1750)
79. STROIEŞTI 1. Stroieşti (1429)

2. Vâlcelele
3. Zahareşti

80. STULPICANI 1. Stulpicani
2. Gemenea
3. Negrileasa
4. Slătioara
5. Vadu Negrilesei

81. SUCEVIŢA 1. Suceviţa (1582)
2. Voievodeasa

82. ŞARU  DORNEI 1. Neagra Şarului
2. Gura Haitii
3. Plaiu Şarului
4. Sărişor
5. Sărişoru Mare
6. Şaru Bucovinei
7. Şaru Dornei (1630)

83. ŞCHEIA 1. Şcheia (1590)
2. Florinta
3. Mihoveni
4. Sfântu Ilie
5. Trei Movile

84. ŞERBĂUŢI 1. Şerbăuţi
2. Călineşti

85. TODIREŞTI 1. Todireşti (1490)
2. Costâna
3. Părhăuţi
4. Sârghieşti
5. Soloneţ

86. UDEŞTI 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

87. ULMA 1. Ulma
2. Costileva
3. Lupcina
4. Măgura
5. Nisipitu

88. VADU MOLDOVEI 1. Vadu Moldovei
2. Cămârzani
3. Ciumuleşti
4. Dumbrăviţa
5. Ioneasa
6. Mesteceni
7. Movileni
8. Nigoteşti

89. VALEA MOLDOVEI 1. Valea Moldovei (1453)
2. Mironu

90. VAMA 1. Vama (1408)
2. Molid
3. Prisaca Dornei
4. Strâmtura

91. VATRA  MOLDOVIŢEI 1. Vatra Moldoviţei
2. Ciumârna
3. Paltinu

92. VEREŞTI 1. Vereşti
2. Bursuceni
3. Corocăieşti
4. Hancea

93. VICOVU DE JOS 1. Vicovu de Jos (1436)
94. VOITINEL 1. Voitinel

95. VOLOVĂŢ 1. Volovăţ (1401)
96. VULTUREŞTI 1. Pleşeşti

2. Giurgeşti
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3. Hreaţca
4. Jacota
5. Mereşti
6. Osoi
7. Valea Glodului
8. Vultureşti

97. ZAMOSTEA 1. Zamostea (1490)
2. Badragi
3. Ciomârtan
4. Cojocăreni
5. Corpaci
6. Lunca

7. Nicani
8. Răuţeni
9. Tăuteşti

98. ZVORIŞTEA 1. Zvoriştea
2. Buda
3. Dealu
4. Poiana
5. Slobozia
6. Stânca
7. Stâncuţa
8. Şerbăneşti

arhitecturii medievale moldo veneşti,
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 interi ori se
remarcă scenele din „Geneză” şi din
„Viaţa lui Moise”, „Legenda Sfântului

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 ampla -
sarea şi contrastul dintre ordinea înge -
rilor 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
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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. Viticul tură. 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 Gumel -
niţa (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, 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”, ctito rie 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 forti ficată
(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 Suceviţa. Vedere de ansamblu a complexului monahal



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. Dor nelor 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 (Car paţii Orien tali), 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.

926 Sucidava 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 Câm -
piei 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 păsă -
rilor, ovinelor, bovinelor şi por cinelor.
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 terenu -
rilor 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. Piscicul tură. 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
„Adormi rea 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

află mormintele lui Gheorghe şi Ieremia
Movilă şi ale familiei Movileştilor.
Muzeul mănăstirii posedă o valoroasă
colecţie de obiecte de artă veche religi -
oasă (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.
satu lui Suciu de Sus, menţionat docu -
mentar, prima oară, în 1325, au fost
descoperite (1887, 1913, 1961) o necropolă
de incineraţie datând din Epoca bron -
zului mijlociu (sec. 15–14 î.Hr.) şi o necro -
polă de înhumaţie de la începutul Epocii
fierului (1200–450/300 î.Hr.) în care s-a
găsit material arheologic carac teristic
unei culturi (Cultura Suciu), repre zen tată
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. Agro turism. Până la
21 iul. 2003, com. S. a avut în com ponenţă
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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, dre nând 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.
SUHURLUI, com. în jud. Galaţi, formatădintr-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 2008prin desprinderea satului Suhurlui dincom. Rediu, jud. Galaţi.
SULINA 1. Braţul central al gurilor devărsare ale Dunării (cel mai scurt şi maidrept) care se desprinde din braţul Tulceala al doilea ceatal/ramificaţie (CeatalulSfântu Gheorghe) şi traversează parteamediană a Deltei Dunării, vărsându-seîn Marea Neagră, la 900 m aval de oraşulSulina. Lungimea: 71 km; lăţimea max.:250 m; ad. max.: 18 m. În perioada 1880–1902, braţul S. a fost supus unor lucrăride canalizare, dragare şi rectificare acursului (braţul a fost scurtat de la 83,8km la 71 km, iar coeficientul desinuozitate a fost redus la 1,03), prin

suprimarea coturilor care stânjeneau
navigaţia, pentru asigu rarea şi menţi -
nerea unor adâncimi optime de navi gaţie
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 măr  furi şi călători. La 2 sept. 1991, la
Mila 30 + 170 m, a eşuat nava rusească

de mărfuri „Rostok”, blocând transversalcanalul Sulina şi îngreunând traficul.După mai multe încercări de scoatere anavei de sub apă şi de deblocare acanalului, situaţia a rămas nerezolvată,naviga ţia în această zonă s-a desfăşuratgreu, printr-o mică deviere a cursuluicare ocolea nava scufundată. În peri oada2004–2005, un consorţiu olandez aîntreprins ample lucrări de degajare,reuşind ca la 9 dec. 2005 canalul S. să fiecomplet eliberat de nava eşuată şi redatnavigaţiei. Braţul S. este cunoscut şi subdenumirea 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
mar chează 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; densi -
tatea: 1 227 loc./km2. Important port
fluvio-mari tim. 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 trans -
por tate de braţul Sulina. Istoric. Prima
menţiune documentară a aşezării datează
din anul 950, când localitatea apare
consem nată cu numele Solina în lucrarea
De administrando imperio a împăratului
bizantin Constantin VII Porfiro genetul. În
documentele anului 1318, aşezarea este
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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 pseudo nimul 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 Superi oare, 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 Dom nului”, ctito rie din 1684 a
pahar nicului Constantin Balş. Bise rica
actuală a fost zidită în 1732, pe locul celei
din lemn, prin strădania lui Vasile Balş.
Aşeză mântul 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
Pra hovei, 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; legu micul tură.
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 Borum laca) şi de
nisipuri bituminoase. Satul Suplacu de
Barcău, menţionat docu mentar, prima
oară, în peri oada 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 extre mi tatea 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 fragmen -
tate de văi largi, cu versanţi afectaţi de
alunecări. Alt. max.: 853 m (vf. Surila). În
arealul acestor dealuri se evidenţiază
câteva depresiuni bine indivi dualizate
(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 por -
cinelor. Pomi cultură (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
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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 Arhan gheli
Mihail şi Gavriil” (sec. 17, pictată în 1816). 
SURILA, masiv deluros în Dealurile
Suplaiului, situat pe terit. jud. Bistriţa-
Năsăud, 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, Mănăstirea ~ Õ

Frânceşti.

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 Piteştiu lui 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 ovi -
nelor. 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
supe rior 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 docu mentar,
prima oară, în 1567. Biserică romano-
catolică (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 docu -
mentar, prima oară, în 1319, se află
ruinele unei biserici din sec. 13-16.
SUSLĂNEŞTI, Rezervaţia ~ Õ

Mioarele.

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. Viticul -
tură. Cămin cultural (1938) cu o clădire
din 1982. Bibliotecă publică (f. 1948) cu
peste 6 300 vol. (2007). Bisericile din lemn
cu hramurile „Ador mirea Maicii Dom -
nului” (1780), „Sfinţii Voievozi” (1822–
1826), „Sfânta Treime (1821, restaurată în

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, consti tuind 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 desco perite
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
depo zite jurasice ce conţin o faună
marină abundentă (amoniţi, belemniţi,
brahiopode, bivalve).
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ŞAG, com. în jud. Timiş, formatădintr-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 dec.f. (în satul Şag), inaugurată în 1858. Expl.de nisip cuarţos. Producţie de mobilă, demat de construcţie şi de încălţăminte.Creş terea bovinelor. Satul Şag aparemenţio nat documentar în 1333 cu numele
Sagad. În com. Ş. se află mănăstireaTimişeni (de maici), întemeiată în 1944de mitropolitul Vasile Lăzărescu. Bisericaactuală, cu hramul „Tăierea CapuluiSfântului Ioan Botezătorul”, a fostconstru ită în 1968–1972 prin grija I.P.S.Nicolae Corneanu şi pictată de VictorJurcă, iar biserica „Izvorul Tămăduirii”a fost zidită în anii 2002-2008; bisericaromano-catolică (1884). Primărie (1887).În anul 2003 a început construirea uneibiserici mai mari şi a unui corp de chilii.Până la 7 mai 2004, com. Ş. a avut încomponenţă satual Parţa, care la aceadată a fost trecut în categoria comunelor.
ŞAGU, com. în jud. Arad, alcătuită din 5sate, situată în Câmpia Vingăi, pecursurile superioare ale râurilor Slatinaşi Apa Mare; 3 989 loc. (1 ian. 2011): 1 984de sex masc. şi 2 005 fem. Staţie de c.f. (însatul Şagu). Viticultură. În satul Şagu,menţionat documentar în 1333, se aflăbiserica ortodoxă cu hramul „IntrareaDomnului în Ierusalim”, construită în1977-1982 pe locul uneia din anul 1800.
ŞAMŞUD, com. în jud. Sălaj, alcătuită din2 sate, situată la poalele Dealurilor Majei,pe cursul superior al râului Maja; 1 758loc. (1 ian. 2011): 872 de sex masc. şi 886fem. Izvoare cu ape minerale sulfuroase(în satul Valea Pomilor). Pomicultură(meri, peri, pruni). Centru viticol şi devinificaţie. În stul Şamşud, menţionatdocu mentar, prima oară, în 1349 se aflăbiserica orto doxă cu hramul „ÎnălţareaDomnului” (1850).
ŞANDRA, com. în jud. Timiş, alcătuitădin 2 sate, situată în Câmpia Timişului,

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 fostînfiinţat în 1833 cu numele Alexandriadupă numele episcopului Alexandru deZagreb care era proprietarul terenurilordin acea zonă. La 1 ian. 1833, acesta asemnat un contract prin care permiteacelor 140 de familii de colonişti germaniproveniţi dn localităţile apropiate să seaşeze pe moşia lui şi să înfiinţeze satulAlexandria (în germană Schanderhaas sau
Alexanderhausen). Com. Ş. a fost înfiinţatăla 7 mai 2004 prin desprinderea satelorŞandra şi Uihei din com. Biled, jud. Timiş.
ŞANŢ, com. în jud. Bistriţa-Năsăud,alcătuită din 2 sate, situată în depresiuneaomonimă, la poalele de N ale M-ţilorBârgău 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 (însatul Şanţ) şi de min. cuprifere (în satul

Valea Mare). Expl. şi prelucr. lemnului.Muzeu etnografic. Centru de prelucr.artistică a lemnului, de cusături şi ţesăturipopulare. Satul Şanţ apare menţionatdocumentar, prima oară, în anul 1600.Turism ecvestru. Complexul „PoianaZânelor”. Teleschi.
ŞAROŞ Õ Băgaciu.

ŞARU DORNEI, com. în jud. Suceava,alcă tuită din 7 sate, situată în partea de Sa Depr. Dornelor, la 903–1 100 m alt., lapoalele de NE ale M-ţilor Căliman şi celede NV ale M-ţilor Bistriţei, pe râul NeagraŞarului, la 130 km SV de municipiulSuceava; 4 244 loc. (1 ian. 2011): 2 131 desex masc. şi 2 113 fem. Reşed. com. estesatul Neagra Şarului. Expl. de min. demangan (în satul Şaru Dornei), de sulf (însatul Gura Haitii) şi de turbă (în satulNeagra Şarului). Producţie de mobilă, debrânzeturi şi caşcaval. Moară (1890), însatul Gura Haitii. Centrul unei interesantezone etnografice în care se confecţioneazăcojoace lungi şi bundiţe decorate cu mo -tive vegetale, zoo morfe sau geometrice
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(în satul Şaru Dornei). Centru de dogărie.Staţie de îmbuteliere a apelor minerale(Şaru Dornei). Staţiune balneoclimatericăde interes general, recunoscută pentruapele sale minerale carbogazoase, bicar -bonatate, sodice, calcice, magne ziene,hipotone, analizate pentru prima oară înanul 1787 de geologul austriac RichardHacquet. Rezul tatele analizelor sale,publicate în lucrarea Neueste physica -
lischpo litische Reisen in der Jahren 1788–
1789 durch die dacischen und sarmatischen
Karpathen, apărută la Nürnberg în 1790,repre zintă prima analiză chimică a uneiape minerale din România. În 1888, dr.A. Löbel a făcut un studiu balneocli matical apelor minerale de la Şaru Dornei, pecare l-a publicat în „Bade-Zeitung” dinViena. Calităţile gustative ale apelorminerale de la Şaru Dornei (foarteacidulate) fac ca ele să fie utilizate în modspecial ca ape de masă. În satul ŞaruDornei, atestat documentar în 1630, seaflă o biserică din anul 1710, iar în satulŞaru Bucovinei exiastă biserica „SfântulDimitrie” (1854-1856). În arealul com.
Ş.D. se află rezervaţia naturală „TinovulŞaru Dornei” (35 ha) în cadrul căreiavegetează 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 Şărmăşa -
gului, zonă deluroasă situată în parteade N a Dealurilor Vestice (DealurileSilvano-Someşene), extinsă la N de MăguraŞimleului, între văile râurilor Crasna (laV) şi Maja (la E). Sunt alcătuite predo -minant din depozite argilo-nisipoase devârstă pannoniană şi prezintă culmidomoale, separate de culoare depre -sionare. Alt. max.: 348 m. Cunos cute şisub numele de Dealurile Majei.

2. Com. în jud. Sălaj, alcătuită din 6sate, situată la poalele dealuriloromonime, pe râul Zalău, în zona de confl.cu Crasna; 6 483 loc. (1 ian. 2011): 3 204de sex masc. şi 3 279 fem. Nod feroviarşi rutier. Expl. de lignit. În arealul satuluiŞărmăşag, menţionat documentar, primaoară, în 1355, a fost descoperit (1941) untezaur dacic de argint, datând din a douajumătate a sec. 1 î.Hr., alcătuit din patrubrăţări şi trei fibule. În satul Ilişua, atestatdocu mentar în 1321, se află o bisericăreformată de la începutul sec. 17, cu turndin 1896.

ŞĂULIA, com. în jud. Mureş, alcătuită din4 sate, situată în zona Colinelor Comlo -dului (Câmpia Săr maşului), pe râulBologa; 2 167 loc. (1 ian. 2011): 1 079 desex masc. şi 1 088 fem. Haltă de c.f. (însatul Şăulia). Expl. de gaze naturale.Produse textile; prelucr. lemnului. Lacuripiscicole cu o supr. totală de 90,6 ha.Creşterea bovinelor, porcinelor şiovinelor. Culturi de cartofi şi de cereale.Satul Şăulia apare menţionat docu -mentar, prima oară, în 1277. Motel.
ŞCHEIA 1. Com. în jud. Iaşi, alcătuită din5 sate, situată în Pod. Central Moldo -venesc, la poa lele culmii Şcheia; 3 405 loc.(1 ian. 2011): 1 736 de sex masc. şi 1 669fem. Expl. de calcare oolitice. Viticultură.Satul Şcheia, cu nos cut în trecut cunumele Şcheia Pojorăşti, apare menţionatdocumentar, prima oară, în 1443. În satulŞcheia există o biserică din lemn, cuhramul „Sfântul Gheorghe”, ctitorie dela mijlocul sec. 17 a domnului VasileLupu, conacul „Alexan drescu” (sec. 19)şi un bordei (sec. 19). Rezervaţiageologică de calcare oolitice Şcheia-Floreşti (1 ha). Până la 7 apr. 2004, com.
Ş. a avut în componenţă satele Drăguşenişi Frenciugi, care la acea dată au formatcom. Drăguşeni, jud. Iaşi.

2. Com. în jud. Suceava, alcătuită din5 sate, situată în partea centrală a Pod.Sucevei, pe dr. râu lui Suceava, la 4 kmNV de municipiul Suceava; 9 649 loc. (1ian. 2011): 4 914 de sex masc. şi 3 458 fem.Nod rutier. Aici, oastea comandată deŞtefan cel Mare a înfrânt (la 6 mart. 1486)oastea preten dentului la tron, Hruet(Hronoda), susţinut de tru pele turceştiaflate sub comanda lui Bali-begMalkoçoğlu. În satul Sfântu Ilie se aflăbiserica „Sfântul Ilie”, ctitorie din 1488 alui Ştefan cel Mare, restaurată şi repictatăîn anii 1632–1653, cu un valoros ansam -blu de picturi murale interioare, între carese remarcă un tablou votiv care îl înfăţi -şează pe domnul Ştefan cel Mare;catapeteasmă datând din anul 1705; însatul Şcheia , atestat documentar la 1 sept.1590, există biserica „Sfântul Nicolae”(1841).
ŞCHEIA POJORĂŞTI Õ Şcheia (1).

ŞCHEII BRAŞOVULUI, vechi cartier almunici piului Braşov, unul dintre pr.centre ale vieţii orăşe neşti a românilordin Transilvania. Pe lângă biserica„Sfântul Nicolae” din Şchei (Õ Braşov [2])a funcţio nat, din 1493, cea mai vecheşcoală românească din Transilvania.

După stabilirea definitivă (1559) la Braşova diaconului Coresi (? - c. 1583), tipografşi editor renumit, Ş.B. a devenit unînfloritor centru cultural, aici existând oimportantă şcoală de tra ducători şi,totodată, un loc important unde se tipă -reau numeroase cărţi în limbile românăşi slavonă. Astfel, în 1559, apare la Braşov
Întrebare creştinească, prima carteromânească tipărită de Coresi. În 1570,tot aici, au apărut două cărţi funda -mentale pentru cultul ortodox: Psaltirea
românească – se pare, o editare corectatăşi stilizată a Psaltirii Şcheiene (copie dinsec. 16 a unei traduceri în limba românăa psalmilor lui David) şi Liturghierul
românesc – prima carte de rit, tipărită înromâneşte, probabil operă a traducătorilorde la biserica „Sfântul Nicolae” din ŞcheiiBraşovului. Ultima şi cea mai importantăcarte românească tipărită de Coresi laBraşov este Carte ce se cheamă evanghelie
cu învăţătură, 1581, care reprezintă oculme a activităţii sale tipografice şi acontribuţiei la dezvoltarea limbii literare.După o perioadă de stagnare, Ş.B. acunoscut o nouă înflorire în primajumătate a sec. 19, în special o dată cuapariţia primului număr, la 12 mart. 1838,a „Gazetei de Transilvania”. Totodată, la
Ş.B. a funcţio nat în sec. 18–19 un centrude pictură pe sticlă a icoanelor, ca urmarea stabilirii aici (în jurul anului 1780) aunor 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 înpartea de E a Câmpiei Desnăţuiului, la110 m alt., la 25 km S de municipiulCraiova; 8 024 loc. (1 ian. 2011): 3 944 desex 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 viticolşi de vinificaţie, specializat în producţiade vinuri roşii superioare (Pinot Noir,Merlot, Cabernet Sauvignon ş.a. şi destruguri de masă (Chasselas, MuscatHamburg ş.a.). Producţie de coniac.Cramă construită în anii 1904–1906, cu ocapacitate de înmagazinare de 2,8 mil.litri. Siloz de cereale (1949). Anual, areloc la Ş. serbarea folclorică „Culesul

931Şegarcea



viilor”. Istoric. În perimetrul oraşului aufost descoperite două fusaiole, un inel cusigiliu şi o monedă romană emisă întimpul împăratului Publius AeliusHadrianus (117–138). Informa ţiile oralereferitoare la întemeierea localităţii, per -petuate de-a lungul anilor, arată că aicis-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 cauzabirurilor grele. Prima menţiune docu -mentară a localităţii datează din 10 iun.1416, iar apoi la 15 sept. 1557. Pentru a-iatrage pe moşia sa şi a-i folosi ca forţă demuncă, Sultănica (proprietara acestorterenuri) le-a construit pe la mijlocul sec.16 o biserică din lemn lângă un izvor deapă. În jurul acestui nucleu s-a dezvoltatulterior aşezarea rurală care a fostdeclarată oraş la 17 febr. 1968. Monu -
mente: biserica fostei mănăstiri Şegarcea,cu hramul „Adormirea Maicii Dom -nului”, construită în jurul anului 1547,incendiată de tătari în timpul invaziei dinanii 1716–1718, refăcută în 1862 şireparată în anii 1903 şi 1925. MănăstireaŞegarcea a fost mult timp metoh albisericii Zlătari din Bucureşti.
ŞEICA MARE, com. în jud. Sibiu, alcă -tui tă din 6 sate, situată în Pod. Hârtiba -ciului, pe râul Vişa, în zona de confl. curâul Calva; 4 941 loc. (1 ian. 2011): 2 455de sex masc. şi 2 486 fem. Staţie de c.f. (însatul Şeica Mare). Nod rutier. Fabricăparticulară de ţesături industriale (plasepentru cauciucuri, benzi rulante etc.),dată în folosinţă la 16 febr. 1996. Viti -cultură. În arealul satului Boarta, atestatdocu mentar în 1349, au fost descoperite(1891, 1947–1949, 1965–1967) urmele uneiaşezări neolitice, aparţinând culturiiPetreşti (sf. milen. 3 î.Hr.), peste care s-asuprapus o aşezare din perioada detranziţie de la Neolitic la Epoca bronzului,aparţi nând culturii Coţofeni (2500–1800î.Hr.). Tot aici a fost găsit un tezauralcătuit din două coliere din aur, datândde la începutul primei Epoci a fierului –Hallstatt (1200–450/300 î.Hr.). Satul ŞeicaMare apare menţionat documentar,prima oară, în peri oada 1308–1310, iarapoi în 1351 ca reşed. a unui scaun săsesc.În 1705, în timpul Răscoalei curuţilor,satul a fost distrus aproape în între gime,fiind refăcut ulterior. În 1780, la Ş.M. afost înfiinţată o şcoală românească. Însatul Buia, atestat docu men tar în 1296, se

află o biserică din sec. 15, cu turn din1786, azi evanghelică, şi un castelconstruit în mai multe etape (sec. 14–17),care a fost pentru scurt timp în posesialui Mihai Viteazul, după bătălia de laŞelimbăr din 1599. În satul Şeica Mareexistă o cetate ţărănească, cu biserică deincintă (1503, cu unele transformări dinsec. 16 şi 19), iar în satul Boarta, castelul„Tobias” (1770).
ŞEICA MICĂ, com. în jud. Sibiu, alcătuitădin 2 sate, situată în partea de V a Pod.Hârtibaciului, pe stg. văilor Vişa şiTârnava Mare; 1 754 loc. (1 ian. 2011): 883de sex masc. şi 866 fem. Viti cultură.Creşterea bovinelor. Pe terit. satului ŞeicaMică au fost descoperite urmele unei cetăţide pământ, datând din Hallstatt (1200–450/300 î.Hr.), un tezaur dacic de argint(sec. 2 î.Hr.), alcătuit din trei coliere, cincibrăţări, un lanţ, două fibule, 356 denarirepublicani romani, urmele unei aşezărirurale, cu necropolă, din sec. 2–3 şi alealteia din sec. 5–6, precum şi un tezaurde monede bizantine, din aur, ascuns laînceputul sec. 6. În satul Şeica Mică,menţionat documentar, prima oară, înperioada 1311–1348, se află o biserică dinsec. 15, cu unele transfor mări din sec. 16şi 19 (azi biserică evanghelică), fortificatăîn sec. 16, declarată monument istoric, ocasă parohială a bisericii evanghelice(1754) şi casa „Geiger” (1771, cutransformări ulterioare). Vulcani noroioşi(în satul Şoroştin).
ŞEITIN, com. în jud. Arad, formată dintr-un sat, situată în Câmpia Aradului, pedr. Mureşului; 3 104 loc. (1 ian. 2011):1 557 de sex masc. şi 1 547 fem. Staţie dec.f. Culturi de cereale, plante tehnice,uleioase şi de nutreţ, cartofi, legume etc.Prelucr. lemnului. În arealul satuluiŞeitin, menţionat documentar în anul1138 cu numele Villa Sahtu, a fostdescoperită o necropolă din sec. 3–5.
ŞELARU, com. în jud. Dâmboviţa,alcătuită din 3 sate, situată în CâmpiaGăvanu-Burdea, pe râurile Dâmbovnicşi Glavacioc; 3 365 loc. (1 ian. 2011): 1 670de sex masc. şi 1 695 fem. Nod rutier.Expl. de petrol. Mori de cereale. Culturide cereale, plante tehnice, uleioase şi denutreţ, legu me etc. Biserica având hramul„Sfânta Cuvioasă Pa rascheva” (1866), însatul Fierbinţi.
ŞELIMBĂR, com. în jud. Sibiu, alcătuitădin 4 sate, situată în Depr. Sibiu, în zonade confl. a râului Sebeş cu Cibin, la 5 kmSE 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 şiVeştem). Pomicultură (meri, peri, pruni).Creşterea porcinelor (în satul Veştem). Înarealul com. Ş. au fost descoperitevestigii neolitice şi din perioada daco-romană (ceramică, cărămizi folositepentru mozaicuri şi pavimente). La Ş.,armata coman dată de Mihai Viteazul aînfrânt (la 18/28 oct. 1599) oasteatransilvană a principelui Andrei Báthori.Domnul Ţării Româneşti a înaintat apoicătre Alba Iulia, intrând triumfal înaceasta la 1 nov. 1599, instituindu-şi astfelstăpânirea asupra întregu lui terit. alTransilvaniei. În satul Şelimbăr, menţio -nat documentar, prima oară, în 1323, seaflă o bise rică din sec. 13 (azi bisericăevanghelică), cu unele transformări din1423 şi 1804, ruinele unei cetăţi ţărăneştidin sec. 15 şi un monument comemo rativridicat în 1932 în amintirea victorieiobţinute de Mihai Viteazul în lupta cuoastea lui Andrei Báthori. Bisericileortodoxe cu hramurile „Sfântul Nicolae”(1782–1787, cu picturi murale interioareoriginare realizate de fraţii Nicolae şiAlexandru Grecu), „Adormirea MaciiDomnului” (1937, pictată în 1938),„Cuvioasa Parascheva” (1842, cu picturimu rale interioare originare) şi „Adormi -rea Maicii Domnlui” (construită în 1824pe locul uneia ce data din 1690, pictată în1927 de Petru Modran şi turn-clo potniţădin 1690), în satele Mohu, Şelimbăr,Veştem şi Bungard.
ŞENDRENI, com. în jud. Galaţi, alcătuitădin 3 sate, situată în Câmpia SiretuluiInferior, pe stg. Siretului, în zona de confl.cu râul Mălina, care înainte de vărsareaîn Siret, formează lacul Mălina; 3 961 loc.(1 ian. 2011): 1 995 de sex masc. şi 1 966fem. Staţie (în satul Şendreni) şi haltă dec.f. (în satul Şerbeştii Vechi). Nod rutier.Abator şi antre pozite frigorifice. Prelucr.lemnului (lăzi şi ambalaje). Piscicultură.Han. Pe terit. satului Şendreni au fostdes coperite (1961) urmele unei aşezăriromane cu necropolă (sec. 2–3), în cares-au găsit o statuie de dimensiuni mari alui Iupiter Dolihenus stând în picioare peun taur şi un relief al Cavalerului trac. Pemalul lacului Mălina a fost identificată oaşezare autohtonă de bordeie (sec. 10–11).Rezervaţia paleonto logică Barboşi (Tiri -ghina), cu faună de moluşte fosile dinCuaternarul inferior.
ŞENDRICENI, com. în jud. Botoşani,alcătuită din 3 sate, situată în NV
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Câmpiei Jijiei Superioare, la contactul cuDealul Bour (Pod. Sucevei), pe râulBuhai; 4 462 loc. (1 ian. 2011): 2 236 desex masc. şi 2 226 fem. Prelucr. laptelui;produse de panificaţie. Presă de uleicomestibil. Producţie de ferestre şi uşitermpopan. Morărit. Ciupercărie. Culturide cereale, floarea-soarelui, plante tehniceşi de nutreţ ş.a. Pomicultură (meri, peri,pruni, nuci). Creşterea bovinelor. În satulHorlăceni, menţionat documentar, primaoară, la 1 mai 1384, au fost des coperitevestigiile unei aşezări din Epoca fieruluişi o necropolă feudală cu 30 de morminte.În satul Şendriceni se află bisericile cuhramurile „Sfinţii Voievozi” (1822),„Adormirea Maicii Domnului” (zidită în1862 pe locul uneia din lemn din 1756) şi„Adormirea Maicii Domnului” (1863), iarîn satul Horlăceni, biserica din lemn cuhramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şiElena” (1788). Rezervaţie forestieră(pădurea Horlăceni).
ŞEPREUŞ, com. în jud. Arad, formatădintr-un sat, situată în zona de contact aCâmpiei Crişurilor cu Câmpia Cermei,pe râul Sartiş; 2 661 loc. (1 ian. 2011): 1 323de sex masc. şi 1 338 fem. Nod rutier.Abator. Producţie de încălţăminte şi demase plastice. Creşterea ovinelor, porci -nelor, bovinelor, păsărilor, cabalinelor.Apicultură; legumicultură. Fond cine -getic. Culturi de cereale, plante tehnice,uleioase şi de nutreţ. Satul Şepreuş aparemenţionat documentar, prima oară, în1407. Castel (sec. 19).
ŞERBĂNEŞTI, com. în jud. Olt, alcătuitădin 3 sate, situată în partea de V aCâmpiei Boian, pe dr. văii Vedea; 3 089loc. (1 ian. 2011): 1 554 de sex masc. şi 1 535fem. Nod rutier. Morărit; produse depanificaţie. Confecţii textile. Culturi decereale. În satul Şerbăneşti, atestatdocumentar, prima oară, la 23 iul. 1513şi apoi la 21 oct. 1539, se află bisericaavând dublu hram – „Sfântul IoanBotezătorul” şi „Sfinţii ÎmpăraţiConstantin şi Elena”, sfinţită în 1874, cupicturi murale interioare executate înfrescă, declarată monument istoric, iar însatul Şerbăneştii de Sus există biserica„Adormirea Maicii Domnului” construităîn anii 1853–1864.
ŞERBĂUŢI, com. în jud. Suceava,alcătuită din 2 sate, situată în partea deN a Pod. Suceava; 3 268  loc. (1 ian. 2011):1 652 de sex masc. şi 1 616 fem. Fânaţe.Creşterea bovinelor. Două cămineculturale. Com. Ş. a fost înfiinţată la 8

mai 2003 prin desprinderea satelorCălineşti şi Şerbăuţi din com.Calafindeşti, jud. Suceava.
ŞERBEŞTI Õ Ştefan cel Mare (4).

ŞERCAIA, com. în jud. Braşov, alcătuitădin 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 vul -canice. Fabrici de cherestea, de prefa bri -cate din beton, de nutreţuri concentrateşi de produse alim. Abator. Fermă decreştere a porcinelor. Creşterea bovinelorşi bubalinelor (bivoli). Festivalul anual alnarciselor. Satul Şercaia apare menţionatdocumentar, prima oară, într-un registrupapal, în 1235, cu numele Sarcam, în 1372este consemnat ca târg (Oppidum
Scherkkegen), iar în 1429 figura cu denu -mirea Sorkingen. Pe terit. satului Hălmeagau fost descoperite urmele unei aşezăriromane (sec. 2) în care s-a găsit un umbo(garnitura metalică centrală a unui scut)din bronz argintat, decorat cu motivegeometrice, vegetale şi zoomorfe, reali -zate prin niellare (tehnică decorativă careconstă în încrustarea de metal în metal),cu o inscripţie indescifrabilă. În satulHălmeag, menţionat docu mentar în 1211cu numele Castrum Almage, se află obiserică construită în anii 1160–1190 (azibiserică evanghelică), monument repre -zentativ al arhitectu rii transilvănene dinperioada de tranziţie de la romanic lagotic. În satul Şercaia există biserica„Sfânta Ecaterina” construită în anii1868–1875, în stil gotic, după planularhitectului Jozsef Sampek din Braşov,pe locul unei biserici din sec. 14 şimenţionată documentar în 1429. Lângăbiserică se află o clădire cu două niveluriconstruită în 1776–1777, declaratămonument de arhitectură. În satul Vadse află o biserică ortodoxă din 1870. Înarealul satului Vad se află o poiană cunarcise (Dumbrava Vadului, 391,9 ha),declarată monument al naturii, în carespecia dominantă este narcisa (Narcissus
stellaris), care, împreună cu ţăpoşica(Nardus stricta) şi iarba vânătă (Molinia
caerulea) formează o aso ciaţie vegetalăcaracteristică.

ŞERPĂTEŞTI, localitate situată la N deGiurgiu (azi dispărută) unde, la 15 ian.1595, paharnicul Manta (boier, maredregător în timpul domniei lui MihaiViteazul) a înfrânt armata turco-tătară în

urma unui atac întreprins prin surprin -dere pe timp de noapte.
ŞES, Muntele ~ Õ Plopiş (1).

ŞESUL CRAIULUI, Rezervaţia ~ Õ
Poşaga.

ŞETREF, pas de înălţime situat în parteade N a Carpaţilor Orientali, între M-ţiiRodnei (la E) şi M-ţii Ţibleşului (la V), la817 m alt. Este străbătut de o şoseamodernizată şi de o linie de c.f. (Salva–Vişeu de Jos), construită în 1948 (61 kmlungime) cu ajutorul brigăzilor voluntarede tineret, care asigură legăturile rutiereşi feroviare între partea de N aTransilvaniei şi Maramureş.
ŞIBOT, com. în jud. Alba, alcătuită din 4sate, situată în culoarul Orăştiei, pe râulMureş, la confl. cu râul Cugir, la poalelede SV ale M-ţilor Trascău; 2 497 loc. (1ian. 2011): 1 247 de sex masc. şi 1 232 fem.Staţie (în satul Şibot) şi haltă de c.f. (însatul Balomiru de Câmp). Balastieră.Centru de prelucr. artistică a lemnului(în satul Băcăinţi). Pe terit. satuluiSărăcsău a fost descoperit (1950) untezaur dacic de argint (sec. 1 d.Hr.),alcătuit din opt fibule, un ac de fibulă,două coliere din bandă de argint, obrăţară, două inele ş.a. În satul Băcăinţise află ruinele turnului bisericii din piatră(sec. 13), iar în satul Şibot, atestat docu -mentar în 1281, biserica având hramul„Adormirea Maicii Domnului” (sec. 18)şi monumentul închinat lui PavelChinezul – erou al luptei de la CâmpulPâinii (13 oct. 1479).
ŞICLOD, masiv deluros situat la margi -nea de E a Pod. Transilvaniei, în parteade N a Dealurilor Târnavelor, care do mi -nă dinspre S Depr. Praid. Alt.: 1 028 m.
ŞICULA, com. în jud. Arad, alcătuită din3 sate, situată în partea de S a CâmpieiCermei, pe Crişu Alb; 4 431 loc. (1 ian.2011): 2 164 de sex masc. şi 2 267 fem.Nod rutier. Expl. forestiere; confecţiitextile. Satele Şicula şi Chereluş aparmenţionate documentar, prima oară, în1334, iar satul Gurba în 1213.
ŞIEU 1. Râu, afl. stg. al Someşului Mareîn apropiere de oraşul Beclean; 68 km;supr. bazi nului: 1 800 km2. Izv. din NVM-ţilor Căliman, de sub vf. Poiana Tomii,curge mai întâi vijelios pe c. 15 km, pedirecţie NE-SV, iar apoi, în arealul com.Şieuţ, îşi schimbă brusc direcţia de
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curgere către NV, drenând Depr. Şieuţ şiDepr. Budacu, separând DealurileBistriţei (la E) de culmea Şieu şi DealurileLechinţei (la V). În aval de com. Şieu-Măgheruş, valea se lărgeşte, căpătândaspect de culoar, iar râul are un curs leneşşi foarte meandrat. Afl. pr.: Buduşel,Bistriţa ardeleană, Rosua (pe dr.), Dipşa(pe stg.).
2. Culmea Şieului, culme deluroasăîn partea de N a Pod. Transilvaniei, cualt. de 500–650 m, al  că    tuită dinconglomerate tortoniene, cutate şi stră - pun  se de sâmburi diapiri. Se aflăinterpusă sub forma unei săgeţi, cu vârfulspre NV, între văile Şieului (la NE) şiDipşei (la SV). Este de fapt o prelungiresub forma unui ax anticlinal, spre NV, aDealurilor Mureşului, care dominăunităţile limi trofe prin pante accentuate,cu o diferenţă de nivel de 150–250 m.Culmea Şieu prezintă două înşeuăritransversale (Herina şi Posmuş) carereprezintă vechile trasee ale unor văicoborâte 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 107loc. (1 ian. 2011): 1 601 de sex masc. şi 1 506fem. Staţie de c.f. (în satul Şieu). Nodrutier. Centru pomicol (meri, pruni, peri)şi viticol. În satul Şieu, menţionatdocumentar, prima oară, în 1319, se aflăo biserică din sec. 16 (azi bisericăreformată) şi castelul „Rákóczi” (sec. 18),în stil baroc, iar în satul Posmuş, atestatdocumentar în 1319, există o bisericăevanghelică (sec. 16, cu transformăriradicale din 1850 şi clopotniţă din 1923)şi castelul „Teleki” (sec. 17). În arealulsatului Posmuş se află o pădure de larice(Larix decidua), declarată rezervaţieforestieră.
4. Com. în jud. Maramureş, formatădintr-un sat, situată în Depr. Maramureş,pe râul Iza, la 40 km SE de municipiulSighetu Marmaţiei; 2 581 loc. (1 ian. 2011):1 314 de sex masc. şi 1 267 fem. Prelucr.lemnului. Vâltori. Agroturism. În satulŞieu, atestat documentar, în 1373, se aflăbisericile din lemn cu hramurile„Cuvioasa Parascheva” (sec. 17) şi„Adormirea Maicii Domnului” (1760),aceasta din urmă declarată monumentistoric. 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. Bistriţa-Năsăud, alcătuită din 7 sate, situată înzona de contact a Dealurilor Bistriţei cuDealurile Lechinţei, la poalele de N aleCulmii Şieu, pe cursul mijlociu al râuluiŞieu, 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 Sărăţelşi Şieu-Măgheruş şi haltă de c.f. în satulArcalia). Expl. de balast (în satul Sărăţel).Prelucr. lemnului. Producţie de palincă.Culturi de cereale. Pomi cultură (meri,pruni, peri). Creşterea porci nelor.Staţiune de cercetări complexe aUniversităţii din Cluj-Napoca, avândsediul în castelul „Bethlen” (în satulArcalia). Pe terit. satului Arcalia a fostdescoperit (ante 1876 şi 1888) unmormânt de înhu maţie, datând dinHallstatt (1200–450/300 î.Hr.), în cares-au găsit roţile (cu patru spiţe, butuc şiobezi din bronz cu lemn) unui car deluptă, iar în arealul satului Sărăţel, peDealul Cetate, au fost scoase la iveală(1959, 1962) urmele unei cetăţi dacice cufortificaţie de pământ (circumvalaţie cuşanţ) datând din sec. 1 î.Hr.-1 d.Hr. Dupăcucerirea Daciei, ro manii au construit aicidouă turnuri de pază (din care se maipăstrează doar fundaţiile). Satul Şieu-Măgheruş apare menţionat documentar,prima oară, în 1292. În satul Arcalia seaflă un parc dendrologic (16 ha), iar în

satul Sărăţel un masiv de sare (20 ha),ambele ocrotite de lege, declarate rezer -vaţie foresti eră şi, respectiv, rezervaţiegeo logică. Biserici, în satele Şieu-Măgheruş (sec. 13–14), Crainimăt (sec.15–16) şi Arcalia (începutul sec. 16);castelele „Bethlen” (sec. 18), cu parcdendrologic (16,5 ha), şi „Rákóczi” (sec.18), în satele Arcalia şi Şieu-Măgheruş.Turism.
ŞIEU-ODORHEI, com. în jud. Bistriţa-Năsă ud, alcătuită din 7 sate, situată lapoalele de NV ale Dealurilor Lechinţei,pe cursul inf. al râului Şieu; 2 553 loc. (1ian. 2011): 1 234 de sex masc. şi 1 319 fem.Lacuri piscicole. Muzeu de arheologie şietnografie. Pârtie de schi. Camping. Însatul Şieu-Odorhei, menţionat docu -mentar, prima oară, în 1329, se află o bise -rică din sec. 13 (azi biserică reformată),iar în satul Şirioara, atestat documentarîn 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 depresiuneaomonimă, cuibă rită între DealurileBistriţei (la N), prelungirile M-ţilorCăliman (la NE), respectiv vf. PoianaTomii (1 470 m alt.), Dealul Făget (684 malt.) la S şi Culmea Şieului (la V-NV), pecursul superior al râului Şieu; 2 692 loc. (1ian. 2011): 1 342 de sex masc. şi 1 350 fem.Haltă de c.f. (în satul Şieuţ). Prelucr.lemnului şi a laptelui; produse de pani -ficaţie. Morărit. Valorificarea fructelor de
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pădure. Culturi de cereale, cartofi ş.a.Creşterea ovinelor, bovinelor, porcinelor,cabalinelor. Centru de ţesături şi cusăturipopulare. Satele Şieuţ, Lunca şi Sebiş aparmenţionate documentar, prima oară, în1319, iar satul Ruştior în 1228.Agroturism.
ŞILINDIA, com. în jud. Arad, alcătuitădin 5 sate, situată la poalele de N aleDealurilor Cighe rului, pe râul Cigher; 868loc. (1 ian. 2011): 403 de sex masc. şi 465fem. Expl. şi prelucr. lemnului. Pomi -cultură. În satul Şilindia, menţionat docu -mentar, prima oară, în 1334, a fostdesco perit un tezaur datând din sec.3 î.Hr. 
ŞIMAND, com. în jud. Arad, formatădintr-un sat, situată în zona de contact aCâmpiei Aradului cu Câmpia Crişurilor,pe canalul Morilor; 4 376 loc. (1 ian. 2011):2 205 de sex masc. şi 2 171 fem. Staţie dec.f. Nod rutier. Culturi de cereale, plantetehnice, uleioase şi de nutreţ, cartofi,legume etc. Pe terit. satului a fostidentificată (1961) o necropolă sar matică,de înhumaţie (sec. 1 î.Hr.-1 d.Hr.), în cares-au găsit mărgele din chihlimbar, oglinzidin plumb, precum şi un vas ceramicdacic (un căţui). În satul Şimand,menţionat documentar, prima oară, în1290 se află o biserică ortodoxă construităîn sec. 19, pe locul uneia care data de lamijlocul sec. 18, şi castelul „Cernovici”,situat în mijlocul unui parc, construit înstil neoclasic, în prima jumătate a sec. 19.

ŞIMIAN 1. Ostrov neinundabil, situat înmijlo cul Dunării, în aval de municipiulDrobeta-Turnu Severin, în dreptul com.Şimian. Aici au fost desco perite (1931,1965) urme materiale de locuire (înspecial ceramică) din Neolitic, aparţinândculturii Vinča (milen. 5–4 î.Hr.), peste cares-au suprapus aşezări ale culturii Sălcuţa(milen. 4–3 î.Hr.), din Epoca bronzuluimijlociu (sec. 16–13 î.Hr., culturaVerbicioara), din perioada dacică (sec.3 î.Hr.) şi apoi romană. Pe această insulăau fost mutate clă dirile importante de peins. Ada-Kaleh, care a fost acoperită deapele lacului de acumulare Porţile de FierI, în anii 1970–1971.
2. Com. în jud. Bihor, alcătuită din 3sate, situată în Câmpia Carei, pe râulSalcia, la graniţa cu Ungaria; 3 804 loc.(1 ian. 2011): 1 870 de sex masc. şi 1 934fem. Haltă de c.f. (în satele Şimian şiŞilindru). Culturi de cereale. Satul Şimianapare men ţionat documentar, primaoară, în 1332. 
3. Com. în jud. Mehedinţi, alcătuitădin 8 sate, situată pe stg. văii Dunării, înzona de contact a Piem. Coşuştei cuterasele Dunării, la graniţa cu Serbia, la5 km SE de municipiul Drobeta-TurnuSeverin; 10 152 loc. (1 ian. 2011): 5 153 desex masc. şi 4 999 fem. Staţie de c.f.(inaugurată la 5 ian. 1875), în satulErgheviţa. Prefa bricate din beton.Complex avicol. Centru pomicol şiviticol. Pescuit. Muzeu etnograficorganizat în cula Nistor. Satul Cerneţi,

menţionat documen tar, prima oară, în1571, a fost în sec. 17–19 un importantcentru ad-tiv al Ţării Severinului, reşe -dinţa bănişorilor de Mehedinţi (sec. 17),a căpitani lor de margine/graniţă (sec. 18)şi a căpitanilor de târg (sec. 19). În 1802,localit. Cerneţi a fost prădată şi incendiatăde cetele înarmate ale lui Pazvan-Oğlu,iar în 1815 de turcii din insula Ada-Kaleh.În satul Cerneţi există mănăstirea cuacelaşi nume (de maici), reactivată în anul2005, cu biserica având dublu hram –„Sfânta Treime” şi „Cuvioasa MareMuceniţă Anastasia română” –Domnească, declarată monument istoric,ctitorie din anii 1659–1660 a domnuluiGheorghe Ghica, terminată de fiul său,Grigore Gheorghe Ghica, în 1663,reconstruită de Grigore II Ghica în timpuldomniei sale, 1748–1752, cu uneletransformări din anii 1784–1794 şi pictatăîn 1827, în timpul domniei lui Grigore IVGhica. Mănăstirea, înconju rată de zidurifoarte groase şi dominată de un turn-clopotniţă masiv şi înalt, a funcţionatpână în 1730, fiind reînfiinţată la 5 iul.2005. În perioada 2007–2009 au fostconstruite două corpuri de chilii, obucătărie şi o trapeză (sala de mese). Totîn satul Cerneţi există bisericile „SfântulNicolae” (1784–1794, cu picturi muraleinterioare originare), „Sfântul IoanBotezătorul” (ctitorie din 1820 a
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clucerului Ştefan Miculescu şi apolcovnicului I. Grecescu) şi „AdormireaMaicii Domnului” (1814, pictată în 1866),precum şi cula boierului Ion Gărdăreanu(c. 1840) şi cea a căpitanului de panduriNistor (1810-1812, incendiată de turci în1815 şi reconstruită în 1821). În satulŞimian se află o biserică din sec. 13 (azibiserică reformată). Bisericile cu acelaşihram – „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”,în satele Dedoviţa Veche (1815) şi Poroina(1815–1841).
ŞIMIŞNA, com. în jud. Sălaj, alcătuită din2 sate, situată la poalele DealurilorGârboului, pe stg. văii râului Someş, la85 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. Fondcinegetic. Satul Şimişna apare menţionatdocumentar, prima oară, în 1314. Com.
Ş. a fost înfiinţată la 3 oct. 2002 prindesprinderea satelor Hăşmaş şi Şimişnadin com. Rus, jud. Sălaj.
ŞIMLEU 1. Măgura Şimleului Õ Măgura
Şimleului.

2. Depresiune de eroziune situată înDealurile Silvaniei, între MăguraŞimleului (la N şi E), M-ţii Meseş (la SE),M-ţii Plopiş (la SV) şi Dealurile Crasnei(la V şi NV), drenată median de cursulsuperior al râului Crasna. Supr.: c. 350km2.  Relief colinar, cu caracter structural(cueste, supr. structu rale), de terase şilunci parazitate pe alocuri de glacisuriprelungi. Vegetaţia naturală este formatădin pâlcuri de păduri de stejar şi fag, dinpăşuni şi fâneţe naturale. Pomi-viticultură.Creşterea animalelor.
ŞIMLEU SILVANIEI, oraş în jud. Sălaj,situat în Depr. Şimleu, la poalele MăguriiŞimleului, la 300 m alt., pe cursulsuperior al râului Crasna, la 30 km NVde 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 înintravilan; densitatea: 2 327 loc./km2.Staţie de c.f. Nod rutier. Expl. de argile.Întreprinderi de materiale izola toare, deprelucr. a lemnului (mobilă, binale), demat. de constr. (cărămizi, prefabricate dinbeton), textile (confecţii, filatură de lână),de încălţăminte şi alim. (produse lactateşi de panificaţie, băuturi alcoolice ş.a.).Morărit. Centrul unui important bazinpomicol (meri, pruni, peri) şi viticol.Centru de vinificaţie (şampania

„Silvania”). Liceul „Simion Bărnuţiu”(1819). Istoric. În perimetrul oraşului aufost descoperite vestigii de locuire dinPaleolitic, din Hallstatt (două spade dinbronz) şi din perioadele geto-dacă şiromană. Săpăturile arheologice au maiscos la iveală (în 1797 şi 1889) douătezaure datând din sec. 5, unul din aur,cuprinzând un pandativ circular, uncolier, 24 de inele, un fragment debrăţară, medalioane ş.a., şi altul dinargint, format din zece perechi de fibuledin argint aurit ş.a. Localit. aparemenţionată docu mentar, prima oară, în1251, ca sat în posesia fam. Vata, iar apoica oppidum în 1429. În 1351 apareconsemnată, pentru prima oară, cetateaŞimleu, pe malul râului Crasna, cu celecinci sate care îi aparţi neau (Şimleu,Pericei, Cehei, Giurtelec, Măierişte). Înperioada 1532–1598, cetatea Şimleu, defapt un castel în stil renascentist, s-a aflatîn posedia fam. Báthori (în 1598 a fostcucerit de generalul Giorgio Basta şitransformat în complex militar). În 1660,localit. a fost distrusă în mare parte deincendiul provocat de armatele otomane,iar la 21 aug. 1703 a suferit mari pagubecauzate de Răscoala curuţi lor. În 1772,
Ş.S. a devenit reşed. unui scaun dejudecată, în prima jumătate a sec. 19 aicifunc ţio nau o tipografie românească, ungimnaziu românesc, Banca „Silvania” ş.a.,iar la începutul sec. 20, aşe zarea a fostdeclarată oraş. În prezent, oraşul are însubordine ad-tivă localit. componenteBic, Cehei şi Pusta. Monumente: bisericaromano-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 pelocul unei vechi cetăţi, amintită docu -mentar în 1351, reconstruit în anii 1590–1592 de Sigismund Báthori, în stilulrenaşterii transilvă nene (cu ancadra mentedin piatră profilată), incen diat de turci în1660 şi refăcut în 1679; biserica reformată(1730, cu turn construit în anii 1810–1815);biserica greco-catolică (1870–1906);Sinagogă (1876), transformată în Muzeulholo caustului în anul 2005; clădi reafostului gimnaziu al călugărilor minoriţi(c. 1825); casa memorială „Iacob Deleu”(sec. 19), tribun al lui Avram Iancu. Înlocalit. componentă Cehei se află obiserică ortodoxă, din lemn, cu hramul„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”(1765), declarată monument istoric şi dearhi tectură, iar în localit. componentă Bic

există mănăstirea cu acelaşi nume (decălugăriţe), întemeiată la 29 aug. 1994, cubiserica având triplu hram – „SfântaTreime”, „Tăierea Capului Sfântului IoanBotezătorul” şi „Adormirea Maicii Dom -nului” construită în perioada 1995–2001.În cadarul mănăstirii mai există o bisericădin lemn, datând din anul 1720, adusă în1994 din localitatea Stâna şi care aconstituit nucleul de înfiinţare almănăstirii. La această mănăstire funcţio -nează o şcoală-orfelinat şi un cămin debătrâni. În arealul localit. compo nenteCehei, atestată documentar în 1259, existăBalta Cehei sau Lacul fără fund, declaratrezervaţie mixtă, de floră şi faună.
ŞIMNICU DE SUS, com. în jud. Dolj,alcătuită din 12 sate, situată în partea deS a Dealurilor Almăjului, pe stg. râuluiAmaradia; 4 486 (1 ian. 2011): 2 117 desex masc. şi 1 269 fem. Expl. de petrol şigaze. Complex avicol. Bisericile cuhramu rile „Naşterea Maicii Domnului”(1800, reparată în 1856), „SfântulDumitru” (1820), „Sfinţii Voievozi” (1822,reparată în 1856 şi 1934), „AdormireaMaicii Domnului” (1830) şi „SfântulGheorghe” (1850, re parată în 1908), însatele Româneşti, Cornetu, Albeşti,Şimnicu de Sus şi Mileşti. Satele Mileştişi Duţuleşti apar menţionate documentarla 19 ian. 1546, satul Albeşti la 28 sept.1597, Cornetu în anul 1603, iar satulDeleni în 1644 cu numele Cioroi.
ŞIMONEŞTI, com. în jud. Harghita,alcătuită din 14 sate, situată în Pod.Târnavelor, la poalele de NV ale DealuluiAramei, pe râul Feernic; 3 862 loc. (1 ian.2011): 1 951 de sex masc. şi 1 911 fem.Expl. de gaze naturale. Culturi de cerealeşi cartofi. Obiecte împletite din nuiele.Heleştee cu peşte, în satele Rugăneşti şiTurdeni. Han turistic (în satul Mihăileni).
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Agroturism. Satul Şimoneşti aparemenţionat documentar, prima oară, în1333. Biserici unitariene în sateleMedişoru Mare (sec. 15, cu tavan casetat,pictat în 1810), Şimoneşti (1801–1811, cuturn din 1818) şi Turdeni (1819–1823);biserică din sec. 13 (azi bisericăreformată), cu tavan casetat (1783), însatul Rugăneşti; biserică reformată (1792),în satul Şimoneşti; biserică romano-catolică, în stil gotic, cu picturi muralegotice din sec. 15 şi turn-clopotniţăfortificat, în satul Mihăileşti.
ŞINCA, com. în jud. Braşov, alcătuită din6 sate, situată în partea de E a Depr.Făgăraş, la poalele M-ţilor Perşani, perâul Şercaia; 3 709 loc. (1 ian. 2011): 1 842de sex masc. şi 1 867 fem. Reşed. com. estesatul Şinca Veche. Staţie de c.f. (în satulPerşani). Nod rutier. Expl. de tufurivulcanice (în satul Perşani). Staţiunebalenoclimaterică (Perşani Õ). Fabrică depreparate din lapte (din aug. 1995) şicarne. Expl. şi prelucr. lemnului. Pro -ducţie de tablă ondulată pentru aco pe -rişurile caselor. Două mori pentrumă cinat cereale. Moară de apă (în satulOhaba). Fermă de creştere a bovinelor.Bibliotecă publică; cinci cămine culturale.Colecţia de artă populară „Radocea” (însatul Bucium). În satul Şinca Veche,menţionat documentar, prima oară, în1476, se află ruinele unei mănăstirirupestre din sec. 18; bisericile ortodoxe cuhramurile „Cuvi oasa Parascheva” (1700–1720), „Adormirea Maicii Domnului”(sec. 18) şi „Sfinţii Arhangheli Mihail şiGavriil” (1793), în satele Şercăiţa, Ohabaşi Perşani. În satul Bucium, atestatdocumentar în 1556, se află mănăstirea„Pacea Lumii” (de călugări), înfiinţată înanul 1990, cu biserica „Schimbarea laFaţă” construită la începutul anilor '90 aisec. 20 pe locul unei vechi biserici atestatădocumentar în 1737 şi incendiată la 13iun. 1761 din ordinul generalului austriacAdolph von Buccow.
ŞINCAI, com. în jud. Mureş alcătuită din4 sate, situată în Câmpia Sărmaşului, perâul Lechinţa; 1 556 loc. (1 ian. 2011): 817de sex masc. şi 739 fem. Haltă de c.f. (însatul Şincai). Expl. de gaze naturale.Prelucr. laptelui. Creşterea bovinelor,ovinelor şi porcinelor. Culturi de cereale,cartofi, legume, floarea-soarelui, sfeclăde zahăr ş.a. Pomicultură. Pe terit. satuluiŞincai, menţionat docu mentar, primaoară, în 1332, a fost descoperită o lamăde spadă din bronz atribuită culturii

Wieten berg (sec. 16–13 î.Hr.). În satulŞincai-Fânaţe se află biserica „SfântaTreime” construită în 1935 şi reparată în1998.
ŞINCA NOUĂ, com. în jud. Braşov,alcătuită din 2 sate, situată la poalele deE ale M-ţilor Ţagla şi cele de SV aleMăgurii Codlea, pe valea râului Şinca(afl. al râului Şercaia), la 50 km V demunicipiul Braşov; 1 680 loc. (1 ian. 2011):876 de sex masc. şi 804 fem. Culturi decereale, plante tehnice şi de nutreţ, cartofiş.a. Fond cinegetic (mistreţi, căpriori,iepuri, lupi ş.a.). În satul Şinca Nouă,atestat documentar în anul 1291, se aflăo biserică ortodoxă, din lemn, construităîn anul 1600 şi restaurată în anii 1927 şi1997, declarată monument istoric. Com.
Ş.N. a fost înfiinţată la 10 mai 2002 prindesprinderea satelor Paltin şi Şinca Nouădin com. Poiana Mărului, jud. Braşov.
ŞINTEREAG, com. în jud. Bistriţa-Năsăud, alcă tuită din 7 sate, situată înpartea 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) şihaltă de c.f. (în satele Şieu-Sfântu şiCaila). Nod rutier. Creşterea bovinelor.Pomicultură (meri, pruni, peri). Patrucămine culturale. În satul Şintereag,menţionat docu  mentar, prima oară, în1325 se află o biserică din sec. 15 (azibiserică reformată), în stil gotic, iar însatul Şieu-Sfântu, consemnat documentarcu nu mele Villa Igalia (în perioada 1172–1173), o biserică ortodoxă, din lemn, cuhramul „Sfântul Dumitru”, datând din1735 (pictată în 1764), adusă aici în anul1800 din satul Rusu Bârgăului. Posedă ocolecţie de icoane din sec. 18; bisericăortodoxă (sec. 18), în satul Blăjenii de Jos.
ŞINTEU, com. în jud. Bihor, alcătuită din4 sate, situată la poalele de N ale M-ţilorPlopiş, pe cursul superior al râului Bistra;1 166 loc. (1 ian. 2011): 600 de sex. masc.şi 566 fem. Culturi de cartofi. Cămincultural. Bibliotecă publică (11 640 vol.)în satul Şinteu. Satul Şinteu apare men -ţio nat documentar, prima oară, în 1535. 
ŞIPOTE, com. în jud. Iaşi, alcătuită din6 sate, situată în partea de E a CâmpieiJijiei Inferioare, în zona ColinelorMiletinului, pe râul Miletin; 5 348 loc. (1ian. 2011): 2 732 de sex masc. şi 2 616 fem.Nod rutier. Culturi de cereale, floarea-soarelui, plante tehnice ş.a. Legumi -cultură. Api cultură. Creşterea bovinelorşi porcinelor. Pe terit. com. au fost desco -

perite fragmente ceramice din Neolitic,precum şi urme materiale de la sf. Epociibronzului şi din perioada feudalismuluitârziu. În satul Şipote, menţionat docu -mentar, prima oară, în 1445, se aflăbisericile „Sfântul Ioan cel Nou” (1504)şi „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”,aceasta din urmă fiind o ctitorie din 1507a pârcălabului Luca Arbore. Incendiatăde turci în 1700, biserica a fost refăcutăîn 1780 de călugării greci care stăpâneauaici o moşie ce aparţinea Sfân tuluiMormânt. În satul Şipote a existat unadintre curţile lui Luca Arbore (sec. 15).În satul Hălceni, atestat documentar în1614, există biserica având hramul„Sfântul Gheorghe” (1856). Rezervaţiebotanică în care vegetează stânjeneiigalbeni.
ŞIRIA, com. în jud. Arad, alcătuită din 3sate, situată în zona de contact a CâmpieiAradului cu Dealurile Cigherului, pecanalul Matca; 8 603 loc. (1 ian. 2011):4 284 de sex masc. şi 4 319 fem. Staţie (însatul Şiria) şi haltă de c.f. (în satul Mâsca).Nod rutier. Expl. de calcar şi granit (însatul Galşa). Creşterea porcinelor. Centruviticol. Legumi cul tură. Satul Şiria, vechereşed. de cnezat, apare menţionat docu -mentar, prima oară, în 1169, apoi în 1190ca centrul unei abaţii, în 1331, 1390 caaşezare rurală şi în 1439 ca târg cu dreptde vamă. Aici se află ruinele unei cetăţidin piatră (sec. 13–15). Cetatea a fostocupată de răsculaţii lui Gheorghe Dojaîn 1514, a funcţio nat apoi ca garnizoanăa lui Mihai Viteazul, după care s-amenţinut intactă până în 1785, când a fostdistrusă de trupele habsbur gice, căzândîn ruină. În satul Şiria există biserica„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”,reconstruită în 1769 pe locul uneia din1328, declarată monument de arhitectură,şi castelul „Bohuş” zidit în 1838, în stilneoclasic, care adăposteşte azi Muzeulmemorial „Ioan Slavici” şi o expoziţieconsacrată compozitorului Emil Monţia.În satul Galşa, menţionat documentar în1202, se află un castel baroc din sec. 17,cu adăugiri neoclasice ulterioare, şibiserica „Adormirea Maicii Domnului”(1746–1749, cu adăugiri din 1894),declarate monumente de arhitectură, iarîn satul Mâsca există biserica „AdormireaMaicii Dom nului”, zidită în 1703 pe loculuneia din sec. 15, cu modificări din 1879,1906 şi 1932. În arealul com. Ş. se aflămănăstirea 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 des coperite urmele unei aşezări
fortificate dacice şi vestigii din perioada
romană (urmele unui turn descoperite în
apropierea cetăţii medie vale, 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, alcă -
tuită 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 ctito rită 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

Muzeului satului (în aer liber) din com.Bujoreni, jud. Vâlcea.
ŞIRNA, com. în jud. Prahova, alcătuită din6 sate, situată în Câmpia Gherghiţei, perâul Cricovu Dulce; 5 057 loc. (1 ian.2011): 2 440 de sex masc. şi 2 617 fem.Nod rutier. Biserică (1874), în satulVarniţa şi biserică având dublu hram –„Sfântul Gheorghe” şi „Adormirea MaiciiDom nului” (cu pisa nie din 1739), în satulTăriceni.
ŞIŞEŞTI 1. Com. în jud. Maramureş,alcătuită din 7 sate, situată în partea deNE a Depr. Baia Mare, la poalele de SVale M-ţilor Gutâi, pe cursul superior alrâului Chechiş; 5 438 loc. (1 ian. 2011):2 724 de sex masc. şi 2 714 fem.Pomicultură (meri, pruni, peri). Staţiunebalneoclimaterică (în satul Dăneşti Õ). Însatul Şişeşti, menţionat docu mentar,prima oară, în 1566, se află complexulmuzeal „Vasile Lucaciu”, organizat încasa în care a trăit şi activat marelefruntaş al luptei pentru formarea statuluinaţional unitar român. Tot aici se află unbust al lui Vasile Lucaciu, realizat desculptorul G. Abrihan. În satul Şurdeşti,atestat documentar în anul 1411, există obiserică ortodoxă, cu hramul „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil”, construităde o echipă de meşteri condusă de TomaMacarie, din bârne de gorun pe un soclude piatră (1721–1724), cu un pridvor pearcade crestate (lung de 16 m) şi o turlăînaltă de 54 m (cu rol de turn-clopotniţă),

flancată de patru turnuleţe. Biserica, ceamai înaltă construcţie din lemn dinRomânia, declarată monument dearhitectură populară şi inclusă (în 1999)pe lista patrimoniului cultural universalUNESCO, are o bogată decoraţie cioplităîn lemn (realizată în 1795 de ŞtefanTămăran Ciocotişan), precum şi picturiinterioare executate în tempera, pe pânză(în 1781–1783, de Ştefan Zugravul) şi apoilipită pe pereţii din lemn. În satul Plopiş,atestat documentar în 1583, există obiserică ortodoxă din lemn, cu hramul„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”(1796–1798), cu acoperiş prelung, flancatde patru turnuleţe, inclusă, de asemenea(1999), pe lista patrimoniului culturaluniversal UNESCO. Bisericile cu hra -murile „Cuvioasa Parascheva” (1794),„Adormirea Maicii Domnului” (1820) şi„Adormirea Maicii Domnului” (sfinţităla 15 aug. 1890), aceasta din urmăaparţinând (din 9 aug. 2012) cultuluigreco-catolic, în satele Cetăţele, Dăneştişi Şişeşti.
2. Com. în jud. Mehedinţi, alcătuitădin 6 sate, situată în zona de contact aPod. Mehedinţi cu Piem. Coşuştei, perâul Coşuştea; 2 911 loc. (1 ian. 2011):1 443 de sex masc. şi 1 468 fem. Nodrutier. Centru pomicol (meri, pruni,peri ş.a.). Centru de ceramică popularănesmălţuită, orna mentată cu humă roşie.În satul Şişeşti se află o biserică ce poartăhramul „Sfântul Grigorie Decapolitul”
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Şişeşti (1). Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” din satul Plopiş



(1835) şi casa memo rială „GheorgheIonescu-Şişeşti”, cu exponate (obiecte,cărţi, docu mente, fotografii etc.) care auaparţinut agro nomului şi profesoruluiGheorghe Ionescu-Şişeşti. În satul Şişeştis-a născut şi neuro logul Nicolae Ionescu-Şişeşti, fratele lui Gheorghe Ionescu-Şişeşti. În satul Ciovârnăşani există obiserică având dublu hram – „ÎnălţareaDomnului” şi „Intrarea în Biserică aMaicii Dom nului”, constru ită în 1837 pelocul uneia din 1650, precum şi casa dinlemn a Mariei Tiu, cu două niveluri,construită în 1840, declarată monumentde arhitectură populară. În febr. 2009, înarealul com. Ş. au avut loc puternicealunecări de teren, cauzate deprecipitaţiile abundente şi de defrişărilemasive de păduri, care au afectat şi valearâului Bahna, schim bându-i parţialcursul.
ŞIŞTAROVĂŢ, com. în jud. Arad,alcătuită din 4 sate, situată în partea de Na Pod. Lipovei; 366 loc. (1 ian. 2011): 188de sex masc. şi 178 fem. Nod rutier.Centru pomicol (meri, pruni, peri) şi viti -col. În satul Şiştarovăţ, menţionatdocumentar, prima oară, în 1440, se aflăun castel în stil neoclasic (sec. 19).
ŞOARŞ 1. Masiv deluros în partea de E aPod. Hârtibaciului, reprezentând alt. max.a acestuia (659 m).

2. Com. în jud. Braşov, alcătuită din5 sate, situată în Pod. Hârtibaciului, lapoalele dealului omonim; 1 908 loc. (1 ian.2011): 979 de sex masc. şi 929 fem. Nodrutier. Punct muzeal (în satul Rodbav) cupiese de arheologie locală (vase neoli ticeaparţinând culturii Criş, unelte dinepocile Hallstatt şi La Tène ş.a.). Staţiunebalneoclima terică (în satul Rodbav Õ),unde se află ruinele unei cetăţi ţărăneştidin sec. 14 şi o biserică din lemn (sec. 18).În satul Şoarş, menţionat documentar în1206 cu numele Sars Villa, se află obiserică fortificată din sec. 15, cu unelerefaceri din sec. 19, azi bisericăevanghelică, iar în satele Bărcut şi Seliştat,atestate documentar în 1206, câte o cetateţără nească cu biserică de incintă, în stilgotic (sec. 13–15) azi biserici evanghelice;în satul Felmer, atestat docu mentar în1206, există o cetate ţărănească cu o bise -rică de incintă din sec. 14, cu modificăridin sec. 19 (azi biserică evanghelică).
ŞOCARICIU Õ Unirea (3).

ŞOFRONEA, com. în jud. Arad, alcătuitădin 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). Culturide cereale, cartofi, sfeclă de zahăr, plantetehnice, uleioase şi de nutreţ, legu me etc.Producţie de parchet şi de feţe de tălpipentru încăl ţă minte; produse de pani -ficaţie. Două cămine cul turale; douăbiblioteci publice. În arealul com. Ş. aufost descoperite o necropolă din Epocabronzului şi vestigiile unei aşezări dacice.În satul Şofronea, menţionat documentar,prima oară, în 1437, se află o bisericăortodoxă construită în anii 1939–1942 şicastelul baronului János Purgly, în stilneoclasic, construit în 1880–1889, restau -rat în 1968–1969, cu un parc de 3,4 ha.
ŞOIMARI, com. în jud. Prahova, alcătuitădin 3 sate, situată în Subcarpaţii Buzăului,în depresiunea omonimă, pe cursulsuperior al râului Lopatna; 3 235 loc. (1ian. 2011): 1 654 de sex masc. şi 1 581 fem.Centru pomicol (meri, pruni, peri). Înarealul com. Ş. se află mănăstireaIanculeşti înfiinţată în anul 2004 ca schitde călugări, cu biserica „Înălţarea SfinteiCruci”, sfinţită la 17 apr. 2005, trecut încategoria mănăstirilor la 14 iul. 2005.Mănăstirea a fost construită pe un terende 32 ha donat în anul 2001 de surorileEleonora şi Ecaterina Ianculescu.
ŞOIMI, com. în jud. Bihor, alcătuită din8 sate, situată la poalele DealurilorCodru-Moma, pe râu rile Crişu Negru şiŞoimu; 2 696 loc. (1 ian. 2011): 1 322 desex masc. şi 1 374 fem. Staţie (în satulŞoimi) şi halte de c.f. (în satele Borz şiUrviş de Beiuş). Expl. de cuarţit şi debalast (în satul Şoimi), de gresii (în satulUrviş de Beiuş) şi de calcar (în satul Borz).În satul Sânnicolau de Beiuş au fostdesco perite fundaţiile unei biserici dinsec. 11–12 şi se păstrează un turn-clopotniţă al unei biserici romanice dinsec. 13. Staţie meteorologică (în satulDumbrăviţa de Codru). În satul Şoimi,menţionat documentar, prima oară, în1487, 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. VăiiMureşului, la poalele de S ale M-ţilorMetaliferi; 3 484 loc. (1 ian. 2011): 1 687de sex masc. şi 1 797 fem. Haltă de c.f. (însatul Şoimuş). Nod rutier. Fabrică deciment şi var (în satul Chişcădaga).Abator de păsări (în satul Bălata). Prelucr.cărnii de pasăre. Producţie de ţuică.Creşterea păsărilor, porcinelor şi bovi -

nelor. Culturi de cereale, cartofi, legume,plante tehnice şi de nutreţ ş.a.Pomicultură (pruni, meri, peri). În arealulsatului Boholt, atestat documentar în1458, au fost descoperite vestigii dinEpoca bronzului (fragmente ceramice) şiun tezaur monetar alcătuit din 22 de piesedatând din sec. 17. În satul Boholt existăizv. cu ape minerale carbo gazoase, bicar -bonatate, calcice, magneziene, sulfatate,clorurate, hipotone, cunoscute şi folositedin 1883, atât ca ape de masă, cât şipentru tratarea afecţi unilor tubuluidigestiv (dispepsie gastrointestinală, gas -trite cu aciditate scăzută), ale celor hepato -bi liare (dischinezie biliară, colecistităcronică, litiază biliară), ale rinichilor şicăilor urinare (cură pentru diureză dupăinfecţii urinare, tratate şi vindecate, fărăsechele). Staţie de îmbuteliere a apelorminerale. În satul Şoimuş, menţionatdocumentar, prima oară, în 1278 se aflăun castel a cărui construcţie a fostîncepută în 1450 de Iancu de Hunedoaraşi terminată în jurul anului 1458 deMatia I Corvin, fiul lui Iancu deHunedoara. Bisericile ortodoxe, din lemn,cu acelaşi hram – „Sfântul Nicolae”, însatele Şoimuş (sec. 18), Sulighete (sec. 18)şi Bejan (sec. 19). Com. Ş. a fost puternicafectată de inundaţiile provocate derevărsarea Mureşului în perioada 17–20iun. 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 deSV a Câmpiei Bără ganului (în CâmpiaNana), pe stg. văii Argeşului; 3 311 loc.(1 ian. 2011): 1 586 de sex masc. şi 1 725fem. Haltă de c.f. (în satul Negoeşti). Nodrutier. Culturi de cereale, plante tehniceşi de nutreţ, floarea-soarelui, sfeclă dezahăr, legume ş.a. Între 17 febr. 1968 şi23 ian. 1981, com. Ş. a făcut parte din jud.Ilfov. În satul Negoeşti, atestat docu -mentar în 1526, se află biserica avândhramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şiGavriil”, ctitorie din anii 1648–1649 adomnului Matei Basarab şi a soţiei saleElina, refăcută în 1777 şi 1850, declaratămonument istoric.
ŞOLDĂNEŞTI Õ Fălticeni (2). 

ŞOMCUTA MARE, oraş în jud.Maramureş situat în partea de S a Depr.Baia Mare, la poalele Dealurilor

939Şomcuta Mare



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 po -
pular (în localitatea componentă Buciumi)
şi a lăzilor de zestre (în localitatea com -
ponentă Hovrila). Patru mori de cereale.
Cămin cultural. Biblio tecă pu blică (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. com -
ponente 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 rezer -
vaţie speologică (5 ha). Popas turistic.

„Adormirea Maicii Domnu lui” (1790), însatul Valea Sasului.
SOPÂRLIŢA, com. în jud. Olt, formatădintr-un sat, situată în partea de N aCâmpiei Romanaţi, la contactul cu Piem.Getic, în zona de confl. a râului Olteţ cuOltul, la 25 km S de municipiul Slatina;1 592 loc. (1 ian. 2011): 793 de sex masc.şi 799 fem. Culturi de cereale, plantetehnice şi de nutreţ, legume ş.a. În satulŞopârliţa se află biserica „Sfânta Treime”(1849) şi ruinele unei biserici din 1650.Com. Ş. a fost înfiinţată la 2 dec. 2004prin desprinderea satului Şopârliţa dincom. Pârşcoveni, jud. Olt.
ŞOPOT, masiv deluros granitic, situat înDealu rile Zorlenţului, constituind alt.max. a acestora (358 m).
ŞOPOTU NOU, com. în jud. Caraş-Severin, alcătuită din 10 sate, situată înSV Depr. Almăj, pe râul Nera (la intrareaîn Cheile Nerei), la confl. cu Răchita; 1 308loc. (1 ian. 2011): 640 de sex masc. şi 668fem. Expl. de calcar. Centru po micol(meri, pruni, peri). Satul Şopotu Nou afost întemeiat în anul 1828. Cămincultural.
ŞOTÂNGA, com. în jud. Dâmboviţa,alcătuită din 2 sate, situată în SubcarpaţiiIalomiţei, pe cursul superior al râuluiIalomiţa; 7 147 loc. (1 ian. 2011): 3 493  desex masc. şi 3 654 fem. Haltă de c.f. (însatul Teiş). Expl. de lignit (în satulŞotânga) din 1878 şi de petrol (în satulTeiş). Pomicultură (meri, nuci, pruni,peri, caişi). Viticultură. În satul Şotânga,atestat documentar în anul 1427, se află
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ŞOMUZU MARE, râu, afl. dr. al Siretuluipe terit. oraşului Dolhasca, jud. Suceava;51 km; supr. bazinului: 489 km2. Izv. dinNV Pod. Fălticeni (Pod. Sucevei) şi curgepe direcţie NV-SE, printr-o vale largă, cuaspect de culoar, trecând prin oraşulFălticeni. Pe cursul inf. sunt amenajatetrei iazuri piscicole cu un vol. total de apăde 1,2 mil. m3. 
ŞONA, com. în jud. Alba, alcătuită din 7sate, situată în partea de V a Pod.Târnavelor, pe râul Târnava Mică; 4 429loc. (1 ian. 2011): 2 254 de sex masc. şi2 175 fem. Haltă de c.f. (în satul Şona).Centru viticol. Moară. Ferme pomicolă şiviticolă. Cămin cultural. Bibliotecăpublică. Pe terit. satului Biia, menţionatdocu mentar prima oară în perioada1202–1203, a fost descoperit (1845) untezaur de aur (alcătuit din şapte inele, obrăţară cu decor geometric gravat şiciocănit, un vas cu două toarte /cantaros/decorat în relief ciocănit), datând de la sf.Epocii bronzului. Satul Şona aparemenţionat documentar, prima oară, în1313, cu numele Terra Scepmezeu. În satulSânmiclăuş, menţionat documentar,prima oară, în 1309, iar în 1477 amintitca reşed. a cneazului român Iuga, se aflăcastelul „Bethlen”, construit în douăetape (1668–1673 şi 1682–1683, în stilulRenaşterii târzii transilvănene, cumodificări şi restaurări executate în 1856,cu o dublă loggie etajată pe faţada sudică.Tot în satul Sânmiclăuş există o bisericădin sec. 13, cu refa ceri din sec. 17–18,aparţinând cultului unitarian, şi o bi sericăreformată (1685). Biserică având hramul

Şona. Castelul „Bethlen” din satul Sânmiclăuş

Şona. Cantaros (tip de vas greco-roman) din aur



o biserică cu patru hramuri – „SfântulNicolae”, „Sfântul Ioan”, „SfinţiiVoievozi” şi „Sfântul Ştefan” (1836–1838),declarată monument istoric, iar în satulTeiş, biserica „Sfântul Nicolae” (1806).
ŞOTRILE, com. în jud. Prahova, alcătuitădin 6 sate, situată în zona de contact aSubcarpaţilor Prahovei cu prelungirilede S ale M-ţilor Baiu, pe dr. râuluiDoftana, în apropiere de lacul de acumu -lare Paltinu; 3 381 loc. (1 ian. 2011): 1 704de sex masc. şi 1 677 fem. Biserică (1845),în satul Lunca Mare. Satul Şotrile a fostînfiinţat în jurul anului 1800.
ŞOVARNA, com. în jud. Mehedinţi,alcătuită din 3 sate, situată în zona decontact a Pod. Mehe dinţi cu Piem.Coşuştei; 1 280 loc. (1 ian. 2011): 647 desex 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 din6 sate, situată în Pod. Secaşelor, pe râulŞpring; 2 426 loc. (1 ian. 2011): 1 209 desex masc. şi 1 201 fem. Nod rutier.Creşterea ovinelor. În satul Vingard,atestat documentar în 1309, se află obiserică din sec. 15, azi bisericăevanghelică, şi o biserică din lemn cuhramul „Cuvioasa Parascheva” (sec. 18,refăcută în 1828), iar în satul Şpring,menţionat documentar în perioada 1290–1301, un obelisc ridicat în memoria eroilorcăzuţi în timpul celui de-al Doilea RăzboiMondial.
ŞTEFAN CEL MARE 1. Com. în jud.Argeş, alcătuită din 2 sate, situată înpartea de V a Câmpiei Găvanu-Burdea,pe cursul superior al râului Glava cioc;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, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, legumi noasepentru boabe, legume ş.a. Creştereaporcinelor. În satul Glavacioc se aflămănăstirea cu acelaşi nume (de călugări),datând din sec. 14 şi menţionatădocumentar, prima oară, la 14 mai 1441.Biserica mănăstirii, cu hramul „BunaVestire”, şi clădirile anexe au fost refăcuteîn anii 1482–1485 prin grija domnuluiVlad Călugărul, care şi-a stabilit pentruo vreme reşedinţa domnească lamănăstire. Ulterior, domnul Radu celMare a făcut unele danii mănăstirii,

domnii Neagoe Basarab şi Petru Cercel auzugrăvit-o, iar Mihnea Turcitul areparat-o. În anii 1841–1844, biserica afost reclădită pe cheltuiala pahar niculuiConstantin Foca. În 1861 mănăstirea aîncetat să mai funcţioneze, rămânânddoar biserica de mir. Mănăstirea a fostreînfiinţată în 1990 şi restaurată în anii1991–1993. Clopotniţă (din 1829). 
2. Com. în jud. Bacău, alcătuită din 6sate, situată în SE Depr. Tazlău-Caşin, lapoalele de N ale Dealului Ouşoru, pe stg.râurilor Trotuş şi Bogdana, la 8 km SE demunicipiul Oneşti; 4 993 loc. (1 ian. 2011):2 503 de sex masc. şi 2 490 fem. Până la21 iun. 1958, satul şi com. Ştefan cel Mares-au numit Valea Seacă. Biseri cile cuhramurile „Sfântul Mihail”, ctitorie din1628 a logofătului Ştefan Dumitraşcu şia soţiei sale Zenica, cu faţadele bogatdecorate cu firide şi steluţe din ceramicăsmălţuită şi picturi murale interioarerealizate în 1652 de zugravul Silvan, şi„Sfinţii Voievozi” a fostului schit Buciumi(1817–1818), în satele Rădeana şiNegoieşti. Bise rica din lemn cu hramul„Sfântul Dumitru” (1806), în satulNegoieşti. În satul Negoieşti se află unpod din piatră datând din sec. 15, reparatîn anii 1840 şi 1903. Până la 3 mart. 2005,com. Ş. cel M. a avut în componenţăsatele Buciumi şi Răcăuţi, care la aceadată au format com. Buciumi, jud. Bacău.
3. Com. în jud. Călăraşi, formatădintr-un sat, situată în parte de SE aCâmpiei 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, floarea-soarelui, legume ş.a. Cămin culturalconstruit în anii 1959–1960 şi renovat în1995–1996. Biserica „Sfântul Dumitru”(1935–1938). În perioada 1921–dec. 1941satul 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 din7 sate, situată în Subcarpaţii Neamţului,la poalele Dealu lui Corni, pe râul Bahna;3 332 loc. (1 ian. 2011): 1 649 de sex masc.şi 1 683 fem. Până la 17 febr. 1968, satulşi com. Ştefan cel Mare s-au numit

Şerbeşti. Prelucr. lemnului. Culturi decereale, plante tehnice şi de nutreţ, cartofiş.a. Pomicultură. În satul Ştefan cel Marese află un han de piatră/rateş (sec. 18),conacul lui Iordache Canta cuzino (1636,supraetajat în sec. 19) şi biserica avândhramul „Sfântul Gheorghe”, ctitorie din

anii 1636–1637 a domnului Vasile Lupu,cu faţadele decorate cu firide şi ocniţe.Biserica a fost supusă unor reparaţii şimodificări în anii 1920–1922 şi restauratăîn perioada 1965–1966. În satul Bordeaexistă o biserică din lemn pe temelie dinpiatră, cu hramul „Sfântul Nicolae”(1767–1769, reparată în 1891), iar în satulCârligi se află biserica „Sfinţii TreiIerarhi”, ctitorie din anii 1659–1660 amarelui vistier Iordache Cantacuzino, cuclopotniţă din 1796, conacul „DimitrieSturdza” (sec. 17–18), conacul „Caragea”(sec. 19) şi un han din sec. 19. Rezervaţiegeo logică (Stânca Şerbeşti), constituitădin bancuri de gresii dure, redresate pânăaproape de verticală, de vârstă sar -maţiană, la contactul dintre Pod.Moldovei şi zona cutată subcarpatică.
5. Com. în jud. Olt, alcătuită din 2sate, situată în partea de S a CâmpieiRomanaţi; 1 843 loc. (1 ian. 2011): 900 desex masc. şi 943 fem. Culturi iri gate decereale, plante tehnice şi de nutreţ,legumi noase pentru boabe ş.a. Bisericilecu hramurile „Sfântul Mihail” (1900) şi„Sfântul Ioan Botezătorul” (1890).
6. Com. în jud. Vaslui, alcătuită din7 sate, situată în Pod. Central Moldo -venesc, pe cursul superior al râuluiBârlad; 3 476 loc. (1 ian. 2011): 1 777 desex masc. şi 1 699 fem. Halte de c.f. (însatele Bârzeşti şi Brăhăşoaia), inauguratela 1 mai 1892. Bibliotecă (1951). ClădireaPrimăriei (1942). În satul Cănţălăreşti seaflă un pod din piatră cu trei arcade,construit peste râul Bârlad în anul 1450şi refăcut în anii 1635–1636 pe cheltuialahatmanului Gavriil, fratele domnuluiVasile Lupu. În satul Bârzeşti se aflăbisericile cu hramurile „Sfântul Dumitru”(ctitorie de dinainte de anul 1753 avornicului de poartă Nicolae Tiron) şi„Naşterea Maicii Domnului” (construităîn anii 1845–1847 prin strădaniaspătarului Constantin Vârnav şi repa ratăîn 1924); în satul Mărăşeni există obiserică din 1832 (reclădită în 1918), însatul Brăhăşoaia, biserica ce poartăhramul „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 aieromonahilor Ghena die şi Dorotei, cupridvor adăugat în 1916) şi „Sfân tulNicolae” (1807), în satele Munteneşti şiCănţălă reşti. Satul Ştefan cel Mare a fost
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înfiinţat în anul 1878 prin împroprietărireaînsurăţeilor şi atestat documnentar la 22oct. 1880. Pe terit. satului Brăhăşoaia seaflă pădurea Hârboanca (69,5 ha),declarată rezervaţie forestieră, în cadrulcăreia vegetează spontan şapte specii alegenului Quercus din totalul celor nouăcunoscute în România, printre carestejarul brumăriu (Quercus pedunculiflora),stejarul pufos (Quercus pubescens) şi maimulte specii de gorun (Quercus polycarpa,
Quercus petraea, Quercus dalechampii ş.a.).Stratul de arbuşti este reprezentat prinsalba 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 deS a Câmpiei Bărăganului; 2 482 loc. (1 ian.2011): 1 248 de sex masc. şi 1 234 fem.Staţie de c.f. Confecţii textile. Culturiirigate de cereale, plante tehnice, uleioaseşi de nutreţ, floarea-soarelui, leguminoasepentru boabe, legume etc. Între 17 febr.1968 şi 23 ian. 1981, comuna a făcut partedin jud. Ialomiţa.
ŞTEFĂNEŞTI 1. Oraş în jud. Argeş,situat în zona de contact a Piem. Cân deşticu Câmpia Piteştiului, pe stg. văiiArgeşului; 14 419 loc. (1 ian. 2011): 7 068de 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 satulGoleşti şi oraşul Ştefăneşti), inauguratela 1 iul. 1887. Hidrocentrală (8 MW), însatul Goleşti, intrată în funcţiune în 1983.Renumit centru viticol şi de vinificaţie.Pomi cultură (meri, pruni, peri). Prelucr.fructelor. Staţiune de cercetări forestiereşi horti viticole. În oraşul Ştefăneşti se aflăCentrul cultural „Brătianu”, muzeulmemorial „Liviu Rebreanu”, organizatîn casa în care a locuit (din 1930) mareleprozator, iar în satul Goleşti, un complexmuzeal – un ansamblu arhitectural com -pus dintr-un conac fortificat, o biserică şio cruce de pomenire (din 1627). Conacula fost construit în anii 1641–1642 demeşterul Stoica pentru marele vistierStroe Leurdeanu. În 1646, acelaşi meştera construit (ca paraclis) biserica avândhramul „Sfânta Treime”, decorată cumotive ornamentale, sculptate în piatră,de influenţă armeană. Biserica a fostsupusă unor lucrări de restaurare în sec.

19. La sf. sec. 18, întreg ansam blu a intratîn posesia familiei boiereşti Golescu, fiindînconjurat cu ziduri puter nice de apărare,întărite cu turnuri de colţ. Conacul a fostrefăcut şi extins de banul Radu Golescu,păstrând nucleul original cu formearhitectonice robuste, beciuri boltite,specifice epocii lui Matei Basarab, şifoişor de poartă, caracteristic epociibrâncoveneşti. În interiorul incintei for -tificate a fost construită o casă a săracilor,în care Dinicu Golescu a organizat (1826)prima şcoală sătească în limba românădin Ţara Românească şi a amenajat obolniţă şi o baie turcească. În cadrul com -plexului muzeal Goleşti se află Muzeulpomiculturii şi viti culturii (inaugurat în1966), care cuprinde case gospodăreştidin zonele pomicole şi viticole ale ţării,construcţii, tehnică populară şi instalaţiiviticole din pr. zone etnografice ale ţării(crame, pivniţe, conace, foişoare ş.a.). Înoraşul Ştefăneşti se află bisericile cuhramurile „Tăierea Capului Sfân tuluiIoan Botezătorul” (1627) şi „NaştereaSfântu lui Ioan Botezătorul” (construităla sf. sec. 19 după planurile arhitectuluifrancez Emile André Lecomte du Noüy),conacul „Florica” (sec. 18), aparţinândfam. Brătianu, iar în satul Valea Mare-Podgoria există bisericile cu hramurile„Naşterea Maicii Domnului” (1685) şi„Sfântul Ioan Boguslavul” (1768), precumşi pivniţele brâncoveneşti (1688–1714),casa „Madgearu” şi vila „Bulandra”(ambele de la începutul sec. 20). Crama„Golescu” (1850), în satul Izvorani. Com.

Ş. a fost trecută în categoria oraşelor la7 apr. 2004, având în subordine ad-tivă7 sate: Enculeşti, Goleşti, Izvorani,Ştefăneştii Noi, Valea Mare-Podgoria,Viişoara şi Zăvoi.
2. Oraş în jud. Botoşani, situat înpartea de E a Câmpiei Jijiei Superioare,pe dr. văii Prutului, în zona de confl. curâul Başeu, pe malul de S al lacului deacumulare Stânca-Costeşti; 5 610 loc. (1ian. 2011): 2 811 de sex masc. şi 2 799 fem.Supr.: 96,6 km2, din care 7,5 km2 înintravilan; densitatea: 758 loc./km2. Nodrutier. Expl. de calcar. Hidro centrală (15MW), în satul Stânca, intrată în funcţi uneîn 1978. Lacul de acumulare Stânca-Costeşti, realizat pe râul Prut şi inundatîn 1978, are o supr. de 14 000 ha şi un vol.de 1,4 md. m3. Podgorie (în satulBobuleşti). Centru de ceramică populară,cu vechi tradiţii (din sec. 19), în oraşulŞtefăneşti. Muzeu memorial „ŞtefanLuchian” (în oraşul Ştefăneşti), organizatîn casa natală a marelui pictor. Bibliotecăpublică. Parc dendrologic. Numit iniţial

Gura Başeului, satul Ştefăneşti aparemenţio nat, prima oară, la 26 mai 1435,într-un act emis de domnul Ştefan II, iarapoi este consemnat ca târg în 1476. Laînceputul sec. 18, Dimitrie Cantemir îlaminteşte ca oppida notabiliara în lucrareasa Descriptio Moldaviae (1714–1716). Pânăla 1 ian. 1965, satul şi com. Ş. s-au numit
Ştefăneşti-Târg. Satul Ştefăneşti a fostprădat şi incendiat de poloni (în iul. 1500)şi de tătari (în 1513). Com. Ş. a fost
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Ştefăneşti (1). Complexul muzeal Goleşti



trecută în categoria oraşelor la 1 apr. 2004având în subordine ad-tivă satele Bădiuţi,Bobuleşti, Stânca şi Ştefăneşti-Sat. În satulBădiuţi, menţionat documentar, primaoară, în 1424, se află o biserică din lemndatând din 1834, iar în satul Bobuleşti,atestat documentar în 1533, o biserică dinvălătuci, cu hramul „Sfinţii Voievozi”(1777, reparată în anii 1884, 1915, 1923).În oraşul Ştefăneşti există biserica avândhramul „Cuvioasa Parascheva” (sec. 15,cu refaceri din sec. 17) şi bustul pictoruluiŞtefan Luchian, operă a sculptoruluiOscar Han. În arealul oraşului Ştefăneşti,în zona de silvostepă a Câmpiei JijieiSuperioare, apare în relief un pintencalcaros format din depozite cuaternare,înalt de 101 m, cunoscut şi sub numelede „Casa Doamnei”. Pe pantele acesteistânci (declarată rezervaţie naturalăcomplexă) se dezvolta, până nu demult,o plantă foarte rară, numită Schiverechia
podolica (endemism podolic), aflată lalimita vestică a arealu lui său mondial derăspândire, alături de care, mai apăreauşi alte specii rare. Din cauza formăriilacului de acumulare a fost necesarătransplantarea acestei specii rare într-unloc mai ferit, la Ripiceni.

3. Com. în jud. Vâlcea, alcătuită din4 sate, situată în partea de SE a Piem.Olteţului; 3 466 loc. (1 ian. 2011): 1 689 desex masc. şi 1 777 fem. Viti cultură. Însatul Dobruşa se află mănăstirea cuacelaşi nume (de călugări), cu biserica„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”,atestată documentar în perioada 1500–1520, fără să se cunoască ctitorul. Bisericaa fost reparată în anii 1610 de boierulRadu Buzescu, în 1675 şi 1701–1702 şipictată în interior (1771–1774) deieromonahul Daniil şi fraţii săi. În sec. 19a căzut, parţial, în ruină, dar a fostrestaurată de mai multe ori. În perioada1907–1926 s-a aflat din nou în stare deruină, după care, în anii 1926–1937 au fostexecutate lucrări de reparaţii generale, anîn care biserica a fost redeschisă şi redatăcultului religios. Înfăţişarea actuală o aredupă restaurările din anii 1962 şi 1998,biserica fiind declarată monument istoric.În satul Şerbăneşti se află biserica fostuluischit Şerbăneşti, ctitorie din 1740–1746 alui Matei Morunglavu, cu hramul „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil”, cu turlă penaos şi picturi murale interioare executateîn 1753. Schitul a căzut în ruină la sf. sec.19. În satul Ştefăneşti există biserica cepoartă hramul „Sfinţii Voievozi” (1818),

iar în satul Dobruşa, o rezervaţie de cerbi-lopătari.
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS, com. în jud.Ilfov, alcătuită din 3 sate, situată înCâmpia Vlăsiei, pe râul Pasărea; 4 837loc. (1 ian. 2011): 2 366 de sex masc. şi2 471 fem. Culturi de cereale, plantetehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui, legu -minoase pentru boabe, legume ş.a.Creşterea bovi nelor. Balta Pasărea. Între23 ian. 1981 şi 10 apr. 1997 a făcut partedin Sectorul Agricol Ilfov. Bisericile cuacelaşi hram – „Sfântul Nicolae”, în sateleCreţuleasca (1669, ctitor AlexandruCreţulescu, renovată în 1818 şi 1895) şiŞtefăneştii de Sus (1812–1815), cu picturimurale interioare originare, restaurată în1880), declarată monument istoric,ctitorie a lui Radu Creţulescu. În satulŞtefăneştii de Jos există bierica „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” construităîn 1844 de boierul Alexandru Filipescupe locul uneia din 1825, renovată în 1855.
ŞTEFĂNEŞTI-TÂRG Õ Ştefăneşti (2).

ŞTEFEŞTI, com. în jud. Prahova,alcătuită din 3 sate, situată în zona decontact a Subcarpaţilor Prahovei cuprelungirile de S ale M-ţilor Grohotiş, pecursul superior al râului Vărbilău; 2 429loc. (1 ian. 2011): 1 222 de sex masc. şi1 307 fem. Expl. şi prelucr. lemnului.Pomicultură. Bise rica din lemn cu hramul„Naşterea Maicii Domnului” (1780), însatul Scurteşti. Han turistic. Satul Ştefeştia fost înfiinţat în perioada 1513–1520 şiatestat documentar în 1680 şi apoi la 5mai 1734.
ŞTEFLEŞTI, vârf în partea central-vesticăa M-ţilor Lotrului, alcătuit din şisturicristaline, consti tuind alt. max. a acestora(2 242 m).
ŞTEI, oraş în jud. Bihor, situat în parteade S a Depr. Beiuş, pe dr. Crişului Negru,în zona de confl. cu râul Crişu Băiţa, la250 m alt., la 81 km SE de municipiulOradea; 8 194 loc. (1 ian. 2011): 4 010 desex masc. şi 4 184 fem. Supr.: 6,6 km2, dincare 3 km2 în intravilan; densitatea: 2 780loc./km2. Staţie de c.f. Nod rutier.Producţie de utilaje miniere, de utilajepentru ridicat şi manipulat, deechipamente pentru tractoare, de mobilăşi binale, de conf., tricotaje, ambalaje dincarton, de oxigen şi de produse alim.Casă de cultură. Istoric. Locali tatea aparemenţionată documentar ca aşezare rurală,prima oară, în 1580, cu numele Skeey, apoiîn 1588 (Skey), 1692 (Stey), 1825 (Stejj),

1851 (Stej), iar la 10 iun. 1956 a fost trecutăîn categoria oraşelor. În perioada 17 ian.1958–18 apr. 1989 a purtat nu mele Dr.
Petru Groza, între 18 apr. 1989 şi 15 mai1990 s-a numit Petru Groza, după care arevenit la denumirea de Dr. Petru Groza,iar din 20 mai 1996 se numeşte Ştei.
Monumente: biserica ortodoxă cuhramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”(1921–1923, pictată în 1971).
ŞTEVIA, lac glaciar în M-ţii Retezat, la2 060 m alt. Supr.: 0,77 ha; ad. max.: 3 m.
ŞTIRBEIU Õ Călăraşi (1).

ŞTIRBUL (TĂUL ŞTIRBUL), lac glaciarîn 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 CâmpiaJijiei Superioare, pe râul Başeu; 2 788 loc.(1 ian. 2011): 1 371 de sex masc. şi 1 469fem. Iaz pentru piscicultură (304 ha), însatul Negreni. În satul Ştiubeni se aflăbiserica având hramul „Sfinţii Voievozi”(1835) şi casa „Kogălni ceanu” (1890).
ŞTIUCA, com. în jud. Timiş, alcătuită din4 sate, situată în zona de contact aDealurilor Pogănişului cu CâmpiaLugojului; 1 857 loc. (1 ian. 2011): 954 desex masc. şi 903 fem. Prelucr. lemnului şia laptelui. Morărit; produse de pani -ficaţie. Creşterea bovinelor. Pomicultură(meri, pruni, piersici). Satul Ştiuca aparemenţionat documentar, prima oară, în1585, cu numele Terra Stukatth. În 1786,satul Ştiuca a fost colonizat cu familii degermani care i-au atribuit numele
Ebendorf, denumire păstrată până în 1901.Până la începutul anilor '70 ai sec. 20,majoritatea locuitorilor erau de originegermană care după 1990 au emigrat înGermania. În 1969 în satul Ştiuca s-austabilit numeroşi locuitori de etnieucraineană veniţi din jud. Maramureş.Biserica din lemn cu hramul „NaştereaDomnului” (1754, strămutată aici în 1777din satul Zorlenţu Mare), în satulDragomireşti şi biserică din zid, cuhramul „Adormirea Maicii Domnului”(sec. 18), în satul Oloşag. Bisericăortodoxă de rit vechi, construită dupăanul 1989, în satul Ştiuca.
ŞTIUCII, Lacul sau Tăul ~, lac naturalcu apă dulce, situat în Câmpia Fizeşului,pe Valea Bonţului (afl. al râului Fizeş),într-o zonă de cute diapire, în arealulsatului Săcălaia (com. Fizeşu Gherlii, jud.
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Cluj). Supr.: 68,7 ha; ad. max.: 12,7 m. Pemalurile lacului se dezvoltă o vegetaţiehigrofilă abundentă, în care predominătrestia (Phragmites australis), pipirigul(Bolboschoenus maritimus), poroinicul(Orchis palustris), roşăteaua (Butomus
umbellatus), broscariţa (Potamogeton
crispus) ş.a. În perimetrul lacului po po -sesc pentru hrană şi cuibărit numeroasepăsări migratoare de baltă, cum suntcălifarul alb, cufundacul, corcodelul,stârcul, barza ş.a. Declarat monument alnaturii şi rezervaţie ornitologică.
ŞTOROBĂNEASA, com. în jud. Teleor -man, alcătuită din 2 sate, situată în parteade V a Câmpiei Burnas, pe râul Teleor -man, 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 deulei comestibil. Culturi de cereale,floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, planteuleioase şi de nutreţ, legu minoase pentruboabe, pepeni, legume etc. Viticultură. Însatul Ştorobăneasa se află biserica„Adormirea Maicii Domnului” (1889), cupicturi murale interioare finalizate în1904, şi conacele boiereşti „Radu Noica”(sf. sec. 19) şi „Vasile Racota” (1900).
ŞUGAG 1. Vârf în masivul Baraolt, repre -zen tând alt. max. a acestuia (1 018 m).

2. Com. în jud. Alba, alcătuită din 7sate, situată la poalele de NE ale M-ţilorŞureanu, pe cursul superior al râuluiSebeş, pe şoseaua transalpină Novaci –Oaşa – Sebeş; 2 882 loc. (1 ian. 2011): 1 484de sex masc. şi 1 398 fem. Pe terit. com.
Ş. se află hidrocentralele Gâlceag (150MW), intrată în funcţiune în 1980, Şugag(150 MW), dată în folo sinţă în 1984 şiSăsciori (42 MW), dată în exploa tare în1987. Centru de prelucr. artistică alemnului. Produse de panificaţie. La Ş.are loc anual (în luna mai) manifestareafolclorică „Zi-i bade cu fluiera”. În satulŞugag, menţionat documentar, primaoară, în 1750, se află mănăstirea Oaşa(iniţial de maici, iar de la 1 iun. 2000 decălugări), cu biserica din lemn cu hramul„Adormirea Maicii Domnului”, ctitoriedin 1943 a scriitorului Ioan Pop şi aromancierului Mihail Sadoveanu,restaurată în 1982–1983, cu picturi execu -tate în anii 1987–1988 de Liviu Dumbravădin Gura Humorului. Tot în satul Şugagse află casa memorială a meşteruluipopular de sculptură în lemn, NicolaeCernat (1892–1962), cu exponate diferite

(unelte de sculptură în lemn, icoane pesticlă, blidare, blide etc.), precum şi unmonument ridicat în 1935 în memoriaeroilor căzuţi în timpul Primului RăzboiMondial. În arealul com. Ş. se află cheileŞugagului, săpate de râul Şugag (afl. dr.al râului Sebeş), rezervaţia naturalăbotanică „Tinoavele din luncile Prigoanei”(30 ha) şi rezervaţiile geo morfo logice„Pintenii din Coasta Jinei” (1 ha), „MasaJidovului” (0,5 ha) şi „Stânca Grunzii”(0,5 ha), declarate monumente ale naturii(în 1969).
ŞUGAŞ, staţiune balneoclimatericăsezonieră, de interes local, situată înarealul com. Valea Crişului (jud.Covasna), într-un golf depresionar de peversantul de SE al M-ţilor Baraolt, la 750m alt., într-o zonă cu păduri de brad şifag, la 8 km NV de municipiul SfântuGheorghe. Staţiunea dispune de unclimat de depresiune intramontană,tonic-stimu lant, cu veri răcoroase (în iul.temp. medii de 17°C) şi ierni friguroase(în ian. medii termice sub –4°C), ferită devânturi puternice. Temp. medie anualăeste de 6,5°C, iar precipitaţiile atmosfericeînsumează în medie 700 mm anual.Numeroase izv. cu ape mine rale carbo -gazoase, bicarbonatate, sodice, magne ziene,calcice, hipotone, recomandate pentrutratarea afecţiunilor cardiovasculare

(hiperten siune arterială secundarăaterosclerotică, ulcer varicos, boalaRaymond, arterită aterosclerotică înstadiu incipient), a afecţiunilor tubuluidigestiv (gastrite cronice hipoacide, coloniritabil), a celor hepato-biliare (dischineziebiliară), renale şi ale căilor urinare (litiazăurinară recentă, necomplicată, infecţii uri -nare tratate şi vindecate) etc. Instalaţiipentru mofete şi buvete pentru curăinternă cu ape minerale.
ŞUICI, com. în jud. Argeş, alcătuită din6 sate, situată în zona MuscelelorArgeşului, la poalele de SV ale masivuluiTămaşu (1 104 m alt.), pe cursul superioral râului Topolog; 2 553 loc. (1 ian. 2011):1 317 de sex masc. şi 1 236 fem. Prelucr.lemnului. Morărit; pro duse de pani -ficaţie. Centru pomicol (pruni, meri, peri).În satul Şuici se află cula „Brătianu” (sec.18), cu două niveluri şi foişor cumetereze, o biserică având hramul„Sfântul Nicolae” (sec. 18), con struită caparaclis al curţii boiereşti şi case vechiţărăneşti; biserica având hramul „SfântulGheorghe” (1869–1872), în satul Rudeni.
ŞULETEA, com. în jud. Vaslui, alcătuitădin 4 sate, situată în partea de E aColinelor Fălciului, pe cursul superior alrâului Epureni; 2 459 loc. (1 ian. 2011):1 241 de sex masc. şi 1 218 fem. Haltă dec.f. (în satul Şuletea). Morărit; pro duse
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de panificaţie. Apicultură. Centru viticolşi de vinifi caţie. În satul Şuletea, menţio -nat documentar, prima oară, în 1452, seaflă biserica „Sfântul Nicolae” (ante 1812,reclădită în 1899), iar în satul Fedeştiexistă bise rica din lemn cu hramul„Naşterea Maicii Domnu lui” (1804).
ŞUNCUIUŞ, com. în jud. Bihor, alcătuitădin 4 sate, situată la poalele de NE aleM-ţilor Pădurea Craiului, pe râul CrişuRepede; 3 254 loc. (1 ian. 2011): 1 605 desex masc. şi 1 649 fem. Staţie (în satulŞuncuiuş) şi haltă de c.f. (în satulBălnaca). Expl. de bauxită (în satul ZeceHotare) şi de argile caolinoase şirefractare (în satul Şuncuiuş). SatulŞuncuiuş apare menţionat documentar,prima oară, în 1256. Pe terit. com. se află
Peştera Vântului, ale cărei galeriisubterane însumează 34 km – cea mailungă peşteră din ţară.
ŞURA MARE 1. Peşteră situată în parteade V a M-ţilor Şureanu, pe pârâul LuncaPonorului, la 460 m alt., la 500 m NE desatul Ohaba-Ponor (com. Pui, jud.Hunedoara). Lungimea galeriilor: 4 500m. Explo rată prima dată în 1929, iar apoiîn 1954, 1967–1969. Este o peşteră activă,cu un portal monu mental (37 m înălţimeşi 12 m lăţime), de forma unui tunel cuorientare S-N, iar după 350 m de laintrare, galeria se îndreaptă către NE şiE. Galeria, cu lăţimi de 2–3 m şi înălţimede c. 30 m, este străbătută de un pârâusubteran care formează mai multecascade şi lacuri şi trece printr-o sală dedimensiuni mari (45 m lungime, 35 mlăţime, 30 m înălţime) şi prin mai multesăli mici. Peştera conţine numeroasestalagmite de 4–5 m înălţime şi blocuride prăbuşire. Temp. în interiorul peşteriieste constantă (8–10°C). Aici se află ceamai mare colo nie de lilieci din ţară (peste10 000 de exem plare), ce hibernează petimpul iernii şi de la care rezultă mari

depozite de guano pe care se dezvoltănume roase insecte, crustacee, fluturi etc.În cadrul colo niei de lilieci a fostdescoperit cel mai mic exemplar de liliacdin Europa, cunoscut sub numeleştiinţific de Pipistrellus pipistrellus. Greuaccesibilă. Peştera Şura Mare mai estecunoscută şi sub numele Ohaba-Ponor.
2. Com. în jud. Sibiu, alcătuită din 2sate, situată în Pod. Hârtibaciului; 4 123loc. (1 ian. 2011): 2 040 de sex masc. şi2 083 fem. Pomicultură (meri, pruni,peri). Creşterea bovinelor. În satul ŞuraMare, menţionat documentar, primaoară, în perioada 1332–1335, cu numele

Magnum Horreum, se află o biserică dinsec. 13 (azi biserică evan ghelică),fortificată, cu unele modificări din

perioada 1493–1523, şi o bisericăortodoxă din lemn (1722, trans ferată aicidin satul Sibiel, com. Sălişte), iar în satulHamba, o biserică din sec. 13–14 (azibiserică evan ghelică), fortificată în anul1500 şi reconstruită în 1829.
ŞURA MICĂ, com. în jud. Sibiu, alcătuitădin 2 sate, situată în partea de SV a Pod.Hârtibaciului; 2 646 loc. (1 ian. 2011): 1 329de sex masc. şi 1 317 fem. Culturi de cerealeşi cartofi. Creşterea bovinelor. În satulŞura Mică, menţionat documentar, primaoară, în 1323, se află o biserică din sec. 13(azi biserică evanghelică), refăcută şifortificată în 1506, iar în satul Rusciori,atestat documentar în 1380, există o bise -rică din sec. 13 (azi biserică evanghelică),cu unele refaceri din sec. 15 şi 18.
ŞURDEŞTI Õ Şişeşti (1).

ŞUREANU 1. Munţii ~, masiv muntos înpartea central-nordică a CarpaţilorMeridionali, în grupa M-ţilor Parâng,cuprins între depresiunile Petroşani (laS), Haţeg-Pui (la SV) şi Hunedoara (la V),Dealurile Orăştiei (la NV) şi ValeaSebeşului (la E). Nod hidrografic. În SEse leagă de M-ţii Parâng şi Lotru prinşaua de la Tărtărău. Este alcătuit dinşisturi cristaline, străpunse pe alocuri de
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granite şi gnaisuri. În SV lor apare o arielargă de calcare jurasice şi cretacice.Relieful prezintă culmi rotunjite, fărăcreste glaci are, cu mai multe supr. deeroziune, bine dezvoltate, etajate ladiferite înălţimi: Platforma Borăscu, la1 800–2 000 m alt., acoperită cu întinsepăşuni alpine; Platforma Râu Şes, la 1 400–1 600 m alt., cu păduri de molid şi bradîn amestec cu fag; Platforma Luncani (ceaparţine complexului de nivelare Gor -noviţa), la 800–1 000 m alt., cu păduri defag şi carpen. În SV masivului, în zonaPlatformei Lun cani, s-a dezvoltat unbogat şi variat relief carstic în calcarelejurasice şi cretacice (doline, numite local„cionfe”, polii, peşterile CioclovinaUscată, Şura Mare, Borda Mare ş.a.,sohodoluri etc.). Alt. max.: 2 130 m (Vârfului Pătru). M-ţii Ş. mai sunt cunos cuţi înliteratura de specialitate şi sub numelede M-ţii Sebeşului. Pe pantele de NV aleM-ţilor Ş. au existat şi s-au dezvoltat înAntichitate cele mai puternice aşezări şicetăţi dacice (Sarmizegetusa Regia –centrul economic, politic, militar şi religiosal statului dac în sec. 1 d.Hr., Grădişteade Munte, Costeşti, Blidaru ş.a.). 
2. Vârf în partea de V a M-ţilorŞureanu, alcătuit din şisturi cristaline.Alt.: 2 059 m. Acoperit cu pajişti alpine.Accesibil pe trasee marcate dinspre Depr.Petroşani sau dinspre şoseauatransalpină Novaci–Oaşa–Sebeş. Lapoalele lui se află circul şi lacul glaciarcu acelaşi nume.
3. Lac glaciar situat în M-ţii Şureanu,la 1 750 m alt., cantonat într-o depresiunede eroziune glaciară (circ glaciar), baratăde o morenă frontală. Supr.: 1 ha; ad.max.: 7,3 m. În jurul lacului, pe o supr.de c. 20 ha, se dezvoltă buruienişuri demunte (Admostyles alliaria), numeroaseexemplare de molid (Picea abies), zâmbru

(Pinus cembra) şi jnepeni (Pinus mugo),precum şi o orchidee rară (Leucorchis
albida L.), prezentă în special în turbăriadin partea de V a lacului. În apele lacului
Ş. au fost identificate c. 300 de specii dediatomee, multe dintre ele endemismelocale. Lacul, cunoscut şi sub numele de
Iezerul Şureanu, şi zona care îl înconjurăau fost declarate rezervaţie ştiinţifică,ocrotită de lege.
ŞUŞANI, com. în jud. Vâlcea, alcătuită din5 sate, situată în partea de S a Piem.Olteţului, pe cursul superior al râuluiBăişoara; 3 493 loc. (1 ian. 2011): 1 762 desex masc. şi 1 731 fem. Prelucr. lemnului.Pomicultură. Viticultură. Bisericile din lemncu hramurile „Sfinţii Împăraţi Constantinşi Elena” (1779) şi „Sfântul Dumitru” (1802,refăcută în 1895), în satul Şuşani.
ŞUŞIŢA, râu, afl. dr. al Siretului la S deMără şeşti; 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, floarea-
soare lui, sfeclă de zahăr, legume etc.
Creşterea bovi nelor. 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.

946 Şuşani

Şureanu (3). Lacul Şureanu



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 Găvanu-
Burdea, 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, legu minoase pentru
boabe, legume etc. Biserică având hramul

„Sfântul Nicolae” (1822), în satul Talpa-
Bâscoveni şi biserica din lemn „Cuvioasa
Parascheva” (sec. 19), în satul Talpa-
Ogrăzile. 
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 docu -
mentar, prima oară, în 1433, se află o
biserică ortodoxă, cu hramul „Sfinţii
Voie vozi” (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 Moldo venesc, 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.

Alt. max.: 466 m (cea mai mare din Pod.
Central Moldovenesc). Alcătuirea
petrografică (gresii, cal care 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, alimen tare 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 docu -
mentar, 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 bise rică din cărămidă cu
hramul „Sfântul Nicolae” (ante 1809).
TAPAE, localitate în SV Daciei, iden -
tificată ipotetic în zona pasului Poarta de
Fier a Transil vaniei, la V de Sarmizegetusa,
pe cursul superior al Bistrei. Aici, în anul
88 d.Hr., arma tele romane, comandate de
Tettius Iulianus, au pătruns în Dacia prin
Banat şi au obţinut victoria asupra dacilor
con duşi 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 înpartea centrală a Carpaţilor Orientali,între Valea Bicazului (la N şi NV),aliniamentul văilor Tarcău şi Asău (la E),Valea Trotuşului (la S) şi aliniamentulvăilor Bicăjel şi Tavardi (la V). Auaspectul unor munţi joşi, cu alt. medii de1 100–1 300 m, care fac tre cerea de la zonainternă la cea externă a flişului. Suntalcătuiţi în special din gresii (gresia deTarcău) şi din alte roci aparţinând flişuluicretacic şi paleogen (şisturi, marno-argile,fliş grezos-şistos, conglomerate). Dincauza cutării lor în pânze de şariaj aparfrecvente hogback-uri şi supr. structu rale.Prezintă unele culmi înalte, dezvoltatepe gresii, cu orientare NNV-SSE,dominate de vârfuri ce depăşesc 1 400 malt. (Măgura Tarcăului 1 493 m, Glodu1 439 m, Grinduşu 1 664 m) şi unele culmijoase, separate de bazinete depresionare(Aţa, Brateş ş.a.) şi înşeuări dezvoltate pemarno-argile. Alt. max.: 1 664 m (vf.Grinduşu sau Tărhăuş). Sunt acoperiţi cupăduri de răşinoase şi de fag. 

2. Com. în jud. Neamţ, alcătuită din6 sate, situată la poalele de NE ale M-ţilorTarcău şi cele de NV ale M-ţilorGoşmanu, în zona de confl. a râuluiTarcău cu Bistriţa; 3 518 loc. (1 ian. 2011):1 728 de sex masc. şi 1 790 fem. Haltă dec.f. (în satul Tarcău). Expl. de gresii. Expl.şi prelucr. lemnului (cherestea). Pepinierăpiscicolă şi păstră vărie (din 1902). În satulSchitu 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 declaratămonument istoric în 2004. Turn-clopotniţă (1868). Chiliile au fost refăcuteîn anii 1967–1968. Mănăstirea Tarcău areîn subordine schitul Brateş (aflat în satulTarcău) cu biserica având hramul „SfinţiiTrei Ierarhi”, ctitorie din anul 1940 acălugărului Veniamin Talpău. Schitul afost redeschis în 1992. În satul Tarcăuexistă biserica „Adormirea MaiciiDomnului”, sfinţită la 12 mai 1912,renovată în anii 1998–2000 şi resfinţită la1 oct. 2000. Monument închinat eroilorPrimului Război Mondial (în satulTarcău). 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 din3 sate, situată în Câmpia Ierului, pe râulIer; 2 622 loc. (1 ian. 2011): 1 313 de sexmasc. şi 1 309 fem. Obiecte împletite dinpapură şi nuiele şi ştrand termal (în satulAdoni). Fond cinegetic. În satul Tarcea,menţionat documentar, prima oară, în1163, cu numele Villa Thorsa, există obiserică ortodoxă din 1846 şi o bisericăreformată-calvină din 1834. În satulAdoni, atestat documentar în 1237, se aflăbiserica romano-catolică având hramul„Sfânta Treime” (1786), o biserică greco-catolică (1790) şi o biserică refor mată(1950), iar în satul Galoşpetru, menţionatdocumentar în perioada 1291–1294, existăconacele „Draveczky” (1846) şi „Frater”(1860), o biserică refor mată-calvină(1621), o biserică romano-catolică (1855)şi una greco-catolică (1892). Satul Tarceaa fost distrus complet în timpuldominaţiei otomane, rămânând nelocuitîn perioada 1692–1695, populaţia acestuiacrescând lent după anul 1720.
TARNA MARE, com. în jud. Satu Mare,alcă tuită din 4 sate, situată la poalele deNV 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. Colectareaciupercilor de pădure. Centru pomi-viticol. Izv. cu ape minerale carbo ga zoa -se, feruginoase. Satul Tarna Mare aparemenţionat documentar, prima oară, în1430, cu numele Torna, iar apoi în 1450(Tharna) şi 1471 (Tarna). Complexulturistic „Tarna-Băi”.
TARNIŢA 1. Lac de acumulare realizat înscop hidroener getic pe râul Someşu Cald

(dat în folosinţă în 1974), situat în arealulcom. Gilău, jud. Cluj. Supr.: 270 ha; vol.:74 mil. m3. Lungime: 7 km; lăţi me max.:3 km. Zonă de agrement pentru locuitoriimunicipiului Cluj-Napoca.
2. Hidrocentrala ~ Õ Gilău (3).
3. Mănăstirea ~ Õ Boloteşti.

TAŞAUL, liman fluvio-maritim, sal -mastru, situat pe ţărmul Mării Negre, laN de oraşul Năvodari; 23,35 km2; ad.max.: 3,5 m.; vol.: 57 mil. m3. Lun gime:10 km; lăţime max.: 4 km. În el se varsărâul Casimcea, care contribuie laîndulcirea apelor lacului, ce devin astfelfavorabile pentru piscicul tură şi irigaţii.
TAŞCA, com. în jud. Neamţ, alcătuită din4 sate, situată la poalele de SE ale M-ţilorCeahlău şi cele de N ale M-ţilor Tarcău,pe râul Bicaz; 2 676 loc. (1 ian. 2011): 1 328de sex masc. şi 1 348 fem. Fabrică deciment. 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 mînălţimea turlelor) zidită în anii 1994–1998, după proiectul arhitectului NicolaeIoan din Piatra-Neamţ, pe locul uneibisericuţe din lemn ce data din 1743 –bisericuţă mutată în Poiana Stânelor depe muntele Ceahlău în anul 2000. Bisericanouă a fost pictată pe pereţii interori înanii 1998–2000 de Armand Kuchta dinIaşi.
TATANIR, lac în partea de N a DelteiDunării, situat în arealul com. ChiliaVeche, între braţul Chilia şi canalulPardina. Supr.: 700 ha. Legat de canalulPardina, spre E, prin gârla Gotca.
TATLAGEAC, liman fluvio-maritim,situat pe ţărmul Mării Negre, în arealulcom. 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 Neagrăprintr-un perisip (lat de c. 80 m şi înaltde c. 2 m) pe care se află calea feratăConstanţa–Mangalia. Până în 1965, apelelacului T. comunicau cu cele ale MăriiNeagre printr-un emisar care a fostulterior astupat pentru a îm pie dicascurgerea apei lacului în mare (nivelulapei lacului este cu 95 cm mai ridicat faţăde nivelul Mării Negre).
TAUŢ 1. Lac de acumulare, creat pe valeasupe rioară a râului Cigher, în zonaDealurilor Cighe rului (parte com po nentăa Dealurilor Crişanei), în arealul com.
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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 4sate, situată la poalele de N ale DealurilorCigherului, pe râul Cigher şi afl. săiNădaş, 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 porci -nelor. Culturi de cereale, floarea-soarelui,sfeclă de zahăr ş.a. Patru cămine cultu -rale. Bibliotecă publică (6,6 mii vol.).Ansamblu folcloric (1975). Agroturism(sat de vacanţă). Fanfară civilă. Satul Tauţapare menţionat documentar, primaoară, în 1334, cu numele Feltot, într-unregistru de dijme papale, iar în sec. 16este atestat ca târg.
TAZLĂU 1. Râu, afl. stg. al Trotuşului lac. 5 km aval de municipiul Oneşti; 85 km;supr. bazinului: 1 098 km2. Izv. din parteade E a M-ţilor Goşmanu, de sub vf.Pintenu, de la 1 120 m alt., având odirecţie generală de curgere de la NVspre SE, cu pante medii ce variază între25‰ în zona montană şi 3,4‰ în reg. devărsare. Străbate longitudinal depre -siunea subcarpatică Tazlău (70 kmlungime), extinsă între Culmea PietricicaBacăului (la E) şi prelungirile M-ţilorGoşmanu şi Berzunţi (la V), iar bazinulsău are o dezvoltare mai mare pe dr., spremunţi, de unde primeşte şi cei maiimportanţi aflu enţi (Geamăna, Şoimi,Frăsiniş, Solonţ, Tazlău Sărat, Cernu ş.a.).Pe cursul inf., la c. 5 km amonte de gurade vărsare, s-a construit lacul de acu -mulare Belci, dat în folosinţă în 1963, cuun vol. de 12,5 mil. m3 de apă. Dezafectatîn 1991 ca urmare a colmatării.

2. Subcarpaţii Tazlăului sau Trotu -
şului, sub  uni tate a Subcarpaţilor Moldovei(Subcarpaţii Orien   tali), situată între văilerâurilor Bistriţa (la N) şi Trotuş (la S) şi întreCuloarul Siretului (la E) şi pre   lungirileM-ţilor Goşmanu şi Berzunţi (la V).Cuprinde Depr. Tazlău (care ocupă cea maimare parte a lor), Culmea PietricicaBacăului şi Piem. Pânceştilor.

3. Depresiunea ~, depresiune sub -car patică situ ată în Subcarpaţii Tazlăului,între Culmea Pietricica Bacăului (la E) şiprelungirile 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 de70 km lungime şi 10–15 km lăţime, carecoboară de la 400 m alt. în N la 320 m înS, Depr. T. este una dintre cele mai tipicedepresiuni subcarpatice din România,prezentând o limită clară spre V, la con -tactul cu munţii, printr-o deni velareaccentuată (200–300 m), care cores pundeliniei de încălecare a pânzei marginale aflişului peste formaţiunile miocene aledepresiunii. Relieful depre siunii esteformat dintr-o câmpie aluvială etajată, culunci şi terase bine dezvoltate în lungulvăilor Tazlău şi Trotuş. În N, depresiuneaeste mai îngustă, evi den ţiindu-se cinciniveluri de terase precum şi culmi cuînălţimi de 600–650 m, iar în S se lărgeşte,fiind alcătuită din lunca extinsă aTazlăului (c. 1 km lăţime), din şapteniveluri de terase şi mai multe culmi de450–550 m înălţime. Din cauza unordiferenţieri locale, Depr. T. a fostîmpărţită de unii geografi în treicompartimente: unul în partea de N(Depr. Frumoasa), până în apropiere deTeţcani, cu aspect de sinclinal disimetric,larg deschis, cu relief colinar şi de terase;altul mijlociu (Depr. Livezi-Helegiu), întreculmile Berzunţi (în V) şi PietricicaBacăului (în E), cu relief complex (lunci,terase, culmi cu pante accentuate); altulsudic (Depr. Caşin sau Oituz-Caşin), înzona de confl. a Trotuşului cu apelerâurilor Tazlău, Oituz şi Caşin, prelungitla S de Trotuş, pe culoarele văilor Caşinşi Oituz, cu relief de luncă largă (peste 1km lăţime), de terase margi nale extinsepe c. 10 km şi dealuri de 300–400 mînălţime. În unele lucrări, Depr. Oituz-Caşin este considerată o unitate aparte încadrul ulucului sub carpatic al Subcar -paţilor Tazlăului. Clima Depr. T. estemoderată (temp. medie anuală: 6–8°C),cu pre cipitaţii atmosferice care însu -mează 700–800 mm anual. Vegetaţie depăşuni şi fâneţe naturale în alternanţă cupâlcuri de păduri de gorun şi fag. Este ozonă intens populată, cu bogate zăcă -minte de sub sol (petrol, gips, sare),cunoscută (în unele lucrări de specia -litate) şi sub denumirea de Tazlău-Caşin.
4. Culmea Tazlăului Õ Pietricica.
5. Com. în jud. Neamţ, formată dintr-un sat, situată în partea de N a Depr.Tazlău, la poalele M-ţilor Goşmanu, pecursul superior al râului Tazlău; 2 933 loc.(1 ian. 2011): 1 457 de sex masc. şi 1 476fem. Expl. de petrol şi gaze naturale, desare gemă, de săruri de potasiu şi degresii. Expl. şi prelucr. lemnului (che res -

tea). În satul Tazlău, menţionat docu -mentar în 1458, se află mănăstirea cuacelaşi nume (de călugări), cu bisericaavând hramul „Naşterea Maicii Dom -nului”, ctitorie din anii 1496–1497 a luiŞtefan cel Mare, care păstrează la exteriordecoraţia originară executată dincărămidă aparentă şi ceramică smălţuită(are două rânduri de ocniţe sub cornişăşi un rând de firide alungite care încon -jură biserica pe toată înălţimea faţadelor),pre cum şi o uşă din lemn, realizată în1596 de meşterul Cozma, decorată cusculpturi. Pridvor adăugat în 1596. Pictu -rile murale interioare originare au fostrefăcute în 1858–1859 cu prilejul reparăriibise ricii. Biserica este încon jurată de unzid de incintă, cu metereze şi douăturnuri de pază datând din 1497. Turnul-clopotniţă, ridicat în sec. 16 de domnulPetru Rareş, a fost distrus de incen diul din8 febr. 1879 şi refăcut în 1902. În 1835,biserica mănăstirii Tazlău a fosttransformată în biserică parohială,devenind biserică monahală în 1860 şiredevenind biserică de parohie în 1894.În 1990 a fost reînfiinţată mănăstireaTazlău. În satul Tazlău se mai află bise -rica parohială „Sfânta Treime”, construităîn anii 1997–2002 şi pictată în 2006.
TAZLĂU-CAŞIN Õ Tazlău (3).

TAZLĂU SĂRAT Õ Zemeş.

TĂBĂCĂRIEI, Lacul ~, liman maritimsituat pe ţărmul Mării Negre, întremunicipiul Constanţa şi staţiunea balneo -cli materică Mamaia. Supr.: 0,96 km2; vol.:1,9 mil. m3; ad. max.: 6,4 m. Este legat delacul Siutghiol printr-o gârlă mică şi arescurgere în Marea Neagră printr-un miccanal. În regim natural prezintă un bilanţexcedentar, respectiv, cantitatea de apăprovenită din precipitaţii, din aportulizvoarelor subacvatice şi din scurgereaapelor din lacul Siutghiol este mai maredecât cantitatea de apă pierdută prinevaporaţie şi prin scurgere în MareaNeagră. Temp. apei lacului este în mediede 12,9°C, iar mineralizarea de 750 g/l.Bază piscicolă şi de sporturi nautice. Pemalul lacului T. a fost construită (demeşteri maramureşeni) o biserică dinlemn cu hramul „Sfântul Mina” (26 mlungime, 13 m lăţime şi 43 m înălţime),sfinţită la 9 nov. 1997.
TĂCUTA, com. în jud. Vaslui, alcătuitădin 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 665fem. Expl. de gresii. Apicultură. Creştereabovinelor, ovinelor şi porcinelor. În satulTăcuta, men ţionat documentar, primaoară, în 1503, se află bisericile cu hra -murile „Adormirea Maicii Dom nului”(1790) şi „Sfântul Gheorghe” (1833–1839)şi conacul „Sturdza” (sec. 19). Bisericilecu hramu rile „Sfântul Nicolae” (1802) şi„Sfinţii Voievozi” (construită în 1834 pelocul uneia din sec. 17), în sateleProtopopeşti şi Mirceşti. 
TĂLMACIU, oraş în jud. Sibiu, situat înpartea de SE a Depr. Sibiu, la 350 m alt.,la poalele de NE ale M-ţilor Lotrului, înzona de confl. a râului Sadu cu Cibin, înapropiere de pasul Turnu Roşu (de undeîncepe pitorescul defileu al Oltului), la 18km SE de municipiul Sibiu; 7 627 loc.(1 ian. 2011): 3 781 de sex masc. şi 3 846fem. Supr.: 132,2 km2, din care 3,3 km2 înintravilan; densitatea: 2 311 loc./km2.Staţie de c.f. Expl. de pietriş. Micro -hidrocentrală pe râul Sadu, intrată înfuncţiune în 1987. Producţie de utilajepentru ind. hârtiei, de echipamentefrigorifice şi de ventilaţie, de piese şiaccesorii pentru autovehicule, demotoare şi caroserii pentru autovehicule,de mobilă, de articole de marochinărie şivoiaj, de încălţăminte, aţă, de huse auto,de biscuiţi ş.a. Produse diverse din

răchită. Fermă de creştere a porcinelor.Staţie de îmbuteliere a apei plate.Bibliotecă publică (1952), cu 13 825 vol.
Istoric. În peri metrul oraşului T. au fostdescoperite vestigii mate riale datând dinNeolitic (două topoare din piatră), dinperioadele dacică (brăzdar de plug) şiromană (o fibulă din bronz) etc. Localit.
T. a fost întemeiată de coloniştii germanila începutul sec. 13 şi apare menţionatădocu mentar, prima oară, în 1265, cunumele Tholmach; în 1369 apare con -semnată cu toponimul Civitas Tholmasch,iar în 1854 saşii o numeau Gross-
Talmatsch. Până în 1453, T. a fost reşed.unui scaun românesc, dată după care afost încorporat în scaunul Sibiului (cunumele de Scaunul filial al Tălmaciului),rămânând în această stare până în 1863(cu excepţia perioadei 1535–1539, când afost anexat la Ţara Oltului). La 16/26 oct.1599, oastea comandată de MihaiViteazul, venind dinspre Făgăraş spreŞelimbăr pentru a face joncţiunea cuoştile comandate de Radu Buzescu şibanul Udrea, a trecut prin T. La 20 iul.1849, trupele ţariste venite pentru aînfrânge revoluţia din Transilvania, prinValea Oltului, au înfrânt aici trupelemaghiare comandate de Ihasz Daniel, iarîn timpul Primului Război Mondial,perimetrul T. a intrat în zona deoperaţiuni militare în care s-au purtatlupte crân cene. A fost declarat oraş la 18apr. 1989, având în subordine ad-tivă 2

sate: Colonia Tălmaciu şi Tălmăcel.
Monu mente: în oraşul T. se află casaparohială a bisericii evanghelice (1719) şibiserica „Sfântul Nicolae” (1938–1942),cu picturi murale interioare originare,executate de Ioan Cazila din Sibiu, iar însatul Tălmăcel, atestat documentar în1453 cu numele Plopii, iar cu numeleactual după anul 1488, există bisericaortodoxă „Cuvioasa Parascheva” (1784,cu fresce din 1786). În sec. 13–14, turnulde pază numit Turnu Roşu (sau TurnuSpart), situată în prezent în arealul com.Boiţa, împreună cu Cetatea Tălmaciului,numită Landeskrone, construită în 1370–1371 cu contribuţia colo nişti lor germani,având ziduri de 10 m înălţime ceînchideau un perimetru de 600 de paşifăceau parte dintr-un vast sistem defen -siv, orga nizat de oraşul Sibiu. Aceastăcetate a fost demantelată în 1453 dinordinul lui Iancu de Hunedoara, azi înruină. În arealul oraşului T., pe terasarâului Sadu, se află o rezervaţie botanică,extinsă pe 20 ha, în cadrul căreia vege -tează gladiola (Gladiolus imbricatus),stânjenelul (Iris sibirica), narcisa (Narcissus
stellaris), mărarul porcului (Peucedanum
rochelianum), iarba neagră (Calluna vulga -
ris) ş.a. Până la 7 apr. 2004, oraşul T. aavut în subordine ad-tivă satele Boiţa,Lazaret, Lotrioara şi Paltin, care la aceadată au format com. Boiţa, jud. Sibiu.
TĂLPAŞ, com. în jud. Dolj, alcătuită din5 sate, situată în zona DealurilorAmaradiei, pe râul Plosca şi pe afl. lui,Nistoi; 1 577 loc. (1 ian. 2011): 788 de sexmasc. şi 789 fem. Expl. de petrol. Pomi -cultură (pruni, meri, peri, caişi). În satulTălpaş se află bisericile „Sfântul Nicolae”(1837–1840, reparată în anii 1911 şi 1933)şi „Înălţarea Domnului” (1850), în satulSoceni există biserica „Sfinţii Voievozi”(1835), iar în astul Nistoi, biserica dinlemn cu hramul „Sfântul Dumitru”(1814). Com. T. a fost înfiinţată la 7 apr.
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2004 prin desprinderea satelor Mofleşti,Nistoi, Puţinei, Soceni şi Tălpaş din com.Fărcaş, jud. Dolj.
TĂMAŞU, masiv deluros în MusceleleArge şului, între râurile Topolog (la V) şiArgeş (la E). Alt. max.: 1 104 m. Acoperitcu păşuni, fâneţe şi livezi.
TĂMĂDĂU MARE, com. în jud. Călăraşi,alcă tuită din 7 sate, situată în CâmpiaVlăsiei, pe râul Mostiştea; 2 339 loc. (1 ian.2011): 1 202 de sex masc. şi 1 137 fem.Culturi de cereale, plante tehnice şi denutreţ, floarea-soarelui, legu minoasepentru boabe, legume, rapiţă, muştar ş.a.Creşterea porcinelor şi a păsărilor. Muzeu(în satul Călăreţi). Iaz piscicol şi pentruirigaţii. Între 17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981,com. T.M. a făcut parte din jud. Ilfov. Însatul Tămădău Mare se află bisericaavând hramul „Sfinţii 40 de Mucenici”(1748, reprată în 1810 şi 1890), iar în satulTămădău Mic există o biserică din 1843.În arealul satului Şeinoiu a fostidentificată o necropolă neolitică.
TĂMĂŞENI, com. în jud. Neamţ, alcă -tuită din 2 sate, situată în lunca şi pe teraseleSiretului; 9 436 loc. (1 ian. 2011): 4 769 desex masc. şi 4 667 fem. În satul Tămăşenise află un muzeu etnografic (1992), obiserică romano-catolică zidită în 1862-1863 şi alta în 1956-1958, iar în satulAdjudeni, atestat documentar în 1559,există o biserică romano-catolică (1972-1986) şi o biserică din lemn din anul 1810.
TĂMĂŞEU, com. în jud. Bihor, alcătuitădin 4 sate, situată în Câmpia Barcăului,pe râul Barcău, la 20 km N de muni cipiulOradea; 1 999 loc. (1 ian. 2011): 975 de sexmasc. şi 1 024 fem. Staţie de c.f. Producţiede băuturi alcoolice şi răco ritoare; pro -duse alim. Satul Tămăşeu este menţionatdocumentar, prima oară, în 1219 şi apoiîntr-un registru papal din 1332. În satulParhida, atestat documentar în 1216, seaflă o biserică din sec. 13, cu transformăridin sec. 18. Com. T. a fost înfiinţată la 28ian. 2003 prin desprin derea satelorNiuved, Parhida, Satu Nou şi Tămăşeudin com. Biharia, jud. Bihor.
TĂNĂSOAIA, com. în jud. Vrancea, alcă -tuită din 10 sate, situată în partea de SVa Colinelor Tutovei, pe râurile Zeletin şiBerheci; 2 209 loc. (1 ian. 2011): 1 162 desex masc. şi 1 047 fem. În satul Galbeni,menţionat documentar, prima oară, în1593, se află biserica având hramul„Sfântul Nicolae” (ante 1809, refăcută în1840 şi reparată în anii 1894, 1916, 1935).

Bisericile din lemn cu hramu rile „Intrareaîn Biserică a Maicii Domnului (1776) şi„Sfinţii Voievozi” (ante 1809, reparată în1878), în satele Năneşti şi Călimăneasa.
TĂRÂŢA sau PIATRA SFÂNTĂ,
Mănăstirea ~ Õ Bârnova.

TĂRCAIA, com. în jud. Bihor, alcătuitădin 4 sate, situată în Depr. Beiuş, pecursul superior al râului Crişu Negru, înzona de confl. cu Tărcăiţa; 2 002 loc.(1 ian. 2011): 968 de sex masc. şi 1 034fem. Haltă de c.f. (în satul Tărcaia). Muzeuetno grafic (Tărcaia). Satul Tărcaia aparemenţionat docu men tar, prima oară, în1332, cu denumirea de Sacerdos de villa
Tharcand. Bisericile ortodoxe, din lemn,cu acelaşi hram – „Adormirea MaiciiDomnului”, în satele Totoreni (1696–1697, cu picturi din 1818, executate deSimion Darabant) şi Mierag (1756, cuiconostas pictat în 1783 de Teodor dinKasa) şi cu hramul „Pogorârea DuhuluiSfânt” (construită în 1796 de meşterul IlieTraian şi pictată în 1816 de SimionDarabant), în satul Tărcăiţa. 
TĂRHĂUŞ Õ Grinduşu şi Tarcău (1).

TĂRLUNG, râu, afl. stg. al Râului Negru;51 km; supr. bazinului: 457 km2. Izv. dinpartea de N a M-ţilor Grohotiş, de subvf. Grohotiş, de la 1 440 m alt., curge pedirecţie S-N, străbătând mai întâi zonamontană, unde panta medie este de 30‰,iar apoi, în aval de Săcele, drenează Piem.Săcele (construit de el însuşi) şi, încontinuare, partea de E a Depr. Braşov.Pe cursul său mijlociu, în apropiere deSăcele, a fost construit un lac deacumulare pentru alimen tare cu apă, cuo supr. de 123 ha şi un vol. de 13,8 mil.m3.
TĂRLUNGENI, com. în jud. Braşov,alcătuită din 4 sate, situată în partea deE a Depr. Braşov, pe râurile Tărlung şiZizin; 8 493 loc. (1 ian. 2011): 4 248 de sexmasc. şi 4 245 fem. Nod rutier. Expl. debalast şi de argilă. Producţie de maşiniagricole, de cherestea, cuie, bolţari,ferăstraie, spirt şi de cărămidă. Muzeuetnografic. Staţiune balneo clima terică, însatul Zizin (Õ). Satul Tărlungeni aparemenţionat documentar, prima oară, la 4nov. 1484, iar la 21 iun. 1578 satul a fostdistrus în proporţie de 50% de unincendiu. Biserica ortodoxă cu hramul„Sfânta Treime” (sec. 18), în satul Zizin.Punct fosilifer (Purcăreni) cu calcarerecifale jurasice, corali şi crustacei.
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TĂRTĂRĂU, vârf în M-ţii Parâng; 1 959m alt.
TĂRTĂŞEŞTI, com. în jud. Dâmboviţa,alcătu ită din 3 sate, situată în CâmpiaTitu, pe râul Ilfov; 5 091 loc. (1 ian. 2011):2 450 de sex masc. şi 2 641 fem. Haltă dec.f. (în satul Bâldana). Centru pomi col.Fermă avicolă. Între 17 febr. 1968 şi 23ian. 1981, com. T. a făcut parte din jud.Ilfov. În satul Tărtăşeşti se află biserica„Sfântul Nicolae” (1853), în satul Guliaeste biserica „Sfânta Treime” (1898-1899),iar în satul Bâldana există mănăstirea cuacelaşi nume (de călugări), iniţial un schitde călugăriţe, cu biserica având tripluhram – „Adormirea Maicii Domnului”,„Sfântul Nicolae” şi „Sfântul Gheorghe”,construită în anii 1827–1831 prinstrădania preotului Gheorghe Bâldănescuşi a soţiei sale, Maria, schit care afuncţionat până în 1894 când a devenitbiserică de parohie. În 1994, fostul schita fost reactivat ca mănăstire de călugări,executându-se lucrări de reabilitare pânăîn anul 2006, iar la 8 oct. 2006 ansamblulmonahal a fost sfinţit.
TĂŞADULUI, Dealurile ~, zonădeluroasă în partea de N-NE a DealurilorPădurii Craiului (parte componentă aacestora), situată la marginea de NV aM-ţilor Pădurea Craiului, formândcumpăna de ape între bazinele hidrogra -fice ale râurilor Crişu Repede şi CrişuNegru. Sunt alcătuite din depozitepleistocene (argile, nisipuri, pietri şuri) şicuaternare (argile, nisipuri loessoide), cuunele intercalaţii de depozite sarmaţiene(conglomerate, gresii, marne nisipoase).Alt.: 411 m (cea mai mare din întregulcomplex 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), ColineleToglaciului (la SE), Dealurile Crasnei (laS) şi râul Ier (la V şi N), având forma unuievantai. Este o câmpie înaltă (140–180 malt.), subcolinară, cu caracter de acu -mulare piemontană, în care văile râurilors-au adâncit cu 70–80 m. Acoperită cusoluri argilo-iluviale, propice culturiloragricole, precum şi pentru pomiculturăşi viticultură.

2. Oraş în jud. Satu Mare, situat înzona de con tact a Câmpiei Tăşnadului cuColinele Toglaciului, la 160 m alt., pevalea râului Cehal, la 60 km SV de



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 înintravilan; den sitatea: 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 schimbpentru ind. chimică. Producţie de mo -toare hidraulice, de mo bilă, de conf.,încălţăminte, obiecte de uz casnic (râşniţe,stropitori, săpăligi) şi de cărămidă.Prelucr. primară a fructelor; produse depanificaţie. Centru pomi-viticol. Fermăde creştere a porcinelor. Casă de cultură.Muzeu de istorie şi etnografie, cu specificlocal (din 1978). Istoric. Localitatea aparemenţionată docu mentar, prima oară, în1021, apoi la 6 mai 1246 cu toponimul
possessio Thasnad, în 1456, iar în 1599 estecon semnată cu numele oppidum Thasnad.În 1474, episcopul Ardealului a cerutregelui Matia Corvin dreptul de aconstrui o cetate la Tăşnad, menţionatăulterior în documentele anului 1570.Ocupată de turci în 1660, aşezarea arămas sub stăpânirea aces tora timp de 30de ani. În 1709 şi 1739, populaţia dinTăşnad a fost decimată de o epidemie deholeră. În 1740–1750 şi 1757–1758, aici aufost colonizate mai multe familii degermani. Între 30 aug. 1940 şi 25 oct. 1944localit. T. s-a aflat sub ocupaţie maghiară.La 17 febr. 1968, localit. a fost declaratăoraş, având în subordine ad-tivă 6 sate:Blaja, Cig, Raţiu, Sărăuad şi Valea Morii.În anul 2000, oraşul T. a fost declaratstaţiune turistică. Monumente: bise rica„Sfântul Mihail", în stil gotic (azi bisericăreformată), datând din 1476, cu unelemodificări din 1776 şi 1867 şi turn ridicatîn 1814–1822; catedrala „AdormireaMaicii Domnului” (40 m lungime, 22 mlăţime, 47 m înălţime), construită în 1988-2000 pe locul uneia din 1893, cu fresce înstil neo bizantin; biserica romano-catolică(1903-1905, renovată în 1971-1973); bisericagreco-catolică (1996); castelul „CsereyFischer”, construit în stilul Renaşterii târzii(1771), găzduieşte în prezent Muzeul deistorie şi etnografie; biserica ortodoxă cuhramul „Sfântul Grigore Teologul” (1777),în satul Sărăuad; În peri metrul oraşuluise află două lacuri de agrement, construiteîn anii 1968–1969, unul cu o supr. de 9 515m2 şi altul de 8 419 m2.
TĂTARU 1. Munţii ~, masiv muntos înCarpaţii de Curbură, situat între alinia -

mentul văilor superi oare ale Buzăului şiTelejenelului (la V) şi cursul superior alrâului Bâsca Chiojdului (la E), fiind strânssudat spre N-NE de prelungirile M-ţilorSiriu. Prezintă o culme principală, cudirecţie NE-SV, din care se desprind maimulte culmi secundare spre V-NV şiE-SE. Culmea pr. este dominată de maimulte vârfuri (Tătăruţu 1 412 m, Mănăilă1 465 m, Vârfu lui Crai 1 473 m) despăr -ţite de şei largi. Alt. max.: 1 477 (vf.Tătaru Mare, situat în partea central-nor -dică a masivului). M-ţii T. sunt alcătuiţidin fliş şistos-grezos, cu intercalaţii degresii masive.
2. Vârf în M-ţii Giurgeu, reprezetândalt. max. a acestora (1 634 m).
3. Braţ secundar în partea de N aDeltei Dunării, desprins din braţul Chilia(pe partea dreaptă), situat pe terit. com.Chilia Veche, jud. Tulcea. Lungimea: 25km; 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 DelteiDunării, situat între braţele Chilia şiTătaru, pe terit. com. Chilia Veche, jud.Tulcea. Supr.: 400 ha.
6. Com. în jud. Prahova, alcătuită din3 sate, situată la poalele de NV ale DealuluiIstriţa; 1 048 loc. (1 ian. 2011): 521 de sexmasc. şi 527 fem. Centru pomi-viticol. SatulTătaru este atestat documentar în 1486. Însatul Podgoria se află schitul rupestru „LaChilii” (sf. sec. 16–începutul sec. 17).

TĂTĂRANI, com. în jud. Dâmboviţa,alcătuită din 4 sate, situată în zona decontact a Subcarpaţilor Ialomiţei cu Piem.Cândeşti, pe cursul superior al râuluiDâmboviţa; 5 550 loc. (1 ian. 2011): 2 758de sex masc. şi 2 792 fem. Produse textile(confecţii). Sere legumicole. Pomicultură(meri, pruni, peri). Muzeu cu obiectereligioase (în satul Căprioru). Bisericilecu acelaşi hram – „Înălţarea Domnului”,în satele Priboiu (1831, cu picturi muraleinterioare din 1835) şi Tătărani (1848) şicu hramuri duble – „Tăierea CapuluiSfântului Ioan Botezătorul” şi „SfântulNicolae” (1805–1810) şi „AdormireaMaicii Domnului” şi „Sfântul Nicolae”(1820), în satele Căprioru şi Gheboieni. 
TĂTĂRANU, com. în jud. Vrancea,alcătuită din 5 sate, situată în CâmpiaSiretului Inferior, pe râul Râmnic; 4 817loc. (1 ian. 2011): 2 297 de sex masc. şi2 520 fem. Nod rutier. Staţie (în satulBordeasca Nouă) şi haltă de c.f. (în satul

Tătăranu). Fabrică de zahăr, ruinată după1990. Culturi de cereale, de floarea-soarelui, plante de nutreţ, legume etc.Biserica „Naşterea Maicii Domnului"(2002-2011), în satul Bordeasca Veche.
TĂTĂRĂNI, com. în jud. Vaslui, alcătuitădin 9 sate, situată în partea de E a Pod.Central Moldo venesc, pe râul Crasna şipe afl. său Blăgeşti; 2 347 loc. (1 ian. 2011):1 185 de sex masc. şi 1 162 fem.Viticultură. Iaz pentru piscicul tură. Însatul Tătărăni, menţionat documentar,prima oară, în 1438 şi apoi în 1463 cunumele Gălăşani (uneori Gălăşeşti;denumirea actuală datează din 1623), seaflă o biserică având hramul „Ador mireaMaicii Domnului” (ante 1809) şi o pădurede plopi secu lari, declarată rezervaţiefores tieră, iar în satul Stroieşti existăbiserica cu hramul „Adormirea MaiciiDomnului” (1854–1857). Bisericile dinlemn cu hramurile „Sfinţii Apostoli Petruşi Pavel” (ante 1809), „Sfinţii Voievozi”(1818 sau 1823) şi „Sfântul Nicolae” (1865–1866), în satele Valea lui Bosie, Giurgeştişi Crăsnăşeni.
TĂTĂRĂŞTI, com. în jud. Bacău, alcă -tuită din 7 sate, situată în partea de SV aColinelor Tutovei, pe stg. văii Siretului;2 479 loc. (1 ian. 2011): 1 305 de sex masc.şi 1 174 fem. În satul Tătărăşti se aflăbisericile cu hramurile „Sfântul Nicolae”(1798, reparată în 1851 şi 1878 şi căzutăîn ruină în 1909) şi „Intrarea în Bisericăa Maicii Domnului” (ante 1809), iar însatul Ungureni, bisericile cu hramurile„Sfinţii Voievozi” (ante 1809, refăcută în1926) şi „Schimbarea la Faţă” (1842).Biserică din cără midă, cu hramul „SfântulDumitru” (1854, reparată în 1873), însatul Gherdana şi biserică din lemn cuhramul „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 înCâmpia Găvanu-Burdea, pe râulTeleorman; 3 762 loc. (1 ian. 2011): 1 803de sex masc. şi 1 959 fem. Expl. de petrol.Prelucr. lemnului. Culturi de cereale,floarea-soare lui, plante tehnice, uleioaseşi de nutreţ, legumi noase pentru boabe,legume etc. Viticultură. Satul Tătărăştiide Jos apare menţionat documentar în1741 pe o listă a satelor. În perioada 1870–1876 a fost unit cu Tătărăştii de Sus. Însatul Slăveşti, atestat documentar în 1510,se află ruinele bisericii „Zlăteşti” (sf. sec.18) şi o casă ţărănească din 1800.
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TĂTĂRĂŞTII DE SUS, com. în jud.Teleorman, alcătuită din 3 sate, situată înCâmpia Găvanu-Burdea, pe râulTeleorman; 2 957 loc. (1 ian. 2011): 1 489de sex masc. şi 1 468 fem. Satul Tătărăştiide Sus apare menţionat docu mentar,prima oară, în 1538, iar în 1741 esteconsemnat pe o listă a satelor. În perioada1870–1876 a fost unit cu Tătărăştii de Jos.În satul Tătărăştii de Sus se află uncomplex fortificat, format din caseleboiereşti ale fam. Bălăceanu şi o biserică,a căror construcţie s-a terminat în 1798.Zidul de incintă este înalt de 7 m şi pre -văzut cu turnuri rotunde la colţuri, dotatecu metereze. Interiorul curţii boiereşti areo supr. de 5 400 m2. În satul Udupu existăbiserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”(1846).
TĂTĂRUŞI, com. în jud. Iaşi, alcătuitădin 5 sate, situată în SE Pod. Fălticeni(Pod. Sucevei), pe râul Conţeasca; 5 552loc. (1 ian. 2011): 2 823 de sex masc. şi2 729 fem. Expl. de gresii şi de lemn.Culturi de cartofi. Centru de pielărie şicojocărit şi de prelucr. artistică a lem -nului. Muzeu. În satul Tătăruşi, menţio -nat documentar, prima oară, la 2 iul.1398, iar apoi la 19 aug. 1472, într-unhrisov de danie emis de Ştefan cel Mare,se află bisericile cu hra murile „SfântulVasile” (1827) şi „Sfântul Nicolae” (1842).
TĂTULEŞTI, com. în jud. Olt, alcătuitădin 6 sate, situată în partea centrală aPiem. Cotmeana, pe cursul superior alrâului Vedea; 1 122 loc. (1 ian. 2011): 536de sex masc. şi 586 fem. Bisericile cuacelaşi hram – „Cuvioasa Parascheva”, însatele Tătuleşti (1812), Mirceşti (1859–1862) şi Momaiu (sec. 19); biserică avânddublu hram – „Cuvioasa Parascheva” şi„Sfântul Nicolae” (1864), în satulBărbălăi.  Satul Tătuleşti apare menţionatdocu mentar, 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-ţiiRetezat, situat la  2 180 m. Supr.: 0,38 ha;ad. max.: 1,7 m.
TĂUL CUSTURII Õ Custura Mare.

TĂUL FĂRĂ FUND, lac glaciar situat înM-ţii Parâng, la 1 978 m alt. Supr.: 3,76ha; ad. max.: 17,6 m. Este cel mai mare şimai adânc lac din M-ţii Parâng. Declaratrezervaţie 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-ţiiRetezat, la 2 160 m alt. Supr.: 2, 28 ha; ad.max.: 5,9 m.
TĂURENI, com. în jud. Mureş, alcătuitădin 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. (însatul Tăureni). Prelucr. lemnului (mo -bilier). Culturi de cereale, plante tehniceşi de nutreţ ş.a. Agroturism. SatulTăureni este atestat documentar în 1454.
TĂUŞOARE, Peştera de la ~ Õ Izvorul
Tău şoarelor.

TĂUTEU, com. în jud. Bihor, alcătuită din5 sate, situată în zona de contact aCâmpiei Barcăului cu DealurileBarcăului, 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 arealulsatului Tăuteu a fost descoperit undepozit de bronz (topoare, seceri, 12brăţări, doi butoni) şi de aur (cinci verigidin aur ş.a.) depus într-un vas ceramicde dimensiuni mari, datând de la înce -putul primei Epoci a fierului (Hallstatt,c. 1200–450/300 î.Hr.) şi a fost identificatun mormânt de înhumaţie (sec. 4 d.Hr.)în care s-au găsit două oenochoe dinargint, decorate „au repousse”. În satulTăuteu, menţionat documentar, primaoară, în perioada 1291–1294, se află obiserică din sec. 15 (azi biserică refor -mată). Agroturism.
TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ, oraş în jud.Mara mureş, situat în partea de N a Depr.Baia Mare, la poalele de S ale M-ţilorGutâi, 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 înintravilan; densitatea: 1 196 loc./km2.Aeroport care deserveşte muni cipiul BaiaMare, situat la 10 km V de oraş. Staţie dec.f. (în satul Buşag). Zăcăminte de min.complexe (în satele Băiţa şi Nistru) şi depirite cuprifere (Nistru). Producţie demobilă, de produse lactate şi de sucurinaturale din fructe. Muzeul tipografuluiKiss Miklós. Bibliotecă publică (peste10 000 vol.). Şase cămine culturale.Pomicultură (meri, peri, pruni, piersici).Pădure de castan comes tibil. Viticultură.Creş terea bovinelor (Buşag). Centru deconfecţionare a lăzilor de zestre, cu veche

tradiţie (c. 200 ani), în satul Băiţa, şi fostcentru de ceramică populară (în oraşulTăuţii-Măgherăuş) în care s-au lucratpână nu demult vase de uz casnic,smălţuite. Izvoare cu ape minerale. Înarealul satu lui Buşag au fost descoperiteurmele unei aşezări paleo litice. În oraşulTăuţii-Măgherăuş, menţionat docu -mentar, prima oară, la 23 apr. 1440 şi apoiîn 1490, se află o biserică din sec. 14–15(azi biserică reformată), una romano-catolică (1875) şi două biserici ortodoxecu hramu rile „Sfinţii Apostoli Petru şiPavel” (1560, refăcută în 1630) şi „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” (1885).Com. T.-M. a fost trecută în categoriaoraşelor la 7 apr. 2004.
TÂMBOEŞTI, com. în jud. Vrancea,alcătuită din 5 sate, situată în zona decontact ale Câmpiei şi GlacisuluiRâmnicului cu Subcarpaţii Vrancei, lapoalele de E ale Dealului Căpăţânii; 3 138loc. (1 ian. 2011): 1 486 de sex masc. şi1 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. Pânăla 7 mai 2004, com. T. a avut încomponenţă satul Obrejiţa, care la aceadată a devenit comună de sine stătătoare.
TÂMNA, com. în jud. Mehedinţi, alcătuitădin 11 sate, situată în zona Piem.Bălăciţei, pe râul Huşniţa; 3 335 loc. (1ian. 2011): 1 705 de sex masc. şi 1 630 fem.Staţie de c.f. (în satul Tâmna), inaugu ratăla 5 ian. 1875. Nod rutier. Creştereaovinelor. Pomicultură. În satul Tâmna seaflă biserica având hramul „SfântulNicolae” (1808), iar în satul Valea Ursuluiexistă biserica din lemn cu hramul„Sfântul  Gheorghe” (1776), declaratămonument istoric; casa lui Mihai Dăncău(1908), în satul Cremenea.
TÂMPA, masiv muntos (ramificaţianordică a Masivului Postăvaru), caredomină dinspre SE muni cipiul Braşov,situat între văile Şchei şi Răcătău. Alcătuitpredominant din calcare tithonice pe cares-au dezvoltat unele fenomene carstice.Alt.: 957 m. Vârful masivului este legatprin teleca bină cu municipiul Braşov,aflat la poalele sale. Rezervaţie naturalăcomplexă (188,2 ha), cu specii de planteocrotite de lege (laleaua pestriţă/ Fritil -
laria montana, papucul-doam nei/Cypri -
pedium calceolus), ende mice (crucea
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voini cului/Hepatica transsylvanica,obsiga/Bro mus barcensis) şi rare (Coronilla
coro nata) şi o bogată faună reprezentatăprin urşi, veveriţe, vipere, guşteri,şorecarul comun, corbi etc. Aici seîntâlnesc şi câteva rarităţi faunistice,printre care două specii de lepidoptere(Colias erate, Argynis pandora var. dacica),precum şi alte 17 specii şi varietăţi denevertebrate rare în România, cum sunt
Apechtis rufata, Ichneumon fulvidactylus,
Ambly teles astrata, Hoplitophrys brisckei ş.a.Pe versantul de S al masivului T., maiînsorit şi mai uscat, vegetează câtevaspecii 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 suntacoperiţi de arborete rezultate în mareparte din plantaţii, în care principalelespecii sunt pinul (Pinus sylvestris) şi laricele(Larix decidua) alături de care se află şi speciispontane ca fagul, gorunul, carpenul, teiulşi ulmul. Subarboretul este alcătuit din alun(Coryllus avellana), soc (Sambucus race mosa),sânger (Cornus sanguinea), corn (Cornus
mas), paţachina (Rhamnus frangula) ş.a.Important obiectiv turistic (de pe vârful săuse poate admira panorama municipiuluiBraşov şi a Ţării Bârsei).
TÂMPĂHAZA Õ Rădeşti.

TÂMPENI Õ Movileni (3).

TÂMPEŞTI Õ Războieni.

TÂRGOVEŢI Õ Boloteşti.

TÂRGOVIŞTE 1. Câmpia Târgoviştei,câmpie piemon tană înaltă (alt. medie: 200m), rezultată din unirea conurilor dedejecţie ale Dâmboviţei şi Ialo miţei,situată în partea central-nordică aCâmpiei Române (fiind parte compo -

nentă a acesteia), între SubcarpaţiiIalomiţei (la N), râul Ialomiţa (la E),Câmpia Titu (la S) şi râul Cobia, res pectivPiem. Cândeşti (la V). Este constituităpredominant din depozite aluviale,aparţinând Pleistocenului superior(îndeosebi pietrişuri şi nisipuri), care aparpe tera sele râurilor, peste care s-au formatdiferite cate gorii de soluri argiloiluviale,propice culturilor agricole. Câmpia T. esteintens fragmentată de văile unor râuri(Ursoaia, Şuţa, Dâmboviţa, Ilfov, Ialo miţaş.a.), care pe anumite porţiuni s-audeplasat în diagonală, pe direcţie NV-SE.
2. Municipiu în partea central-sudicăa României, reşed. jud. Dâmboviţa, situatîn Câmpia Târgo viştei, în apropiere deSubcarpaţii Ialomiţei, la 280–292 m alt.,pe râul Ialomiţa, la 72 km NV de capitalaţării (municipiul Bucureşti); 87 804 loc.(1 ian. 2011): 41 735 de sex masc. şi 46 069fem. Supr.: 50,4 km2, din care 24,5 km2 înintravilan; densitatea: 3 584 loc./km2.Nod feroviar (staţia de c.f. a fostinaugurată la 2 ian. 1884) şi rutier.Important centru industrial al ţării, cuîntreprinderi producătoare de oţelurialiate şi înalt aliate, sârmă şi bare dinoţeluri speciale, benzi electrotehnicelaminate la rece, strunguri automate,utilaj petrolier, automacarale, materialrulant feroviar şi rutier, maşini-unelte(dispozitive de frezat şi găurit),armament şi muniţie, fire, cabluri şibecuri electrice, mobilă, saltele, articole
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de sport, lacuri şi vopsele, confecţiitextile, mat. de constr. (pre fabricate dinbeton), produse alim. (preparate dincarne şi lapte, gemuri, sucuri naturale,nectar, drojdie, spirt, panificaţie ş.a.). Serelegumicole. Tipografie. Teatrul „TonyBulandra” (inaugurat la 30 ian. 2002) şiTeatrul de păpuşi „Neghi niţă” (f. 1983).Universitatea de stat „Valahia” (f. 1992),cu şase facultăţi. Şcoli vechi (în 1640 a fostînfiinţată o şcoală care în perioada 1646–1652 a funcţionat ca „schola graeca elatina”, în 1741 este atestată ŞcoalaDomnească şi Şcoala gre  cească de pelângă biserica Stelea, în 1842 exis tau treişcoli particulare în care se predau limbileromână, franceză şi greacă, iar în 1874–1875 a fost înfiinţată prima şcoală de tipsecundar, transfor mată în liceu în 1921).Biblioteca judeţeană „Ion Heliade-Rădulescu” (f. 1944), cu 326 204 vol.Numeroase muzee: Com plexul muzealjude ţean, cu colecţii de arheo logie, istorie,arte plas tice, etno grafie, documenteliterare, cărţi vechi, manuscrise ş.a.înfiinţat în 1967; Com plexul naţionalmuzeal „Curtea Dom nească”, înfiinţat în1944, include obiecte de artă bisericeascădin epoca brân covenească, veşmintepreoţeşti, tipărituri vechi, mobilier,ceramică, podoabe, arme etc.; Muzeul deArtă (picturi religioase, mobilier de epocă,ţesături orientale, podoabe ş.a.), înfiinţatîn 1971; Muzeul de Istorie şi Arheologieînfiinţat în 1944 (ceramică şi figurine

Târgovişte (2). Ansamblul Curţii Domneşti (vedere aeriană)

Târgovişte (2). Liturghierul lui Macarie (1508)



neolitice, ceramică din Epoca bronzului,tezaurele monetare din argint, mace -donene şi thassiene, de la Căprioru,datând din sec. 2 î.Hr., tezaurul demonede dacice de la Adânca ş.a.); Muzeulscriitorilor dâmboviţeni (1967); Muzeultiparului şi al cărţii vechi româneşti,înfiinţat la 11 mai 1967 (manu scrise,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 perso nale alepictorului) în care a trăit şi creat marelepictor în perioada 1922–1944; casele

memoriale „Grigore Alexandrescu”, „IonHeliade-Rădulescu”, „I. Al. Brătescu-Voineşti”. La T. are loc anual (din 1967),în luna octombrie, Festivalul naţional deinterpretare a romanţelor „Crizantema deaur”, devenit (din 1992) Festi valulinternaţional de interpretare a roman ţelor,şanso netelor şi canţonetelor „Crizantemade aur”. Post local de televiziune alAntenei 1 (inau gurat la 3 aug. 2008).Parcul „Chindia” (6 ha), cu grădinăzoologică. Spital municipal, cu vechi tra -diţii (1822). Istoric. Săpăturile arheologiceefec tuate în perimetrul oraşului şi în sateledin apropiere au scos la iveală vestigiimateriale datând din Neo li  ti cul târziu(fragmente ceramice aparţinând cultu riiGumelniţa, milen. 4–3 î.Hr., fusaiole,cuţite, răzui toare din piatră, vârfuri delance şi de săgeţi ş.a.), din Epoca bronzului(topoare din bronz, dălţi ş.a.), din perioadageto-dacică, din sec. 1–3, 5–6, 8–10 şi 12–14.Localitatea apare menţionată docu -mentar, prima oară, în 1396, într-o notăde călătorie a cruciatului bavarez JohannSchiltberger (martor ocular al bătăliei dela Nicopole din 25 sept. 1396 dintrearmata condusă de regele Ungariei,Sigismund de Luxem burg şi cea turcăaflată sub comanda sulta nului Baiazid ITrăsnetul) care aminteşte că Mircea celBătrân, domn al Ţării Româneşti, a mutatîn acel an (1396) capitala Ţării Româneştide la Curtea de Argeş la Târgovişte,construind aici Curtea Dom nească şiparaclisul, împrej muite cu o palisadă şipământ bătut. La sf. sec. 14, aşe zarea aveao struc tură urbană bine definită, cu oreţea stradală şi locativă armoniosînchegată pe zone şi întregită (laînceputul sec. 15) cu defini tivarea

ansamblului Curţii Domneşti. Într-un actemis în 1418 de către Mihai, fiul luiMircea cel Bătrân, este atestată existenţaoraşului Târgovişte. Situat la încrucişareaunor importante drumuri comerciale şiaflat pe drumul comercial continental ceasigura legăturile între Europa Centralăşi ţările Orientului Apropiat, oraşul T. aîndeplinit funcţia de capitală a ŢăriiRomâneşti din 1396 şi până în 1659 (cânddomnul Gheorghe Ghica a mutatcapitala la Bucureşti), timp în care a fostcel mai important centru economic, ad-tiv, cultural şi comercial al ţării (aiciajungeau mărfuri aduse de negustori dinBoemia, Italia, Orient ş.a.). Rolul activ decapitală a Ţării Româneşti reiese şi dinfaptul că în perioada 1459–1545, la T. aufost emise majoritatea actelor cancelarieidomneşti (peste 230). În 1443 (şi, din nou,în 1737) oraşul a fost jefuit şi incendiatde turci, iar în vara anului 1462 a fostteatrul unor lupte crâncene între oastealui Vlad Ţepeş şi armatele invadatoare,comandate de Mahomed II, din caredomnul Ţării Româneşti a ieşit învin -gător. În timpul domniei lui Radu celMare (1495–1508), oraşul T. ajunsese unînsemnat centru cultural al Ţării Româneşti,prin înfiinţarea, la mănăstirea Dealu dinapropiere, de către mitropolitul şi tipo -graful sârb Macarie (adus de domnitor)a primei tipografii, de sub teascurilecăreia au apărut (în limba slavonă) treicărţi de cult: Liturghierul (1508), Octoihul(1510) şi Evangheliarul (1512), acestea fiindprimele tipărituri apărute în ŢaraRomânească. La întărirea rolului de
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Târgovişte (2). Biserica Domnească Mică, cu hramul „ Sfânta Vineri”
Târgovişte (2). Biserica Domnească Mare, cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului”

Târgovişte (2). Turnul Chindiei



capitală a Ţării Româneşti, o importanţămajoră a avut-o aducerea de către domnulNeagoe Basarab, în 1517, a sediuluiMitro poliei Ţării Româneşti de la Curteade Argeş la Târgovişte, menţinut aicipână în 1671, în ciuda frecventeloroscilaţii ale reşedinţei voievodale (deamintit că, în 1520, la T. a fost inauguratansamblul Mitropoliei Ţării Româneşti).În 1532, Francesco della Valle, secretarulaventurierului veneţian Aloisio Gritti(favorit al marelui vizir Ibrahim), consemnaîntr-o notă de călătorie că „Târgovişteeste un oraş nu prea mare, aşezat în şesşi înconjurat de ziduri, iar castelul din el,în care locuieşte domnul ţării, esteîmprejmuit cu pari din stejar, foartegroşi”. În 1581, călugărul veneţian GeronimoArsegno afirma că „…la Târgovişte există1 000 de case”. La 16 oct. 1593, laTârgovişte, oastea lui Mihai Viteazul aînfrânt trupele turceşti comandate deSinan Paşa, iar la sf. anului 1610, armatalui Gabriel Báthori, venită să-l prindă pevoievodul Radu Şerban, a ocupat timpde trei luni (ian.-mart. 1611) oraşul,jefuindu-l. În 1645, oraşul a fost fortificatcu val de pământ şi şanţuri de apărare,străjuite din loc în loc de bastioane, eltransfor mându-se astfel într-o adevăratăcetate, numită Cetatea Târgoviştei. În adoua jumătate a sec. 16 şi prima jumătatea sec. 17, T. a cunoscut o intensădezvoltare urbană, comercială şimeşteşu gărească, căpătând aspectul unui

oraş mare. Astfel, la mijlo cul sec. 17,călătorul Pietro Deodato Bakšić con -semna într-o notă de călătorie că oraşul
T. număra c. 20 000 loc., iar Paul de Alep,originar din Siria, făcea o asemănare întreoraşul T. şi oraşele siriene Alep şiDamasc. În sec. 17, la T. au fost construitemulte biserici şi case boiereşti, au fostpavate străzile cu trunchiuri de lemn, auapărut noi ateliere meşteşugăreşti şiprăvălii, iar meşteşugarii şi ne gustoriis-au organizat în bresle (tăbăcari, cojocari,cavafi, abagii, şelari, croitori, zugravi,săpunari, teslari, cămătari, zarafi etc.). În1628 şi 1636, oraşul a fost distrus în mareparte de cutremure, în 1655 pustiit deseimeni, iar în 1658 de turci şi de tătari.În 1660, domnul Gheorghe Ghica adistrus Curtea Domnească, din ordinulturcilor, iar în perioada 1668–1671 a fostmutată Mitropolia la Bucureşti. În 1695,Constantin Brâncoveanu a refăcut CurteaDomnească petrecându-şi aici o mareparte din an. În perioada fanariotă, T. şi-apierdut definitiv rolul de reşed. dom -nească (domnii rămânând de jure stăpâniiCurţii Domneşti părăsite) şi, totodată,aspectul urban. La 14 oct. 1802, oraşul afost puternic afec tat de un cutremurnăprasnic. În noaptea de 26 spre 27 mai1821, la T. a fost ucis Tudor Vladimirescu,în urma complotului organizat în tabărade la Goleşti. După o îndelungatăperioadă de stagnare şi chiar de decădere(din a doua jumătate a sec. 18 şi până înprimele decenii ale sec. 19), oraşul adevenit, în 1832, reşed. jud. Dâmboviţa,cunoscând o dezvoltare permanentă (mai

ales în perioada interbelică) şi apoi onouă perioadă de înflorire în a douajumătate a sec. 20. În apropiere de T. aufost prinşi, în seara zilei de vineri, 22 dec.1989, soţii Elena şi Nicolae Ceauşescu(care fugi seră din Bucureşti cu unhelicopter şi apoi cu un autoturism),judecaţi (după trei zile), condamnaţi lamoarte şi executaţi prin împuşcare la 25dec. 1989 în curtea unei cazărmi militare.Trecut în categoria municipiilor la 17 febr.1968, T. a fost declarat oraş-martir la 15dec. 1994, cu ocazia împlinirii a cinci anide la eveni mentele din dec. 1989. La 14ian. 1995, la T. a fost inaugurată primalinie de troleibuz, în lungime de 4,2 km.În prezent, municipiul T. are în subor -dine ad-tivă localit. componentă Priseaca.
Monumente: ansamblul Curţii  Dom neşti,cu bise ricile Domnească Mare,Domnească Mică şi ruinele PalatuluiDomnesc (sec. 14–17), dominate demasivul Turn al Chindiei spre NV (înaltde 27 m, în formă de cilindru cudiametrul de 9 m), construit ca turn deapărare în a doua jumătate a sec. 15.Înfăţişarea actuală a Turnului Chindieidatează din perioada 1847–1851, când afost restau rat prin grija domnuluiGheorghe Bibescu. În prezent, TurnulChindiei prezintă deteriorări grave,provocate de cutremurele din 4 mart.1977, 30 aug. 1986 şi 30 mai 1990, nece -sitând ample lucrări de consolidare şirefacere; Biserica Domnească Mare (30 mlungime şi 14 m lăţime), cu hramul„Ador mi rea Maicii Domnului”,construită în anii 1583–1585, din iniţiativa
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Târgovişte (2). Ruinele Palatului Domnesc şi biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Domneasca Mare
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domnului Petru Cercel, ca paraclis alCurţii Domneşti, a fost reparată şi pictatăîn anii 1697–1699 prin osârdia domnuluiConstantin Brân co veanu, renovată în1745, în timpul domniei lui Grigore Ghicaşi restaurată în anii 1961–1966. Bisericapăstrează un remarcabil tablou votiv careînfăţişează pe voievozii Neagoe Basarab,Matei Basarab, Petru Cercel şi ConstantinBrâncoveanu în chip de ctitori, precumşi frumoase picturi murale executate deo echipă de meşteri condusă de Constan -tin Zugravul; Biserica Domnească Mică,având hramul „Sfânta Vineri”, a fostconstruită în 1517 prin strădania cluce -rului Manea Perşanu şi a soţiei saleVlădaia, fortificată cu ziduri de incintăîn 1595, ca şi Curtea Domnească, şi res -tau rată în 1654, apoi după incendiile din1712 şi 1756, după cutremurul din 14 oct.1802, şi în anii 1850–1852, 1907–1910 şi1969–1973. În pro na osul bisericii se aflămormântul Doamnei Bălaşa, soţia luiConstan tin Şerban; Biserica Arhiepisco -piei, ctitorie din anii 1515–1518 a dom -nului Neagoe Basarab, terminată deRadu Paisie la jumătatea sec. 16, restau -rată în 1708 prin osârdia lui ConstatinBrâncoveanu şi dărâmată în 1888,deoarece căzuse în ruină. Pe loculbisericii demolate a fost construită (1890–1923), după planurile arhitectului francez,Émile André Lecomte du Noüy, obiserică nouă, cu hramul „ÎnălţareaDomnului”, de plan bizantin, pictată înanii 1930–1933 de Dimitrie Belizarie,devenind catedrală arhiepiscopală;biserica mănăstirii „Stelea”, cu hramul

„Învierea Domnului”, a fost construită înanii 1636-1637 şi 1644–1645, în stil moldo -venesc, de domnul Vasile Lupu, zidităpe locul uneia din 1582. Picturile muraleau fost realizate în 1705-1706 şi restaurateîn 1943 şi 2009-2011. Turnul-clopotniţă afost ridicat în 1580, iar zidul de incintă în1645. Prădată şi jefuită de turci şi de tătari(1658), biserica a fost reparată ulterior,iar în sec. 18–20 a fost supusă unorreparaţii repetate (1715, 1780, 1813, 1865,1879, 1943–1946, 1970–1980 şi 1991-1999);biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şiElena”, ctitorie din 1650–1651 a domnuluiMatei Basarab (cu învelişul refăcut în1731–1732 şi picturi murale executate în1753), a fost incendiată de turci în 1821şi refăcută ulterior; bisericile „SfântulGheorghe” (ctitorie din 1512–1517 a luiNeagoe Basarab, reparată în anii 1730,1794, 1812, 1862, 1941, 2009-2010),„Sfântul Nicolae”-Androneşti (ctitoriedin 1527-1528 a marelui vornic ManeaPerşanu, pustiită de turci în 1595, repa -rată apoi de preotul Goncea, avariată decutre murul din 1636 şi reparată din nouîn anii 1653–1655 de doamna Elina, soţialui Matei Basa rab) şi pictată în 1813,„Adormirea Maicii Domnului”-Creţulescu(zidită din cărămidă aparentă în anii1638–1640, prin strădania lui DragomirCreţulescu, reparată în perioada 1765–1780 şi pictată în 1863 de GheorgheTattarescu), „Sfântul Dumitru” (ctitoriedin 1639 a marelui sluger DumitruBuzinca, reparată şi zugră vită în 1697–1698, consolidată după cutremurele din14 oct. 1802 şi 10 nov. 1940 şi repictată în

1865), „Sfântul Nicolae”-Simuleasa (1636),„Sfân tul Nicolae”-Geartoglu (sec. 14–15,refăcută în 1638, 1777-1787), „SfinţiiVoievozi” (menţionată documentar în1615, refăcută în 1767, renovată în 1823,reparată şi pictată în 1849 de zu graviiAvram, Sache şi Pârvu din Târgovişte şires taurată în 1910), „Tăierea CapuluiSfântului Ioan Boteză torul”-SfântulIonică (sec. 16, reparată în 1780, 1809 şi1860 şi restaurată în 1972), „SfântulŞtefan”-Stolnicu (ctitorie din 1704–1705a Stolnicului Constantin Canta cuzino),„Sfinţii Trei Ierarhi”-Albă sau Bisericajudeţului, având 20 m lungime şi 7 mlăţime (ante 1632, reparată în 1777),„Cuvioasa Parascheva” (1800), „IzvorulTămăduirii”-Oborul Vechi (1832–1833,restaurată în 1870, 1936 şi 1983 – când afost şi pictată), „Sfântul Haralambie”(1864-1865), „Sfântul Nifon”-Sârbi (1852–1854), „Sfinţii Atanasie şi Chiril” (ctitoriedin 1768 a lui Badea şi Iordache Văcărescu,cu picturi murale originare), „SfântulFrancisc” (sec. 16, reparată în anii 1897–1898, catolică), având 28,50 m lungime şi8,25 m lăţime; Biserica „Adormirea MaiciiDomnului” sau Biserica Târgului, ctitoriedin 1653–1654 a cărturarului UdrişteNăsturel, reparată în 1825, 1942 şirestaurată în 1974–1976; Sinagogă (1880).Printre clă dirile monumentale laice seevi denţiază casa Stolnicului ConstantinCanta cuzino (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 arhitectuluiDumitru Maimarolu, Primăria veche(1897, arhitect Giovanni BaltasareVignossa), fosta Prefectură judeţeană(1895), Tribunalul vechi (1910, azi Muzeulde Istorie), Poşta veche (1906, arhitect Al.Clavel), Muzeul de Arheologie (1938,arhitect Nicolae Ghika-Budeşti) ş.a.Numeroase statui şi busturi: statuiadomnului Mircea cel Bătrân (dezvelită la1 dec. 1993) şi busturile lui GrigoreAlexandrescu, dezvelit în 1920 (sculptorIon Pavelescu Dima), Ienăchiţă Văcărescu(1936, autor Vasile Blendea), Dan II (1967,autor Vasile Blendea), Vasile Cârlova(1932, sculptor Vasile Blendea), IonHeliade-Rădulescu (1902, autor FredericStorck) ş.a. În apropiere de Târgovişte (lac. 4 km N), în satul Viforâta din com.Aninoasa, se află mănăstirea Dealu şimănăstirea Viforâta (Õ Aninoasa 3).Important centru turistic.
TÂRGŞORU VECHI, com. în jud.Prahova, alcătuită din 4 sate, situată înCâmpia Ploieştului, pe stg. râuluiPrahova şi pe ambele maluri ale râuluiLeaotu; 9 523 loc. (1 ian. 2011): 4 811 desex masc. şi 4 712 fem. Staţie de c.f. (însatul Zahanaua). Reşed. com. este satul
Strejnicu. Culturi de cereale, plantetehnice şi de nutreţ ş.a. Creşterea por -cinelor. Muzeu sătesc (1969), în conaculMoruzzi, construit la începutul sec. 20,declarat monument istoric în 1991. Peterit. satului Târgşoru Vechi a fostdescoperit (1956 şi ulterior) un vastcomplex arheologic, extins pe ambelemaluri ale râului Leaotu, care cuprindemai multe aşezări şi cimitire (c. 800 demorminte de înhumaţie şi incineraţie) cese succed din Paleolitic şi până înfeudalismul târziu. Astfel, aici au fostidenti ficate vestigiile unor aşezărineolitice, aparţinând culturilor Criş,Boian şi Gumelniţa, cu ceramică tipică, aunora din Epoca bronzului (culturile Teişi Monteoru) şi din prima Epocă afierului (sec. 8–6 î.Hr.) cu ceramicăhallstattiană, 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-aavut sediul Legiunea a XI-a Claudia. Totaici au mai fost descoperite urmele unei

aşezări dacice precum şi o necropolă detip Chitila (sec. 3 d.Hr.) cu morminte deincineraţie, ale unei aşezări cu onecropolă birituală de tip Sântana deMureş (sec. 4 d.Hr.), cu in ventar variat(ceramică fină, piepteni din os, aplice,fibule, pahare din sticlă, cata rame dinbronz şi argint, mărgele din sticlă, arme,lamă de plug ş.a.), precum şi numeroasebordeie din sec. 5 şi 8–11. Satul TârgşoruVechi apare menţionat documentar,prima oară, ca oraş la 6 aug. 1413, fiindconsiderat, până în 1570, printre primeleoraşe ale Ţării Româneşti, dată după careşi-a pierdut însemnătatea din cauzaafirmării oraşului Ploieşti din apropiere.În 1517, domnul Neagoe Basarab a ridicatoraşul Târgşoru Vechi la rangul de reşed.de scaun. În satul Târgşoru Vechi se aflăruinele cetăţii lui Mircea cel Bătrân (c.1400), ruinele Bisericii Albe construită în1536 de negustorii din localitate şi căzutăîn ruină după anul 1570, ruinele BisericiiRoşii (1570–1579) şi ruinele bisericii„Ador mirea Maicii Domnului” ctitorităde domnul Mihnea Turcitul în anul 1589.Tot în satul Târguşoru Vechi se aflămănăs tirea Turnu (de călugări), reacti -vată în anul 1997, cu biserica având tripluhram – „Sfântul Nicolae”, „Sfinţii Arhan -gheli Mihail şi Gavriil” şi „Sfântul Pante -limon”, construită în anii 1997–2001 înapropierea ruinelor fostei mănăstiriTurnu a cărui biserică fusese ctitorită dedomnul Vlad Ţepeş şi sfinţită la 24 iun.1461, rectitorită de voievodul NeagoeBasarab (1512–1521) şi restaurată în anii1670–1671 de domnul Antonie-Vodă dinPopeşti care, alături de vechiul hram –„Sfântul Nicolae” – i-a mai adăugat hra -mul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”.La sfârşitul sec. 17, domnul ConstantinBrâncoveanu a poruncit ca această bise -rică să fie pictată, iar către mijlocul sec.18, domnul Grigore II Ghica a făcutimportante danii acestei mănăstiri, închi -nând-o spitalului Sfântul Pantelimon dinBucureşti, atribuindu-i şi el un al treileahram – „Sfântul Pante limon”. Pe la sf.sec. 19 obştea monahală de la mănăstireaTurnu s-a risipit, iar lăcaşul a rămas înruină până în 1997, când prin grijaPatriarhului Teoctist a fost reînfiinţată.Biserica nou construită (1997–2001) a fostzidită după proiectul arhitectului CălinHoinărescu, iar picturile murale inte -rioare executate de Romeo Andronic.Bisericile cu hramurile „Sfinţii ApostoliPetru 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., înzona de confl. a râului Covurlui cu râulChineja, la 53 km N-NV de municipiulGalaţi; 7 536 loc. (1 ian. 2011): 3 745 desex 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 şide produse alim. (brânzeturi, panificaţieş.a.). Centru viticol şi de vinificaţie(podgoria „Dealul Bujorului”, 4 000 ha).Ferme avicolă şi de creştere a ovinelor.Pomicultură. Staţiune de cercetăriviticole. Muzeu de istorie şi etnografieîntemeiat pe baza unei colecţii din 1876.Casă de Cultură. Cămin cultural. Biblio -tecă publică (peste 30 000 vol.). Istoric.Locali tatea apare menţionată pentruprima oară într-un hrisov emis de Ştefancel Mare în 1491, în care se con semneazăcă domnul Moldovei „milueşte peNeagoe Orbescul cu satul Căţeleşti, peCovurlui” (vechiul nume al aşezării deastăzi; topo nimul actual i-a fost atribuitmai târziu). La 21 iul. 1776, locali tateaeste amintită într-un hrisov al domnuluiGrigore III Ghica în care acesta po -meneşte de „moşia Bujor din ţinutulCovurlui, care aparţinea bătrânilorHouran, Baniţă şi Lupu lui Bujor”. Înperioada 1838–1950 s-a numit Golăeşti (cuexcepţia unei scurte perioade de timp dinanul 1934, când a purtat numele I. G.
Duca, în memoria fostului prim-ministruucis de legionari). La 6 mai 1844, aşezareaapare consemnată ca târg. Declarat oraşla 17 febr. 1968 (prin unificarea satelorBujor şi Bujor-Sat din fosta com. Bujor)şi numit T.B. În prezent, oraşul TârguBujor are în subordine ad-tivă 2 sate:Moscu şi Umbrăreşti. Bisericile „SfinţiiArhangheli Mihail si Gavriil” (1880-1882),„Sfântul Dimitrie” (1849) şi „AdormireaMaicii Domnului” (1895-1896), în sateleMoscu şi Umbrăreşti şi în oraş.
TÂRGU CĂRBUNEŞTI, oraş în jud. Gorj,situat în Sub carpaţii Olteniei, în parteade E a Depr. Târgu Jiu-Câmpu Mare, lapoalele de E ale Dealului Bran, la 150 malt., în zona de confl. a râului Blahniţa cuGilort, la 46 km SE de municipiul TârguJiu; 8 892 loc. (1 ian. 2011): 4 331 de sexmasc. şi 4 561 fem. Supr.: 137 km2, dincare 12,9 km2 în intra vilan; densitatea:689 loc./km2. Staţie de c.f. (inau gu rată la16 ian. 1888). Nod rutier. Expl. de petrol
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şi de balast. Parc fotodeltaic (52 ha), aflatîn construcţie. Producţie de conf.,tricotaje, cărămizi refrac tare, ambalajedin lemn şi de produse alim. (pre paratedin lapte, dulciuri ş.a.). Fermă de creş -tere a ovinelor. Centru de cera micăpopulară roşie (în satul Ştefăneşti).Muzeul „Tudor Arghezi”. Casă decultură. Parcul natural Stejeret. Istoric.Aşezarea, menţio nată docu mentar, primaoară, la 18 ian. 1480 cu numele Gilart, apoila 24 apr. 1484 cu toponimul Târgu
Gilortului sau Târgu Bengăi, şi-a schimbatulterior denumirea în Petreştii de Sus (la15 iun. 1504), apoi Petreştii, iar din 1912poartă numele actual. În 1864 apareconsemnată ca importantă comunărurală, cu renumite târguri de vite şicereale, iar la 17 febr. 1968 a fost trecutăîn categoria oraşelor. În pre zent, 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 IoanBotezătorul” – Cămără şeasca, cu bisericaavând dublu hram – „Sfântul IoanBotezătorul” şi „Sfântul DimitrieIzvorâtorul de Mir”, ctitorie din anul 1780a polcovnicului Mihai Colţescu, cu picturimurale inte rioare din 1831 executate dezugravii Matei şi Gheorghe. Biserica areun pridvor sprijinit pe stâlpi din piatră cuarcade semicirculare, în stil brâncovenesc.Biserica a fost reparată în anii 1880 şi 1928şi restaurată în 1967–1969. Declaratămonument istoric în anul 1920. Mănăs -tirea a fost reînfiinţată la 1 sept. 1994,ulterior fiind construită o clădire cu 25de camere (chilii), trapeza, ateliere ş.a.;biserică având triplu hram – „SfântulIoan”, „Sfântul Nicolae” şi „SfântulGheorghe” (1824–1825, cu fresceoriginare), în satul Cojani; bisericile dinlemn cu hramurile „Sfinţii ÎmpăraţiConstantin şi Elena” (1746), „NaştereaMaicii Dom nului” (1777) şi „SfântulNicolae” (1836), în satele Curteana, Flo -reş teni şi Ştefăneşti. În satul Cărbu neşti-Sat se află bisericile din lemn cuhramurile „Cuvioasa Paras cheva” (1698)şi „Adormirea Maicii Domnului” (1832),iar în satul Pojogeni există trei biserici dinlemn, una cu hramul „Înăl ţareaDomnului” (1796), alta cu hramul „SfinţiiVoievozi” (1797) şi alta cu dublu hram –„Sfântul Gheorghe” şi „Înăl ţareaDomnului” (1834–1838).
TÂRGU CUCU Õ Dumbrăveni (4).

TÂRGU FRUMOS 1. Oraş în jud. Iaşi,situat în Câmpia Jijiei Inferioare, la 100m alt., pe stg. râului Bahlueţ, la 45 km Vde 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 înintravilan; densitatea: 2 925 loc./km2.Staţie de c.f. (inau gurată la 1 iun. 1870).Nod rutier. Producţie de mobilă, conf.,tricotaje, stofe, încălţă minte (din 1977),ceramică şi de produse alim. (dulciuri,panificaţie, preparate din carne ş.a.).Abator de păsări. Centru viticol şi devinificaţie. Muzeu etnografic şi dearheologie. Bibliotecă (1924) cu peste33 000 vol. Istoric. În arealul oraşului aufost desco perite vestigii materiale datânddin Neolitic, din epocile bronzului şifierului (Hallstatt şi La Tène), dinperioada dacică şi din timpul feudalis -mului. Întemeiată ca târg la sf. sec. 14,aşezarea apare menţionată prima oară, caatare, la 6 oct. 1448, într-un act prin carePetru II, fiul lui Alexandru cel Bun,dăruieşte mănăstirii Probota din PoianaSiretului, între altele, „toată ceara care seva strânge din Târgu Frumos”. Lajumătatea sec. 15 figura ca „oraş vechi”şi punct vamal cu o intensă activitatecomercială. În timpul domniei lui Ştefancel Mare (1457–1504), oraşul a fosttemporar reşed. dom nească. Ulterior,domnul Petru Rareş (1527–1538; 1541–1546) a avut aici o Curte Domnească subîngrijirea unui pârcălab, iar Vasile Lupu,domn al Moldovei (1634–1653), a avut unpalat de popas care apoi a căzut în ruină.În perioada 1426–1834, oraşul TârguFrumos a fost capitala ţinutului Cârli -gătura (amintit docu mentar, prima oară,la 12 aug. 1426) şi unul dintre cele maimari târguri de miere şi ceară de albinedin Moldova, cu 12 iarmaroace pe an.După invazia tătarilor din 1512 şi cea apolo nilor conduşi de Jan III Sobieski din1686, târgul medieval a decăzut pentruun timp, revenindu-şi însă de fiecaredată. Misionarul apostolic Fra AntonioGiorgini consemna în 1688 că la TârguFrumos nu mai existau „decât vreodouăzeci de case de oameni săraci”. Prinmăsurile de repopulare luate de domniiMoldovei în a doua jumătate a sec. 18 şiînceputul sec. 19, oraşul Târgu Frumos arenăscut treptat. Astfel, privilegiulacordat în 1815 de domnul ScarlatCallimachi a determinat o organizaredeosebită a oraşului (s-au pavat străzilecu lemn, s-au înfiinţat serviciile de pazăşi de pompieri etc.), înre gis trându-se o
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creştere demografică şi o dezvoltarecomercială şi meşteşugărească, aicistabilindu-se, alături de români, maimulţi evrei şi lipoveni. În a doua jumătatea sec. 19, oraşul a intrat în declin, fiindtrecut în categoria comunelor urbane,statut menţinut până în 1950, când a fostdeclarată comună rurală (aceasta şi ca oconsecinţă a distru gerii localităţii înproporţie de 75%, provocată de opera -ţiunile militare din timpul celui de-alDoilea Război Mondial). Localitatea a fosttrecută din nou în rân  dul oraşelor la 17febr. 1968 prin contopirea sa tu lui TârguFrumos cu satul Jora din fosta com. TârguFrumos. Monumente: bisericile „SfântaParascheva”-Domnească (ctitorie din1535–1541 a lui Petru Rareş, cu uneletransformări din 1814 şi reparaţii din 1926şi 1970, pictată în 1906), „PogorâreaDuhului Sfânt” (1853–1856), declaratămonument istoric în 2004, şi „SfântulNicolae” (1801, cu transformări din 1848);biserică romano-catolică (1991-2005);Şcoala de fete (1842–1859). La TârguFrumos s-au născut şi au copilărit criticulliterar Garabet Ibrăileanu (1871–1936) şipoetul Theodor Neculuţă (1859–1904).
2. Vechea denumire (până la 7 mai2004) a satului şi a com. Ion Neculce, jud.Iaşi.

TÂRGU GILORTULUI Õ Târgu
Cărbuneşti.

TÂRGU JIU, municipiu în SV României,reşed. jud. Gorj, situat în Depr. Târgu Jiu-Câmpu Mare, la 205–230 m alt., pe am -bele maluri ale văii Jiului, în apropierede confl. cu râul Amaradia Pietroasă(8 km S) şi la c. 20 km de ieşirea Jiului dindefileul 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 determoficare. Producţie de utilaje pentruconstrucţii, de vopsele, lacuri şi cerneluritipografice, de mobilă, cherestea, placaje,parchete şi de ciment (în localit. com -ponentă Bârseşti), var (Preajba Mare), deproduse ceramice refractare, prefa bricatedin beton, confecţii, sticlărie pentrumenaj, de nutreţuri concentrate şi de pro -duse alim. (pre pa rate din carne şi lapte,băuturi alcoolice, ţigarete, bere, dulciuri,panificaţie ş.a.). Morărit. Ferme avicolăşi de creştere a porcinelor. Centrupomicol şi fost centru de ceramicăpopulară roşie (activitatea olarilor aîncetat în 1982). Sta ţiuni de cercetare şiproducţie a cartofului şi de cer ce tare şiproducţie pomicolă. Teatrul de Stat„Elvira Godeanu” (f. 1993); Univer sitatea„Constantin Brâncuşi (f. 1991 şirecunoscută oficial la 19 nov. 1997), cudouă facul tăţi. Biblioteca judeţeană„Christian Tell” (1934), cu c. 300 000 vol.;Muzeul judeţean „Alexandru Ştefu lescu”

(f. 16 iul. 1894), cu secţii de istorie şiarheologie (între expo nate există o colec -ţie de documente vechi referitoare laistoria Gorjului, strânse, cercetate şi pre -lucrate de istoricul Alexandru Ştefulescu),etnografie şi artă; Muzeu muni cipal deistorie, cu colecţii de arheo logie şi istoriedin preistoric şi până în 1918; Muzeul deArtă (f. 1984), cu colecţii de icoane,sculpturi în lemn din sec. 17–18 şi picturidin sec. 19–20; casa memorială „EcaterinaTeodoroiu”, construită în 1884, în care s-aamenajat (1938) un muzeu, cu mobilierori ginal, ţără nesc, de la începutul sec. 20,obiecte perso nale, foto grafii ale eroineiş.a. Parc natural (10 ha), amenajat în 1856în cadrul unui zăvoi secular. La Târgu Jiuactivează ansamblul artistic profe sionist„Doina Gorjului”. La T.J. au loc anualFestivalul de teatru „Elvira Godeanu” (înluna mai), Festivalul internaţional defolclor (în luna aug.) şi Concursulnaţional al inter preţilor vocali şiinstrumentişti de muzică populară„Maria Lătăreţu”. Istoric. Localitatea s-a dezvoltat pe vatra unei aşezări geto-dacice care se afla pe drumul roman celega municipiul Drobeta de Buridava, iarpeste M-ţii Vâlcan cu Sarmizegetusa. Înarealul oraşului a fost descoperit untezaur dacic din argint, datând din sec. 2,alcătuit dintr-un inel cu pandantiv şidouă verigi duble cu pandantiv.Aşezarea apare menţionată  cu numele
Jiul într-un act emis la 23 nov. 1406 deMircea cel Bătrân. Numele de Târgu Jiuluiapare consemnat prima dată la 20 mart.1429 într-un hrisov al domnului Dan II,prin care acesta întărea stăpânireamănăstirii Tismana asupra unorproprietăţi din Târgu Jiului, denumirea

960 Târgu Jiu figurând ulterior în toate documentele.Până în 1597 a fost menţionat ca târg dedesfacere a măr furilor, iar la 22 iun. 1597este amintit ca oraş. Într-un act din 29iun. 1604, domnul Radu Şerban confirmaauto ritatea fraţilor Preda şi Radu Buzescuasupra localit. Târgu Jiu. În sec. 17–19,oraşul a fost vestit pentru târgurile demărfuri, organizate toamna, iar din sec.17 îndepli neşte funcţia de reşed. aGorjului. În 1716, lângă Târgu Jiu, oasteatrimisă de Nicolae Mavrocordat, primuldomn fanariot, a fost învinsă de grupareaboierească, filoaustri acă, condusă deStaico Ben gescu. La 10/21 iul. 1718,Banatul şi Oltenia (inclusiv Târgu Jiu) aufost cedate de către turci acestuia(Tratatul de la Passarowitz), intrând înstăpânirea Imperiului Habsburgic pânăîn sept. 1739. În 1719, un grup de 66 deboieri au adresat o petiţie princi peluiEugeniu de Savoia în care se plângeauîmpotriva boierilor Băleanu şi Ştirbei,partizanii politicii turceşti, pe care îiconsiderau duşmani ai ţării lor şi vinovaţide moar tea tragică a domnuluiConstantin Brâncoveanu. Totodată, eimai cereau să fie con duşi de GheorgheCantacuzino, fiul fostului domn ŞerbanCantacuzino. În 1739, Târgu Jiu a devenitteatrul luptelor dintre austrieci şi turci,în urma cărora Oltenia a redevenitpământ al Ţării Româ neşti, iar în 1788,oraşul Târgu Jiu a suferit de pe urmaRăzboiului turco-austriac. În 1792 a fostînfiinţat primul aşezământ şcolar laTârgu Jiu, iar în anii 1800, 1802 şi 1809,cetele de carjalii ale lui Pasvan-Oğlu (paşăde Vidin în perioada 1797–1807) auprădat şi incendiat oraşul, provocândpagube uriaşe. În 1860 a luat fiinţă Oficiul
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tele grafic, iar în 1880, o tipografie. Dupăcucerirea independenţei de stat aRomâniei (1877), oraşul a cunoscut ooarecare dezvoltare, iar după anul 1900a înregistrat o stagnare. În timpulPrimului Război Mondial, în arealuloraşului şi în împrejurimi s-au desfăşuratdouă puternice bătălii între armateleromâne şi cele germano-austro-ungare:la 10/23–16/29 oct. 1916, trupele române,comandate de generalul Ion Dragalina,au respins puternica ofensivă ainamicului (în această luptă a fost rănitşi apoi a murit generalul Ion Dragalina)şi s-a remarcat, prin vitejia ei, EcaterinaTeodoroiu (numită şi „Eroina de la Jiu”),iar la 29 oct./11 nov.-4/17 nov. 1916,arma tele române au cedat în faţa celorpatru divizii de infanterie şi două diviziide cavalerie germane, oraşul Târgu Jiufiind ocupat de acestea. În timpul celuide-al Doilea Război Mondial, lângă oraşa existat un lagăr de concentrare (1940–1944). În peri oada postbelică oraşul s-arefăcut treptat, cunoscând o intensădezvoltare economico-socială şi urba -nisti că după 17 febr. 1968, când a fostdeclarat muni cipiu. În prezent, munici -piul Târgu Jiu are în subordine ad-tivăopt localit. compo nente: Bârseşti, Drăgoeni,Iezureni, Polata, Preajba Mare, Roma -neşti, Slobozia, Ursaţi. Monumente:ansamblul monumental sculptural, în aerliber, creat de sculpto rul ConstantinBrâncuşi în perioada 1936–1938, formatdin Coloana infinitului, Poarta sărutu -lui şi Masa tăcerii, declarat bun deutilitate publică de interes naţional prinHotărârea de guvern din 12 febr. 1996;Coloana infinitului este un monument

înalt de 29,33 m, realizat din elementerom boidale din fontă arămită (asamblatepe un stâlp metalic de susţinere), a cărorsuccesiune aminteşte de arhitecturastâlpilor de susţinere a pridvoarelorcaselor ţărăneşti din Oltenia. Coloanainfinitului a fost inclusă (la 23 mai 1996,la World Trade Center din New York) pelista celor mai importante 100 demonumente ale lumii propuse pentrurestau rare (restaurarea a început la 14sept. 1996 şi s-a încheiat în anul 2000);Poarta sărutului este un monument subforma unui Arc de Triumf, înalt de 5,30m, lung de 6,60 m şi gros de 1,70 m,construit din travertin gălbui deBanpotoc, amintind, prin silueta sa, deporţile monu mentale din lemn existen teîn satele Gorjului. Pe feţele celor douăcoloane de susţinere sunt sculptatesiluetele stilizate ale unui bărbat şi aleunei femei contopite într-o îmbrăţişare(Sărutul), sugerând tema nunţii ţărăneşti;Masa tăcerii sau Masa dacică, realizatătot din tra ver tin gălbui de Banpotoc, subforma unei mese ro tunde, cu diametrulde 2,18 m şi 43 cm grosime, susţinută deun picior central cu diametrul de 1,50 m,are înfăţişarea unei străvechi mese ţără -neşti, înconjurată de 12 scaune cioplite înpiatră de Câmpulung, fiecare dintre eleavând înălţimea de 55 cm şi diametrul de45 cm. Întreg ansamblul monu mentalsculptural a fost inaugurat în 1938;Biserica Negustorilor sau CatedralaDomnească, cu hramul „Sfinţii Voie -vozi”, a fost construită în anii 1748–1764(pe locul unei biserici din lemn din 1717),renovată în 1843 şi pictată în stilulRenaşterii de Mişu Popp şi Iosif Keber în

1854–1855. Biserica a fost restaurată în1933–1940, azi monument istoric;bisericile „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”(1746–1747, restaurată în 1852–1853,recon struită în 1927–1938, pictată de IosifKeber), „Sfântul Nicolae” (construită dela sf. sec. 18 până în 1810 şi pictată în 1812de preotul Mihai, restaurată în 1927),„Sfânta Treime” (1853-1838), „SfinţiiÎmpăraţi Constantin şi Elena” (1820–1830,cu unele refaceri din 1867–1875, pictatăde Mişu Popp); catedrala „AdormireaMaicii Domnului” (1839); catedralaromano-catolică „Sfântul Ioan deCapistrano” (1928–1929), sfinţită la 26 oct.1930; ansamblul arhitectural „CorneaBrăiloiu” format din biserica „AdormireaMaicii Domnului” (1694–1700) şi casabanului Cornea Brăiloiu (1699–1710),declarate monumente istorice,înconjurate de o incintă fortificată cuziduri; biserica „Înălţarea Domnului”(1992-2002, pictată în 2005-2009), PalatulPrefecturii, construit între 22 aug. 1898 şi9 mai 1900 după planul arhitectului PetreAntonescu, restaurat în 2007-2009,declarat monu ment istoric la 16 iul. 2004;Palatul Administrativ (1875), azi sediulMuzeu lui judeţean; casa pitaruluiDimitrie Măldărescu (1710), azi sediulŞcolii de Artă Populară; casa slugeruluiBarbu Gănescu (sec. 18), unde a locuit(1937–1938) Constantin Brâncuşi, încurtea căreia se află o masă rotundă, 24
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de scaune pătrate şi două bănci dinpiatră; podul din fier de peste Jiu(construit în anii 1894–1895 din pieseaduse din Franţa), intrat în istorie prinluptele de apărare ce au avut loc aici înoct. 1916; fântâna „Sâmboteanu” (sec. 18);mausoleul Ecaterinei Teodoroiu, realizatîn piatră (1933) de Miliţa Petraşcu; sta -tuile lui Tudor Vladimirescu (operă din1898 a lui C. Bălcescu), a EcaterineiTeodoroiu (dezvelită în 1976, autor IuliaOniţă) şi Constantin Brâncuşi (operă din1976 a lui Ion Irimescu); busturile luiAlexandru Ştefulescu (realizat în 1940 deVasile Blendea) şi genera lului 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 interioareoriginare executate de prof. N. Bran.
TÂRGU JIU-CÂMPU MARE, depresiunein tra   colinară, situată în partea de V aSubcarpaţilor Olteniei, extinsă pe c. 60km lungime de la V la E, respectiv întrevăile râurilor Tismana şi Gilort, şi pe c.12 km lăţime max., la o alt. de 200 m. LaN, depresiunea este delimitată de o seriede dealuri subcarpatice, axate în pr. peanticlinale, cu înălţimi de 348–563 m(Săcelu 563 m, Mâţa 543 m, Mogoş 486m, Copăcioasa 433 m, Bălan 348 m,Stroieşti 400 m, Câmpu Fomii 375 m,Sporeşti 402 m), iar spre S de dealurileBran (425 m) şi Bujorescu (416 m).Această depresiune, cea mai mare dinSubcarpaţii Meridionali, are aspectulunui vast câmp, cu o netezime remar -cabilă, cu lunci şi terase mar gi naleextinse, acoperite de depozite groase depietrişuri, nisipuri şi luturi nisipoase,

peste care s-au format soluri compactecu fertilitate scăzută, pe alocuriînmlăştinite. Este formată din două com -partimente (Târgu Jiu, la V, şi CâmpuMare, la E), separate prin şaua de laCopăcioasa. Mişcarea de subsidenţălocală a determinat atât formarea înmijlocul depresiunii a unei zone de mareconfluenţă a râurilor, precum şi frecventeschimbări de direcţie ale cur surilor de apedintre Tismana şi Gilort. În zona centralăa depre siunii, pe cursul văii Jiului, a fostcreată 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 municipiulBaia Mare; 12 909 loc. (1 ian. 2011): 6 411de sex masc. şi 6 498 fem. Supr.: 247,4km2, 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 satulRăzoare) şi de marmură (în satulCufoaia). Producţie de instrumenteoptice, de echipamente fotografice, demobilă şi de produse alim. (preparate dinlapte, panificaţie). Ferme de creştere abovinelor şi ovinelor. Centru pomicol, decusături şi ţesături populare şi de cera -mică smălţuită (din sec. 18, aflat într-ostare de decădere după 1950, când aicimai lucrau doar nouă olari). Muzeuetnografic. Izvoare cu ape mineralecarbogazoase, clorurate, sodice, alcaline(în satul Stoiceni). Vechi centru deînvăţământ (în 1662 aici a luat fiinţăprima şcoală primară, iar în 1860 o şcoalăde curs superior). Istoric. Localitateaapare menţionată documentar, primaoară, în 1291, iar în 1315 este amintită cacentru al zonei „Terra Lapus” (ŢaraLăpuşului). Între 1467 şi 1552 a fost înposesia domnilor Moldovei, în 1602 seafla sub stăpânirea lui Giorgio Basta, iarîn 1607 era în proprietatea lui SigismundRákóczi, după care s-a aflat succesiv înposesia diferitelor familii. Locali tatea afost declarată oraş la 17 febr. 1968, avândîn subordine ad-tivă 13 sate: Boiereni,Borcut, Cufoaia, Dămăcuşeni, DobricuLăpuşului, Dumbrava, Fân tâ nele,Groape, Inău, Răzoare, Rogoz, Rohia şiStoiceni. Monumente: biserică reformată(1839–1863); biserica romano-catolică„Înălţarea Sfintei Cruci” (1752, restauratăîn 1831); biserica ortodoxă „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” (1906-1912);Monumentul eroilor căzuţi în timpulPrimului Război Mondial. În satul Rohia,menţionat documentar în 1325, se află
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mănăstirea „Sfânta Ana”-Rohia (decălugări), cu biserica având hramul„Adormirea Maicii Domnului”, con struităîn anii 1923–1926 prin osârdia preotuluiNicolae Gherman în memoria fiicei saleAna care a murit în nov. 1922 în vârstăde 10 ani. Până în 1965 aşezământulmona hal a funcţionat ca schit, dată dupăcare s-a dezvoltat ca mănăstire. În prezentansamblul mo nastic cuprinde o bisericănouă, cu hramul „Adormirea MaiciiDomnului”, cu o lungime de 22 m şi oturlă sveltă, de 48 m înălţime, construităîn 1996-1998 din iniţiativa şi prinstrădania Preasfinţitului Justin, arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureşului şiSătmarului şi, totodată, stareţul acesteimănăstiri. Biserica nouă a fost zidită pelocul bisericii iniţiale, ridicată de preotulNicolae Gherman, care a fost demolată.Noua biserică a fost construită dupăplanul arhitectului Dorel Cordoş dinSighetu Marmaţiei care a îmbinat elementearhitecturale din provinciile istoriceMoldova, Transilvania şi Ţara Românească.La demisolul acestei biserici se aflăparaclisul „Sfântul Nicolae”, careadăposteşte Icoana Maicii Domnuluipictată de călu gărul Nicanor de la omănăstire de pe Muntele Athos, icoanărestaurată în 2004 de prof. Teo Mureşandin Cluj-Napoca. Iconostasul a fostrealizat în 1975–1979 de sculptorul IonRucăreanu din Bucureşti. În cadrulansam blului monahal mai există Casa destejar, construită în 1965, Casa Stăreţiei(1969–1972), Casa cu Paraclisul „Izvorul

Târgu Lăpuş. Monumentul eroilor



Tămăduirii” (1973–1975), Casa poetului(1977–1979) în care a locuit temporarpoetul Ion Alexandru şi în care şi-a avutchilia părintele Nicolae Steinhardt în anii1980–1989, Altarul de vară (1980–1983),Casa Albă (1988–1992), în care se aflăchiliile călugărilor, o casă şi o biserică dinlemn – ambele în stil maramureşanconstruite în 2001. În perioada 1983–2007,în Casa poetului a funcţionat muzeulmănăstirii, iar din luna mai 2007 acestmuzeu a fost transferat în biserica dinlemn din cadrul „Colţului mara -mureşan”. Acest muzeu adăposteşte cărţivechi bisericeşti, o colecţie de icoanevechi pe lemn şi pe sticlă datând din sec.18–19 ş.a. Biblioteca mănăstirii a fostorga nizată de părintele Nicolae Steinhardt,având peste 25 000 vol. La aceastămănăstire a trăit, în ultima perioadă avieţii sale, scriitorul Nicolae Steinhardt,călugărit aici cu numele Nicolae, dece datîn 1994 şi înmormântat în incintamănăstirii. În satul Boiereni existămănăstirea Rohiiţa, înfiinţată în 1993, cubiserica din lemn „Sfinţii Apostoli Petruşi Pavel”, în satul Dumbrava estemănăstirea Şatra, cu biserica „ÎnălţareaSfintei Cruci”, infiinţată în 1990, iar însatul Rogoz, atestat docu mentar în 1488,se află bisericile din lemn „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” (1600),incendiată de tătari în 1661 (refăcută în1663) şi din nou în 1717 (refăcută ime -diat), cu picturi pe pereţii interioriexecutate în 1785 de Radu Munteanu dinUngureni şi Nicolae Man şi din 1834 deGrigore Badea (biserica a fost inclusă, în1999, pe lista patri moniului culturalmondial UNESCO) şi „CuvioasaParascheva” (sec. 18, stră mutată în 1883din satul Suciu de Sus în satul Rogoz,când a fost repictată; are un portal

decorat cu crestături); în satul DobricuLăpuşului există bisericile din lemn„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” (sec.17) şi „Intrarea în Biserică a MaiciiDomnului” (1701), ambele cu picturiinterioare din sec. 18; bisericile din lemn„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”(1689), „Sfânta Maria” (sec. 18) şi „SfântulDumitru” (sec. 18), în satele Inău,Fântânele şi Răzoare; bisericile din lemn,cu acelaşi hram – „Sfinţii ArhangheliMihail şi Gavriil”, în satele Boiereni (sec.18), Dumbrava (sec. 18), Răzoare (1700),Groape (1830), Cufoaia (1850) şi Stoiceni(1860); biserică reformată (sec. 18), însatul Dămăcuşeni. Rezervaţia naturalăCheile 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 parteacentral-nordică a României, reşed. jud.Mureş, situat în zona central-estică a Pod.Transilvaniei, în arealul DealurilorMureşului, la poalele de SV ale Dealu -rilor Nirajului şi cele de E ale ColinelorMădăra şului, la 310–332 m alt., pe ambelemaluri ale cursului mijlociu al râuluiMureş; 143 702 loc. (1 ian. 2011): 67 734de sex masc. şi 75 968 fem. Supr.: 67 km2,din care 26,9 km2 în intravilan; densitatea:5 342 loc./km2. Aero port situat în satulVidrasău (oraşul Ungheni), la 13,5 km deTârgu Mureş. Staţie de c.f. Nod rutier.Important centru economic, cultural,ştiinţific, de învăţământ, comercial şi decomunicaţii al ţării. Expl. de gazenaturale. Centrală electrică şi de termo -ficare. Producţie de echipamnete electriceşi electronice pentru autovehicule, deechipamente de ridicat şi manipulat, demodule electronice, de lenjerie de corp,de aparate şi instrumente medicale şi delaborator, de utilaje şi maşini pentru ind.uşoară (războaie auto mate de ţesut,maşini de bobinat, rotative de tricotat,maşini industriale de cusut ş.a.), utilaje

pentru industria materialelor deconstrucţii, articole electrocalo rice(radiatoare şi plite electrice, sobe electrice,fiare de călcat etc.), maşini de calculat,aparate tehnico-medicale, peste 200 desortimente de cabluri şi cordoane pentruinstalaţii şi telecomunicaţii, cabluri şiconductori electrici etc. Combinat chimic(falimentat şi închis la 9 aug. 2005) încadrul căruia se produ ceau îngrăşăminteazotoase, amo niac, acid azotic, oxigentehnic, filme şi substanţe fotografice,hârtie fotosen sibilă etc. Fabrici textile(tricotaje, conf., ţesă torie de mătase), depielărie, încălţăminte şi marochinărie(mănuşi şi haine din piele), de prelucr. alemnului (mobilă, placaj, furnir), mat. deconstr. (cărămizi, prefabricate din beton,ţigle, teracote, blocuri ceramice, var), desticlărie (borcane pentru conserve,sticlărie orna mentală ş.a.), de produsefarmaceutice de bază, de jucării şi deproduse alim. (zahăr, preparate din carneşi lapte, conserve din carne, legume şifructe, băuturi alcooli ce, bere, oţet,panificaţie etc.). Morărit. Tipografie.Fermă avicolă. Sere legumicole (10 ha).Municipiul Târgu Mureş, cu vechi tradiţiiştiinţifice şi culturale, dispune în prezentde o filială a Academiei Române, unTeatru Naţio nal, cu secţii în limbilemaghiară (din 1946) şi română (din 1962),cu o clădire modernă având o sală despectacol cu 600 de locuri (inaugurată la13 oct. 1973), un Teatru pentru copii şi
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Palatul „Teleki” Zidurile Cetăţii medievale

Universitatea de Medicină şi Farmacie Biserica romano-catolică „Sfânta Treime” a fostei mănăstiri iezuite

Teatrul NaţionalPalatul Primăriei municipale (stânga) şi Palatul Culturii (dreapta) 
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tineret „Ariel”, Teatrul Studio, oFilarmonică de Stat (înfiinţată în 1950),filiale ale Uniunii Compozitorilor şi aleUniunii Artiştilor Plastici din România,o Staţiune de cercetare şi producţie aanimalelor pentru blană (nutrii, vulpi,lupi), trei instituţii de învăţământsuperior de stat (Univer sitatea de Medi -cină şi Farmacie, înfiinţată în 1945,Universitatea Tehnică „Petru Maior” (f.1960), Academia de Artă Tea trală(transfe rată în 1954 de la Cluj), patruinstituţii de învăţământ particulare (ofilială a Universităţii ecologice „DimitrieCantemir” din Iaşi, inaugurată în 1991,Colegiul de psiho-pedagogie, admi nis -traţie, hoteluri şi turism, tehnică dentară,Univer sitatea „Hyperion” şi Univer -sitatea „Sapientia”, în limba maghiară,din anul 2001), un Institut de cercetărisocio-umane „Gheorghe Şincai” (1957),un post local de radio-emisie, intrat înfuncţiune la 2 mart. 1958 (întrerupt deautorităţile comuniste în perioada 1 ian.1985–22 dec. 1989), care emite progra meîn limbile română şi maghiară (din 1990emite şi în limba germană), un post localde televiziune (din 15 apr. 1996), careemite programe în limbile română şimaghiară, şase biblioteci (cea maiimportantă este Biblioteca judeţeană„Teleki”, f. la sf. sec. 18 şi reorganizată în1913, cu un fond de carte de peste 900 000vol., între care 65 de incunabule şi peste200 de cărţi vechi româneşti şi maghiare,cinci cinema tografe, mai multe muzee(Muzeul judeţean Mureş, fondat în 1885

cu colecţii de istorie, arheologie,etnografie, ştiinţele naturii; Muzeul deArtă, f. 1 oct. 1913; Muzeul de Etno grafieşi artă populară, înfiinţat în 1934 ş.a.),ansamblul artistic „Mureşul” (din 1956)etc. Festival internaţional „ConstantinSilvestri” (din 1990). Grădină zoolo gică,inaugurată în 1960, extinsă pe 20 ha.
Istoric. Săpăturile arheologice efectuateîn arealul oraşului (1906–1907, 1961,1963–1964) au scos la iveală urmele uneiaşezări neolitice de tip „crâng”, aparţi -nând culturii Criş (milen. 4 î.Hr.), în cares-a găsit o canti tate mare de ceramicătipică acestei culturi. Peste aceasta au fostidentificate urmele altor aşezări datânddin epocile bronzului şi fierului (unelte,arme, podoabe etc.), peste care s-ausuprapus vestigii materiale romane(ceramică, terra sigilata de producţielocală ş.a.). Întreaga succesiune de aşezăria fost completată de nume roase mor -minte de înhumaţie, unele din primaEpocă a fierului, altele de tip scitic, iaraltele apar ţinând culturii Sântana deMureş, cu inventare specifice. În apro -piere de Târgu Mureş, la Cristeşti, au fostdescoperite vestigiile unui centru dacicde olărit (vasele găsite aici prezintă oîmbinare a formelor de tradiţie dacică cucele din provinciile romane). În perioadamigraţiei popoarelor, aşezarea a conti -nuat să se dezvolte în ciuda tuturor vicisi -tudinilor. În sec. 10–11, triburilemaghia rilor au pătruns în Transilvania,în pofida împotrivirii populaţiei băştinaşeorganizate în voievodate, ajungând până

în aceste ţinuturi, unde s-au şi stabilit.Un document din anul 1300 atestă pentruprima oară existenţa pe aceste locuri aunei aşezări cu numele Forum Syculorum,iar apoi (în 1332), un registru de dijmepapale consem nează existenţa unui târgnumit Novum Forum Syculorum (Noultârg al secuilor), unde se aduceau, dinîntreaga secuime, dările către stăpânire.Caracterul de târg pe care l-a avut laînceputuri, intrat chiar în denu mireaaşezării, a determinat atribuirea unornume 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 unguriil-au numit Maros vásárhely (Târgul de peMureş). La începutul sec. 15, târgul adevenit un important centru comercial şimeşteşugăresc, în care meseriaşii s-auorganizat în bresle ce au jucat un rolimportant în istoria ora şului. Princontribuţia lor au fost construite fortifi -caţiile (sub forma unei cetăţi-castel),bastioanele care şi astăzi le poartă numele(bastioanele Croito rilor, Olarilor,Măcelarilor, Cizmarilor, Cojocarilor ş.a.),biserica din 1442 ş.a. În prima jumătatea sec. 16, localitatea figura printre„oraşele libere regale”, bine fortificat, cudrept de autoadministrare şi cu multeprivilegii, pe care le aveau şi alte oraşeprecum Braşov, Sibiu, Cluj, Bistriţa ş.a.Astfel, oraşul Târgu Mureş avea în
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stăpânire nouă sate, fiind cel maiimportant centru economic, comercial şimeşteşugăresc de pe Valea Mureşului. În1538, Petru Rareş, domn al Moldovei, s-abucurat de ospitalitatea judelui oraşuluicu prilejul trecerii sale pe aici, în frunteaarmatei moldovene ce urma să participela luptele dintre Ioan Zápolya şiFerdinand pentru ocuparea tronuluiUngariei. În 1599, locui torii oraşuluiTârgu Mureş l-au sprijinit pe MihaiViteazul în lupta de la Şelimbăr, purtatăde acesta împotriva lui Andrei Báthori(principe al Transil vaniei), fapt ce l-adeterminat pe voievodul român să iaoraşul sub ocrotirea sa şi să-i acordenumeroase privilegii (printre altele,Mihai Viteazul a construit la TârguMureş o biserică ortodoxă). În anii 1601–1602, oraşul a fost jefuit şi incendiat detrupele generalului Giorgio Basta,precum şi de cetele de otomani şi detătari, care l-au distrus aproape înîntregime, majo ritatea locuitorilor refu -gi indu-se în cetatea Braşovului. Aşezareaa fost refăcută imediat din iniţiativajudelui Toma Borsos. În timpulprincipelui Gabriel Bethlen, oraşul aînregistrat o dezvoltare însemnată, fiindridicat la rangul de municipiu (29 apr.1616). În perioada 1430–1707, la TârguMureş s-au ţinut 33 de diete alePrincipatului Transilvaniei. În 1658,oraşul a fost jefuit şi incendiat din noude otomani şi de tătari, iar în 1709,populaţia a fost decimată de o epidemiede holeră. În 1757, oraşul a deve nit pr.centru judecătoresc al Transilvaniei şisediul insti tuţiei juridice „Tabula regiajudiciaria” (Tabla regească). În anii 1784–1785, o parte din locuitorii oraşului auparticipat la Răscoala lui Horea, Cloşcaşi Crişan. În 1786 a luat fiinţă primatipografie din oraş. La sf. sec. 18 a fostîntemeiată o societate lingvistică (1791–1810), iar Gheorghe Şincai şi Petru Maior,reprezentanţi de frunte ai Şcolii Arde -lene, care au trăit şi şi-au desfăşuratactivitatea la Târgu Mureş, au militatpentru dezvoltarea şi punerea învăţă -mântului şi culturii în slujba eman cipăriisociale şi naţionale a poporului român,pentru egalitatea în drepturi a românilorcu maghiarii, secuii şi saşii dinTransilvania. Tot la Târgu Mureş auactivat şi s-au afirmat Fárkas Bolyai, prof.la Colegiul reformat (1554) şi fiul săuJános Bolyai, matematician de renume

mondial. În anii 1799–1804, SamuelTeleki, cancelar al Transil vaniei, aînfiinţat o bibliotecă de proporţii careastăzi îi poartă numele şi care cuprindenumeroase incunabule, manuscrise şicărţi rare din sec. 15–18. La Târgu Mureşs-a născut ideea organizării la Blaj, în mai1848, a unei mari Adunări a românilortransilvăneni, idee pusă în aplicare decătre Avram Iancu şi Al. Papiu-Ilarian,care în acea perioadă activau la Tablaregească („Tabula regia judici aria”) dinTârgu Mureş. În 1849, oraşul a fostdevastat de trupele ruseşti, care auintervenit pentru înfrângerea revoluţiilordin Ungaria şi Transilvania. În a douajumătate a sec. 19 şi la începutul sec. 20,Târgu Mureş a înregistrat o dezvoltarelentă, accelerată abia după unireaTransilvaniei cu România (1918). LaTârgu Mureş a avut loc, în aug. 1934,Conferinţa de constituire a organizaţieiMADOSZ (Magyar Dolgozók OrszágosSzövetsége/Uniunea Oameni lor MunciiMaghiari din România). În urma Dicta -tului de la Viena din 30 aug. 1940, impusRomâniei de către Germania şi Italia,partea de NV a Transilvaniei (inclusivoraşul Târgu Mureş) a fost smulsăRomâniei şi cedată Ungariei horthyste(1940–1944). La 28 sept. 1944, oraşulTârgu Mureş a fost eliberat de subocupaţie de către armatele române. Înperioada postbelică, oraşul s-a refăcutînregistrând o dezvoltare semnificativăşi afirmân du-se ca un puternic centruindustrial, cultural-ştiinţific, deînvăţământ, comercial, turistic etc., faptce i-a permis includerea lui (la 17 febr.1968) în categoria municipiilor. La 19–20mart. 1990, pe fondul unor tensiuniinteretnice sociale şi culturale, au avutloc dispute aprige între populaţia românămajoritară şi cea maghiară, care audegenerat în acte de violenţă ce au cauzatmoartea a cinci persoane şi rănirea a c.280 (cel mai grav rănit fiind românulMihăilă Cofariu care a rămas infirm). La22 febr. 2000, Târgu Mureş a fost declaratoraş-martir. În prezent, municipiul TârguMureş are în subordine ad-tivă 2 localit.componente: Mureşeni şi Remetea.
Monumente: cetatea oraşului, extinsă pe4,3 ha, a fost construită în 1602–1653 pelocul uneia din 1492, cu o centură deziduri din cărămidă, în lungime de 900m, străjuită de 7 bastioane de c. 10 mînălţime, purtând numele vechilor bresle(Bastionul tăbăcarilor, 1620, Bastionuldogarilor, 1633, Bastionul croitorilor, 1640

ş.a.). În incinta cetăţii se află o biserică acărei construcţie a fost terminată în 1442(iniţial a fost biserică franciscană, iar din1556 reformată), având frumoase portaleîn stil gotic şi un turn-clopotniţă de 66 mînălţime (forma actuală datează din 1885).Incendiată în 1601 de trupele generaluluiGiorgio Basta, biserica a fost refăcutăulterior şi pictată în 1610 (apoi repictatăîn 1693). Biserica a fost supusă unorample lucrări de restaurare în anii 1790–1791 sub conducerea arhitectului AntonTürk. Posedă o orgă din 1788; bisericaromano-catolică „Sfânta Treime” a fosteimănăstiri a iezuiţilor, construită în 1717–1720, în stil baroc, şi refăcută în 1933–1935, în stilul neorenascentist; bisericaunitariană, datând de la sf. sec. 13, cuunele transformări şi renovări din anii1743, 1842, 1891, reconstruită în 1929-1930în stil neogotic; biserica romano-catolicăa fostei mănăstiri a mino riţilor (sec. 18–19); bisericile „Înălţarea Domnului”(1750, distrusă de un incen diu în 1780 şirefăcută în 1794) şi „Buna Vestire” saucatedrala Mică, zidită în 1925–1936 dupămodelul bazilicii Sfântul Petru din Romaşi care până în 1948 a aparţinut cultuluigreco-catolic; Catedrala ortodoxă „Înăl -ţarea Domnului”, construită între 10 mai1925 şi 2 dec. 1934 după planularhitectului Victor Vlad cu iconostasrealizat în 1934 de Traian Bobletec şipictat de Virgil Simionescu din Lugoj;picturi murale interioare din 1970-1986;biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şiGavriil” (1992–2002); biserica din lemn,„Sfântul Arhanghel Mihail” (1793–1794),cu picturi pe pereţii interiori executate în1814 de zugravii Popa Nicolae şi BanVasile; biserica reformată (1815–1827);Sinagogă (1938); palatul „Tholdalagi”,construit în 1759–1762, în stil baroc cuelemene rococo, după planul arhitectuluiungur Schmidt Pál; clădirile fosteiPrefecturi (azi Primăria municipală),construită în 1905–1908 în stil secesiondupă planul arhitecţilor Komor Marcellşi Jacab Dezsö, dominată de un turn de60 m înălţime, care iniţial a avut rol defoişor de foc, şi fostei Procuraturi (1789,în stil baroc; aici a funcţionat, din 1826,„Tabla regească”); palatul „Apollo”, careadăposteşte azi biblioteca omonimă, afost construit pentru contele SámuelTeleki, după planul arhitectului UgraiLászló, în stil baroc, cu elementeneoclasice (Empire), în 1797–1803, cuunele modificări din 1821–1822 şi din sec.20. În acest palat şi-a avut sediul, în 1848,
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generalul Józef Bem; palatul „Apollo” agăzduit o serie de personalităţi aleRevoluţiei de la 1848 (Avram Iancu,Alexandru Papiu-Ilarian ş.a.); casa (dinsec. 18) în care a locuit un timp AvramIancu; 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, poetulMihai Eminescu; Palatul Culturii,construit în anii 1911–1913 după planurilearhitecţilor Jakab Dezsö şi KomorMarcell, în care îşi au sediile Filarmonicade Stat, Biblioteca judeţeană, Muzeul deArtă şi Gleriile Uniunii Artiştilor Plastici.Numeroase monumente, statui şi busturi:Monumentul secuilor martiri dezvelit în1875; Monumentul lui Fárkas şi JánosBolyai, operă din 1957 a sculpto rilorCsorvássy István şi Izsák Márton; statuiaecvestră a lui Avram Iancu, turnată înbronz de Florin Codre, dezvelită în 1978;statuia „Lupa capitolina”, dăruită în 1924de către municipalitatea Romei oraşuluiTârgu Mureş. Această statuie a fostadăpostită în oraşul Turda după Dictatulde la Viena din 30 aug. 1940 pentru a nufi distrusă. Statuia a fost retrocedatămunicipiului Târgu Mureş la 30 nov. 1991;bustul lui Alexandru Papiu-Ilarian, realizatîn 1930 de sculptorul Faur Schmidt ş.a.
TÂRGU-NEAMŢ, oraş în jud. Neamţ,situat în partea de N a SubcarpaţilorNeamţului, în Depr. Neamţ, la 425–450m alt., la poalele de S ale culmii Pleşu, perâul Neamţ (numit local Ozana), la 44 kmN de municipiul Piatra-Neamţ; 20 693loc. (1 ian. 2011): 9 940 de sex masc. şi10 753 fem. Supr.: 7,89 km2; densitatea:2 623 loc./km2. Nod rutier. Expl.forestiere şi de balast. Producţie de tuburişi ţevi din oţel, de mobilă, cherestea şi

butoaie, de confecţii volvatir, covoare şide produse alim. (preparate din carne şilapte, conserve de fructe, panificaţie).Fermă de creştere a bovinelor. Centru depielărie şi cojocărit. Muzeu de istorie şietnografie (1957), cunoscut şi sub numelede Muzeul meşteşugurilor; casele memo -riale „Veronica Micle” (în care a locuitpoeta) la Târgu-Neamţ şi „Ion Creangă”la Humuleşti (muzeu din 1936). Istoric.Cele mai vechi urme de locuire desco -perite în arealul oraşului datează dinNeolitic (ceramică), dar au fost scoase laiveală şi vestigii din perioadele dacică şiprefeudală. Localitatea apare con sem -nată, pentru prima oară, cu denumireade „Neamţul în munţi”, pe o listă ru -sească („Letopiseţul Novgorodului”) cuoraşele din Moldova (întoc mită înperioada 1387–1392). Într-un act emis la3 febr. 1395 de regele Ungariei, Sigis -mund I de Luxemburg, localitatea apareconsemnată cu toponimul „ante castrumNempch” (înaintea cetăţii Neamţ), iar la7 ian. 1403, domnul Alexandru cel Bunmenţiona într-un act pe boierul „panSanaru de la Neamţ”. Ea s-a dezvoltat şia avut o fază de înflorire, în special dupăconstruirea cetăţii Neamţ, în timpuldomniei lui Petru I Muşat (c. 1375–c.1391), când a fost un important punct devamă pentru comerţul cu vite întreMoldova şi Transilvania, precum şi unactiv centru meşteşu găresc. CetateaNeamţ apare menţionată docu mentar,prima oară, la 3 febr. 1395, iar localit.Târgu-Neamţ, într-un document emis în1408 de domnul Alexandru cel Bun, încare se consem nează existenţa aici a unuipunct de vamă pentru vânzarea vitelor.La mijlocul sec. 15, oraşul a stagnat dincauza pierderii funcţiei de apărare caurmare a distru gerii cetăţii. Situată pe ostâncă din partea de S a culmii Pleşu, pe

locul unei probabile cetăţi mai vechi,Cetatea Neamţ (de plan patrulaterneregulat, 47 x 38 m), impor tantă fortă -reaţă în sistemul de apărare a Moldoveiîn Evul Mediu, a fost refăcută, amplificatăşi întărită de către Ştefan cel Mare în anii1475–1476, când zidurile vechi au fostînălţate până la 20 m şi îngroşate până la3–4 m. Tot atunci s-au construit bastioanesemicirculare şi s-a săpat un şanţ adâncîn jurul cetăţii, peste care s-a realizat unpod de acces din piatră, de 8 m înălţime,susţinut de nouă stâlpi puternici. În anii1645–1646, domnul Vasile Lupu a supuscetatea unor noi lucrări de refacere şitransformare. Datorită puternicelor salefortificaţii precum şi a poziţiei greuaccesibile, Cetatea Neamţ nu a putut ficucerită niciodată (în 1395 a fost asediatăfără succes de trupele lui Sigismund I deLuxembourg, regele Ungariei, în 1476oştile turceşti comandate de Mahomed IIau încercat în zadar s-o cucerească, iar în1691, cetatea a fost apărată eroic de unnumăr restrâns de vânători împotrivaasaltului oştilor polone, conduse de Ioan[Jan] Sobieski). În 1674, o parte dinCetatea Neamţ a fost distrusă deDumitraşcu Cantacuzino (refăcută ulte -rior), iar în 1718 aceasta a fost incendiatăde domnul Mihai Racoviţă din ordinulPorţii Otomane, dată după care a căzutîn ruină, iar oraşul a început să decadădin cauza mutării centru lui de greutatede la Târgu-Neamţ la Piatra-Neamţ. Între1749 şi 1870, oraşul Târgu-Neamţ s-a aflatîn proprietatea mănăstirii Neamţ,perioadă în care şi-a pierdut funcţia ad-tivă, rămânând într-o stare de izolare. În1866, Cetatea Neamţ a fost declaratămonument istoric, iar după anul 1960
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s-au efectuat ample lucrări de restau rareşi conso lidare care i-au redat înfăţişareainiţială. În prezent, oraşul Târgu-Neamţare în subordine ad-tivă 3 localităţi com - ponente: Blebea, Humuleşti, HumuleştiiNoi. Monumente: ruinele Cetăţii Neamţ;bisericile ortodoxe cu hramurile „SfântulDumitru”-Dom nească (ctitorie din 1634a lui Vasile Lupu, terminată în 1661 defiul său, Ştefăniţă Lupu), „SfântulGheorghe” (1800–1808, cu pridvoradăugat în 1832), „Sfântul Ilie” (1837–1842), „Sfântul Nicolae” (sfinţită în 1838),„Sfântul Haralambie” (1852–1853), „SfinţiiVoievozi” (sfinţită în 1857) şi „AdormireaMaicii Domnului” construită în anii1864–1874 după pla nul arhitectuluiJohann Brandel; biserica romano-catolică„Sfânta Treime” (sec. 17); Sinagogă(începutul sec. 19); clădirea fostei Şcolidomneşti (1852); Monumentul închinateroilor căzuţi în Primul Război Mondial.În localitatea componentă Blebea se aflăbiserica din lemn cu hramul „SfântulGheorghe” (1836–1841, reparată în 1893),iar în localit. componentă Humuleştiexistă biserica „Sfântul Nicolae” (sec. 19,restaurată în 1908) şi casa memorială „IonCreangă”, construită în 1830 de bunicullui Ion Creangă. Oraşul Târgu-Neamţeste un important centru turistic şi punctde 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, la255–280 m alt., la poalele de S ale M-ţilorBerzunţi, pe râul Trotuş (în apropiere deconfl. 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 înintravilan; densi tatea: 1 823 loc./km2.Staţie de c.f. (inaugurată la 22 iun. 1884).Nod rutier. Expl. de petrol, sare, săruride potasiu, gips şi gresii. Producţie desăpun şi detergenţi, de mobilă şi che -restea, de încălţăminte, sticlă, porţelan,tricotaje din lână, conf. şi de produsealim. (preparate din carne, panificaţieş.a.). Centru pomicol (meri). Muzeu deartă şi de istorie. Staţiune balneo clima -terică de interes local, cu funcţionare per -manentă (din anul 1894), cu climat dedealuri, sedativ (temp. medie anuală estede 7,5°C, iar precipitaţiile însumează c.700 mm anual) şi cu izvoare cu apeminerale clorurate, sulfuroase, sodice,slab bicarbonatate, recomandate pentrutratarea afecţiunilor tubului digestiv şiale apa ratului locomotor. Primele analizeale apelor minerale de aici au fost făcuteîn 1846. Totodată, staţiunea are ca profilpr. tratamentul bolnavilor de astmalergic, efectuat în cadrul sanatoriuluisub teran amenajat în interiorul salinei.
Istoric. În arealul oraşului, pe platoulPodei, au fost desco perite (1959) vestigiileunei aşezări de tip Cucuteni B, în cares-au găsit vase ceramice tipice acesteiculturi, iar în cartierul Tiseşti, peînălţimea Titelca, au fost identificateurmele unei cetăţi dacice, datând din sec.1 î.Hr.-1 d.Hr., cunoscută sub numele de
Utidava, situată, potrivit coordonatelorstabilite de Ptolomeu, pe Valea Oituzului.Localitatea apare menţionată documen -tar, prima oară, la 15 mart. 1410 într-unact emis de domnul Alexandru cel Bun,în care aminteşte de satul Stoeneşti peVâlcica (numit ulterior Ocna), în 1580figura ca un mic sat ce aparţinea de TârguTrotuş, iar în 1646, Marcus Bandinusconsemnează într-o notă de călătorie căaşezarea era deja un sat mare (pagus) cuc. 300 de case. În perioada 1680–1700, oparte din locuitorii din Târgu Trotuş s-aumutat la Târgu Ocna, atât din cauzafrecventelor năvăliri străine, cât şi pentrua fi mai aproape de ocnele de sare de aici.Într-un hrisov din 3 aug. 1766, semnat deGrigore III Ghica, Târgu Ocna apare ca oaşezare bine închegată, care, către sf. sec.18, a fost trecută din categoria satelor încea de târg. În 1846 a fost recunoscută caoraş, iar în 1894 a fost declarată staţiunebalneoclimaterică. În prezent, oraşul areîn subordine ad-tivă 2 localit. com -ponente: Poieni şi Vâlcele. Monumente:

biserica fostei mănăstiri „Rădu canu”, cuhramul „Buna Vestire”, ctitorie din 1664a marelui logofăt Nicolae Buhuş (refăcutăşi înfru museţată în 1762–1763 de marelelogofăt Radu Răducanu-Racoviţă şipictată în 1811), este un monument istoricreprezentativ pentru barocul târziumoldovenesc şi singura biserică dinRomânia care are pisania cu text în limbafranceză (1762). În această biserică (din1890, biserica de mir), se află mormântullui Costache Negri; mănăs tirea „MăguraOcnei” (de maici), cu biserica „Ador -mirea Maicii Domnu lui”, construită dinpiatră brută în 1750–1757, pe locul uneiamai vechi, atestată documentar la 13 nov.1665, renovată în 1860 şi pictată în 1929.Biserica a fost demolată de autorităţilecomuniste în 1964, iar mănăstireadesfiinţată, aici amenajându-se uncomplex turistic. Mănăstirea a fostreînfiinţată în iun. 1990, iniţial cu un micparaclis amenajat într-una dintre clădiri,biserica actuală fiind zidită în anii 1990–1993; bisericile cu hramurile „SfântulNicolae” (1580, cu transformări din 1768şi reparată în 1883), cu forme decorativeîn stilul barocului moldovenesc, „SfinţiiVoievozi” (1737, refăcută în 1849–1852),„Sfânta Treime” (ante 1809, cu unelereparaţii din 1820), „Sfântul IoanBotezătorul” (1815), „Sfinţii ÎmpăraţiCon stantin şi Elena” (1824), „Schimbareala Faţă” (1844), „Adormirea MaiciiDomnului” (1662, refăcută în 1860);bisericile din lemn cu hramurile „SfântaParascheva”-Domnească (sfârşitul sec. 16,refăcută în 1725), declarată monumentde arhitectură, „Sfântul Gheorghe” (1761,cu adăugiri din 1895 şi pridvor din 1924),cu un frumos brâu în torsadă şi picturiinterioare în stil neobizantin, realizate înanii 1862 şi 1889–1890), declarată monu -ment de arhitectură, „Sfânta Născătoarede Dumnezeu” (biserică arme nească
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datând dinainte de anul 1808 şireconstruită în 1825), „Sfântul Dumitru”(1813), „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”(1832); biserica romano-catolică „Schim -barea la Faţă” (1990); Palatul Primăriei(1912); casa „Borisoff” (1890), declaratămonument de arhitectură; bustul scriito -rului Costache Negri. Rezervaţia naturalămixtă, peisagistică „Măgura” (89,7 ha) cunumeroase specii de floră şi faună,declarată arie protejată în anul 2004.
TÂRGU RÂMNICULUI Õ Râmnicu
Vâlcea (2).

TÂRGU SECUIESC 1. Depresiunea ~,com par  timent de pre sionar intramontan,de formă aproxi mativ romboidală,aparţinând Depr. Braşov, situat în parteade E-NE a acesteia, la 530–630 m alt.Delimitată de rama M-ţilor Bodoc (laNV), Nemira (N), Vrancea (E) şiClăbucetele Întorsurii (la S), Depr. T.S.ocupă o supr. de c. 600 km2, fiind extinsăpe c. 35 km lungime şi 15–20 km lăţimeşi drenată central, pe direcţie NE-SV, deRâu Negru. În SV comunică cu Depr.Sfântu Gheorghe prin culoarul Reci, careare o lăţime max. de 8 km (între Măghe -ruş şi Angheluş). Relieful este reprezentatprin piemonturi, câmpii joase (acoperitepe alocuri cu lacuri şi bălţi), terase şilunci. Prezenţa nisi purilor a generat oformă specifică de relief pentru aceastăzonă – dunele – cantonate în arealul com.Reci, pe o supr. de c. 17 km2. Dunele denisip de la Reci, cu înălţimi cuprinse între3 şi 12 m, au crestele orientate pe direcţieNE-SV, fapt ce dovedeşte că la formarealor participă vântul Nemira, care batedominant şi cu intensitate în aceastăzonă. Depr. T.S. este cunoscută înliteratura de specialitate şi sub numelede Depr. Breţcu.
2. Municipiu în jud. Covasna, situatîn partea de N a depresiunii omonime,la 560 m alt., pe râul Turia, în apro pierede confl. cu râul Caşin, la 40 km NE demunicipiul Sfântu Gheorghe; 19 835 loc.(1 ian. 2011): 9 502 de sex masc. şi 10 333fem. Supr.: 8,10 km2; densitatea: 2 449loc./km2. Staţie de c.f. Nod rutier. Expl.şi prelucr. lem nului (mobilă, cherestea,lăzi pentru ambalaj ş.a.). Producţie deutilaje şi maşini-unelte pentru prelucr.metalelor, de şuruburi, de piese, accesoriişi suban samble pentru autovehicule, deunelte agricole, articole din mate rialplastic, izolatori electrici de joasătensiune, produse ceramice de uz casnic,conf. şi produse alim. (preparate din

carne şi lapte, glucoză, dextroză, amidon,panificaţie). Fermă de creştere abovinelor. Muzeul breslelor (cu colecţiide artă populară, o colecţie de 200 depăpuşi, majoritatea îmbrăcate în costumpopular unguresc, de istorie a Revoluţieide la 1848, şi de istorie a breslelor),inaugurat în 1969. Teatrul popular „BoérGéza” adăpostit în clădirea Casei deCultură, construită în anii 1903–1904.
Istoric. În arealul oraşului au fostdescoperite (1852) vestigiile unei aşezăriromane, cunoscută sub numele de
Praetoria Augusta, în care s-au găsit urnefunerare, arme, vase ceramice, fragmentede apeducte ş.a. Localitatea apare men -ţionată documentar, prima oară, la 24 nov.1407, ca aşezare rurală cu numele Toria -
wasara (Târgul Turiei), apoi cu denumireade Asserculi Oppidum (Oraşul dinscândură), în 1463. În 1532, oraşul figurape o hartă a lui Honterus, cu numele
Neumarkt (Oraşul Nou), iar la 28 iun. 1562apare consemnat cu numele actual.Orăşelul a început să se dezvolte maiintens de la mijlocul sec. 15, deve nind însec. 16–17 un important centru comercialşi meşteşugăresc din Transilvania, custrânse relaţii de negoţ cu oraşele dinMoldova şi Ţara Românească. Cele zecebresle care s-au înfiinţat de-a lungultimpului, începând cu a doua jumătate asec. 16 (breslele tăbăcarilor, cizmarilor,cojo carilor, olari lor, măcelarilor, pălă -rierilor, tâmplarilor, fierarilor, curelarilorşi căldărarilor), au existat, cu micimodificări, până la sf. celui de-al DoileaRăzboi Mondial. Oraşul a fost distrusaproape în întregime (peste 2/3) de unputernic incendiu la 29 iul. 1834.Reconstruit rapid, oraşul a devenit unimportant centru al Revoluţiei din 1848–1849 din Transil vania, cu rol de seamă înorganizarea rezistenţei revoluţionare, subîndrumarea lui Gábor Áron (aici au fostrealizate 64 de tunuri şi muniţia

necesară). De-a lungul timpului, în oraşau fost înfiinţate o şcoală catolică (1680),una reformată (1761), o şcoală desubofiţeri (1823), un cazinou (inauguratla 25 dec. 1842), un orfelinat de fete(1873), o tipografie (1879) ş.a. În a douajumătate a sec. 19 şi prima jumătate a sec.20, oraşul T.S. a fost reşed. unui scaun(unitate ad-tivă). Declarat municipiu la3 nov. 2000, T.S. are în subordine ad-tivăsatul Lunga (atestat documentar în 1332).
Monumente: biserica romano-catolică„Sfânta Treime” (1727–1795, renovată în1996), în stil baroc; biserica „AdormireaMaicii Domnului”, con struită în 1781–1783 (pe locul uneia din lemn ce data din1734) şi reparată în 1937, 1947, 1978,consolidată şi restaurată în 2006; bisericareformată–calvină construită în perioada1722–1796 în stil baroc cu elementeneoclasice, afectată de incendiul din 29iul. 1834, refăcută în 1834–1838. Are oorgă instalată în 1861, operă a luiKolonics István; biserica fostei mănăstiria Minoriţilor (1795); biserica „PogorâreaDuhului Sfânt” (1993-2000); clădirileGimnaziului (1751), Judecătoriei (1760),Primăriei (1907), azi sediul Administraţieilocale, şi fostului Cazinou; casa în care alocuit Gábor Áron; case vechi din sec. 18–19; statuia lui Gábor Áron, operă din 1942a lui Oláh Sándor. În satul Lunga se aflăo biserică romano-catolică (sec. 15, cuunele 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
paleon tologic şi biospeologic (desco -
peririle 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,alcă tuită din 3 sate, situată în partea deV a Depr. Caşin, pe cursul inf. al râuluiTrotuş; 5 655 loc. (1 ian. 2011): 2 893 desex masc. şi 2 762 fem. Staţie (în satulTârgu Trotuş) şi haltă de c.f. (în satulViişoara). Producţie de mobilier, de
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preparate din lapte şi de articole deîmbrăcăminte. Creşterea ovinelor,porcinelor şi bovinelor. Satul TârguTrotuş apare men ţionat documentar,prima oară, în 1408, iar apoi în 1580, caaşezare rurală în componenţa căreia erainclus un sat mai mic, numit Târgu Ocna.În perioada 1680–1700, o parte dinlocuitorii din Târgu Trotuş s-au mutat laTârgu Ocna, unde se exploata sarea.Satele Târgu Trotuş şi Viişoara apar con -semnate şi într-o condică a Liuzilor dinanul 1802. În satul Târgu Trotuş se aflăbisericile ortodoxe cu hramurile „SfinţiiVoievozi” (1730, reparată în anii 1800 şi1887) şi „Sfântul Nicolae” (zidită în 1813pe locul uneia din 1557), precum şi obiserică romano-catolică (sec. 18), iar însatul Viişoara există biserica ortodoxă cuhramul „Sfântul Nicolae” (ante 1780). 
TÂRLIŞUA, com. în jud. Bistriţa-Năsăud,alcă tuită din 10 sate, situată în zonaMuscelelor Năsăudului, la poalele de SEale Culmii Breaza, pe cursul superior alrâului 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. Însatul Târlişua, menţionat documentar,prima oară, în 1501, se află casamemorială „Liviu Re breanu” şi bustulromancierului Liviu Rebreanu. Pe terit.satului Agrieş a fost descoperit (1977) untezaur de bronz alcătuit din fragmentede arme şi brăţări (sec. 13–12 î.Hr.).
TÂRNAVA 1. Râu, afl. stg. al Mureşuluipe terit. com. Mihalţ (jud. Alba); 249 km(lungimea este considerată de la izv.Târnavei Mari); supr. bazinului: 6 157km2. Râul T. se formează, de fapt, dinconfl., la Blaj, a râului Târnava Mare cu
Târ nava Mică – două sisteme hidrograficemari, para lele, cu caracteristici hidro -

logice de podiş. Târnava Mare (222,9 km;supr. bazinului: 4 086 km2) izv. din SEM-ţilor Gurghiu, de sub vf. Rotund, dela 1 441 m alt., curge mai întâi pe direcţieN-S, prin zona montană, unde are opantă medie de scurgere de 11‰,separând, pe o porţiune, prelungirileM-ţilor Gurghiu de cele ale M-ţilorHarghita, intră apoi în Depr. Odorhei,unde, în aval de municipiul OdorheiuSecuiesc, îşi schimbă direcţia de curgere,predominant către SV, separând Pod.Târnavelor de Pod. Hârtibaciului, sectorîn care bazinul este puternic asimetricspre stg., cursul râului este foartemeandrat, iar panta medie de scurgereare valori între 0,5 şi 1,5‰, fapt cecontribuie la depunerea de aluviuni.Debitul mediu multianual variază între8 m3/s la Odorheiu Secuiesc şi 25 m3/sla Blaj. Afl. pr.: Şicasău, Feernic, Şaeş,Mălâncrav, Biertan, Vişa, Secaş. T.M. treceprin oraşele Odorheiu Secu iesc,Sighişoara, Dumbrăveni, Mediaş, CopşaMică şi Blaj. Târnava Mică (196 km; supr.bazinului: 2 071 km2) izv. din parteacentral-vestică a M-ţilor Gurghiu, de subvf. Piatra Ascuţită, de la 1 190 m alt., şidrenează zona centrală a Pod. Târna -velor, având un curs aproximativ paralelcu cel a Târnavei Mari. Panta medie scadede la 13‰ în zona mon tană, la 3–5‰ înreg. dealurilor subcarpatice şi sub 1‰ încea de podiş, unde valea se lărgeşte, iarcursul devine foarte meandrat. Debitulmediu multianual variază între 4 m3/s încursul superior şi 10 m3/s în cel inf. Afl.pr.: Sovata, Cuşmed, Veţca, Nadeş,Domald, Sântioana. Târnava Mică treceprin oraşele Sovata şi Târnăveni.
2. Podişul Târnavelor (sau Podişul

Transil vaniei sudice cum a fost numitde Vintilă Mihăi lescu), unitate de reliefsituată în partea sudică a Pod. Transilva -niei, între Valea Mureşului (la V şi N),Subcarpaţii Transilvaniei şi SubcarpaţiiHomo roadelor (la E) şi aliniamentulvăilor Secaşului (afl. al Sebeşului) şiOltului (la S). Între aceste limite, Pod.Târnavelor, constituit din marne, argile,gresii, nisipuri şi pietrişuri (mio-plio -cene), uşor cutate, prezintă un relief deculmi, măguri şi creste dezvoltate pedomuri şi bazine ce se înclină de la 700m (în E) la c. 500 m (în V), iar interfluviilese înalţă cu 200–250 m deasupra niveluluivăilor pr. (cele două Târnave şi Hârtiba -ciu). Interfluviile sunt intens nivelate(creând imaginea generală de podiş) şidominate pe alocuri de gurguie, numite

popular „picuri”, iar la nivelul culmilormai înalte se observă două niveluri deeroziune – suprafeţele Amnaş, la 600 malt. şi Secaş, la 500 m alt. Vegetaţia estereprezentată prin păduri, îndeosebi decarpen şi gorun, care s-au mai păstratnumai pe culmile dealurilor, şi prinpajişti secundare mezoxerofile. Sunt largrăspândite culturile de cereale (grâu,porumb) şi mai ales de viţă de vie, careformează renumitele podgorii aleTârnavelor. Importante zăcăminte degaze naturale. Specifice pentru ver sanţisunt intensele procese de pantă (eroziune,ravenări şi alunecări). Pod. Târnaveloreste format din trei subunităţi: Pod.
Târnavelor propriu-zis, între ValeaMureşului (la N) şi cea a Târnavei Mari(la S); Pod Hârtibaciului, între TârnavaMare (la N), Valea Oltului (la S) şi râulVişa (la V); Pod. Seca şelor, între Târnava(la N), Vişa (la E), râul Secaş – afl. alSebeşului – (la S) şi Valea Mureşului (la V).

3. Subcarpaţii Târnavei Mici (sau
Sub carpaţii Praidului), unitate de reliefaccidentat, cu înălţimi de 600–1 000 m,parte componentă a Sub   carpaţilorTransilva niei, extinsă în E Pod. Transil -vaniei, între Valea Feernic (afl. alTârnavei Mari) şi Valea Nirajului, lalimita dintre Pod. Târnavelor şi ramamunţilor vulcanici Gurghiu şi Harghita.Este alcă tuită dintr-o succesiune dedepresiuni sub mon  tane de contact(Sovata-Săcădat, Praid-Corund ş.a.), dez -voltate, uneori, pe axul unor anticlinalediapire (ex. Depr. Sovata-Săcădat),închise şi străjuite de dealuri proemi -nente, cu forme semeţe (Dealurile Bicheş1 080 m alt., Şiclod 1 028 m, Firtuş 1 060m, Rez 933 m, Homat 899 m, Proştea ş.a.).Întreaga ghirlandă de depresiuni cucaracter submontan şi ansamblul dealu -rilor de tip subcarpa tic constituie o zonăintens populată şi de un pito rescdeosebit.

4. Com. în jud. Sibiu, alcătuită din 2sate, situată în Pod. Târnavelor, pe cursulmijlociu al râului Târnava Mare; 3 253loc. (1 ian. 2011): 1 622 de sex masc. şi1 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 din1500, cu unele transfor mări din sec. 18,azi biserică evanghelică, şi o casă vecheţără nească (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
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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 (din1915), în localit. com ponentă Botorca.Centrală electrică solară (36 MW), înconstrucţie din 2012, care va fi alimentatăde c. 150 000 panouri solare extinse pe109 ha. Combinat chimic (carbid, sodăcaustică, clor, acid clorhidric, insecticide,oxid de zinc, negru de fum, policlorurăde vinil), din 1948 (în 2011 a fost dezac -tivat în totalitate). Producţie de radiatoareşi cazane pentru încălzire centrală, decărămizi, ţigle, faianţă, geamuri, de ceşti,căni, servicii de masă etc., de mobilă, deconfectii textile, de conserve de carne,spirt ş.a. Centru viticol. Spital (din 1897).Muzeu cu secţii de istorie, de artă (colecţiide icoane pe sticlă şi pe lemn), de etno -grafie şi de ştiinţele naturii, inaugurat în1962. Istoric. Pe terit. fostului satDâmbău (azi cartier al oraşului) au fostdescoperite (în 1921) vestigii neolitice(topoare din piatră, cuţite din silex, cănide lut, fusaiole), din epocile bronzului(vase ceramice, inele, securi, dălţi dinbronz) şi fierului (fragmente de vaseceramice, vârf de lance ş.a.) şi din perioa -da geto-dacă (sec. 1 î.Hr.-sec. 1 d.Hr.),precum şi un tezaur alcătuit din 135dinari impe riali şi doi bulgări de argint.Menţionată docu mentar, prima oară, în1217, localitatea apare ulterior (în 1278)consemnată cu numele Sent Marton,
Dycheu Zenthmarton (sau Terra Dyceu Sent
Martun, în 1438), iar în 1502 a fostrecunoscută ca târg (oppidum Dychewzenth
Marthon). În 1866, T. a devenit reşed.Comitatului Târnava, prin mutarea aicia administraţiei de la Cetatea de Baltă, la23 apr. 1912 a fost trecut în cate goriaoraşelor, iar la 12 nov. 1998 în cea amunicipiilor. Între 1920 şi 1926 s-a numit
Târnava-Sân-Martin, iar până la 3 mai1941 a purtat numele Diciosânmartin. Înanii 1893–1933, T. a fost reşed. jud.Târnava Mică, iar în anii 1950–1968, reşed.raionului omonim. Municipiul T. are însubordine ad-tivă localit. componentăBotorca şi satele Bobohalma şi Cuştelnic(acesta din urmă a fost sat component alcom. Găneşti până la 28 ian. 2002). Oraşul
T. a fost puternic afectat de inundaţiileprovocate de revărsarea Târnavei Mici înperioada 17–20 iun. 1998. Monumente:biserică în stil gotic (sf. sec. 13, renovatăîn 1599), cu picturi murale interioareexecutate în 1796 (tavan casetat şi pictat)

arealele satelor Archiud şi Viile Tecii aufost descoperite vestigii neolitice, înspecial ceramică cenuşie din pastă fină,lucrată la roată (străchini, chiupuri, oalefără toartă ş.a.). Satul Teaca a fostcolonizat cu germani în sec. 13, atestatdocumentar, în 1318 şi amintit ca târg în1486. În perioada 1874–1884 a avut statutde comună urbană (oraş), după care afost trecut în categoria comunelor rurale.În satul Teaca se află o biserică din sec.13 (azi biserică evanghelică), în stil goticcu elemente romanice, cu unele refaceridin sec. 15. Zidul de incintă al bisericii afost 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 satulBudurleni. Rezervaţie forestieră (în satulViile Tecii).
TEASC, com. în jud. Dolj, alcătuită din2 sate, situată în partea de NV a CâmpieiRomanaţi, pe stg. văii Jiului; 3 190 loc. (1ian. 2011): 1 571 de sex masc. şi 1 619 fem.Legu micultură. Prelucr. legumelor. Însatul Secui, men ţionat docu mentar în1494 cu numele Secuiu pe Jiu, se aflăruinele bisericii „Sfântul Nicolae” (sf. sec.18, refăcută în 1845–1846 şi căzută înruină după 1909), iar în satul Teasc existăbiserica „Sfântul Nicolae” (ante 1845).
TECHIRGHIOL 1. Liman fluvio-maritimcu apă sărată, situat în SE României, peţărmul Mării Negre, la 17 km S demunicipiul Constanţa. Este separat deMarea Neagră printr-un cordon litoral pecare se află staţiunile balneocli matericeEforie Nord şi Eforie Sud (fost CarmenSylva). 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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şi amvon din 1764. Biserica, în prezentunitariană şi declarată monument istoric,posedă un pahar din argint aurit (1636)şi o farfurie din argint (1678), precum şiun clopot din 1678; biserica din lemn„Sfântul Nicolae” (1751), adusă în 1762din satul Corneşti în satul Cuştelnic, azimonument istoric, cu picturi pe pereţiiinteriori executate de Nicolae Pop;biserica „Sfânta Treime” (1939–1940);palat (azi sediul Primă riei) construit în1878–1879; conacul „Silivasi” (1800), azigrădiniţă de copii; casa „Deldy” (1860),azi muzeu.
TÂRNĂVIŢA Õ Brănişca.

TÂRNOVA 1. Com. în jud. Arad, alcătuitădin 6 sate, si tuată în zona de contact aCâmpiei Cri şurilor cu DealurileCigherului, pe râul Almaş; 6 184 loc. (1ian. 2011): 3 134 de sex masc. şi 3 050 fem.Staţie de c.f. (în satul Târnova). Nodrutier. Prelucr. lemnului. Pomicultură(meri, pruni, peri). Viticultură. Centru decusături şi ţesături populare (în satulChier). În satul Agrişu Mare, menţionatdocumentar, prima oară, în 1214, se aflăruinele unei cetăţi datând din anul 1400.Satul Arăneag apare menţionat docu -mentar, prima dată, în 1390, iar satulTârnova, în perioada 1406–1409.
2. Com. în jud. Caraş-Severin, alcă tuitădin 2 sate, situată la poalele de N-NV aleM-ţilor Semenic, pe cursul superior alrâului Tău; 1 782 loc. (1 ian. 2011): 850 desex masc. şi 932 fem. Pomi cultură (meri,peri, pruni). În satul Târnova, menţionatdocumentar în 1495, se află biserica„Adormirea Maicii Domnului” (1767).

TÂRŞOLŢ, com. în jud. Satu Mare,alcătuită din 2 sate, situată în partea deNV a Depr. Oaş, la poalele de SE aleM-ţilor Oaş, la graniţa cu Ucraina; 2 864loc. (1 ian. 2011): 1 490 de sex masc. şi 1 374fem. Zăcăminte de lignit. În satul Târşolţa fost descoperit (1973) un tezaur monetardin argint (148 de monede). Biserica„Sfântul Dumitru” (1904), la Târşolţ.
TEACA, com. în jud. Bistriţa-Năsăud,alcătuită din 6 sate, situată în zona decontact a Dealurilor Lechinţei cu ColineleMădăraşului, la poalele de SE ale culmiiŞieu, 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 şiviticultură. Creşte rea bovinelor şi aovinelor. Vechi centru de cojocărit (din1580) unde se confecţionează cojoace şipieptare decorate cu broderii florale. În



apei lacului T. era cu 1,5 m sub cel alMării Negre, iar în 1969 ajunsese laacelaşi nivel cu aceasta. În ultimii ani aisec. 20, din cauza unor izvoare proprii,cu debite abun dente, lacul T. a depăşitcota tradiţională cu c. 1,80 m (în 2008), iarsalinitatea a scăzut de la 75–80 g/lîn 1975, la 55 g/l în 2008. Primele analizechimice ale apei lacului au fost făcute însept. 1893 de dr. M. Georgescu. Cu toatecă apa lacului s-a mai îndulcit în ultimiiani, tipul hidrochimic evident clorosodicşi magnezian al acesteia determină unmediu puţin favorabil dezvoltării vieţiiacvatice, singurele vieţuitoare fiindbacteriile (predominant), crustaceul
Artemia salina, algele verzi (Cladophora
fracta şi Cladophora cristalina), care sedezvoltă în colonii plutitoare, câteva larvede insecte (Ephydra californica, Haliella
taurica ş.a.), precum şi c. 250 de specii deinfuzori (protozoare având corpul aco -perit cu cili), din care 37 sunt specii noi,desco perite de pictorul şi biologul IonŢuculescu. În extremitatea de V a lacului
T., mai bogată în izvoare cu apă dulce,trăiesc câteva relicte (printre careamfipodul Rivuloga muruspulex, gastero -podul Pseudamnicola codreani ş.a.), oformă endemică a ghidrinului (Gaste -
rosteus aculeatus crenobiontus), o specierară de batracian (Pelobates syriacus
balcanicus) şi numeroase specii de păsăride apă, printre care şi Oxyura leucocephala(raritate). Nămolul sapropelic de pefundul lacului T. (de origine animală şivegetală), estimat la un volum de c. 2,5mil. m3, este bogat în substanţe mineraleşi hormonale, având calităţi terapeuticeremarcabile, cu eficacitate ridi cată întratarea afecţiunilor reumatismale, aseche lelor poliomielitice, a cervicitelorcronice etc. Totuşi, ca urmare a scăderiisalinităţii, echilibrul biologic al sistemuluilacustru a fost perturbat, ceea ce poateduce la reducerea eficacităţii trata -mentelor cu nămol. În timpul vânturilormai puternice, apa lacului T. se vălureşteîn fâşii ce capătă nuanţe diferite, motivpentru 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 dezvoltatstaţiunile balneoclimaterice Eforie Nord,
Carmen Sylva (Eforie Sud) şi Techirghiol.

2. Oraş în jud. Constanţa, situat peţărmul de NV al lacului omonim, la 15–

20 m alt., la 17 km S de municipiulConstanţa, în apropiere (3 km) de apeleMării Negre; 7 665 loc. (1 ian. 2011): 3 753de 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. Produsetextile şi alim. Cămin-spital pentru bolicronice (din 1992). Oraşul T. are statut destaţiune balneoclimaterică de interesgeneral, cu funcţionare permanentă, cucli mat maritim, cu veri călduroase (în iul.temp. medii peste 23°C) şi zile senine (înmedie 25 de zile însorite pe lună, cu odurată de strălucire a Soarelui de 10–12ore pe zi în timpul verii) şi ierni blânde,cu zăpadă puţină (în ian. temp. medii înjur de –0,5°C). Temp. medie anuală estede 11,2°C, iar precipi taţiile însumează c.400 mm anual. Briza marină este maipuţin evidentă aici, în schimb se simteintens briza de lac. Apa sărată a laculuişi nămolul sapropelic extras de pe fundullacului, cu efecte terapeutice de excepţie(despre care apar primele informaţiiscrise în 1854), fac din această staţiune unloc renumit pentru tratarea afecţiunilorreumatis male degenerative (spondilozecervicale, lombare şi dorsale, coxartroze,artroze ale mâinilor şi picioarelor, lum -bago cronic), inflamatorii (stări alergicearticulare după reumatism articular acutsau infecţii de focar, spon dilită anchi -lozantă, poli artrită reumatoidă) şiabarticulare (tendinoze, tendo mioze,periartrite scapulohumerale, fibriloze),precum şi a celor posttraumatice (stăridupă operaţii pe muşchi, tendoane,articulaţii şi oase, vindecate, stări dupăentorse, luxaţii şi fracturi, stări recentedupă hernie de disc, operată), neuro -logice periferice şi centrale (paralizii şipareze posttraumatice ale membrelor,poli neuro patii după fază acută, secheledupă poliomielită, parapareze şi hemi -pareze seche lare tardive), ginecologice(insuficienţă ovariană, cervicite cronice,metroanexite cronice, sterilitate secun -dară, sechele după T.B.C. genital la 2–3ani după stabilizare), dermatologice(dermatoze scua moase, ichtioze inci -piente, cheratodermatii, eczeme cronice,urticarii), respiratorii (traheobronşite,bron şite cronice), cardiovasculare (boalaRaynaud, varice în stadiu incipient,sechele de flebită, ulcer varicos ş.a.),endocrine (hipotiroidie benignă şimixedem, hipoovarie prepuberală) etc.Staţiunea dispune de mai multe baze detratament, un sana toriu balnear pentruadulţi (din 1899) şi unul pentru copiii cu

deficienţe motorii (toate cu funcţionareperma nentă), un sanatoriu sezonier pen -tru tratarea copiilor suferinzi de reu -matism şi rahitism şi o bază de tratamentîn aer liber pe timpul verii, cu amenajăripentru aerohe liote rapie, ungeri cu nămolşi băi în apa lacului. Posi bilităţile detratament constau în băi calde în cadă sauvane cu apă sărată concentrată provenitădin lac, împa chetări calde cu nămolsapropelic, electroterapie, hidro terapieetc. Istoric. Cele mai vechi urme delocuire descoperite (în 1959) în arealuloraşului datează de la începutul primeiEpoci a fierului (Hallstatt), fiind repre -zen tate prin nume roase obiecte din bronz(seceri, centuri, fragmente de coif şi desabie ş.a.). De-a lungul timpului, pe vatraactualei localităţi s-au succedat patruaşezări: greacă, romană, tătară şi turco-română. Un document turcesc atestăexistenţa localit. Techirghiol în 1560, cudenumirea Tekfür-Köy, ca un puterniccentru rural în care se afla o instituţiejudecătorească (Kadiat), care, de altfel, afuncţionat până în anul 1930. Com.Techirghiol s-a impus ca staţiunebalneoclimaterică după anul 1893, avândo dezvoltare constantă în acest sens după1912, fiind declarată ca atare la 29 dec.1929, iar în anul următor (1930) a fosttrecută în categoria oraşelor. În anul 1907,la T. exista o comunitate germanăcompactă care în 1940 s-a destrămat dincauza strămutării persoanelor de originegermană (peste 250 de oameni) în
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Germania. În prezent, oraşul T. are însubordine ad-tivă loca lităţile componenteSanatoriul Agigea şi Staţi unea ZoologicăMarină. Monumente: mănăstirea „SfântaMaria” (de maici), cu biserica din lemn„Adormirea Maicii Domnului”,construită în jurul anului 1750 de meşterimureşeni. Biserica a avut iniţial hramul„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” şi a fostadusă (în 1920) din satul Maioreşti (aziîn com. Ruşii-Munţi, jud. Mureş) la stânaregală „Sfânta Ana” din M-ţii Bucegi, iarde aici mutată la Techirghiol (1951) dininiţiativa Preafericitului Iusti nian Marina,Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române(1948–1977), care i-a schimbat hramul.Biserica păstrează pe pereţii interioripicturi originare naive, executate întempera. Până în 1995, mănăstirea a avutstatut de schit. În 1989–1990, aici a fostamenajat un muzeu care adăposteşteobiecte de cult datând din sec. 4, frag -mente provenite de la unele bazilici dinsec. 4–6 descoperite la Mangalia şiConstanţa, amfore etc. În cadrul mănăs -tirii există o vilă construită în 1928 dinini ţiativa Patriarhului Miron Cristea,renovată şi supraetajată în 1965–1967 şiextinsă în 1975–1977 (a fost construităaripa stângă a clădirii), folosită iniţial casanatoriu pentru preoţi, iar în prezentdestinată pentru chilii; monumentuleroilor, realizat în bronz (1931) deDumitru Măţăoanu. Geamie (1934).
TECUCI 1. Câmpia Tecuciului, unitatede relief joasă, situată în extremitatea deNE a Câmpiei Române (parte compo -nentă a acesteia), între văile râurilor Siret(la V şi S) şi Geru (în E) şi ColineleTutovei (la N şi NV) şi Pod Covurlui (laNE). Este drenată median, pe direcţieN-S, de râul Bârlad, fiind formată înîntregime din terasele Bârladului şi celede pe stg. Siretului, puţin fragmentate,care se evidenţiază sub forma unorcâmpuri interfluviale întinse ce coboarăcătre văile celor două râuri. Pe teraseleinf. de pe stg. râului Bârlad, în S Câmpiei
T., între satele Iveşti şi Hanu Conachi, sedesfă şoară, pe c. 25 km lungime şi 4–5km lăţime, o zonă de nisipuri în cadrulcăreia predo mină relieful de dune, înmare parte fixate de vegetaţie.

2. Municipiu în jud. Galaţi, situat înpartea de N a câmpiei omonime, la 50 malt., pe dr. râului Bârlad, la confl. cuTecucel, la 85 km NV de municipiulGalaţi; 42 313 loc. (1 ian. 2011): 20 237 desex masc. şi 22 076 fem. Supr.: 86,8 km2,din care 15,5 km2 în intravilan; densitatea:

2 730 loc./km2. Nod feroviar (staţia dec.f. a fost inaugurată la 13 sept. 1872) şirutier. Expl. de argilă. Producţie demaşini şi utilaje agricole, de moduleelectronice, de somiere şi saltele, deambalaje metalice pentru conserve, decapace pentru sticle, conserve de legume,fructe şi carne, ulei vegetal, muştar, spirt,panificaţie ş.a. Centru de vinificaţie.Muzeu municipal (f. 20 mai 1934) cusecţii de istorie şi arheologie şi de ştiinţelenaturii. Biblio tecă întemeiată la 1 apr.1935, inaugurată în apr. 1937 şi numită„Ştefan Petică” (din 1994), în prezent cupeste 120 000 vol.; Societatea Culturală„Ştefan Corodeanu” (1920); CăminCultural (20 mart. 1938). Grădinăzoologică. La T. s-au născut scriitorulCalistrat Hogaş (1848–1917), pictorulGheorghe Petraşcu (1872–1949) şilingvistul Iorgu Iordan (1888–1986).
Istoric. Aşezarea apare menţionatăpentru prima oară la 20 mai 1134, în
Diploma bârlădeană (hrisov emis de IancuRotislavovici), ca târg şi punct de vamă.La 1 sept. 1435, domnul Moldovei, Iliaş,con semnează într-o scrisoare trimisă luiVladislav III Warneńczyk, regele Poloniei,că „s-au împăcat cu fratele său Ştefan II”şi că i-a cedat acestuia, între altele, „oraşulTecuci cu tot ocolul lui”, iar într-un hrisovdin 3 iul. 1460, domnul Ştefan cel Mareacordă Tecuciului dreptul de a încasavama (câte doi zloţi pentru fiecare car)pentru mărfurile aduse de negustorii dinLvov. Ulterior, Tecuciul este amintit

frecvent în numeroase documente saueste trecut pe diferite hărţi. Astfel, în 1466,numele Tecuciului a fost înscris în
Letopiseţul moldovenesc scris de călugăriide la Putna, în 1475, un document emisde Ştefan cel Mare arată că „oşteniiacestuia au supravegheat timp de trei zileşi trei nopţi de pe movila cea mare aTecuciului retragerea turcilor peste Siret”,în 1541, oraşul Tecuci figura pe o hartătipărită la Viena de către GeorgReichersdorffer (ambasador al Ungarieila Curtea lui Petru Rareş) etc. La 20 iun.1587, domnul Moldovei, Petru Şchiopul,a fost oaspetele Tecuciului, participândla nunta nepotului său Vlad (fiul frateluisău Miloş). În relatările sale referitoare lacălătoriile prin Moldova şi Valahia în anii1652–1669, Paul de Alep arată că Tecuciulera „un târg aşezat pe un râu mare”.Recu nos cut ca oraş în 1659. În 1711,oraşul a fost prădat şi incendiat de turcişi tătari (locuitorii refugiindu-se laNicoreşti), iar în timpul Războiului Ruso-Turc din 1719, oraşul a fost dis trusaproape în întregime, rămânând pustiitpână în 1769. După această dată, Tecuciuls-a refăcut treptat, apărând completreconstruit în docu mentele anului 1785.Până în 1834, târgul Tecuci şi zonaînconjurătoare au fost în mare parteproprietăţi domneşti şi boiereşti –proprietăţi care au fost răscum părate,până în 1841, de către târgoveţi şi orăşeni.Oraşul a cunoscut o dezvoltare înflo -ritoare o dată cu întărirea meşteşugurilorîn a doua jumătate a sec. 19 şi în modspecial după construirea, în 1872, aliniilor de c.f. spre Mărăşeşti şi spreBârlad şi Galaţi, care i-au asigurat lărgirealegăturilor comerciale. Declarat muni -cipiu la 17 febr. 1968. Monumente:
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catedrala „Sfântul Gheorghe” zidită între31 iul.1932 şi 31 iul. 1962 pe locul uneiadin 1813, după planul lui Ion D. Trajanescu,consolidată şi reparată în 2007-2010,pictată în 1966-1967 de Iosif Vass şiGheorghe Răducanu; bisericile cuhramurile „Sfântul Nicolae” (1825-1828,consolidată şi restaurată în 2000-2007),„Sfinţii Voievozi” (1838, reparată în 1921–1922), „Adormirea Maicii Domnului”(1863), „Sfântul Ilie” (1882), „SfântulDumitru” (1855–1858), „Sfântul IoanBotezătorul” (1850–1858, refă cu tă în 1908–1921), „Sfinţii Voie vozi”-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), Pre fec turii (1900)ş.a. În apropiere de Tecuci se află punctulfosilifer „La Rateş”, cu fosile dinPleistocen (resturi de mamut, cerb cucoarne uriaşe şi de rinocer lânos).
TECURI, peşteră situată în extremitateade SE a M-ţilor Sebeş, pe versantul stg.al Văii Streiului, la 926 m alt., în satulPetros din com. Baru, jud. Hunedoara.Lungimea galeriilor: 485 m. Este o peş -teră fosilă, în care se intră printr-un avende 12 m adâncime, de la baza căruia sedeschid două galerii (Galeria lacului, spreS, şi Galeria principală, spre N), foartemeandrate, cu lăţimi de 1–5 m şi înălţimide 1–13 m. Aceste coridoare (galerii)prezintă pe alocuri săli largi, cu diametrulde 15–20 m şi înalte de c. 5 m, bogat şivariat „împodobite” cu concre ţiunitranspa rente de calcar, incolore saucolorate în nuanţe ce variază între roz şiroşu (deosebită este „Camera roşie”).Fasci nante sunt şi scurgerile parietale,monocristalele de calcit, domurile deprelingere şi mai ales stalagmitele masive(7 m înălţime) de culoare alb-roz şistalactitele roşcat-străvezii. Temp. aeruluidin peşteră variază între 5 şi 7°C, iarumiditatea între 90 şi 99%. Fauna estereprezentată printr-o specie endemică decoleopter (Sophrochaeta dacica) şi Arrho -
palites pygmaeus. Declarată monument alnaturii şi rezervaţie speo logică (în 1954).
TEI 1. Lac antropic pe cursul inf. al râuluiColentina, în partea de N a municipiuluiBucureşti, amenajat la mijlocul deceniului4 al sec. 20, ca loc de agrement pentrulocuitorii Capitalei. Supr.: 80 ha. Pe malulsău se află „Complexul sportiv studen -ţesc” şi Palatul domnului Grigore

Dimitrie Ghica, construit în 1822, careşed. de vară, în stil neoclasic italian, cupicturi interioare.
2. Cartier în partea de NE amunicipiului Bucureşti.

TEIŞANI, com. în jud. Prahova, alcătuitădin 5 sate, situată în SubcarpaţiiTeleajenului, pe dr. Văii Teleajen; 3 786loc. (1 ian. 2011): 1 838 de sex masc. şi1 948 fem. Staţie de c.f. (în satul Teişani).Expl. de nisip cuarţos. Expl. şi prelucr.lemnului; mat de constr. Producţie deţuică. Pomicultură. Satul Teişani aparemenţionat docu mentar, prima oară, însec. 14, în legătură cu ocnele de sare careexistau aici, iar apoi la 10 iul. 1517, într-un hrisov emis de Neagoe Basarab, încare se aminteşte de împroprietărireaţăranilor 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 2sate, situată în Câmpia Piteştiului, pecursurile superi oare ale râurilor Mozacuşi Dâmbovnic; 1 459 loc. (1 ian. 2011): 678de sex masc. şi 781 fem. Creştreabovinelor şi a păsărilor. Morărit; produsede panificaţie. Apicultură. Culturi decereale, legume etc. Pe terit. satului Teiuau fost descoperite (1959) vestigiile uneiaşezări neolitice fortificate, aparţinândculturii Gumelniţa (milen. 4–3 î.Hr.), încare s-au găsit vase ceramice tipice acesteiculturi şi numeroase figurine femi nine.Casa memorială „Vladimir Streinu”.Biserica „Sfântul Ilie” (1928), în satul Teiu.
TEIUŞ, oraş în jud. Alba, situat în parteade S a Dealurilor Aiudului, pe dr. VăiiMureşului şi pe râul Geoagiu, la 250 malt., la 18 km N-NE de muni cipiul AlbaIulia; 7 393 loc. (1 ian. 2011): 3 639 de sexmasc. şi 3 754 fem. Supr.: 44,5 km2, dincare 5 km2 în intravilan; densitatea:1 479 loc./km2. Nod feroviar şi rutier.Expl. de balast. Fabrici de prelucr. alemnului, de încălţăminte, de zahăr, defăină proteică, de mat. de constr. şi deproduse alim. Centru pomicol (meri, peri,pruni, nuci). Ferme de creştere aanimalelor. Istoric. În arealul satuluiCăpud, pe Dealul Măgura, au fostdescoperite urmele unei aşezări fortificatedin Epoca bronzului, iar în perimetruloraşului Teiuş, la un km NV de fabricade zahăr, pe platoul Cetă ţuia, au fostidentificate (1938, 1949, 1969) patru necro -pole datând din epoci diferite: de la sf.Epocii bron zului (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 înhu -maţie datând din această perioadă s-augăsit oglinzi din bronz, o aplică din bronzde tip scitic, ceramică pro to dacică ş.a.) şidin sec. 6–8. Localitatea apare menţio -nată, prima oară, într-un registru aldijmelor papale din anul 1290, cu numele
Villa Spinarum, iar apoi în 1293 (cu denu -mirea de Thyues), 1332 (Sacer dos de Spinis),1346 (Tyuis), 1603 (Oppidum Teowys), 1820(Tius) ş.a. Într-un act emis de regeleUngariei, Matia Corvin, în 1464, localit.
Thywys din ţinutul Alba este declarat oraşregesc. Ulterior a decăzut, devenindaşezare rurală, iar la 22 iul. 1994 a fost trecutîn categoria oraşelor, având în subordinead-tivă satele Beldiu, Căpud, Coşlariu şiPeţelca. Monumente: biserică din sec. 13(azi bise rică reformată), iniţial în stilromanic, cu unele transformări de facturăgotică din 1379; bisericile romano-catolice,în stil gotic (una construită în 1442–1446prin grija voievodului Iancu de Hune doaraşi alta zidită în prima jumătate a sec. 16,ter minată în 1560); biserici ortodoxe„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”,ctitorie din 1606 a lui Raţ Mihail (curteanal lui Mihai Viteazul), cu picturi muraleinterioare reali zate în 1790–1791 de zugraviiGheorghe şi Simion, şi „Sfântul Nicolae”(1925-1930, reparată în 2005-2006).
TEKFÜR-KÖY Õ Techirghiol (2).

974 Tecuri

Teiuş. Biserica romano-catolică



TELCIU, com. în jud. Bistriţa-Năsăud,alcătuită din 4 sate, situată în partea deN a Muscelelor Năsăudului, pe cursulsuperior al râului Sălăuţa, la confl. cuTelcişor, la poalele de SE ale M-ţilorŢibleş 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 Telciuşi Fiad). Expl. de argile. Expl. şi prelucr.lemnului (cherestea). Prelucr. laptelui.Păstră vărie (în satul Fiad). Creştereabovinelor. Centru de cioplit şi desculpturi în lemn şi de confecţionare auneltelor. Satul Telciu apare menţionatdocumentar, prima oară, în 1440, cunumele Thelch. Satul Bichigiu, atestatdocumentar în 1523, a trecut (la 6 mai2004) din componenţa com. Coşbuc încea a com. Telciu. În acest sat a existatbiserica „Sfânta Treime”, menţionatădocumentar în 1523, distrusă la 13 iun.1761 din ordinul generalului austriacAdolph von Buccow. În satul Telciuexistă o biserică ortodoxă din 1892, iar însatul Telcişor schitul cu biserica„Duminica Tuturor Sfinţilor” (1995).Rezervaţia Tăuşoare-Zalion (71 ha).
TELEAJEN 1. Subcarpaţii Teleajenului,sub divi ziune a Subcarpaţilor Prahovei(parte compo nentă a Subcarpaţilor deCurbură), în partea de E a aces tora, întrevăile râurilor Prahova (la V) şi Te   leajen şiCricovu Sărat (la E). Prezintă o structurăcomplexă, cu diferenţieri structurale şipetrografice între zonele Paleogen-Miocenă la contactul cu mun tele (în N-NV) şi Sarmaţian-Cuaternară la contactulcu câmpia (în S). În cadrul lor se eviden -ţiază mai multe aliniamente de anticlinaleşi sin cli  nale orientate E-V, care corespund,în mare parte, culmilor şi, respec tiv,depresiunilor. În aceas  tă zonă se indivi -duali zează un şir de depresiuni mari,modelate în depozite mio-pliocene (Slon,Măneciu, Vălenii de Munte, Slănic,Bertea-Aluniş, Cosminele-Vulcă neşti,Telega, Doftana-Câmpina, Mislea-Podeniş.a.) şi o serie de dealuri, cu înălţimi pânăla 800 m, cu povârnişuri repezi şi aco -perite cu păduri (Dealurile Lazuri 770 m,Priporului 823 m, Cosminele 815 m,Bucovel 406 m ş.a.). În această reg. sub -car patică au fost identificate importantezăcăminte de petrol şi gaze, precum şiunele zăcăminte de sare, sulf şi gips. Esteun areal dens populat. 

2. Râu, afl. stg. al Prahovei pe terit.com. Dumbrava (jud. Prahova), în Câm -pia Gherghiţei; 113 km; supr. bazinului:1 644 km2. Izv. din M-ţii Ciucaş, de la

1 600 m alt., străbate zona montanăprintr-o vale îngustă, traversează apoizona sub carpa tică pe direcţie N-S,trecând prin staţiunea climaterică Cheiaşi prin oraşul Vălenii de Munte, iar laieşirea din Subcarpaţi, în aval de Boldeşti-Scăeni, suferă o bruscă ruptură de pantă,după care râul for mează un vast con dedejecţie ce a impus intense procese dealuvionare, modificări şi desple tiri decursuri (ex.: despletirea Iazul Morilor-Telea jen) şi se îndreaptă către SE. Debitulmediu multi anual al T. variază între 6,20m3/s în zona subcar patică (la GuraVitioarei) şi 10,4 m3/s la vărsare, iar pantagenerală medie este de 14,9‰. Valea T.este însoţită de o şosea modernizată careasigură legătura, prin pasul Bratocea(1 263 m alt.), între Muntenia (Ploieşti) şiTransil vania (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 (pestg.) Vărbi-lău, Mislea, Dâmbu (pe dr.).Pe cursul superior al râului T. a fostconstruit un baraj în urma căruia s-aformat un lac de acumulare (inundat în1989) cu o supr. de 2 km2, ale cărui apepun în mişcare turbinele hidrocentraleide la Măneciu-Ungureni, cu o putereinstalată de 10 MW.
TELEGA, com. în jud. Prahova, alcătuitădin 6 sate, situată în SubcarpaţiiTeleajenului, în depresiunea omonimă,la 410 m alt., pe stg. Văii Doftana şi înzona de izv. a râului Dâmbu, la poalelede V ale Dealului Cosminele, la 40 kmNV de municipiul Ploieşti; 5 848 loc. (1ian. 2011): 2 892 de sex masc. şi 2 956 fem.Staţie de c.f., inaugurată în 1872. Expl. depetrol (în satele Buştenari şi Telega) dela sf. sec. 19. În prezent sondele de petrolse află în stare de semicon servare, ţiţeiulextrăgându-se doar în cantităţi mici. Expl.şi prelucr. lemnului (cherestea). Centrupomicol (meri, pruni, peri). În satulDoftana a fost deschisă (în 1856) o salinădin care se exploata sarea prin puţuri cugalerii. Aici erau puşi să lucreze, înspecial, cei pedepsiţi la muncă silnică. Înanul 1900, tavanul salinei s-a prăbuşit,iar grota s-a umplut ulterior cu apele dinploi şi din topirea zăpezii, formându-seun lac cu ad. de 24 m, lăţimea de 140 mşi supr. de 9 200 m2. În perioada 1894–1897, la Doftana a fost construit unpenitenciar care a funcţionat până laavarierea gravă a clădirii din cauzacutremurului din noaptea de 9 spre 10nov. 1940. La acest penitenciar au fost

închişi, în perioada interbelică, mai mulţifruntaşi ai mişcării comuniste, fapt pentrucare clădirea închisorii a fost tranformată,în nov. 1949, în muzeu. Muzeul a fostînchis după cutremu rul din 4 mart. 1977,care a deteriorat grav clădirea. Staţiunebalneoclima terică sezonieră, de intereslocal (în satul Telega), cu climat dedealuri, sedativ, cu veri răco roase (în iul.temp. medie 19°C) şi ierni reci (în ian.media termică –4,5°C). Temp medieanuală este de 8°C, iar pre cipitaţiileînsumează c. 800 mm anual. Aici sunt izv.cu ape minerale sulfuroase, oligomineraleşi lacuri cu apă clorurată, sodică, calcică,hipertonă, cu efect terapeutic în tratareaafecţiunilor reumatis male, posttrau -matice, vas culare (varice în stadiu inci -pient, eritromelalgie), derma tologice(psoriazis) ş.a. Satul Telega apare men -ţionat documentar, prima oară, în 1354,iar ulterior este amintit la 16 nov. 1791într-un zapis al domnului Mihai Suţu, încare se con semna că ocnele de sare de laTelega şi Slănic îi aparţineau. În 1856 aîncetat exploatarea sării în ocnele de laTelega şi a început exploa tarea sării însatul Doftana. La 14 aug. 1997, în arealulsatului Meliceşti, de-a lungul pârâuluiTelega Sărată, a avut loc o puternicăalunecare de teren, pe c. 2 km lungime,cauzată de ploile abun dente căzute înlunile iul.-aug.
TELEORMAN 1. Râu în partea de S aRomâ niei, afl. stg. al Vedei la Smârdioasa(jud. Teleor man), 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 părăseştezona piemontană, se înscrie, spre aval,pe conul de dejecţie al Argeşului, încadrul căruia îşi adânceşte valea până înapropierea apelor freatice. Străbate apoi,pe direcţie generală NV-SE, CâmpiaPiteştiu lui, trecând prin oraşul Costeşti,
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şi, în continuare, partea centrală aCâmpiei Găvanu-Burdea, unde are uncurs uşor meandrat. Are un regim hidro -logic permanent datorită numeroaselorizv. din cursul superior şi mijlociu, careîi asigură un debit mediu multianual de3,75 m3/s în zona de vărsare. Apele salesunt folosite pentru irigaţii. Afl. pr.:Bucov, Teleormănel (pe dr.), Claniţa (pestg.).
2. Judeţ situat în extremitatea de S aRomâniei, în partea central-sudică aCâmpiei Române, în bazinele râurilorVedea şi Teleorman, pe stg. fl. Dunărea,la graniţa cu Bulgaria (c. 90 km lungime),între 43°37'07'' (Zimnicea fiind punctulextrem 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 790km2 (2,43% din supr. ţării). Populaţia (1ian. 2011): 395 701 loc. (1,9% dinpopulaţia ţării), din care 194 054 loc. desex masc. (49,0%) şi 201 647 loc. de sexfem. (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 recensământuldin 20-31 oct. 2011): 91% români, 2,2%rromi urmaţi de maghiari, germani, turci,sârbi, bulgari, greci ş.a. Reşed.: municipiulAlexandria. Oraşe: Roşiori de Vede(municipiu), Turnu Măgurele(municipiu), Videle, Zimnicea. Comune:92. Sate: 231 (din care unul – Coşoaia –aparţine oraşului Videle).

Relieful aparţine în întregimesectorului central-sudic al CâmpieiRomâne, fiind reprezentat prin cele maimari porţiuni din Câmpiile Boian (în SV),Găvanu-Burdea (în partea central-nordică)şi Burnas (în SE). Înclinarea generală foarteredusă a terenu lui (c. 1,5‰), pe direcţieNNV-SSE, se corelează cu fragmentareamică a teritoriului, fapt ce impune odezvoltare largă a interfluviilor (câm pu -rilor), cu lăţimi de 7–18 km, acoperite cudepozite groase de loess (5–30 m) în cares-au format numeroase microde presiunide tasare (crovuri sau găvane), cuadâncimi de 1–5 m şi de dimensiuni cedepăşesc uneori 100 ha (Padina lui Gruia,unul dintre cele mai mari crovuri, PadinaŢiganului, Padina Cobza rului, Padina luiMoş Dan, Padina lui Moş Tufă, care areîn interiorul ei lacul Trifului, PadinaPopii, Padina cu Plopi, Padina Înşiratele

ş.a.). Altimetric, cele mai mari înălţimi seîntâlnesc în NV jud. T., în CâmpiaGăvanu-Burdea (147 m, în arealul satuluiBaldovineşti din com. Ciolăneşti), iar celemai mici, în lunca Dunării (20 m alt., înperimetrul com. Năsturelu). Un aspectcaracteristic, care reflectă înclinarearedusă a reliefului, este puternica mean -drare a râurilor şi frecventele modificăride cursuri ale acestora, care au lăsat unşir de martori de eroziune la nivelulcâmpurilor sau la cel al teraselor, aşa cumsunt Măgura Baldovineşti (147 m),Măgura Pătrăneştilor (138 m), MăguraBodurului (131 m), Măgura lui CălinSavu (129 m), Măgura Belciug (118 m)ş.a. de pe valea Pârâului Câinelui, sauMăgurile Palanca (117 m), Olăresei (91m), Anca (90 m), Bătrâna (88 m) de peValea Teleormanului ş.a. Ca unităţiaparte de relief se individualizează luncaDunării (cu lăţimi de 1–6 km, constituitădintr-un întins şes aluvial), în mare parteîndiguită şi desecată, şi lun cile râurilorOlt, Vedea, Teleorman, Sâi ş.a., folo siteîn scopuri agricole. Marea extindere aunităţilor de câmpie, acoperite predo -minant cu cernoziomuri cambice, argi -loiluviale, gleizate, carbonatice, pre cumşi cu soluri brun-roşcate, cu ferti litatenaturală ridicată, folosite prin excelenţăpentru cultura cerealelor, a plantelortehnice, uleioase, de nutreţ etc., situeazăjud. T. printre judeţele cu cel mai ridicatpotenţial agricol.
Clima este temperat-continentală,specifică ţinutu lui climatic al CâmpieiRomâne, cu veri călduroase (uneoritoride) şi ierni friguroase, bântuite adeseade viscole. Temp. ridicate ale aerului,cauzate de numărul mare de ziletropicale (în care temp. max. depăşeşte30°C, ex.: 56 de zile tropicale pe an laAlexandria şi 52 de zile tropicale pe anla Turnu Măgurele) şi de zile de vară (încare temp. max. este peste 25°C, ex.: 120de zile de vară la Alexandria şi 117 zilede vară la Turnu Măgurele), plasează jud.

T. pe primul loc în ţară din punct devedere al valorilor cele mai ridicate aletemperaturii. Numă rul mare de zile devară înregistrate în perimetrul jud. T. seevidenţiază prin producerea maifrecventă decât în alte regiuni ale ţării aunor zile cu peste 25°C în lunile martieşi noiembrie. Cu toate că există o mareuniformitate a reliefului de câmpie, apardiferenţieri sensibile ale temp. mediianuale 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 TurnuMăgurele (25 iul. 1987), iar temp. minimăabsolută (–34,8°C) la Alexandria (24/25ian. 1942). Caracterul continental alregimului termic este marcat atât denumărul record al zilelor tropicale şi devară care se produc, precum şi deamplitudinea foarte mare a temp. aerului(78°C, cea mai mare din ţară), rezultatădin cumularea valorilor extreme.Cantităţile medii anuale de precipitaţiicad dife renţiat în perimetrul jud. T., fiindsensibil mai mari în partea de N (583,7mm la Drăcşenei) decât în S (474 mm înzona lacului Suhaia). Majoritatea pre -cipitaţiilor cad în semestrul cald al anului(mai-iul.), ploile având frecvent caracterde aversă. Vânturile predominante batdinspre V (26,8%), E (18,9%) şi NE(11,0%) cu viteze medii anuale cuprinseîntre 1,3 şi 5,3 m/s. Vântul dinspre S şiSE, cunoscut sub numele de Austru, deşiare o frecvenţă (0,6–3,5%) şi o intensitate(1,0–2,3 m/s) mult mai reduse, afecteazăculturile de câmp din cauza faptului căeste un vânt foarte uscat şi fierbinte,provocând secetă. Pe timpul iernii, înarealul jud. T. se resimte Crivăţul, cuefecte mult mai atenuate aici decât înpartea de E a Câmpiei Române undedetermină viscole iarna şi secetă vara.
Reţeaua hidrografică autohtonă şialohtonă, cu o densitate generală foarteredusă (0,1–0,3 km/km2), este tributară întotalitate fl. Dunărea, care curge la limitade S a jud. T. pe o distanţă de c. 90 km,formând graniţa cu Bulgaria. Partea cen -trală a jud. T. este străbătută pe direcţieNV–SE de râul Vedea, pe o lungime de120 km (din totalul de 224 km), colectândo serie de afluenţi, cum sunt Tecuci,Burdea, Pârâu Câinelui, Teleorman (cu afl.săi Claniţa şi Teleormănel), Bratcov,Nanov, Valea Găuriciu ş.a. Extremitateade SV a jud. T. este drenată de râurileCălmăţui (cu afl. săi Călmăţuiu Sec şiUrlui), Sâi şi Olt (pe ultimii 15 km pânăla vărsarea în Dunăre), iar cea de NE decursurile superioare ale râurilor Dâm -bovnic, Glavacioc şi Câlniştea. În general,râurile mari, alohtone, se caracterizeazăprin meandrări puternice şi debite per -manente, dar cu regim variabil (creşterişi revărsări de ape la sf. primăverii şiscăderi sub stanţiale de debit pe timpulverii), iar râurile mici, autohtone, prezintăcursuri sinuoase şi au scurgere temporară(seacă în perioada estivală când secetelese prelungesc). Pe cursurile tuturor
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râurilor teleor mă nene 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 caracte rizează printr-o

slabă diversificare, având în prezent un
aspect insular din cauza gradului ridicat
de intervenţie umană. Însăşi denumirea
de Teleorman, atribuită actua lului 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 repre zentată 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-gâr niţete pure sau în amestec cu

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, gher -
ghinarul, 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 lun cilor esteformată din zăvoaie de salcie şi plop, încare apar şi plante agăţătoare (hamei, viţăsălbatică, curpen), iar paji ştile de luncăau în componenţa lor diferite speciimezofile şi mezohigrofile (Agrostis alba,diverse specii de Carex ş.a.). Arealelelacustre sunt marcate de pre zenţa ro go -zului, papurei, stufului, pipirigului, stân -jenelului de baltă ş.a.

Fauna, adaptată agrobiocenozelor,este bogată, variată şi destul de eterogenăîn ceea ce priveşte componenţa. Suntabundente rozătoarele (popân dăi,hârciogi, iepuri, şoareci şi şobolani decâmp, cârtiţe), păsările (ciocârlii, privi -ghe tori, 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. Înperimetrul jud. T. se remarcă o densitatemare faţă de restul ţării a fazanilor (colo -nizaţi), precum şi prezenţa sporadică adouă specii mari de păsări, declaratemonu mente ale naturii, respectiv dropia(Otis tarda) şi spurcaciul (Otis tetrax),aflate pe cale de dispariţie. Fauna de apăsau din apropierea acesteia este bogatăşi variată, cele mai răspândite elementefiind 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 câtevazăcăminte de petrol şi gaze de sondă,situate în arealele localit. Videle, Olteni,Blejeşti, Baciu, Sericu, Preajba, Purani,Cătunu, Moşteni ş.a. Extinderea mare anisipurilor şi pietri şurilor cuaternare saua argilelor permit exploatarea în cariere aacestora şi folosirea lor ca materiale deconstrucţie (exploatări la Zimnicea, TurnuMăgu rele, Alexandria, Ţigăneşti, Poroschiaş.a.). La sf. anului 2007, pădurileteleormănene ocupau o supr. de 29 735 ha.
Istoric. Cele mai vechi urme aleactivităţii umane, descoperite pe terit.jud. T., datează din Paleolitic (aşchii dinsilex) şi au fost găsite în aluviunile râuluiVedea din arealele localit. Buzescu,Nanov, Alexandria, Poroschia, pe ValeaSâiului (la Liţa), pe stânga Dunării (laCiuperceni, Zimnicea) ş.a., iar Epocaneolitică, marcată prin vestigii aparţinând

culturilor Boian şi Gumelniţa, este repre -zentată prin identificarea a c. 50 deaşezări, între care se numără CiolăneştiDeal, Alexandria, Nanov, Balaci,Ţigăneşti, Năsturelu, Mavrodin, Plosca,Dulceanca ş.a. Epoca bronzului esteilustrată prin descoperirile de laDobroteşti, Albeşti, Alexandria, Roşioride Vede, Videle, Vârtoapele ş.a., iarprima Epocă a fierului (Hallstatt) princele de la Bujoru, Peretu, Lăceni,Alexandria, Blejeşti, Ştorobăneasa,Zimnicea, Meri ş.a. Civilizaţia geto-dacicăîncepe să se afirme din faza a doua aEpocii fierului (La Tène), aşa cum atestădescoperirile de la Zimnicea, Albeşti,Alexandria, Orbeasca de Sus, Socetu,Peretu ş.a, o mare dezvoltarecunoscând-o olăritul. La începutul sec.2 d.Hr., când o mare parte a Daciei a fostinclusă în graniţele Imperiului Roman,actualul terit. al jud. T. nu a fost înglo batîn limitele acestui imperiu, aicicontinuând să trăiască dacii liberi. Pentruo mai bună protejare a graniţei de Est aDaciei romane, în timpul domniei împă -ratului roman Traian (98–117) a fostconstruită o linie de apărare cunoscutăsub numele de Limes alutanus, formatădintr-un şir de castre de apărareconstruite de-a lungul râului Olt, de la
Caput Stenarum (azi satul Boiţa, com.Boiţa, jud. Sibiu), situat în defileulOltului, şi până la Islaz (unde Oltul sevarsă în Dunăre), care reprezenta capătulsudic al limesului. În acest ultim sector aufost identificate ruinele unor castre laPutineiu, Poiana (com. Ciuper ceni),Băneasa (com. Salcia), Turnu Măgurele.În timpul perioadei ro mano-bizantine aexistat puternica cetate Turris (sec. 2–6),pe terit. de astăzi al muni cipiului TurnuMăgurele, pe ruinele căreia, domnulMircea cel Bătrân a construit mai târziu(1386–1393) cetatea Turnu sau NicopolulMic (de fapt un castel forti ficat). Perioadamigraţiilor (sec. 3–7), când valurisuccesive de barbari au trecut prin acestelocuri, fără a disloca populaţia autohtonă,este reflectată prin identificarea unorvestigii de aşezări la Socetu (sec. 3),Dulceanca (sec. 3 şi 6), Olteni şiAlexandria (sec. 4), Sfinţeşti (sec. 7) etc.În sec. 8–11 apar şi se dezvoltă mai multeaşezări stabile româneşti (sate) semnalateîn perimetrele de azi ale localit. Petroşani,Suhaia, Călineşti, Olteni, Păuleasca,Fântânele, Alexandria, Bragadiru ş.a.,multe dintre ele amintite (în sec. 12) încronicile bizantine. Începând cu sec. 14,

o dată cu întemeierea de către Basarab Ia statului feudal Ţara Românească,evoluţia istorică a terit. teleormănean estestrâns legată de dezvol tarea statuluifeudal muntean. Aflat în calea oto -manilor, pe drumul către capitala ŢăriiRomâneşti, jud. T. a fost frecvent invadatde trupele otomane (1394, 1462, 1522,1595), dar de fiecare dată alungate decătre oştile domnilor munteni, în urmaunor bătălii victorioase. Ca urmare atendinţei de păstrare a independenţeiŢării Româneşti şi a refuzului lui Mirceacel Bătrân de a plăti haraci turcilorotomani (în 1416), aceştia au organizatputernice represalii care au avut oconsecinţă nefastă prin cucerirea în 1417a cetăţii Turnu şi menţinută sub stăpânireotomană până în 1829 (în 1545 fusesetransformată în centrul raialei turceştiTurnu). În sec. 15, numele Teleormanapare menţionat pentru prima oară la 14mai 1441 într-un act prin care domnulVlad Dracul întăreşte mănăstirii Glava -cioc o ocină pe Neajlov şi „…o ocină luiMicul al lui Baico în Teleorman”… În sec.15–18, activităţile meşteşugăreşti, agricoleşi comerciale capătă o dezvoltareînfloritoare, exemplificate prin descope -ririle de la Zimnicea, Alexandria, Olteni,Frumoasa, Orbeasca de Jos, Lunca,Pleaşov ş.a. în care s-au găsit vase plinecu cereale, unelte agricole, instru mentepentru marcat vitele, vase ceramice etc.La dez voltarea acestor activităţi acontribuit existenţa pe terit. jud. T. a unortradiţionale drumuri comer ciale cudirecţie N–S, care coborau din zonele demunte şi subcarpatice spre vaduriledunărene, drumuri pe care se practicautot 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. Activitateacomercială a impulsionat apariţia şidezvoltarea unor târguri cu caractercerealier şi animalier la Roşiori de Vede,Turnu Măgurele, Mavrodin, Balaci,Alexandria ş.a. În sec. 19 şi primajumătate a sec. 20, caracterul agrar al jud.
T. s-a amplificat, fapt ilustrat de ponderearidicată a producţiei de cereale care îlplasa de fiecare dată printre primele treilocuri (ex. în 1831, jud. T. ocupa locul 2la producţia de grâu, după Mehedinţi, şilocul 3 la cea de porumb, după Mehe dinţişi Gorj). În aceeaşi perioadă, nenu -măratele frământări sociale la nivelnaţional (revoluţiile din 1821 şi 1848,
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Actul unirii de la 24 ian. 1859, Răz boiulde independenţă – jud. T. a fost locul deconcentrare a trupelor ruso-române învederea ofensivei de peste Dunăre –,Răscoala din 1907, Primul RăzboiMondial ş.a.) au avut loc cu aceeaşiintensitate şi pe terit. jud. T. În perioadainterbelică, în timpul Românieireîntregite, jud. T. a cunoscut o relativădezvoltare econo mico-industrială alăturide intensificarea activităţilor agricole.Revenind la configuraţia jud. T., se parecă prima ilustrare grafică a acestuia aparepe o hartă din 1700 a StolniculuiConstantin Cantacuzino, publicată laPadova, pe care era trecut şi jud. acesta,scris Telor man, cu o formă îngustă şialungită, cuprinzând doar bazinul Vedeişi Teleormanului. În prima jumătate asec. 18, jud. T. era format din 10 plăşi şi137 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 din1790, partea de N a jud. T. apare acoperităîn 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 organizăriiad-tiv teritoriale din sept. 1950, fostul jud.
T. a devenit regiunea T. (cu reşed. laRoşiori de Vede), iar în perioada 1952–1968 a făcut parte din regiunea Bucureşti,reînfiinţându-se ca judeţ la 17 febr. 1968în forma actuală, cu reşed. la Alexandria.

Economia are un pronunţat caracteragrar-industrial, cu o structură complexăşi dinamică, cu o industrie diver sificatăşi o agricultură intensivă, în mare partebazată pe proprietatea privată.
Industria, prezentă în toate centreleurbane şi în câteva aşezări rurale, pro -duce o gamă variată de sortimente: utilajgreu şi chimic, rulmenţi, panouri şitablouri electrice, aparate şi accesorii(filtre mecanice, baterii, pa nouriradiante), ţevi sudate, motoare gene -ratoare, transfor matoare electrice, pieseturnate din fontă şi oţel, îngră şă mintechimice (Turnu Măgurele, Roşiori deVede, Alexandria, Zimnicea), mobilă,tricotaje, conf., covoare, ţesături, prefa -bricate de beton, cărămidă, produse alim.(preparate din carne şi lapte, conserve delegume şi fructe, biscuiţi, unt, zahăr, bere,vin, băuturi alcoolice, panificaţie etc.), laAlexandria, Turnu Măgurele, Roşiori deVede, Zimnicea, Videle, Olteni, Tătărăştiide Jos, Drăgăneşti-Vlaşca ş.a.

Agricultura, în cadrul căreia s-auprodus (după dec. 1989) importantemutaţii în ceea ce priveşte forma de pro -prie tate, structura producţiei, destinaţiaşi modul de valori ficare a producţiei,beneficiază de condiţii pedoclimaticeoptime pentru practicarea tuturorcategoriilor de culturi şi de creştere aanimalelor, precum şi de o chimizare,irigare (238 136 ha irigate) şi mecanizarecores punzătoare. La sfârşitul anului 2007,jud. T. dispu nea de 7 369 tractoare (locul3 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 pluguripentru tractor, 3 754 semănătorimecanice, 1 573 cultiva toare meca nice,1 411 combine autopropulsate ş.a. La sf.anului 2007, fondul funciar al jud. T. eraformat din 499 184 ha terenuri agricole,din care 486 768 (97,5%) în sectorulprivat, 29 735 ha supr. acoperite cupăduri, 15 538 ha cu ape şi bălţi şi 34 521ha alte categorii de terenuri (nepro -ductive, ocupate cu construcţii, drumurietc.). În acelaşi an, din totalul supr.agricole (499 184 ha), 454 879 ha (91,1%)erau terenuri arabile, 35 476 ha cu păşuninaturale, 1 142 ha cu fâneţe naturale,7 537 ha vii şi pepiniere viticole şi 150 halivezi şi pepiniere pomicole. În anul 2007,structura culturilor de câmp eradominată de grâu (161 730 ha), locul 2 peţară, după jud. Dolj, plante uleioase(79 620 ha), porumb (71 572 ha), floarea-soarelui (61 542 ha),  plante pentru nutreţ(21 178 ha), orz şi orzoaică (15 670 ha),soia, sfeclă de zahăr, legu minoase pentruboabe, pepeni, legume, bumbac ş.a. Înanul 2007, sectorul vegetal a contribuit înproporţie de 48,7% la realizareaproducţiei globale agricole, restul de50,1% fiind aportul producţiei animaliere,iar restul de 1,2% reveneau serviciiloragricole. În condiţiile existenţei uneiputernice proprietăţi indi viduale (99,9%),viticultura (soiuri nobile pentru struguride masă şi pentru vin) se practică înperimetrele localit. Zimnicea, TurnuMăgurele, Bragadiru, Suhaia, Peretu,Furculeşti ş.a., obţi nându-se 9 974 tonede struguri (în anul 2007). La începutulanului 2008, sectorul zootehnic (pri vati -zat în proporţie de 100%), cuprindea59 253 capete bovine, 198 052 capeteporcine, 153 358 capete ovine, 43 035capete caprine şi 28 028 capete cabaline.Avicultură (4 107 853 capete, locul 1 pe

ţară); apicultură (32 387 familii de albine);sericicultură; piscicultură.
Căile de comunicaţie, feroviare, rutiereşi flu viale, influenţate în mare măsură deaşezarea geografică a jud. T. (la graniţacu Bulgaria), cores pund necesităţilor detransport efectuate în cadrul judeţuluisau cu celelalte judeţe ale ţării. O carac -teristică importantă a căilor decomunicaţie teleor mănene o constituiefaptul că în această zonă se află câtevapuncte terminus sau de trecere pesteDunăre ale unor principale artereferoviare şi rutiere ale ţării. La sf. anului2007, lungimea reţelei feroviare de pecuprinsul jud. T. însuma 231 km (din care68 km linii electrificate), cu o densitate de39,9 km/1 000 km2 (inferioară mediei peţară, care este de 45,2 km/ 1 000 km2).Importanţa transporturilor feroviare demărfuri şi călători este amplificată defaptul că partea central-nordică a jud. T.este traversată (de la E la V) de magistralaferoviară Bucureşti–Videle–Roşiori deVede–Caracal–Craiova–Drobeta-TurnuSeverin–Caransebeş–Timişoara, iar dincele două noduri de c.f. (Videle şi Roşioride Vede) se ramifică alte linii cătreDrăgăneşti-Vlaşca, Alexandria, Zimniceaşi spre Turnu Măgurele. Reţeauadrumurilor publice, care la sf. anului 2007măsura 1 525 km (din care 640 kmdrumuri moder nizate), prezintă oconfiguraţie armonioasă şi destul dediferită ca orientare faţă de aceea a căilorferate, fapt ce contribuie la o mai bunăpenetrare în teri toriu şi deci la o mai bunăservire a populaţiei. Cu toate cădensitatea drumurilor publice de pe terit.jud. T. este inferioară celei naţionale(respectiv 26,3 km/100 km2 faţă de 33,9km/100 km2), prezenţa celor douămagistrale rutiere care se interesecteazăla Alexandria (nodul rutier cel maiimportant al jud. T.) Bucureşti–Alexandria–Turnu Măgurele şi Craiova–Roşiori de Vede–Aleaxandria–Zim nicea,precum şi a altor centre de rami ficaţierutieră (Videle, Drăgăneşti-Vlaşca,Roşiori de Vede, Vâr toape ş.a.) asigurădesfăşurarea în condiţii satis fă cătoare atransportului de mărfuri şi călători, localsau în tranzit. Traficul fluvial seefectuează prin intermediul celor douăporturi dunărene, Turnu Măgurele şiZimnicea.
Învăţământ, cultură şi artă. În anulşcolar 2007–2008, în perimetrul jud. T.
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existau 54 de grădi niţe de copii, cu 11 288copii înscrişi şi 661 educatori, 119 şcoligenerale, cu 32 332 elevi şi 3 338 cadredidactice, 20 de licee, cu 12 290 elevi şi925 pro fesori şi o şcoală profesională, cu925 elevi şi 41 pro fesori. În aceeaşiperioadă, reţeaua aşezămin telor culturaleşi de artă cuprindea şapte case de cultură,83 cămine cultu rale, nouă muzee şicolecţii muzeale, 283 de biblioteci, cu2 259 000 vol., un ansamblu folcloric, 570monu mente, ansambluri şi situri istorice,316 monumente şi ansambluri dearhitectură ş.a. Din anul 1996, laAlexandria se află sediul EpiscopieiAlexandriei şi Teleormanului, iar din1968, tot aici are loc anual (în luna nov.)Festivalul folcloric naţional. În anul 2007,

activitatea sportivă teleormăneană sedesfăşura în cadrul celor 39 secţii sportive,în care erau cuprinşi 829 sportivilegitimaţi, 50 de antrenori şi 44 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului2007, reţeaua unităţilor sanitare de peterit. jud. T. cuprindea opt spitale, cu2 161 paturi (un pat de spital la 191locuitori), cinci dispensare, 97 farmacii şipuncte farmaceutice ş.a. În acelaşi an,asistenţa medicală era asigurată de 483medici (un medic la 855 locuitori), 86 demedici stomatologi (un medic stomatologla 4 803 locui tori) şi 1 865 cadre medicalecu pregătire medie.
Turism. Deşi aspectul peisagistic aljud. T. (cu relief exclusiv de câmpie, puţinexpresiv) nu pre zintă un interes turisticdeosebit, meleagurile teleor mănene seintegrează 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 com -
plexul forti ficat de la Tătărăştii de Sus,
de biserica din Brân ceni, cu picturi mu -
rale 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.
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Localităţile jud. Teleorman(între paranteze sunt înscrişi anii primei menţiuni documentare)

I. Municipii

1. ALEXANDRIA (1834)
2. ROŞIORI  DE  VEDE (1385)
3. TURNU  MĂGURELE (sec. 6)

II. Oraşe                                       Satele care aparţin oraşului

1. VIDELE (1527)                    1. Coşoaia
2. ZIMNICEA (sec. 12)

III. Comune                                 Satele componente
                                                         (primul sat este reşed. com.)

1. BALACI                              1. Balaci
2. Burdeni
3. Tecuci

2. BĂBĂIŢA                            1. Băbăiţa
2. Merişani

3. BECIU                                 1. Beciu
2. Bârseştii de Jos
3. Smârdan

4. BEUCA                               1. Beuca (1654)
2. Plopi

5. BLEJEŞTI                           1. Blejeşti
2. Baciu
3. Sericu

6. BOGDANA                         1. Bogdana
2. Broşteanca
3. Ulmeni

4. Urluiu
7. BOTOROAGA                  1. Botoroaga

2. Călugăru*
3. Târnava
4. Tunari
5. Valea Cireşului

8. BRAGADIRU                    1. Bragadiru

9. BRÂNCENI                       1. Brânceni

10. BUJORENI                       1. Bujoreni
2. Dărvaş
3. Prunaru

11. BUJORU                           1. Bujoru

12. BUZESCU                        1. Buzescu

13. CĂLINEŞTI                       1. Călineşti
2. Antoneşti
3. Copăceanca**
4. Licuriciu
5. Mariţa

14. CĂLMĂŢUIU                    1. Călmăţuiu
2. Bujoru
3. Caravaneţi
4. Nicolae Bălcescu (f. 1912)

15. CĂLMĂŢUIU DE SUS      1. Călmăţuiu de Sus
2. Băcăleşti
3. Ionaşcu

16. CERVENIA                       1. Cervenia

* Până la 20 mai 1996 s-a numit Stejaru.** Până la 20 mai 1996 s-a numit Izvoarele.



17. CIOLĂNEŞTI                      1. Ciolăneştii din Deal
2. Baldovineşti
3. Ciolăneştii din Vale

18. CIUPERCENI                    1. Ciuperceni
2. Poiana

19. CONŢEŞTI                        1. Conţeşti

20. COSMEŞTI                       1. Cosmeşti
2. Ciuperceni

21. CRÂNGENI                       1. Crângeni
2. Balta Sărată
3. Dorobanţu
4. Stejaru

22. CRÂNGU                          1. Crângu
2. Secara

23. CREVENICU                    1. Crevenicu
2. Răduleşti

24. DIDEŞTI                            1. Dideşti
2. Însurăţei
3. Satu Nou

25. DOBROTEŞTI                  1. Dobroteşti
2. Merişani

26. DRACEA                          1. Dracea
2. Florica
3. Zlata

27. DRĂCŞENEI                     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                    1. Fântânele (1588)
31. FRĂSINET                        1. Frăsinet (1600)

2. Clăniţa
32. FRUMOASA                     1. Frumoasa

2. Păuleasca
33. FURCULEŞTI                   1. Furculeşti

2. Moşteni
3. Spătărei
4. Voievoda

34. GĂLĂTENI                       1. Gălăteni
2. Bâscoveni
3. Grădişteanca

35. GRATIA                            1. Gratia
2. Ciurari-Deal
3. Drăghineşti

36. ISLAZ                               1. Islaz (1569)
2. Moldoveni

37. IZVOARELE                     1. Izvoarele

38. LISA                                  1. Lisa
2. Vânători

39. LIŢA                                  1. Liţa (1865)

40. LUNCA                             1. Lunca
2. Prundu

41. MAVRODIN                      1. Mavrodin

42. MĂGURA                         1. Măgura
2. Guruieni

43. MĂLDĂENI                       1. Măldăeni

44. MÂRZĂNEŞTI                  1. Mârzăneşti
2. Cernetu
3. Teleormanu
4. Valea Părului

45. MERENI                            1. Merenii de Jos
2. Merenii de Sus
3. Ştefeni (1522)

46. MOŞTENI                         1. Moşteni

47. NANOV                             1. Nanov (1570)
48. NĂSTURELU                   1. Năsturelu (1843)

2. Zimnicele
49. NECŞEŞTI                       1. Necşeşti

2. Belciug
3. Gârdeşti

50. NENCIULEŞTI                  1. Nenciuleşti
2. Păru Rotund

51. OLTENI                             1. Olteni (1515)
2. Perii Broşteni

52. ORBEASCA                     1. Orbeasca de Jos
2. Lăceni
3. Orbeasca de Sus

53. PERETU                           1. Peretu

54. PIATRA                             1. Piatra (1533)
55. PIETROŞANI                    1. Pietroşani

56. PLOPII-SLĂVITEŞTI        1. Plopii-Slăviteşti
2. Brâncoveanca (f. 1912)
3. Dudu

57. PLOSCA                           1. Plosca

58. POENI                               1. Poeni
2. Banov
3. Brăteşti
4. Cătunu
5. Preajba
6. Ţăvârlău
7. Vătaşi
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59. POROSCHIA                    1. Poroschia
2. Calomfireşti

60. PURANI                            1. Purani
2. Puranii de Sus

61. PUTINEIU                         1. Putineiu (sec. 18)
2. Băduleasa
3. Cârlomanu

62. RĂDOIEŞTI                      1. Rădoieşti-Vale
2. Cetatea
3. Rădoieşti-Deal

36. RĂSMIREŞTI                    1. Răsmireşti
2. Ludăneasca

64. SAELELE                         1. Saelele
2. Pleaşov

65. SALCIA                            1. Salcia
2. Băneasa
3. Tudor Vladimirescu

66. SĂCENI                            1. Săceni
2. Butculeşti
3. Ciurari

67. SÂRBENI                          1. Sârbenii de Jos
2. Sârbeni
3. Udeni

68. SCRIOAŞTEA                  1. Scrioaştea
2. Brebina
3. Cucueţi
4. Viile

69. SCURTU  MARE              1. Scurtu Mare
2. Albeni
3. Drăceşti
4. Negrileşti
5. Scurtu-Slăveşti
6. Valea Poştei

70. SEACA                             1. Seaca
2. Năvodari

71. SEGARCEA-VALE           1. Segarcea-Vale
2. Olteanca
3. Segarcea-Deal

72. SFINŢEŞTI                       1. Sfinţeşti (1741)

73. SILIŞTEA                         1. Siliştea
2. Buteşti
3. Siliştea Mică

74. SILIŞTEA-GUMEŞTI        1. Siliştea-Gumeşti*
75. SLOBOZIA  MÂNDRA      1. Slobozia Mândra

76. SMÂRDIOASA                 1. Smârdioasa
2. Şoimu

77. STEJARU                         1. Stejaru
2. Bratcovu

3. Gresia
4. Socetu

78. SUHAIA                            1. Suhaia

79. ŞTOROBĂNEASA           1. Ştorobăneasa
2. Beiu

80. TALPA                              1. Talpa-Ogrăzile
2. Linia Costii
3. Rotăreşti
4. Talpa-Bâscoveni
5. Talpa Poştei

81. TĂTĂRĂŞTII DE JOS       1. Tătărăştii de Jos (1741)
2. Lada
3. Negreni (1488)
4. Negrenii de Sus
5. Negrenii-Osebiţi
6. Obârtu
7. Slăveşti (1510)

82. TĂTĂRĂŞTII DE SUS       1. Tătărăştii de Sus (1538)
2. Dobreni
3. Udupu

83. TRAIAN                            1. Traian (1880)
84. TRIVALEA-MOŞTENI        1. Trivalea-Moşteni

2. Brătăşani
3. Deparaţi**

85. TROIANUL                       1. Troianul
2. Dulceni
3. Vatra

86. ŢIGĂNEŞTI                       1. Ţigăneşti (1810)
87. UDA-CLOCOCIOV          1. Uda-Clocociov

2. Uda-Paciurea
88. VÂRTOAPE                      1. Vârtoapele de Sus

2. Gărăgău
3. Vârtoapele de Jos

89. VEDEA                             1. Vedea
2. Albeşti
3. Coşoteni
4. Dulceanca
5. Meri

90. VIIŞOARA                        1. Viişoara (1538)
91. VITĂNEŞTI***                   1. Purani (1741)

2. Schitu Poienari
3. Siliştea
4. Vităneşti

92. ZÂMBREASCA                1. Zâmbreasca (1567)
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* Între 1 ian. 1965 şi 17 febr. 1968 satul şi comuna Siliştea-Gumeşti s-au numit Siliştea, iar apoi, până la 20 mai 1996 s-aunumit 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 din3 sate, situată în partea de V a Depr.Târgu Jiu-Câmpu Mare, la poalele de Sale Dealului Sporeşti, pe valea Bistriţeigorjene; 2 815 loc. (1 ian. 2011): 1 442 desex masc. şi 1 373 fem. Expl. de balast.Prelucr. lemnului. Staţie de preparare aasfaltului. În satul Teleşti, menţionatdocumentar, prima oară, în 1483, se aflăbiserica având hramul „Sfântul Nicolae”(ctitorie din 1747 a egumenului DionisieBălăcescu de la mănăstirea Hurez, pictatăîn 1749 şi reparată în 1888) şi biserica dinlemn cu hramul „Sfinţii Voievozi” (1838).
TELIŢA, râu în partea de N a Dobrogei,pe terit. jud. Tulcea; 42 km; supr. bazi -nului: 290 km2. Izv. din NE CulmiiNiculiţel, de la 220 m alt., curge mai întâipe direcţie V-E până în aval de satulFrecăţei, iar apoi îşi schimbă brusc,printr-un cot de c. 90°, direcţia către S,văr sându-se în lacul Babadag. În cursulsuperior, de la izv. şi până în zona satuluiTeliţa din com. Frecăţei (jud. Tulcea),poartă nu mele Râu Morilor, iar de aici înaval se numeşte Teliţa. Afl. pr.: pârâul
Çelik.

TELIU, com. în jud. Braşov, formatădintr-un sat, situată în extremitatea de Ea Depr. Braşov, în curbura internă aCarpaţilor, pe râul Teliu, la confl. cuTărlung; 4 232 loc. (1 ian. 2011): 2 132 desex masc. şi 2 100 fem. Staţie de c.f. pelinia Braşov–Hărman–Teliu–ÎntorsuraBuzăului. În această zonă, între Teliu şiÎntorsura Buzăului, se află cel mai lungtunel de c.f. din România (4 370 m),finalizat în 1933. Expl. de gresii. Expl. şiprelucr. lemnului (mobilier); producţiede încălţăminte. Colectarea melcilor. Peterit. com. T. au fost descoperite urmeleunui castru roman şi numeroase obiectedin peri oada 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-aconstruit o fortificaţie (Castrum Crucebergsau Kraisburg) cu scop de apărare.Denumirea actuală a aşe ză rii apare în1519, într-o scrisoare a principelui IoanZápolya. Biserica ortodoxă cu hramul„Sfântul Dumitru” (sec. 18). Agroturism.
TELIUC Õ Cinciş.

TELIUCU INFERIOR, com. în jud.Hunedoara, alcătuită din 4 sate, situatăla poalele de E ale M-ţilor Poiana Ruscăi,pe râul Cerna, la confl. cu Govăjdia; 2 468loc. (1 ian. 2011): 1 219 de sex masc. şi1 249 fem. Nod rutier. Expl. de min. de

fier, de diatomit şi de calcar. Pe terit. com.se află lacul de acumulare Cinciş (Õ) sauTeliuc. Aici, în timpul lucrărilor derealizare a lacului, au fost descoperite o
villa rustica şi o necropolă datând din sec.2–3, cu morminte dacice în care s-au găsitdouă statui din marmură, ceramicăromană, fibule, un inel din aur, opaiţeetc. Satele Teliucu Inferior şi TeliucuSuperior apar menţionate documentar în1431, iar satele Cinciş-Cerna şi Izvoareleîn 1446. Popas turistic (în satul Cinciş-Cerna).
TENKY Õ Tinca.

TEREBEŞTI, com. în jud. Satu Mare,alcătuită din 4 sate, situată în CâmpiaSomeşului, pe inter fluviul Crasna-PârâuSărat; 1 704 loc. (1 ian. 2011): 834 de sexmasc. şi 870 fem. Nod rutier. Creştereabovinelor şi porcinelor. În satul Terebeşti,menţionat documentar în 1215 cu numele
Villa Terepes, se află o biserică romano-catolică (1838) şi una ortodoxă (1862).Fond cinegetic.
TEREGOVA, com. în jud. Caraş-Severin,alcă tuită din 2 sate, situată în parteacentrală a culoarului Timiş-Cerna, pecursul superior al râului Timiş, la confl.cu râurile Teregova şi Râu Rece, lapoalele de E ale M-ţilor Semenic şi celede SV ale M-ţilor Ţarcu, în zona pasuluiPoarta Orientală; 4 187 loc. (1 ian. 2011):2 030 de sex masc. şi 2 157 fem. Staţie dec.f. (în satul Teregova). Expl. de feldspatpegma titic şi de marmură. Expl. şiprelucr. lemnului (che restea). Producţie

de ţuică. Culturi de cartofi. Apicultură.Centru pomicol (meri, pruni, peri).Creşterea bovinelor (predominant dinrasele Bălţata românească şi Pinzgau). Peterit. com. au fost desco perite urmele unuicastru roman, din piatră (120 x 120m),datând din sec. 2–3, care a aparţinutunităţii cohors VIII Raetorum (plasată pedrumul roman Dierna–Tibiscum) şivestigiile unei aşezări civile romane,cunoscută sub numele de Ad Pannonios,în care s-au găsit vase ceramice, cărămiziştampilate ş.a. În satul Teregova,menţionat documentar, prima oară, în1447, se află o biserică ortodoxă cuhramul „Sfântul Dumitru” (1783,restaurată în 1930). Pârtii de schi.
TEREMIA MARE, com. în jud. Timiş,alcătuită din 3 sate, situată în SV CâmpieiMureşului, la graniţa cu Serbia; 4 427 loc.(1 ian. 2011): 2 275 de sex masc. şi 2 152fem. Staţii de c.f. (în satele Teremia Mareşi Nerău). Expl. de petrol şi gaze naturale.Producţie de coniac. Centru viticol şi devinificaţie. Crama „Marienfield”.Creşterea bovinelor (în satul Nerău).Muzeu de viticultură. Ape geotermale(81°C) folosite local pentru încăl zireaserelor, clădirilor şi pentru balneo -fizioterapie. În satul Teremia Mare,menţionat documentar, prima oară, în1256, cu numele Villa Therimthelwk, se aflăo biserică romano-catolică având hramul„Pogorârea Duhului Sfânt” (1770,refăcută în 1867 şi 1928) şi monumentul„Sfânta Treime” (1806). Satul TeremiaMare a fost colonizat cu germani în anii1769–1770.
TERPEZIŢA, com. în jud. Dolj, alcătuitădin 5 sate, situată în zona de contact aPiem. 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. LaTerpeziţa s-au produs până nu demultdiferite obiecte din lemn (bărdace, lin guricu coada ornamentată, fuse, darace ş.a.) şiinstrumente muzicale populare (fluiere,cavale, ocarine ş.a.). În satul Terpeziţa seaflă o biserică cu dublu hram – „SfântulNicolae” şi „Sfântul Dumi tru” (1786,refăcută în 1899), iar în satul Căciulatuexistă biserica „Adormirea Maicii Domnu -lui” (1800–1805, reparată în 1847 şi 1907).
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Teliucu Inferior. Barajul lacului de acumulare
Cinciş



TERRA BLACHORUM, denumirea sub
care apare menţio nată Ţara Făgăraşului
în documentele din sec. 13–14.
TERRA CASTRI BOSENEU Õ Dudeştii
Vechi.

TERRA CASTRI DE TYMES Õ

Timişoara (2).

TERRA DYCEU SENT MARTUN Õ

Târnă veni.

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 Dom nului” (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 Preajbade Pădure, în anul 1848.
3. Com. în jud. Olt, alcătuită din 7sate, si tua tă în zona de contact a Piem.Cot meana cu terasele de pe stg. Oltului,pe stg. lacului de acumulare Stre jeşti;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 hra murile „Sfânta Treime”(1767), „Sfinţii Voievozi” (1802, cu unelemodificări din 1904) şi „Sfântul Nicolae”(1835), în satele Schitu Deleni, Deleni şiComăniţa.

TETOIU, com. în jud. Vâlcea, alcătuitădin 7 sate, situată în partea de S a Piem.Olteţului, în zona de confl. a râului Sasacu Olteţul; 2 679 loc. (1 ian. 2011): 1 280de sex masc. şi 1 399 fem. Expl. de gazenaturale. Pomicultură (meri, pruni, peri).Până la 17 febr. 1968, satul şi com. T. s-aunumit Bugiuleşti. Pe terit. com. T. au fostdescoperite resturi fosile Villafran chieneşi urme de activitate a unor hominizi (c.1 000 000–600 000 î.Hr.), cele mai vechivestigii de pe terit. României. În satulTetoiu se află o biserică având dubluhram – „Sfântul Nicolae” şi „AdormireaMaicii Domnului” (1792), declaratămonument istoric, iar în satul Ţepeştiexistă biserica având hramul „SfântulNicolae” (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 parteacentral-vestică a M-ţilor Codru-Moma,de la 359 m alt., de sub vf. Ponoraş,străbate zona montană pe direcţie N-Spână în localit. Igneşti, unde are o pantămedie de curgere de 5–7‰, după care îşiîndreaptă cursul către V-NV, drenândDepr. Zarand, partea de S a CâmpieiCermei şi Câmpia Crişurilor, având ovale mean drată în condiţiile unei pantemedii ce variază între 2,5 şi 0,6‰. Debitulmediu multianual este de c. 2 m3/s.Îndiguit în mare parte pe malul stâng.Canalul colector Cermei-Tăuţ capteazăpe c. 21 km lun gime o parte din afl. râului
T., ferind astfel Câmpia Cermei deinundaţii. Pe cursul său mijlociu a fostcreat lacul de acumulare Beliu pentrupisci cultură şi irigaţii. Afl. pr.: ValeaNouă, 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 din3 sate, situată în partea de SE a CâmpieiRomanaţi, pe cursul inf. al Oltului; 4 670loc. (1 ian. 2011): 2 373 de sex masc. şi2 297 fem. Morărit; produse de panificaţie.Pomicultură; legumi cul tură; floricultură.Culturi de cereale, plante tehnice şi denutreţ, sfeclă de zahăr, legume etc. Peterit. com. au fost identificate urmele uneiaşezări rurale romane, cunoscută subnumele Antonina şi ale unui punctfortificat 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 râuluiTi miş, de la care a derivat şi denumirealocalit. antice Tibiscum.

TICHILEŞTI, com. în jud. Brăila, alcătuitădin 2 sate, situată în partea de E aCâmpiei Brăilei, pe stg. Dunării; 3 771 loc.(1 ian. 2011): 1 905 de sex masc. şi 1 866fem. Morărit. Culturi de cereale, plantetehnice şi de nutreţ, floarea-soarelui,leguminoase pentru boabe, pepeni ş.a.Sere legumicole. Ferme de creştere aovinelor, bovinelor şi porcinelor. Pescuit.În satul Tichileşti, înfiinţat în 1810 şinumit iniţial Frumuşica, se află bisericaavând hramul „Sfinţii Voievozi” (1852–1854).
TICUŞU, com. în jud. Braşov, alcătuitădin 2 sate, situată în partea de E a Pod.Hârtibaciului; 1 001 loc. (1 ian. 2011): 507de sex masc. şi 494 fem. Reşed. com. T.este satul Ticuşu Vechi. Expl. lemnului.Culturi de cereale, cartofi ş.a. Pomi -cultură (meri, pruni, peri). În satul Cobor,menţionat documentar, prima oară, în1206, se află o cetate ţărănească cubiserică de incintă datând din sec. 13, cuunele refaceri gotice din sec. 16 (azibiserică reformată), iar în satul TicuşuVechi, atestat documentar în 1373, existăo biserică din sec. 15, azi biserică
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evanghelică, cu unele intervenţii din sec.19, situată în interiorul unei cetăţi.
TICVANIU MARE, com. în jud. Caraş-Seve rin, alcătuită din 4 sate, situată înzona de contact a Câmpiei Caraşului cuDealurile 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 satulTicvaniu Mic). Prelucr. lemnului. Mo -rărit; pro duse de panificaţie. Apicultură.Pomicultură (meri, pruni, peri). În satulTicvaniu Mare, menţionat docu mentar,prima oară, în 1437, se află biserica avândhramul „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 Õ Creasta
Cocoşului.

TIGVENI, com. în jud. Argeş, alcătuită din8 sate, situată în partea de V a DealurilorArgeşului, în depresiunea omonimă, lapoalele de V ale Culmii Tămaşu, pe râulTopolog; 3 497 loc. (1 ian. 2011): 1 662 desex masc. şi 1 835 fem. Nod rutier. Centrupomicol (pruni, meri, peri, nuci).Bisericile cu hramurile „Sfinţii Voievozi”(1816) şi „Sfântul Nicolae” (1884), însatele Bălteni şi Bârseştii de Sus.
TIHA BÂRGĂULUI, com. în jud. Bistriţa-Năsăud, alcătuită din 5 sate, situată lapoalele de S-SV ale M-ţilor Bârgău, perâurile Bârgău şi Leşu; 6 416 loc. (1 ian.2011): 3 291 de sex masc. şi 3 125 fem.Prelucr. lemnului. Agroturism. În satulTiha Bârgăului, menţionat documen tar,prima oară, în 1386, are loc anual (din1969), în luna febr., manifestarea fol -clorică „Alaiul nunţilor de pe Bârgău”,sărbătoare ce se ţine concomitent şi încelelalte localităţi de pe Valea Bârgăului.În satul Piatra Fântânele se aflămănăstirea cu acelaşi nume (de maici),cu biserica „Naşterea Maicii Domnului”construită în anii 1928–1929. Mănăstireaa fost desfiinţată de autorităţile comunistela 28 oct. 1959 şi reînfiinţată în 1994.Atelier de pictură.
TIHUŢA, pas de înălţime în partea de Na Carpaţilor Orientali, în SE M-ţilorBârgău, pe cum păna de ape dintre văilerâurilor Bârgău şi Dorna, la 1 201 m alt.Este străbătut de o şosea modernizatăcare asigură legătura între municipiulBistriţa şi municipiul Vatra Dornei,respectiv între Transilvania şi Moldova.Aici se află complexul turistic „Dracula”.

Pasul T. mai este cunoscut şi subdenumirea de Pasul Bârgău.

TILEAGD, com. în jud. Bihor, alcătuitădin 6 sate, situată în partea de E a Depr.Oradea, pe cursul inf. al râului CrişuRepede, la poalele de S ale DealurilorOradei şi cele de N ale Dealurilor PăduriiCraiului; 7 165 loc. (1 ian. 2011): 3 532 desex masc. şi 3 633 fem. Staţie de c.f. (însatul Tileagd). Nod rutier. Expl. de balast.Hidrocentrală (18 MW), dată în folosinţăîn 1989. Producţie de mobilă şi cherestea,de cărămizi, ţigle, bolţuri, covoaremanuale şi de produse de panificaţie.Morărit. Viticultură. În satul Poşoloaca,menţionat docu mentar, prima oară, înperioada 1291–1294, se află o biserică dinsec. 14 (azi biserică reformată-calvină),cu picturi murale interioare şi exterioaredin sec. 14 şi 15. Biserica a fost supusăunor transformări în 1507, iar în 1793 is-a adăugat un turn în stil baroc. Tot însatul Poşoloaca mai există o bisericăreformată-calvină datând din anul 1715,iar în satul Tilecuş, atestat documentarîn 1552, se află o biserică ortodoxă, dinlemn, cu hramul „Sfinţii ArhangheliMihail şi Gavriil” (1783–1785, cu picturirealizate pe pereţii interiori în 1793 dezugravul Mihai Paholsek). În satulTilecuş mai există o biserică ortodoxăzidită în anii 1936–1938, în stil bizantin,cu picturi murale interioare originare, iarîn satul Tileagd, menţionat documentarîn 1256, există o biserică din 1507 (azibiserică reformată), în stil goltic, şicastelul „Teleki” (ante 1848). În satulBălaia, atestat documentar în 1622, se aflăbiserica „Sfântul Nicolae” (1832), cu pic -turi murale interioare originare, recon -diţionate în 1935, iar biserica a fostreparată în 1928. Satul Tileagd a foststăpânit de turci în perioada 1660–1692şi de Imperiul habsburgic între 1692 şi1918.
TILIŞCA, com. în jud. Sibiu, alcătuită din2 sate, situată în partea de V a Depr.Sibiu, în Mărginimea Sibiului, la poalelede N ale M-ţilor Cindrel, în zona decontact 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. lâniişi a pieilor. Producţie de telemea din laptede oaie şi de cojoace ciobăneşti, lungi, dinblană de oaie. Renumit centru de ţesăturipopulare, de ceramică populară şi deicoane pe sticlă. Culturi de grâu şiporumb. Pomicultură (meri, pruni, nuci).

Creşterea ovinelor. Expoziţia muzeală„Vasile Dobrian”, în satul Rod, cu colecţiide pictură şi grafică. Muzeu etnograficinaugurat în anul 2003, în satul Tilişca.Pe terit. satului Tilişca  au fost descoperite(1959–1960), pe Dealul Căţănaş, vestigiileunei aşezări care a fost locuită de la sf.Epocii bronzului (sec. 14–12 î.Hr.) şi pânăîn „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 pământşi cu două turnuri construite din piatrăşi cărămidă. În perimetrul ei au fost găsite14 matriţe monetare din bronz, cu aju -torul cărora se realizau imitaţii perfectede denari romani repu blicani. Înapropierea cetăţii au fost identificatemorminte dacice de incineraţie, cuinventar alcătuit din piese de argint. Înanii 1963–1965 au fost identificate, peDealul Cetate, vestigiile unei cetăţimedievale. În satul Tilişca, menţionatdocumentar, prima oară, în 1366, se aflăbiserica ortodoxă cu hramul „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” construităîn 1782 pe locul unei biserici din lemncare data din 1684. Biserica a fost pictatăîn 1793 şi repictată în ulei în 1937 deLaurenţiu Moldovan. Tot în satul Tilişcaexistă biserica „Sfântul Nicolae” (1843)care a aparţinut comunităţii greco-catolice până în 1948.
TIMESES Õ Timiş (2).

TIMESWAR Õ Timişoara (2).

TIMIŞ 1. Câmpia Timişului, unitate joasăde relief (80–95 m alt.) în extremitateavestică a Româ niei (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 subforma unui triunghi cu vârful spreCâmpia Lugojului şi latura mare de-alungul graniţei cu Serbia, C.T. se înscriepe o arie de subsidenţă puternică,marcată de marea gro sime pe care o auaici depozitele cuaternare (862 m înarealul com. Giulvăz). Scufundarea lentădin zonele Timişului inferior explicăprezenţa unor aluviuni vechi (şi chiar aunor formaţiuni loessoide) sub cuverturade aluviuni recente, împrăştiate derevărsările râurilor până în vremuriistorice. C.T. s-a format aşadar atât prinacţiunea revărsărilor râu ri lor, care auîmprăştiat aluviunile lor, cât şi prin
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acţiunile de divagări, destul de recente,ale cursu rilor râurilor Mureş, Bega,Timiş, Bârzava, atrase periodic demişcările de subsidenţă din zonele Ti mi - şului inferior, care au generat braţepărăsite, bel ciuge, meandre, mlaştini şinumeroase forme negative ce alcătuiescrelieful minor. Această câmpie joasă, inun -dabilă, cu pânza freatică foarte aproapede supr., care facilita în trecut apariţia şimenţinerea numeroaselor zone mlăşti -noase, a fost supusă per manent (înce -pând din sec. 18 şi până în sec. 20) unorample lucrări de ameliorare (construireacana lului Bega, îndiguiri, desecări etc.),care au permis transfor marea ei într-unteren agricol foarte roditor. C.T. sesubdivide în trei subunităţi: Câmpia Timi -
şoarei, Câmpia Beregsăului şi Câmpia
Banlocului.

2. Râu în SV României (în Banat), afl.stg. al Dună rii pe terit. Serbiei, în aval deBelgrad; 350 km, din care 242 km pe terit.României; supr. bazinului: 5 795 km2. Izv.de pe versantul de E-NE al M-ţilorSemenic, de sub vf. Semenic, de la 1 135m alt., având în sectorul montan o valeaxată (pe direcţie NV-SE, până laTeregova) pe şisturi cristaline şi un cursvijelios, cu căderi de pantă ce variazăîntre 20 şi 37‰. În arealul satuluiTeregova, valea T. îşi schimbă bruscdirecţia de curgere către N, făcând un cotputernic (90°), înscriindu-se pe o vale detip „culoar” care, împreună cu valeaCernei, îndreptată către S, formeazăCuloarul Timiş-Cerna ce separă CarpaţiiMeridionali (în E) de sudul CarpaţilorOccidentali (în V). După ce scapă dinCheile Arme nişului, valea râului T. selărgeşte treptat, cursul său capătă uncaracter accentuat de divagare, dar cupante relativ mari, ce variază între 4 şi9,9‰. Culoarul T. se termină în aval deCaransebeş, unde divagarea seaccentuează în condiţiile unei pantemedii ce scade la 1,6‰ între Caransebeşşi Lugoj. În aval de com. Sacu (jud. Caraş-Severin), unde râul înregistrează un debitmediu multianual de 34 m3/s, apele T. îşicroiesc o vale largă printre piemonturilebănăţene, ce se continuă sub forma unuiuriaş arc de cerc cu convexitatea spre N,drenând Câmpia Lugojului şi CâmpiaTimişului cu o pantă medie ce variazăîntre 0,35 şi 0,8‰ şi care determină ointensă meandrare. În zonele de câmpie,lunca T. se lărgeşte mult, depăşind uneori3 km lăţime, iar valorile debitului mediumultianual cresc de la 37,1 m3/s (la

Lugoj) la 41,9 m3/s (la staţia hidro logicăde la Şag). În aval de com. Coşteiu, râul
T. a fost îndiguit în sec. 19 pentru a sereduce pericolul de inundaţii. Totodată,râul T. este legat de râul Bega prin douăcanale: Coşteiu-Chizătău (prin care sesuplimentează râul Bega cu apă dinTimiş, la ape mici) şi Topolovăţu Mare-Hitiaş, în aval de primul canal, prin carese descarcă Bega, la ape mari, în T. Acestecanale permit reglarea reciprocă aregimurilor hidrologice ale celor douărâuri. Afl. pr.: Râu Rece, Feneş, Bistra (pedr.), Goleţ, Valea Mare, Spaia, Cinca,Şurgani, Pogăniş, Timişu Mort, Bârzava(pe stg.). În Antichitate, geto-dacii îldenumeau Tibiscus sau Timeses.

3. Râu în SE jud. Braşov, afl. dr. alrâului Ghim băşel (bazinul Oltului); 31km. Izv. din S Masivului Piatra Mare, dinapropirea pasului Predeal şi, după ceocoleşte poalele de SV ale MasivuluiPiatra Mare, se înscrie pe direcţie decurgere N şi apoi NV, separând printr-un sector de vale îngustă, extrem depitoresc, Masivul Piatra Mare (în E) deMasivul Postăvaru (în V). Cunoscut şisub numele de Timişu Sec. Valea T.reprezintă o atractivă zonă turistică (aicise află staţiunea climaterică Timişu de
Sus), aflată în continuarea către N avestitei zone turistice a Văii Prahovei. Pecumpăna de ape dintre văile Timişuluişi Prahovei se află pasul Predeal.

4. Judeţ în extremitatea de V aRomâniei, în Banat, situat în bazinul inf.al râului Timiş, la graniţa cu Serbia şiUngaria, între 45°11' şi 46°11' latitudineN şi 20°16' şi 22°23' longitudine E, limitatde jud. Arad (N), Hunedoara (E), Caraş-Severin (SE şi S) şi de Serbia (S şi V) şiUngaria (NV). Supr.: 8 697 km2 (3,65% dinsupr. ţării), cel mai mare judeţ alRomâniei. Populaţia (1 ian. 2011): 678 347loc. (3,2% din populaţia ţării), din care325 273 loc. de sex masc. (48,0%) şi353 074 loc. de sex fem. (52,0%). Populaţia
urbană: 418 109 loc. (61,6%); rurală: 260 238loc. (38,4%). Densi tatea: 77,6 loc./km2.
Structura populaţiei pe naţio nalităţi (larecen sământul 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.: municipiulTimişoara. Oraşe: Buziaş, Ciacova, Deta,Făget, Gătaia, Jimbolia, Lugoj(municipiu), Recaş, Sânnicolau Mare.
Comune: 89. Sate: 313 (din care 28 sate

aparţin oraşelor şi municipiilor). Localit.
componente ale oraşelor şi municipiilor: 2.

Relief predominant de câmpie (peste85%), în cadrul căreia se evidenţiază ozonă de câmpie joasă (80–100 m alt.), cuterenuri mai umede, în partea central-vestică şi nord-vestică (Câmpia Timişuluişi Câmpia joasă a Mureşului, respectivCâmpiile Arancăi şi Jimboliei) şi o reg.de câmpie mai înaltă (100–200 m alt.) saucâmpie piemontană, formată prinîngemănarea 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 deprelungirile sudice ale Pod. Lipovei, iarcel de E şi SE, de Dealurile Lugojului,Dealurile Pogănişului şi DealurileDognecei. În extremitatea de E a jud. T.se află prelungirile de V şi SV ale M-ţilorPoiana Ruscăi, care culminează învârfurile Padeş (1 374 m alt.) şi Rusca(1 355 m), ce stră juiesc, deopotrivă,judeţele Timiş, Caraş-Severin şiHunedoara.
Clima are caracter temperat-continental mode rat, cu veri calde şi ierniblânde datorită atât influ enţelor maselorde aer oceanice (dinspre V) şimediteraneene (dinspre S şi SV), cât şi afaptului că peste 85% din terit. jud. T.aparţine ţinutului cu climă de câmpie(restul de c. 15% se încadrează zonei cuclimă de dealuri şi munte). Datorităunifor mităţii mari a reliefului, temp.medii anuale sunt slab diferenţiate peterit. jud. T., acestea atingând valori de c.11°C în câmpie (10,7°C la Jimbolia şiTimişoara şi 10,8°C la Sânnicolau Mare)şi de c. 2°C în zonele deluroase. Temp.max. absolută (42,5°C) a fost înregistratăla Jimbolia (1 iul. 1950), iar temp. minimăabsolută (–35,3°C) la Timişoara (24 ian.1963). Precipitaţiile medii multianualeînsumează cantităţi crescânde de la V laE, respectiv 569 mm la Jimbolia, 620,6mm la Timişoara, 734 mm la Făget şipeste 1 200 mm pe crestele M-ţilor PoianaRuscăi. Vânturile predominante batdinspre N (16,9%), E şi NV (15%) şi SV(10,6%), cu viteze medii anuale cuprinseîntre 1,2 şi 3,8 m/s.
Reţeaua hidrografică, reprezentatăprin câteva cursuri pr. (Timiş, Mureş – lalimita de NV a jud., pe o distanţă de 42km, Bega, Aranca, Bârzava, Bega Veche),care colectează numeroşi afl. mai mici, secaracterizează printr-o orientare generală
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de curgere E-V, prin densitate mică (între0,1 km/km2 în zona de câmpie şi 0,9km/km2 în reg. de deal şi munte), princurgere lentă şi meandrată, debite mici,dar cu variaţii mari de nivel şi printr-ostabilitate scăzută a albiei, fapt ce adeterminat un proces continuu deregularizare, canalizare şi rectificare acursurilor (ex. canalizarea râurilor Bega,Bega Veche, Bârzava ş.a.). Lacurilenaturale, cu supr. şi adâncimi mici, suntreprezentate prin complexul lacustru dinarealul com. Satchinez (40 ha; 1,5 m ad.),format din lacurile Satchinez, Cotu Morii,Verbunci, Râtu Mare, Râtu Lişului şimlaştinile Râtu Dutin şi Râtu Mărăşeşti,precum şi prin cele două lacuri dinperimetrul com. Beci cherecu Mic (unulde 33 ha şi altul de 13 ha), balta Petra (15ha) din com. Jebel ş.a.
Vegetaţia naturală, puternicinfluenţată de acti vităţile umane, secaracterizează prin prezenţa pe scarărestrânsă a plantelor de silvostepă şiprintr-o frecvenţă mai mare a vegetaţieihidro- şi higrofile în câmpiile joase şilunci cu exces de umiditate. Extinseleculturi agricole din câmpie alternează cumici supr. de pajişti secundare dominatede asociaţii de păiuşuri (Festuca valesiaca,

Festuca sulcata, Festuca pseudovina) înamestec cu peliniţă (Arte misia austriaca)ş.a. Pădurile de foioase, alcătuite dinstejar (Quercus robur), cer (Quercus cerris)şi gârniţă (Quercus frainetto), ocupăinsular sau pe supr. compacte Pod.Lipovei, Dealurile Lugojului şi Pogăni -şului şi parţial Câmpia Gătaiei. În extre -mitatea de E a jud. T. se întâlnesc păduride gorun (Quercus petraea) în amestec cucer (Quercus cerris), păduri de fag (Fagus
silvatica) în amestec cu carpen (Carpinus
betulus), iar pantele superioare ale M-ţilorPoiana Ruscăi sunt acoperite cu păduride molid, în amestec cu brad şi fag.

Fauna, adaptată condiţiilor de reliefşi de vege taţie, cuprinde specii de stepă(iepuri, popândăi, dihori, şoareci decâmp, cârtiţe, dumbrăvenci, prepeliţe,potârnichi, ciocârlii, grauri, şopârle, dife -rite insecte), de pădure (căprioare,veveriţe, urşi, lupi, vulpi, mistreţi, cerbi,pisici sălbatice, pârşi, gaiţe, salamandreş.a.) şi de apă (stârci, raţe, gâşte, berze,broaşte şi o diversitate mare de peşti, caştiuca, mreana, carasul, somnul, bibanul,crapul ş.a.). 

Resursele naturale: zăcăminte delignit (Siner sig), petrol (Teremia Mare,Şandra, Satchinez, Dudeştii Vechi, Variaş,Călacea), min. de fier (Fără şeşti, Luncani,Jdioara) şi de mangan (Pietroasa). Expl.de argilă (Jimbolia, Biled, Cărpiniş, Deta,Lugoj, Sânnicolau Mare, Boteşti), nisipmetalurgic (Coşava, Brăneşti, Jupâneşti),nisip cuarţos (Jupâ neşti, Făget, GladnaRomână, 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. cuape minerale de la Buziaş, Călacea,Ivanda, Bogda ş.a.
Istoric. Săpăturile arheologiceefectuate în diferite puncte de pe terit.jud. T. au scos la iveală vestigii materialecare atestă existenţa unor aşezări aleomului primitiv atât în Paleoliticulsuperior (Periam, Româneşti, Tomnaticş.a.), cât mai ales în Neolitic (Timişoara,Cenad, Sânnicolau Mare, Giroc, Chişoda,Parţa, Lugoj, Dudeştii Vechi ş.a.) şi înepocile bronzului (Periam, Lugoj,Sânnicolau Mare) şi fierului (Timişoara,Cenad, Cruceni, Suseni, Lugoj ş.a.). Urmeale culturii materiale geto-dacice (milen.1 î.Hr.) au fost identificate la Timişoara,Remetea Mare, Sânnicolau Mare, iarprezenţa stăpânirii romane s-a făcutsimţită în peste 50 de localit. (printrealtele, la Cenad şi Sânnicolau Mare austaţionat câte un detaşament al Legiunii

a XIII-a Gemina, în jurul cărora s-audezvoltat câte o aşezare civilă romană).În perioada migraţiilor popoarelorbarbare (sec. 3–7), populaţia autohtonă,sedentară, a reuşit să supravieţuiascăpresiunii valurilor de triburi aflate întrecere sau aşezate vremelnic pe acestemeleaguri, aşa cum dovedesc vestigiiledescoperite în unele aşezări (Pişchia,Satchinez, Lovrin, Remetea Mare, Cenad,Sânnico lau Mare, Buziaş ş.a.). Terit.actual al jud. T. a cunoscut o feudalizaretimpurie, înaintea celorlalte provinciiromâneşti, fapt dovedit de izvoarelescrise ale vremii (Gesta Hungarorum a luiAnonymus, Legenda Sfântului Gerhard)care amintesc de existenţa aici (în sec.9-10) a unui voievodat româ nesc condusde Glad şi apoi de urmaşul său Ahtum –voievozi care au opus o dârză rezistenţăarma telor regale maghiare de cotropire.Începând cu sec. 10 se fac primelemenţiuni documentare ale unor aşezăristabile pe terit. actualului judeţ, printrecare Urbs Morisena (azi Cenad, sec. 10),
Castrum Timisensis (azi Timişoara, 1177),

Ghilad (1212), Bobda (1221), Ivanda(1221) Sânnicolau Mare (1247), BebaVeche (1247), Belinţ (1285), Giera (1322),
Sacerdos de Lucas (azi Lugoj, 1334) etc. Laînceputul sec. 16, ţinuturile timişene aufost cuprinse de valul răscoalei ţărăneşticondusă de Gheorghe Doja, în apropierede Timişoara desfăşurându-se (15 iul.1514) bătălia decisivă, în timpul căreiarăsculaţii au fost înfrânţi de armatavoievodului Ioan Zápolya. Datoritădezmembrării regatului feudal maghiar,în urma înfrângerii de la Mohács (1526),Banatul s-a desprins de Ungaria şi s-aalipit Transilvaniei, dar în 1552 a fostcuerit de turci şi transformat în paşalâc,cu sediul la Timişoara. În urma Răz -boiului turco-austriac (1716–1718), înche -iat cu Pacea de la Passarowitz (21 iul.1718), Banatul (inclusiv terit. actual al jud.
T.) a căzut sub stăpânira ImperiuluiHabsburgic, fiind organizat şi admi -nistrat ca domeniu al Coroanei timp dedouă secole. În perioada următoare auavut loc intense colonizări (peste 60 000de imigranţi germani) efec tuate în treietape: carolingiană (1718–1736), tere ziană(1740–1780) şi josephiniană (1782–1787).Ca urmare a înrăutăţirii situaţiei po -pulaţiei româneşti, în anii 1737 şi 1788 auavut loc puternice răscoale ţărăneştiantihabsburgice, reprimate sângeros. În1778, cedând insistenţelor nobilimiimaghiare, împărăteasa Maria Tereza aaprobat împărţirea Banatului în comitate(după sistemul maghiar), iar în 1779,părţile centrală, de N şi NV ale Banatului(comitatele Caraş, Timiş şi Torontal) aufost încor porate Ungariei, partea de S aacestuia fiind mili tarizată şi rămânândsub administraţia Curţii de la Viena.Revoluţia de la 1848 a cuprins şi ţinu -turile timişene, când pe Câmpia Libertăţiide lângă Lugoj au avut loc două adunăripopulare (la 4/16–5/17 mai şi 15/27 iun.1848) în cadrul cărora Eftimie Murgu aexpus programul Revoluţiei şi s-a hotărâtînfiinţarea unei armate populare române.La 26 ian./7 febr. 1869, mai mulţi fruntaşipolitici ai românilor din Banat şi Ungariaau organizat, la Timişoara, o conferinţă,în cadrul căreia s-a hotărât întemeiereaPartidului Naţional al Românilor dinBanat şi Ungaria, condus de AlexandruMocioni, care avea ca obiectiv principalsă ducă o luptă politică activă pentrudobândirea unor drepturi naţionale şisociale. Unirea „necondiţionată şi pentrutotdeauna” a tuturor provinciilor româ -neşti într-un singur stat naţional, marcată
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de Marea Adunare Naţională de la AlbaIulia, de la 1 dec. 1918, a creat condiţiilefavorabile dezvoltării pe multiple planuriale jud. T. Integrat organic în procesul dedezvoltare social, economic, cultural,ştiinţific etc. a României reîntregite, jud.
T. (numit Timiş-Torontal, cu o supr. de7 600 km2, 13 plăşi, două oraşe şi 243 sate)a devenit, în perioada inter belică, unuldintre judeţele cu pondere mare îneconomia naţională. Amputarea terito -rială a Româ niei, ca urmare a Dictatuluide la Viena din 30 aug. 1940, a determinatorga ni zarea pe terit. judeţului T. a unorputernice acţiuni de protest. După 1945,judeţul a fost supus reformelor politico-ideologice şi economico-soci ale impusede regimul comunist. Nemulţumirile,acumulate în perioada celor 45 de ani decomunism, au atins apogeul la mijlocullunii dec. 1989, când municipiul Timişoaraa devenit centrul eveni mentelor din 16-22dec. 1989, care apoi s-au extins cu repezi -ciune şi în alte oraşe mari ale ţării. În acelinterval de şase zile, în oraş au avut locadevărate masacre comise de forţelearmate şi de securitate (96 de morţi şi sutede răniţi), T. devenind un loc de martiriu,dar în acelaşi timp primul oraş liber(declarat la 17 dec. 1989) al României.Reve nind la configuraţia jud. T., acesta afost desfiinţat prin Legea nr. 5 din 8 sept.1950 (până atunci pur tând numele Timiş-Torontal, cu o supr. de 7 600 km2, 13 plăşi,două oraşe – Timişoara şi Lipova, şi 243sate) şi s-a înfiinţat regiunea Timişoara,cu reşed. la Timişoara, care în 1956 a fosttransformată în regiunea Banat (21 800km2, 12 raioane, 16 oraşe şi câteva sutede sate), iar prin Legea nr. 2 din 17 febr.1968 a redevenit judeţ, cu o supr. de 8 697km2 (cel mai mare din ţară), zece oraşe(din care două sunt municipii), 89comune şi 313 sate.

Economia, cu un grad ridicat de dez -voltare a tuturor ramurilor sale şi o diver -sificare accentuată a activităţilor, secaracte rizează printr-un proces perma -nent de adaptare la cerinţele economieide piaţă, apărute după dec. 1989, încadrul ei activând numeroase societăţicomerciale cu capital integral sau parţialde stat, societăţi comerciale cu capitalprivat străin sau societăţi comer cialeprivate cu capital mixt (străin şiromânesc).
Industria, dezvoltată şi amplasată atâtîn centre le urbane, precum şi în uneleaşezări rurale, repre zintă ramura pr. aeconomiei jud. T., unele dintre ele cu

ponderi importante la realizarea pro -ducţiei globale industriale a judeţului şichiar a ţării (ca de ex. ind. constr. demaşini, chimică, pielăriei şi încălţămintei,textilă ş.a.). Pr. produse industrialerealizate de întreprinderile timişene sunt:excava toare gigant pentru expl. cărbu -nelui la suprafaţă, poduri rulante, trac -toare, autocisterne, maşini agricole,autovehicule, material rulant feroviar şirutier, tramvaie, utilaje miniere şi pentruconstrucţii, remorci pentru tractoare,macarale, echipamente frigorifice şi deventilaţie, compactoare, motoare Diesel,centrale telefo nice, utilaje şi piese deschimb 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 şiinstrumente optice, materiale fotograficeetc. (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”), pieleartificială, obiecte de îmbrăcăminte dinblană şi piele, con fecţii, tricotaje, pălării,ţesături de in şi cânepă, fire de mătasenaturală şi artificială, cărămidă şi ţiglă,prefabricate de beton, ceramică fină,produse cosmetice şi de marochinărie,nasturi, folii, tuburi şi plăci din materialplastic, detergenţi, lacuri şi vopsele,spume poliuretanice, preparate din carneşi lapte, conserve, paste făinoase, dulciuri(produ sele „Kandia”), ţigarete, bere, laptepraf, zahăr, ulei vegetal, jucării etc.(Timişoara, Jimbolia, Lugoj, Deta, Făget,Buziaş, Sânnicolau Mare, Periam, Biled,Recaş, Jebel ş.a.).
Agricultura, favorizată de prezenţaunor întinse terenuri arabile şi de unprocent ridicat de privati zare, reprezintăa doua ramură a economiei jud. T.,furnizând un bogat şi variat sortiment deproduse agro-alimentare. La sf. anului2007, jud. T. ocupa locul 1 pe ţară în ceeace priveşte mărimea supr. agricole(699 470 ha) şi a terenurilor arabile(530 781 ha). În anul 2007, fondul frunciaral jud. T. era format din 699 470 haterenuri gricole (din care 686 470 ha,respectiv 98,1% în proprietate privată),109 059 ha păduri, 15 744 ha acoperite cuape şi bălţi şi 45 362 ha terenuri acoperitecu construcţii, căi de comunicaţie ş.a. Înacelaşi an, din totalul supr. agricole

(699 470 ha), 530 781 ha (75,9%) reveneauterenurilor arabile (locul 1 pe ţară),125 504 ha păşunilor naturale, 29 482 hafâneţelor naturale, 9 246 ha livezilor şipepinierelor pomicole şi 4 457 ha viilorşi pepinierelor viticole. În anul 2007,terenurile arabile, cu un potenţialproductiv rididat, erau cultivate cu grâuşi secară (139 008 ha, locul 3 pe ţară, dupăjud. Dolj şi Teleorman), porumb (101 609ha), plante uleioase (62 689 ha), floarea-soarelui (33 539 ha) plante furajere (24 998ha), soia (23 944 ha), orz şi orzoaică(23 043 ha, locul 2 pe ţară, după jud.Constanţa), legume (12 926), ovăz (12 416ha), cartofi (12 268 ha), leguminoasepentru boabe, plante textile, plantemedicinale etc. Legu mi cultura se caracte -ri zează prin varietatea sortimentelor(ardei, tomate, castra veţi, varză, ceapă,usturoi ş.a.) şi prin producţii timpuriiobţinute în sere. În anul 2007, jud. T. aobţinut cea mai mare pro ducţie de cerealeboabe din ţară (783 249 tone, din care297 280 tone porumb, 405 771 tone grâuşi secară, 55 498 tone orz şi orzoaică,15 758 tone ovăz), datorită condiţiilorpedo-climatice favora bile, precum şi afolosirii mijloacelor meca nizate (10 426tractoare, locul 1 pe ţară, revenind 50,9ha teren arabil la un tractor, 8 456 pluguripentru tractor, 5 480 semănătorimecanice, 2 644 cultiva toare mecaniceş.a.), a substanţelor chimice de combaterea dăunătorilor, a îngrăşă mintelor chimice,a sistemelor de irigaţii etc. Pomicultura,bine dezvoltată în Pod. Lipovei şi în zonaDealurilor Lugojului şi Pogănişului,furnizează sortimente diverse de fructe.În anul 2007, din totalul producţiei defructe (35 375 tone, din care 35 344 tone,respectiv 99,9%, obţinute în sectorulprivat), 15 088 tone reveneau prunelor,13 746 tone merelor, apoi pere lor,piersicilor, cireşelor şi vişinelor, caiselorş.a. Viticultura este semnalată înmajoritatea comunelor din zonele decâmpie şi de dealuri (pod goriile Tere miaMare, Recaş, Buziaş, Giarmata, Silagiuş.a.), având sortimente dominante dinsoiurile Riesling italian, Muscat-Ottonel,Muscat-Hamburg ş.a., a căror producţies-a ridicat, în anul 2007, la 16 424 tone.Producţia mare de cereale, extinsele supr.cu păşuni şi fâneţe naturale, predominareaactivităţilor particulare în sectoarelezootehnice ş.a., au determinat ca laînceputul anului 2008, jud. T. să dispună
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de 61 642 ca pete bovine (cu efectivepredo minante din rasa Bălţataromânească), 579 010 capete porcine (înspecial rasa Marele Alb de Banat), locul1 pe ţară, 522 289 capete ovine (Spancă,Ţigaie, Merinos, Ţurcană), locul 1 pe ţară,de la care s-au obţinut 1 037 tone lână (locul3 pe ţară, după jud. Sibiu şi Constanţa),18 308 capete caprine şi 15 645 capetecabaline. Avicultură (1 987 363 capete);apicultură (27 007 familii de albine).Sericicultura are o bogată şi îndelungatătradiţie în jud. T. datorită condiţiilorfavorabile de cultură a dudului (în spe -cial în zonele Lugoj, Ciacova, Jebel,Gătaia, Sacoşu Turcesc ş.a.).
Căile de comunicaţie, cu rol hotărâtorîn asi gurarea legă turilor de transportîntre diferitele localităţi, se caracte rizeazăprintr-o distribuţie rela tiv uniformă şiprintr-o densitate mare, la care se adaugăprezenţa unor segmente ale magistralelornaţionale rutiere sau de c.f. şi a unorpuncte de vamă, fapt ce le sporescimportanţa. La sf. anului 2007, reţeaualiniilor de c.f., organizată din a doua ju -mătate a sec. 19 (linia Jimbolia–Timişoaracons truită în 1857), măsura 795 km (locul1 pe ţară), din care 113 km linii electri -ficate, cu o densitate de 91,4 km/1 000km2, ceea ce reprezintă dublul densităţiimedii pe ţară, care este de 45,2 km/1 000km2. Cele mai importante linii de c.f. depe terit. jud. T. sunt cele două magistraleinter naţionale (Bucureşti–Timişoara–Jimbolia–Velika Kikinda–Belgrad şiBucureşti–Ti mi şoara–Deta– StamoraGermană/ Moraviţa – Belgrad), precumşi magistrala naţională Timişoara–Arad–Oradea, cu o ramificaţie către Carei–SatuMare–Baia Mare, şi o altă derivaţie cătreCluj-Napoca–Vatra Dornei–Suceava–Iaşi.La sf. anului 2007, lun gimea totală adrumurilor publice însuma 2 911 km, dincare 711 km dru muri moder nizate, cu odensitate de 33,5 km/100 km2 (inferi oarămediei pe ţară, care este de 33,9 km/100km2). Prezenţa numeroaselor nodurirutiere (Timişoara, Lugoj, Buziaş, Deta,Gătaia, Jimbolia, Sânnicolau Mare,Satchinez ş.a.) asigură o penetrare mareşi diversificată a autovehi culelor în celemai îndepăr tate locuri. Importanţatransportului rutier este amplificată şi deexistenţa pe terit. jud. T. a unui tronsondin şoseaua europeană E 70 (Belgrad–Moraviţa–Timişoara–Caransebeş–Drobeta-Turnu Severin– Craiova– Slatina–

Piteşti–Bucu reşti–Giurgiu, cu o lungimede 684,5 km pe terit. României), precumşi a şoselei naţionale E 671 (Timişoara–Arad–Oradea, 168,4 km, cu multiplerami ficaţii). Transportul aerian demărfuri şi călători se realizează prinintermediul aeroportului internaţionalTimişoara inaugurat la 28 febr. 1964,numit „Traian Vuia” din 6 febr. 2003,situat în com. Ghiroda (Õ). Traseulcanalului Bega asigură transportul navaluşor de mărfuri sau de agrement.
Învăţământ, cultură şi artă. Jud. T.se bucură de faima că pe terit. lui a luatfiinţă, în cadrul unui învăţământ orga -nizat, prima şcoală de pe terit. actual alRomâniei, respectiv şcoala de la Cenad,întemeiată în jurul anului 1020, pe lângămănăstirea ortodoxă de aici. Tradiţiainstrucţiei publice a con tinuat şi însecolele următoare, în forme restrânse,în cadrul unor şcoli de tindă de pe lângăbiserici şi mănăstiri, dezvoltată şiamplificată atât în timpul ocupaţieiotomane, când la Timişoara funcţiona ouniversitate musulmană, cât şi dupăaceea, prin înfiinţarea (în a doua jumătatea sec. 18) a mai multor şcoli în limbilelatină, română, germană şi sârbă, sau aunor facultăţi de teologie, de drept, filo -zofie ş.a. În anul şcolar 2007–2008, înperimetrul jud. T. îşi desfăşurau activi -tatea 67 de gră diniţe de copii, cu 19 699copii înscrişi şi 1 184 educatori, 140 deşcoli generale (învăţământ primar şigimna zial), cu 53 008 elevi şi 4 298 cadredidactice, 58 licee, cu 27 347 elevi şi 1 925profesori, 3 şcoli profesionale, cu 6 271elevi şi 338 profesori, o universitate destat (f. 27 sept. 1962, numită după 1990Universitatea de Vest) şi alte şapteinstituţii de învăţământ superior de stat(Univer sitatea de Medicină şi Farmacie,Universitatea de Ştiinţe Agricole aBanatului, Universitatea Tehnică, Univer -sitatea Ecologică ş.a.) în Timişoara, cu 47de facultăţi, 50 587 studenţi şi 3 036profesori. Tot la Timişoara mai funcţio -nează patru instituţii de învăţământsuperior privat, cu 15 facultăţi, 8 687studenţi şi 179 profesori, iar la Lugoj oUniver sitate europeană particulară, cudouă facultăţi, 1 007 studenţi şi 22profesori. Edu caţia copiilor şi instruireaelevilor se desfăşoară atât în limbaromână, precum şi în limbile celorlalteminorităţi naţionale. În anul 2007,activităţile culturale, ştiinţifice şi de artăerau 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 aAcademiei Române, care coordoneazăactivitatea mai multor institute de cercetaredin domeniile tehnicii, chimiei, lingvisti -cii, arheologiei, pedagogiei ş.a., un ansam -blu de cântece şi dansuri („Banatul”),două posturi locale de radio-emisie(„Radio Timişoara”, inaugurat la 5 mai1955 şi „Radio Vest”, 1990) cinci pos turide televiziune de stat şi parti culare(inaugurate după 1990), un observatorastronomic, patru cinema tografe, 383 debiblioteci, cu 6 168 000 vol., 276 cămineculturale, zece case de cultură, 11 muzee,cinci galerii de artă, patru societăţi corale,23 case editoriale de stat şi particulare,numeroase redacţii ale unor cotidienecare apar în limbile română („Renaştereabănăţeană”, „Vest Matinal”, „Timi -şoara”), maghiară („Temesvár Új Szo”),germană („Banater Zeitung”) ş.a.Activitatea cultural-artis tică este ampli -ficată şi de desfăşurarea anuală, laTimişoara, a Festivaului internaţional defolclor (din 1989) şi a Festivauluidramaturgiei româneşti (din 1991). Înanul 2007, activitatea sportivă de pe terit.jud. T. se desfăşura în cadrul celor 155 desecţii sportive, cu 4 348 sportivi legitimaţi,220 antrenori şi 183 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului2007, serviciile de sănătate ale jud. T. eraudeservite de 16 spitale, cu 5 688 paturi(un pat de spital la 117 locuitori), opoliclinică, cinci dispensare, 254 farmaciişi puncte farmaceutice, 594 de cabinetemedicale particulare şi 589 cabinetestomatologice privatizate (locul 2 pe ţară,după Bucureşti). În acelaşi an, asistenţamedicală era asigurată de 2 905 medici(un medic la 229 de locuitori), 877 demedici sto matologi (un medic stomatologla 760 de locuitori) şi 4 739 cadre medicalecu pregătire medie.
Turism. Jud. T. prezintă puţineelemente peisa gistice de interes turistic(din cauza predominării reliefului decâmpie), dar abundă în obiective istorice,arhitectonice şi culturale de prim rang,situate în majoritatea lor în municipiileTimişoara şi Lugoj, în oraşele Jimbolia şiSânnicolau Mare, precum şi în uneleaşezări rurale ca Lenauheim (hanul depoştă din sec. 18, muzeul memorial„Nikolaus Lenau”), Jdioara/com. Criciova(ruinele unei cetăţi din sec. 13), Margina(mai multe biserici şi ruinele unei cetăţidin sec. 15), Surducu Mic/com. TraianVuia (muzeul me morial „Traian Vuia”),
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Cenad (vestigiile celei mai vechi aşezărimonastice din Banat şi ale CetăţiiMorisena), Foeni (conacul familieiMocioni, 1750), Şemlacu Mic/oraşulGătaia (mănăstirea „Săraca”, sec. 13) ş.a.O atracţie turis tică deosebită o prezintăstaţiunile balneoclima terice Buziaş şiCălacea, precum şi parcul dendro logicde la Bazoş /oraşul Recaş (59 ha, cu peste

500 de specii de arbori, ca ienupărul deVirginia, arţarul cana dian, nuculamerican, arborele de abanos, gutuiuljaponez ş.a.), rezervaţia orni tologică dela Satchinez, care ocroteşte avifaunaformată din c. 25% din speciile păsărilorde apă din România, supranu mită şi„Delta Banatului” ş.a. La sf. anului 2007,capacitatea de cazare turistică a jud. T.

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.
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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 Satele care aparţin oraşelor

1. BUZIAŞ (1321) 1. Silagiu (1462) 1. Bacova (întemeiat în 1783)
2. CIACOVA (1220) 1. Cebza (1333)2. Macedonia (1334)3. Obad (1333)4. Petroman (1333)
3. DETA (1360) 1. Opatiţa (1333)
4. FĂGET (1548) 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)
5. GĂTAIA (1323) 1. Sculia (1333) 1. Butin (1364)2. Percosova (1358)3. Şemlacu Mare (1270)4. Şemlacu Mic (1404)
6. JIMBOLIA (1332)
7. RECAŞ (1319) 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 componente
                                                        (primul sat este reşed. com.)
1. BALINŢ                               1. Balinţ (1488)

2. Bodo (1344)
3. Fădimac (1488)

4. Târgovişte (1690–1700)
2. BANLOC                            1. Banloc (1400)

2. Ofseniţa (1828)
3. Partoş (1333)
4. Soca (1333)
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3. BARA                               1. Bara (1367)
2. Dobreşti (1477)
3. Lăpuşnic (1416)
4. Rădmăneşti (1437)
5. Spata (1444)

4. BÂRNA                                1. Bârna (1514)
2. Boteşti (1464)
3. Botineşti (1514–1516)
4. Drinova (1514–1516)
5. Jureşti (1569)
6. Pogăneşti (1453)
7. Sărăzani (1514–1516)

5. BEBA  VECHE                 1. Beba Veche (1247)
2. Cherestur (1274)
3. Pordeanu (1247)

6. BECICHERECU  MIC        1. Becicherecu Mic (1232)
7. BELINŢ                             1. Belinţ (1285)

2. Babşa (1488)
3. Chizătău (1359)
4. Gruni (1453)

8. BETHAUSEN                   1. Bethausen (1883)
2. Cladova (1453)
3. Cliciova (1453–1454)
4. Cutina (1440)
5. Leucuşeşti (1440)
6. Nevrincea (1371–1372)

9. BILED                               1. Biled (1462)
10. BIRDA                              1. Birda (1690)

2. Berecuţa (1458)
3. Mănăstire (1312)
4. Sângeorge (1319)

11. BOGDA                                1. Bogda (1436)
2. Altringen (1436)
3. Buzad (1415)
4. Charlottenburg (f. 1770–1771)
5. Comeat (1547)
6. Sintar (1455–1492)

12. BOLDUR                          1. Boldur (1290)
2. Jabăr (1597)
3. Ohaba-Forgaci (1369)
4. Sinersig (1323)

13. BRESTOVĂŢ                    1. Brestovăţ (1440)
2. Coşarii (1440)
3. Hodoş (1256)
4. Lucareţ (1471)
5. Teş (1247)

14. BUCOVOŢ                       1. Bucovăţ (1492)
2. Bazoşu Nou (f. 1926)

15. CĂRPINIŞ                         1. Cărpiniş (1387)
2. Iecea Mică (1467)

16. CENAD                             1. Cenad (sec. 10)
17. CENEI                               1. Cenei (1221)

2. Bobda (1221)
18. CHECEA                              1. Checea (1470)
19. CHEVEREŞU MARE         1. Chevereşu Mare (1717)

2. Dragşina (1442)
3. Vucova (1717)

20. COMLOŞU  MARE           1. Comloşu Mare (1446)
2. Comloşu Mic (f. 1770–1771)
3. Lunga (1743)

21. COŞTEIU                          1. Coşteiu (1597)
2. Hezeriş (1401)
3. Păru (1723)
4. Ţipari (f. 1881)
5. Valea Lungă Română (1510)

22. CRICIOVA                        1. Criciova (1223)
2. Cireşu (1603)
3. Cireşu Mic (1954)
4. Jdioara (1320)

23. CURTEA                           1. Curtea (1517–1518)
2. Coşava (1405)
3. Homojdia (1514–1516)

24. DAROVA                          1. Darova (f. 1786)
2. Hodoş (1323)
3. Sacoşu Mare (1369)

25. DENTA                                 1. Denta (1322)  
2. Breştea (f. 1846)
3. Roviniţa Mare (1341)
4. Roviniţa Mică (f. 1895)

26. DUDEŞTII NOI                    1. Dudeştii Noi (1331)
27. DUDEŞTII  VECHI             1. Dudeştii Vechi (1213)

2. Cheglevici (1844)
3. Colonia Bulgară (f. 1845)

28. DUMBRAVA                        1. Dumbrava (1453)
2. Bucovăţ (1440)
3. Răchita (1393)

29. DUMBRĂVIŢA                   1. Dumbrăviţa (f. 1891)
30. FÂRDEA                           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)

31. FIBIŞ                                 1. Fibiş (1234)
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32. FOENI                               1. Foeni (1289)
2. Cruceni (1323)

33. GAVOJDIA                       1. Gavojdia (1363)
2. Jena (1548)
3. Lugojel (1631)
4. Sălbăgel (1411)

34. GHILAD                            1. Ghilad (1212)
2. Gad (1333)

35. GHIRODA                         1. Ghiroda (1389)
2. Giarmata-Vii

36. GHIZELA                          1. Ghizela (1880)
2. Hisiaş (1488)
3. Paniova (1717)
4. Şanoviţa (1359)

37. GIARMATA                       1. Giarmata (1241)
2. Cerneteaz (1470)

38. GIERA                              1. Giera (1322)
2. Grănicerii (1256)
3. Toager (1761)

39. GIROC                              1. Giroc (1371–1372)
2. Chişoda (1333)

40. GIULVĂZ                          1. Giulvăz (1355)
2. Crai Nou (f. 1924–1926)
3. Ivanda (1221)
4. Rudna (1333)

41. GOTTLOB                        1. Gottlob (f. 1770–1771)
2. Vizejdia (1424)

42. IECEA MARE                   1. Iecea Mare (1317)
43. JAMU MARE                    1. Jamu Mare (1343)

2. Clopodia (1717)
3. Ferendia (1717)
4. Gherman (1323)
5. Lăţunaş (1717)

44. JEBEL                              1. Jebel (1332)
45. LENAUHEIM                    1. Lenauheim (1482)

2. Bulgăruş (1462)
3. Grabaţ (1764)

46. LIEBLING                         1. Liebling (1828)
2. Cerna (1373)
3. Iosif (1954)

47. LIVEZILE                          1. Livezile (1322)
2. Dolaţ (1333)

48. LOVRIN                            1. Lovrin (1446)
49. MARGINA                        1. Margina (1365)

2. Breazova (1579)
3. Bulza (1366)
4. Coşeviţa (1540)

5. Coşteiu de Sus (1548)
6. Groşi (1508)
7. Nemeşeşti (1424)
8. Sinteşti (1511)
9. Zorani (1507)

50. MAŞLOC                          1. Maşloc (1326)
2. Alioş (1334)
3. Remetea Mică (1471)

51. MĂNĂŞTIUR                    1. Mănăştiur (1427)
2. Pădurani (1514)
3. Remetea-Luncă (1514–1516)
4. Topla (1514–1516)

52. MORAVIŢA                       1. Moraviţa (1332)
2. Dejan (1717)
3. Gaiu Mic (1597)
4. Stamora Germană (1828)

53. MOŞNIŢA  NOUĂ             1. Moşniţa Nouă (f. 1902)
2. Albina (f. 1925)
3. Moşniţa Veche (1332)
4. Rudicica (1954)
5. Urseni (1723–1725)

54. NĂDRAG                          1. Nădrag (1364)
2. Crivina (1470)

55. NIŢCHIDORF                   1. Niţchidorf (1370)
2. Blajova (1410)
3. Duboz (1333)

56. OHABA  LUNGĂ              1. Ohaba  Lungă (1440)
2. Dubeşti (1514–1516)
3. Ierşnic (1454)
4. Ohaba Română (1427)

57. ORŢIŞOARA                      1. Orţişoara (1318)
2. Călacea (1339)
3. Corneşti (1332)
4. Seceani (1256)

58. OTELEC                              1. Otelec (1828)
2. Iohanisfeld (1805)

59. PARŢA                                1. Parţa (1334)
60. PĂDURENI                         1. Pădureni (1761)
61. PECIU  NOU                      1. Peciu Nou (1333)

2. Diniaş (1723–1725)
3. Sânmartinu Sârbesc (1333)

62. PERIAM                               1. Periam (1330)
63. PESAC                                 1. Pesac (1399)
64. PIETROASA                     1. Pietroasa (1514–1516)

2. Crivina de Sus (1514–1516)
3. Fărăşeşti (1548)
4. Poieni (1514–1516)
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65. PIŞCHIA                           1. Pişchia (1332)
2. Bencecu de Jos (1447)
3. Bencecu de Sus (1471)
4. Murani (1318)
5. Sălciua Nouă (întemeiat în 1925)*

66. RACOVIŢA                          1. Racoviţa (1447)
2. Căpăt (1447)
3. Drăgoieşti (1365)
4. Ficătar (1320)
5. Hitiaş (1462)
6. Sârbova (1717)

67. REMETEA  MARE            1. Remetea Mare (1333)
2. Ianova (1333)

68. SACOŞU  TURCESC       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)

69. SARAVALE                      1. Saravale (1333)
70. SATCHINEZ                        1. Satchinez (1230)

2. Bărăteaz (1411)
3. Hodoni (1480)

71. SĂCĂLAZ                        1. Săcălaz (1392)
2. Beregsău Mare (1335)
3. Beregsău Mic (1317)

72. SÂNANDREI                    1. Sânandrei (1230)
2. Carani (1717)
3. Covaci (f. 1843)

73. SÂNMIHAIU  ROMÂN       1. Sânmihaiu Român (1327)
2. Sânmihaiu German (1333)
3. Utvin (1333)

74. SÂNPETRU  MARE         1. Sânpetru Mare (1333)
2. Igriş (1191)

75. SECAŞ                                1. Secaş (1440)
2. Checheş (1440)
3. Crivobara (1440)
4. Vizma (1440)

76. ŞAG                                      1. Şag (1333)
77. ŞANDRA                             1. Şandra (1833)

3. Uihei (f. 1843)
78. ŞTIUCA                            1. Ştiuca (1585)

2. Dragomireşti (1439)
3. Oloşag (1437)

4. Zgribeşti (1584)
79. TEREMIA MARE                1. Teremia Mare (1256)

2. Nerău (sec. 16)
3. Teremia Mică (întemeiat în 1769)

80. TOMEŞTI                          1. Tomeşti (1597)
2. Baloşeşti (1548)
3. Colonia Fabricii (1913)
4. Luncanii de Jos (1365)
5. Luncanii de Sus (1365)
6. Româneşti (1464)

81. TOMNATIC                       1. Tomnatic (1451)
82. TOPOLOVĂŢU  MARE      1. Topolovăţu Mare (1717)

2. Cralovăţ (1723–1725)
3. Ictar-Budinţi (1365)
4. Iosifalău (1882)
5. Suştra (1717)
6. Topolovăţu Mic (1783)

83. TORMAC                          1. Tormac (1828)
2. Cadar (1717)
3. Şipet (1462)

84. TRAIAN  VUIA                 1. Sudriaş (1371–1372)
2. Jupani (1446)
3. Săceni (1596)
4. Surducu Mic (1511)
5. Susani (1596)
6. Traian Vuia (1346)

85. UIVAR                               1. Uivar (1767)
2. Pustiniş (f. 1767)
3. Răuţi (f. 1843)
4. Sânmartinu Maghiar (1333)

86. VARIAŞ                            1. Variaş (1330)
2. Gelu (1454)
3. Sânpetru Mic (f. 1843)

87. VĂLCANI                          1. Vălcani (1256)
88. VICTOR VLAD 

DELAMARINA                  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)

89. VOITEG                            1. Voiteg (1322)
2. Folea (1341)
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TIMIŞ-CERNA, culoar depresionar deorigine tectonică (scufundarea tectonicăa avut loc în Miocen) situat în SVRomâniei, între M-ţii Ţarcu, Cernei,Mehedinţi (Carpaţii Meridionali) la E şiM-ţii Semenic şi Almăj (CarpaţiiOccidentali) la V, cu o extindere de c. 80de km lungime pe direcţie N-S şi o lăţimece variază între 6 şi 10 km. Se prezintăsub forma unei clepsidre asimetrice, cuun sector mai larg în partea de N-NV(Depr. Caran sebeş), drenat de cursulsuperior al râului Timiş, şi altul maiîngust în S (Depr. Domaşnea-Mehadia),străbătut de râul Mehadica şi, încontinuare, de Cerna. Cele două sectoaresunt separate prin pasul Poarta Orientală(sau Domaşnea), situat la 540 m alt.Relieful este reprezentat printr-o treaptămai înaltă, colinară, cu înălţimi de 400–550 m, şi alta mai joasă şi mai uniformă,cu alt. de 200–400 m, formată de teraseleşi luncile râurilor. În extre mitateanordică, culoarul T.-C. are o deschiderefoarte largă, cu aspect de pâlnie, undecâmpia inter ferează treptat cu dealurileşi cu mun tele, pătrun zând sub formaunor golfuri. Tot în această zonă seîntrepătrunde către NE cu culoarulBistrei. Clima culoarului T.-C. este blândă(temp. medie anuală este de 10°C), cuprecipitaţii moderate (700–800 mmanual). Vegeta ţia naturală este repre -zentată prin păduri de fag şi de gorun;pe versanţii stâncoşi ai munţilor caremărginesc acest culoar apar şi uneleelemente specific submeditera neene:liliac, scumpie etc. Cea mai mare parte asupr. este ocupată de culturi agricole(grâu, porumb), de întinse livezi de meri,pruni, peri, nuci ce alternează cu spaţiilargi de păşuni şi fâneţe. Culoarul T.-C.,cunoscut în literatura de specialitate şi cudenumirea de culoarul Caransebeş-
Mehadia, este considerat de către geo grafişi geologi ca linie de demarcaţie întreCarpaţii Meridionali şi Carpaţii Occiden -tali. Prin acest culoar se asigură legăturilerutieră şi feroviară între Banat şi Oltenia.Turism de tranzit.
TIMIŞENI, Mănăstirea ~ Õ Şag.

TIMIŞEŞTI, com. în jud. Neamţ, alcătuitădin 5 sate, situată în culoarul Moldovei,în lunca şi pe terasele de pe dr. râuluiMoldova, 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 satulDumbrava). În satul Timişeşti, menţionatla 7 ian. 1407 şi apoi într-un act de

proprietate din 24 apr. 1434, se aflăbiserica de lemn „Duminica TuturorSfinţilor” (1851, reparată în 2011). Turismecvestru.
TIMIŞOARA 1. Câmpia Timişoarei,subuni tate a Câmpiei Timişului, situatăîn partea central-estică a acesteia, întreCâmpia Vingăi (la N), prelungirile Pod.Lipovei (la NE) şi câmpiile Lugojului (laE), Bârzavei (la SE), Banlocului (la S-SV)şi Bereg săului (la V-NV). Este o câmpiejoasă, în cadrul căreia se remarcă oscufundare lentă, fapt ce explică prezenţaunor aluviuni vechi şi a unor formaţiuniloessoide sub o cuvertură de aluviunirecente rezultate din acţiunea revărsărilorşi a divagărilor râurilor care o străbat.Datorită acestor divagări, la 2–3 mdeasupra nivelului general al câmpieis-au format unele înălţimi aluviale cucaracter insular, printre care se remarcăînălţimea („insula” cum o denumescdocumentele vechi) pe care s-a construitCetatea Timişoarei (la începutul sec. 13).În sec. trecute, în jurul acesteia se aflaunumeroase mlaştini, întreţinute şi deprezenţa pânzei freatice foarte aproapede supr. Începând din sec. 18, aceste zonemlăştinoase au fost supuse unor lucrăricomplexe (desecări, îndi  guiri, asanări,construirea canalului Bega, în perioa da1727–1760 etc.), care au permis transfor -marea lor în terenuri agricole roditoare.

2. Municipiu în extremitatea de V aRomâniei, reşed. jud. Timiş, situat încâmpia omonimă, la 90 m alt., pe canalulBega, la 45 km E de graniţa cu Serbia;306 854 loc. (1 ian. 2011): 142 975 de sexmasc. şi 163 879 fem. Este cel mai mareoraş din Banat şi al patrulea (ca nr. delocuitori) din ţară, după Bucureşti, Iaşi şiConstanţa. Supr.: 1 070 km2, din care130,5 km2 în intravilan; densitatea: 2 351loc./km2. Important nod feroviar (8 liniide c.f.) şi rutier al ţării. Aero port inter -naţional (inaugurat la 28 febr. 1964, numit

„Traian Vuia” din 6 ian. 2003, modernizatşi extins în 2002-2004) situat în com.Ghiroda din apropiere. Gară feroviară,inaugurată în 1857. T. este unul dintrecele mai însemnate centre economice,cultu ral-ştiinţifice, de învăţământ, finan -ciar-bancar, comercial, de transport şituristic al României. Are două centraleelectrice şi de termoficare (una intrată înfuncţiune în 1952 şi alta în 1980) şi maimulte întreprinderi industriale careproduc excavatoare gigant pentru expl.cărbu nelui la su pra faţă, poduri rulante,tractoare şi remorci, utilaje miniere şipentru construcţii, ciocane hidraulice,compactoare, maşini agricole (de recoltat,de curăţat şi de sortat seminţe), materialrulant feroviar şi rutier, tram vaie,motoare Diesel, motoare electrice, moto -pompe, centrale telefonice, telefoanemobile, anvelope, componente autopentru firma BMW, produse chimice(coloranţi, deter genţi, lacuri şi vopsele,până în 2002), electrotehnice (micro calcu -latoare, contoare electrice mono fazate şitrifazate, aparate de măsură şi control,acumulatoare, baterii etc.) şi de largconsum (fiare electrice de călcat, aspira -toare, reşouri electrice, obiecte pentruilumi nat electric etc.), aparatură şiinstrumente optice, materiale fotogra fice,mobilă, rechizite şcolare, chibrituri, conf.,tricotaje, fire din lână şi bumbac, ţesăturidin bumbac, lână şi mătase, încălţăminte(renu mitele produse „Guban”, din 1937),obiecte de îmbră căminte din blană şipiele, 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 seremarcă cele fabricate de firma „Kandia”datând din anul 1890, falimentată în 2003,ţigarete, bere etc.). Tipografie. Combinatde creş te re a porcilor. La T. îşi desfăşoară

995Timişoara

Timişoara (2). Primăria municipală
Timişoara (2). Universitatea de Medicină şi
Farmacie



activitatea o filială a Acade miei Române,o univer sitate de stat, cu 11 facultăţi(înfiinţată la 30 dec. 1944 şi numită după1990 Uni versitatea de Vest) şi alte şaseinsti tuţii de învăţă mânt supe rior de stat– Universitatea de Medicină şi Farmacie„Victor Babeş” (f. 30 dec. 1944), Universitateade Ştiinţe Agricole a Banatului (f. 1991 şinumită din 1995 Uni ver sitatea de ŞtiinţeAgricole şi Medicină Veterinară a Banatului),Uni ver sitatea Politehnică – con tinuatoarea Institutului Politehnic înfiinţat la 10 nov.1920 ş.a., cu un total de 47 de facultăţi (înanul şcolar 2007–2008), în cadrul cărorastudiau 50 587 studenţi sub îndru mareaa 3 036 profesori, apoi trei universităţiparti cu lare (Univeristatea „Tibiscus”, f.1991, Universitatea „Dimitrie Cantemir”,f. 23 apr. 2002, Universitatea „MihaiEminescu”, f. 2005), numeroase colegii,între care se remarcă Colegiul Tehnic„Ion Mincu” (singurul liceu de arhi -tectură din România), Colegiul Tehnic„Henri Conadă”, Colegiul Naţional deArtă „Ion Vidu”, Colegiul Naţional „AnaAslan”, Colegiul Naţional „ConstantinDaicoviciu – Loga”, Colegiul Bănăţeanş.a., trei teatre dramatice de stat (Tea  trulNaţional „Mihai Eminescu”, 1875, cutradiţie din 1753,Teatrul German de Stat,Teatrul Maghiar de Stat, ultimile douăinaugurate în 1953), un Teatru de operăşi balet (inaugurat la 30 mart. 1946), unTeatru de marionete şi păpuşi (1949), ofilar monică de stat („Bana   tul”, f. 15 apr.1947 pe baza Societăţii Filarmoniceinaugurată în 1871), un ansam blu decânte ce şi dansuri („Banatul”), douăposturi locale de radio-emisie („RadioTimi şoara”, inaugu rat la 5 mai 1955 şi

„Radio Vest”, în 1990) şi cinci de tele   vi   -ziune de stat şi particulare (inauguratedupă 1990), un observator astronomic, oBursă de măr furi (inau gurată la 11 mart.1994), şase sucursale ale Băncii Naţionalea României şi multe sucursale ale unorbănci particulare, nume roase biblioteci(între care cea mai importantă esteBiblioteca judeţeană, f. 29 oct. 1904, azicu peste 750 000 vol., cinema tografe, casede cultură, muzee (Muzeul Banatului,f. 1872, reorganizat în 1949, cu secţii dearheo logie, istorie, artă, etno grafie, ştiin -ţele naturii; Muzeul satului bănăţean ş.a.),cinci galerii de artă, patru societăţi corale(„Carmina Dacica”, „Sabin Drăgoi”,„Béla Bartók” „Sursum Corda”), 23 decase editoriale de stat şi particulare (întrecare se remarcă „Facla”), redacţiileziarelor cotidiene „Renaşterea bănă -ţeană”, „Timişoara”, „Temesvár Új Szo”(în limba maghiară), „Vest Matinal”,„Banater Zeitung” (în limba germană) ş.a.

La T. au loc anual Festivalul internaţionalde folclor (din 1989) şi Festivalul drama -turgiei româ neşti (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 altreilea oraş din Imperiul Habsburgic,după Viena şi Budapesta, cu stagiuneteatrală perma nentă; prima linie detramvai cu cai (6,6 km lungime) a fostinaugurată la 8 iul. 1869 (fiind primuloraş din România şi al cincilea din lumecare a folosit tramvaiele ca mijloc detransport în comun), primul tramvaielectric la 27 iul. 1899, iar primele linii detroleibuz la 15 nov. 1942. Totodată, T. esteprimul oraş din Imperiul Habsburgiciluminat public cu lămpi de petrol (1760)şi primul oraş din România în care a fostintrodus (1855) iluminatul străzilor cugaz şi primul oraş din Europa iluminatpublic cu elec tricitate (12 nov. 1884),precum şi primul oraş din România care
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a beneficiat de o linie de telegraf (1852),între Viena – Timişoara şi Sibiu. Istoric.Cele mai vechi urme ale existenţei şiactivităţii umane descoperite înperimetrul municipiului T. datează dinNeolitic (unelte, arme, podoabe etc.). Înmilen. 2 î.Hr., în această zonă exista oaşezare locuită de triburi ale tracilor deNord (sanctuare ale acestora au fostidentificate în punctul Pădurea Verde),care s-a dezvoltat neîntre rupt. Urme aleculturii materiale geto-dacice (milen. 1î.Hr.), descoperite în arealul oraşului,sunt reprezentate în special prin cuţitedin fier şi monede romane care circulauîn Dacia. Desco peririle arheologice şimonetare (în 1899 s-au găsit, într-un vasîngropat, 32 de monede romane) atestăexistenţa pe vatra Timişoarei a maimultor aşezări rurale romane în cartiereleactuale Fabric, Mehala, Calea Aradului.O serie de mărturii arheologice dovedescexis tenţa aşezării Timişoara în sec. 10, daraceasta este amintită indirect şi într-unact din 1177 în care se consemneazăprintre dem nitari un anume Pancra cius,„comes Temisiensis” (comite al Timi şului).Unii cercetători devansează data atestăriidocu mentare, afirmând că prima menţiu -ne a Timi şoarei este cuprinsă într-un actdin 1138, dar majoritatea autorilor unorlucrări referitoare la Banat şi Timi şoaraconsideră că localitatea apare atestatăpentru prima oară într-un act din 1212,

cu numele Castrum Timisiensis (sau
Castrum regium Themes). Ulterior, esteconsemnată frecvent în documente, cudiferite denumiri: Terra castri de Tymes(1266), specifi cându-se că aceasta avea ocetate puternică şi bogată; Datum in
Temeswar (Themeswar sau Temuswar) în1315; Themesuar (1318); Castrum nostrum
(regis) de Thumuswaar (1323); Plebanus de
Temes (1334), Temesvar (1349), Temişvar(1441–1444), Timeswar (1560) etc. Distrusăîn mare parte de invazia mongolă din 1241,aşezarea s-a refăcut repede, devenind laînceputul sec. 14 unul dintre cele maiimportante centre economice şi militareale Banatului şi, totodată, reşed. regeluiungur Carol I Robert de Anjou (1315–1323) pentru ca în 1342 să fie menţionatăca oraş (civitas). În anii 1307–1318 dinporunca lui Carol I Robert de Anjou,regele Ungariei, a fost construit aici uncastel, pe o înălţime aflată la S de cetate.În prima jumătate a sec. 15, dezvoltareaoraşului a fost încurajată şi susţinută devoievodul Iancu de Hunedoara, care arefăcut fortificaţiile vechii cetăţi (cons -truită la începutul sec. 13) şi a am plificat(1443–1447) castelul Huniazilor (edifi ciuridicat la începutul sec. 14 de Carol IRobert de Anjou). La 15 iul. 1514, înapropiere de T. s-a desfăşurat bătăliadecisivă în timpul căreia răscu laţiiconduşi de Gheorghe Doja au fost înfrânţide armata voievodului Transilvaniei, Ioan

Zápolya, conducătorii răscoalei fiindprinşi şi executaţi prin metodele cele maicrude de tortură (20 iul. 1514). Cucerit deturci la 26 iul. 1552, oraşul a fosttransformat timp de 164 de ani în reşed.paşalâcului Timişoara, perioadă în carea devenit un oraş mare, în care fun cţio -nau o universitate musulmană şi nume -roase prăvălii, s-au pavat străzile cu lemn,s-au construit băi publice turceşti, hanuri,şcoli ş.a. În 1660, călătorul turc EvliaCelebi, care a vizitat Timişoara, con sem -na într-o notă de călătorie că „...oraşul arepeste 36 000 locuitori, 1 500 de case înjurul cetăţii, o garnizoană cu peste 10 000de ostaşi, 1 200 de case în interiorul cetăţii,patru băi publice, şapte şcoli, 400 deprăvălii, mai multe manufacturi ş.a.” La18 oct. 1716, garnizoana otomană a fostalungată de trupele austriece comandatede Eugeniu de Savoia, iar oraşul T. adevenit capitala Banatului Timişoarei şiulterior a Comitatului Timişoara, admi -nistrat de austrieci ca domeniu alCoroanei habsburgice. În perioada 1722–1726 a avut loc primul val de colonizarea oraşului cu familii germane. Înintervalul 1724–1765, aus triecii au ridicatla T. o nouă cetate, de tip Vauban (demo -lată în sec. 19), între 1727 şi 1760 au efec -tuat vaste lucrări de îndiguire şi
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declanşarea unor mani festa ţii paşnice destradă în dimi neaţa zilei de 16 dec., princare se cerea răsturnarea de la putere alui Nicolae Ceauşescu şi înlăturarearegimului comunist. Timp de şapte zileîn T. au avut loc adevărate masacre (96de morţi şi sute de răniţi). În ziua demiercuri, 20 dec. 1989, la T. au ieşit pestrăzi c. 200 000 de oameni ocupând PiaţaOperei, manifes tând împotriva regimuluicomunist de sub conducerea lui NicolaeCeauşescu, armata a fraternizat cudemonstranţii, retrăgându-se în cazărmi,iar Timişoara a fost primul oraş dinRomânia care s-a eliberat de sub dictaturacomunistă. Oraşul T. a fost declaratmunicipiu la 17 febr. 1968 şi oraş-martirla 12 ian. 1990. Monumente: castelulHuni azilor (construit în anii 1307–1318din iniţia tiva lui Carol I Robert de Anjou,refăcut şi ampli ficat de voievodul Iancude Hunedoara în perioada 1443–1447 şirestaurat între 1852 şi 1856), declaratmonument istoric, găzdu ieşte în prezentMuzeul Banatului; Bastionul Cetăţii şifragmente de ziduri ale cetăţii (sec. 15-18,restau rate în 1971–1972); casa prinţuluiEugeniu de Savoia (1716–1717); clădireaPrimăriei vechi, constru ită în anii 1731–1734, în stil baroc, după planurilearhitectului italian Pietro del Bonzo,inaugurată la 15 febr. 1735, restaurată în1782 şi apoi în 1935, când i-a fostschimbat complet aspectul prinînlocuirea ornamentaţiilor baroce cu

altele în stilul Renaşterii; Catedralaromano-catolică, zidită în perioada 1736–1774 (cu unele întreruperi din cauzaepidemiei de ciumă din anii 1762–1763),în stil clasic (cu elemente decorativebaroce), după planurile arhitectuluivienez Josef Emanuel Fischer von Erlach,fiul lui Johann Bernhard Fischer vonErlach (cel care a construit palatulimperial Schönbrunn din Viena).Catedrala are 71,12 m lungime, 27,50 mlăţime şi două turnuri gemene la faţadă,de 65 m înălţime fiecare, şi păstreazăpicturi murale interioare executate deJosef Schof şi Michael Unterberger,precum şi o orgă cu motor electricconstruită în 1906. Catedrala a fostrenovată în 1896–1901. Clopotul cate -dralei (1 160 kg) a fost turnat la Buda în1763; palatul „Deschau” (1735, renovatîn 1802), în stil neoclasic; palatulEpiscopal romano-catolic (1743–1752,renovat în 1809), în stil baroc; claustrulmănăstirii franciscane (1733–1736), azisediul Şcolii populare de artă; bisericaepiscopală sârbească având hramul„Sfântul Gheorghe”, în stil baroc (1745–1755, cu unele refaceri din anii 1791–1792şi picturi murale interioare executate deConstantin Daniel între 1834 şi 1843);biserica romano-cato lică având hramul„Sfânta Ecaterina”, construită în anii1752–1755 după planurile arhitectuluiJohann Lechner în stil baroc, cu elementerenascentiste (cu unele intervenţii din
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cana li zare a râului Bega, de desecare azonelor mlăştinoase pentru a facilitaextin derea oraşului, au construit Primăria(1731–1734), în stil baroc, catedralaromano-catolică (1736–1774, cu întreru -peri), 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 romano-catolice, în 1738–1739 a fost o cumplităepidemie de ciumă în care şi-a pierdutviaţa c. 1/6 din populaţia oraşului –epidemie repetată în anii 1762–1763, între1763 şi 1772 a avut loc al doilea val decolonizare cu familii germane, iar între1782 şi 1786 s-a desfăşurat al treilea valde colonizare cu germani. Cu toate căepidemia de holeră din anii 1831–1832 acauzat moartea a 1 361 de persoane,începând cu a doua jumătate a sec. 19,oraşul a cunoscut o dez voltare ascen -dentă din punct de vedere economic,demografic, urbanistic, comercial etc.,ajungând la sf. sec. 19 un centruindustrial dez voltat, cu nume roase dotăriurbanistice (iluminat electric public, reţeatelefonică şi de transport în comun cutram vaiul etc.), în care funcţionau peste60 de fabrici, c. 1 200 de magazine şi încare locuiau c. 70 000 de oameni (faţă de17 669 loc. în 1850). La 29 dec. 1930 a avutloc primul recensământ general alpopulaţiei României reîntre gite, în carela 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 revenireaTransilvaniei şi Banatului la România, T.iese de sub autoritatea ImperiuluiAustro-Ungar, care pusese stăpânire peaceste locuri în 1867. În timpul celui de-alDoilea Război Mondial, armata românăa desfăşurat lupte grele pentru apărareaoraşului T. în faţa ofensivei hitleristo-horthyste (12–13 sept. 1944). Nemulţu -mirile populaţiei, acumu late în perioadacelor 45 de ani de comunism, au atinsapogeul la mijlocul lunii dec. 1989, cândau început puternice manifestaţii îndreptateîmpotriva regi mului comunist. În noapteade 15 spre 16 dec. 1989, autori tăţilecomuniste au încercat să-l evacueze cuforţa din locuinţa sa pe pastorul reformatTökes László, dar populaţia oraşului aripostat, opunându-se acestui abuz deputere. Forţele de securitate, fideleregimului Ceau şescu, au intervenit cubrutalitate, eveni mentele amplifi cându-se cu repe ziciune, determi nând

Timişoara (2). Aspect din timpul evenimentelor din dec. 1989 (Piaţa Operei, 22 dec. 1989)



1896). Biserica posedă o orgă pneumaticăcu 30 de registre; palatul Prefecturii,construit în 1751–1754, în stil baroc, dupăplanurile arhitectului J. Klein, renovat înanii 1774 şi 1885, azi sediul Muzeului deArtă (din 1 ian. 2006); biserica Mizeri -cordienilor (1735–1737, cu unele refaceridin 1851); biserica greco-catolică„Naşterea Maicii Domnului”, în stil baroc(1763-1765, pictată în 1910-1920, reparatăîn 1998-2000), monument istoric; bisericaromano-catolică (1774); biserica ortodoxă„Naşterea Maicii Domnului” (1931-1936,pictată de Bogdan Catul şi IoachimMiloia; biserica sârbească având hramul„Sfântul Nicolae” (1792–1796, pictată înanii 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; palatulDicasterial (350 de camere), construit în1850–1854, în stilul Renaşterii (imităpalatul Strozzi din Florenţa), declaratmonument de arhitec tură, adăposteşte înprezent Judecătoria, Tribunalul şi Curteade Apel; cazarma, construită în 1849-1859pe locul uneia din 1746-1761; spi ta lulmilitar (1764–1766, cu modi ficări din1817–1818); Sinagogă (1863–1865),construită după planurile arhitectuluivienez Ignaz Schumann, restaurată şiredeschisă în sept. 2005; Sinagoga dincartierul Fabric (inaugurată la 3 sept.1889); clădirea Teatrului Naţio nal,construită în perioada 1872–1875 dupăplanurile arhitecţilor Ferdinand Fellnerşi Hermann Helmer, afectată de unincendiu în 1920, refăcută ulterior subconducerea arhitectului Duiliu Marcu şiinaugurată în 1928; biserica ortodoxă cuhramul „Sfântul Ilie”, con struită în 1911–1912 după planurile arhitectului Ion Nigaşi pictată în 1913 de Ion Zaicu; catedralaMitro poliei Bana tului, cu hramul „SfinţiiTrei Ierarhi”, construită în perioada 20dec. 1936–1946 (sfinţită la 6 oct. 1946 înpre zenţa regelui Mihai I) după planularhitectului Ion Trajanescu (constructor:Tiberiu Eremie), are 63 m lungime, 32 mlăţime şi 83,70 m înălţime (turlaprincipală). Catedrala păstrează picturimurale interioare originare, executate întempera şi ulei de Atanasie Demian,restaurate în 2003-2006. În pronaosulcatedralei se află racla cu moaşteleSfântului Ierarh Iosif cel Nou, adusă în1956 de la mănăstirea Partoş, iar la subsolare un muzeu (din 1962) cu peste 3 000de cărţi bise riceşti, peste 800 de icoane,peste 130 de obiecte bisericeşti ş.a.

Catedrala posedă şapte clopote, cu ogreutate totală de 8 000 kg, armonizate decompozitorul Sabin Drăgoi; palatul„Lloyd” construit în anii 1910–1912 dupăplanul arhitec tului Leopold Baumhorn,în prezent aici se află sediul RectoratuluiUniversităţii Politehnice, cu un restaurantla parter; clădirea Primă riei municipale(1924–1925); monumentul „SfântaTreime” (1740, restaurat în 1994–1995);statuile Sfintei Maria şi Sfântului IoanNepomuk, realizate în 1756 de sculptoriiBlim şi Wasserburger; statuia „Lupacapitolină” dăruită (în 1926) Timişoareide către municipalitatea Romei; bustullui Victor Babeş, operă a sculptoruluiRomulus Ladea; Biserica martirilor cuhramul „Sfântul Ştefan” (1994–2008);Grădină botanică şi Parc zoologic, inau -gurate în 1986. În anul 2008 au începutlucrările de decolmatare şi ecolo gizare acanalului Bega în vederea redes chi deriinavigaţiei şi înfiinţarea portului fluvial.În satul Freidorf de lângă Timişoara (înprezent cartier al municipiului) s-a născutJohnny Weissmüller (1804–1984), actoramerican de film şi sportiv, multiplucampion olimpic şi mondial la înot.
TIMIŞU DE SUS, localitate componentăa oraşului Predeal (jud. Braşov), situatăpe cursul superior al râului Timiş, lapoalele de SV ale masivului Piatra Mareşi cele de SE ale masivului Postăvaru, la820 m alt., pe artera de intensă circu laţieferoviară şi rutieră Ploieşti–Predeal–Braşov, la 16 km S de municipiul Braşovşi 9 km N de Predeal. Haltă de c.f.

Staţiune climaterică şi de odihnă deinteres general, cu funcţionare perma -nentă, cu climat de munte, tonic, cu verirăcoroase (în iul. temp. medii de 15°C) şiierni friguroase (în ian. medii termice de–4,5°C). Temp. medie anuală este de5,5°C, iar cantitatea de precipitaţii însu -mează, în medie, 900 mm anual.Nebulozitate ridicată. Aflată în mijloculunor păduri de conifere şi străjuită decele două masive muntoase cu farmecaparte, staţiunea T. de S. beneficiază deaer curat, lipsit de praf şi alergeni, de opresiune joasă a atmosferei şi o ionizareaccentuată a acesteia, pre cum şi de olinişte deplină – factori ce contribuie lapetrecerea unei vacanţe reconfortante saula tra tarea nevrozelor astenice, a stărilorde debilitate, de surmenaj fizic şiintelectual şi a unor afecţiuni respiratorii(rinite, traheite, bronşite cronice). Motel.Punct de plecare spre cabanele PoianaSecuilor, Trei Brazi, Pârâul Rece ş.a. şispre masivele Piatra Mare şi Postăvaru.
TIMIŞU SEC Õ Timiş (3).

TINCA, com. în jud. Bihor, alcătuită din5 sate, situată în zona de contact aCâmpiei Miersigului cu Câmpia Cermei,la 131 m alt., pe ambele maluri aleCrişului Negru, la 36 km S de municipiulOradea; 8 025 loc. (1 ian. 2011): 3 968 desex masc. şi 4 057 fem. Staţie (în satulTinca) şi halte de c.f. (în satele Gurbediuşi Râpa), inaugurate în 1899. Nod rutier.
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Expl. de balast. Prelucr. lemnului; pro -duse de maro chi nărie (feţe de încălţă -minte) şi alim. (panificaţie). Mo rărit.Creşterea bovi ne lor şi a ovinelor. Muzeude ştiinţe naturale. Bibliotecă publică(1952) cu peste 27 000 vol. Staţi unebalneoclimaterică de interes general, cufuncţio nare permanentă, cu climatmoderat de câmpie, influ enţat uşor decirculaţia maselor de aer oceanice, maiumede, din vest. Temp. medie anuală estede 10,5°C (în iul. medii termice de 21°C,iar în ian. de –2°C), iar precipitaţiileatmosferice însumează c. 700 mm anual.Factorii naturali de cură sunt climatul decruţare şi izv. cu ape minerale bicarbo -natate, cal cice, magneziene, sodice, slabcarboga zoase, hipo tone. Apele mineralede aici sunt recomandate pentru tratareabolilor tubului digestiv (gastrite cronicehiperacide, ulcere gastrice şi duodenale,colite cronice nespecifice, constipaţiecronică), a afecţiunilor hepato-biliare(dischinezie biliară, cole cistită cronică,pancreatită cronică, sechele după înde -părtarea chirurgicală a vezicii biliare), acelor metabolice şi de nutriţie (diabet,hiperuri cemie, gută cu manifestăriarticulare) etc. În satul Tinca, menţionatdocumentar la 31 mart. 1338, cu numele
Tenky, se află o biserică reformată (1882-1883), cu turn de 50 m înălţime şi obiserică din lemn, cu hramul „SfântulNicolae” (1743), stră mutată (în 1980) aicidin satul Sohodol. În anul 1800, Tinca afost ridicată la rangul de comună urbană(oraş), apoi la cel de târg de câmpie(1855), iar în 1925 a redevenit comunărurală. În arealul com. T. se află rezervaţianaturală Poiana cu narcise de laGoronişte (1 ha).
TINOSU, com. în jud. Prahova, alcătuitădin 3 sate, situată în zona de contact aCâmpiei 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 fostdescoperite (1869, 1923–1924) vestigiileunei aşezări datând din a doua perioadăa Epocii bron zului (milen. 2–1 î.Hr.) şi aleunei aşezări geto-dacice de tip dava,fortificată cu val de pământ ars, de c. 2 mînălţime şi cu şanţ, identificată ipoteticcu aşezarea Tiason (sec. 2 î.Hr.-1 d.Hr.),situată, potri vit coordonatelor luiPtolomeu, în partea de V a Munteniei.Aici au fost găsite fragmente ceramice,

un coif grecesc din bronz, un fragmentdintr-o cupă de sticlă policromă, piciorulunui candelabru grecesc din bronz ş.a.
TINOVU GĂINA, Rezervaţia ~ Õ

Moldova-Suliţa.

TINOVU MARE Õ Poiana Stampei.

TIREAM, com. în jud. Satu Mare, alcătuitădin 3 sate, situată în zona de contact aCâmpiei Carei cu Câmpia Ierului, pe dr.cursului superior al Ierului şi pe râulSânmiclăuş; 2 275 loc. (1 ian. 2011): 1 119de sex masc. şi 1 156 fem. Staţie de c.f. (însatul Tiream). Creşterea bovinelor. Însatul Tiream, menţionat documentar în1215, se află o biserică romano-catolică(1859), iar în satul Vezendiu, atestatdocumentar în 1262, se află o bisericăortodoxă din 1700. Agroturism.
TISA, râu, afl. stg. al Dunării pe terit.Serbiei, în amonte de Belgrad; 960 km.Izv. din Carpaţii Păduroşi (Ucraina) şiformează, în cursul superior, pe odistanţă de 62 km (între com. Bistra şiRemeţi, jud. Maramureş) graniţa întreRomânia şi Ucraina. La intrarea înRomânia (pe terit. com. Bistra), supr.bazinului râului T. este de 1 210 km2, iarla ieşire (în arealul com. Remeţi) de 6 345km2. În acest sector, T. primeşte pe stg.,ca afl. direcţi, râurile Vişeu, Iza şiSăpânţa, iar debitele ei medii multianualecresc 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 aRomâniei (Someş, Barcău, Crişu Repede,Crişu Negru, Crişu Alb, Mureş şi Bega)fac parte din bazinul hidrografic al Tisei.
TISĂU, com. în jud. Buzău, alcătuită din11 sate, situată în Subcarpaţii Buzăului,în Depr. Nişcov, la poalele de S aleDealului Ciolanu şi cele de N ale DealuluiIstriţa, pe râul Nişcov; 4 793 loc. (1 ian.2011): 2 433 de sex masc. şi 2 360 fem.Reşed. com. este satul Izvoru. Expl. depetrol şi gaze naturale. Expl. şi prelucr.lemnului; fabrică de var. Pomicultură.Apicultură. Centru de rotărit. Pe DealulCiolanu se află mănăstirea Ciolanu (decălugări), cu o biserică mică, avândhramul „Sfântul Gheorghe”, zidită în1590 şi pictată la interior în anii 1850–1855de monahul Elisei, şi o biserică mare, cuhramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”,terminată în 1828 prin osârdia EpiscopuluiChesarie. În 1854, biserica mare a fostdistrusă de un incen diu, fiind refăcutăulterior şi repictată în frescă în 1862 de
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Nicolae Teodorescu Pitarul. În 1934, pestepictura anterioară a fost executată o altăpictură, în ulei, de Nicolae Şolescu, iar în1984 această ultimă pictură a fostrestaurată de un colectiv condus de IoanNeagoe. Mănăstirea posedă un Muzeude artă religioasă, cu colecţii de cărţi vechişi obiecte de cult, icoane (trei dintre elesunt pictate de Gheorghe Tattarescu în1886). Într-o poiană de lângă mănăstireaCiolanu se află şi o parte din lucrările desculp tură în aer liber aparţinând Tabereide sculptură de la Măgura care afuncţionat în anii 1969-1986. În arealulsatului Grăjdana se află mănăstirea„Barbu” (de maici), cu bise rica avândhramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şiGavriil”, ctitorie din 1668-1669 a luiBarbu Bădeanu, complet modificată în1890–1895 şi refăcută între 1991 şi 1994.Clădirile stăreţiei datează din 1669.Mănăstirea Barbu a fost desfiinţată deauto rităţile comuniste la 28 oct. 1959 şireînfiinţată în 1990; în satul Haleş existăbiserica „Sfântul Dumitru” (1632). 
TISEŞTI Õ Târgu Ocna.

TISIERNAÕ Orşova.

TISMANA 1. Depresiunea Tismana-
Celei, de pre siune submontană în parteade N a Olteniei, parte componentă aDepresiunii Subcarpatice Ol tene, situatăîn lungul văii superioare a râuluiTismana, la poalele de SV ale M-ţilorVâlcan şi cele de N ale Dealului Sporeşti.Subsolul acestui com partiment depre -sionar este format din depozite sedi -mentare de pietrişuri şi nisipuri, precumşi din argile, iar relieful major estereprezentat prin terase şi lunci. Parteacentrală a Depr. T.-C. are un ca   ractersubsident, în cuprinsul ei remarcându-se



o mică piaţă de adunare a apelor. Clima
blândă, de adăpost, justifică pre zenţa aici
a castanului co mestibil 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 hidro -
centrale (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 (che restea). Centru
de prelucr. primară a lânii şi de conf.
textile. Pomicultură (meri, pruni, peri,
nuci). Păstră vărie. 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 Româ neas că.
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 repre -
zentativ monument de arhitectură mun -
tenească de la începutul sec. 16. În anii
1540–1542, biserica cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului” a fost refăcută în
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întregime de domnul Radu Paisie, iar în
perioada 1564–1566, în timpul domniei
lui Petru cel Tânăr, zugravul Dobro mir
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 reali zat în
1742 de meşterul Ghenadie. Înfăţişarea
actuală a bisericii „Adormirea Maicii
Domnului”, datează din 1844–1855, când
domnul Gheorghe Bibescu a transfor mat-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). Repa rată
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 mona hale 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 Cioclo vina,
cu biserica având hramul „Sfinţii
Voievozi” (1715, cu pridvor adăugat în
1849). În oraşul Tismana se mai află
biserica având hramul „Buna Vestire”
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Tismana (1508-1512)



(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 Gor -
noviţa, 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 pubes cens 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 Târgo viştei (la
N), Gherghiţei (la NE şi E), Vlăsiei (la SE),
Găvanu-Burdea (la S şi SV) şi Piteştiului
(la V). Este formată din câmpuri interflu -
viale relativ înguste, cu o netezime re -
mar cabilă, separate de văi cu albii
instabile din care râurile se revarsă cu

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
Masi vului Ceahlău, alcătuit din fliş
cretacic (conglo merate). 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 intere sant 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

1002 Titan uşurinţă la ape mari, trecând dintr-un
bazin în altul. Câmpia T. are tendinţa de
înmlăş tinire atât din cauza revăr sărilor
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 agri cole 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 bovi nelor, porcinelor şi pă sărilor. Siloz
de cereale. Casă de cultură. Istoric.
Aşezarea apare menţio nată docu mentar,
prima oară, în 1634 (în legătură cu
logofătul Stoica din Titui), iar într-un act

Vârful Toaca



„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 putându-
se admira fru moasa perspec tivă a lacului
de acumulare Izvoru Muntelui.
TOANCE, defileu pe cursul superior al
râului Bistriţa moldovenească, sculptat
în rocile dure ale zonei cristalino-
mezozoice 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 învol burate 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 ade văraţi eroi în lupta cu peri -
colele cau zate 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 Miersi -
gului, 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, alcătuitădin 3 sate, situată în partea de SE a Pod.Sucevei, în zona de contact a DealuluiMare şi a Colinelor Ruginoasa cu CâmpiaJijiei Superioare, pe râul Hărmăneşti;4 935 loc. (1 ian. 2011): 2 538 de sex masc.şi 2 397 fem. Expl. de gresii şi argile. Înarealul com. T. au fost descoperite vestigiineoligice (vase ceramice de cult, vaseceramice pentru uz casnic şi pentrudepozitarea seminţelor, unelte din os şisilex, topoare, ciocane, răzuitoare, vârfuride săgeţi, fusoiole, statuiete feminine dinlut ars ş.a.). În satul Todireşti, menţionatdocumentar, prima oară, în 1456 şi apoila 13 nov. 1634, se află biserica avândhramul „Sfinţii Arhan gheli Mihail şiGavriil” (1775), iar în satul Stroeşti, atestatdocumentar la 19 nov. 1611, o biserică cuacelaşi hram, ctitorie de la sf. sec. 15 adomnului Ştefan cel Mare, terminată în1550 şi pictată în anii 1934–1936; bisericădin lemn, cu hramul „Sfântul Nicolae”,construită înainte de anul 1803 deConstantin Feştilă şi refăcută în anii 1896–1897. Până la 7 apr. 2004, com. T. a avutîn componenţă satele Boldeşti, Hărmă -neştii Noi şi Hărmăneştii Vechi, care laacea 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 Con stan tin şi
Elena (1994–1998), în satul Todireşti;
bisericile din lemn cu hramurile „Sfântul
Nicolae” (1781, cu prid vor adăugat în
sec. 19) şi „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” (ante 1782, cu prid vor adăugat

1003Toglaciului, Dealurile ~

şi tencuieli exteri oare din sec. 19), în
satele Soloneţ şi Todireşti. Poiană cu
lalele negre şi pestriţe, decla rată rezer -
vaţie naturală.

3. Com. în jud. Vaslui, alcătuită din9 sate, situată în Pod. Central Moldo -venesc, 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 ferestreşi uşi termopan. Legumicultură;viticultură. Satul Todireşti apare menţio -nat documentar în anul 1400. În satulDrăgeşti se află schitul cu acelaşi nume(de călugări), întemeiat în 1999 pe loculunui vechi schit atestat documentar în1722. Biserica din lemn „PogorâreaDuhului Sfânt” şi corpul de chilii au fostfinalizate în anul 2007; bisericile din lemn„Sfinţii Voievozi” (1772, refăcută în jurulanului 1850), „Sfântul Gheorghe” (1784),„Sfinţii Voievozi” (1788), în satele Cotic,Drăgeşti şi Şofroneşti. Poiană cu lalelepestriţe. Până la 4 mart. 2004, com. T. aavut în componenţă satul Rafaila care laacea dată a devenit comună de sinestătătoare.
TOGLACIULUI, Dealurile sau Colinele
~, zonă colinară situată între cursurilesuperioare ale văilor Crasna (la E-NE) şiBarcău (la V-SV), în perimetrele judeţelorSălaj şi Satu Mare, fiind o prelungire spreN a Dealurilor Crasnei. Sunt for mate

Todireşti (2). Biserica „Duminica Tuturor Sfinţilor”



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 dincare se desprind mai multe tăpşane ce serăsfiră până aproape de oraşul Tăşnad.În partea de SV se evidenţiază o reg. maibombată a Colinelor T. (ridicată de unsâmbure de roci cris taline), care dominăDepr. 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, la27 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 deschi. Agroturism. Satul Tomeşti esteatestat documentar în anul 1333. Com. T.a fost înfiinţată la 3 oct. 2003 prindesprinderea satului Tomeşti din com.Cârţa, jud. Harghita.
2. Com. în jud. Huneroara, alcătuitădin 8 sate, situată în partea de NV a Depr.Brad, la poalele de SV ale vf. Găina dinM-ţii Bihor, pe râul Obârşa; 1 126 loc. (1ian. 2011): 541 de sex masc. şi 585 fem.Centru de ceramică populară (în satulObârşa) şi de prelucr. artistică a lemnului(în satele Dobroţ şi Leauţ). Satul Tomeştiapare menţionat documentar, primaoară, în 1439. În satul Leauţ, atestat docu -mentar în 1439, se află o biserică ortodoxăcu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şiGavriil” (sec. 19), iar în satele Dobroţ şiObârşa, câte o biserică din lemn, datânddin sec. 19, prima cu hramul „SfântulNicolae” şi cealaltă cu hramul „Schim -barea la Faţă”. Punct de plecare sprevf. Găina. Com. T. se află într-un intensproces de depopulare (în prezent există60 de gospodării nelocuite).
3. Com. în jud. Iaşi, alcătuită din 4sate, situată în partea de NE a Pod.Central Moldovenesc, în partea de E aCoastei Iaşilor, pe râul Bahlui; 12 678 loc.(1 ian. 2011): 6 371 de sex masc. şi 6 307fem. Expl. de gresii şi argile. Creştereaporcinelor. Centru viticol şi pomicol. Serelegumicole (în satul Vlădiceni). SatulTomeşti 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 demitropolitul Iosif Muşat cu sprijinuldomnului Alexandru cel Bun, schit carecu timpul a dispărut. Pe locul vechiuluischit a fost înfiinţat un alt schit, cubiserica având hramul „Sfântul Apostolşi Evanghelist Ioan” construită în anii1908–1910 prin osârdia câtorva călugăricu sprijinul arhimandritului Teodosie. Înanii 1923–1928 a fost construită o a douabiserică, grav avariată de cutremurul din9/10 nov. 1940 şi de luptele din timpulcelui de-al Doilea Război Mondial.Această biserică a fost renovată în anii1957–1959 care în 1959 a fost transformatăîn biserică de mir ca urmare a desfiinţăriimănăstirii de către autorităţile comunisteprin decretul 410/28 oct. 1959. Mănăstireaa fost reînfiinţată în 1992, construindu-se mai întâi paraclisul cu hramul „SfântulProoroc Ilie Tesviteanul” (1996) şi obiserică nouă, cu hramul „SfântulApostol 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 dinpridvor au fost executate în anul 2004.
4. Com. în jud. Timiş, alcătuită din 6sate, situată la poalele de NV ale M-ţilorPoiana Ruscăi, în zona de contact cuDealurile Lugojului, pe cursul superioral râului Bega; 2 053 loc. (1 ian. 2011):1 014 de sex masc. şi 1 039 fem. Expl. decalcar (în satele Tomeşti, Luncanii de Susşi Româneşti), de aragonit şi bentonit (însatul Luncanii de Sus). Expl şi prelucr.lemnului. Confecţii textile; producţie delanţuri industriale. Fabrică de sticlăriepentru menaj (pahare, vaze de flori etc.),închisă în anul 2003, şi de obiecte deartizanat. Păstrăvărie (în satul Luncaniide Jos). Izv. cu ape minerale termale şiradioactive (în satul Tomeşti). SatulTomeşti apare menţionat documentar,prima oară, în 1597, cu numele Thomest.În satul Româneşti se află mănăstirea„Izvorul Miron” (de călugări) cu bise ricaavând hramul „Sfântul Ilie”, ctitorie din1912 a episcopului Miron Cristea, viitorulPatriarh (din 1925) al Bisericii OrtodoxeRomâne. Construcţia bisericii a începutîn 1912 şi a durat până în 1929, iarsfinţirea a avut loc la 20 iul. 1931.Restaurată în 1980–1983, apoi repictatăşi resfinţită la 20 iul. 1991. În perioada1995–2003 au fost construite trapeza (salade mese), un corp de chilii, biblioteca şiparaclisul „Izvorul Tămăduirii” (sfinţitla 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, formatădintr-un sat, situată în CâmpiaMureşului, la 50 km NV de municipiulTimişoara, 3 205 loc. (1 ian. 2011): 1 586de sex masc. şi 1 619 fem. Prelucr.lemnului. Centru viticol. În 1722, satulTomnatic a fost colonizat cu familii dinAlsacia şi Lorena – în majoritate familiide origine franceză (62%), de la care semai păstrează integral o casă cu mobilier.Satul Tomnatic apare menţionatdocumentar în 1750 cu numele
Triebswetter, iar din 1920 poartă numeleactual. Com. T. a fost înfiinţată la 7 mai2004 prin desprinderea satului Tomnaticdin com. Lovrin, jud. Timiş. Bisericaromano-catolică (1850).
TOMŞANI 1. Com. în jud. Prahova,alcătuită din 4 sate, situată în partea deE a Câmpiei Ploieştiului, în zona decontact cu Câmpia Săratei, pe stg. văiiCricovu Sărat; 4 550 loc. (1 ian. 2011):2 245 de sex masc. şi 2 305 fem. Haltă dec.f. (în satul Tomşani). Fermă avicolă şicentru de stupine sistematice (în satulLoloiasca). Două cămine culturale.Bibliotecă publică (peste 7 500 vol.).Biserica din lemn, cu hramul „AdormireaMaicii Domnului” (1729), în satul Magula.Satul Tomşani este atestat documentar însec. 15, iar satul Loloiasca în 1550.

2. Com. în jud. Vâlcea, alcătuită din8 sate, situată în partea de E aSubcarpaţilor Olteniei, în SubcarpaţiiVâlcii, pe cursul superior al râului Bistriţaolteană; 3 939 loc. (1 ian. 2011): 1 934 desex masc. şi 2 005 fem. Nod rutier. Centrude vinificaţie şi de fabricare a rachiurilor.Pomicultură. Biserici în satele Bogdăneşti(1812) şi Tomşani (1853). Bise ricile dinlemn „Cuvioasa Parascheva” (1757) şi„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”(1753–1754), în satele Dum brăveşti şiBălţăţeni. Bisericile „Sfinţii Apostoli Petruşi Pavel” (1906-1907), în satul Foleştii deSus şi „Sfinţii Trei Ierarhi” (1767, refăcutăîn 1866), în satul Foleştii de Jos. SatulTomşani apare menţionat docu mentar,prima oară, în 1536, satul Folteştii de Susîn 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 desex masc. şi 877 fem. Expl. de calcar.
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tip dunărean, un fragment dintr-o statuiea lui Esculap, un tipar de reliefuri aplicatepe ceramică de tip terra sigillata ş.a.) şi onecropolă. Castrul roman şi aşezareacivilă au suferit distrugeri în timpulatacurilor goţilor, fiind refăcute către sf.sec. 3, când s-a construit un sistem de fort,cu caracter defensiv (ziduri groase de 2 mşi înalte de 5 m, stră juite de turnurisemicir culare la colţuri şi de turnuripatrulatere pe partea centrală a laturilor).Astfel întărită, cetatea romano-bizantinăşi-a continuat existenţa până spre sf.sec. 4 când a fost distrusă, probabil, degoţi (în anul 376). Ulterior, cetatea a fostrefăcută parţial, construindu-se un
castelum, care a fost apoi distrus, probabil,de huni la mijlocul sec. 5. La începutulsec. 6, cetatea a fost refăcută parţial (decătre Anastasius) care a conti nuat săexiste până la începutul sec. 7, când a fostdistrusă de către avari şi slavi, rămânândpărăsită până în sec. 9. Peste ruineleaşezării fortificate romano-bizantină s-aîntemeiat, în sec. 9, o aşezare ţărănească-militară (aici s-au stabilit ţărani grăni ceribizantini, o dată cu reor ganizarea
limesului bizantin în Dobrogea de N) carea durat până spre sf. primei treimi a sec.11. Din această ultimă fază de locuire aufost scoase la iveală urmele unor bordeie,ceramică cenuşie cu decor în reţea lustru -ită, smălţuită, unelte, arme, podoabe,opaiţe, cruci şi aplice din bronz etc.Remarcabilă este desco perirea unuiurcior nesmălţuit, datând din sec. 10, pe

care se păstrează, încrustat, numele Petre,aceasta constituind prima menţiunescrisă despre românii dintre Dunăre şiMarea Neagră.
TOPANA, com. în jud. Olt, alcătuită din5 sate, situată în  partea de N a Piem.Cotmeana, pe cursul superior al râuluiVedea; 1 116 loc. (1 ian. 2011): 527 de sexmasc. şi 589 fem. Culturi de creale, plantetehnice şi de nutreţ, legume, cartofi ş.a.Pomicultură (pruni). În arealul com. T.,pe Valea Ciorâca, a fost descoperită onecropolă din sec. 3 d.Hr. (61 demorminte). În satul Topana, atestatdocumentar la 13 iul. 1499 şi apoi la 4 apr.1523, se află biserica având hramul„Adormirea Maicii Dom nului” (1857), iarîn satul Cojgărei există biserica din lemncu hramul „Cuvioasa Parasche va” (1818).În arealul com. T. se află pădurea Topana(144 ha), declarată rezervaţie forestieră,alcătuită predomi nant din cer (Quercus
cerris) şi gârniţă (Quercus frainetto), cuarbori ce depăşesc vârsta de 90 de ani,având peste 25 m înălţime şi c. 50 cmdiametrul trunchiurilor. Stratul de arbuştiinclude păducel (Crataegus monogyna),porumbar (Prunus spinosa), lemn câinesc
(Ligustrum vulgare), măceş (Rosa canina)ş.a., iar cel ierbos cuprinde lipitoarea
(Galium aparine), dreţele (Lysimachia
nummu laria), vălul miresei (Gypsophila
muralis) etc.
TOPLEŢ, com. în jud. Caraş-Severin,alcătuită din 2 sate, situată în partea deS a culoarului Timiş–Cerna, pe valearâului Cerna, la poalele de E-NE aleM-ţilor Almăj şi cele de SV ale M-ţilorMehedinţi; 2 642 loc. (1 ian. 2011): 1 265de sex masc. şi 1 377 fem. Staţie de c.f. (însatul Topleţ). Zăcăminte de min. de fier.Expl. de feldspat. Constr. de utilajepentru ind. alim. şi de maşini şi utilajeagricole. Expl. şi prelucr. lemnului(cherestea). Produse de patiserie şi depanificaţie. Morărit (mori acţionatehidraulic). Piscicultură. Pomicultură(meri, pruni, nuci, peri). Satul Topleţapare menţionat documentar, primaoară, în 1436, cu numele Toplecz. Înperioada 1908–1918 a purtat numele
Cernaheviz. În satul Bârza se află biserica„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” (1808).
TOPLICENI, com. în jud. Buzău, alcătuitădin 7 sate, situată în zona de contact aSubcarpaţilor Buzăului cu CâmpiaRâmnicului, la poalele de E ale Dealului
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Centru viticol şi pomicol (piersici, caişi,meri). Culturi irigate de cereale (112,6 kmde conducte de irigaţie cu apă dinDunăre). Creşterea ovinelor. Pescuit.Centru de ţesături populare şi deconfecţio nat piese de port popular.Muzeul de artă „Dinu şi Sevasta Vintilă”,organizat în fosta locuinţă a părin ţilordonatorului, cu 228 de lucrări aparţinândpicto rilor Ion Andreescu, NicolaeGrigorescu, Ştefan Luchian, GheorghePetraşcu, Nicolae Tonitza ş.a. şi sculp -torilor Dimitrie Paciurea, CorneliuMedrea, Oscar Han, Ion Jalea ş.a.Rezervaţie paleontologică (recif jurasic,extins pe 8 ha). Săpăturile arheologiceefectuate pe terit. satului Capidava (înperioada 1927–1965) au scos la ivealăurmele unei aşezări dacice, probabil for -tificată, denumită Capidava, în care s-augăsit câteva fragmente ceramice. La SEde această aşe zare, în preajma anului 101,în vremea împă ratului roman Traian, afost construit un castru (de către deta -şamente din Legiunea a V-a Macedonica şidin Legiunea a XI-a Claudia) în care astaţionat, de la înfiinţare şi până în anul143 d.Hr., Cohors I Ubiorum, iar apoi, pânăspre 248, Cohors I Germanorum. În jurulcastrului s-a dezvoltat o aşezare civilăromană, sub forma unui sat compact
(vicus), cu reţea stradală şi centru civic,care a evoluat spre urbanism. În ariaacestui vicus s-au descoperit lucrărisculpturale de factură provincial-romană(un bust al lui Iupiter, stele funerare de

Topalu. Ruinele aşezării dacice Capidava



Buda; 4 361 loc. (1 ian. 2011): 2 164 de sexmasc. şi 2 197 fem. Produse textile.Viticultură. Pomicultură (meri, pruni,nuci). În satul Băbeni se află biserica fosteimănăstiri Băbeni, cu hramul „ÎnălţareaDomnului”, datând din anul 1714, iar însatul Deduleşti există biserica „PogorâreaDuhului Sfânt” construită în 1620 de cătreNegoiţă Dedu lescu şi Matei Bagdat.Păstrează picturi murale interioareexecutate în 1703.
TOPLIŢA 1. Municipiu în jud. Harghitasituat în partea de N a Depr. Giurgeu, înzona de intrare a râului Mureş în defileulTopliţa–Deda, la confl. cu pârâul Topliţa,la poalele de NE ale M-ţilor Gurghiu şicele de NV ale M-ţilor Giurgeu, la 650–680 m alt., la 93 km NV de municipiulMiercurea-Ciuc; 15 380 loc. (1 ian. 2011):7 590 de sex masc. şi 7 790 fem. Supr.: 50,8km2, din care 13,7 km2 in intravilan;densitatea: 1 122 loc./km2. Staţie de c.f.care deserveşte şi staţiunea Borsec (30 kmspre NE). Expl. şi prelucr. lemnului(mobilă, cherestea, plăci aglo merate dinlemn – P.A.L.). Producţie de tricotaje, deîncălţă minte şi de produse de panificaţie.Păstră vărie. Bibliotecă publică (1899).Muzeu etnografic (inaugurat la 20 iul.1998). Staţiune balneoclimaterică sezo -nieră, de intres local, cu climat de depre -siune intramontană, tonic-stimulant, cuveri răcoroase (în iul. temp. medii de15°C) şi ierni friguroase (în ian. mediitermice sub –5°C). Temp. medie anualăeste de c. 7°C, iar preci pitaţiile însumeazăc. 750 mm anual. Izv. cu ape mineralecarbogazoase, bicarbonatate, clorurate,sodice, calcice, magneziene, hipotone, cuefecte terapeutice în tratarea unorafecţiuni ale tubului digestiv, ale celor

1006 Topliţa hepato-biliare, ale rinichilor şi căilorurinare. În staţiune există un bazin în aerliber, de dimensiuni olimpice, cu apămezotermală (29°C). Istoric. În arealulactual al oraşului T. se pare că ar fi existatîn Antichitate (conform coor donatelor luiPtolemeu) aşezarea dacică Sangidava (alecărei urme n-au fost identificate până înprezent). În sec. 13, în această zonă s-austabilit mai multe familii de secui. Localit.apare menţionată documentar, primaoară, în 1382 şi a fost declarată oraş în1956 şi municipiu la 12 iul. 2002. Înprezent are în subordine ad-tivă 8 localit.componente: Călimănel, Luncani,Măghe ruş, Moglăneşti, Secu, Vale,Vâgani şi Zencani. Monumente:mănăstirea Topliţa (de călugări), ctitoriedin anul 1924 a lui Miron Cristea (devenitîn 1925 Patriarhul Bisericii OrtodoxeRomâne), cu o biserică din lemn, cuhramul „Sfântul Ilie”, datând din 1842,adusă aici în 1924 din satul Stânceşti (jud.Harghita). Biserica, a cărei înfăţişarereprezintă o îmbinare a stilului arhitec -tonic moldovenesc cu cel transilvănean(plan triconic, cu tindă pe latura sudică),are pereţii interiori acoperiţi cu picturiexecutate în 1927 de Dumitru Belizarie şirestaurate în anii 1988–1989. Ansamblulmonahal a fost reno vat în anii 1975–1976şi apoi supus unor extinderi în perioada1985–1992 (s-au construit un paraclis, undepozit pentru obiecte bisericeşti depatrimoniu ş.a.). Mănăstirea posedă unmuzeu cu colecţii de carte veche bise -ricească, icoane vechi, veşminte şi obiectede cult etc. Mănăstirea Topliţa are însubordine ad-tivă mănăstirea PârâulDoamnei (de călugări), aflată în localit.componentă Moglăneşti, cu o biserică dinlemn având hramul „Intrarea în Bisericăa Maicii Domnului”, datând din 1658,declarată monument istoric, restaurată

Topliţa (1). Vedere generală

în anii 1710, 1747, 1958 şi 1985–1986. Acestaşezământ monastic, se pare că a fostîntemeiat de Doamna Safta, soţiadomnului Gheorghe Ştefan, o parte dinclădirile anexe fiind construite înperioada 1973–1984. În municipiul T. maiexistă o biserică ortodoxă din lemn (1867),una din cărămidă, construită în 1876–1903 şi alta zidită în 1991–1994 (sfinţităla 12 iun. 1994), o biserică romano-catolică (1867–1869), una greco-catolică(1928–1929) şi una reformată (1895),castelul „Urmanczy” (1903–1907), co -nacul „Lázár” (1829), azi casă de copii, şibustul lui Nicolae Bălcescu (dezvelit la 7oct. 1973), operă a sculpto rului PaulVasilescu. La T. se desfăşoară anual, înluna iulie, Festivalul fanfarelor.

Topliţa (1). Biserica „Sfântul Ilie” a mănăstirii Topliţa

Topolniţa (1). Stalagmite si stalactite
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Rezervaţia naturală Defileul Topliţa-Deda (6 000 ha).
2. Com. în jud. Hunedoara, alcătuitădin 8 sate, situată în partea de V a Depr.Hunedoara, în ţinutul Pădurenilor, lapoalele de E ale M-ţilor Poiana Ruscăi,pe râul Cerna; 771 loc. (1 ian. 2011): 378de sex masc. şi 393 fem. Expl. forestiere.Agroturism. În satul Topliţa, menţionatdocumentar în 1482, se află ruinele unuifurnal din sec. 18, iar în satul Vălari,atestat documentar în 1482, o biserică dinlemn cu hramul „Sfinţii ArhangheliMihail şi Gavriil” (sec. 18). Din cauzalipsei drumurilor de acces în aceastăzonă, a unor utilităţi publice şi mai alesa migrării forţei de muncă tinere, maimulte sate, între care Curpenii Silvaşului,Mosoru, Goleş ş.a. se află în plin procesde 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, însectorul cheilor acestuia, în satul Marga(com. Godeanu, jud. Mehedinţi).Lungimea galeriilor: 20,5 km (locul 3 peţară după Peştera Vântului şi Hodobana).Cunoscută din anul 1880, dar exploratăştiinţific în anii 1961, 1964–1970, 1974.Dezvoltată în calcarele jurasice aleDealului Prosăcului prin acţiunearâurilor Topolniţa, Găurinţi şi Ponorăţ,peştera T. este complexă, grandioasă,extrem de ramificată, având o reţeaenormă de galerii-labirint, dispuse pepatru niveluri ce comunică între ele prinnenumărate săli vaste, cu tavane înaltede 30–50 m şi dimensiuni ce ajung la 69x 36 m (exemplu: Sala Mare). În acestegalerii şi săli se află blocuri de prăbuşire,imense depozite de guano, lacuri mari şiadânci, numeroase şi variate concreţiuni,de o rară frumuseţe (draperii, baldachine,perle de stâncă, stalagmite de 4–5 mînălţime, stalactite etc.), marmite, cascade,sifoane, chei, tunele, sorburi (ponoare)etc. Temp. aerului în interiorul peşteriieste constantă (8–10°C) tot timpul anului,iar umiditatea aerului este de 98%. Dincauza celor cinci guri de acces îninteriorul peşterii se formează puternicicurenţi de aer (mai ales vara). Faună decoleoptere. În peşteră s-au găsit resturischeletice, fosile, de Ursus spelaeus.Importanţă turistică. Greu accesibilă.Declarată monument al naturii. Peversanţii 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 printretufărişurile de liliac se întâlneşte frecventlaleaua pestriţă (Fritillaria montana),declarată monument al naturii.

2. Mănăstirea ~ Õ Izvoru Bârzii.

TOPOLOG 1. Râu, afl. stg. al Oltului (înpre zent se varsă, în lacul de acumulareBăbeni) pe terit. com. Galicea (jud.Vâlcea); 95 km; supr. bazinului: 547 km2.Izv. din partea de V a M-ţilor Făgăraş, desub vf. Negoiu, de la 1 880 m alt. Cursulsău se formează din confl. pârâuluiNegoiu (considerat ca obârşie a sa) cuPârâul Scara, care îşi au obârşia în zonacircurilor glaciare, străbate mai întâi, pedirecţie N-S, versantul de S al M-ţilorFăgăraş şi pe cel al M-ţilor Frunţi cu opantă medie de 45‰, unde valea seadânceşte în şisturile cristaline cufrecvente iviri de gneis, traversează apoi,perpendicular, par tea de V a MuscelelorArgeşului, separând Dealul Tămaşu (înE) de Culmea Runcului (în V), iar dinaval de com. Şuici (jud. Argeş) şi până lavărsare drenează partea de NV a Piem.Cotmeana, căpătând aspectul unuisemierc (sau a unui semn de întrebareuriaş), cu convexitatea către SE, careîmbrăţişează în interiorul concavităţii saleimensul masiv al Dealului Negru. Pantelerâului T. în zona piemon tană sunt destulde mari (3‰) fapt ce-i asigură o intensăputere de eroziune. Debitul mediu multi -anual în zona de vărsare este de 6 m3/s.Cursul său superior a fost captat printr-un tunel de aducţiune a apelor, lung de7 640 m, care alimentează lacul de acu -mulare Vidraru de pe valea superioară aArge şului. Afl. pr.: Topologel, Cumpăna,Valea Plopilor (pe stg.), Cărpiniş,Bădislava, Ciuteşti, Şerbăneasa (pe dr.).
2. Com. în jud. Tulcea, alcătuită din7 sate, situată în partea centrală a Pod.Babadag, pe cursu rile superioare alerâurilor Topolog şi Valea Roşti lor; 4 772loc. (1 ian. 2011): 2 453 de sex masc. şi2 319 fem. Nod rutier. Expl. de calcar.Parc eolian, finalizat în 2010, cu o centralăelectrică de 99 MW.  Prelucr. laptelui.Centru viticol şi de vinificaţie. În sateleCalfa şi Sâmbăta Nouă au fost desco -perite vestigii materiale din Epocabronzului (seceri, topoare de tip celtic,vârfuri de săgeţi etc.). Muzeu. Pădure detei. Schitul Topolg înfiinţat în anul 2000cu biserica „Înălţarea Sfintei Cruci” (2000-2002).

TOPOLOVĂŢU MARE, com. în jud.Timiş, alcătuită din 6 sate, situată înpartea de V a Câmpiei Lugojului, în zonade contact cu Câmpia Timişului (la V) şicu prelungirile Pod. Lipovei (la N), pecanalul Bega; 2 707 loc. (1 ian. 2011): 1 315de sex masc. şi 1 392 fem. Staţie de c.f. (însatul Topo lovăţu Mare). Expl. de bazalt.Producţie de echipamente frigorifice şide ventilaţie. Viticultură. Creştereaovinelor. Satul Topolovăţu Mare aparemenţionat documentar, prima oară, în1717, cu numele Topolovaz.

TOPOLOVENI, oraş în jud. Argeş, situatîn zona de contact a Piem. Cândeşti cuCâmpia Piteş tiului, pe cursul inf. al râuluiCârcinov, la 250 m alt., la 19 km E demunicipiul 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 înintravilan; densitatea: 1 996 loc./km2.Nod rutier. Expl. de petrol. Producţie desupape şi bolţuri pentru autovehicule, deîncălţăminte, de tricotaje, confecţii şi deproduse alim (preparate din carne,băuturi răcoritoare, produse de patiserie,conserve din fructe ş.a.). Produse deartizanat (covoare, ţesături). Centruviticol şi pomi col (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.). Festivalinternaţional de folclor (august). Istoric.Localit. apare menţionată prima oară la19 iun. 1421, într-un hrisov al domnuluiRadu II Prasna glava, iar apoi în anii 1467,1654 etc. În secolele trecute era numităuneori şi Târgul Cârcinov. Aşezarea ruralăa fost trecută în categoria oraşelor la 17febr. 1968 prin contopirea satelorTopoloveni, Dealu Viilor, Goleştii-Badii,Inuri, Ţigăneşti-Linie şi Viticheşti dinfosta com. Topoloveni. În prezent, oraşul
T. are în subordine ad-tivă 4 sate:Boţârcani, Crinteşti, Gorăneşti şiŢigăneşti. Monumente: bisericile cuhramurile „Sfinţii Arhangheli Mihail şiGavriil” (1706), „Sfinţii Trei Ierarhi”(1706), decla rată monument istoric, şi„Adormirea Maicii Domnului” (1745);clădirea Primăriei (1901–1903); bustul luiIon Mihalache (dezvelit la 23 oct. 1993),renumit om politic, născut la Topoloveni.
TOPORU, com. în jud. Giurgiu, alcătuitădin 2 sate, situată în partea de V aCâmpiei 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 dec.f. (în satul Toporu). Nod rutier. Culturide cereale, plante tehnice şi de nutreţ,floarea-soarelui, leguminoase pentruboabe etc. Biserică din lemn (1795), însatul Tomuleşti; conacul „Noica” (1910–1920), în satul Toporu. Între 17 febr. 1968şi 23 ian. 1981, com. T. a făcut parte dinjud. Teleorman.
TOPRAISAR, com. în jud. Constanţa,alcătuită din 4 sate, situată în partea deE a Pod. Cobadin; 5 816 loc. (1 ian. 2011):2 903 de sex masc. şi 2 913 fem. Nodrutier. Condiţii optime de construire aunui parc eolian. Prelucr. laptelui; con -serve de legume. Staţie de îmbuteliere aapei de izvor. Bibliotecă publică. Patrucămine culturale. Creşterea bovinelor şiovinelor. 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, micăuni tate de câmpie, în extremitatea de S aCâmpiei de Vest, parte componentă aCâmpiei Bârzavei (în NE acesteia), situatăîntre văile râurilor Pogăniş (în N-NE) şiBârzava (în S-SV). Formată din depozitealuvionare şi loessoide cuaternare, pecare s-au format soluri argiloiluvialebrune, podzolite slab, sau podzolitepseudogleizate. Prezintă un relief deterase şi lunci, ce coboară în evantai cătreCâmpia Timişului, presărat pe alocuri cucrovuri. Culturi agricole şi pajiştisecundare.
2. Com. în jud. Timiş, alcătuită din 3sate, situ ată 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). SatulTormac a fost înfiinţat în 1784-1786 decolonişti germani şi menţionat docu -mentar în 1828 cu numele Rittberg.

TORNA Õ Tarna Mare.

TOROIAGA, masiv muntos în SE M-ţilorMaramureş, situat între valea râuluiVaser (la N) şi cea a râului Ţâşla (la S),alcătuit din andezite şi diorite din cadrulerupţiilor neogene, acoperite marginalde depozite sedimentare paleogene (gre -sii, argile marnoase, conglomerate). Înpartea de NV apar şisturi cristalineamfibolitice. Se prezintă sub forma unei

culmi centrale, orientată NV-SE,fragmentată de văi, din care se desprindmai multe culmi laterale. Alt. max.: 1 930m (vf. Toroiaga). Păstrează slabe formeglaciare şi periglaciare. Zăcăminte demangan. Acoperit cu păduri de răşi noaseîn 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 decereale. Creşterea bovinelor. SatulTortoman apare menţio nat documentarîn 1642, iar până în 1993 a fost încomponenţa com. Siliştea, jud. Constanţa.
TOTEŞTI, com. în jud. Hunedoara,alcătuită din 5 sate, situată în partea deV a Depr. Haţeg, la poalele de SE aleM-ţilor Poiana Ruscăi, pe interfluviul RâuMare–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, Toteştişi Păclişa, au fost construitehidrocentralele 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). Pomi cultură (meri,pruni, peri). În satul Toteşti, menţionatdocumentar în 1416, au fost descoperite(1889) mai multe brăţări din aur, datânddin perioada dacică, precum şi o fibulădin bronz de la sf. primei Epoci a fierului(Hallstatt). Castelul „Pogany” (sec. 19,renovat în 2001), cu parc de 18,5 ha, însatul Păclişa.
TRAIAN 1. Com. în jud. Bacău, alcătuitădin 5 sate, situată în NV ColinelorTutovei, pe stg. Siretului, la confl. cuValea Morii; 2 945 loc. (1 ian. 2011): 1 470de sex masc. şi 1 475 fem. Prelucr. lem -nului şi a metalelor. Viticultură. Creştereaovinelor. Pomicultură (meri, pruni, cireşi).Satul Traian a luat fiinţă în 1879 pe malulstg. al Siretului. Până la 3 mart. 2005, com.
T. a avut în componenţă satul Prăjeşti,care la acea dată a devenit comună desine stătătoare.

2. Com. în jud. Brăila, alcătuită din 4sate, situată în partea de NE a CâmpieiBrăilei; 3 609 loc. (1 ian. 2011): 1 815 desex masc. şi 1 794 fem. Staţie de c.f. (însatul Urleasca), inaugurată la 13 sept.1872. Nod rutier Culturi de cereale,plante tehnice, uleioase şi de nutreţ, de

leguminoase pentru boabe ş.a. Creştereabovinelor (în satul Silistraru). Satul Traiana luat fiinţă în 1880 cu numele Muftiu, iarsatele Silistraru şi Urleasca în 1828 şi,respectiv, 1858. Conacul „Orezeanu”(1908), în satul Traian.
3. Com. în jud. Ialomiţa, formatădintr-un sat, situată în Câmpia Bărăga -nului; 3 741 loc. (1 ian. 2011): 1 942 de sexmasc. şi 1 799 fem. Culturi de cereale,floarea-soarelui, plante tehnice şi denutreţ ş.a. Com. T. a fost înfiinţată la22 apr. 2003 prin desprinderea satuluiTraian din com. Griviţa, jud. Ialomiţa.
4. Com. în jud. Olt, formată dintr-unsat, situată în partea centrală a CâmpieiRomanaţi, pe râul Valea Pârliţi; 3 237 loc.(1 ian. 2011): 1 673 de sex masc. şi 1 564fem. Culturi de cereale, plante tehnice şide nutreţ etc. 
5. Com. în jud. Teleorman, alcătuitădin 2 sate, situată în Câmpia Boian, înlunca şi pe terasa de pe stg. Dunării; 1 837loc. (1 ian. 2011): 878 de sex masc. şi 959fem. Culturi de cereale, plante tehnice şide nutreţ, legume ş.a. Viticultură. Pescuit.Satul Traian a luat fiinţă în 1880 prinîmproprie tărirea însurăţeilor.

TRAIAN VUIA, com. în jud. Timiş,alcătuită din 6 sate, situată în zona decontact a Câmpiei Lugojului cu DealurileLugojului, pe cursul superi or al râuluiBega 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 (însatul Traian Vuia) şi haltă de c.f. (în satulSusani). Nod rutier. Prelucr. lemnului.Culturi de cereale, plante uleioase şi denutreţ, legume etc. Pomicultură (pruni,meri, piersici). În satul Surducu Mic ,atestat documentar în 1511, se aflăMuzeul memorial „Traian Vuia” (cudocumente şi obiecte ale marelui inven -tator român) şi un parc dendrologic cupeste 500 de exemplare de arbori. Pe terit.satului Susani a fost descoperit (1966–1967) un tumul în care s-au găsit patruurne funerare  bitronconice negre şi brun-roşcate, lustruite, cu decor plastic,umplute cu frag mente de ceşti şi urcioaredatând de la începutul Epocii fierului. Însatul Sudriaş menţionat docu mentar,prima oară, în perioada 1371–1372, se aflăo biserică din 1883, în satul Traian Vuia,atestat documentar în 1346, există obiserică din1884, iar în satul Surducu Mic,o biserică din 1788. Pînă în 1924, satulTraian Vuia s-a numit Bujoru, iardenumirea actuală i-a fost atribuită în 1950.

1008 Topraisar



TRANSFĂGĂRĂŞAN, şosea naţionalăde altitu dine, în lungime totală de 92 km(construită în 1 611 zile şi inaugurată la20 sept. 1974), care tra versează creastaM-ţilor Făgăraş, în zona lacului Bâlea(2 034 m alt.), printr-un tunel de 887,67 mlungime (cel mai lung tunel auto dinRomânia). Şoseaua străbate zone deosebitde pito reşti, în cadrul cărora se remarcăunele obiective turistice (lacul de acu -mulare Vidraru, văile glaciare Capra,Bâlea şi Cârţişoara), trecând peste 27 deviaducte şi poduri şi 550 de podeţe,asigurând legătura pe o variantă maiscurtă, dar mai dificilă, între Muntenia(jud. Argeş) şi Transilvania (jud. Sibiu).Şoseaua este afectată pe unele porţiuni defrecvente căderi de stânci, careîngreunează circulaţia. Pe timpul ierniinu se poate circula din cauza stratului dezăpadă gros şi persistent.
TRANSILVANIA 1. Depresiunea
Transilva niei (sau Depresiunea
colinară a Transilvaniei), vastă unitatefizico-geografică în partea central-nordicăa României, situată în interiorul arculuicarpatic, între M-ţii Făgăraş, Cindrel şiŞureanu (la S), masivele Trascău şiMuntele 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 (laE). În partea de NV, alinia mentulmunţilor scunzi („jugul intracar patic”)separă Depr. Transilvaniei de DealurileSilvano-Some şene. Depr. Transilvanieieste de origine tectonică şi s-a format lasf. Erei mezozoice prin scufundarea uneipărţi din masa cristalinului. Depr. Transil -vaniei este o regiune fizico-geograficăcomplexă, predominant deluroasă, cu

aspect de podiş nu prea înalt, cu ostructură aproximativ orizontală astraturilor care, pe alocuri, sunt deranjatede unele mişcări de boltire ce au generatdomuri gazeifere sau salifere. Depr.Transilvaniei include în peri metrul său omare unitate centrală, cunoscută subnumele de Pod. Transilvaniei (carecuprinde Câmpia colinară a Transilvaniei,Pod. Târnavelor şi Pod. Someşan),precum şi mai multe unităţi marginale,cum sunt depresiunile de contact din S şiV (Depr. Făgăraş, Depr. Sibiu, Depr.Sălişte, Depr. Alba Iulia, Depr. Turda) şidepre siunile şi dealurile subcarpatice dela contactul cu munţii vulcanici neogenidin E. Pod. Transilvaniei prezintă limiteevidente, clare, pe cea mai mare parte acontactului său cu reg. muntoase care îlînconjură. Astfel, la contactul cu zonelemontane înconjurătoare se detaşeazăunităţi subcarpatice, depresiuni, piemon -turi (în E, S şi SE) şi glacisuri (în V şi SV),iar în peisajul morfologic din interiorulPod. Transil va niei se remarcă prepon -derenţa dealu rilor şi a coli nelor, cuflancuri slab înclinate (5–10°), cu aspectdomol, ce dau o linie ondulată interflu -viilor, pre cum şi o mare varietate deporni turi de teren (îndeosebi alunecări pesupr. mari) şi aliniamente de cueste. Alt.
Pod. T. variază de la 200 m (în SV) pânăla 850 m (în E), însă cea mai mare partese menţine la 450–600 m alt. Încadrarea
Pod. T. în interiorul arcului carpatic,creşterea sa alti   me   trică spre E, desfăşu -rarea pr. culoare largi de vale pe direcţieE-V impun uşoare variaţii ale elemen  telorclimatice şi de vegetaţie. Astfel, temp.medie multi anuală oscilează între 6°C înE şi 8,9°C în SV (unde se produc şifrecvente manifestări föhnale), iar
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precipitaţiile medii variază între 550 mm(în SV) şi 700–800 mm (în E). Vegetaţiaeste reprezentată prin păduri de fag şipăduri de gorun în amestec cu fag (în Eşi NE) şi prin păduri de gorun şi de stejar(în S). Partea centrală a Pod. T. (Câmpiacolinară a Transilvaniei) este în prezentcomplet despădurită, de aceea a fostconsiderată de unii autori ca făcând partedin zona de silvostepă. Al. Borza ademonstrat apartenenţa sa la zonapădurilor de cvercinee, aspectul actualdatorându-se îndelun gatei utilizăriantropice. Extra zonal, pe versanţii însoriţi,se întâl neşte şi vegetaţie xerofilă (colilie,bărboasă), iar pe alocuri şi vege taţiehigrofilă şi de sărătură. Reţeaua hidro -grafică majoră este formată din râurileMureş, Târnava Mare şi Târnava Mică (cuafl. lor) care traversează partea centrală a
Pod. T., formând adevărate culoare devale, precum şi de arterele limitrofe (Olt,Someşu Mare, Someşu Mic) carecolectează numeroşii afl. ce drenează
Pod. T. Caracteristice, în special la N derâul Mureş, sunt cuvetele lacustre (Ţaga,Cătina, Geaca, Zau de Câmpie, Bujor,Tăureni, Lacul Ştiucii etc.) formate înlungul văilor prin bararea naturală(alunecări de teren) sau artificială (iazuri)a acestora, iar alte lacuri s-au format înfostele saline (Ocna Mure şului, OcnaSibiului). Pod. T. conţine bogate şi variateresurse de subsol: gaze naturale (peste 50de câm puri gazeifere) cu un procentridicat (peste 90%) de metan, zăcămintede sare gemă, numeroase izv. cu apeclorosodice şi iodu rate, mat. de constr.(gips, tufuri, argile, marne, nisipuri etc.).

Transfăgărăşanul în zona văii glaciare a Bâlei Transfăgărăşanul în zona cabanei Capra



Totodată, este o importantă zonăcerealieră, pomi-viticolă şi de creş tere aanimalelor. În cadrul acestei mari unităţifizico-geografice a Pod. T., unii geografi(printre care şi Victor Tufescu) includ şiPod. Someşan, unitate relativ similară castructură şi morfologie, extinsă dincolode văile Someşului Mic şi Some şu  luiMare până la „jugul intracarpatic” Meseş–Ţi cău–Preluca. Din punct de vederefizico-geografic, mai mulţi geografi,începând cu L. Sawicki (1912) şi conti -nuând cu Vintilă Mihăilescu (1966), VictorTufescu ş.a., con  sideră valea Mureşului,între Reghin şi Alba Iulia, ca avândcaracter de limită geografică ce des  parte
Pod. T. în două mari subdiviziuni, canişte „dis conti nuităţi geografice” cucaracteristici di fe  ren   ţiate: Câmpia colinară
a Transilvaniei (la N de valea Mureşului)şi Pod. Târnavelor (la S de aceasta).

2. Subcarpaţii Transilvaniei (Sub -
car paţii interni sau Dealurile şi depre -
siunile circum tran   sil vănene), unitatefizico-geografică situată la contactuldintre Pod. Transilvaniei (în V) şi grupamunţilor vulca nici din partea de V aCarpaţilor Orientali (în E). Este o regiunecutată (anticlinale, sinclinale, stră pungeridiapire), formată dintr-un complex deculmi deluroase, de tip subcarpatic, cuînălţimi cuprinse între 600 şi 1 080 m alt.,care închid între ele depre siuni deeroziune şi structurale, uneori dezvoltatepe axul unor anticlinale diapire. Şiruldepresiunilor subcarpatice (submontane)Hoghiz–Homo roade–Odorheiu Secu iesc–Praid– So  vata este mărginit către V delanţul dealurilor subcarpatice Rez(933 m), Plopiş (1 050 m), Şiclod (1 028m), Bicheş (1 080 m), Osoiu (739 m).Depresiunile subcarpa tice au deschiderilargi (adevărate „ţări” submon tane),prezintă terase fluviale şi lunci extinse şisunt bine populate, iar dealurile subcar -patice care le străjuiesc reprezintă oreliefare directă a boltirilor anticlinale(Rez, Bă deni) sau apar ca sinclinale oriflancuri de sinclinale suspendate (Şiclod,Bicheş), fiind acoperite cu păduri de fag,în amestec cu gorun, carpen ş.a. Depre -siunile intracolinare (Reghin, Măgherani-Atid, Şimoneşti-Cobăteşti, Archita, Beiaş.a.) formează (împreună cu culoarele devale) un uluc îngust, iar dealurile maiscunde (400–600 m alt.) care le închid suntacoperite cu păduri. Sub carpaţiiTransilvaniei se diferenţiază prin unele

xitatea structural-petrografică (alcătuitdin calcare compacte jurasice şi for -maţiuni de fliş cretacic, străpunse debazalte şi andezite, precum şi din iviri deşisturi cristaline) a determinat formareaunui relief variat, concretizat prinnumeroase forme carstice (Cheile Turzii,Cheile Râmeţului, Peştera Huda luiPăpară ş.a.), creste calcaroase de unremarcabil pitoresc (culmile Bedeleu şiCiumerna, Colţii Trascăului), măgurivulcanice (între care se evidenţiazăDetunata Goală şi Detunata Flocoasă),măguri calcaroase izolate (Piatra Craivii,Piatra Cetii, Corabia etc.), abrupturicalcaroase etc. Alt. max.: 1 437 m (vf.Poieniţa). Important nod hidro grafic şiinteresantă şi atrăgătoare zonă turisticăde un farmec inegalabil. Zăcăminte auro-argentifere şi cuprifere. Acoperit cupăduri de fag şi de molid.
2. Õ Rimetea.

TREI APE 1. Lac de acumulare în NEM-ţilor Semenic, format prin barareazonei de confl. a pâraielor Semenic, Brebuşi Grădiştea. Supr.: 52,6 ha; vol.: 4,8 mil.m3.
2. Staţiune climaterică şi de odihnă,de interes local, cu funcţionare perma -nentă, situată în NE M-ţilor Semenic, la850 m alt., pe malul lacului Trei Ape, înarealul com. Brebu Nou (jud. Caraş-Severin), la 37 km SE de municipiulReşiţa. Climat specific montan, cu temp.medii anuale de c. 7°C (în iul. mediitermice de 16°C, iar în ian. de –5°C) şiprecipitaţii abundente (900–1 000 mmanual). Iernile sunt friguroase, cu zăpadămultă, din noiembrie până în aprilie,

1010 Trascău, Munţii ~ caracteristici de zona montană din E şide cea de podiş din V, fiind o veritabilăregiune de tranziţie între cele douăunităţi fizico-geografice marginale.Contactul Subcarpa ţilor Transilvăneni cuPod. Transilvaniei este marcat tectonicde trecerea evi dentă de la cutele normalela domuri, iar con tactul cu munţiiprezintă un aspect original, determinatde raporturile anor male între forma -ţiunile de bazin şi cele vulcanice, res -pectiv afundarea celor dintâi sub păturagroasă de aglomerate ale platouluivulcanic. Ca urmare, limita dintre munţiivulcanici şi Sub carpaţii Transil  vaniei estemarcată de un abrupt de 300–400 m.Subcarpaţii Transilvaniei, alcătuiţi îngeneral din depozite sedimentare (argile,gresii, marne, micro conglomerate,nisipuri, pietrişuri, sare etc.), de vârstămio-pliocenă, constituie un tip sub -carpatic original (cu o oarecare indepen -denţă faţă de ariile învecinate), care s-aformat în condiţii geografice asemă -nătoare (dar nu identice) cu Sub carpaţiiexterni, având vădite aspecte de înrudirecu aria subcarpatică externă (dar nusinonimă), cum este de exemplu zona -litatea geomorfologică speci fică siste -mului subcarpatic (munte sau piemontsub montan – depresiune sinclinală –culme anti clinală – depresiune intracoli -nară), structura lor cutată ş.a.
3. Câmpia Transilvaniei Õ Câmpia

colinară a Transilvaniei.

TRASCĂU 1. Munţii ~, masiv muntos înSE M-ţilor Apuseni (Carpaţii Occidentali)îmbrăţişat de văile râurilor Ampoi (la Sşi SV), Abrud (la V), Arieş (la N şi NE) şide Dealurile Aiudului către E. Comple -

Trascău (1). Aspect din Munţii Trascău



favorabilă practicării schiului. Staţiuneaeste de fapt un complex turistic montan(alcătuit din hotelul „Trei Ape” şi maimulte căsuţe plasate pe malul lacului)situat în mijlocul naturii, ferit de oricezgomot şi poluare, cu aer curat, lipsit depraf şi alergeni, unde pot fi efectuatevacanţe reconfortante şi unde se poatereface capacitatea de muncă după stăride surmenaj fizic şi intelectual.
TREI IEZERE, lac în partea central-nordicăa Deltei Dunării, la E de satul Mila 23, legatprin canale de gârlele Lopatna şi Şontea.Supr.: 5 km2. Important bazin piscicol.
TREPPEN Õ Dumitra (2).

TREZNEA, com. în jud. Sălaj, formatădintr-un sat, situată la poalele de E aleM-ţilor Meseş; 1 024 loc. (1 ian. 2011): 512de sex masc. şi 512 fem. Centru de cusăturipopulare. Până la 12 iul. 1995, satulTreznea, atestat documentar în 1440, afăcut parte din com. Agrij, dată la care afost declarat comună de sine stătătoareşi, totodată, localitate martir. La 9 sept.1940, o subunitate a trupelor horthystede ocupaţie a omorât în plină zi, cu obarbarie greu de imaginat, 93 de locuitoriai satului Treznea (din care 87 români şi6 evrei, iar dintre aceştia 23 de copii sub12 ani). Monument dedicat acestorvictime. Castel (sec. 19), în ruină după1990, monument istoric.
TRIEBSWETTER Õ Tomnatic.

TRIFEŞTI 1. Com. în jud. Iaşi, alcătuitădin 4 sate, situată în lunca şi pe teraselede pe dr. râului Prut, în zona de contactcu Colinele Pădureni-Căneşti, la graniţacu 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 debalast. Moară. Culturi de cereale, plantetehnice şi de nutreţ, legume ş.a. Creştereabovinelor. Apicultură. În arealul satuluiTrifeşti, menţionat documentar, prima

oară, în 1624, au fost descoperitefragmente de vase ceramice datând dinNeolitic, iar în punctul numit „La Curte”au fost identificate 23 de morminte, dincare 3 datează din Hallstatt-ul timpuriuşi 20 din sec. 13–14. În satul Hermeziu(numit iniţial Trifeştii Vechi, iar între 1950şi 20 mai 1996, Lunca Prutului) se aflăbiserica având hramul „Sfinţii ÎmpăraţiConstantin şi Elena” (1839) şi casele fam.Negruzzi (sec. 19), cu parc. Aici esteînmormântat Costache Negruzzi; bisericaavând hramul „Sfânta Treime” (1848), însatul Vladomira. Până la 7 apr. 2004, com.
T. a avut în componenţă satele Rădeni şiRoşcani, care la acea dată au format com.Roşcani, jud. Iaşi.

2. Com. în jud. Neamţ, alcătuită din2 sate, situată la poalele de SE ale CulmiiCorni-Runcu din Subcarpaţii Neamţului,la contactul cu terasele de pe dr. râuluiSiret, la confl. râului Româneşti cu ValeaNegră; 5 237 loc. (1 ian. 2011): 2 564 desex masc. şi 2 673 fem. Iazuri pentrupiscicultură. În satul Trifeşti se aflăbiserica având hramul „Sfântul Nicolae”(1798–1799, cu pridvor adăugat în 1896şi reparată în anii 1905–1906 şi 1935), iarîn satul Miron Costin există biserica cepoartă hramul „Duminica TuturorSfinţilor” (1520, cu exonartex adăugat în1700 şi pridvor din 1894, şi picturi muraleinteri oare executate de N. Zarma în anii1923–1925).
TRIFEŞTII VECHI Õ Trifeşti (1).

TRITENII DE JOS, com. în jud. Cluj,alcătuită din 6 sate, situată în SV CâmpieiSărmaşului, pe Valea Largă; 4 781 loc. (1ian. 2011): 2 493 de sex masc. şi 2 288 fem.Fabrică de cărămidă. Morărit; produsede panificaţie. Culturi de cereale, cartofi,plante de nutreţ, sfeclă de zarhăr ş.a.Creşterea bovinelor, ovinelor, porcinelor.Pomicultură. Viticultură. Muzeu etno -grafic (în satul Tritenii de Jos); casamemorială „Pavel Dan” (în satul Clapa);Vestigii din epocile bronzului şi fieruluişi din perioada roamnă (o villa rustica,sec. 2–3). În satul Tritenii de Jos,menţionat documentar, prima oară, în1332, 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 înCâmpia Găvanu-Burdea, pe râulTeleorman; 2 760 loc. (1 ian. 2011): 1 379de sex masc. şi 1 381 fem. Expl. de petrol

şi gaze naturale. Culturi de cereale,floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, plantede nutreţ, leguminoase pentru boabe,legume etc. Viticultură. În satul Trivalea-Moşteni se află o biserică din anul 1835,iar în satul Brătăşani există biserica cepoartă hramul „Sfântul Nicolae” (1839).În satul Deparaţi (numit Schela până la 15ian. 2002) sunt conacele „Trandafi rescu–Slăvescu” (1860), „Jean Vetrea” (a douajumătate a sec. 19) şi „Al. Depă răţeanu”(a doua jumătate a sec. 19). Pâlc de pădurede interes turistic (în satul Brătăşani).
TROESMIS Õ Turcoaia.

TROIANUL, com. în jud. Teleorman,alcătuită din 3 sate, situată în zona decontact a Câmpiei Boian cu CâmpiaGăvanu-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 satulTroianul), inaugurată la 12 sept. 1887.Culturi de cereale, plante uleioase, tehniceşi de nutreţ, leguminoase pentru boabeetc. Viticultură. Până la 1 ian. 1965, satulşi com. T. s-au numit Belitori. În arealulcom. T. se află Pădurea Cornetu în carevegetează bujorul românesc (Paeonia
peregrina var. romanica), specie endemică,ocrotită de lege, declarată rezervaţienaturală la 12 ian. 2005, extinsă pe 71 ha.
TROPAEUM TRAIANI Õ Adamclisi.

TROTUŞ 1. Râu în partea central-esticăa României, afl. dr. al Siretului în aval deAdjud; 162 km; supr. bazinului: 4 456km2. Izv. din Cul mea Păltiniş (M-ţii Ciuc),de la 1 360 m alt., urmează pe o micăporţiune, pe direcţie S-N, linia tectonicălongitudinală a zonei de fliş, străbătândpasul Ghimeş şi Depr. Ghimeş, iar înarealul com. Ghimeş-Făget (jud. Bacău)îşi schimbă brusc direcţia de curgere cătreSE, sculptându-şi valea transversal înforma ţiunile de fliş, separând M-ţiiTarcău (în N) de M-ţii Ciuc (în S). În acestsector superior, T. curge vijelios pe opantă longitudinală accentuată (în medie33‰). În aval de com. Asău pătrunde înDepr. Dărmăneşti, delimitată la E deM-ţii Berzunţi şi la V de M-ţii Nemira, pecare este obligat s-o părăsească (după c.20 km lungime) prin îngustarea (Defileul)de la Târgu Ocna, după care curge liniştitşi meandrat. În aval de Târgu Ocna, înarealul municipiului Oneşti din Depr.Caşin, T. întâlneşte o importantă „piaţă”de adunare a apelor unde primeşte ca afl.
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râurile Oituz, Caşin şi Tazlău, care îisupli mentează volumul de apă transpor -tat. În conti nuare, T. traversează zonasubcar patică, separând Dealul Ouşorudin partea de N a Subcarpaţilor Vranceide Culmea Pietricica Bacăului, trece prinmunicipiul Adjud şi apoi se varsă în Siret,unde are un debit mediu de 25 m3/s. Afl.pr.: Bolovăniş, Camenca, Asău, Tazlău (pestg.), Boroş, Sulţa, Ciobănuş, Uz,Dofteana, Slănic, Oituz, Caşin, Bogdana,Popeni (pe dr.).
2. Subcarpaţii Trotuşului Õ Tazlău

(2).
3. Munţii Trotuşului, denumireagenerică sub care este cunoscut sectorulCarpaţilor Orien tali cuprins între valeaBistriţei şi a Bicazului (la N), valeaOituzului (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 CâmpiaJijiei Superioare, pe râul Jijia, în zona deconfl. cu Drislea; 5 661 loc. (1 ian. 2011):2 814 de sex masc. şi 2 847 fem. Staţie (însatul Truşeşti) şi haltă de c.f. (în satulBuhăceni), inaugurate la 1 iun. 1896. Nodrutier. 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. satuluiIonăşeni 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, figurinefeminine din teracotă, modele mici demobilier (masă-altăraş, scaun cu spătar)ş.a., precum şi o necro polă din Eopcabronzului, aparţinând culturii Monteoru(milen. 2 î.Hr.). Satul Drislea aparemenţionat documentar, prima oară, în1432, satul Buhăceni în 1491, iar satulTruşeşti la 5 febr. 1568. Bisericile cuacelaşi hram – „Sfântul Nicolae”, în sateleTruşeşti (1829) şi Ionăşeni (1859–1865);bisericile din lemn cu hramu rile „SfinţiiVoievozi” (sec. 17, reparată în 1839) şi„Sfântul Dumitru” (1825), în satele Buhă -ceni şi Ionăşeni. 

TUDORA 1. Masiv deluros în parteacentral-nor dică a Dealului Mare (Pod.Sucevei), alcătuit pre dominant din marneargiloase, argile şi nisipuri sar maţiene,reprezen tând alt. max. a acestuia (587 m).
2. Com. în jud. Botoşani, formatădintr-un sat, situată la poalele de NV aledealului cu acelaşi nume, pe stg. VăiiSiretului; 5 191 loc. (1 ian. 2011): 2 728 desex masc. şi 2 463 fem. Expl. de gresii şide balast. Moară pentru măcinat cereale.Pomicultură (meri, pruni, peri, nuci). Însatul Tudora, atestat documentar la 6 ian.1395, se află biserica „Sfinţii ÎmpăraţiConstantin şi Elena” (1842), un rateş dinsec. 19 (azi locuinţă) şi mai multe casevechi, între care se remarcă aceea numită„Cantacuzino-Paşcanu” (1842), construităîn stil moldo venesc (de plan poligonal,cu multe încăperi şi cu terasă-cerdac),declarată monument istoric. În arealulcom. T. există o rezervaţie forestieră, cuarbori seculari de tisă (Taxus baccata),extinsă pe 124,7 ha.

TUDOR VLADIMIRESCU 1. Com. în jud.Brăila, alcătuită din 3 sate, situată în NECâmpiei Brăilei; 1 963 loc. (1 ian. 2011):950 de sex masc. şi 1 013 fem. Culturi decereale, plante uleioase, tehnice şi denutreţ, leguminoase pentru boabe, pe penietc. Creşterea bovinelor. În satul TudorVladimirscu, înfiinţat în 1878 prin împro -prietărirea însurăţeilor, se află biserica„Sfinţii Trei Ierarhi” (1884). Până la 3 oct.2003, com. T.V. a avut în com ponenţă satulCazasu, care la acea dată a devenit com.de sine stătătoare.
2. Com. în jud. Galaţi, formată dintr-un sat, situată în zona de contact aCâmpiei Siretului Inferior cu CâmpiaTecuciului, pe stg. văii Siretului şi a râuluiCălmăţui; 5 445 loc. (1 ian. 2011): 2 671 desex masc. şi 2 774 fem. Haltă de c.f. Nodrutier. Culturi de cereale, plante uleioase,legume etc. Viticultură. Satul TudorVladimirscu a luat fiinţă în 1881 prinstabilirea aici a locuitorilor din satulPrivalu şi din alte sate, veniţi în urmainundaţiilor catastrofale provocate deSiret. Biserică (1883). Aici se aflămănăstirea „Vladimireşti” (de maici),ctitorită în 1938 de Vasilica Gurău,calugărită cu numele Veronica. Para clisulmănăstirii a fost construit în 1939-1940,biserica „Adormirea Maicii Domnului”a fost zidită în anii 1941–1943, iar cele 50de chilii din cărămidă şi atelierul au fostrealizate în 1940–1954. Biserica (în stilmoldovenesc) păstrează la interior picturimurale executate în anii 1942–1943.

Desfiinţată la 14 febr. 1956 de autorităţilecomuniste, mănăstirea a fost reînfiinţatăîn martie 1990, refăcută şi restaurată în1991. Colecţie de icoane vechi (106 icoanedatând din sec. 18–19). Ateliere de pic -tură, de mobilier bisericesc, de croitorie,broderie, tricotaje, de covoare ş.a. Mănăs -tirea adăposteşte c. 200 de călugăriţe fiinddin acest punct de vdere, a treia din ţarăca număr de vieţuitori, după mănăstirileAgapia şi Varatec.
3. Õ Suceveni.

TUFENI, com. în jud. Olt, alcătuită din 3sate, 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 522fem. Nod rutier. Expl. de petrol şi gazenaturale. Culturi de cereale. Biserica„Sfântul Gheorghe” (1870), în satulTufeni.
TUFEŞTI, com. în jud. Brăila, formatădintr-un sat, situată în partea de E aCâmpiei 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. Creştereabovinelor. Culturi de cereale, legume etc.Pescuit. Muzeu etnografic şi de artăpopulară. În satul Tufeşti, menţionatdocu mentar în 1832, se află biserica„Sfântul Nicolae” (1834).
TULCA, com. în jud. Bihor, alcătuită din2 sate, situată în zona de contact a Câm -piei Miersigului cu Câmpia Crişurilor, pestg. canalelor Culişer şi Crişurilor; 2 835loc. (1 ian. 2011): 1 417 de sex masc. şi1 418 fem. Producţie de încălţăminte.Abator. Moară pentru măcinat cereale;produse de panificaţie. Creşterea bovi -nelor, ovinelor, porcinelor. Culturi decereale, plante de nutreţ, cartofi, sfeclăde zahăr, cânepă, legume etc. Satul Tulcaapare menţionat documentar prima oară,în 1215, iar satul Căuaşd în 1316.
TULCEA 1. Braţul ~, sector al cursuluiinf. al Dunării, în extremitatea de V aDeltei Dunării, cuprins între CeatalulChiliei 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 sinuozi tate: 1,40. Reprezintăpr. cale navigabilă fluvio-maritimă aDunării. În aval de municipiul Tulcea, laCeatalul Sfântu Gheorghe, braţul T. sebifurcă în braţele Chilia şi SfântuGheorghe.
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2. Dealurile Tulcei, zonă deluroasăsituată în partea de N a Dobrogei, partecomponentă a Pod. Dobrogei de Nord,extinsă la E de aliniamentul cursurilorsuperioare ale râurilor Teliţa şi ValeaAdâncă, paralel cu valea Dunării, subforma unei culmi prelungi, domoală şinu prea înaltă (valorile altitudinale semenţin în jur de 200 m), dominată denumeroase vârfuri izolate (Stânca Mare205 m, Somova 225 m, Beiu 201 m,Beştepe 242 m, Redi 206 m ş.a.). Dinpartea centrală a culmii pr. se ramifică,spre S, o culme secundară, reprezentatăprin Dealurile Uzum (222 m), Orta Bair(206 m) şi, izolat, Dealul Denistepe sauDealul Mării (270 m) care închid către Eşi S Depr. Nalbant. Dealurile T. suntconstituite din formaţiuni paleozoice(cuarţite, şisturi cuarţitice, filite) şimezozoice (calcare cenuşii-negre,conglomerate, marno-calcare ş.a.). Subraport morfologic, caracteristica reliefuluieste dată de insularitatea masivelordeluroase, cauzată de eroziunea efectuatăde agenţii modelatori externi, precum şide „înecarea” lor în pătura groasă deloess 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 acelaşinume, situat în SE României, în parteade N a Dobrogei, la poalele de N aleDealurilor Tulcei (este extins pe şaptecoline – Hora, Dealu Mare, Carierei,Taberei sau Cazărmii ş.a. –, în formă deamfiteatru cu deschidere spre Dunăre),pe malul dr. al braţului Tulcea, la 30 m

alt., la 71,3 km V de ţărmul Mării Negre;90 272 loc. (1 ian. 2011): 43 572 de sexmasc. şi 46 700 fem. Supr.: 177,2 km2, dincare 58,7 km2 în intravilan; densitatea:1 538 loc./km2. Port fluvio-maritim.Aeroport situat în com. MihailKogălniceanu, la 15 km S de oraş. Staţiefinală de c.f. Nod rutier. Expl. de calcar,de granit şi gresii cuarţoase. Centralăelectrică şi de termo ficare. Constr. şireparaţii navale (traulere pentru pescuitoceanic, bacuri, drăgi, vase-dormitor etc.);constr. de utilaj chimic. Produ cţie dealumină, de feroaliaje (ferosiliciu,feromangan, silicomangan) necesarerealizării oţe lurilor de toate calităţile, deinstalaţii frigorifice, de piese şi suban-samble pentru automobile, de mobilă,textile (conf., tricotaje, covoare), depielărie şi încălţăminte, de mase plastice(din 1984), de plăci de stufit, de pavelepentru străzi şi de produse alim.(conserve de peşte, legume şi fructe,preparate din carne şi lapte, băuturialcoolice, bere, dulciuri, produse depanificaţie etc.). Antrepozite frigorifice.Poligrafie. Ferme de creştere a bovinelor,porcinelor şi păsă rilor. Piscicultură.Apicultură. Viticultură. Activitateaindustrială a municipiului T. precum şifaptul că mai mult de jumătate dintraficul de călători pe Dunăre şi căaproape întreaga activitate turistică înDelta Dunării se realizează prin Tulceaau impus construirea unui nou portfluvio-maritim inaugurat în 1972).Considerat „Poartă de intrare în DeltaDunării”, T. constituie pentru numeroşiiturişti un ultim punct de escală al
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itinerariului spre fermecătoarele peisajeale Deltei Dunării. În municipiul T. se aflăTeatrul „Jean Bart”, inaugurat la 15 febr.2008, Muzeul Deltei Dunării, înfiinţat în1949, cu diorame care înfăţişează flora şifauna Deltei Dunării, reorganizat şideschis la 25 febr. 2009 cu numele CentrulEcoturistic Delta Dunării, Muzeul deArtă, Muzeul de Etnografie şi de Artăpopulară, cu colecţii specifice norduluiDobrogei, Muzeul de Istorie şiArheologie, un Institut de învăţământsuperior (din 1993), filială a Universităţii„Andrei Şaguna” din Constanţa, unInstitut de Cercetare şi Proiectare „DeltaDunării”, un Institut de Cercetări Eco-Muzeale (singurul din ţară), sediulRezervaţiei Biosferei Delta Dunării,biblioteca judeţeană „Panait Cerna”, f.1900, astăzi cu peste 330 000 de vol., cine -matografe, şcoli, licee ş.a. La T. au locFestivalul internaţional al folclorului dinţările dunărene (în anii cu soţ), Festivalulinternaţional al folclorului din ţările latine(în anii fără soţ) şi Festivalul naţional alobiceiurilor de Crăciun, Anul Nou şiBobotează. Istoric. Săpăturile arheologiceefec tuate după 1974 pe terit. oraşului şiîn împrejurimi au scos la iveală urme delocuire din Neolitic (milen. 4–3 î.Hr.). Caaşezare omenească, muni cipiul T. seînscrie printre cele mai vechi localităţi detip urban ale ţării, în arealul său, înpunctul „La Vărărie” de pe DealulTaberei, fiind identificate vestigii alepurtătorilor culturii Gumelniţa (milen. 4î.Hr.). Tot pe Dealul Taberei, săpăturile
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arheo logice au scos la lumina zileimărturii aparţinând culturii materiale atraco-geţilor (sec. 8–7 î.Hr.) şi, totodată,dovezi ale unei intensificări de locuire aacestor zone înce pând cu ultima parte asec. 4 î.Hr. (ceramică de lux, de pro -venienţă elenistică, obiecte de podoabăetc.). Cercetările arheologice au identi -ficat pe colina Hora (sau Dealul Monu -mentului) vatra unei cetăţi, cunoscutăsub numele de Aegys sus, construită, separe, de către celţi la sf. sec. 4–începutulsec. 3 î.Hr. (tradiţia desemnează pe unoarecare Caspios Aegyssos ca întemeietorlegendar). Numele cetăţii Aegyssus estepomenit, prima oară de către Diodor dinSicilia în relatările lui refe ritoare la luptele(300–292 î.Hr.) dintre Dro michaites(conducătorul unei uniuni de triburigeto-dacice) şi generalul macedoneanLysi machos, din care primul a ieşitînvingător. În anul 12 d.Hr., cetatea
Aegyssus a fost cucerită de daci, dartrupele regelui trac Rhoemetalces, ajutatede o legiune romană adusă din Moesia,au învins pe dacii nord-dunăreni. Încadrul acestor lupte s-a remarcat Vestalis,comandantul oştilor romane, desprefaptele căruia poetul latin Ovidiu (exilatla Tomis) scrie în două epistole din Ex
Ponto (una adresată lui Severus, în caredescrie bătălia sângeroasă desfăşurată laAegyssus, din care roma nii au ieşitînvingători, şi a doua epistolă trimisă luiVestalis, guvernatorul Moesiei, în careOvidiu îi preamăreşte victoria în luptelepentru recucerirea cetăţii Aegyssus). Laînceputul sec. 2, cetatea Aegyssus a fostinclusă în limesul scit. În sec. 3, cetatea afost prădată de goţi, iar în sec. 6 figura

pe lista cetăţilor cu scop strategic,refăcută de împă ratul Justinian. În sec. 7,aşezarea este amintită (de către geografulanonim din Ravenna) cu numele
Aegipsum, iar în sec. 10 aceasta este citatăde împăratul bizantin Constantin VIIPorfirogenetul, în lucrare sa De the -
matibus, printre cele 14 oraşe aleDobrogei. La sf. sec. 14 şi începutul sec.15 oraşul s-a aflat sub autoritatea dom -nului Mircea cel Bătrân, iar între 1420 şi1878 s-a aflat sub stăpânirea otomană -perioadă în care oraşul a cunos cut opermanentă stagnare. Numele actual aloraşu lui apare pentru prima dată în sec.16, într-o notă de călătorie a genovezuluiPaolo Giovio, iar apoi în 1650, într-odescriere amănunţită a Dobrogei făcutăde călătorul turc Evlia Celebi, în 1674 într-o lucrare a călătorului Matteo Gondolaşi în 1711 într-o notă de călătorie a lui LaMattraye (însoţitorul regelui Carol al XII-lea al Suediei). În 1778, T. este amin tităîntr-un act domnesc emis de ConstantinMoruzi. În perioada 1840–1850 la T. aufost colonizaţi germani care în 1940 aufost repatriaţi în Germania. Până în 1860,oraşul T. a fost condus de un caima cam(locţiitor al unui demnitar), iar dupăaceastă dată T. a devenit reşed. unuisangeac (subdi viziune ad-tivă a unuipaşalâc turcesc), guvernat de un paşă,perioadă în care a cunoscut o relativădezvoltare eco nomică, comercială şiurbanistică (s-au construit faleza, nouageamie, Palatul Poştelor, bazare etc.).După eliberarea de sub stăpânireaotomană (1878), oraşul T. a cunoscut odezvoltare lentă, cunoscând ritmuriaccentuate de dezvoltare abia în a douajumătate a sec. 20. Declarat municipiu la17 febr. 1968, T. are în subordine ad-tivă

localit compo nentă Tudor Vladimirescu.
Monumente: catedrala episcopală„Sfântul Nicolae” a fost construită în1862-1865, fiind singura biserică ortodoxăde pe întreg cuprinsul ImperiuluiOtoman căreia i s-a permis să-şi înalţeturlele mai sus decât cele ale geamiilor;catedrala a fost reparată în anii 1897–1900şi pictată, parţial, tot atunci, de ŞtefanLuchian şi Constantin Artachino; pictu -rile murale interioare au fost terminateîn anii 1905–1906 de D. Marinescu, pro -fesor la Şcoala de Arte Frumoase dinBucureşti; catedrala a fost restaurată în2006-2008 şi declarată monument istoric;biserica „Sfântul Gheorghe” sau Bisericacu ceas (1854–1857, pictată în 1927;picturile au fost spălate în 1952 şirestaurate în anii 1990–1992). În timpulstăpânirii otomane a fost reşedinţăepiscopală; biserica grecească avândhramul „Buna Vestire”, construită în anii1848–1854 după planu rile arhitectuluiŞtefan Dopron, reparată în 1985–1988,pictată în anii 1988–1989 de VirginiaVidea şi Gheorghe Zaharia şi resfinţită la25 mart. 1990; biserica având hramul„Schimbarea la Faţă”, construită în 1872–1882 pe locul unei bisericuţe din 1834–1840, reparată după cutremurul din 4mart. 1977, repictată în anii 2002–2003 deGheorghe Jerpălău şi resfinţită la 12 oct.2003; biserica „Sfinţii Împăraţi Constantinşi Elena” (1874–1879, cu unele refaceridin 1988 când s-a construit o turlă nouă,s-au tencuit pereţii interiori şi exterioriş.a.); biserica „Acoperă mântul MaiciiDomnului” (1888–1889, renovată şi repic -tată în anii 1977–1980, după cutremuruldin 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 în1986–1989; bisericile nou construite, „SfântaTreime” (1996–2002, cu picturi mu rale),cea cu dublu hram -  „Adormirea MaiciiDomnului” şi „Sfântul Dimitrie” (1998–2003) şi „Sfântul Mare Mucenic Mina”(2003–2005); moscheile „Azzizie” (1899–1924), declarată monument dearhitectură, şi cea a lui Ismail Paşa (1877);Palatul Poştelor, construit în 1870 dininiţiativa lui Ismail Paşa, azi sediulMuzeului „Delta Dunării”; clădirea fosteiPrimării (1863-1865), în care a funcţionat(până în 1878) jandarmeria turcească, iardin 23 aug. 1982 este sediul Muzeului deArtă; casa „Avramide” (sf. sec. 19), azisediul Mu zeului de Ştiinţele Naturii;Monumentul Independenţei, realizat înbronz în 1899–1900 de sculptorii GheorgheVasilescu şi Constan tin Bălăcescu, subforma unui obelisc, în memoria eroilorcăzuţi în timpul Războiului de Inde pen -denţă, amplasat pe colina Hora; clădireaTeatrului „Jean Bart”, inaugurată la 15febr. 2008; clădirea noului centru civic,realizată în 1970–1972; bustul lui SpiruHaret (dez velit în 1923), operă a sculp -torului Vasile Chiria tide; statuia ecvestrăa domnului Mircea cel Bătrân (dezvelităla 1 dec. 1972), operă în bronz, pe unsoclu din travertin, a sculptorului IonJalea. Muni cipiul T. este un importantcentru turistic şi punct de plecare spremirifica Deltă a Dunării. 
4. Judeţ situat în extremitatea de E-SE a Româ niei, în partea central-nordicăa Dobrogei, la gurile Dunării, cu ieşire laMarea Neagră (în E), la graniţa cuRepublica Moldova şi Ucraina (în N),limitat de jud. Galaţi (NV), Brăila (V) şiConstanţa (S), la inter secţia paralelei de45° latitudine N cu meridianul de 29°longitudine E. Pe terit. jud. T. se aflăpunctul extrem estic al României,respectiv 29°41'24'' longitudine E, laSulina. 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 populaţiaţării), 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: 28,8loc./km2 (judeţul cu cea mai mică densitatedin ţară). Structura populaţiei pe naţiona -
lităţi (la recensământul din 20-31 oct.2011): 84,7% români, 4,9% ruşi-lipo -veni,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 câtevas-au desfiinţat prin de populare în anii ‘90(Stânca din com. Casimcea; Ostrovu Tătarudin com. Chilia Veche; Ardealu din com.Dorobanţu). Localit. componente ale oraşului
Isaccea şi municipului Tulcea: 3.

Relieful jud. T. se caracterizează prinexistenţa a două unităţi fizico-geograficedistincte: una mai înaltă, în parteacentral-vestică, în cadrul căreia se întâl -nesc elemente ale celui mai vechi reliefde pe terit. României (respectiv unităţide orogen vechi, her cinic/kimme ric), şialta mai joasă şi mai nouă (dinCuaternar), în N şi NE, respectiv lunca şiDelta Dunării. Unităţile mai înalte derelief sunt dispuse în trei mari fâşiiparalele, ocupând c. 32% din terit. jud. T.:fâşia de N este constituită din M-ţii Măci -nului (cei mai vechi munţi din România),tociţi, cu alt. max. de 467 m (vf. Ţuţuiatusau Greci), Pod. Niculiţel şi DealurileTulcei; fâşia centrală, extinsă între Dunăre(la V) şi lacul Razim (la E), estereprezentată prin Pod. Babadag, iar fâşiasudică, corespunzând comparti mentuluinordic al Pod. Casimcea, face parteintegrantă din Pod. Dobrogei Centrale,constituit predominant din şisturi verziprepaleozoice în fundament (care aparadeseori la suprafaţă) peste care se aflădepozite jurasice şi cretacice. Regiunilejoase de relief, extinse pe c. 62% din terit.jud. T., includ Delta Dunării, cea mainouă 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 dinpreajma lacului Razim. Energia reliefuluitulcean este foarte mică, variind între 0 mla nivelul Mării Negre (Sfântu Gheorghe)şi 467 m alt. în vf. Ţuţu iatu (alt. max. ajud. T.). În cadrul Pod. Babadag (partecomponentă a Pod. Dobrogei de Nord)se remarcă o importantă linie de falie,între Peceneaga (la NV) şi Camena (laSE), care separă Pod. Dobro gei de Nordde Pod. Dobrogei Centrale.
Climă temperată, cu un pronunţatcaracter conti nental, manifestat prin vericălduroase, ierni reci, marcate adesea deviscole, amplitudini mari de temp.(66,3°C) şi prin precipitaţii reduse. Zonalitoral-maritimă a jud. T. se caracterizeazăprintr-un climat mai blând, cu veri acăror căldură este atenuată de brizarăcoroasă a Mării Negre şi ierni cu temp.nu prea coborâte (media termică a lunii

celei mai reci, la Sulina, este de –0,6°C).Temp. medie anuală este slab diferenţiatăîn perimetrul jud. T., oscilând între 10,7°la Babadag şi 11,1°C la Isaccea. Temp.max. absolută (39,5°C) s-a înregistrat lastaţia meteorologică Mircea Vodă (20aug. 1945), iar minima absolută (–26,8°C)la Tulcea (24 ian. 1942). Precipitaţiilemedii anuale însumează can tităţi cu -prinse între 359 mm la Sulina (cele maimici din ţară) şi 445 mm la Isaccea.Vânturile predomi nante bat cu ofrecvenţă  mai mare dinspre NE (18,3%),urmate de cele dinspre NV (17,1%), E(15,2%) şi N (13,1%), cu viteze mediianuale cuprinse între 0,8 şi 5,3 m/s. Întimpul verii, în condiţii de stabilitateatmosferică, se manifestă o circulaţietermică locală a aerului, sub forma brizeide mare (ziua) şi brizei de uscat (noap -tea), care se resimte la o distanţă de 10–15 km spre interiorul uscatului.
Reţeaua hidrografică, cu o densitatede 0,1–0,3 km/km2 (exclusiv DeltaDunării), cea mai scăzută din ţară, secaracterizează prin râuri scurte (al cărorcurs se desfăşoară total sau parţial peterit. jud. T.), tributare Dunării (ValeaRoştilor, Topolog, Cerna, Jijila, Luncaviţaş.a.) sau care se varsă în cuvetele lacustrede pe litoralul Mării Negre (râurile Taiţa,Teliţa, Slava, Hamangia, Casimcea ş.a.).Dună rea, care mărgineşte jud. T. la V(prin braţul Măcin sau Dunărea Veche)şi N (prin braţul Chilia), pe o distanţă de276 km, constituie pr. cale navi gabilă şisursa cea mai importantă de apă a judeţu -lui, cu atât mai mult cu cât pe sectorul eiinferior, cu cele trei guri de vărsare(Chilia, Sulina, Sfântu Gheorghe), înspecial pe braţul Sulina şi în conti nuarepe Dunăre până la Brăila, pot naviga şivase maritime. Abundenţa lacurilorfluviale (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, Golo viţa, Zmeica,Ceamurlia, Babadag) constituie tot atâtearesurse naturale de apă, cu importanţăpisci colă, ca mijloc de comunicaţie (prinintermediul numeroaselor canale) şi cabaze de agrement sau de alimentare cuapă 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 dobro gean 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 dispă rut aproape
total. Silvostepa, defri şată pe c. 85% din
supr., este reprezentată prin pâl curi 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 îndeo -
sebi din păduri de gorun (Quercus petraea),
în care este foarte abundent teiul (Tilia
tomentosa) şi jugastrul (Acer campestre);
local (pe valea Lunca viţei) apare şi fagul
(Fagus silvatica, Fagus taurica) şi unele
elemente termo file, cum sunt cărpiniţa
(Carpinus orientalis) şi mojdreanul
(Fraxinus ornus). În lunca şi Delta Dunării
sunt caracteristice pădurile de plop şi

salcie, iar pe nisipurile din jurul acestor
păduri se dezvoltă salcia pitică de nisip
(Salix rosmarinifolia), cătina albă (Hippophaë
rhamnoi des), cătina roşie (Tamarix
ramosissima) ş.a. Pe nisi pu rile litoral-
maritime se dezvoltă o vegetaţie
arenicolă, alcătuită din elemente pontice
şi sub mediteraneene (Convolvulus persicus,
Carex col chi  ca, Eryngium maritimum,
Ephedra distachya, Alys   sum borzea num ş.a.).
O zonă distinctă o for  mează 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 nume roase plante
agăţătoare (Periploca graeca, Vitis silvestris,
Humulus lupulus ş.a.). Stuful care
alcătuieşte şi formaţiuni plutitoare numite
plaur, nuferii ş.a. reprezintă vegetaţia spe -
cifică a Del tei 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.),
roză toare (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 cupri fere (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
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Dealu Orliga), de pământuri colorate
(Garvăn, Mircea Vodă), nisipuri
tithanifere (grindurile Letea şi Sărăturile),
calcare (Isaccea, Nicolae Bălcescu/fost
Başchioi, Mihail Kogăl niceanu, 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 (Casim cea) 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 alDobrogei, care s-a impus prin caracterulei de regiune propice schimburilorcomerciale şi de convieţuire a mai multoretnii. Cercetările arheologice au scos laiveală urme de locuire din Paleoliticulmijlociu şi mai ales din Neolitic(Hamangia, Tulcea, Ceamurlia de Jos,Enisala, Caugagia, Luncaviţa ş.a.) ai cărorlo cui tori au fost numiţi în modconvenţional ca purtători ai culturiiHamangia (milen. 4–2 î.Hr.), care pe lamijlocul milen. 4 î.Hr. au intrat înlegătură cu populaţiile din arealul actualal Câmpiei Române. Datorită poziţiei salegeografice, Dobrogea şi impli cit terit.actual al jud. T., se plasează ca primspaţiu al României unde cultura neoliticăîşi încheie acti vitatea spre sf. milen. 3 şiînceputul milen. 2 î.Hr., atât ca urmare adeplasării unor triburi de agricultori dinSud (prezenţa lor este atestată dedescoperirile de la Casimcea), cât şi apătrunderii concomi tente a unor triburide păstori indo-europeni care au venitdin stepele nord-pontice (de la aceştia s-agăsit un monument funerar la Ceamurliade Jos). Epoca bronzului (sec. 13–11 î.Hr.),cu un bogat fond material (seceri, topoarede tip celtic, vârfuri de săgeţi etc.) estebine reprezentată prin descoperirile dela Calfa şi Sâmbăta Nouă din com.Topolog, iar momentul de început alprimei Epoci a fierului (Hallstatt) esteatestat de vestigiile de la Babadag,Murighiol, Garvăn, Enisala, Tulcea ş.a.unde s-au găsit mărturii despre prezenţatraco-geţilor. Daco-geţii, populaţiemajoritară a Dobrogei de Nord începânddin Hallstatt şi până la cucerirea romanădin sec. 1 d.Hr., au lăsat urme bogate şivariate, descoperite  în complexelearheologice de la Babadag, Nalbant,Enisala, Agighiol, Murighiol, Sarinasuf,Garvăn ş.a. Ei aveau legături intense cugrecii 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., aurepurtat o victorie hotărâtoare (331 î.Hr.)împotriva lui Zopyrion, guvernatorulTraciei. Evoluând către o viaţă statală,geto-dacii s-au organizat în puterniceuniuni tribale, ca acelea conduse deDromichaites, Zalmodegikos şi Remaxoscare au pregătit terenul creării statuluidac centralizat din timpul lui Burebista(c. 82–44 î.Hr.). La sf. primei jumătăţi asec. 1 î.Hr. (respectiv în anul 62) terit.actual al jud. T. a intrat în componenţastatului dac centralizat, condus deBurebista, după moartea căruia (44 î.Hr.),această regiune a cunoscut o scurtăperioadă de independenţă, după care afost cucerită de romani (28 î.Hr.), inclusăîn prov. Moesia Inferior şi stă pânită deaceştia până la începutul sec. 7 d.Hr.Pentru apărarea graniţei imperiului,romanii au construit, de-a lungul cursuluiinf. al Dunării, o puternică linie defortificaţii, străjuită de numeroase castre(în jurul cărora se dezvoltau aşezări civileromane), 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), Lunca viţaş.a. Întemeierea numeroaselor castre(cetăţi), sate (villae rusticae), oraşe şimunicipii, care au atras de-a lungultimpului un mare număr de militari,veterani, colonişti şi negustori romani,au favorizat crearea unui cadru politic,economic, so cial şi cultural propicesimbiozei populaţiei geto-dacice cu aceearomană, venită din toate terit. ro mane (ex.
toto orbe romano), transfor mând Dobro -gea (inclusiv terit. actual al jud. T.) într-unveritabil bastion al romanităţii la Dunăreade Jos. Vechile dave geto-dacice (Aegyssus,
Noviodunum, Troesmis ş.a.) au devenit înperioada romană centre înfloritoare deproducţie şi comerţ.  Cu toate acestea, caurmare a retragerii autorităţii romano-bizantine din Dobro gea în sec. 7, însecolele urmă toare populaţia acestorlocuri a suferit de pe urma invaziilorinter minabile ale dife ri telor popoaremigratoare (sarmaţi, bas tarni, pecenegi,huni, goţi, slavi, uzi, cu mani ş.a.) care, îndrumul lor spre cen trele vitale aleImperiului Romano-Bizantin, străbăteau
Scythia Minor (Dobrogea de astăzi)devastând-o şi lăsând urme numeroase(valul de pă mânt sau circumvala ţiuneade la Niculiţel, de 27 km lungime,

toponime, ca Peceneaga ş.a.), saustabilindu-se aici (aşa cum au fostpopulaţiile avare, slave, bulgare ş.a.), faptdovedit de desco pe ririle de la Nalbant (onecropolă birituală aparţinând unui grupde slavi) şi Bala bancea (sec. 7–9). În anul971, terit. tulcean actual a reintrat în com -ponenţa Imperiului Bizantin cu o formăadmi nis trativă proprie, fiind organizatîn thema Paradunavonum (sau Paristrion),perioadă în care o serie de aşezări aucunoscut o dezvoltare înfloritoare(Dinogetia, Troesmis, Noviodu num,Aegyssus, Enisala ş.a.). Acest terit. a fostmenţinut cu greu de Imperiul Bizatnin,din cauza invaziilor repetate alepecenecilor, uzilor şi mai ales alebulgarilor (aceştia din urmă au pusstăpânire pe aceste meleaguri în anul1203). Ca urmare a dez voltării societăţiifeudale româneşti din Dobro gea, în sec.10–11 s-au cristalizat câteva formaţiunipoli tice locale, ca acelea conduse deJupan Dimitrie (sec. 10) sau Tatos(Chalis), Satza (Sacea) şi Sestlav (sec. 11).Decăderea puterii bizantine şi prospe -ritatea economico-socială a acestei zone(în sec. 13–14) a favorizat stimularea şicreşterea rolu lui negustorilor italieni (înspecial a genovezilor) la gurile Dunării.Acestora li se va opune însă Dobro tici,întemeietorul şi conducătorul (c. 1348–c.1386) statului feudal Dobro gea, care apurtat lupte cu genovezii aşezaţi la gurileDunării şi a intervenit în luptele dinasticedin Imperiul Bizantin, cu scopul de a-şiconsolida şi lărgi aria stăpânirilor sale.Docu mentele istorice de la sf. sec. 14(respectiv cele din 1386 şi următoarele)menţionează aceste melea guri ca făcândparte din teritoriile stă pânite de domnulMircea cel Bătrân, care se autointitula„Despot al Ţării lui Dobrotici”, iar în 1396îşi lua impunătorul titlu „… io Mirceamare voievod şi domn cu mila luiDumnezeu şi cu darul lui Dum nezeu,stăpânind şi domnind toată ţara Ungro -vlahiei şi părţile de peste munţi, încă şispre părţile tătăreşti şi Amlaşului şiFăgăraşului lui Herţeg şi Banatului deSeverin, domn şi de amândouă părţile depeste toată Dunărea şi până la Marea ceaMare şi cetăţii Durostorului stăpânitor”.Domnia lui Mircea cel Bătrân asupraDobrogei a fost de scurtă duratădeoarece, în 1417, armatele otomane,conduse de Mehmet I, au invadat acesteţinuturi pe care le-au cucerit şi le-au
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stăpânit timp de peste patru secole şijumătate (până în 1878), perioadă în careterit. tulcean actual a avut un regimspecial, fiind consi derat un sangeacautonom, condus de un bei, cu reşed. laBabadag. Gurile Dunării, care nu fuseserăocupate de turci în 1417, au rămas subcontrolul Moldovei până în 1448, iar apoisub cel al Ţării Româneşti (până în 1484),după care au fost cuce rite de armateleotomane conduse de Baiazid II. Ulterior,ca urmare a unor puternice şi frecventeatacuri ale domnilor români de a eliberaaceste ţinuturi de sub oto mani, precumşi din cauza numeroaselor incursiuni alecazacilor în această zonă, ImperiulOtoman a luat măsuri de apărare aDobrogei prin acţiunea de forti fi care aoraşelor, precum şi prin in ten sificareacolonizării acestei provincii cu familiimusulmane. Cu toate aces tea, în urmaRăzboaielor ruso-turce din anii 1768–1774şi 1787–1792, o serie de cetăţi şi aşezăridobrogene (Isaccea, Babadag, Tulcea,Măcin ş.a.) au fost cucerite de ruşi şi apoidistruse, fapt ce a determinat ruinareatreptată a provinciei turceşti. Condiţiileacestei provincii s-au înrăutăţit şi maimult după Războaiele ruso-turce din anii1806–1812 şi 1828–1829, ultimulprovocând pierderi de mare amploare. Înpofida ocupării îndelungate a acestorţinuturi de către turci şi a turcizăriiaccentuate a topo ni melor, românii aucontinuat să locuiască pe aceste melea -guri, păstrându-şi modul lor de viaţă,credinţa ortodoxă, datinile şi obiceiurile,nume roase toponime etc. Astfel, ostatistică din 1878 indică faptul că din3 776 de toponime, 2 338 (61,9%) erauturceşti, 1 260 (33,4%) româ neşti şi 178(4,7%) de alte origini. În urma Războiuluide independenţă (1877–1878), stăpânireaotomană în Dobrogea a fost curmată, iarTratatul de pace de la San Stefano(19 febr./3 mart. 1878) şi Congresulinternaţional de la Berlin (1/13 iun.-1/13iul. 1878) au consfinţit independenţaRomâniei şi drepturile acesteia asupraDobrogei. La sf. sec. 19 şi începutulsec. 20, acti vitatea portuară de la gurileDunării s-a inten sificat, s-au pus învaloare bogatele zăcăminte cuprifere dela mina Altân Tepe, s-au deschis c. 120de cariere de piatră (cele mai importantela Greci, Măcin, Turcoaia), s-au extinssuprafeţele cultivate cu cereale, plantetehnice ş.a., s-a dezvoltat pe scară largă

pescuitul etc., fapt ce a determinat im -pulsio narea schimburilor comerciale cucelelalte provincii româneşti şi deci oînregistrare ascendentă a dezvol tăriisocial-economice. Crearea statului naţio -nal unitar român în 1918 a creat cadruladecvat pentru o dezvoltare şi mai accen -tuată şi o evoluţie rapidă a economiei,ştiinţei, culturii, a dinamizării tuturordomeniilor vieţii sociale, cu excepţiascurtei peri oade din timpul crizei anilor1929–1933. În peri oada interbelică, jud.
T. ocupa o supr. de 8 626 km2 (cel maimare din ţară) şi cuprindea patru plăşi,cinci oraşe şi 155 sate. După instaurareacomunis mului în România (1945), dez -voltarea jud. T. a fost încadrată în coor -donatele economiei planificate impusă şicondusă de partidul comunist timp de45 de ani, până la prăbuşirea acestuia îndec. 1989. Ca o modalitate de concentrareşi de coordonare planificată a tuturoractivităţilor, regimul comunist a desfiin -ţat jud. T. prin Legea nr. 5 din 8 sept. 1950,înfiinţând regiunea Constanţa pentru totspaţiul dobrogean cuprins între Dunăreşi Marea Neagră, iar în perioada 1960–1968, cele două foste judeţe dobrogene,din perioada inter belică, Constanţa şiTulcea, au evoluat împreună în limiteleunei singure unităţi ad-tiv teritoriale,cunoscută sub numele de regiuneaDobrogea, cu reşed. la Constanţa, extinsăpe 15 460 km2, care includea şapte raioa -ne, opt oraşe şi câteva sute de sate. La 17febr. 1968, prin Legea nr. 2 au fostreînfiinţate judeţele Tulcea şi Constanţa,în limitele actuale.

Economia actuală, aflată în plinproces de extindere, modernizare, restuc -turare şi privatizare a întreprinderilor,de apariţie şi dezvoltare a unor noisocietăţi comerciale cu capital privat, deadap tare la economia concurenţială depiaţă etc., se caracterizează printr-oindustrie diversificată, o agriculturăbazată tot mai mult pe proprietateaparticulară, un comerţ activ, favorizat detoate cate goriile mijloacelor de transport(rutier, feroviar, fluvial, maritim şiaerian), precum şi printr-o acti vitateturistică accentuată, de valorificare afrumu seţilor Deltei Dunării.
Industria reprezintă încă ramura pr.a economiei jud. T. (cu toate că turismular fi trebuit să-i ocupe locul mai de mult),contribuind cu ponderi însem nate larealizarea producţiei judeţene. Întreprin -derile industriale tulcene, situate în cen -trele urbane (Tulcea, Babadag, Isaccea,

Măcin şi Sulina) şi în unele aşezări rurale(Niculiţel, Topolog, Mihail Kogălniceanuş.a.) produc traulere pentru pescuit, vase-dormitor, utilaj chimic, alumină şi feroa -liaje, cărămizi refractare, mobilă, cheres tea,mase plas tice, confecţii, tricotaje, fire debumbac, covoare, plăci de stufit, conservede peşte, de legume şi fructe, preparatedin carne şi lapte, băuturi alcoolice, bere,pani ficaţie, tutun fermentat etc. În cadruljud. T. se individualizează economiapiscicolă, care ocupă un loc particular îneconomia judeţului şi a ţării, a căreiproducţie se realizează atât din apeleDunării, din lacurile deltaice şi litorale,din Marea Neagră, cât şi din pepinierelepiscicole de la Sarinasuf, Calica, Obretin,Stipoc ş.a.
Agricultura, cu un procent din ce înce mai mare de privatizare, dispune decondiţii pedo-climatice favorabile şi desuprafeţe agricole destul de mari înraport cu configuraţia sa fizico-geo -grafică. La sf. anului 2007, fondul funciaral jud. T. cuprindea 363 941 ha terenuriagricole (din care 305 022 ha, respectiv83,8% în sectorul privat), 93 416 hapăduri, 351 976 ha acoperite cu ape şibălţi (locul 1 pe ţară) şi 40 542 ha altesuprafeţe. În acelaşi an, din totalul supr.agricole (363 941 ha), 291 231 ha erau tere -nuri arabile, 62 719 ha păşuni naturale,90 ha fâneţe, 8 207 ha vii şi pepiniereviticole şi 1 694 ha livezi şi pepi nierepomicole. În anul 2007, terenurile arabileerau cultivate cu plante uleioase (65 777ha), grâu şi secară (57 221 ha),  floarea-soarelui (44 457 ha), porumb (43 020 ha),orz şi orzoaică (16 654 ha), plante furajere,ovăz, soia, legu mi noase pentru boabe,cartofi, legume etc. Natura solurilor,condiţiile climatice şi expoziţia însorită aunor terenuri deluroase favorizeazădezvoltarea viticulturii în arealele localit.Niculiţel, Babadag, Tulcea, Isaccea, Dăeniş.a. În anul 2007, pro ducţia totală destruguri a jud. T. a fost de 15 784 tone.Prezenţa unor păşuni naturale, precumşi existenţa unei producţii cerealiereapreciabile (520 374 tone, 2007), favo -rizează dezvoltarea corespunzătoare asectorului zootehnic. La începutul anului2008, în jud. T. existau 30 504 capetebovine (din care 30 450 capete în sectorulparticular), 120 802 ca pete porcine(120 325 capete în gospodării private),316 242 capete ovine (315 797 capete încurţile ţăranilor), în special cu lână finăşi semifină, de la care s-au obţinut 757tone de lână, 42 754 capete caprine, 18 176

1018 Tulcea



capete cabaline; avicultură (1 048 040capete păsări). Prezenţa unor plantaţii detei şi salcâm, precum şi a unei florebogate de baltă, determină practicarea pescară largă a apiculturii, care în anul 2007număra 22 206 familii de albine, de la cares-a obţinut o producţie totală de 339 tonemiere. O importanţă deosebită pentrueconomia tulceană o au pescuitul fluvial,lacustru şi maritim, precum şi vânatul şipescuitul sportiv, practicate în modspecial în Delta Dunării.
Căile de comunicaţie tulcene asigurăîntreaga gamă de transporturi (rutiere,feroviare, fluviale, maritime, aeriene),fiind al doilea judeţ al ţării, după jud.Constanţa, care beneficiază de prezenţape terit. lor a tuturor categoriilor de ase -menea mijloace. Transporturile fluvialeşi maritime de mărfuri şi călători serealizează prin intermediul porturilorTulcea, Sulina (statut de porto franco),Sfântu Gheorghe, Isaccea, Chilia Veche,Măcin, iar cele aeriene prin aeroportuldin com. Mihail Kogălniceanu, situat la21 km de Tulcea. Pe braţul Sulina şi încontinuare pe Dunăre până la Brăila potpătrunde şi vase maritime, fapt cefavorizează un intens comerţ de tranzit.Transportul feroviar este deservit de osingură linie de c.f. (Tulcea–Babadag–Baia–Topraisar–Medgidia), neelectri -ficată, în lungime de 103 km, fapt cedetermină o densitate de 12,1 km/1 000km2 (cea mai scăzută din ţară). La sf.anului 2007, reţeaua drumurilor publicetulcene însuma 1 335 km (din care 343km drumuri moder nizate) cu o densitatede 15,7 km/100 km2 (cea mai mică dinţară), asigurând legături bune cu judeţulînvecinat (Constanţa), precum şi cucelelalte judeţe ale ţării prin punctele detrecere cu bacul peste Dunăre de laSmârdan–Brăila şi I.C. Brătianu–Galaţi.
Învăţământ, cultură şi artă. În anulşcolar 2007–2008, în perimetrul jud. T. îşidesfăşurau activitatea nouă grădiniţe decopii, cu 8 458 copii înscrişi şi 446educatori, 49 şcoli generale (învăţământ

primar şi gimnazial), cu 19 729 elevi şi1 569 cadre didactice, 19 licee, cu 7 625elevi şi 485 profesori, 11 şcoli profe -sionale, cu 2 852 elevi şi 171 profesori şiun Institut de învăţământ superior laTulcea (filială din 1993 a Universităţii„Andrei Şaguna” din Constanţa), uncolegiu de marină civilă ş.a. În anul 2007,activitatea cultural-artistică era susţinutăde patru case de cultură, 42 cămineculturale, un cinematograf, 162 biblioteci,cu 1 755 000 vol., un Institut de CercetăriEco-Mu zeale (singurul din ţară), nume -roase muzee ş.a. La Tulcea au locFestivalul internaţional al folclorului dinţările dunărene (în anii cu soţ) şiFestivalul internaţional al folclorului dinţările latine (în anii fără soţ), precum şiun Festival naţional al colin delor şiobiceiurilor de Crăciun, Anul Nou şiBobotează. Activitatea spor tivă sedesfăşoară în cadrul celor 26 de secţiisportive în care sunt cuprinşi 904 sportivilegitimaţi, 29 antrenori şi 29 arbitri.
Ocrotirea sănătăţii. La sf. anului2007, reţeaua unităţilor sanitare tulcenecuprindea patru spitale, cu 1 237 paturi(un pat de spital la 202 locuitori), treidispensare, 87 farmacii  şi punctefarmaceutice ş.a. În acelaşi an, asistenţamedicală era asigurată de 327 medici (unmedic la 766 locuitori), 84 medicistomatologi (un medic stomatolog la2 983 locuitori) şi 1 183 cadre medicale cupregătire medie.
Turism. Existenţa numeroaselorlocuri istorice, cu vestigii geto-dacice,romane, bizantine etc., a monumentelordin centrele urbane, a celei mai mari părţidin complexul lacustru Razim, a uneiporţiuni din litoralul Mării Negre şi maiales prezenţa Deltei Dunării pe terit. jud.

T., fac ca spre acest judeţ să se îndrepteanual un mare număr de turişti românişi străini. Originalitatea deosebită subaspect morfohidrografic (canale, gârle,grinduri, insule, dune etc.), faunistic(mistreţi, vulpi, iepuri, nutrii, hermine,bizami, câinele enot, pelicani, egrete, raţe

şi gâşte sălbatice, cormorani, lişiţe, variatespecii de peşti, dintre care unii cu marevaloare economică – morun, nisetru,cega, păstruga, şalăul, ştiuca ş.a.) şiforestier (păduri de stejar, tei şi plop, înasociere cu o bogată vegetaţie de arbuştişi plante agăţătoare), precum şi modulspecific de viaţă al localnicilor, adaptatla mediul deltaic, predominant acvatic(renumitele sate pescă reşti), fac din DeltaDunării unul dintre cele mai interesanteşi mai atractive obiective turistice ale ţării,precum şi locul preferat de pescuit sauvână toare al multor amatori. Turismuldeltaic este favo rizat şi de faptul căfiecare anotimp al anului prezintă atracţiioriginale, dar dintre toate, se pare, că celmai frumos anotimp în Delta Dunării şiadevăratul sezon turistic este toamna, cuo paletă variată de culori naturale şi maiales cu o perioadă optimă pentru pescuitşi vânat. Punctul de pregătire şi plecarespre Delta Dunării îl reprezintă muni -cipiul Tulcea, care este, totodată, şi sediulRezer vaţiei Biosferei Delta Dunării. Încadrul Deltei Dunării sunt câteva peri -metre constituite ca rezer vaţii complexe,cum sunt pădurile Letea şi Cara orman,arealul Periteasca–Bisericuţa–Gura Porti -ţei (3 900 ha), unde cuibăresc pelicanul şicălifarul alb şi îşi găsesc adăpostulnenumărate păsări de pasaj, complexulRoşca–Buhaiova–Hrecişca (15 400 ha), cumari colonii de pelicani, egrete, cor -morani, stârci ş.a. O atracţie deosebită oare şi rezervaţia forestieră „Valea Fagilor”din Luncaviţa (154,2 ha), alcătuităpredominant din fag, unele exemplareavând dimensiuni impre sionante (38 mînălţime şi peste un metru grosimeatrunchiului). În anul 2007, capacitatea decazare turistică a jud. T. era de 3 400locuri, repartizate în 17 hoteluri şimoteluri, un han turistic, o cabană, uncamping, 39 vile, 9 pensiuni turisticeurbane, 23 pensiuni turistice rurale, treitabere pentru copii. Indicativ auto: TL
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I. Municipii                                 Localit. componente ale 
                                                    municipiului

1. TULCEA (300 î.Hr.)            1. Tudor Vladimirescu (f. 1912)

II. Oraşe                                       Localit. componente ale 
                                                    oraşelor

1. BABADAG (1263)
2. ISACCEA (1321)                 1. Revărsarea

2. Tichileşti

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



3. MĂCIN (100 d.Hr.)
4. SULINA (950)
III. Comune                                 Satele componente
                                                        (primul sat este reşed. com.)
1. BAIA                                   1. Baia

2. Camena
3. Caugagia
4. Ceamurlia de Sus
5. Panduru

2. BEIDAUD                           1. Beidaud
2. Neatârnarea
3. Sarighiol de Deal

3. BEŞTEPE                           1. Beştepe
2. Băltenii de Jos
3. Băltenii de Sus

4. C. A.  ROSETTI                  1. C.A. Rosetti
2. Cardon
3. Letea
4. Periprava
5. Sfiştofca

5. CARCALIU                         1. Carcaliu

6. CASIMCEA                        1. Casimcea
2. Cişmeaua Nouă
3. Corugea
4. Haidar
5. Rahman
6. Războieni
7. Stânca*

7. CEAMURLIA DE JOS         1. Ceamurlia de Jos
2. Lunca

8. CEATALCHIOI                    1. Ceatalchioi
2. Pătlăgeanca
3. Plauru
4. Sălceni

9. CERNA                               1. Cerna (1790)
2. General Praporgescu
3. Mircea Vodă
4. Traian 

10. CHILIA VECHE                1. Chilia Veche (sec. 10)
2. Câşliţa
3. Ostrovu Tătaru*
4. Tatanir

11. CIUCUROVA                    1. Ciucurova
2. Atmagea
3. Fântâna Mare 

12. CRIŞAN                            1. Crişan
2. Caraorman
3. Mila 23

13. DĂENI                               1. Dăeni

14. DOROBANŢU                  1. Dorobanţu
2. Ardealu*
3. Cârjelari
4. Fântâna Oilor
5. Meşteru

15. FRECĂŢEI                        1. Frecăţei
2. Cataloi
3. Poşta
4. Teliţa

16. GRECI                              1. Greci (1790)
17. GRINDU                            1. Grindu (1750)
18. HAMCEARCA                  1. Hamcearca

2. Balabancea
3. Căprioara
4. Nifon

19. HORIA                              1. Horia
2. Cloşca 
3. Floreşti

20. I. C.  BRĂTIANU              1. I. C.  Brătianu1

21. IZVOARELE                     1. Izvoarele
2. Alba
3. Iulia

22. JIJILA                               1. Jijila
2. Garvăn

23. JURILOVCA                     1. Jurilovca2 (1826)
2. Sălcioara3
3. Vişina

24. LUNCAVIŢA                     1. Luncaviţa
2. Rachelu

25. MAHMUDIA                      1. Mahmudia

26. MALIUC                            1. Maliuc
2. Gorgova
3. Ilganii de Sus
4. Partizani
5. Vulturu

27. MIHAI  BRAVU                 1. Mihai Bravu
2. Satu Nou
3. Turda

28. MIHAIL KOGĂLNICEANU 1. Mihail Kogălniceanu
2. Lăstuni
3. Rândunica
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* 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.



29. MURIGHIOL                     1. Murighiol 1
2. Colina
3. Dunavăţu de Jos
4. Dunavăţu de Sus
5. Plopul
6. Sarinasuf
7. Uzlina

30. NALBANT                        1. Nalbant
2. Nicolae Bălcescu (fost Başchioi)
3. Trestenic

31. NICULIŢEL                       1. Niculiţel

32. NUFĂRU                          1. Nufăru
2. Ilganii de Jos
3. Malcoci
4. Victoria

33. OSTROV                          1. Ostrov (1848)
2. Piatra

34. PARDINA                          1. Pardina2

35. PECENEAGA                   1. Peceneaga

36. SARICHIOI                       1. Sarichioi
2. Enisala (1330)
3. Sabangia
4. Visterna

5. Zebil
37. SFÂNTU  GHEORGHE     1. Sfântu Gheorghe (1327)
38. SLAVA  CERCHEZĂ        1. Slava Cercheză (1828)

2. Slava Rusă
39. SMÂRDAN                       1. Smârdan

40. SOMOVA                          1. Somova
2. Mineri
3. Parcheş

41. STEJARU                         1. Stejaru (1573)
2. Mina Altân Tepe
3. Vasile Alecsandri

42. TOPOLOG                        1. Topolog
2. Calfa
3. Cerbu
4. Făgăraşu Nou
5. Luminiţa
6. Măgurele
7. Sâmbăta Nouă

43. TURCOAIA                       1. Turcoaia

44. VALEA  NUCARILOR       1. Valea Nucarilor
2. Agighiol
3. Iazurile

45. VALEA TEILOR                  1. Valea Teilor3

46. VĂCĂRENI                          1. Văcăreni

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 ende mice
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 şistaţie seismologică (Tulnici). În satulLepşa se află mănăstirea cu acelaşi nume(de maici), întemeiată ca schit în 1774 cuo biserică din lemn cu hramul „NaştereaMaicii Domnului”, construită în 1774–1780; afectată de un incendiu în 1929,biserica a fost refăcută din lemn pefundaţie de piatră în 1930–1936. Schitula fost desfiinţat de autorităţile comunisteîn 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 Voie vozi” (ante 1809, reclădită în1891) în satul Tulnici. În com. T. se aflărezervaţiile forestiere Lepşa-Zboina (211ha) şi Tişiţa (307 ha), cu arbori multisecu -lari, şi rezervaţia floristică şi peisagisticăcascada Putnei (10 ha), declaraterezervaţii în 1973. Popas turistic. Zonă deinteres cinegetic. Până la 22 mai 2003,com. T. a avut în componenţă satele
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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.

3 Între 13 oct. 1983 şi 7 mai 2005 (când a devenit comună),
satul Valea Teilor s-a numit Poiana Teilor.

TULGHEŞ, com. în jud. Harghita,alcătuită din 4 sate, situată la poalele deNV ale Masivului Suhard şi cele de NEale M-ţilor Giurgeu, pe râul Bistricioara,în zona de confl. cu Putna; 3 209 loc. (1ian. 2011): 1 657 de sex masc. şi 1 552 fem.Nod rutier. Expl. şi prelucr. lemnului(cherestea). Cuptor de ars varul, moarăde apă şi joagăr (din 1875), în satulTulgheş. Centru de prelucr. artistică alemnu lui şi de cusături şi ţesăturipopulare. Muzeu etno grafic (inauguratîn sept. 2000); Cămin cultural (1972) cu obibliotecă publică (peste 17 600 vol.).Sanatoriu. În satul Tulgheş, atestat docu -men tar în 1850, se află o biserică din lemncu dublu hram „Sfinţii Arhangheli Mihailşi Gavriil” şi „Tăierea Capului SfântuluiIoan Botezătorul”, datând din 1815,reparată în anii 1924, 1945, 1975, declaratămonument istoric, o biserică de zid cuhramul „Adormirea Maicii Domnului”(1895), o biserică romano-catolică (1900–



Hăulişca şi Păuleşti, care la acea dată auformat com. Păuleşti, jud. Vrancea.
TULUCEŞTI, com. în jud. Galaţi, alcă -tuită din 3 sate, situată în partea de E aCâmpiei Covurlui, în lunca şi pe teraselede pe dr. râului Prut, pe cursul inf. alrâului Chineja, la graniţa cu RepublicaMoldova; 7 530 loc. (1 ian. 2011): 3 805 desex masc. şi 3 725 fem. Staţie (în satulTuluceşti) şi haltă de c.f. (în satul Şiviţa).Nod rutier. Centru viticol şi de vinificaţie.Studii de fezabilitate pentru construireaunui parc eolian cu 41 de turbine cu oputere de 143,5 MW. Producţie de mobilăşi ambalaje. Sere legumicole. Herghelie(din 1989), desfiinţată în martie 2012, iarcaii transferaţi la herghelia Cislău. Fermăavicolă şi crescătorie de nutrii (în satulŞiviţa). Viticultură. Cămin cultural.Bisericile cu hramurile „Adormirea MaiciiDomnului” (ante 1809, reclădită în 1881)şi „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”(sec. 19), în satele Şiviţa şi Tuluceşti. SatulTuluceşti este atestat documentar în 1552.În 1994, pe terit. com. T. s-au produsputernice alu necări de teren. Înperimetrul comunei se află pădureaGârboavele (100 ha), declarată rezervaţieforestieră, formată predo mi nant dinstejar pufos (Quercus pubescens) şi stejarbrumăriu (Quercus pedunculiflora), laparterul căreia vegetează o serie de speciirare: stânjenelul (Iris brandzae), drobul(Cytisus heufelii), bujorul românesc(Paeonia pere grina var. romanica), umbra-iepurelui (Asparagus officinalis) ş.a.
TUNARI, com. în jud. Ilfov, alcătuită din2 sate, situată în Câmpia Vlăsiei, pecursul superior al râului Pasărea, la 18km N de Bucureşti; 4 453 loc. (1 ian.2011): 2 204 de sex masc. şi 2 249 fem.Fabrici de sucuri naturale şi de preparatedin carne. Fermă avicolă. Culturi decereale, plante tehnice şi de nutreţ,floarea-soarelui, legume ş.a. Pomicultură.În 1843, la Tunari a fost pusă în funcţiuneprima ţesătorie mecanică din ŢaraRomânească care folosea războaie meca -nice aduse din Austria, meşteri dinGerma nia şi muncitori români. Pădurede stejari. Între 23 ian. 1981 şi 10 apr. 1997a făcut parte din Sectorul Agricol Ilfov.În satul Tunari se află biserica avândhramul „Sfântul Nicolae” (1754) şiMonumentul eroilor căzuţi în timpulPrimului Război Mondial (autor: D.Măţă oanu).

TUNGUJEI, Iazul ~ Õ Ţibăneşti.

TUPILAŢI, com. în jud. Neamţ, alcătuitădin 4 sate, situată în lunca şi pe teraselerâului Moldova, în zona de confl. cuValea Albă, la poalele Sub carpaţilorNeamţului; 2 315 loc. (1 ian. 2011): 1 135de sex masc. şi 1 180 fem. Nod rutier.Centru de reparat maşini şi utilajeagricole. Produse alim. Vestit târg anualde vite, de produse agricole şi de lem -nărie. Case vechi (sec. 19). În satul Tupi -laţi se află biserica având hramul „SfinţiiVoievozi” (ante 1811, reparată în 1923) şicasa „Catargi” (1842), iar în satul HanulAncuţei există celebrul rateş cunos cut subnumele de „Hanul Ancuţei”. Construitdin cărămidă (1718), la o răspântie dedrumuri ce se îndreptau către Roman,Piatra-Neamţ şi către Iaşi, acest han esteo clădire de plan dreptunghiular(40 x 18 m), tipică hanurilor moldo -veneşti, cu un vast acoperiş din draniţă,la adăpostul căruia se află camerelepentru cazare şi şopronul pentru animaleşi căruţe. Ruinat în 1943, a fost refăcut înanii 1966–1967. Acest han l-a inspirat peMihail Sadoveanu în elaborarea lucrării
Hanul Ancuţei (1928).
TUR, râu în NV României, afl. stg. al Tiseipe terit. Ungariei; 70 km; supr. bazinului:1 200 km2. Izv. din partea de V a M-ţilorGutâi, 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 alM-ţilor Gutâi prin intermediul unei panteaccentuate (20‰), intră apoi în Depr.Oaş, trecând prin oraşul Negreşti-Oaş,unde panta scade la 2–8‰, iar în aval deconfl. cu Valea Rea pătrunde în CâmpiaSomeşului pe care o traversează de la Ela V cu un curs domol, mean drat,determinat de scăderea pantei la 0,1‰.În cursul inf. albia devine instabilă, sedespleteşte şi meandrează puternic. Înaval de confl. cu râul Turţ este îndiguit.Pe cursul mijlociu al râului T., în arealulcom. Călineşti-Oaş, s-a realizat lacul deacumulare Călineşti (364 ha; vol.: 7,4 mil.m3) pe malurile căruia există amenajăripentru odihnă şi agrement. Afl. pr.: ValeaRea, Valea Albă, Talna, Lechincioara,Turţ.
TURBUREA, com. în jud. Gorj, alcătuitădin 5 sate, situată la poalele de SV aleDealurilor Amaradiei şi cele de SE aleDealului Bran, pe cursul inf. al râuluiGilort; 4 521 loc. (1 ian. 2011): 2 237 desex masc. şi 2 284 fem. Haltă de c.f. (în

satul Turburea). Expl. de petrol şi gazenaturale. 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 înpartea de S a Dealurilor Jiului, pe râulJilţu, în zona de confl. cu Jiul; 8 143 loc.(1 ian. 2011): 4 073 de sex masc. şi 4 070fem. Supr.: 78,9 km2, din care 8,6 km2 înintravilan; densitatea: 947 loc./km2. Staţiede c.f. (Turceni). Centrală electrică şi determoficare construită în anii 1972–1982,cu şapte grupuri energetice de câte330MW fiecare, în total cu o putereinstalată de 2 310 MW (cea mai mare dinRomânia). Primul grup energetic a intratîn funcţiune în iulie 1978. Centrala a fostretehnologizată după anul 1990.Hidrocentrală (9,9 MW) dată în folosinţăîn 1989. Creşterea bovinelor. Pomicultură(meri, pruni, peri). Turceni aparemenţionat documentar ca sat, prima oară,în 1499. Com. T. a fost trecută în categoriaoraşelor la 7 apr. 2004 având în subordinead-tivă localit. componentă Jilţu şi sateleGârbovu, Murgeşti, Strâmba-Jiu şi ValeaViei. În satul Strâmba-Jiu se află mănăs -tirea Strâmba (de maici), cu biserica„Sfânta Treime”, ctitorie călugărească din1487 şi atestată documentar în 1519,Distrusă de un incendiu în 1724, bisericaa fost refăcută şi pictată în 1793 prinosârdia marelui armaş ConstantinRâioşeanu, având faţadele deco rate cupanouri dreptunghiulare, mărginite deciubuce. Biserica a fost restaurată în 1927şi reparată în 1983. După o perioadăîndelungată de funcţionare ca biserică deparohie (din 1812), mănăstirea a fostreînfiinţată în 1923. În cătunul Stolojanise află o biserică din lemn cu hramul„Sfântul Nicolae” (1774, refăcută în 1846). 
TURCINEŞTI, com. în jud. Gorj, alcătuitădin 4 sate, situată în partea de N a Depr.Târgu Jiu, la poalele de SE ale DealuluiStroieşti şi cele de V ale Dealului Săcelu,pe râul Jiu; 2 239 loc. (1 ian. 2011): 1 070de sex masc. şi 1 169 fem. Expl. de balast.Pomicultură (meri, peri, pruni). În satulCartiu se află casa „Cartianu” (sec. 18), osinteză reuşită dintre o culă şi o casăţărănească, şi biserica având hramul„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” (1817, cumodifi cări din 1904–1908), iar în sateleHorezu şi Rugi există bisericile din lemncu hramurile „Adormirea MaiciiDomnului” (1814) şi „Sfântul Gheorghe”(1691, refăcută în 1833).
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TURCOAIA, com. în jud. Tulcea, formatădintr-un sat, situată la poalele de SV aleM-ţilor Măcin, pe dr. braţului DunăreaVeche (sau Măcin); 3 521 loc. (1 ian. 2011):1 697 de sex masc. şi 1 824 fem. Nodrutier. Expl. de granit, cuarţit şi porfir.Morărit; produse lactate şi de panificaţie.Creşterea bovinelor şi porcinelor. Pescuit.Pe terit. com. T., în punctul „Igliţa”, aufost descoperite (1861–1863, 1865, 1880–1900, 1939, 1971, 1977) urmele unei ampleaşezări romane, cu două fortificaţii,identificată cu oraşul roman Troesmis,construit pe locul unei vechi cetăţi traco-getice din sec. 4 î.Hr. După Războaieledaco-romane, în vremea împăratuluiTraian, Troesmis a devenit un importantpunct strategic în care a fost cantonată,până în 167, Legiunea a V-a Mace donica,transferată de împăratul Traian la Oescus(azi Ghighen, Bulgaria). Tot la Troesmisa staţionat permanent, până în a douajumătate a sec. 3 un vexillatio (detaşamentmilitar) aparţinând Legi unii a I-a Italica.În timpul domniei lui Marcus AureliusAntonius (161–180), în jurul anului 170,oraşul Troesmis a fost ridicat la rangul de
munici pium (până atunci avea regim de
territorium mili tarae). În sec. 2–3, Troesmisa fost şi centrul religios al cultului Romeişi sediul pentru sacerdos provin ciae.Distrus de invaziile carpo-gotice, oraşul
Troesmis a fost refăcut la sf. sec. 3 şiînceputul sec. 4, ajungând în sec. 6 unuldintre pr. oraşe ale eparhiei Scythia(ultima menţiune ca oraş din eparhiaScythia datează din sec. 10). Bizantinii aulocuit la Troesmis până prin sec. 12.Săpăturile arheologice efectuate aici auscos la iveală un bogat material epigrafic(c. 80 de inscripţii) şi ruinele a două cetăţiromano-bizntine din sec. 4–6: Cetatea de
Est (120 x 145 m), de tip moeso-roman,de plan poligonal, cu turnuri în formă depotcoavă la colţuri, datează din sec. 5, îninteriorul ei fiind descoperite douăbazilici şi zidurile mai multor edificii;
Cetatea de Vest, situată pe unpromontoriu, de tip dunărean târziu, areformă oarecum trapezoidală (c. 100 x 50m), cu ziduri de apărare, şi cu turnurisemicirculare la colţuri. Între cele douăcetăţi se afla aşezarea civilă, delimitatăde trei valuri cu şanţuri, reprezentândpatru faze succesive de dezvoltare aaşezării în perioada sec. 2–7. În satulTurcoaia 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
agri cole. Parc zoologic (1953). În sec. 18–
19, la T. a funcţionat un centru de
ceramică populară, cu cromatică albastru,
verde şi roşcat. Staţiune balneocli -
materică 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 însu mează c.
550 mm anual) şi ape minerale clorurate,
sodice, de mare concentraţie (225,5 mg/l)
pro ve nite din lacurile sărate (unele cu
caracter helioterm, vara) existente la c. 4
km de oraş, catonate în vechile saline

(unele romane). Nămol de turbă cu efecte
terapeutice. Staţiunea este indicată în
tratarea afecţiunilor reumatismale
(spondiloze în stadiu incipient, artroze,
poliar tro ze, tendinoze ş.a.), a celor post -
tra u matice (stări după entorse, luxaţii şi
fracturi ale oaselor membrelor, tratate
ortopedico-chirurgical şi vindecate),
neurologice periferice (pareze uşoare,
sechele minore după polineuro patii),
cardiovasculare (varice în stadiu inci -
pient), ginecologice (insuficienţă ova -
riană, cervicite cro nice) şi derma tologice
(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 Mace donica, devenind după
această dată sediul garni zoanei 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
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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 împă -
ratului 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 meşte şugăresc, 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 desco -
perite mai multe frag mente 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 menţio nată în
documente cu numele Civitas Tordensis.
Cetatea şi aşezarea de aici, întemeiate pe
baza exploatării sării, s-au dezvoltat
neîntrerupt, căpă tând 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 Choro graphia 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 prin cipatului 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 romano-
catolică, iar din 1564 aparţine cultului
reformat-calvin, a fost construită în anii
1400–1494, în stil gotic, cu transformări
baroce din 1800. Biserica are o singură
navă de 26 m lungime, 8,50 m lăţime şi
16 m înălţime. În sec. 17 a fost demolat
altarul (corul) pe locul lui fiind construit
un turn cu clopot care s-a prăbuşit în 1862
din cauza fundaţiei slabe. Turnul actual,
cu ceas, de 60 m înălţime, de factură
gotică, a fost ridicat în 1904–1906.
Biserica, înconjurată cu ziduri puternice
în peri oada 1560–1570, din care astăzi se
mai păstrează câteva fragmente, a fost
declarată monument istoric în anul 2004;
biserica romano-catolică (Biserica Mare),
construită în 1475–1504, în stil gotic, are
50 m lungime, 18,20 m lăţime şi altar de
20,20 m lungime, iar interiorul reame -
najat în stil broc, în 1822. Până în 1568 a
aparţinut cultului romano-catolic, apoi a
fost preluată de cultul unitarian (1568–
1721) după care a revenit din nou cultului
romano-catolic (1721). Declarată monu -
ment istoric în 2004; biserica romano-
catolică, nouă, construită în perioada
1999–2008, sfinţită la 11 aug. 2008; Palatul
Voievodal (sec. 16), cu elemente
arhitectonice gotice şi renascentiste,
restaurat în 1818 şi 1886-1887, renovat în
2008-2010 şi declarat monument istoric
în 2010. Aici au avut loc dietele
Transilvaniei (ultima s-a ţinut în 1759);
azi găzduieşte Muzeul de istorie; clădirea
vechii Prefecturi (sec. 19); clădirea
Teatrului municipal, construită în stil
eclectic în 1901-1904; catedrala orto doxă
cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil” construită în stil neobizantin în
1926–1935, după planul arhitec tului Ion
D. Trajanescu, cu picturi murale

interioare originare executate de Dumitru
Belizarie, dar acoperite în 1948 cu un strat
de vopsea maron; Monumentul închi nat
lui Mihai Viteazul, ridicat la 3 km S de
oraş, pe locul unde acesta a fost asasinat
în 1601, este de fapt un obelisc înalt de
16 m confecţionat din beton armat şi
placat cu marmură de Ruschiţa, operă a
lui Marius Butunoiu, dezvelit la 5 mai
1977. Obeliscul a fost plasat pe locul unei
troiţe din lemn ridicată în 1923. În
apropierea acestui monument a fost
construită o biserică (sfinţită în anul
2005), copie a bisericii Mihai Vodă din
Bucureşti; Grupul statuar Horea, Cloşca
şi Crişan executat în bronz de Ioan Lucian
Murnu, dezvelit în 1976; Monumentul
Martirilor, ridicat în memoria celor 18
victime ucise la 24 sept. 1944 de armata
horthystă, dezvelit în 1995; bustul lui Ioan
Raţiu (dezvelit la 9 iun. 1930), operă a
sculpto rului Cornel Medrea; statuia
„Lupa capitolina” este o copie realizată
în 1992 în atelierul Fondului Plastic din
Bucureşti după modelul celei primite în
dar, în 1924, de oraşul Târgu Mureş de
la municipalitatea Romei. Acea statuie
s-a aflat amplasată la Turda din 1940
până în 1990 când a fost retrocedată
municipiului Târgu Mureş; Statuia lui
Avram Iancu, dezvelită la 25 oct. 1998,
operă a sculptorilor Emil Creţu din Cluj-
Napoca şi Aurel Voina din Bucureşti.
Municipiul T. este un important centru
turistic.
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TURDAŞ, com. în jud. Hunedoara,alcătuită din 4 sate, situată pe valeaMureşului, în culoarul Orăştiei, la poalelede SE ale M-ţilor Metaliferi; 1 991 loc. (1ian. 2011): 974 de sex masc. şi 1 017 fem.Staţie (în satul Turdaş) şi haltă de c.f. (însatul Pricaz). Pe terit. satului Turdaş,menţio nat documentar, prima oară, în1332, cu numele Sacerdos de Cordas
(Tordas), au fost descoperite (1895, 1910)vestigiile unei aşezări nefortificate,datând din Neoliticul târziu (milen. 5–4î.Hr.), aşe zare după care a fost denumităvarianta transilvăneană a culturii Vinča(cultura Vinča-Turdaş). Aici au fost găsitevase ceramice modelate cu mâna, confec -ţionate din pastă roşie cu decor de benzicu înţepături (romburi, unghiuri ascuţite),figurine femi nine, măsuţe-altar dinteracotă ş.a. Biserică din sec. 15 (azibiserică reformată), declarată monumentistoric).
TURENI, com. în jud. Cluj, alcătuită din5 sate, situată la poalele de SE aleDealurilor Feleacului, în Depr. Tureni, perâul Valea Racilor; 2 453 loc. (1 ian. 2011):1 215 de sex masc. şi 1 238 fem. Expl. decalcar. Fabrică privată de sucuri naturaledin fructe, dată în folosinţă la 18 iun.1993. Iazuri piscicole. Pomicultură (meri,pruni, peri, nuci). Cul turi de grâu şiporumb. Satul Tureni apare menţio natdocumentar, prima oară, în 1276, cunumele Villa Thur. Biserica având hramul„Pogorârea Duhului Sfânt” (1794), însatul Miceşti. Agroturism.
TURIA, com. în jud. Covasna, alcătuitădin 2 sate, situată în partea de NV a Depr.Târgu Secuiesc, la poalele de NE aleM-ţilor Bodoc şi cele de SV ale M-ţilorNemira, la 850 m alt., pe pârâul Turia (afl.al Râului Negru), la 48 km NE de muni -cipiul Sfântu Gheorghe; 3 840 loc. (1 ian.

2011): 1 897 de sex masc. şi 1 943 fem.Expl. de argile. Prelucr. lemnului. Culturide cartofi. Pe Valea Iadului (M-ţii Bodoc)se evidenţiază o serie de fenomenepostvulcanice (emanaţii de dioxid decarbon şi hidrogen sulfurat, îndeosebi înMasivul Puciosu, unde există câtevapeşteri cu emanaţii solfatariene şimofetice). Staţi une balneoclimatericăsezonieră, de interes local, cu climatsubmontan, tonic (temp. medie anualăeste de 6°C; în iul. media termică este de17°C, iar în ian. de –4°C; precipitaţiilemedii însumează 800–900 mm anual) şicu 20 de izv. cu ape minerale carbo -gazoase, bicarbonatate, clorurate, sodice,feruginoase, magne ziene, hipo tone.Staţiunea are ca profil pr. tratareaafecţiunilor pulmonare în cadrul unuimodern sanatoriu T.B.C. Pe terit. satuluiTuria, menţionat documentar, primaoară, în 1307, a fost descoperită o spadădin bronz, datând de la începutul Epociifierului, iar în arealul satului Alungenis-a desco perit un tezaur monetar (c. 120monede romane republicane). Cetateţărănească (cu biserică de incintă) avândzidurile de fortificaţie străjuite de turnuride apărare (sec. 15); ruinele casteluluiApor (sec. 16). Turism.
TÜRKISCH SAKOSCH Õ Sacoşu
Turcesc.

TURNIŞOR Õ Sibiu (2).

TURNU 1. Mănăstirea ~ Õ Târgşoru
Vechi.

2. Schitul ~ Õ Călimăneşti (1).

TURNU MĂGURELE, municipiu în jud.Tele or man, situat în extremitatea de S aRomâniei, la marginea de S a CâmpieiBoian, la 23–29 m alt., pe stg. Dunării, înaval de confl. cu râul Olt, la graniţa cuBulgaria, la 50 km SV de municipiulAlexandria şi 135 km SV de Bucureşti;28 170 loc. (1 ian. 2011): 13 517 de sexmasc. şi 14 653 fem. Supr.: 107,2 km2, dincare 13,4 km2 în intravilan; densitatea:2 102 loc./km2. Port fluvial cu cheiconstruite în 1906 şi punct de vamă (din1860). Staţie finală de c.f. (inaugurată la12 sept. 1887). Nod rutier. Punct de tre -cere, cu bacul, peste Dunăre la Nicopole(Bulgaria). Expl. de balast. Centralăelectrică şi de termoficare. Producţie deutilaj greu şi utilaj chimic, de echipa -mente electrice, de îngrăşăminte chimicefosfatice şi azotoase, de acid sulfuric, detricotaje din bumbac, de prefabricate dinbeton, de cărămidă, de mobilă şi deproduse alim. (conserve de legume şi
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fructe, preparate din carne şi lapte, pani -ficaţie etc.). Siloz de cereale (din 1930).La 5 apr. 1978, în zona Turnu Măgu rele-Nicopole (Bulgaria) au început negocierilede con struc ţie a unui complex hidroener -getic şi de navigaţie, în cooperare cuBulgaria, care nu au fost finalizate. La 18iul. 2011, guvernele celor două ţări ausemnat un memorandum pentru reluareaproiectelor de construire a complexuluihidroenergetic în această zonă. Ferme decreş tere a bovinelor şi a păsărilor. Muzeulmunicipal de artă. Bibliotecă muni cipală.Parc (2 ha), inaugurat în 1876. Istoric. Înarealul oraşului a fost desco perit (1880)un tezaur de aur, datând din Epoca târziea bronzului, alcătuit din 10 cilindri dinaur de 5 cm lungime, trei brăţări, 433 deinele şi un colier din paiete ine lare. Peterit. de azi al muni cipiului a existatcetatea romano-bizan tină Turris, cu unturn circular de apărare, datând din sec.2–6, menţionată în sec. 6 într-una dintrescrierile istoricului bizantin Proco piusdin Cezareea. Pe ruinele cetăţii Turris(aban donată în sec. 6 d.Hr.), domnul ŢăriiRomâneşti, Mircea cel Bătrân, a construitîn anii 1386–1393 cetatea medievală (defapt un castel fortificat) pe care a numit-o
Turnu sau Nicopolul Mic. Cucerită deoastea otomană de sub comanda luiBaiazid, în anul 1394, cetatea a fostrecucerită în 1395 de Mircea cel Bătrân.Localit. a fost ocupată de turci în 1417 şimenţinută sub stăpânire până în 1829 (din1545 a devenit centrul raialei turceştiTurnu), când, o dată cu părăsirea ei, a fostdărâmată cetatea. La începutul lunii iun.1462, oastea Ţării Româneşti, comandatăde Vlad Ţepeş, a fost înfrântă în lupta dela Turnu de către armata otomană de subcomanda lui Mahomed II, fiind obligatăsă se retragă, iar turcii au înaintat spreTârgovişte. La 16 iun. 1462, însă, VladŢepeş a executat un atac de noapte asuprataberei turceşti, pro vocându-i pierderiimportante şi o mare derută. După Paceade la Adrianopol (1829), localit. a fostretrocedată de către turci Ţării Româ neşti,devenind ulterior oraş (27 febr. 1836), unînsemnat punct de vamă (în 1860) şicentru comer cial (la trecerea pesteDunăre) pentru mărfurile ce intrau şiieşeau din Ţara Românească pe drumullor dinspre şi către Istanbul. La mijloculsec. 19, T.M. a fost unul dintre centrelerevolu ţionare ale Ţării Româneşti, iar lasf. sec. 19 şi în prima jumătate a sec. 20 a
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cunoscut o dezvoltare lentă, cu o industriece n-a depăşit nivelul meşte şugăresc. Însec. 19 şi 20 a fost de mai multe ori reşed.jud. Teleorman. A avut o dezvoltareaccentuată după 1962. Decla rat municipiula 17 febr. 1968. Monumente: ruinelecetăţii lui Mircea cel Bătrân (sec. 14);bisericile cu hramurile „Sfânta Vineri”(1862–1864) şi „Sfântul Gheorghe” (1865),catedrala cu dublu hram - „SfântulNicolae”şi „Sfântul Haralambie” (zidităîn 1900–1902 după planurile arhitec tuluifrancez Émile André Lecomte du Noüyşi ale lui Dimitrie Maimarolu şi pictată deEugen Voinescu şi Romeo Girolamo.Turla mare a bisericii s-a prăbuşit întimpul cutre murului din 4 mart. 1977,refăcută în 1985–1991 când s-a consolidatşi biserica; clădirile Pre fecturii (1880),Căpităniei portului (1880), Băncii de stat(1891), Gării feroviare (1893), Portului(1910), Tribu nalului (1893–1904),Muzeului de artă (1908); Monumentuleroilor căzuţi în timpul Răz boiului deIndependenţă (Statuia Doro banţului),realizat în bronz de sculpto rul italianRaffaello Romanelli şi inaugurat în 1907;statuia lui Mircea cel Bătrân, operă asculptorului Oscar Han, dezvelită în 1968;Monu mentul Indepen denţei (1985);bustul genera lului D. Praporgescu ş.a. La
T.M. s-a născut soprana Hariclea Darclée(1860–1939). Popas turistic („HanulDiligenţei”, la 5 km de oraş).
TURNU ROŞU 1. Turnu Roşu–Cozia,defileu (17 km lungime) situat în parteacentral-nordică a Carpaţilor Meridionali,pe cursul mijlociu al râului Olt, între M-ţiiFăgăraş (la E) şi M-ţii Lotrului (la V), la400 m alt. Străbătut de o şosea moder -nizată şi de o linie de c.f. care asigurălegăturile rutiere şi feroviare întreTransilvania şi Oltenia.

2. Com. în jud. Sibiu, alcătuită din 2sate, situată în extremitatea de SV a Depr.Făgăraş, la poalele de NV ale M-ţilorFăgăraş, pe stg. râului Olt, la confl. cupârâul Moaşa, în zona de intrare a Oltuluiîn defileu; 2 648 loc. (1 ian. 2011): 1 240de sex masc. şi 1 408 fem. Staţie de c.f. (însatul Turnu Roşu). Hidrocentrală (70MW) 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 deJos. Până la 1 ian. 1965, satul şi com. T.R.s-au numit Porceşti. În satul Turnu Roşu,

menţionat documentar, prima oară, în1364, se află biserica „Sfântul Nico lae”(1653, cu unele tran s for mări din 1827-1828, pictată în 1755) a fostei mănăstiriPorceşti, ctitorie a domnului MateiBasarab, iar în satul Sebeşu de Jos, obiserică ortodoxă cu hramul „Ador mireaMaicii Domnului” (1828–1830). În arealulcom. T.R. se află o rezer vaţie paleon -tologică (calcarele de la Porceşti, bogateîn fosile de vârstă eocenă) în cadrul căreiaau fost identificate c. 180 de forme dincategoriile foraminiferelor, coralilor,echinodermelor, gastero podelor, repti -lelor, peştilor (între care şi o formă derechin uriaş – Carcharodon) ş.a.
3. Castelul ~ Õ Boiţa.

TURNU RUIENI, com. în jud. Caraş-Severin, alcătuită din 6 sate, situată înpartea de NE a culoarului Timiş-Cerna,la poalele de NV ale Mun telui Mic (M-ţiiŢarcu), pe valea râului Sebeş (afl. dr. alTimişului); 3 547 loc. (1 ian. 2011): 1 754de 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 alemnului, de ţesături şi cusături populare(în satul Borlova). Satul Turnu Ruieniapare menţionat documentar în 1467.Ruinele unui donjon (Turnul lui Ovidiu,1457). În satul Zerveşti se află o poianăcu narcise, declarată rezervaţie botanică.Aici are loc anual (în luna mai)manifestarea folclorică „Sărbătoareanarciselor”. 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, alcătuitădin 3 sate, situată în zona de contact aCâmpiei Some şu lui cu M-ţii Oaş, pecursul superior al râului Turţ; 7 617 loc.(1 ian. 2011): 3 923 de sex masc. şi 3 694fem. Zăcăminte de min. complexe cuconţinut de pirită, plumb, zinc, argint,cupru. Expl. şi prelucr. lemnului.Producţie de rachiuri (renumita ţuică deTurţ). Centru de prelucr. primară afructelor. Pomi cultură (meri, pruni, cireşi,vişini, peri). Culturi de căpşuni. În satulTurţ-Băi sunt izvoare cu ape mineraleferuginoase, sulfatate, alcaline, hipotone,indicate în tratarea afecţiu nilorreumatismale. În satul Turţ, menţionatdocumentar, prima oară, în 1378, cu

numele Villa Walachalis Thwrch, se află obiserică ortodoxă cu hramul „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” (1836).
TURULUNG, com. în jud. Satu Mare,alătuită din 3 sate, situată în partea de Na Câmpiei Some şului, pe cursul inf. alrâului Tur, în zona de confl. cu râurileTurţ şi Egher; 3 851 loc. (1 ian. 2011): 1 854de sex masc. şi 1 997 fem. Expl. de argilă.Culturi de cereale, plante tehnice şi denutreţ, legume, căpşuni ş.a. Pomicultură(meri, pruni, cireşi, vişini). Heleşteu. Însatul Turulung, menţionat documentar,prima oară, în 1216, se află un castel (sec.13, cu unele transformări din 1848), obiserică romano-catolică având hramul„Maica Domnului” (sec. 18) şi o bisericăreformată (sec. 18).
TUŞNAD 1. Defileul ~, defileu pitorescpe cursul superior al Oltului (primul pecare acesta îl realizează în calea sa), săpatîn rocile eruptive aparţinând M-ţilorHarghita, despărţind masa prin cipală aacestora de Masivul Ciomatu (situat laE de defileu, care adăposteşte tinovulMohoş şi lacul Sfânta Ana). În arealuloraşului Băile Tuşnad, valea râului Oltse îngustează foarte mult, iar pantalongitudinală este accentuată (3–4‰),deter minând un curs vijelios, învolburatal apelor Oltului. Lungime: 10 km.Importantă zonă turistică de tranzit.

2. Pas de joasă alt. (650 m), situat înzona defileului omonim de pe cursulsuperior al Oltului, străbătut de o şoseamodernizată şi de o linie de c.f. careasigură legăturile feroviare şi rutiere întreDepr. Braşov şi Depr. Ciuc-Giurgeu.
3. Com. în jud. Harghita, alcătuită din3 sate, situată în partea de S a Depr. Ciuc,la poalele de SE ale M-ţilor Harghita şicele de NV ale M-ţilor Bodoc, pe cursulsuperior al Oltului, în zona de confl. cupârâul Tuşnad, în amonte de defileulTuşnad; 2 085 loc. (1 ian. 2011): 1 064 desex masc. şi 1 021 fem. Staţie (în satulTuşnad) şi haltă de c.f. (în satul Vrabia).Nod rutier. Culturi de cereale şi cartofi.Satul Tuşnad apare menţionat docu -mentar, prima oară, în 1421, cu numele

Thwsnad. În satul Tuşnadu Nou se aflărezervaţia floristică Valea Mijlocie (4 ha),situată pe pârâul cu acelaşi nume, într-ozonă mlăştinoasă din lunca Oltului. Aicivegetează tufe de mesteacăn pitic (Betula
humilis), element eurasiatic boreal aflatla cea mai sudică limită din lume, laadăpostul cărora se dezvoltă curechiulde munte (Ligularia sibirica). În preajma
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izvoarelor cu ape minerale există ovegetaţie abundentă formată din ferigade baltă (Dryopteris thelypteris), ochiişoricelului (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 mlaşti nile Beneş şi Baia de stuf.

4. Õ Băile Tuşnad.

TUTANA, Mănăstirea ~ Õ Băiculeşti.

TUTOVA 1. Colinele sau Dealurile
Tutovei, complex de dealuri în partea deE a României, subunitate a Pod.Bârladului, situată între alinia mentulrâurilor Moara–Racova (la N), râul Bârlad(la E), Câmpia Tecuciului (la S), pealiniamentul, aproximativ, al localit.Homocea–Priponeşti şi râul Siret (la V).Sunt alcătuite din depozite plio cene, înspecial nisipuri şi argile, care formeazăstrate cu înclinare spre S. Relieful estespecific colinar, evidenţiat de aliniamentede cueste în N (Coasta Racovei) şi desupr. structurale cu alt. de 400–500 m. Înafara reliefului structural, în cadrulColinelor Tutovei sunt suprafeţe ocupatecu forme sculpturale majore (respectivdegradări de teren şi eroziune a solului)cauzate de alcătuirea litologică aterenului (foarte nisipoasă) şi de lipsapădurilor pe supr. mari (intens defrişateîn trecut). Alt. max.: 561 m (în DealulDoroşanu). Din culmea pr., care sedesfăşoară pe direcţie V-E, se desprindspre S, pe 30–40 km lungime, numeroaseinterfluvii simetrice, aproape paralele,mai înguste spre N şi care se lăţesc treptatcătre S, formând platouri largi de 1–3 km,

cu înălţimi ce nu depăşesc (în S) 250 malt. Văile care le separă sunt relativînguste şi simetrice, cu ver sanţi abrupţi,afectaţi de procese de eroziune şi denăruire. Local s-au mai păstrat păduri degorun şi, la înălţimi mai mari, chiar de fag.Zonă pomi-viti colă. Denumirea de Colinele
T. a fost introdusă în lite ratura despecialitate de către geograful Mihai David.

2. Râu, afl. dr. al Bârladului pe terit.com. Tutova; 86 km; supr. bazinului: 692km2. Izv. din partea de N a ColinelorTutovei, de la 410 m alt., din arealulsatului Fundu Tutovei (com. Plopana,jud. Bacău) şi are un curs predominantpe direcţie NV-SE, sub forma unui largarc de cerc, paralel cu valea Bârladului.Bazinul său are o uşoară asimetrie pe stg.din cauza afl. mai mari pe care îi primeştepe această parte (Lipova, Iezer, Studineţ).Debitul mediu multianual în zona devărsare este de 0,90 m3/s. Pe cursul săuinf. a fost realizat lacul de acumulare„Cuibul Vulturilor”.
3. Com. în jud. Vaslui, alcătuită din6 sate, situată în partea de S a ColinelorTutovei, 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 dec.f. (în satul Tutova), inaugurată la 13sept. 1872. Produse din răchită împletită.Culturi de cereale, legume ş.a. Api -cultură. Pomicultură. Nod rutier. Centruviticol şi de vinificaţie. Creşterea bovi -nelor. Centru de confecţionare a covoa -relor, lăicerelor, pieselor de port popularş.a. Satul Tutova apare menţionatdocumentar, prima oară, la 19 sept. 1436.Până la 17 febr. 1968, satul şi com. T. s-au

numit Dragalina. Biserica „AdormireaMaicii Domnului”, în satul Ciortolom(1800, reclădită în 1864). În satul Bădeanase află o pădure (126,7 ha) alcătuităpredominant din stejar pufos (Quercus
pubescens var. macrocarpa), declaratărezervaţie forestieră. Agroturism. Pânăla 7 mai 2004, com. T. a avut în com -ponenţă satele Borodeşti, Pochidia, SatuNou şi Sălceni, care la acea dată au formatcom. Pochidia, jud. Vaslui.
TUZLA 1. Lagună cu apă sărată, situatăîn SV complexului lagunar Razim, înarealul 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. sevarsă râul Nuntaşi, apele ei au o mareconcentraţie de săruri (30–40 g/l). Pefundul lagunei există un strat de nămolcu calităţi terapeutice. Laguna T. estecunoscută în literatura de specialitate şisub denumirea de Nuntaşi–Tuzla.

2. Com. în jud. Constanţa, formatădintr-un sat, situată pe ţărmul de V alMării Negre şi pe malul de S al laculuiTechirghiol; 6 940 loc. (1 ian. 2011): 3 411de sex masc. şi 3 529 fem. Far maritim(1900). Pomicultură (pier sici). Geamie(1893) cu minaret ridicat în 2008; biserica„Sfânta Ecaterina” (1884). Până la 5 mai1999, com. T. a avut în componenţă sateleCostineşti şi Schitu care la acea dată auformat com. Costineşti, jud. Constanţa.
THWSNAD Õ Tuşnad (3).

TYUIS Õ Teiuş.
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ŢAGA 1. Munţii ~, masiv muntos înextremi ta tea de E a Carpaţilor Meri -dionali (fiind o conti nuare către E, la oalt. mai coborâtă, a culmii M-ţilor Făgă -raş, o treaptă de tranziţie spre Perşaniisudici), situat între cursul superior alvăilor Bârsa şi Sebeş la V (care îl despartde M-ţii Făgăraş propriu-zişi), Depr.Făgăraş (la N), aliniamentul văilor Şercaiaşi Holbav (la NE şi E) şi Valea Bârsei (laS). Alcătuit din şisturi cristaline cuintruziuni granitice. Caracte risti ca acestormunţi este dată de etajarea culmilor subfor ma unor supr. de eroziune, situate la1 000–1 400 m alt., din care se desprindmartori de erozi une ce se apropie saudepăşesc cu puţin 1 600 m alt. Astfel, laV se extinde culmea mai înaltă a M-ţilor
Ţ., cu orientare NV-SE, care poate fiasimilată cu supr. de denudare Râu Şes(în jur de 1 400 m alt.), domi nată de maimulţi martori de eroziune cu alt. în jurde 1 600 m (aici se înregistrează şi alt.max. a M-ţilor Ţ., 1 641 m, în vf. Ţaga).Cunoscuţi şi sub denu mirea de Ţagla.

2. Lac de origine antropică, realizat pecursul mij  lociu al râului Fizeş, în arealulcom. Ţaga (jud. Cluj), situat în CâmpiaFizeşului, 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 5sate, situată în Câmpia Fizeşului, pecursul mijlociu al râului Fizeş, la poalelede 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 porci nelor. Muzeu. Iazuri şiheleşteie piscicole (Ţaga, Sânte jude sauŢaga Mică ş.a.). În arealul com. Ţ. au fostdescoperite vestigiile unor vechi aşezăriapar ţinând populaţiei autohtone daco-romane şi româ neşti, datând din sec. 4-5şi 7–8. În satul Năsal, menţionatdocumentar în 1215, se află o biserică dinsec. 15 (azi biserică reformată) şi obiserică din lemn cu hra mul „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil (1804–1808,cu picturi interioare originare); în satulSântejude există o biserică din lemn cuhramul „Sfântul Dumitru” (1701), iar însatul Ţaga (atestat documentar în 1243)se află castelul „Wass” (1769), cu zid deincintă, declarat monument istoric în2004. 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).

ŢARCU, Munţii ~, masiv muntos înextremi tatea de V a CarpaţilorMeridionali, situat în zona de contact cupartea de S a Carpaţilor Occidentali,extins sub forma unui triunghi (cu laturamare spre M-ţii Godeanu şi cu vârfulîndreptat către NV), între culoarul VăiiBistra (la N), aliniamentul văilor Râu

Mare–Râu Şes–Râu Rece (la NE, E şi S)şi culoarul Timiş–Cerna (la V). Suntalcătuiţi din şisturi cristaline cu intruziunide granite şi grani toide gnaisice. Alt.max.: 2 192 m (Vârfu Pietrii). Din vf.Ţarcu (2 190 m) se desprinde către NVcul mea Jigoriei (1 200 – 1 400 m alt.) careface legă tura cu Muntele Mic (1 802 malt.), de importanţă turistică, şi carereprezintă o prelungire a M-ţilor Ţ.Acţiunea de eroziune, exercitată deagenţii mode latori externi, a creat în M-ţii
Ţ. două suprafeţe (niveluri) de denudare:una mai veche şi mai înaltă (la peste 2 000m alt.), numită suprafaţa Borăscu, cuînclinare spre V şi NV, şi alta mai recentăşi mai joasă (1 300–1 700 m alt.), numităRâu Şes. În partea mai înaltă a masivuluisunt prezente circurile şi căldărileglaciare (Căldarea Şuculeţului, CăldareaIzvorului, Groapa Căleanului ş.a.). Pevalea superi oară a Bistrei Mărului se aflădepresiunea intra mon tană PoianaMărului, străjuită de vf. Muntele Mic (laV), Vârful Pietrii (la E) şi vf. Sturu (1 823m alt.) la NE, unde se află staţiuneaclimaterică Poiana Măru lui. Masivul Ţ.este bine împădurit cu fag şi molid.Obiectiv turistic. Sporturi de iarnă(Muntele Mic).
ŢĂNDĂREI, oraş în jud. Ialomiţa, situatîn partea de E a Câmpiei Bărăganului, pestg. râului Ialomiţa, la 3 km SE de laculStrachina, la 15–21 m alt., la 25 km NE demunicipiul 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 înintravilan; densitatea: 1 758 loc./km2.Nod feroviar (staţia de c.f. a fostinaugurată 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. (cără midă, ţiglă). Moară decereale (1934). Centru viticol şi devinificaţie. Fermă de creştere a ovinelor.
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Renu mit 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 conside rabil 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 Sără ţeni) şi Ţăndărei-
Gară din fosta com. Ţăndărei.
Monumente: bisericile „Sfinţii Voie vozi”,
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). Bise rica
având hramul „Sfinţii Voievozi” (1583,
reno vată în 1806) şi castel (sec. 17), în
satul Ţânţăreni.
ŢÂŢA Õ Buciumeni (1).

ŢEBEA Õ Baia de Criş.

ŢEPU, com. în jud. Galaţi, alcătuită din2 sate, situată în partea de NV a CâmpieiTecuci, la con tactul cu prelungirileColinelor 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, menţionatdocu mentar, prima oară, în 1452, se aflăbiserica având hramul „Sfântul Nicolae”(1855), iar în satul Ţepu de Sus existăbiserica „Sfinţii Voievozi” (ante 1809,reclădită în 1845).
ŢEŢCHEA, com. în jud. Bihor, alcătuitădin 4 sate, situată în partea de V a Depr.Vad-Borod, pe stg. Crişului Repede, lapoalele de NV ale M-ţilor PădureaCraiului; 3 097 loc. (1 ian. 2011): 1 555 desex masc. şi 1 542 fem. Staţie (în satulTelechiu) şi haltă de c.f. (în satul Ţeţchea).Nod rutier. Expl. de calcar şi demarmură. Balastieră. Producţie de cimentşi de confecţii metalice. Staţie de betoane.Piroliza deşeurilor de cauciuc. Legumi -cultură. Bisericile din lemn cu hramurile„Sfântul Gheorghe” (1714, cu picturiinterioare de la sf. sec. 18 şi din 1889,executate de Dionisie Iuga, şi cor adăugatîn 1880) şi „Adormirea Maicii Domnului”(1770, pictată în 1865), în satele Hotar şiSubpiatră. În satul Ţeţchea, menţionatdocumentar, prima oară, în 1256, se aflăun castel din sec. 19.
ŢIBANA, com. în jud. Iaşi, alcătuită din10 sate, situată în partea central-vesticăa Pod. Central Mol dovenesc, pe râulSacovăţ şi pe afl. acestuia, râul Veja; 7 864loc. (1 ian. 2011): 4 107 de sex masc. şi3 757 fem. Expl. de gresii. Moară (în satulPoiana de Sus). În satul Ţibana, menţionatdocu mentar ca sat în 1400, iar ca târg în1855 există biserica din lemn „AdormireaMaicii Domnului” (1946-1947).

ŢIBĂNEŞTI, com. în jud. Iaşi, alcătuitădin 8 sate, situată în partea central-vesticăa Pod. Central Moldovenesc, pe cursulinf. al râului Saco văţ, în zona de confl. cuDurăceasa; 8 047 loc. (1 ian. 2011): 4 167de sex masc. şi 3 880 fem. Expl. de gresii.Ţesătorie de bumbac. Producţie detricotaje, cărămizi şi preparate din lapte.Tăbăcărie. Moară (în satul Ţibăneşti).Centru viticol şi de vinificaţie. Creştereabovinelor. Iaz piscicol în satul Tungujei(400 ha). În satul Ţibăneşti au fostdescoperite urmele unei aşezări din Epocabron zului (cultura Noua, sec. 14–12 î.Hr.)şi o necro polă de incineraţie din sec.3 d.Hr. În satul Ţibăneşti, menţionatdocumentar, prima oară, în 1399, se aflăconacul lui Petre P. Carp (sec. 19) şi obiserică din 1834. Bisericile cu hramurile„Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”(1784), „Sfântul Gheorghe” (1819) şi„Adormirea Maicii Domnului” (1844–1845), în satele Grieşti, Vălenii şiTungujei; bise rică din lemn, cu hramul„Adormirea Maicii Domnului” (sec. 18,refăcută în 1813 şi reparată în 1921), însatul Jigoreni.
ŢIBLEŞ, Munţii ~, masiv muntos înpartea de NV a Carpaţilor Orientali,aparţinând lanţului mun tos vulcanic,situat între valea superioară a Suciului(la V) şi cea a Sălăuţei (la E). Din punctde vedere structural corespunde unorcute ale flişului paleo gen (marne şi gresiicretacice), străpunse şi acope rite parţialde roci vulcanice neogene (andezite,piroclastite, dacite). Alt. max.: 1 839 m(vf. Ţibleş). Relieful primar, modificat deeroziunea exercitată de agenţii mode -latori externi, prezintă un aspect larg
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vălurit, digitat, cu mai multe culmisecundare teşite, ce pornesc din zona vf.Ţibleş spre N şi spre S, cu formestructurale monoclinale şi martorivulcanici (neck-uri despărţite de văi largi)care apar sub forma unor măguri conice.Important nod hidro grafic. Acoperiţi cupăduri de fag şi de conifere. Zăcămintede sulfuri complexe. Prin pasul Botiza(1 050 m alt.), aflat între M-ţii Ţibleş şiM-ţii Lăpuş, trece o şosea nemodernizată,care asigură legătura între Depr.Maramureş şi Ţara Lăpuşului.
ŢIBUCANI, com. în jud. Neamţ, alcătuitădin 3 sate, situată în partea de NE aSubcarpaţilor Neamţului, pe râulUmbrari, în zona de confl. cu râulMoldova; 4 423 loc. (1 ian. 2011): 2 245 desex masc. şi 2 178 fem. Producţie demobilă; prelucr. laptelui. Ciupercărie.Creşterea bovinelor. În satul Ţibucani seaflă o bise rică din lemn, cu hramul„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”(1764, recon struită în 1859 pe temelie dinpiatră), iar în satul Davideni există obiserică din cărămidă cu hramul „TăiereaCapului Sfântului Ioan Botezătorul”(începutul sec. 18, cu transfor mări din1937) şi biserica „Maria Magdalena”construită în 1774, prin efortul luiIordache Cantacuzino, pe locul uneibiserici din sec. 15. Biserica a fostresturată în anii 1859, 1935, 1987.
ŢICĂU 1. Cartier în partea de E amunicipiului Iaşi, pe valea pârâuluiCacaina, unde, în sec. 18, avea mai multeproprietăţi un oarecare Ţicău (de la carederivă şi numele cartierului). Aici se aflăo casă din 1837 în care a locuit, în anii1872–1899, Ion Creangă („Bojdeuca dinŢicău”). Casa, amenajată ca muzeu şiinaugurat la 15 apr. 1918, a fost restaurată

în 1984-1989 şi deschisă publicului la 11
iun. 1989.

2. Õ Prisaca.

ŢICHINDEAL Õ Becicherecu Mic.

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).
Repa raţii 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 republi cane, 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 monu -
mente 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 afumă -
toare –, 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 din4 sate, situată în partea de E a CâmpieiJijiei Inferi oare, 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 Cârni -ceni). Creşterea bovinelor. Fermăpiscicolă. Culturi de cereale, plantetehnice şi de nutreţ, leguminoase pentruboabe etc. Pe terit. com. Ţ., pe DealulSuhatu şi pe Dealul din Mijloc au fostdescoperite resturi de silex din Paleoliticşi frgmente ceramice din Neolitic, dinperioada prefeudală şi din sec. 11–15. Însatul Ţigănaşi, atestat documentar caaşezare rurală cu numele de Căminăreştiîn 1803 şi ca târgu şor în 1834, se aflăbisericile cu hramurile „Sfântul Spiridon”(1802, cu pridvor adăugat în 1930) şi„Adomirea Maicii Domnului” (1860), iarîn satul Cârniceni, o biserică având hramul„Sfântul Haralambie” (1792, reparată în1897).
ŢIGĂNEŞTI 1. Com. în jud. Teleorman,formată dintr-un sat, situată în partea deE a Câmpiei Boian, pe cursul inf. al râuluiVedea; 5 215 loc. (1 ian. 2011): 2 619 desex masc. şi 2 596 fem. Staţie de c.f. Expl.de balast. Viticultură. Pe terit. satuluiŢigăneşti au fost desco perite (1869)vestigii din Palolitic (vârfuri de săgeţi,bulgări de cremene pentru prăştii, uneltedin silex ş.a.). În satul Ţigăneşti, atestatdocumentar în 1810, se află biserica„Sfântul Nicolae” (6 apr. 1909- 10 apr.1910), zidită după planul arhitectuluiCristofi Cerchez, repictată în 1986-1987de 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 DelteiDu nă rii, în complexul lacustru Pardina.Supr.: 344 ha.
ŢINTEA, localit. componentă a oraşuluiBăicoi (jud. Prahova), situată în Subcar -paţii Prahovei, la 300 m alt., pe râulDâmbu, la 13 km NV de muni cipiulPloieşti. Staţiune balneoclimaterică sezo -nieră de interes local, cu climat de dea -luri, 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 apeminerale (de sondă şi lacuri) clorurate,sodice, sulfatate, iodurate, magneziene,hipertone, termale (25–30°C) şi nămolsapropelic cu efecte terapeutice. Temp.medie anuală a aerului este de 9°C, iarpre cipitaţiile atmosferice însumează c.
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750 mm anual. Staţiunea este indicatăpentru tratarea afecţiunilor reumatismale(spon diloze cervicale, lombare şi dorsaleîn stadiu incipient, artroze, tendinozeş.a.), a celor posttraumatice (stări dupăentorse, luxaţii şi fracturi ale oaselormembrelor, tratate ortopedico-chirurgicalşi vindecate), neurologice periferice (pa -reze şi sechele după polineuropatii,sechele vechi de poliomelită), cardiovas -culare (varice în stadiu inci pient), derma -tolo gice (psoriazis) ş.a. Biserica „DuminicaTuturor Sfinţilor" (1914).
ŢINTEŞTI, com. în jud. Buzău, alcătuită din4 sate, situată în Câmpia Buzăului, pe râulNe greasca; 4 573 loc. (1 ian. 2011): 2 312 desex masc. şi 2 261 fem. Abator. Culturi decereale, plante tehnice şi de nutreţ etc.Satul Ţinteşti este atestat documentar în1575, iar satul Pogonele a luat fiinţă în1863, prin stabilirea unor clăcaşi care aucumpărat pământ de la proprietarulGrigore Chrisoscoleu. Pe  terit. com. seaflă pădurea Frasinu (158 ha), constituităîn pr. din frasin (Fraxinus pallisae, Fraxinus
angustifolia, Fraxinus excelsior) în amestec

cu stejar (Quercus robur). În subarboret seîntâlnesc păducelul (Crataegus monogyna),măceşul (Rosa canina) ş.a., iar în păturaierbacee, unele plante rare ca: joldealaşerpească (Serratula bulgarica), lăcrămioare
(Convalaria maja lis), laleaua pestriţă(Fritillaria meleagris) etc. Decla ratărezervaţie forestieră în 1954.
ŢIŢEŞTI, com. în jud. Argeş, alcătuită din5 sate, situată în partea de V a Piem.Cândeşti, pe inter fluviul dintre RâuTârgului 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 demase plastice. Confecţionarea măturilorşi coşurilor din nuiele. Dogărit. Pomi -cultură (pruni, meri, peri). Pe terit. satuluiŢiţeşti a fost descoperită (1970) o necro -polă tumulară, fără inventar, datând,probabil, din perioada de tranziţie de laNeolitic la Epoca bronzului. În satulBucşe neşti-Lotaşi se află biserica „SfântulNicolae” (1531–1534), cu un pridvoradăugat în sec. 18, iar în satul ValeaMănăstirii există o mănăstire de călugări,ctitorie din anii 1534–1537 a domnuluiRadu Paisie, cu biserica „Sfânta Treime”,cu faţa dele decorate cu cărămidă apa -rentă, în alternanţă cu tencuială, iarinteriorul pictat în anii 1547–1548 dinvoinţa domnului Mircea Ciobanul,picturi care au fost refăcute în 1788.Biserica are un pridvor adăugat în 1796–1797. Clopotniţa şi zidul de incintă aufost construite în 1850. Biserica, dedimen siuni modeste (20 m lungime şi 5m lăţime) a fost reparată în anii 1967, 1972şi 2008. După secularizarea averilormănăstireşti în 1863 a devenit biserică demir, mănăstirea fiind reînfiinţată în anul1997.

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 nenumă rate îngustări şi spaţii mai
largi, având pereţii sculptaţi de apă.
Prezintă concreţiuni frumoase, forma -
ţiuni stalagmitice, baldachine, sifoane
impre sio nante 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 inun daţiile 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 Õ Creasta
Cocoşului.

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.
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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 1993-
1999 pe locul uneia construită în 1926-
1928 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). Bise -
ricile cu acelaşi hram – „Ador mirea
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. Teleor -
man, 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. Cul -
turi 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 desprin derea satelor

Uda-Clocociov şi Uda-Paciurea din com.Slobozia Mândra, jud. Teleorman.
UDEŞTI, com. în jud. Suceava, alcătuitădin 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 930fem. Nod rutier. Culturi de cereale,cartofi, legume, plante tehnice şi denutreţ ş.a. Muzeu memorial „EusebiuCamilar”. La 15 oct. 1451, în satulReuseni, în timpul unor lupte pentruocuparea tronului Moldovei, Bogdan II(fiul lui Alexandru cel Bun şi, totodată,tatăl lui Ştefan cel Mare) a fost ucis defratele său, Petru Aron, cu sprijinulboierilor moldoveni. În 1503, la Reuseni,Ştefan cel Mare a început construcţiabisericii cu hramul „Tăierea CapuluiSfântului Ioan Boteză torul” (asemă -nătoare celei din satul Arbore), înamintirea tatălui său, fiind terminată în1504 de către fiul său, Bogdan III celChior. În apropierea bise ricii se aflăruinele unei curţi feudale din sec. 15. Însatul Chilişeni se află biserica avândhramul „Adormirea Maicii Domnului”(1812), iar în satul Mănăstioara, bisericadin lemn cu hramul „Intrarea în Bisericăa Maicii Domnului” (1700, cu pridvoradăugat în 1848) a fostului schitMănăstioara.
UDUORHEL Õ Odorheiu Secuiesc.

UDVARHELY Õ Odorheiu Secuiesc.

UIFALĂU Õ Rădeşti.

UILEACU DE BEIUŞ, com. în jud. Bihor,alcă tuită din 4 sate, situată în partea deV a Depr. Beiuş, pe râul Crişu Negru, lapoalele de S ale Dealurilor Vălanului şicele 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 Uileacude Beiuş). Expl. forestiere şi de calcar.  Însatul Uileacu de Beiuş, menţionatdocumentar 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 din4 sate, situată în partea de V a CâmpieiTimişului, pe cursu rile inf. ale canalelorBega 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 satulPustiniş). Prelucr. lemnului şi a laptelui.Morărit; produse de panificaţie. Creştereabovinelor, ovinelor, porcinelor. Culturide cereale, plante tehnice şi de nutreţ,legume, cartofi etc. Satul Uivar aparemen ţio nat documentar, prima oară, în1767 când a fost colonizat cu familii degermani şi maghiari. Până la 16 mai 2008,com. U. a avut în componenţă sateleIohanisfeld şi Otelec, care la acea dată auformat com. Otelec, jud. Timiş.
ÚJSZENTES Õ Dumbrăviţa (3).

ULIEŞ, com. în jud. Harghita, alcătuitădin 8 sate, situată în SubcarpaţiiHomoroadelor, la poalele de E aleDealului Pietriş; 1 243 loc. (1 ian. 2011):662 de sex masc. şi 581 fem. Culturi decereale, cartofi, sfeclă de zahăr ş.a. În satulDaia, atestat docu mentar, prima oară, în1333, se află o biserică din sec. 13 (azibiserică reformată-calvină), cu fresce dinsec. 16, tavan casetat şi pictat (1630) şi zidde 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 CâmpieiGăvanu-Burdea, în zona de contact cuCâmpia Titu, pe dr. Văii Arge şului, pecursul superior al Neajlovului şi pe afl.acestuia Holboca şi Baracu; 4 312 loc. (1ian. 2011): 2 118 de sex masc. şi 2 194 fem.Nod rutier pe autostrada Bucureşti–Piteşti. Culturi de cereale, floarea-soarelui, tutun, plante de nutreţ,legumi  noase pentru boabe, legume etc.

Uu



Pădure de foioase. Biserica având hramul„Adormirea Maicii Domnu lui” (1793), însatul Ulieşti şi bisericile cu acelaşi hram– „Cuvioasa Parascheva”, în sateleJugureni (1840–1844) şi Ragu (1844).
ULMA, com. în jud. Suceava, alcătuitădin 5 sate, situată la poalele de N aleObcinei Feredeu, pe valea superioară aSucevei şi pe afl. acesteia Nisipitu şiBrodina, la graniţa cu Ucraina; 2 212 loc.(1 ian. 2011): 1 152 de sex masc. şi 1 060fem. Staţie de c.f. (în satul Nisipitu).Păşuni. Creşterea bovi nelor. Com. U. afost grav afectată de inundaţiile din 25-27iul. 2008.
ULMENI 1. Oraş în jud. Maramureş,situat în SV Depr. Baia Mare, pe valearâului Someş, la poalele de V-NV aleMăgurii Prisaca (sau Ţicău) din DealurileChioarului, şi cele de NE ale DealurilorSălajului; 7 502 loc. (1 ian. 2011): 3 710 desex masc. şi 3 792 fem. Supr.: 81,2 k2, dincare 9,4 km2 în intravilan; densitatea: 798loc./km2. Nod feroviar şi rutier. Expl. debalast. Topitorie de in şi cânepă (până în1998). Prefabricate din beton. Fabrică deblue-jeans (inaugurată la 5 mai 1998).Prelucr. lemnului. Producţie de profiledin plastic şi din aluminiu pentru ferestreşi uşi. Morărit; produse de panificaţie.Culturi de cereale, cartofi, in, cânepă,plante de nutreţ, legume etc. Pomicultură(meri, peri, pruni). Ulmeni aparemenţionat documentar, prima oară, în1405. În localit. componentă Tohat se aflăcasa memorială a scriitorului Petre Dulfu(1856–1953), autorul povestirilor Gruia
lui Novac, Isprăvile lui Păcală ş.a., iar însatul Arduzel există o biserică reformată,ctitorie de la începutul sec. 16 a lui IoanDrágffy (căzut în lupta de la Mohács din1526). Bisericile din lemn cu ace laşi hram– „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”,în satul Arduzel (1650) şi oraşul Ulmeni(1720, strămu tată în 1895 din satulŞomcuta Mare); biserică reformată, dinlemn (1699), în satul Someş-Uileac. Com.
U. a fost trecută în categoria oraşelor la7 apr. 2004 având în subordine ad-tivălocalit. componentă Tohat şi sateleArduzel, Chelinţa, Mânău, Someş-Uileac,Ţicău şi Vicea.

2. Com. în jud. Buzău, alcătuită din5 sate, situată în zona de contact aCâmpiei Săratei cu Dealul Istriţa, pecursul superior al râului Sărata; 3 191 loc.(1 ian. 2011): 1 540 de sex masc. şi 1 651fem. 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, formatădintr-un sat, situată în S CâmpieiBărăganului; 5 127 loc. (1 ian. 2011): 2 543de sex masc. şi 2 584 fem. Nod rutier.Prelucr. lemnului. Producţie de mezelurişi de nutre ţuri combinate. Abator.Complex de creştere a porci lor. Culturide cereale, plante tehnice, uleioase şi denutreţ. Viticultură. Centru de rotărit şi deîmple tituri din papură. Pe terit. com. aufost desco perite urme mate riale (vasecera mice, unelte, obiecte de podoabă şide cult) aparţinând culturii Gumelniţa(milen. 4–3 î.Hr.), precum şi o necropolăsarmatică. Bisericile cu hra murile„Sfântul Nicolae” (1904) şi „SfântaTreime” (1858). Între 17 febr. 1968 şi 23ian. 1981 a făcut parte din jud. Ilfov.

ULMETUM Õ Pantelimon (3).

ULMI 1. Com. în jud. Dâmboviţa,alcătuită din 8 sate, situată în CâmpiaTârgoviştei, pe interfluviul dintreIalomiţa şi Dâmboviţa, pe cursul superioral râului Ilfov; 4 275 loc. (1 ian. 2011):2 117 de sex masc. şi 2 158 fem. Nodrutier. Expl. de balast (în satul Viişoara).Prelucr. lemnului. Culturi de cereale,floarea-soarelui, plante tehnice şi denutreţ, leguminoase pentru boabe, legumeş.a. Punct muzeal cu colecţii de istorie şietnografie (în satul Viişoara). Bisericilecu triplu hram – „Adormirea MaiciiDomnului”, „Sfântul Nicolae” şi „SfântulDumitru” (1850) şi „Adormirea MaiciiDomnului”, „Sfântul Andrei” şi „SfântulNico lae” (1862–1872), în satele Colanu şiUlmi; biserica având hramul „SfinţiiApostoli Petru şi Pavel” (1821), în satulNisipurile.
2. Com. în jud. Giurgiu, alcătuită din8 sate, situată în zona de contact aCâmpiei Găvanu-Burdea cu Câmpia Titu,pe interfluviul dintre Dâm boviţa şi Ilfov;7 654 loc. (1 ian. 2011): 3 733 de sex masc.şi 3 921 fem. Culturi de cereale, sfeclă dezahăr, floarea-soarelui, plante tehnice şide nutreţ ş.a. Între 17 febr. 1968 şi 23 ian.1981 a făcut parte din jud. Ilfov. În satulPoenari se află biserica având hramul„Adormirea Maicii Domnului” (sec. 18)şi conacul „Butculescu” (1900).

ULMU 1. Com. în jud. Brăila, alcătuitădin 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 gazenaturale (în satul Jugureanu). Culturi de

cereale. Pomicul tură (caişi, pruni, meri).Până la 1 ian. 1965 satul şi com. U. s-aunumit General Poetaş. În satul Ulmu seaflă biserica cu hramul „Intrarea înBiserică a Maicii Domnului” (1858-1859).
2. Com. în jud. Călăraşi, alcătuită din4 sate, situată în partea de S a CâmpieiBărăganului, pe malul de E al laculuiMostiştea; 1 513 loc. (1 ian. 2011): 738 desex masc. şi 775 fem. Cherhana. Culturide cereale, plante tehnice, uleioase şi denutreţ, legume ş.a. Pe terit. com. au fostdescoperite urme materiale neolitice,aparţinând culturii Boian (milen. 4 î.Hr.).Între 17 febr. 1968 şi 23 ian. 1981, a făcutparte din jud. Ilfov. 

ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA Õ
Sarmi zegetusa.

UMBRĂREŞTI, com. în jud. Galaţi,alcătuită din 6 sate, situată în CâmpiaSiretului Inferior şi în Câmpia Tecuciului,pe stg. Văii Siretului şi pe ambele maluriale râului Bârlad; 7 073 loc. (1 ian. 2011):3 529 de sex masc. şi 3 544 fem. Haltă dec.f. (în satul Umbrăreşti). Balastieră.Morărit. Legumicultură. Centru viticol şide vinifi caţie. Bisericile cu hramurile„Sfinţii Voievozi” (ante 1809) şi„Adormirea Maicii Domnului” (1840,reparată în 1883), în satele Umbrăreşti şiSiliştea. 
UNGHENI 1. Oraş în jud. Mureş, situatîn zona de contact a ColinelorMădăraşului cu Pod. Târnavelor şi cuDealurile 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 înintravilan; densitatea: 2 806 loc./km2.Aeroport din 1936, modernizat în 1969(în satul Vidrasău), care deserveştemunicipiul Târgu Mureş, situat la 13,5km SV. Haltă de c.f. (în satul Vidrasău).Producţie de mobilă, ambalaje din carton,bere ş.a. Prefabricate din beton. Moarăde cereale. Fermă avicolă. Creştereabovinelor şi ovinelor (în satul Vidrasău).În arealul satului Moreşti, atestatdocumentar în 1567, pe platoul Podei, aufost descoperite (1951–1955) vestigiile maimultor aşezări omeneşti, care s-ausuccedat din Paleolitic şi până înfeudalismul timpuriu, în cadrul căroras-au găsit silexuri, ceramică neoliticăapar ţinând culturilor Criş şi Coţofeni ş.a.Aici au mai fost identificate o necropolăde la sf. Epocii bron zului, o aşezare
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dacică de tip La Tène II (cu ele mente decultură celtică) şi o necropolă daco-romană de incineraţie (sec. 3 d.Hr.). Înlocul numit Coţofani au fost descoperitefundaţiile unei locuinţe (Villa) romane(sec. 2), o aşezare fortificată de bordeie,cu o necropolă din sec. 6 (în care s-augăsit 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 datânddin sec. 11–13. În sec. 9–10, la Moreşti aexistat o importantă cetate în care şi-aavut reşed. voievodul Gelu, acesta fiindunul dintre centrele de seamă alevoievodatului său. Ungheni aparemenţionat documentar, prima oară, în1264 cu numele Naradtew. În satulCerghizel se află biserica din lemn cuhramul „Sfinţii Arhan gheli Mihail şiGavriil” (1726), iar în satul Recea existămănăstirea cu acelaşi nume (de maici),întemeiată în oct. 1991 din iniţiativa P.S.Andrei, episcop (azi arhiepiscop) de AlbaIulia, cu biserica „Naşterea MaiciiDomnu lui” (1995-1998), cu pereţiiinteriori placaţi cu mozaic veneţianexecutat de Viorel Maxim în 1998-1999.Ferestre cu vitralii. Corpul de chilii, cudouă etaje (unde sunt trapeza, bucătăria,camerele pentru oaspeţi), a fost construitîn 1991–1996. Muzeu; ateliere de croitorie.La Ungheni există biserica „SfântaTreime” zidită în 1858–1864 decomunitatea greco-catolică, preluată decultul ortodox în 1948, demolată în lunamai 2008, pe locul ei fiind construită obiserică ortodoxă nouă. Greco-catoliciiau ridicat o altă biserică în 2003-2006, pealt loc. Com. U. a devenit oraş la 19 mart.2004, având în subordine ad-tivă sateleCerghid, Cerghizel, Moreşti, Recea, Şăuşaşi Vidrasău.
2. Com. în jud. Argeş, alcătuită din 6sate, situată în partea de N-NV a CâmpieiGăvanu-Burdea, în zona de contact cuCâmpia 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 denutreţ, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr,legume ş.a. Bisericile „Sfântul Nicolae”(1770) şi „Sfinţii Voievozi” (1792), însatele Goia şi Găujani.
3. Com. în jud. Iaşi, alcătuită din 4sate, situată în partea de SE a CâmpieiJijiei Inferioare, în luncile şi pe terasele

de pe dr. Prutului şi de pe ambele maluriale Jijiei, la graniţa cu RepublicaMoldova; 4 387 loc. (1 ian. 2011): 2 215 desex masc. şi 2 172 fem. Staţie de c.f.(inaugurată la 1 aug. 1874) şi punct devamă (în satul Ungheni). Legumicultură.În satul Ungheni, menţio nat 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, bisericaavând hramul „Sfântul Nicolae” (1858).Până la 20 mai 1996, com. U. a purtat nu -mele de Bosia.
UNGRA, com. în jud. Braşov, alătuită din2 sate, situată în partea de E a Pod.Hârtibaciului, în zona de contact cu Depr.Făgăraş, pe dr. râului Olt; 2 167 loc. (1ian. 2011): 1 092 de sex masc. şi 1 075 fem.Balastieră. Centru de colec tare a laptelui.Creşterea bovinelor, ovinelor, porcinelor,caprinelor. Culturi de cereale, cartofi,legume, plante de nutreţ, sfeclă de zhărş.a. Herghelie. Muzeu de istorie şietnografie cu colecţii de costumepopulare, de cărţi şi fotografii, un războide ţesut manual, o vârtelniţă, fuioare,fuse, ulcele ş.a. Centru de ceramicăpopulară (sec. 19) şi de confecţionatcostume populare. În satul Ungra,menţionat docu mentar, prima oară, în1211, se află ruinele unei cetăţi săteşti dinsec. 16, biserica ortodoxă cu hramul„Sfânta Treime” (sec. 18, reconstruită în1820) şi o biserică din sec. 13 (azi bisericăevanghelică), în stil romanic, devastatăde tătari în 1658 şi reparată ulterior.Turnul de Vest a fost afectat de cutre -murele din 1802 şi 1837 şi demolat în 1843.
UNGROVLAHIA, denumirea sub careapare Ţara Românească în unele acteoficiale ale Evului Mediu emise dePatriarhia de Constantinopol.
UNGURAŞ 1. Dealurile Unguraşului,zonă delu roasă în NV Pod. Transilvaniei,parte componentă a Dealurilor Jimborului,situată în unghiul format de confl.Someşului Mare cu Someşu Mic. Suntalcătu ite din depozite tortoniene (gresii,argile mar noase, sare, tufuri), au structurilargi de cute, conservând suprafeţe denivelare cu energie mare (300–350 m), şiprezintă versanţi cu pante abrupte (15–35° înclinare). Alt. max.: 624 m (DealulUnguraş).

2. Com. în jud. Cluj, alcătuită din 5sate, situată în zona Dealurilor Ungu -raşului, pe cursul superior al râuluiBandău; 2 870 loc. (1 ian. 2011): 1 435 de

sex masc. şi 1 435 fem. Zăcăminte de saregemă (200–400 m grosime, c. 5 kmlungime şi un km lăţime). Izvoare cu apăsărată. Produse de panificaţie. Viticul -tură. Pomicultură (meri, pruni, peri). Însatul Unguraş, atestat docu mentar în1269 cu numele Castrum Balwanius(denumirea actuală datează din 1808) seaflă ruinele cetăţii Unguraş, de fapt uncastel cu laturile de 22 x 22 m, înconjuratde un şanţ, din care se mai păstrează doarbastionul estic. Cetatea a fost ridicată în1241, menţionată documentar în 1269 şidemolată la mijlocul sec. 16 din ordinullui Gheorghe Martinuzzi, guvernatorulde atunci al Transilvaniei, dar refăcutăulterior. Cetatea Unguraş a fost declaratămonument istoric în anul 2004. În urmabătăliei de la Feldioara din 22 iun. 1529,în care oastea moldoveană comandată devor nicul Grozav a înfrânt pe partizaniilui Ferdinand I de Habsburg, voievodulTransilvaniei, Ioan Zápolya, a dăruitdomnului Petru Rareş cetatea Unguraşîmpreună cu 34 de sate, ca semn derecunoştinţă pentru că îl susţinuse peacesta la tronul Ungariei. În satulUnguraş, se află o biserică din sec. 14 (azibiserică reformată).
UNGURENI 1. Com. în jud. Bacău,alătuită din 7 sate, situată în partea de Va Colinelor Tutovei, pe cursul superioral râului Răcătău; 3 902 loc. (1 ian. 2011):2 022 de sex masc. şi 1 880 fem. Până la1 ian. 1965, satul şi com. U. s-au numit
Leca-Ungureni. În satul Boteşti se află bise -ricile cu hramurile „Sfântul Gheorghe”(1825–1827) şi „Sfân tul Spiridon” (1859–1862); bisericile din lemn cu hramurile„Sfântul Nicolae” (1702, cu unele trans -formări din 1894), „Adormirea MaiciiDomnului” (1754) şi „Sfântul Nicolae”(c. 1799, cu unele refa ceri din 1839), însatele Zlătari, Ungureni şi Bibireşti.

2. Com. în jud. Botoşani, alcătuită din11 sate, situată în partea centrală aCâmpiei Jijiei Superi oare, pe cursulsuperior al Jijiei, în zona de confl. cu râulIbăneasa; 6 994 loc. (1 ian. 2011): 3 538 desex masc. şi 3 456 fem. Staţie (în satulUngureni) şi haltă de c.f. (în satulMândreşti), inaugurate la 1 iun. 1896.Nod rutier. Viticultură. Creşterea bovi -nelor. În satul Călugăreni, menţionatdocumentar, prima oară, în 1492, se aflăbiserica având hramul „Sfân tul Nicolae”(sec. 18, reclădită în anii 1864–1867).Alunecări de teren (mart. 1999).
3. Õ Otelec.
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UNGURIU, com. în jud. Buzău, alcătuitădin 2 sate, situată în zona SubcarpaţilorBuzăului, la contactul cu CâmpiaBuzăului, pe valea râului Buzău, la 18 kmNV de municipiul Buzău; 2 518 loc.(1 ian. 2011): 1 286 de sex masc. şi 1 232fem. 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 perioada1882–1995, dată după care mina Ojasca aintrat în conservare. Pomicultură. Muzeuminier. Com. U. a fost înfiinţată la 5 mart.2004 prin desprinderea satelor Ciuta şiUnguriu din com. Măgura, jud. Buzău.
UNIREA 1. Com. în jud. Alba, alcătuitădin 6 sate, situată în partea de N aDealurilor Aiudului, în zona de contactcu Câmpia colinară a Turzii, pe dr. VăiiMureşului, 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. Fermăavicolă. Creşterea bovinelor, ovinelor,porcinelor. Viticultură. Culturi de cereale,plante tehnice şi de nutreţ, cartofi, legu -me ş.a. Muzeu etnografic. În satul Unirea,atestat documentar în 1219, se află unmonument (obelisc) închinat eroilorcăzuţi în timpul celor două războaiemondiale, dezvelit în 1976.

2. Com. în jud. Brăila, alcătuită din 3sate, situată în partea de E a CâmpieiBrăilei (Câmpia Bărăganului); 2 602 loc.(1 ian. 2011): 1 304 de sex masc. şi 1 298fem. Nod rutier. Culturi de cereale, sfeclăde zahăr, floarea-soarelui, leguminoasepentru boabe, plante de nutreţ etc. Pânăla 1 ian. 1965, satul şi com. U. s-au numit
Osmanu. Satul Valea Cânepii este atestatdocumentar în 1828, satul Unirea (fostOsmanu) în 1829, iar Moroteşti în 1838. 

3. Com. în jud. Călăraşi, alcătuită din2 sate, situată în partea de SE a CâmpieiBărăganului, pe stg. văii Dunării şi pebraţul Borcea (arealul com. pătrunde şi înBalta Ialomiţei); 2 756 loc. (1 ian. 2011):1 393 de sex masc. şi 1 363 fem. Culturide 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-aunumit Şocariciu, iar între 17 febr. 1968 şi23 ian. 1981 a făcut parte din jud. Ialomiţa.
4. Com. în jud. Dolj, formată dintr-unsat, situ ată în partea de NV a CâmpieiDesnăţuiului; 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, alcătuitădin 7 sate, situată în partea centrală aCâmpiei 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 denutreţ, floarea-soarelui ş.a. Creştereabovinelor şi a ovinelor (rasa Karakul). Însatul Unţeni se află biserica având hramul„Duminica Tuturor Sfinţilor” (1833).
URANUS, cartier în partea centrală amuni ci piului Bucureşti, pe dealul cuacelaşi nume care domină dinspre Nvalea Dâmboviţei. În perioada 1980–1983,casele, unele clădiri publice, biserici (cuexcepţia bisericii Mihai Vodă care a fostmutată prin metode moderne la poaleledealului) etc. din acest cartier au fostdemolate în totalitate, din iniţiativa luiNicolae Ceauşescu, pe locul lor fiindconstruită (1984–1989) Casa Poporului,unele clădiri publice ş.a. Tot aici se află înconstrucţie (din anul 2010) catedrala„Mântuirii Neamului”, cu dublu hram -„Înălţarea Domnului” şi „Sfântul Andrei”(120 m lungime, 70 m lăţime) cu ocapacitate de c. 5 000 de credicioşi.
URBS MORISENA Õ Cenad.

URDARI, com. în jud. Gorj, alcătuită din3 sate, situată în partea central-estică aDealurilor Jiului, pe dr. Văii Jiului; 3 062loc. (1 ian. 2011): 1 561 de sex masc. şi1 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-ţilorParâng, situat pe cumpăna de ape dintrebazinele de obârşie ale râurilor Lotru şiLatoriţa, între vf. Păpuşa şi vf. Mohoru.Alt.: 2 060 m. Din lacul glaciar aflat lapoalele de E ale acestui vârf izvorăştepârâul Urdele, unul dintre izvoarelerâului Latoriţa.

2. Pas de înălţime în partea de E aM-ţilor Parâng, situat la 1 950 m alt., lapoalele vârfului omonim, la NV deobârşia Pârâului Galbenu. Prin acest pastrece şoseaua transalpină Novaci–Oaşa–Sebeş, care face legătura între Oltenia şiTransilvania.

URECHENI, com. în jud. Neamţ, alcă -tuită din 3 sate, situată în NE Subcar -paţilor Neamţului, în zona de contact cuterasele de pe dr. râului Mol dova, pe râulAgapia; 4 069 loc. (1 ian. 2011): 2 064 desex masc. şi 2 005 fem. Ţesături şi con -fecţii din lână. Prelucr. laptelui. Creş tereaovinelor şi bovinelor. În satul Urechenise află biserica „Tăierea Capului SfântuluiIoan Botezătorul” (1830, restaurată în2008-2009).
URECHEŞTI 1. Com. în jud. Bacău,alcătuită din 5 sate, situată în lunca şi peterasele de pe cursul inf. al râului Trotuş,la poalele de SE ale Culmii Pietricica şicele de NE ale Piem. Zăbrăuţi; 3 889 loc.(1 ian. 2011): 2 018 de sex masc. şi 1 871fem. Staţie (în satul Urecheşti) şi haltă dec.f. (în satul Cornăţel), inaugurate la 22iun. 1884. Nod rutier. Expl. de balast.Producţie de tuburi din beton pentrufântâni, de căzi pentru băi şi de obiectepentru instalaţii sanitare. Creştereabovinelor şi porcinelor. Pomicultură(meri, pruni, peri, cireşi). În satul LuncaDochiei se află o biserică din lemn cuhramul „Sfântul Nicolae” (sec. 18). SatulUrecheşti este atestat documentar în 1472.

2. Com. în jud. Vrancea, formatădintr-un sat, situată în zona de contact aSubcarpaţilor Vrancei cu Câmpia Râm -nicului, la poalele de SE ale DealuluiDeleanu; 2 528 loc. (1 ian. 2011): 1 257 desex masc. şi 1 271 fem. Centru viticol şide vinifi caţie. În satul Urecheşti, atestatdocumentar în anul 1500, se află obiserică având hramul „Sfântul Dumitru”(ctitorie din 1837 a clucerului Toma) şimănăstirea Vărzăreşti (de călugăriţe) cudouă biserici şi clădirile anexe. Bisericaveche, cu hramul „Adormirea MaiciiDomnului”, cu o singură turlă, pridvoradăugat în sec. 19 şi cu picturi muraleinterioare executate în ulei în anul 1889de Ionescu Zugravul, este ctitoria arma -şului Radu Vărzaru, sfinţită în anul 1644,construită pentru schitul întemeiat atuncişi numit iniţial schitul Urecheşti (din sec.18 poartă numele Vărzăreşti). În epocafanariotă, între 1749 şi 1780, schitul a fostabandonat de călugări, iar între 1794 şi1863 a fost metoc al MitropolieiBucureştilor. După secularizarea averilormănăstireşti în 1863, lăcaşul monahal,devenit mănăstire, a funcţionat inde -pendent, întreţinerea vieţuitorilor fiindasigurată de către stat. În 1959, auto ri -
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tăţile comuniste au desfiinţat mănăstireaprin Decretul 410/1959, proprietăţilefiind trecute în folosinţa CooperativeiAgricole de Producţie (CAP), iar bisericaa devenit staul pentru oi. Mănăstirea afost reînfiinţată pentru călugări în anul1990, iar în anul 2006 a fost transformatăîn mănăstire de maici. A doua biserică,având hramul „Sfântul Gheorghe”, cu rolde paraclis, a fost construită după anul1990. Până la 22 mai 2003, com. U. a avutîn componenţă satele Popeşti şi Tercheşti,care la acea dată au format com. Popeşti,jud. Vrancea.
URICANI, oraş în jud. Hunedoara, situatîn partea de SV a Depr. Petroşani, la 650–725 m alt., la poalele de SE ale M-ţilorRetezat şi cele de N ale M-ţilor Vâlcan,pe râul Jiu de Vest, la 26 km SV demunicipiul Petroşani; 9 290 loc. (1 ian.2011): 4 653de sex masc. şi 4 637 fem.Supr.: 251 km2, din care 11,5 km2 înintravilan; densitatea: 808 loc./km2. Staţiefinală de c.f. Pr. centru de expl. a huilei(primele mine au fost des chise în 1859).Expl. şi prelucr. lemnului (Uricani,Câmpu lui Neag); producţie de anvelopeşi camere de aer pentru autovehicule şide confecţii textile. În localit. componentăCâmpu lui Neag a fost creat (1970), peun afluent al Jiului din M-ţii Vâlcan, laculde acumulare Valea de Peşti (32 ha) pentrualimentarea cu apă a centrelor miniere dinzonă. Istoric. Localitatea a luat naştere îna doua jumătate a sec. 18 prin stabilireaunor locui tori veniţi din satul Uric (dinŢara Haţegului), de la care derivă numeleactual al orşului. În 1788 a fost prădat deturcii din ins. Ada-Kaleh care au incen -diat biserica. Menţionat documentar casat în 1818, cu numele Hobiceni-Uricani(denumire purtată până în 1918), adevenit oraş la 1 ian. 1965. În prezent,oraşul are în sub or dine ad-tivă 2 localit.componente: Câmpu lui Neag şi Valea deBrazi. Cabană turistică (în localit. com  po -nentă Câmpu lui Neag). Punct de plecarespre obiec tivele turistice din M-ţii Retezat.Peşteri ocrotite: Peştera cu Corali pedreapta Jiului, la poalele mun telui CoadaOslei 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 decontact a Dealurilor Ciceului cu

Muscelele Năsăudului, pe dr. VăiiSomeşului 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 satulCristeştii 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 (182x 182 m) datând din sec. 2–3 şi ale uneiaşezări civile, cu o necropolă în cadrulcăreia s-au găsit monumente funerare cuportrete în medalion, ceramică roşie şicenuşie, opaiţe, figurine de teracotă,piuliţe din piatră, statuiete din bronz ş.a.În satul Uriu, menţionat documentar,prima oară, în 1405, se află o bisericăreformată (sec. 17) şi o biserică ortodoxădin lemn (sec. 18), iar în satul CristeştiiCiceului, atestat documentar în 1333,există o biserică romano-catolică (sec. 14,cu unele refaceri din sec. 18), declaratămonument istoric, şi castelul „Torma”(sec. 18), azi sanatoriu T.B.C.
URLAŢI, oraş în jud. Prahova, situat lapoalele de SV ale Dealului Istriţa, în zonade contact cu Câmpia Ploieştiului, la 200m alt., pe cursul su perior al râului CricovuSărat, pe paralela de 45° latitudine N, la22 km NE de municipiul Ploieşti; 11 392loc. (1 ian. 2011): 5 553 de sex masc. şi5 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 demobilă, de acumulatori şi baterii, de conf.şi de cără midă. Filatură de bumbac (din1970).  Centru viticol şi de vinificaţie.Abator. Ferme de creştere a bovi nelor,porcinelor şi ovinelor. Incubatoare pentruproducerea puilor de găină. Pepinieră deviţă de vie (din 1889). Pomicultură.Muzeu etnografic şi de artă decorativă(ceramică, porţelan, covoare etc.),inaugurat în 1953. Istoric. Locali tateaapare menţionată prima oară, la 16 mart.1515, într-un act emis la cancelaria dom -

nului Neagoe Basrab, iar apoi esteconsemnată destul de des în acte oficiale(1527, 1576, 1603, 1607, 1638 etc.). În 1678figura ca aşezare rurală cu numele Saac,iar în sec. 19 apărea şi cu denumirile
Necşeteasca (sub acest nume este înscrisîntr-un hrisov emis de dom nul GheorgheDuca) şi Stenota. La sf. sec. 17, domnulConstan tin Brâncoveanu alege aceastălocalit. ca reşed. particulară, construindaici un conac (1697), în jurul căruia aveaîntinse suprafeţe cu viţă de vie. Dupăaceastă dată este menţionat ca târg. De laînceputul sec. 18 şi până prin anul 1775,aşezarea a purtat numele Satul Urlaţi, iarapoi Urlaţi. În 1818, localit. U. a fostrecunoscută ca oraş, iar din 1833 aici seţin anual (la 20 iul.), neîntrerupt, târgurimari de vite, cereale şi alte produse. În1870 a fost înfiinţat Oficiul telegrafic, la13 sept. 1872 s-a inaugurat staţia C.F.R.Cricov (Urlaţi), iar în 1880 a luat fiinţă oJudecătorie de pace care a funcţionatpână în 1952. În timpul Primului RăzboiMondial, între 8 şi 11 dec. 1916, în aceastăzonă, pe Valea Cricovului, s-a dat oputernică bătălie între armata română şicea germană, din care românii s-au retrasînvinşi spre Râmnicu Sărat. În prezent,oraşul U. are în subordine ad-tivă 16localit. componente: Arioneştii Noi,Arioneştii Vechi, Cherba, Jercălăi, Mărunţiş,Orzoaia de Jos, Orzoaia de Sus, Schiau,Ulmi, Valea Bobului, Valea Crângului,Valea Mieilor, Valea Nucetului, ValeaPietrei, Valea Seman, Valea Urloii.
Monumente: Biserica Galbenă, cu hramul„Sfinţii Voievozi”, construită în 1759–1761prin osâr dia boierului Urlăţeanu, cupicturi murale interioare originare.Biserica este declarată monument istoricşi de arhitectură şi posedă icoane pictatede Gheorghe Tattarescu; conacul luiConstantin Brâncoveanu (1697), reparatdupă cutremurul din 4 mart. 1977, înlocalit. Valea Crângului; conacul„Alexandru Bellu” (mijlo cul sec. 19), azisediul muzeului etnogra fic, restaurat în1997-2004, declarat monument istoric,dominat de un turn de poartă; clădireaPrimăriei (1915–1932); Mo nu mentul eroi -lor Primului Război Mondial, realizat desculptorul D. Matadonu. În localit.componentă Jercălăi se află schitul„Sfânta Maria”-Cricov (de călugări), cuo biserică din lemn având hramul „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil”, datând din1731. Biserica a fost adusă în 1929 dinsatul Luieriu (de lângă Reghin) şiinstalată lângă castelul Bran, din voinţaReginei Maria, pentru a fi folosită caparaclis regal. În 1954, biserica a fost
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transferată de la Bran la schitul „SfântaMaria”-Cricov prin grija Patriarhului Iusti -nian Marina şi sfinţită în 1956; bisericilecu hramu rile „Sfântul Dumitru” (1761, cupicturi murale inte rioare executate în sec.19 de Gheorghe Tatta rescu) şi „SfântulIoan” (ctitorie din 1819 a lui Ioan Arion,reparată în 1877), în localit. componenteArioneştii Noi şi Arioneştii Vechi; bisericadin lemn cu hramul „Adormirea MaiciiDomnului” (1753–1765), în localit.componentă Valea Seman.
URLĂTOAREA, cascadă situată peversantul de E al M-ţilor Bucegi, la 1 050m alt., pe pârâul Urlătoarea, care izv. dela poalele M-ţilor Jepi şi se varsă înPrahova la Buşteni. Înălţime: 15 m.Obiectiv turistic în arealul căruia creşteşi o fru moasă orhidacee (Epipogium
aphyllum), ocrotită de lege. 
URLEA 1. Vârf în partea de E a M-ţilorFăgăraş, pe creasta principală, la E de vf.Moldoveanu. Alt.: 2 473 m.

2. Lac glaciar situat pe versantul deN al M-ţilor Făgăraş, la 2 170 m alt., lapoalele vârfului cu ace laşi nume. Supr.:2,15 ha; ad. max.: 4 m. Zonă turistică.
URLOIU Õ Liţa.

URMENIŞ, com. în jud. Bistriţa-Năsăud,alcătu ită din 10 sate, situată în partea deN a Colinelor Mădăraşului, pe dr.cursului superior al râului Lechinţa; 2 035loc. (1 ian. 2011): 1 049 de sex masc. şi 986fem. Pomicultură (meri, pruni, peri,vişini, cireşi). În satul Delureni, menţionatdocu mentar, prima oară, în 1329, se aflăo biserică din sec. 15 (azi biserică

reformată), iar în satul Urmeniş, atestatdocumentar în 1321, există castelul„Bánffy” (1600), în stil baroc.
URSA MOTOŞENI Õ Motoşeni.

URSCIA, Castrum ~ Õ Orşova.

URSU 1. Vârf în partea de V-NV a M-ţilorCăpă ţânii, alcătuit din şisturi cristaline;alt.: 2 124 m.
2. Lac carsto-salin situat în staţiuneabalneo climaterică Sovata (jud. Mureş), la530 m alt., a cărui cuvetă s-a format înanul 1875, în urma unor prăbuşiri şialunecări de teren şi în care s-au acu mulatapele pâraielor Topliţa şi Auriu. Supr. 4,6ha; ad. max.: 18,40 m; perimetrul: 1 172m. Denumirea de Ursu derivă de laconfiguraţia lacului care este asemă nă -toare cu o piele de urs întinsă. Salinitatearidicată a apelor de pe fundul lacului (c.50 g/litru), cauzată de existenţa sării înfundament, şi prezenţa apelor mai puţinsărate de la supr. lacului, datoratăaportului de ape dulci ale pâraielor,determină feno menul de heliotermie allacului Ursu. Acest fenomen se caracte -rizează prin existenţa unor temp. diferen -ţiate ale apei lacului, în timpul verii, caurmare a înmagazinării căldurii Soareluide către apa sărată – căldură protejată destratul de apă dulce adus de pâraie (carenu se amestecă cu apa sărată din adân -cime) ce se manifestă ca un izolant termic.Astfel, vara, temp. apei din lac variazăîntre 19–20°C la suprafaţă, 30–40°C la unm adâncime şi 40–60°C la 1,5 madâncime. Pe fundul lacului există unstrat gros (c. 20 m) de nămol cu

proprietăţi terapeutice.
URŞILOR, Peştera ~ Õ Peştera Urşilor.

URZICA, com. în jud. Olt, alcătuită din 2sate, situată în partea de S a CâmpieiRomanaţi; 2 267 loc. (1 ian. 2011): 1 134de sex masc. şi 1 133 fem. Moară pentrumăcinat cereale. Centru tradiţional deconfecţionare a covoarelor olteneşti, avelinţelor şi scoarţelor. Culturi de creale,plante tehnice, uleioase şi de nutreţ ş.a.Biserica având hramul „Adormirea MaiciiDom nului” (1887), în satul Urzica. Înarealul com. U. se află pădurea „Branişteacatârilor” cu exem plare seculare de stejarbrumăriu (Quercus pedunculi flora), decla -rată rezervaţie forestieră şi monument alnaturii în anul 2000.
URZICENI 1. Municipiu în jud. Ialomiţa,situat în SE Câmpiei Săratei, la contactulcu Câmpia Bără ganului, la 60 m alt., pestg. râului Ialomiţa, în zona de confl. curâul Sărata, la 55 km NE de Bucureşti şi63 km NV de municipiul Slobozia; 17 109loc. (1 ian. 2011): 8 235 de sex masc. şi8 874 fem. Supr.: 53,6 km2, din care 8,5km2 în intravilan; densitatea: 2 013loc./km2. Staţie de c.f. Nod rutier. Expl.de petrol, gaze naturale, argilă şi balast.Producţie de ferite moi şi dure (din 1968),de com ponente electronice, mase plastice,mobilă, de cărămidă şi ţiglă (1914), conf.şi tricotaje (1978), articole pentru sport şiturism, nutreţuri combinate (1978), fer -mentare şi prelucr. a tutunului (1910) şide produse alim. (ulei, zahăr, alcool, pre -parate din lapte, panificaţie ş.a.). Moară(1912); abator (1924); două silozuri (1936,1978). Centru viticol şi de vinificaţie.Pomi cultură (meri). Fermă de creştere abovinelor. Vechi centru de învăţământprimar şi liceal (1780). Staţie meteo -rologică (1944). Centru de protecţie aplantelor şi de selecţie a animalelor.
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sau duminica) şi anuale (14 sept.) de vite,cereale şi diferite mărfuri. Între 1910 şi1950, oraşul U. a fost reşed. plasei cuacelaşi nume din jud. Ialomiţa, între 1950şi 1952, reşed. raionului U. din regiuneaIalomiţa, 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 „AdormireaMaicii Domnului” (1828) şi „SfântaTreime” (1861–1866) catedrala „SfinţiiÎmpăraţi Constantin şi Elena” (1996-2002,sfinţită la 21 mai 2002), de maridimensiuni (28 m lungime, 19 m lăţimeşi 30 m înălţimea turlei principale);conacele boiereşti „Ion Ionescu” (1905) şi„Gălăteanu” (1931).

2. Com. în jud. Satu Mare, alcătuitădin 2 sate, situată în Câmpia Carei, lagraniţa cu Ungaria; 1 476 loc. (1 ian. 2011):690 de sex masc. şi 786 fem. Culturi decereale, plante tehnice şi de nutreţ,leguminoase pentru boabe, floarea-soarelui ş.a. Creşterea bovinelor. În satulUrziceni, menţionat documentar, primaoară, în 1221, cu numele Villa Voda, seaflă o biserică romano-catolică avândhramul „Descoperirea Sfintei Cruci”(1751) şi capela „Sfântul Ioan Nepomuk”(1772). Rezervaţie forestieră (38 ha) şirezervaţie natu rală, care cuprinde unsector al unei câmpii nisi poase, cu dune,cu vegetaţie arenicolă caracteristică(Festuca vaginata, Kochia laniflora ş.a.).
URZICUŢA, com. în jud. Dolj, alcătuitădin 2 sate, situată în partea centrală aCâmpiei Desnă ţuiului, pe interfluviulDesnăţui-Baboia; 2 929 loc. (1 ian. 2011):

1 446 de sex masc. şi 1 483 fem. Iazpiscicol (356 ha). Culturi de cereale,plante tehnice, uleioase şi de nutreţ.Viticultură. Bibliotecă publică (peste13 000 vol.). Satul Urzicuţa este atestatdocumentar, prima oară, în 1718. Bise -ricile cu hramurile „Sfântul Gheorghe”(sec. 18, cu refaceri ulterioare) şi „SfântulNicolae” (1850), în satele Urzica Mare şiUrzicuţa. 
USCAŢI Õ Războieni.

USPENIA, Mănăstirea ~ Õ Slava
Cercheză.

USUSĂU, com. în jud. Arad, alcătuitădin 5 sate, situată în Pod. Lipovei, în zonade 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 aparemenţionat documentar, prima oară, înanul 1418, iar satul Dorgoş în 1717. Însatul Zăbalţ, atestat documentar în 1440,se află un punct fosilifer (5 ha), iar înarealul com. U. există pădurea Măgura,declarată rezervaţie forestieră. Până la 3mart. 2005, com. U. s-a numit Dorgoş.
UTIDAVA Õ Târgu Ocna.

UZ, pas de înălţime în partea de E aCarpaţilor Orientali, în zona de izvor arâului Uz (afl. dr. al Trotuşului, înlungime totală de 46 km), între M-ţii Ciuc(la NV) şi Nemira (la SE), la 1 085 m alt.Străbătut de o şosea nemodernizată careasigură legătura între Moldova şiTransilvania, respectiv între municipiileOneşti (via Dărmăneşti) şi Miercurea-Ciuc.

1038 Urzicuţa

Istoric. Localitatea apare menţionată caaşezare rurală, prima oară, la 23 apr. 1596,într-un act emis de Mihai Viteazul, iar în1700 figura pe o hartă a StolniculuiConstantin Cantacuzino, tipărită laPadova. La începutul sec. 18 a fostridicată la rang de târg, iar între 1716 şi1832 a fost reşed. jud. Ialomiţa, cu o staţiede poştă şi un punct de vamă. În 1831 afost trecută în categoria comunelorurbane (oraş), în 1864 a redevenit comunărurală, în 1894 a fost trecut în categoriaoraşelor, iar la 18 ian. 1995 declaratmunicipiu. De-a lungul sec. 19 şi în primajumătate a sec. 20, la U. au existatrenumitele târguri săptă mânale (sâmbăta
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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

Feleacului cu ierarhi hiro tonisiţi 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
menţio nat 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,
tec tono-ero zivă, în partea de N a
Carpaţilor Occi dentali, 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
morfo structural, 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 „depre siuni
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, extin zându-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 repre -
zentată 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 versan tului de N
al M-ţilor Pădurea Craiului (M-ţii Apu -

seni), la 305 m alt., la c. 2,5 km amonte de
satul Vadu Crişului. Lungimea galeriilor:
2 700 m. Săpată în calcare cre tacice,
peştera are forma unui coridor principal
(străbătut de un curs de apă) cu nume -
roase galerii laterale şi săli largi, spa -
ţioase, ce alternează cu sectoare înguste.
Faună bogată (viermi, melci, crustacei,
lilieci, insecte etc.). Declarată monu ment
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 Şuncuiuş-
Vadu 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 geoter -
mală. 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 com -
plexă 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 Arhan gheli Mihail şi
Gavriil” (1790). Agroturism.
VADU IZEI, com. în jud. Maramureş,
alcătuită din 2 sate, situată în partea de
NV a Depr. Mara mureş, 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 confec ţionare a
covoarelor manuale din lână, a cergilor,
de realizare a icoanelor pe lemn şi pe
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sticlă şi a porţilor tradiţionale maramu -
reşene. Pomicultură (meri, peri, piersici).
Pe terit. satului Vadu Izei a fost desco -
perit (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 Steja rului, cunoscut în vechime
sub denu mirea de Valea Porcului, se află
biserica din lemn cu hramul „Cuvioasa
Paras cheva” (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 nume roaselor porţi
maramu reşene din lemn, împo dobite 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 lap -
telui. 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 vetera -
nilor 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 con -
struit 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, alcă -
tuită din 6 sate, situată în SV Câmpiei
Râmnicului, în zona de contact cu Câm -
pia 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 Ipoteşti-
Cândeşti, 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 stin -
dardului 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 râuri lor 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. Pomi cultură (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 monu ment 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. Pomi -
cultură (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,
alcă tuită din 5 sate, situată în partea de
S a Câmpiei Bărăganului, pe râul
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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.
Pisci cultură. 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 Teleaje -
nului 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), inaugu -
rată la 13 sept. 1872. Fabrica de îngrăşă -
minte fosfatice şi de acid sulfuric  şi-a
încetat acti vitatea 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 docu -
mentar în 1429, se află biserica „Izvorul
Tămăduirii” (1893, arhitect Ion Mincu).
VALEA CHIOARULUI, com. în jud. Mara -
mureş, alcătuită din 6 sate, situată în
partea de SV a Dealu rilor 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 Chioaru lui) şi de nisipuri
cuarţoase (în satul Curtuiuşu Mare).
Pomicultură (meri, pruni, peri). Colec -
tarea fructelor de pădure. Centru de port
popular tradiţional. În satul Valea Chioa -
rului, menţionat documentar în 1561, se
află biserica „Naşterea Maicii Domnului”

(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.
VALEA CIORII, com. în jud. Ialomiţa,
alcătuită din 4 sate, situată în partea de
E a Câmpiei Bără ga nului, 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 pisci -
colă. În satul Valea Ciorii, întemeiat în
anul 1900, se află biserica „Sfântul Vasile”
zidită în anii 1914–1920.
VALEA CRIŞULUI, com. în jud. Covasna,
alcă tuită 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 balneo climaterică (în satul
Şugaş), cu izvoare de ape mine rale
carboga zoase, bicarbonatate, sodice,
magnezi ene. Parc dendrologic (în satul
Calnic). În satul Valea Crişului, menţio -
nat 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

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 com ponenţă satul Arcuş, care la acea
dată a devenit comună de sine stătătoare.
VALEA DANULUI, com. în jud. Argeş,
alcătu ită 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. Pomi cultură (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), decla rată rezervaţie forestieră,
alcătuită predominant din fag (Fagus
sylvatica) şi brad (Abies alba), cu sub -
arboret 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 (Polygona tum
multiflorum), laptele-cucului (Euphorbia
amygdaloides) etc. Agroturism.
VALEA DRAGULUI, com. în jud. Giurgiu,formată dintr-un sat, situată în NE CâmpieiBurnas, în zona de contact cu CâmpiaBărăganului, pe cursul inf. al Argeşului, înzona de confl. cu râul Sabar; 2 948 loc. (1ian. 2011): 1 449 de sex masc. şi 1 499 fem.Culturi de cereale, floarea-soarelui, sfeclăde 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 avândhramul „Sfântul Dumitru” (1880).
VALEA FAGILOR, Rezervaţia ~ Õ

Luncaviţa (2).

VALEA IAŞULUI, com. în jud. Argeş,alcătuită din 9 sate, situată în parteacentral-vestică a Dealu rilor Argeşului, pestg. cursului superior al râului Argeş;2 769 loc. (1 ian. 2011): 1 381 de sex masc.şi 1 388 fem. Expl. de argilă. Hidrocen -trale în satele Cerbureni (15 MW, intratăîn funcţiune în 1968) şi Valea Iaşului (15MW, dată în exploatare în 1969). Prelucr.lemnului; produse alim. Pomicultură(meri, pruni, peri, nuci). Sanatoriu T.B.C.(construit în 1940 după planurile arhitec -tului Petre Antonescu) şi biserica„Adormirea Maicii Domnului” (1855), însatul Valea Iaşului; în satul Bărbălăteşti seaflă o biserică din lemn cu hramul „SfântulIoan 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.

alcătuit din 28 de vase, ceşti, două
străchini ş.a. aparţinând culturii Oto mani
(sec. 19–13 î.Hr.). Tot aici a fost identificat
un mormânt germanic de înhumaţie,
datând din timpul împă ratului 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. Locali tatea apare menţionată docu -
mentar 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 remar -
că o oarecare dezvoltare econo mico-
socială a localită ţii 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 profe sionale de
horticul tură (1902) ş.a. În 1890 au avut
loc intense plantaţii de viţă de vie, iar în
1896 primele lucrări de pie truire a
străzilor. Declarat oraş la 18 apr. 1989.
Până în 1925 s-a numit Mihaifalău.
Monumente: biserica „Înălţarea Dom -
nului” (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 natu -
rale (în satul Tăuni). Balastieră. Prelucr.
lemnului. Viti cultură. Parc dendrologic.
În arealul satului Glogoveţ au fost desco -
perite 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
bise rică 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 afec tate (în lunile apr. şi iun. 2008)
de puternice alune cări 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

1042 Valea Dragului Expl. de feldspat. Expl. şi prelucr. pri -
mară a lemnului (cherestea). Fond
cinegetic. Satul Valea Ierii este atestat
docu mentar 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
popu lare (cergi, ţoale etc.) În satul Valea
Largă, menţionat documen tar, prima oară,
în 1332, se află biserica din lemn
„Adormirea Maicii Domnului” (1693-
1695).
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 meta -
lurgic, de petrol şi gaze. Turnătorie de
fontă. Producţie de mobilă, conf., încălţă -
min te, cărămidă şi de produse alim.
(uleiuri vegetale, conserve din legume şi
fructe, pani ficaţie ş.a.). Centru viticol şi
de vini ficaţie. 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



2 437 fem. Reşed. com. este satul Valea
Lungă-Cricov. Nod rutier. Prelucr. lem -
nului; produse de panificaţie. Pomi -
cultură (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
„Canta cuzino” (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, for -
mată 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. Cul turi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ ş.a. Viti cultură.
Pomicultură (meri, pruni, peri, cireşi,
vişini). Bisericile din lemn cu hramurile
„Sfinţii Voievozi” (1701–1702) şi „Cu -
vioasa 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 hramu rile „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 Dom nului,
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 într-
un 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 împo dobiţi cu
icoane, între care se evidenţiază icoana cu
chipul Maicii Domnului, făcătoare de
minuni, încadrată într-o ramă de argint în

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 Nămă eşti 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 pla nurile 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, legu minoase 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,
alc ătu ită din 2 sate, situată în partea de
S a Pod. Covurlui, în zona de contact cu
Câmpiile Tecu ciului şi Covur luiului, 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. Pomi-
viticultură. 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 „Cu vioasa Parascheva” (ante 1809).
VALEA MIJLOCIE, Rezervaţia ~  Õ

Tuşnad (3).

VALEA MOLDOVEI, com. în jud.Suceava, alcătuită din 2 sate, situată în
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al lacului Razim, pe pârâul Tulcei; 3 688loc. (1 ian. 2011): 1 881 de sex masc. şi1 807 fem. Parc eolian cu turbine instalateîn 2010-2011, cu o putere totală de 140MW. Centru viticol şi de vinificaţie. Însatul Agighiol a fost descoperit (în 1931)mormântul unui principe traco-get,Cotiso (sau Cotyos, aşa cum apare gravatpe un vas), datând de la sf. sec. 5 î.Hr., încare s-au găsit numeroase obiecte dinargint, unele cu decor antropomorf sauzoomorf (un coif, un pahar bitronconic,o pereche de cnemide cu genunchere,obiecte de paradă şi de harnaşament,arme, po doabe etc.). În satul Agighiol seaflă bise rica „Sfinţii Voievozi” (1858–1860), cu picturi murale interioareexecutate în 1906–1908 de Rafael Mateef,şi o rezervaţie paleon tologică (fosile deamo niţi descoperite în 1896 de GregoriuŞtefă nescu) extinsă pe 3 ha, declaratămonument 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 menţi une 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 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 Dealu -
lui 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), „Cuvi oasa Parascheva”
(1770, resturată în 2011), „Sfinţii Voievozi”
(con struită în anii 1848–1850, pe locul
uneia din sec. 18) şi „Cuvioasa
Parascheva” (1772-1773, restaurată în
2011), declarată monument istoric, în sate -
le 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 desco -
perite (1951, 1959–1960) vestigiile unei
aşezări precucuteniene (prima jumătate
a milen. 4 î.Hr.) în care s-au găsit vase
cera mice 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
„Ador mirea Maicii Domnului”, zidită în
1999-2011 pe locul uneia din 1859. 

2. Com. în jud. Iaşi, alcătuită din3 sate, situată în partea de E a Pod.Fălticeni, pe pârâul omonim, în lunca şipe terasele de pe dr. râului Siret; 6 187loc. (1 ian. 2011): 3 170 de sex masc. şi3 017 fem. Expl. de marne, gresii, argileşi nisip. Expl. şi prelucr. lemnului.Morărit; produse de panificaţie. Culturide cereale, plante tehnice şi de nutreţ,cartofi, legume etc. Creşterea bovinelor.Pe terit. satului Conţeşti a fos descoperit(1812) un mormânt tumular datând dinsec. 5 d.Hr., atribuit unei căpetenii ahunilor, în care s-au găsit un colan
(torques) împletit din 3 fire de aur, obrăţară din fire de aur răsucite, un coifdin plăci de fier argintate, două lameledin aur de la o cataramă de curea, oaplică sub forma unei păsări-peşte, oamforă de argint cu toarte zoomorfe, otavă circulară de argint etc. În satul ValeaSeacă, menţionat documentar la 20 iul.1453, există un schit înfiinţat în 2005, cu
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partea de NV a Sub carpaţilor 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 docu -
mentar în 1453, se află biserica „Tăierea
Capului Sfântului Ioan Bote ză to  rul”
(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. pre domină familiile de
rromi care locuiesc într-o comunitate
separată de cea a românilor. Până la 24
nov. 2003, com. V.M. a avut în compo -
nenţă satul Capu Câmpului care la acea
dată a devenit comună de sine stătătoare.
VALEA MORILOR Õ Vânătările
Ponorului.

VALEA NEAGRĂ 1. Õ Lumina (2).
2. Mănăstirea ~ Õ Nistoreşti.

VALEA NEAGRĂ DE CRIŞ Õ Vadu
Crişului (2).

VALEA NUCARILOR, com. în jud. Tulcea,
alcă tuită din 3 sate, situată la poalele de
SE ale Dealu rilor Tulcei, pe ţărmul de N

Valea Nucarilor. Pahar bitronconic din argint
descoperit la Agighiol



2011): 2 214 de sex masc. şi 2 112 fem.
Pomicultură. Biserica „Sfântul Dumitru”
(1844-1846), cu picturi murale interioare
originare.
VALEA VIILOR, com. în jud. Sibiu,
alcătuită din 2 sate, situată în partea de
N a Pod. Hârti baciului; 2 182 loc. (1 ian.
2011): 1 126 de sex masc. şi 1 056 fem.
Producţie de piese auto. Prelucr. lem -
nului. 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 valo roase
piese de mobilier bisericesc vechi (strane
în stilul Renaşterii timpurii, datând din
1528, un taber nacol gotic ş.a.). Biserica a
fost inclusă, în 1999, pe lista patrimo -
niului 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,
alcă tuită din 4 sate, situată în partea de
NE a Câm piei 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 memo rială „Aloisio
L. Tăutu” (1895–1981), în satul Valea
Vinului. Festival folcloric codrenesc (anual).
Satul Valea Vinului apare menţionat docu -
mentar în 1399. În satul Măriuş, atestat
documentar în 1424, se află biserica „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil” (1825) şi
mănăstirea Măriuş (de călugări), înte meiată
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) constru ită 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

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 pomi cultură (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 dobro -
geană, şar pele 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 proba bilitatea 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. Pomi -
cultură. 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,
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biserica „Sfântul Pantelimon” (2006-2007), iar în satul Conţeşti, atestat docu -mentar 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,
alcă tuită din 2 sate, situată în partea de
E a Câmpiei Desnăţuiului, în zona de
contact cu Câmpia Roma naţi, 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 Arhan gheli 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 înfiin ţată la 7 mai 2005 prin
desprinderea satului Valea Teilor din
com. Izvoarele, jud. Tulcea.
VALEA URSULUI, com. în jud. Neamţ,
alcă tuită 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. Biserica „Sfântul Petru”



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 Dom nului” (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,
alcă tuită din 4 sate, situată la poalele de
N ale M-ţilor Ciucaş şi cele de V ale
M-ţilor Siriu, pe cursul supe rior şi în zona
de izv. a râului Buzău şi pe afl. aces tuia,
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. Creşte rea
bovinelor şi porcinelor. În satul Variaş,
men ţionat 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”, con -
struită 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, legu minoase
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 com po nenţă 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 Moldo -
venesc), de pe pantele de S ale Dealului
Repedea, de la 340 m alt., din arealul com.
Schitu Duca (jud. Iaşi) şi are o direcţie
predomi nantă de curgere N-S, drenând
partea de E a Pod. Central Moldovenesc.
Are un bazin asimetric (mai dezvol tat pe
dreapta), pantele cursului său înre -
gistrând valori accentuate în zona supe -
rioară (4–8‰) şi foarte reduse (0,3‰) la
vărsare. În timpul verilor secetoase râul
V. are tendinţa de secare, iar la viitu rile
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 Tuto vei, 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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printre altele, vase şi obiecte din cera -
mică, unele cu o vechime de peste 300 de
ani). Renu mit 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 orna men -
taţie geometrică (stelară), florală (frunze,
flori), zoo morfă şi, mai recent, antro -
pomorfă, produsele fiind prezentate
într-o cromatică în care predomină culo -
rile roşu, brun, negru şi verde pe un fond
alb. V. este, totodată, un important centru
de prelucr. artistică a lemnului, de confec -
ţionare a cojoacelor şi piepta relor mara -
mureşene. În satul Vama, menţionat
docu mentar, 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 încon -
deiere a ouălor, de confecţionare a unel -
telor casnice, a bun diţelor şi chimirelor.
În satul Vama, menţionat documentar la
8 oct. 1408, a fost instalat (în 1775)

Vama (1). Vase ceramice



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 avi colă 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 memo -
rială „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. Săpă -
turile arheologice efectuate în perimetrul
orşului (în 1958) atestă că aşezarea este
locuită neîntrerupt din Neolitic şi până
în prezent, confirmată de nenumăratele
vestigii (cera mică, unelte, arme, podoa -
be 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 episco -
pului 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 incen diat de tătari. Într-un
document din 28 mai 1444, Vasluiul
apare consem nat 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,

precum şi c. 5 000 de secui, 1 800 unguri,
2 000 de poloni), cu 20 de tunuri, aflată
sub comanda dom nului 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, cu nos cută 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 impor -
tantă victo rie 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

miere şi ceară de albine. Declarat
municipiu la 27 iul. 1979, are în prezent
în subordine ad-tivă 5 localit. compo -
nente:Bahnari, Brodoc, Moara Grecilor,
Re diu, Viişoara. Monumente: Curtea
Domnească, cons tru  ită, 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 arheo lo gică; biserica
„Tăierea Capu lui Sfântului Ioan
Botezătorul” (28,30 m lungime şi 13,50 m
lăţime), construită lângă Curtea Dom -
nească 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” (2005-
2012); biserica romano-catolică (sec. 16);
Palatul de Justiţie (1891-1897) în care a
funcţionat Tribunalul până la 14 dec. 2007;
Palatul Mavrocordat con struit în 1890-
1892 de Constantin Mavrocordat, ur maş
al dom nului Constantin Mavrocordat, în
stil neoclasic şi rococo, devenit din 1989
sediul Ministerului Învăţământului;
casele „Ghica” (înce putul 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
Prefec turi, 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, Costa che 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 verte brate şi moluşte fosile din
Cuaternarul inferior.

3. Judeţ situat în extremitatea de E-
NE a Româ niei, 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'
longi tudine 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. Struc -
tura populaţiei pe naţionalităţi (la recen să -
mântul din 20-31 oct. 2011): 92,2%
români, 1,5% rromi, apoi evrei, ruşi-
lipoveni, maghiari, germani ş.a. Reşed.:
municipiul Vaslui. Oraşe: Bârlad (muni -
cipiu), Huşi (municipiu), Murgeni,
Negreşti. Comune: 81. Sate: 451 (din care
12 aparţin oraşelor). Localit. com ponente
ale municipiului Vaslui: 6.

Relieful se caracterizează printr-o
puter nică 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 eviden ţiază nume -
roase 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 extre mitatea 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 perioa -
delor 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 repre -
zentat 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 regiu ne 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 eviden ţiază încă un aspect al continen -
talismului pronunţat, marcat de o ampli -
tudine termică foarte mare a valorilor
extreme, respectiv 72,6°C. Preci pitaţiile
au o răs pân dire teritorială inegală, însu -
mând 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 pen tru jud. V., perioadă în care
se înregis trează 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 hidro -
gra fică autohtonă, cu văi scurte, debite
mici şi o scurgere semiper manentă, 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 semiper manente şi a
mari lor 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 debi -
telor, cât şi pentru irigaţii, pisci cultură
ş.a. Cele mai importante lacuri de acu -
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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 pădu rilor 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
predomi nant din gorun (Quercus petraea)
în amesec cu stejar (Quercus robur), carpen

(Carpinus betulus), paltin (Acer
pseudoplatanus), frasin (Fraxinus excel sior),
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 euro -
paeus), sânger (Cornus sanguinea), păducel
(Crataegus mono gyna), 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 ischae -
mum), 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 extre mi tatea de E a
jud. V., sub forma unei fâşii de-a lungul
văii Prutului, cuprinzând pajişti cu
compoziţie flo ristică asemănătoare celor
de silvostepă şi o vege taţie lem noasă
reprezentată prin pâlcuri sau tufişuri de
arbuşti spinoşi, ca măceş (Rosa canina),
păducel (Crataegus monogyna), migdal
pitic (Amygda lus nana), caragana (Cara -
gana 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 săl batice,
cerbi lopătari (colonizaţi), coţofene,
dumbră vence, cin teze, piţigoi, turturele,
codobature, corbi, ciori, bufniţe, şerpi,
şopârle, salamandre, tritoni şi diferite
insecte. Fauna stepei şi silvostepei este mai
săracă, fiind repre zentată în general prin
rozătoare (po pândăi, 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 repre zentate 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 peri metrul 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 impor -
tante 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 impor -
tantă 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 bogă ţia 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 ad-
tive ale Daciei romane, ele au fost antre -
nate în schimburile comer ciale şi de altă
natură cu civilizaţia romană imperi ală,
prin intermediul castrului roman de la
Barboşi (Galaţi) care repre zenta un cap de
pod spre terit. din afara graniţelor Impe -
riului. Legăturile populaţiei geto-dacice
autohtone cu lumea imperială daco-
romană au fost foarte intense, aşa cum o
dovedesc tezaurele monetare (denari
romani) de la Murgeni, amforele şi frag -
mentele ceramice (Epureni, Murgeni,
Giur cani, Delea, Mânzăteşti), cazanul din
bronz de la Gher gheşti ş.a. Modul paşnic
de viaţă şi colabo rare 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 Mol dovei a carpilor (triburi geto-
dacice), veniţi din regiunea Carpaţilor
Orientali, care au coborât spre sud
atacând puternic graniţele dunărene ale
Impe riului Roman. Cultura carpilor, în
plină înflorire în sec. 3, care a păstrat

elemente vechi dacice, este bine repre -
zentată 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, gepi zilor, slavilor,
cumanilor ş.a., culminând cu invazia
tătarilor, a căror existenţă, aflată în
apropierea ţinuturilor vasluiene, a consti -
tuit, secole de-a rândul, o primejdie per -
ma nentă pentru băştinaşii acestor locuri.
Intensa locuire a acestor regiuni în sec.
4–11 este ilustrată de numeroasele aşezări
şi vestigii ale populaţiei autohtone desco -
perite în arealele locali tăţilor Fedeşti,
Iveşti, Dodeşti, Bogdăneşti, Epureni,
Murgeni, Văleni, Bârlad, Dăneşti, Curteni
ş.a. Frecvenţa şi agre siunea populaţiilor
migratoare au determinat populaţia
autohtonă să se organizeze în „uniuni de
obşti”, cunos cute sub numele de „ţări”
sau judeţe, aşa cum a fost „Ţara berlad -
nicilor” menţio nată în documentele sec.
12–13, forma ţiuni prestatale cu rol
însemnat în procesul făuririi statu lui
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), Dra gomireşti (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 stră moşii noştri s-au remarcat prin
fapte de vitejie pentru apărarea pămân -
tului 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 Mol dovei) a înfrânt
armata polonă invadatoare, dar mai ales
lupta de la Vaslui, din 10 ian. 1475, în care
oastea Moldovei de sub comanda lui
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Ştefan cel Mare a repurtat o strălucită
victorie asupra arma telor turco-muntene
invadatoare, mult mai nume roase,
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 consti tuit teatrul mai multor
confruntări armate între imperiile rus şi
otoman, între care cea mai devasta toare
a fost aceea de la Stănileşti din 18–22 iul.
1711. Locui torii jud. V. au adus o
contribuţie importantă la evenimentele
de seamă ale sec. 19, între care Revo luţia
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 mani festat în ţinuturile
vasluiene Răscoala ţărănească din 1907,
care a cuprins numeroase localit., printre
care Huşi, Vaslui, Bahnari, Muntenii de
Jos, Pun geşti, 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 pozi tiv în dezvoltarea
social-economică, cultural-ştiin ţifică 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 peri oada
interbelică, jud. V. a resimţit anii crizei
eco nomice 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 deli -
mitate 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. Reorga nizările 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 între -
prinderile 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, pro duse abra zive,
angrenaje şi organe mecanice de trans -
misie (Vaslui, Bârlad, Huşi, Negreşti),
mobilă, confecţii, trico taje, covoare, fire
şi ţesături din bumbac, fire şi fibre
sintetice, încălţăminte, obiecte de uz
casnic, materiale izola toare (vată mine -
rală, carton bituminat), materale de
constr. (cărămizi, prefabricate din beton,
cahle de teracotă), ulei, preparate din

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 îmbrăcă -
minte şi uz casnic etc.

Agricultura reprezintă a doua ramură
(ca impor tanţă) a economiei jud. V.,
dispu nând 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, Muscat-
Ottonel, Chasselas, Muscat-Hamburg ş.a.
Calitatea vinurilor din podgoria Huşi a
fost răsplătită cu mai multe medalii de
aur şi argint la diferitele concursuri naţio -
nale sau regionale. Alte podgorii sunt
contu rate în jurul localit. Avereşti,
Vutcani, Târzii, Olte neşti, Iveşti, Şuletea,
Măluşteni, Pădureni, Ivăneşti, Hârso veni
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 secto rul privat), locul
2 pe ţară, după jud. Vrancea. Pomi -
cultura, cu livezi compacte în arealele
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localit. Huşi, Duda, Deleni, Vutcani,
Iveşti, Costeşti, Griviţa ş.a., are o struc -
tură 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 priva ti -
zare (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; piscicul -
tură (în iazurile special ame najate).

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
fero viare (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. Princi pala 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 moder -
nizate), 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 gim -
nazial), cu 47 461 elevi şi 3 564 cadre
didactice, 18 licee, cu 15 198 elevi şi 1 014
profesori, trei şcoli profesio nale, 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 dispen sare, 98
farmacii şi puncte farmaceutice. În
acelaşi an, asistenţa medicală era asigu -
rată 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.

Turism. Cu toate că nu dispune de
un patri moniu turistic valoros, jud. V.
suscită interes prin aspectul peisagistic,
predo minant deluros şi de podiş, prin
existenţa unor obiective social-istorice şi
cultural-artistice, prin prezenţa mai
multor rezer vaţii naturale, a podgoriilor,
precum şi prin poziţia la graniţa de E a
ţării, fiind în calea turiştilor în tranzit.
Cadrul natu ral 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 etno-
folclorice 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, Hâr boanca–Brăhăşoaia), pa -
leon to logice (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; nisipă ria 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.

1052 Vaslui

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

I. Municipii Localit. componente ale municipiilor

1. BÂRLAD (1174)
2. HUŞI (1415)
3. VASLUI (1375) 1. Bahnari

2. Brodoc
4. Moara Grecilor
5. Rediu
6. Viişoara



II. Oraşe Satele care aparţin oraşelor

1. Murgeni (1466) 1. Cârja
2. Floreni*
3. Lăţeşti
4. Raiu**
5. Sărăţeni
6. Schineni

2. NEGREŞTI (1590–1591) 1. Căzăneşti
2. Cioatele
3. Glodeni
4. Parpaniţa
5. Poiana
6. Valea Mare 
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III. Comune                          Satele componente
                                                (primul sat este reşed. com.)
1. ALBEŞTI 1. Albeşti

2. Corni-Albeşti
3. Crasna (1450)
4. Gura Albeşti

2. ALEXANDRU VLAHUŢĂ 1. Alexandru Vlahuţă
2. Buda
3. Ghicani (1613)
4. Morăreni

3. ARSURA 1. Arsura
2. Fundătura
3. Mihail Kogălniceanu
4. Pâhneşti

4. BANCA 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

5. BĂCANI 1. Băcani (1546)
2. Băltăţeni
3. Drujeşti (1599)
4. Suseni (1436)
5. Vulpăşeni

6. BĂCEŞTI 1. Băceşti
2. Armăşeni
3. Băbuşa

4. Păltiniş
5. Ţibăneştii Buhlii
6. Vovrieşti

7. BĂLTENI 1. Bălteni
2. Bălteni-Deal
3. Chetreşti

8. BEREZENI 1. Berezeni
2. Muşata
3. Rânceni
4. Satu Nou
5. Stuhuleţ

9. BLĂGEŞTI 1. Blăgeşti
2. Igeşti
3. Sipeni

10. BOGDANA 1. Bogdana (1468)
2. Arşiţa 
3. Fântâna Blănarului (1830)
4. Găvanu
5. Lacu Babei (1880)
6. Plopeni
7. Similişoara (1845)
8. Suceveni
9. Verdeş

11. BOGDĂNEŞTI 1. Bogdăneşti (1528)
2. Buda
3. Horoiata
4. Hupca
5. Orgoieşti
6. Ulea
7. Unţeşti (1499)
8. Vişinari
9. Vlădeşti (1528)

12. BOGDĂNIŢA 1. Bogdăniţa
2. Cârţibaşi
3. Cepeşti
4. Coroieşti
5. Rădăeşti (1617)
6. Schitu

* 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.

Cristian
Pencil



7. Tunseşti (1453)
13. BOŢEŞTI 1. Boţeşti (1443)

2. Găneşti (1493)
3. Gugeşti (1531)
4. Tălpigeni (1493)

14. BUNEŞTI-AVEREŞTI 1. Avereşti
2. Armăşeni
3. Buneşti
4. Plopi
5. Podu Oprii
6. Roşiori
7. Tăbălăieşti

15. CIOCANI 1. Ciocani (1558)
2. Crâng
3. Crângu Nou
4. Podu Petriş

16. CODĂEŞTI 1. Codăeşti
2. Ghergheleu
3. Pribeşti
4. Rediu Galian 

17. COROIEŞTI 1. Coroieşti
2. Chilieni (1629)
3. Coroieştii de Sus
4. Hreasca
5. Mireni (1529)
6. Movileni
7. Păcurăreşti

18. COSTEŞTI 1. Costeşti (1495)
2. Chiţcani (1529)
3. Dinga
4. Pârveşti
5. Puntişeni (1529)
6. Rădeşti (1509)

19. COZMEŞTI 1. Cozmeşti
2. Băleşti
3. Fâstâci
4. Hordileşti

20. CREŢEŞTI 1. Creţeşti
2. Budeşti
3. Creţeştii de Sus
4. Satu Nou

21. DĂNEŞTI 1. Dăneşti
2. Bereasa
3. Boţoaia
4. Emil Racoviţă
5. Răşcani
6. Tătărani

22. DELENI 1. Deleni
2. Bulboaca
3. Moreni
4. Zizinca

23. DELEŞTI 1. Deleşti
2. Albeşti
3. Fundătura
4. Hârsova
5. Mânăstirea
6. Răduieşti

24. DIMITRIE CANTEMIR* 1. Hurdugi
2. Grumezoaia
3. Guşiţei
4. Plotoneşti
5. Urlaţi (1507)

25. DODEŞTI 1. Dodeşti (1495)
2. Urdeşti (1467)

26. DRAGOMIREŞTI 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

27. DRÂNCENI 1. Ghermăneşti
2. Albiţa
3. Băile Drânceni
4. Drânceni
5. Râşeşti
6. Şopârleni

28. DUDA-EPUERNI 1. Epureni
2. Bobeşti
3. Duda
4. Valea Grecului

29. DUMEŞTI 1. Dumeşti
2. Dumeştii Vechi
3. Schinetea
4. Valea Mare

30. EPURENI 1. Epureni (1493)
2. Bârlăleşti
3. Bursuci
4. Horga

31. FĂLCIU 1. Fălciu
2. Bogdăneşti
3. Bozia
4. Copăceana
5. Odaia Bogdana
6. Rânzeşti
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* Până la 23 mart. 1974, com. Dimitrie Cantemir s-a numit
Hurdugi.



32. FEREŞTI 1. Fereşti (1496)
33. FRUNTIŞENI 1. Fruntişeni

2. Grăjdeni
34. GĂGEŞTI 1. Găgeşti

2. Giurcani (1635)
3. Peicani
4. Popeni
5. Tupilaţi

35. GÂRCENI 1. Gârceni (1437)
2. Dumbrăveni
3. Racova
4. Racoviţa
5. Slobozia
6. Trohan

36. GHERGHEŞTI 1. Ghergheşti
2. Chetrosu
3. Corodeşti (1455)
4. Dragomăneşti
5. Drăxeni
6. Lazu
7. Lunca
8. Soci
9. Valea Lupului

37. GRIVIŢA 1. Griviţa
2. Odaia Bursucani
3. Trestiana

38. HOCENI 1. Hoceni
2. Barboşi
3. Deleni
4. Oţeleni
5. Rediu
6. Şişcani
7. Tomşa

39. IANA 1. Iana
2. Hălăreşti (1434)
3. Recea
4. Siliştea
5. Vadurile (1493)

40. IBĂNEŞTI 1. Ibăneşti
2. Mânzaţi (1434)
3. Puţu Olarului

41. IVĂNEŞTI 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

12. Ursoaia
13. Valea Mare
14. Valea Oanei

42. IVEŞTI 1. Iveşti (1621)
43. LAZA 1. Laza

2. Bejeneşti
3. Râşniţa
6. Sauca

44. LIPOVĂŢ 1. Lipovăţ (1437)
2. Căpuşneni
3. Chiţoc
4. Corbu
5. Fundu Văii

45. LUNCA BANULUI 1. Lunca Banului
2. Broscoşeşti
3. Condrea
4. Focşa
5. Lunca Veche
6. Oţetoaia
7. Răducani

46. MĂLUŞTENI 1. Măluşteni
2. Ghireasca
3. Lupeşti
4. Mânăstirea
5. Mânzăteşti
6. Ţuţcani

47. MICLEŞTI 1. Micleşti
2. Chirceşti
3. Popeşti

48. MUNTENII DE JOS 1. Muntenii de Jos (1491)
2. Băcăoani
3. Mânjeşti
4. Secuia (1491)

49 MUNTENII DE SUS 1. Muntenii de Sus (1698)
2. Satu Nou

50. OLTENEŞTI 1. Olteneşti
2. Curteni
3. Pâhna
4. Târzii
5. Vineţeşti
6. Zgura

51. OŞEŞTI 1. Oşeşti
2. Buda
3. Pădureni
4. Vâlcele

52. PĂDURENI 1. Pădureni
2. Căpoteşti
3. Davideşti
4. Ivăneşti
5. Leoşti
6. Rusca
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7. Todireni
8. Văleni

53. PERIENI 1. Perieni

54. POCHIDIA 1. Pochidia
2. Borodeşti
3. Satu Nou
4. Sălceni

55. POGANA 1. Pogana (1433)
2. Bogeşti (1433)
3. Cârjoani (1507)
4. Măscurei (1507)
5. Tomeşti (1448)

56. POGONEŞTI 1. Pogoneşti (1489)
2. Belceşti
3. Polocin

57. POIENEŞTI 1. Poieneşti
2. Dealu Secării
3. Floreşti
4. Frasinu
5. Fundu Văii
6. Oprişiţa
7. Poieneşti-Deal

58. PUIEŞTI 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

59. PUNGEŞTI 1. Pungeşti (1558)
2. Armăşoaia (1437)
3. Curseşti-Deal
4. Curseşti-Vale
5. Hordila
6. Rapşa
7. Siliştea
8. Stejaru
9. Toporăşti

60. PUŞCAŞI 1. Puşcaşi (1491)
2. Poiana lui Alexa
3. Teişoru
4. Valea Târgului

61. RAFAILA 1. Rafaila

62. REBRICEA 1. Rebricea (1460)
2. Bolaţi
3. Crăciuneşti

4. Draxeni
5. Măcreşti
6. Rateşu Cuzei
7. Sasova
8. Tatomireşti (1495)
9. Tufeştii de Jos

63. ROŞIEŞTI 1. Roşieşti
2. Codreni
3. Gara Roşieşti
4. Gura Idrici
5. Idrici
6. Rediu
7. Valea lui Darie

64. SOLEŞTI 1. Soleşti (1502)
2. Bouşori
3. Iaz
4. Satu Nou
5. Şerboteşti
6. Ştioborăni (1451)
7. Valea Siliştei

65. STĂNILEŞTI 1. Stănileşti (1493)
2. Bogdana-Voloseni
3. Budu Cantemir
4. Chersăcosu
5. Gura Văii
6. Pogăneşti
7. Săratu

66. ŞTEFAN CEL MARE 1. Ştefan cel Mare (1878)
2. Bârzeşti
3. Brăhăşoaia
4. Călugăreni
5. Cănţălăreşti
6. Mărăşeni
7. Munteneşti

67. ŞULETEA 1. Şuletea (1452)
2. Fedeşti
3. Jigălia
4. Răşcani

68. TANACU 1. Tanacu
2. Beneşti

69. TĂCUTA 1. Tăcuta
2. Cujba
3. Dumasca
4. Focşeasca
5. Mirceşti
6. Protopopeşti
7. Sofieni

70. TĂTĂRĂNI 1. Tătărăni (1438)
2. Bălţaţi
3. Crăsnăşeni
4. Giurgeşti
5. Leoşti
6. Manţu
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7. Stroieşti
8. Valea lui Bosie
9. Valea Seacă

71. TODIREŞTI 1. Todireşti (1400)
2. Cotic
3. Drăgeşti
4. Huc
5. Plopoasa
6. Siliştea
7. Sofroneşti
8. Valea Popii
9. Viişoara

72. TUTOVA 1. Tutova (1436)
2. Bădeana
3. Ciortolom
4. Coroiu
5. Criveşti (1518)
6. Vizureni

73. VĂLENI 1. Văleni (1608)
2. Moara Domnească

74. VETRIŞOAIA 1. Vetrişoaia
2. Bumbăta

75. VIIŞOARA 1. Viişoara (1463)
2. Halta Dodeşti
3. Văleni
4. Viltoteşti (1435)

76. VINDEREI 1. Vinderei (1477)
2. Brădeşti
3. Docani
4. Docăneasa
5. Gara Docăneasa
6. Gara Tălăşman
7. Obârşeni

8. Valea Lungă
77. VOINEŞTI 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

78. VULTUREŞTI 1. Vultureşti
2. Buhăieşti
3. Podeni
4. Voineşti

79. VUTCANI 1. Vutcani
2. Mălăieşti
3. Poşta Elan

80. ZĂPODENI 1. Zăpodeni
2. Butucăria
3. Ciofeni
4. Delea
5. Dobrosloveşti
6. Măcreşti
7. Portari
8. Telejna (1432)
9. Unceşti

81. ZORLENI 1. Zorleni (1594)
2. Dealu Mare
3. Popeni
4. Simila
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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. lem -
nului şi a marmurei (praf de marmură,
mozaic). Producţie de conf., de ţiglă şi de
cărămidă refractară, încălţă minte, de
ciorapi, de articole de blănărie şi de
produse de panifi caţie. Centru de
cojocărit (cojoace, pieptare etc.), de

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
menţio nată docu men tar, prima oară, în
1552, iar apoi în 1692. Declarat oraş în
1956. În prezent, are în subordine ad-tivă
5 localit. com ponente: 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. com -
ponentă Coleşti; bisericile „Adormirea
Maicii Domnului” (1857), „Înălţarea
Sfintei Cruci” (1859) şi „Sfinţii Arhangheli

Mihail şi Gavriil” (1850-1861), în localit.
componente Vărzarii de Jos, Vărzarii de
Sus şi Câmp. Fond cinegetic. Agroturism.
Rezervaţie naturală (Peştera Câm pe -
nească – izbu cul Boiu), încadrată într-o
arie carstică din M-ţii Codru-Moma,
numită şi platoul calcaros Vaşcău. Peştera
Câmpenească are un portal de 20 m
înălţi me; 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 ora şului 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.



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. foresti ere, de turbă şi de
minereu de mangan. Termo centrală.
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,
brân zeturi, unt, lactoză, pani ficaţie).
Centru de îmbuteli ere 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
balneo climaterică de interes general, cu
funcţionare per ma nentă, aflată în
ambianţa bogatelor păduri de conifere şi
de foioase ce acoperă dealurile şi masi -
vele 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 abun -
dente 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 intramon -
tană, tonic, cu aer bogat în aerosoli

răşinoşi, izv. cu ape minerale carboga -
zoase, feruginoase, slab bicarbo natate,
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 balneo climaterică de
renume. În 1812 au fost îmbuteliate aici
50 000 de sticle cu apă minerală pentru
expe dierea 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 cons truit, 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 postcon vales cenţă,
cardiopatie ischemică, insu ficienţă
mitrală aortică compensată, valvulopatii,
hipertensiune arterială, varice, sechele
după flebită, arteriopatii periferice prin
ateroscle roză, boala Raynaud). La V.D. se
mai pot efectua şi tratamente ale
afecţiunilor reumatis male (spondiloze
cervicale, dorsale şi lombare, artroze,
poliartroze, ten dinoze ş.a.), ale celor post -
traumatice (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), gine cologice (sindrom
ovarian de menopauză), respira torii
(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, electrote rapie (diadinamice,
galvanoionizări, ultra sunete, ultravio -
lete), hidroterapie (afuziuni, duş-masaj,
duş subacvatic, băi de plante), masaje,
gim nastică medicală, saună etc. Pentru
cură internă cu ape minerale sunt
amenajate buvete. Istoric. Con form 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 mărtu rii 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 -
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nată documentar ca târg, la 17 dec. 1907
a fost declarată oraş, iar la 11 iul. 2000 a
fost trecută în categoria muni cipiilor. În
prezent, muni cipiul V.D. are în subordine
ad-tivă 3 localit. com ponente: 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 spor -
turilor 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 belve -
dere (iarna este folosită pentru trans -
portul schiorilor). Agenţia de turism din
staţiune organizează excursii, cu autoca -
rul, în N Bucovinei, cu vizitarea mănăs -
tirilor Voroneţ, Humor, Moldoviţa,
Suceviţa ş.a., sau în Maramureş. Rezer -
vaţie naturală (Cheile Zugreni lor).
Monumente: bisericile „Sfinţii Apostoli
Petru şi Pavel” (1710), „Naşterea Maicii
Domnului”(1900-1905, mărită în 1984-
1993) 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 demi solul bisericii se află para -
clisul cu hramul „Cuvioasa Parascheva”,
sfinţit la 13 sept. 1998; biserica romano-
catolică „Schim barea la Faţă” (1895-1905);
Templul evreiesc (1898-1902); clădirile
izvoarelor Unirea (1896), Santinela (cons -
truită 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

alunecări de teren, biserica şi chiliile s-au
prăbuşit în primii ani ai sec. 16, ră -
mânând 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 puter -
nica forţă expresivă şi mai ales prin
armonia cromatică. Din întreg ansamblul
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pictural se detaşează reprezentarea
„Asediul Constan tinopolului”, de pe
faţada sudică, care simbolizează ideea
luptei antiotomane, frecvent întâlnită în
ico nografia 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 clisiar niţa (o clădire
de plan dreptunghiular, destinată stare -
ţului, 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 mănăsti -
resc 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 monu -
mente de arhitectură bisericească medie -
vală, este declarată monument UNESCO.

În muzeul mănăs tirii se păstrează „Mărul
de Aur” – premiu oferit de Federaţia
Inter naţio nală a Ziariştilor mănăstirilor
din Bucovina de N pentru valoarea lor
în contextul artei şi culturii uni versale.
Popas turistic. 
VAŢA DE JOS, com. în jud. Hunedoara,
alcă tuită 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 titano -
mag netit 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 confec ţionat
ciubere. Muzeu etnografic. Satul Vaţa de
Jos, atestat documentar în 1439, fiin ţează
ca staţiune balneocli materică de interes
general, cu funcţionare perma nentă, cu
climat de depresiune intramon tană,
sedativ, cu temp. medie anuală de 9,5°C
(în iul. media termică 20°C, iar în

ian. -2°C) şi precipitaţii moderate (750 mm
anual). Izv. cu ape minerale sulfuroase,
clorurate, sodice, calcice, ter male (35–
38,5°C), recomandate pentru tratarea
afecţiunilor reumatismale (spondiloze
cervicale, dorsale şi lombare, coxartroze,
gonar troze, artroze, poliartroze etc.), a
celor posttraumatice (stări după entorse,
luxaţii şi fracturi ale oaselor membrelor,
tratate ortopedico-chirurgical şi vin -
decate), neuro logice periferice (pareze
uşoare, sechele după poli neuropatii,
sechele vechi de poliomielită), gineco -
logice (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 Duhu lui 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 Basa rabasa.
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. Legumi cultură. Com. V. a fost
înfiinţată la 24 nov. 2003 prin desprin -
derea satului Văcăreni din com.
Luncaviţa, jud. Tulcea.
VĂCĂREŞTI 1. Com. în jud. Dâmboviţa,
alcă tuită 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 Văcă -
rescu (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
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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 Văcu leşti), 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 călu -
gărească 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 egu -
menului 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 adău giri 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, floarea-
soarelui 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 frag -
mente de locuinţe de suprafaţă şi cu vase
ceramice de o excepţională valoare
artistică, cu forme armo nioase, 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 docu -
mentar în anul 1501, au fost identificate
urmele unei aşezări rurale romane, iar în
anul 1937 a fost desco perită 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. Dună rii 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 Baldo -
vineşti), 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. Pomi cultură (meri,
peri, cireşi, caişi, pruni). Creşterea ovi -
nelor. Pe terit. satului Baldovineşti a fost
desco perită (1964) o necropolă de
înhumaţie datând din perioada de trecere
de la Neolitic la Epoca bronzului, aparţi -
nând culturii Horodiştea (sf. milen. 3 -
începutul milen. 2 î.Hr.), în care s-a găsit

ceramică decorată. În satul Vădeni, atestat
documentar în 1638, se află biserica
„Adormirea Maicii Domnu lui” (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 „Naşte -
rea 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 stepi zate.
Alt. max.: 395 m. Cunoscute şi sub
denumirea de Dealurile Răbăganilor.

VĂLCANI, com. în jud. Timiş, formată
dintr-un sat, situată în Câmpia Mure -
şului, pe râul Aranca, la graniţa cu Serbia;
1 351 loc. (1 ian. 2011): 685 de sex masc.
şi 666 fem. În satul Vălcani, atestat docu -
mentar 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
Pogoa nele.

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 Moldo -
venesc, 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 docu mentar, prima
oară, în 1608, se află biserica având
hramul „Ador mirea 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.
Dâmbo viţa, 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.

emis de domnul Dan II în 1431 este atestat
ca „târg al săcuienilor” şi punct de vamă,
iar în peri oada 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 naţio nale, 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; res tau -
 rată în anul 1809 după cutremurul din
1802; ava riată de cutremurul din 4 mart.
1977, biserica a fost con solidată şi
renovată în 1989–1995 şi re sfinţită la 18
aug. 1996); bisericile „Sfântul Nicolae”-
Tabaci (1633, restaurată în 2005-2006) şi
„Intrarea în Biserică a Maicii Dom nu lui”
(1808, refăcută în 1982–1983); biserica
„Sfântul Ioan Botezătorul” (1850-1855) a
fost con solidată 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 (mijlo  cul 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 Meta liferi, pe interfluviul Boz–
Călan; 1 312 loc. (1 ian. 2011): 645 de sex
masc. şi 667 fem. Creşterea ovinelor şi
caprinelor. Satul Vălişoara apare menţio -
nat documentar, prima oară, în 1506. Nod
rutier. Popas turistic.
VĂLIUG 1. Lac de acumulare (59 ha; vol.:
10 mil. m3), cu o lungime de 3 km,
construit (1959) pe cursul superior al

1062 Văleni-Dâmboviţa Pomicultură. Producţie de sucuri
naturale şi de băuturi răcoritoare. Centru
de prelucr. artistică a lemnului, de ţesă -
turi şi cusături populare. Punct muzeal
cu colecţii de etnografie (în satul Văleni-
Dâmboviţa). 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 Subcarpa ţii Prahovei, la poalele
de SE ale Dealului Vărbilău, la 431 m alt.,
pe râul Teleajen, la 28 km N de muni -
cipiul 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. Staţi une climaterică.
Muzeu de etnografie şi istorie a văii
Teleajenului (f. 1948, reorganizat în 2001-
2002). 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. Aşe -
zarea 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 docu ment

Valenii de Munte. Muzeul memorial „Nicolae Iorga”



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, for -
mată 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. Hidro -
centrală (8,18 MW). Prelucr. lemnului.
Păstrăvărie. Satul Văliug apare menţio -
nat documentar în 1808, cu numele
Valyuga. Biserica romano-catolică (1861).
Punct de acces spre cabanele din M-ţii
Seme nic. 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,
alcă tuită 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) vesti -
giile unui castru roman, datând de la
începutul sec. 2 d.Hr., construit iniţial ca
fortificaţie de pământ în timpul răz -
boaielor 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 docu mentar în 1390, a
existat un schit, menţionat documentar
în 1390, a cărui activitate a încetat în tim -
pul ocu paţiei otomane. Biserica „Pogo -
rârea 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 2007-
2010. 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 Vără dia de Mureş). Expl. de diabaze.
Expl. şi prelucr. lemnului. Pomi cultură.
Staţie meteo rologică. În satul Vărădia de
Mureş, menţionat documentar în 1369 cu
numele Waradia, se află biserica „Întâmpi -

satele Vărgata, Valea şi Grâuşorul).
Agroturism. Satul Vărgata apare menţio -
nat 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 omo -
nimă, 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 con -
fecţio nare 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 Mure şului);
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 confec -
ţioanre a cojoacelor şi şerparelor (în satul

1063Vătavanarea 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 (cul tura
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 origi nare),
declarată monument istoric, ruinele Curţii
Domneşti şi conacul lui Daniel
Danielopolu (1900), iar în satul Vărăşti
există bise rica cu dublu hram – „Sfântul
Nicolae” şi „Ador mirea Maicii Domnului”
(1817).
VĂRBILA Õ Iordăcheanu.

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. Pomi cultură. 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 aparţi nut unei căpetenii
getice. În satul Vărbilău, atestat docu -
mentar 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



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.
Bise rica „Sfântul Gheorghe”(1853-1859,
pictată în 1876, reparată în 1995-2008), în
satul Vâlcăneşti.
VÂLCEA 1. Subcarpaţii Vâlcii, subdi -
viziune a Subcarpaţilor Getici, situată
între văile râurilor Topolog (la E) şi
Bistriţa vâlceană (la V), carac terizată 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-Suseni-
Smeurătu, 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 geo logică se remarcă printr-o
mare varietate de depo zite, între care
dominante sunt gresiile, şisturile argi -
loase şi nisipoase, argilele, marnele,
nisipurile ş.a. Dispunerea succesivă a
dealurilor şi depresi unilor a permis
formarea de-a lungul timpului a
numeroase aşezări omeneşti şi a unei
reţele de dru muri 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

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-Titi reciu), în altele izvoare cu ape
minerale cloruro-sodice, sulfuroase (ali -
nia mentul Costeşti-Olăneşti-Muereasca-
Călimăneşti-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' latitu dine 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
populaţi ei 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.: muni cipiul Râmnicu Vâlcea. Oraşe:
Băbeni, Băile Govora, Băile Olăneşti,
Bălceşti, Berbeşti, Brezoi, Călimăneşti,
Drăgăşani (muni cipiu), Horezu, Ocnele
Mari. Comune: 78. Sate: 548 (din care 20
aparţin oraşelor). Localit. compo nente ale
oraşelor şi muni cipiilor: 53.

Relief variat (c. 33% munţi, c. 45%
dealuri pie montane, c. 20% dealuri şi
depresiuni subcarpa tice şi c. 2% lunci),
marcat de pronunţate fragmen tări,
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 vâl cene se datorează prezenţei unor
sectoare ale mari lor unităţi fizico-
geografice (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, cuater nare),
precum şi o îndelungată şi complicată
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Dumbrava) şi de ţesături şi cusături
populare (în satul Vătava). În satul Vătava,
numit iniţial Râpa de Sus, menţionat docu -
mentar 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 râuri lor 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 secun -
dare domoale, despăr ţite 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). Impor -
tant 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

Vâlcan (1). Vârful
Oslea



evo luţie impusă de agenţii modelatori ai
scoarţei terestre. Zona montană, parte
integrantă a Carpaţilor Meri dionali,
ocupă treimea nordică a jud. V., fiind
extinsă sub forma a două culmi paralele,
orientate E–V, separate de Depr. Loviştea.
Culmea nordică, împăr ţită 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 indivi dualizat
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 para lele 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 subcar -
patică, extinsă în partea centrală a jud. V.
şi la S de zona montană, reprezintă o
treaptă inter mediară 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 influen ţată 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 mun ţilor. Temp. max.
absolută (42°C) a fost în registrată 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 înregistrându-
se foarte rar, sau deloc, cunoscutele
inversii termice (frecvente în mai toate
depresiunile intramontane) care pro -
voacă 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 Oltu lui, 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 ase menea
depresiuni. Precipitaţiile medii anuale
vari ază 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 configu raţia 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 bazi nului 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

de Călimăneşti au fost con s tru ite mai
multe lacuri de acumulare (Călimăneşti,
Dăeşti, Râmnicu Vâlcea, Râureni,
Govora, Băbeni, Ioneşti, Zăvideni,
Drăgăşani ş.a.) cu scop hidro energetic 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 ridi cat), pe
terit. jud. V. se află câteva lacuri de
origine glaciară (Câlcescu, Iezeru
Latoriţei, Cioara, Singu raticu, 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 hidroener -
getice Vidra şi Malaia-Brădişor pe Lotru,
Galbenu şi Petrimanu pe Latoriţa, Jidoaia
pe râul cu acelaşi nume).

Vegetaţia, bogată şi variată, corespun -
zătoare 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 reti culata),
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 (Rhodo -
dendron 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). Pădu rile
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 dez voltă
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,
veve riţe, pârşi, cocoşul de munte,
ierunca, jderul de copac, jderul de piatră,
pisici săl batice, şopârla de munte etc.
Printre elementele medi teraneene se
remarcă scorpionul carpatic, vipera cu
corn ş.a. Crestele alpine ale M-ţilor
Făgăraş, Căpăţânii şi Lotrului reprezintă
dome niul favorit al caprelor negre
(Rupicapra rupicapra), ocrotite de lege,
declarate monumente ale naturii, cu o
densi tate 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, Bărbă -
teşti), argile (Călimăneşti, Râmnicu
Vâlcea), balast (Ioneşti, Robeşti, Râu
Vadului). O bogăţie aparte o repre zintă
pădurile (290 880 ha, sf. anului 2007, locul
4 pe ţară, după jud. Suceava, Caraş-
Severin şi Hune doara) şi izvoarele cu ape
minerale sulfuroase, cloro sodice, iodurate,
bromurate etc. (Băile Govora, Băile
Olăneşti, Călimăneşti, Costeşti, Căciulata,
Ocnele Mari ş.a.).

Istoric. Descoperirile arheologice şi
analizele antropologice ale bogatului
depozit fosilifer villa franchian (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, cunos cuţi 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 desco perite în sudul
Africii (la Olduwai) şi în China (Su Ku
Tien), reprezintă cele mai vechi urme de
acti vitate descoperite pe terit. României.
Paleoliticul mijlociu şi superior este bine
reprezentat prin mate rialele găsite în
aşezările de la Olanu, Drăgoeşti, Bârseşti,
Căzăneşti, iar Neoliticul prin cele de la
Râureni, Ocniţa, Buleta, Govora ş.a.
Epoca bron zului 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.),
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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), exempli -
ficată prin nenumărate aşezări daco-
romane existente în sec. 4–10. În sec. 13, pe
terit. actual al jud. V. au apărut primele
grupări de populaţie şi unele organizări
teritoriale, menţio nate de un document
din 1233 în care se vorbeşte despre Ţara
Loviştei de pe stânga Oltului, iar renu -
mita 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 poli tice
(cnezat) conduse de Farcaş, alături de
voivo datele 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
recunoaş terea 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 apari -
ţia 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 desfă şurat o rodnică activi -
tate tipo grafică, apărând mai multe cărţi
traduse şi redac tate de episcopii de aici
(în special prin contri buţia 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 consem -
nate pe o hartă a acestei provincii, întocmită
în 1722 de Fr. Schwantz, pe stema jud. V.
fiind consemnat un copac, care sim boliza
marea întindere a pădurilor din cuprinsul
acestuia. După două decenii de
dominaţie habsbur gică, 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 dru mului 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 nenu mărate
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
gene ralul 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 dizol varea 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 co mune urbane şi
163 comune rurale. Începutul sec. 20 a
fost marcat de Răscoala ţărănească din

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 împli nirilor democratice
în mai toate domeniile vieţii sociale. După
instaurarea comunismului în România
(1945), dezvoltarea jud. V. a fost încadrată
în eco nomia planificată impusă şi
condusă de partidul comunist timp de 45
de ani, până la prăbuşirea acestuia în dec.
1989. Ca o modalitate de concen trare şi
coordonare planificată a tuturor activi -
tăţilor, 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 adap tare
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 superi -
oară a potenţialului de care dispune.

Industria, amplasată în toate centrele
urbane şi în câteva aşezări rurale, repre -
zintă ramura con ducătoare 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 hidrocen -
tralelor de pe Olt, hidrocentrala Lotru-
Ciunget 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,

1067Vâlcea



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
supli mentară o au meşteşugurile populare,
cu îndelun gată 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 pomi cultură şi creşterea
animalelor, ca urmare a pre dominării
reliefului piemontan, deluros şi de
munte, care oferă condiţii pedoclimatice
optime desfăşu rării 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 Hune -
doara), 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 pomi cole (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.
Pomi cultura, una dintre sub ramurile
agricole cele mai importnte, cu vechi
tradiţii, are condiţii optime de dez voltare
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 obţi nute 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 îndelun -
gată 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);
avi cultură (1 778 720 capete); apicultură
(38 158 familii de albine, locul 2 pe ţară,
după jud. Mureş).

Căile de comunicaţie. Din cauza reliefului
acci dentat, jud. V. dispune de o reţea
feroviară cu extin dere mică, compensată
de una rutieră mult mai bine dezvoltată,
cu posibilităţi de penetrare în cele mai
îndepărtate locuri. Singura linie de c.f.,
neelectrifi cată, construită în perioada
1886–1902, care stră bate 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–Călimă -
neşti–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–Timi -
şoara). 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
moder nizate), cu o densitate superioară
mediei pe ţară, respectiv 37,6 km/100 km2,
faţă de 33,9 km/100 km2. O importanţă
remarcabilă pentru transpor turile rutiere
o are segmentul şoselei naţionale Râmnicu
Vâlcea–Sibiu, prin defileul Oltu lui, 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 gim -
nazial), cu 33 817 elevi şi 3 026 cadre
didactice, 28 de li cee, cu 16 921 elevi şi
1 424 profesori, o şcoală profesio nală, cu
3 909 elevi şi 19 profesori, o universitate
de stat („Constantin Brâncoveanu”), cu
trei facul tăţi, 3 176 studenţi şi 39 profesori
şi o universitate privată („Cozia”), cu o
facultate, 2 485 studenţi şi 39 profesori. În
aceeaşi perioadă, acti vitatea cul tural-
artistică era susţinută de Teatrul de stat
„Anton Pann” (f. 1990), Filarmonica de
stat „Ion Dumitrescu” (înfiinţată la 30 nov.
1995), două cine  matografe, opt case de
cultură, 77 cămine cul turale, 272 biblioteci,
cu 2 263 000 vol., numeroase muzee şi
colecţii de artă, ansambluri folclorice,
orchestre de muzică populară etc. Printre
cele mai importante mani festări etno-
folclorice se înscriu Festivalul folcloric al
păstorilor din Carpaţi, „Învârtita dorului”
la Vai deeni, Târgul de ceramică populară
„Cocoşul de Horezu” de la Horezu,
Festivalul folcloric inter naţional „Cânte -
cele 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, servi ciile de sănătate erau deservite
de nouă spitale, cu 2 269 paturi (un pat
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de spital la 181 locuitori), 12 poli clinici de
stat, patru  dispensare, 124 farmacii şi
punte farmaceutice, 163 de cabinete
medicale particulare, 167 de cabinete
stomato logice privati zate ş.a. În acelaşi
an, personalul medical era format din 641
medici (un medic la 642 locuitori), 168
medici sto matologi (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 frec ventate şi mai atractive reţele
rutiere ale României (renumita vale a
Oltului, cu defileul său de mare fru -
museţe peisagistică), jud. V. beneficiază
de caracteristicile unei zone turistice
complexe, cu un valoros potenţial, în
cadrul căreia se îmbină armo nios formele
variate de relief cu prezenţa nume -
roaselor obiective istorice, monahale,
arhitectonice, balneoclimaterice, etno -
folclorice 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 gla ciare, păşuni
împânzite de turme de oi, păduri răco -

roase, ape repezi şi limpezi, linişte, aercurat etc.), oferă o atractivitate turisticăirezistibilă, conturată în special în zonavăii superioare a Lotrului, în jurul laculuiVidra, în perimetrul staţiunii climatericeVoineasa, a rezervaţiei forestiere Latoriţa(690 ha), M-ţilor Cozia, Vânturariţa-Builaş.a., care se în cadrează într-o zonă cuprofil turistic propriu-zis, de odihnă şirecreere, sanatorial, pentru sporturinautice şi de iarnă etc. Frumoasadepresiune „Ţara Loviştei” este leagănulmultor vestigii romane şi al primelororganizări teritoriale în sec. 13. Perimetrulsubcarpatic, cu tot ansamblul peisagistic,caracte ristic contactului dintre munţi şidealuri, se contu rează ca o regiune cupotenţial turistic ridicat determinat deprezenţa unor renumite staţiunibalneoclimaterice (Băile Olăneşti, BăileGovora, Costeşti ş.a.), a unor complexemonahale (Arnota, Bistriţa, Mănăstireadintr-un lemn, Hurez), integrate încircuitul naţional cu numele de NordulOlteniei, centre de ceramică, de covoare,ţesături şi cusături populare (Horezu,Bărbăteşti, Slătioara, Vaideeni ş.a.),localităţi cu case vechi, între care seevidenţiază culele de la Măldăreşti ş.a.Un loc aparte îl ocupă aria turistică a văii

Oltului, cu un flux turistic de tranzit
foarte accentuat, remarcabilă atât prin
ineditul aspectului peisagistic, cât şi prin
prezenţa staţiunilor balneoclimaterice
Călimăneşti–Căciu lata, 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 Vâl cea, 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 hote luri 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 aniiprimei menţiuni documentare)
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I. Municipii                                                    Localit. componente ale municipiilor

1. DRĂGĂŞANI (1535)                             1. Valea Caselor                                                                       2. Zărneni                                                                       3. Zlătărei (1519)
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
II. Oraşe                                                          Localit. componente ale oraşelor                    Satele care aparţin oraşelor

1. BĂBENI (1491)                                                                                                     1. Bonciu                                                                                                                                              2. Capu Dealului                                                                                                                                              3. Pădureţu                                                                                                                                              4. Români                                                                                                                                              5. Tătărani
                                                                                                                                              6. Valea Mare
2. BĂILE  GOVORA (1488)                      1. Curăturile
                                                                       2. Gătejeşti
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                                                                       3. Prajila
3. BĂILE  OLĂNEŞTI (1527)                   1. Cheia
                                                                       2. Comanca
                                                                       3. Gurguiata
                                                                       4. Livadia
                                                                       5. Mosoroasa
                                                                       6. Olăneşti
                                                                       7. Pietrişu
                                                                       8. Tisa
4. BĂLCEŞTI (1574)                                1. Beneşti (1613)
                                                                       2. Cârlogani
                                                                       3. Chirculeşti
                                                                       4. Goruneşti
                                                                       5. Irimeşti
                                                                       6. Otetelişu (1574)
                                                                       7. Preoteşti (1502)
                                                                       8. Satu Poieni
5. BERBEŞTI (1423)                                1. Dămţeni
                                                                       2. Dealu Aluniş
                                                                       3. Roşioara
                                                                       4. Târgu Gânguleşti (1488)
                                                                       5. Valea Mare
6. BREZOI (1575)                                                                                                     1. Călineşti
                                                                                                                                              2. Corbu
                                                                                                                                              3. Drăgăneşti
                                                                                                                                              4. Golotreni
                                                                                                                                              5. Păscoaia
                                                                                                                                              6. Proieni
                                                                                                                                              7. Valea lui Stan
                                                                                                                                              8. Văratica
7. CĂLIMĂNEŞTI (1388)                          1. Căciulata
                                                                       2. Jiblea Nouă
                                                                       3. Jiblea Veche
                                                                       4. Păuşa
                                                                       5. Seaca
8. HOREZU (1487)                                                                                                   1. Ifrimeşti
                                                                                                                                              2. Râmeşti
                                                                                                                                              3. Romanii de Jos
                                                                                                                                              4. Romanii de Sus
                                                                                                                                              5. Tănăseşti
                                                                                                                                              6. Urşani
9. OCNELE  MARI (1247)                        1. Buda
                                                                       2. Cosota
                                                                       3. Făcăi
                                                                       4. Gura Suhaşului
                                                                       5. Lunca
                                                                       6. Ocniţa
                                                                       7. Slătioarele
                                                                       8. Ţeica
III. Comune                          Satele componente
                                                 (primul sat este reşed. com.)
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1. ALUNU 1. Alunu (1502)
2. Bodeşti
3. Colteşti
4. Igoiu
5. Ilaciu
6. Ocracu
7. Roşia

2. AMĂRĂŞTI 1. Amărăşti
2. Mereşeşti
3. Nemoiu
4. Padina
5. Palanga
6. Teiul

3. BĂRBĂTEŞTI 1. Bodeşti
2. Bărbăteşti
3. Bârzeşti
4. Negruleşti

4. BERISLĂVEŞTI 1. Stoeneşti
2. Berislăveşti
3. Brădişor
4. Dângeşti
5. Rădăcineşti
6. Robaia
7. Scăueni

5. BOIŞOARA 1. Boişoara
2. Bumbueşti
3. Găujani

6. BUDEŞTI 1. Budeşti
2. Barza
3. Bârseşti
4. Bercioiu
5. Linia
6. Piscu Pietrei
7. Racoviţa
8. Ruda

7. BUJORENI 1. Olteni (1436)
2. Bogdăneşti (1392)
3. Bujoreni (1436)
4. Gura Văii
5. Lunca (1392)
6. Malu Alb
7. Malu Vârtop

8. BUNEŞTI 1. Buneşti
2. Coasta Mare
3. Fireşti
4. Râpăneşti
5. Teiuşu
6. Titireci

9. CÂINENI 1. Câinenii Mici (1415)
2. Câinenii Mari
3. Grebleşti
4. Priloage
5. Râu Vadului

6. Robeşti
10. CERNIŞOARA 1. Armăşeşti

2. Cernişoara
3. Groşi
4. Mădulari
5. Modoia
6. Obârşia
7. Sărsăneşti

11. COPĂCENI 1. Ulmetu (1591)
2. Bălteni (1831)
3. Bondoci
4. Copăceni (sec. 15)
5. Hotărasa
6. Veţelu (1612)

12. COSTEŞTI 1. Costeşti (1512)
2. Bistriţa
3. Pietreni
4. Văratici

13. CREŢENI 1. Creţeni
2. Izvoru
3. Mreneşti
4. Streminoasa

14. DĂEŞTI 1. Dăeşti
2. Băbueşti
3. Fedeleşoiu
4. Sânbotin

15. DĂNICEI 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

16. DICULEŞTI 1. Diculeşti (1625)
2. Băbeni-Olteţu (1602)
3. Budeşti (1536)
4. Colelia (f. 1956)

17. DRĂGOEŞTI 1. Drăgoeşti
2. Buciumeni
3. Geamăna

18. FĂUREŞTI 1. Mileşti
2. Bungeţani
3. Făureşti
4. Găineşti
5. Mărcuşu

19. FÂRTĂŢEŞTI 1. Fârtăţeşti
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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

20. FRÂNCEŞTI 1. Frânceşti
2. Băluţoaia
3. Coşani
4. Dezrobiţi
5. Genuneni
6. Mănăileşti
7. Moşteni
8. Surpatele
9. Viişoara

21. GALICEA 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

22. GHIOROIU 1. Ghioroiu (1581)
2. Căzăneşti
3. Herăşti
4. Mierea
5. Poienari
6. Ştirbeşti

23. GLĂVILE 1. Glăvile
2. Aninoasa
3. Jaroştea
4. Olteanca
5. Voiculeasa

24. GOLEŞTI 1. Popeşti (1432)
2. Aldeşti
3. Blidari (1492)
4. Coasta
5. Drăgăneşti
6. Gibeşti (1732)

7. Giurgiuveni
8. Opăteşti (1607)
9. Poeniţa
10. Tulei-Câmpeni
11. Vătăşeşti (1601)

25. GRĂDIŞTEA 1. Grădiştea (1489)
2. Diaconeşti (1480)
3. Dobricea
4. Linia
5. Obislavu (1722)
6. Străchineşti
7. Turburea (1502)
8. Ţuţuru
9. Valea Grădiştei

26. GUŞOENI 1. Guşoeni
2. Burdăleşti
3. Dealu Mare
4. Guşoianca
5. Măgureni
6. Spârleni

27. IONEŞTI 1. Ioneşti (1494)
2. Bucşani
3. Dealu Mare
4. Delureni (1635)
5. Fişcălia
6. Foteşti
7. Guguianca
8. Marcea (1392)
9. Prodăneşti

28. LALOŞU 1. Laloşu (1592)
2. Berbeşti (1594)
3. Ghindari
4. Mologeşti
5. Olteţani
6. Portăreşti

29. LĂCUSTENI 1. Lăcusteni (1480)
2. Contea (1722)
3. Găneşti (1480)
4. Lăcustenii de Jos (1619)
5. Lăcustenii de Sus

30. LĂDEŞTI 1. Lădeşti
2. Cermegeşti
3. Chiriceşti
4. Ciumagi
5. Dealu Corni
6. Găgeni
7. Măldăreşti
8. Olteanca
9. Păsculeşti
10. Popeşti

31. LĂPUŞATA 1. Săruleşti (1625)
2. Bereşti
3. Broşteni
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4. Mijaţi
5. Scoruşu
6. Şerbăneşti
7. Zărneşti

32. LIVEZI 1. Livezi
2. Părăuşani
3. Pârâienii de Jos
4. Pârâienii de Mijloc
5. Pârâienii de Sus
6. Pleşoiu
7. Tina

33. LUNGEŞTI 1. Lungeşti
2. Carcadieşti
3. Dumbrava
4. Fumureni
5. Gănţulei
6. Stăneşti-Lunca

34. MALAIA 1. Malaia (1515)
2. Ciungetu
3. Săliştea

35. MATEEŞTI 1. Mateeşti
2. Greci
3. Turceşti

36. MĂCIUCA 1. Oveselu (1531)
2. Bocşa
3. Botorani
4. Ciocănari
5. Măciuceni
6. Măldăreşti
7. Popeşti
8. Ştefăneşti
9. Zăvoieni

37. MĂDULARI 1. Mădulari (1501)
2. Bălşoara
3. Bănţeşti
4. Dimuleşti
5. Iacovile
6. Mamu

38. MĂLDĂREŞTI 1. Măldăreşti
2. Măldăreştii de Jos
3. Roşoveni
4. Telecheşti

39. MIHĂEŞTI 1. Buleta
2. Arsanca
3. Bârseşti
4. Govora
5. Gurişoara
6. Măgura7. Mihăeşti8. Munteni9. Negreni10. Rugetu11. Scărişoara

12. Stupărei
13. Vulpueşti

40. MILCOIU 1. Milcoiu
2. Căzăneşti
3. Ciuteşti
4. Izbăşeşti
5. Şuricaru
6. Tepşenari

41. MITROFANI 1. Mitrofani (1626)
2. Cetăţeaua
3. Izvoraşu
4. Racu

42. MUEREASCA 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 1. Olanu
2. Casa Veche
3. Cioboţi
4. Drăgioiu
5. Nicoleşti
6. Stoicăneşti

45. ORLEŞTI 1. Orleşti
2. Aureşti
3. Procopoaia
4. Scaioşi
5. Silea

46. OTEŞANI 1. Oteşani
2. Bogdăneşti
3. Cârstăneşti
4. Cuceşti
5. Sub Deal
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47. PĂUŞEŞTI 1. Păuşeşti (1453)
2. Barcanele
3. Buzdugan
4. Cernelele
5. Păuşeşti-Otăsău
6. Şerbăneşti
7. Şoliceşti
8. Văleni

48. PĂUŞEŞTI-MĂGLAŞI 1. Păuşeşti-Măglaşi (1453)
2. Coasta
3. Pietrari
4. Ulmeţel
5. Valea Cheii (1580)
6. Vlăduceni (1608)

49. PERIŞANI 1. Perişani
2. Băiaşu
3. Mlăceni (1596)
4. Podeni
5. Poiana (1533)
6. Pripoare (1567)
7. Spinu
8. Surdoiu

50. PESCEANA 1. Pesceana
2. Cermegeşti
3. Lupoaia
4. Negraia
5. Roeşti
6. Ursoaia

51. PIETRARI 1. Pietrari
2. Pietrarii de Sus

52. POPEŞTI 1. Popeşti (1577)
2. Curtea
3. Dăeşti
4. Firijba
5. Meieni
6. Urşi
7. Valea Caselor

53. PRUNDENI 1. Prundeni
2. Bărbuceni
3. Călina
4. Zăvideni

54. RACOVIŢA 1. Racoviţa
2. Balota
3. Blănoiu
4. Bradu-Clocotici
5. Copăceni
6. Gruiu Lupului
7. Tuţuleşti

55. ROEŞTI 1. Roeşti
2. Băiaşa
3. Băjenari
4. Bărbărigeni
5. Ciocâltei

6. Cueni
7. Frasina
8. Piscu Scoarţei
9. Râpa Cărămizii
10. Saioci

56. ROŞIILE 1. Roşiile (1560)
2. Balaciu
3. Cherăşti
4. Hotăroaia
5. Lupuieşti
6. Păsărei
7. Perteşti
8. Pleşeşti (1633)
9. Răţăleşti
10. Romaneşti
11. Zgubea

57. RUNCU 1. Runcu
2. Căligi
3. Gropeni
4. Snamăna
5. Surpaţi
6. Valea Babei
7. Vărateci

58. SĂLĂTRUCEL 1. Sălătrucel (1488)
2. Păteşti
3. Seaca
4. Şerbăneşti

59. SCUNDU 1. Scundu
2. Avrămeşti
3. Blejani
4. Crângu

60. SINEŞTI 1. Sineşti
2. Ciucheţi
3. Dealu Bisericii
4. Mijlocu
5. Popeşti
6. Urzica

61. SLĂTIOARA 1. Slătioara
2. Coasta Cerbului
3. Goruneşti
4. Milostea
5. Mogeşti
6. Rugetu

62. STĂNEŞTI 1. Stăneşti (1821)
2. Bărcăneşti
3. Cioponeşti
4. Cuculeşti
5. Gârnicetu
6. Linia Dealului
7. Suieşti
8. Valea Lungă
9. Vârleni
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63. STOENEŞTI 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

64. STOILEŞTI 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

65. STROEŞTI 1. Stroeşti
2. Cireşu
3. Dianu
4. Obroceşti
5. Pojogi-Cerna

66. SUTEŞTI 1. Suteşti (1514)
2. Boroşeşti
3. Măzili
4. Verdea

67. ŞIRINEASA 1. Şirineasa
2. Aricioaia
3. Ciorăşti
4. Slăviteşti
5. Valea Alunişului

68. ŞTEFĂNEŞTI 1. Ştefăneşti
2. Condoieşti
3. Dobruşa
4. Şerbăneşti

69. ŞUŞANI 1. Şuşani
2. Râmeşti (1642)
3. Sârbi (1531)
4. Stoiculeşti
5. Uşurei (1569)

70. TETOIU 1. Tetoiu
2. Băroiu

3. Budele
4. Măneasa
5. Nenciuleşti
6. Popeşti
7. Ţepeşti

71. TITEŞTI 1. Titeşti (1526)
2. Bratoveşti
3. Cucoiu

72. TOMŞANI 1. Tomşani (1536)
2. Bălţăţeni
3. Bogdăneşti (1536)
4. Chiceni
5. Dumbrăveşti
6. Foleştii de Jos
7. Foleştii de Sus (1453)
8. Mireşti

73. VAIDEENI 1. Vaideeni (1504)
2. Cerna
3. Cornet
4. Izvoru Rece
5. Mariţa

74. VALEA  MARE 1. Valea Mare
2. Bătăşani
3. Delureni
4. Drăganu
5. Mărgineni
6. Pietroasa

75. VLĂDEŞTI 1. Vlădeşti
2. Fundătura
3. Pleaşa
4. Priporu
5. Trundin

76. VOICEŞTI 1. Voiceşti
2. Tighina
3. Voiceştii din Vale

77. VOINEASA 1. Voineasa (1496)
2. Valea Măceşului
3. Voineşiţa

78. ZĂTRENI 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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„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 chel tuiala 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; pro -
duse de panificaţie. Creşterea bovi nelor,
ovinelor şi caprinelor. Apicultură. Forma -
ţie 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 docu -
mentar 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 fru moasă 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 bra -
ţului Măcin în aval de com. Giurgeni,
curgând para lel şi în apropierea Dunării.
Prin braţul V. se scurg c. 20% din apele
fluviului.
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 Făgă raş, de sub
vf. Moldoveanu, de la 2 310 m alt., curge
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VÂLCELE 1. Lac de acumulare creat pe
cursul mijlociu al Argeşului (dat în folo -
sinţă 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 Gheor ghe;
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 neuro-
musculară „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, men ţionat documentar, prima
oară, în 1468, este bine cunoscut azi ca
staţiune balneo climaterică 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 frigu roase (în ian.
media termică –4°C), precipitaţii atmo -
sferice moderate (700 mm anual) şi izv.
cu ape minerale carbogazoase, bicarbo -
natate, calcice, sodice, magneziene, ferugi -
noase, hipotone. Staţiunea este
reco mandată pentru tratarea afecţiunilor
car dio vascu lare (hipertensiune arterială,
arteriopatii periferice prin ateroscleroză,
boala Raynaud, varice), a celor digestive

(gastrite cronice hipoacide, constipaţie
cronică), hepato-biliare (dischinezie
biliară, cole cistită cronică necalculoasă
sau calculoasă), a boli lor metabolice şi de
nutriţie (diabet zaharat, sindrom hiperu -
ricemic), a celor urinare, endo crine,
respira torii etc. Buvete pentru cură inter -
nă cu ape mine rale. Sanatoriu balnear
pentru copiii bolnavi de hepatită. Staţie
de îmbuteliere a apelor minerale. Staţiu -
nea 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, menţio  nat
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, caracte -
ristice fazei de început a culturii Cucuteni
(mijlocul milen. 4–mijlocul milen. 3 î.Hr.),
cu inven tar 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 brun-
roşcată pe care sunt realizate motive
orna men tale geometrice sau spiralo-
meandrice de culoare albă, şi în trei
culori, în care predomină vasele de
culoare roşie pe care sunt pictate motive
orna mentale (în general spiralo-mean -
drice) 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 peri oadei de început a Epocii
bronzului. În satul Vâlcele se află biserica

Vâlcele (2). 
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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 tra versează
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 con s truită o hidrocentrală cu o
putere instalată de 5 MW, dată în folosinţă
în 1969. Afl. pr.: Dobroneagu, Robaia,
Sobana, Topliţa, Buneşti. În cursul supe -
rior, între com. Muşeteşti şi Brăduleţ, pe
o lungime de 17 km, valea Vâlsanului a
fost declarată rezer vaţie naturală fau -
nistică, deoarece în apele sale trăieşte o
specie endemică de peşti (aspre -
tele/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 aces tora, între vf.
Moldoveanu (la E) şi Negoiu (la V),
dominând lacurile glaciare Bâlea şi Capra
şi stră juind 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 calca -
roasă 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 depre -
sionară 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
Dăl bina, unde formează un curs sub -
teran, 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 Vână tori 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 docu -
mentar în 1470, a fost (în sec. 19 şi prima
jumă tate a sec. 20) un important centru de
confec ţionare 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 Vână tori 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 râu lui 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 concen -
trate. 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 ţără neşti din
Transil vania, datând din sec. 15, cu dublă
incintă străjuită de 7 turnuri de apărare
de formă pătrată. În incinta cetăţii există
o biserică evan  ghelică, 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 cără midă (1902). Motel. Popas turistic.
Agroturism.

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 cine -
getic (fazani, prepeliţe, potârnichi ş.a.).
VÂNĂTORII MICI, com. în jud. Giurgiu,
alcă tuită 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 never -
tebrate rare, de climă rece, cum sunt
turbelariatul Dugesia gonocephala, ostra -
codul Ilyodromus olivaceus ş.a. Această
rezervaţie constituie cel mai avansat
punct de răspândire spre S a acestor
nevertebrate.
VÂNĂTORI-NEAMŢ, com. în jud. Neamţ,
alcă tuită din 4 sate, situată în zona de
contact a Sub carpaţilor 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 memo -
rial „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 Vânători-
Neamţ au fost descoperite (1953) vesti -
giile 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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men ţionat 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 1730-
1734, 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”, turnul-
clopotniţă, 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 recu -
noscut de Patriarhia din Constantinopol
în anul 1401. Distrusă de incendiul din
1467, biserica mănăstirii a fost

reconstruită de domnul Ştefan cel Mare,
dar cutremurul din 1471 a zdrun cinat-o
din temelii, provo cându-i mari strică -
ciuni. Pe locul bisericii ruinată de
cutremur, Ştefan cel Mare a construit o
biserică nouă, de mari dimen siuni (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 încunu -
nează stilul moldovenesc al epocii lui
Ştefan cel Mare, caracterizat prin armonia
formelor arhitectonice şi prin frumuseţea
deco raţiei faţadelor (benzi de ceramică
smăl ţuită, ocniţe pictate, ancadra mente
de factură gotică la uşi şi ferestre, contra -
forturi ş.a.). Picturile murale interioare,
originare, au fost afectate de frecventele
incendii, fiind refăcute în anii 1671, 1696,
1830 şi 1862, fragmente de fresce ori -
ginare 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 restau rare 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 complexu -
lui 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 trans formări din 1843), un turn-
clopotniţă (1497), aghiasmarul, nume -
roase chilii şi turnuri de apă rare. În Evul
Mediu, mănăstirea Neamţ a fost un
important focar de cultură şi artă al
Moldovei, în cadrul căreia funcţio na 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, Venia -
min Costache, mitropolit al Moldovei, a
înfiin ţat aici o tipografie şi un atelier de
xilogravură. În prezent, aici funcţionează
o tipo grafie mitro po litană, ateliere de
tâmplărie, fierărie ş.a., un seminar teolo -
gic al Arhiepiscopiei Iaşului, o bibliotecă
mănăstirească (c. 18 000 vol. şi nume -
roase 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 religi oasă (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 „Vovi -
denia” (ctitorie din 1751 a episcopului
Ioanichie al Romanului); schitul,
„Pocrov”, cu o biserică din lemn cu hra -
mul „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 Pante limon” (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 „Aco peră mântul Maicii
Domnului” (1714). Pe terit. com. V.-N.
mai există şi mănăstirea Secu (de
călugări), situată la poalele de NE ale
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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 ulte -
rior schitul lui Zosim. În 1530, domnul
Petru Rareş a construit, pe locul bisericii
din lemn, o biserică voievodală, înconju -
rată 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 ampli -
ficată 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 mitro politul
Varlaam († 1657), vornicul Nestor
Ureche(† 1617) şi soţia acestuia din urmă,
Mitrofana(† 1633). Mănăstirea Secu are
un interesant muzeu de artă religioasă
(vase litur gice, 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 balneo -
cli materice 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, pă ducel/Crataegus
monogyna, corn/Cornus mas ş.a.) şi variate
specii de plante ierboase, ca limba-
şarpelui (Ophioglossum vulgatum),
sânzienele de pădure (Galium vernum),
lăcrămioarele (Convalla ria majalis) etc. În
interiorul Parcului Natural Vânători-
Neamţ 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 Drobeta-
Turnu 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 arheo logice datând
din Neolitic, Epoca fierului şi din
perioada dacică. Prima menţiune
documentară refe ritoare 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 extra -
vilan) se află o pădure de agrement, cu o
zonă de interes cinegetic. Rezervaţia

naturală „Lunca Vân jului” – o pădure de
luncă alcătuită din stejar, fra sin, arţar
tătăresc. În pătura ierbacee vegetează,
printre altele, mărgăritarul (Convallaria
majalis).
VÂNTULUI, Peştera ~ Õ Peştera
Vântului.

VÂRCIOROG 1. Dealurile Vârcioro -
gului, zonă deluroasă în NE Dealurilor
Pădurii Craiului (parte componentă a
acestora), la contactul cu M-ţii Pădu rea
Craiului. Sunt alcătuite din argile, marne
argi loase şi nisipoase, conglomerate,
nisipuri loessoide şi pietrişuri.

2. Com. în jud. Bihor, alcătuită din 4
sate, situ ată 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 orna men tată 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 superi oare a
Siretului; 3 764 loc. (1 ian. 2011): 1 837 de
sex masc. şi 1 927 fem. Producţie de cără -
mizi . Produse de artizanat (obiecte
împle tite din nuiele). Nod rutier. Creş -
terea bovi nelor. Muzeu etnografic. În
satul Vârfu Câmpului, atestat docu -
mentar în 1772, se află biserica „Sfântul
Dumitru”, zidită în 1861–1864 din
iniţiativa prin cipesei 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 multise culari. La 16 mart. 2006, în
com ponenţa com. V.C. au mai fost incluse
fostele sate Dobrinăuţi-Hăpăi (atestat
documentar la 30 mart. 1392), Maghera
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şi Pustoaia care fuseseră desfiinţate la 17
febr. 1968.
VÂRFU CU DOR, vârf în partea de S a
masi vului Bucegi, alcătuit din conglo -
merate, care stră juieşte 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. Obiec tiv
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,
cons tituind alt. max. a acestora (1 011 m).
VÂRFU MĂGURII, vârf în masivul
deluros Măgura Odobeştilor, constituind
alt. max. a aces tuia (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. Dezvol tată în calcarele
tithonice metamorfozate, cristaline,
peştera are forma literei U, larg deschis,
străbătută de pârâul Valea Seacă. Pre -
zintă un sistem de galerii îngemănate,
bogate în concreţiuni, în cadrul cărora se
evidenţiază culoarea albă, intensă, a
rocilor cal caroase. 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

păsă rilor. În satul Vârfuri, atestat docu -
mentar în anul 1800, se află biserica
având dublu hram – „Duminica Tuturor
Sfin ţilor” 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 Crişu lui 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, mani -
festarea 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 ico nostas 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
ciopli turi 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 carboga -
zoase, feruginoase, bicarbonatate, calcice,
magneziene, sodice, cu mineralizare
ridiată (290 mg ‰), hipo tone, folosite ca
ape de masă, dar şi pentru tratarea
afecţiunilor hepato-biliare (dischinezie
biliară, colecistită cronică, litiază biliară).
Parc dendro logic, 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 (1813-
1820); biserică reformată (1847). Poiană

cu narcise (3 ha) ocrotită de lege. Satul
Vârghiş apare menţionat documentar în
1334, cu numele Sacer dos 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, porci -
nelor. Apicultură. Pomicultură. Viticul -
tură. În satul Vârlezi se află o biserică
având dublu hram – „Sfinţii Voievozi” şi
„Sfântul Ioan Bote zătorul” (ante 1809,
restaurată în anii 1832–1833), iar în satul
Crăieşti există biserica „Ador mirea 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 turn-
clopotniţă (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) vesti giile
unei aşezări carpice, cu o necropolă de
incine raţie, 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 Vâr toa -
pele 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).
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VÂRTOP 1. Gheţarul de la ~, peşteră
situată în partea de S a M-ţilor Bihor, la
1 200 m alt., în are alul 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 dife renţă de nivel) care face legătura
cu alte trei săli succesive (Sala Domului,
Sala Minunilor, Sala Mare) în care se
găsesc numeroase stalagmite (5 m înălţi -
me), 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 bovi -
nelor. Lac de acumulare (17 ha). Satul
Vârtop a luat fiinţă în anul 1700. Pe terit.
com. au fost desco perite 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 – „Sfân tul 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,
alcătu ită 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. Piscicul -
tură (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 mare lui
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 Domnu lui” (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. Teleor man); 215 km; supr. bazi -
nului: 5 450 km2. Izv. din zona de N a
Platformei Cotmeana, de la 435 m alt.,
din arealul com. Morăreşti (jud. Argeş)
şi se în cadrează 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 Cot -
meana, 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 multi anual 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. Cul turi de cereale, plante tehnice,
uleioase şi de nutreţ, legume etc. Centru

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. Bise -
rica 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 Găvanu-
Burdea, pe cursul inf. al râului Burdea;
2 957 loc. (1 ian. 2011): 1 532 de sex masc.
şi 1 425 fem. Culturi de cereale, floarea-
soarelui, 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
Ţigă nia (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 Voie vozi” (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-Terpe ziţa; 1 951 loc.
(1 ian. 2011): 996 de sex masc. şi 955 fem.
Satul Bucovicior apare menţionat docu -
mentar, prima oară, în 1535, iar satul
Gubaucea, în perioada 1568–1577. Bise -
ricile cu hramurile „Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena” (1832) şi „Sfinţii
Voievozi” (1848), în satele Ştiubei şi Vela.
Bise ricile din lemn cu hramurile
„Cuvioasa Parascheva” (1737, recon -
struită 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, 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 căldu -
roase (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
precipi taţiile atmosferice însumează c.
400 mm anual. Facto rii naturali de cură
sunt climatul maritim, excitant-solicitant,
bogat în aerosoli salini şi apa Mării Negre
clorurată, sulfatată, sodică, magnezi ană,
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, posttrauma -
tice, 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 talazo terapie, unde
apar şi izvoare minerale sulfuroase
hipotermale, captate sub formă de
duşuri. Venus a intrat în nomenclatorul
staţi unilor balneare în anul 1972 ca o
staţiune intimă şi elegantă, care exce lează
prin frumuseţea şi varietatea stilu rilor
arhitectonice ale hotelurilor şi vilelor, cât
şi prin confortul sporit al acestora. O
caracteristică deosebită a staţiunii o
constituie faptul că majori tatea
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 restau -
rante, cofetării, braserii, baruri de zi şi de
noapte, cine matograf 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 amena -
jat pentru ungeri cu nămol sapropelic şi

băi sulfu roase 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 litora -
lului românesc, plimbări cu vaporul pe
Marea Neagră sau pe canalul Dunăre-
Marea 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),
practi carea 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, aparţi nând 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 bron zului, 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 răs pândire, cuprinzând Oltenia,
Banatul şi NV Bulga riei, fapt ce i-a
determinat pe specialişti să o consi dere
o cultură de sine stătătoare, atribuindu-i
numele de Cultura Verbicioara. Repre -
zentativ pentru această cultură sunt
locuinţele de suprafaţă, care evoluează
către genul colibelor ciobăneşti, şi vasele
ceramice de diferite tipuri (vasul clep -
sidră, vasul cu etaj, cupe cu picior, stră -
chini, 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 supra pune peste culturile Criş-
Starcevo, 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. Drago mirnei, 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 acu mulare
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
„Ador mirea 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,
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porcinelor. Apicultură. Culturi de cereale,
plante de nutreţ, cartofi etc. Satul Vermeş
apare menţionat docu mentar 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 Buzău lui 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. Pomicul tură
(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 2007-
2008), 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
prepa rate din carne şi lapte şi de produse
de panifi caţie. 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). 
VETRIŞOAIA, com. în jud. Vaslui, alcă -
tuită din 2 sate, situată în lunca şi pe
terasele de pe dr. Pru tului, 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.

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.

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 Sarmi zegetusa – aşa după
cum reiese dintr-o inscripţie (pagus
Miciensis). În cadrul acestui mare centru
civil, cu important rol comercial, meşte -
şugăresc şi vamal, au fost identificate
vestigiile mai multor edificii publice,
temple (templul lui Iupiter Erapoli tanus),
un amfiteatru, băi publice, ateliere,
locuinţe, portul pe malul Mureşului şi o
mare necropolă, în arealul căreia s-au găsit
monumente funerare (edicule şi mau -
solee), 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 cneazu lui Dobre
Românul, cu valoroase picturi murale de
epocă, multe dintre ele cu subiecte
referitoare la luptele antioto mane
(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), „Cuvi -
 oasa Parascheva” (sec. 18) şi „Duminica
Tutu ror Sfinţilor” (sec. 18), în satele Boia
Bârzii, Herepeia şi Muncelu Mare. 
VEYBECH Õ Peciu Nou.
VIBECH Õ Peciu Nou.

VICINA (DITZINA), oraş medieval,
neidenti ficat, 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;
încălţă minte. Biserica „Pogorârea
Duhului Sfânt" (1873–1878). Satul V. de
J. este atestat documentar la 23 mai 1436.
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VICOVU DE SUS, oraş în jud. Suceava,
situat în extremitatea de NV a Pod.
Sucevei, în zona de contact cu prelun -
girile 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. com -
ponentă Bivo lăria). 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 Domnu lui” (1802–1804, pictată în
1806), o clopotniţă (1834) şi casa memo -
rială 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. (deri vaţie din linia de c.f. Braşov–
Făgăraş–Sibiu). Nod rutier. Termocen -
trală. 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 recensă mântului 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, situ ată 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, floarea-
soarelui, sfeclă de zahăr, leguminoase
pentru boabe, pepeni ş.a. Satul Victoria
apare menţionat docu men tar, 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 bovi nelor.
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 cera -
mice, precum şi ale uneia din sec. 14–18.
Tot aici a fost descoperit un tezaur alcă -
tuit 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 Lugo jului, 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
porcine lor (în satul Pădureni) şi a ovi -
nelor (în satul Heren deşti). Pomicultură
(meri, pruni, piersici). Din 1924 şi până
la 17 febr. 1968, satul şi com. Victor Vlad
Delamarina s-au numit Satu Mic (menţio -
nat documentar în 1717 cu numele
Satulmik). Satul Petroasa Mare a fost
întemeiat în 1785 de coloniştii germani
cu numele Morgenstern, atestat docu -
mentar 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 Glava cioc, 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 bum bac, conf., covoare,
prefabricate din beton şi de produse alim.
(preparate din carne şi lapte, pani ficaţie).
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), renu -
mită în trecut pentru târgurile săptă -
mânale 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 cără -
midă, 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 supe rior 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 depresi unea
cu acelaşi nume din M-ţii Bihor, la poalele
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de V-NV ale vf. Răchita (1 124 m alt.), la
confl. pârâu lui 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 tulni -
celor (în satul Vidra), de cojocărit şi de
prelucr. a pieilor (în satul Ponorel). În
satul Vidra, menţionat docu mentar în
1595, se află bise rica „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, aparţi -
nând 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)

1085Viile Satu Mareşi 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 men ţionat 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 într-
un 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

Lacul 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, sco bar ş.a., iar luciul
apei lui este folosit pentru sporturi
nautice şi pentru plimbări de agrement
cu ambar caţiuni 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).

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

Barajul Vidraru



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.

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 documen tar, 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 Nico lae” (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.

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 teh -
nice 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, alcă -
tuită 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. Legumi -
cultură. Pomicultură. Viti cultură. 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 (1846-
1895).

3. Com. în jud. Cluj, alcătuită din 2
sate, situată în partea de SV a Câmpiei

Vinga (2). Clădirea Primăriei
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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,
alcătu ită 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 docu mentar,
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

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 lun -
gime, 25 m lăţime, 36 m înălţimea zidu -
rilor 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
execu tate de un colectiv condus de sculp -
torul tirolez Josef Rungaldier şi vitralii
confecţionate de János Kriszter din
Budapesta. Biserica a fost reparată la exte -
rior în anul 1930 şi apoi la interior şi
exterior în 1967 şi 1988-1989. Posedă o
orgă instalată în 1912. Declarată monu -
ment de arhitectură. Popas turistic. 
VINTILĂ VODĂ, com. în jud. Buzău,
alcătui tă 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 re făcută şi înfrumuseţată de episcopul
Chesarie. În 1864 a devenit biserică de mir
sub administrarea unui egumen, chiliile
şi cetatea ruinându-se treptat. Bise rica
din lemn „Înălţarea Domnului” (1804),
în satul Coca-Antimireşti, declarată
monument istoric. Agroturism.
VINTILEASCA 1. Lac situat în Subcar -
paţii Vrancei, pe platoul numit „Între
Râmnice” (Podul Mândru sau Plaiul
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Docani. Păduri de stejar şi de tei.
VINGA 1. Câmpia Vingăi, subunitate a
Câm piei 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
Mure şului (în V). Are caraterul unei
câmpii piemontane, formată din conurile
aluviale ale Mureşului, aco perită 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, le gume
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



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 din6 sate, situată în partea de SV aSubcarpaţilor Vrancei, în Depr. Neculele,la poalele de V ale Dealului Roşu şi celede SV ale Dealului Gârbovei, străjuităspre V de vf. Furu Mare (1 415 m alt.) dinSE M-ţilor Lăcăuţ; 2 065 loc. (1 ian. 2011):1 018 de sex masc. şi 1 047 fem. Expl.lemnului. Centre de prelucr. artistică alemnului, de cusături şi ţesături populare,în satele Vintileasca şi Neculele. Pomi -cultură (meri, pruni, peri, nuci). Izvoarecu ape minerale sulfuroase.
VINŢU DE JOS, com. în jud. Alba,alcătuită din 18 sate, situată în culoarulmijlociu al Mure şului, la poalele de S aleM-ţilor Metaliferi, pe ambele maluri aleMureşului, în zona de confl. cu valeaVinţului; 5 443 loc. (1 ian. 2011): 2 679 desex masc. şi 2 764 fem. Staţie de c.f. (însatul Vinţu de Jos), inaugurată în 1897.Important nod feroviar (care asigurălegăturile dintre partea SV şi cea centralăa Transilvaniei) şi rutier. Mat. de constr.(staţie de betoane pentru pavaje); con -fecţii metalice; prelucr. lemnului; pro -ducţie de încălţăminte, de produse decarmangerie şi de panificaţie. Pomicultură.Culturi de cereale, cartofi, legume, plantede nutreţ ş.a. În satul Vinţu de Jos,menţionat documentar, prima oară, în1248, se află castelul „Martinuzzi”,construit în 1551 de cardinalul GheorgheMartinuzzi (guver nator al Transilvanieiîn anii 1541–1551), în stilul Renaşteriitransilvănene, cu frumoase ancadra menteîn stil italian, atribuite lui Domenico daBologna, cu refaceri repetate, azi aflat înstare de ruină, o biserică din sec. 13 (azibiserică reformată), fortifi cată în sec. 17,o biserică romano-catolică (1726) şi obiserică ortodoxă cu hramul „AdormireaMaicii Domnului (sec. 17), precum şi unmonument în chinat eroilor căzuţi înPrimul Război Mondial. În satul Vurpărse află ruinele unei cetăţi din sec. 13, obiserică reformată, fortificată (sec. 16) şiconacul „Kendeffy-Horváth” (sec. 17), iarîn satul Valea Vinţului există ruinelecetăţii Zebernicului. Mai multe sate alecomunei au fost afectate de inundaţiilepro vocate de revărsarea Mureşului îniun. 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 docu -
mentar, 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, legu -
minoase pentru boabe, legume, pe peni
ş.a. Piscicultură. Staţiune balneoclima -
terică 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 excitant-
solicitant, apa lacului Câineni, clorurată,
sulfatată, sodică, magneziană, calcică şi
nămolul sapropelic de pe fundul lacului.
Staţiunea este recomandată pentru
tratarea afecţiunilor reuma tismale dege -
ne rative (spondiloze, artroze, poliar -
troze), inflamatorii şi abarticulare
(tendinoze, periartrite scapulohumerale),
a celor neurologice periferice (pareze
uşoare, sechele după polio mie lită),
ginecologice (insuficienţă ovariană,
cervicite cronice), dermatologice (pso -
riazis), endocrino logice (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 gra niţa 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, Rus cova,
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 distan ţele dintre zona
centrală a ţării (respectiv partea centrală
şi de N a Transilvaniei) şi reg. de N a
aces teia (Maramureşul). Prelucr. lem -
nului 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.
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VIŞEUŢÕ Vişeu.

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 docu -
mentar 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 porci -
nelor. Legumicultură. Culturi iri gate 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 desprin -
derea satului Vişina Nouă din com.
Vădastra, jud. Olt. Biserica „Ador mirea
Maicii Domnului” (1903-1907)..
VIŞINA VECHE Õ Vişina (2).

VIŞINEŞTI 1. Com. în jud. Dâmboviţa,
alcătuită din 4 sate, situată în Subcarpaţii

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). Hidrocen -
trală (14,2 MW), intrată în funcţi une 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 bise -
rica „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 prin -
cipală a acestora. Alt.: 2 527 m (al treilea
vârf ca înălţime din România după vf.
Mol doveanu şi Negoiu).
VITAN, cartier în partea de SE a munici -
piului Bucureşti.
VITĂNEŞTI 1. Sat, reşed. com. Sârbii-
Măgura, 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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forestiere, de marne şi de calcare policro -
me. Construcţii de utilaje pentru mine,
cari ere şi construcţii. Producţie de medi -
ca mente (produse pentru uz uman şi
vete rinar), 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. Locali -
tatea 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" (1933-
1937) 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 (1870-
1890), în stil baroc. În localit. componentă
Vişeu de Mijloc este biserica din lemn
„Sfântul Nicolae” (1834-1835). Centru
turistic şi punct de plecare spre com ple -
xul turistic Borşa (22 km) şi spre cabanele
din M-ţii Rodnei, Maramureşului şi
Ţibleşului. De interes turistic este linia de
c.f. îngustă (ecarta ment de 760 mm),
cunoscută sub numele de mocăniţă, în
lungime de 56 km, construită în anii 1930-
1933. Fond cinegetic.
VIŞEUL NOU Õ VIŞEU DE SUS.

Vişeu de Sus. Vedere generală



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 porci nelor. 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 Vitomireşti-
Trepteni. 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,
alcă tuită din 5 sate, situată în NV
Subcarpaţilor Vran cei, în Depr. Vizantea-
Vidra, 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 balneo -
cli materică (în satul Vizantea Mănăsti -
rească) de interes local, cu funcţio    nare
permanentă, cu climat de depresiune
intradelu roasă, 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: izvo rul de pe Pârâu Alb
(captat) are apă puternic sul fu roasă (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 (minerali -
zare 132,8 g‰); alte izvoare au ape sul -
fu roase, bicarbonatate sau cu aceleaşi
caracteristici ca cele amintite mai sus dar
cu o mineralizare mai scăzută. Eficacita -
tea curativă a apelor minerale de aici a
fost constatată în 1882, an după care

sex masc. şi 1 607 fem. Reşed. com. este
satul Andreeşti. În satul Vladimir s-a
născut Tudor Vla dimirescu (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 medie vală 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
Vladi mirescu (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 înce -
putul sec. 4, în care s-au găsit şapte vase
ceramice specifice culturii Sântana de
Mureş, un pieptene din os, semicir cular
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 com -
ponentă 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
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frecventată. Apele minerale de aici sunt
indicate atât în cură internă pentru
tratarea afecţiunilor aparatului digestiv
(colite, enterocolite, ulcere), a celor
hepato-biliare (dischi nezie biliară),
renale, a bolilor metabolice şi de nutriţie
(diabet), a bolilor alergice, precum şi în
cură externă pentru tratarea tuturor
formelor de reuma tism, în special a celor
cronice degenerative (spon diloze cer -
vicale, dorsale, lombare, artroze, poli -
artroze), dar şi pentru ameliorarea bolilor
sistemului nervos periferic (nevrite). În
satul Vizantea Mănăsti rească 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 legen dar din perioada Unirii
Principatelor Române din anul 1859. 
VIZANTEA MĂNĂSTIREASCĂ Õ

Vizantea-Livezi.

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 impor -
tantă „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, ulei -
oa se şi de nutreţ, cartofi, leguminoase
pentru boabe, tutun etc. Creşterea bovi -
nelor. Staţie meteorologică. În satul
Viziru, menţionat docu men tar, prima
oară, în 1462, se află bisericile cu hramu -
rile „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



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 suprapu -
nea 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, alcă -
tuită din 4 sate, situată în zona de contact
a Piem. Bălă ciţei 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, orien -
tată NNE-SSV, teşită, dominată de mai
multe vârfuri care depăşesc 1 600 m alt.
(Vlă deasa 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. Obiec tive
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. Cul turi 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 Crico -
vului, 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 desprin -
derea 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. Agrotu rism.

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), inau gurate la 1 aug. 1896.
Presă de ulei. Creşterea bovinelor. Iazuri
şi heleşteie. Satul Vlădeni apare menţio -
nat docu mentar în 1613. Biserica „Sfinţii
Voievozi” (1820–1826, reparată în anii
1869 şi 1894) din satul Borşa şi gara fero -
viară Vlădeni sunt declarate monumente
de arhitectură. Agroturism.
VLĂDEŞTI 1. Com. în jud. Argeş, alcă -
tuită 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).
Bise rica având hramul „Tăierea Capului
Sfântului Ioan Bote zătorul” (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 Subcar paţilor Vâlcii,
pe pârâul Olăneşti; 2 921 loc. (1 ian. 2011):
1 481 de sex masc. şi 1 440 fem. Micro -
hidrocen trală (1,8 MW) din 13 mart. 1984.
Pomicultură. Centru de cera mică
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).

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 Frăsinet-
Gară). 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 1. Pas în partea centrală a
M-ţilor Harghita, situat la 985 m alt.
Asigură legăturile rutiere (şosea moder -
nizată) între municipiile Miercu rea-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 muni -
cipiul 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 intra -
vilan; 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 încălţă -
minte, de băuturi răcoritoare ş.a. Centru
de prelucr. artistică a lemnului. Păstră -
vărie. Filar monică de copii (inaugu rată
în 1982). Staţiune balneocli materică în
localit. componentă Băile Homo rod.
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 romano-
catolice, 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 cen -
trală 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 Bărăga -
nului Mostiştei (la E şi SE), drenată pe
direcţie NV-SE de râurile Dâm boviţa şi
Colentina. Face parte din categoria câm -
piilor 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 nume roase
crovuri. În lungul văilor pr. se eviden -
ţiază 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 geo -
graful 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 pă duri din partea centrală a
Munteniei, una dintre cele mai mari
păduri din ţară, care, în secolele trecute,
forma un masiv păduros compact, alcă -
tuit din arbori seculari. De-a lungul
timpului a fost de fri şată, 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
Dom nului”, ctitorie din anul 1800 a
marelui logofăt Anastase Başotă, reparată
în 1928. 
VODIŢA, Mănăstirea ~ Õ Drobeta-
Turnu Severin.

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 mij lociu al râului Olt (inundat în
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Voineasa (2). Vedere generală

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 com plexul 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 Voivo deni 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 Sâm -
băta 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 ce -
reale, plante tehnice şi de nutreţ, floarea-
soarelui, leguminoase pentru boabe,



legume ş.a. În arealul satului Mărgăriteşti
au fost desco perite (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 „Sfân tul Dumitru”
(1864), în satele Mărgăriteşti, Raco viţa,
Rusăneştii de Sus şi Blaj. 

2. Com. în jud. Vâlcea, alătuită din 3
sate, situ ată la poalele de S ale M-ţilor
Lotru, la 600–700 m alt., pe cursul supe -
rior al râului Lotru, la confl. cu pârâul
Voineşiţa, la 60 km NV de municipiul
Râm nicu 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
func ţionare permanentă, cu climat de
depresiune intra montană, 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 debili tate, de surmenaj fizic şi
intelectual, dispu nând 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 forest ieră
Latoriţa (690 ha) cu arbori seculari de
larice şi zâmbru etc. 
VOINEŞTI 1. Com. în jud. Dâmboviţa,
alcă tuită 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 pomi  col (meri, pruni, peri). Centru
de ţesături şi cusături populare (în satul

Izvoarele). Cămin Cultural (1939). În
arealul satului Voineşti, atestat docu -
mentar în 1593, au fost desco perite (1965)
urmele unei aşezări de bordeie, fortificată
cu val de pământ şi şanţ, datând din
sec. 7–8, aparţinând populaţiei autoh   tone,
în care s-au găsit borcane din ceramică,
lucrate la roată, decorate cu linii ondulate
pe umăr. În satul Voineşti se află două bi -
se rici cu triplu hram – „Sfinţii Voievozi”,
„Buna Vestire”, „Cuvioasa Paras cheva”-
Tabac (1796) şi „Adormirea Maicii Dom -
nului”, „Sfântul Nicolae”, „Sfântul
Haralambie” (1857), iar în satul Gemenea-
Brătuleşti, atestat documentar în 1512,
există o biserică cu cinci hra muri –
„Duminica Tuturor Sfinţilor”, „Sfântul
Nicolae”, „Sfân tul 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 bise rică având
dublu hram – „Înălţarea Domnului” şi
„Sfântul Ierarh Nicolae” (1883–1885), iar
în satul Onceşti, o biserică din lemn cu
hramurile „Dumini ca Tuturor Sfinţilor”
şi „Sfântul Ioan” (1814).

2. Com. în jud. Iaşi, alcătuită din 5
sate, situată în partea central-nordică a
Pod. Central Moldo venesc, 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 bovi -
nelor. Centre de rotărit (în satul Voineşti)
şi de ceramică neagră şi roşie, smălţuită
(în satul Schitu Stavnic). În arealul satului
Voineşti au fost desco perite 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.

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 hra -
murile „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,
Stân căşeni, 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 docu mentar,
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 Mădă raşului, 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, men -
ţionat documentar, prima oară, în 1332,
cu topo nimul Sacerdos de Sancto Johanne,
se află o biserică din sec. 15 (azi biserică
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refor mată), forti ficată cu zid de incintă şi
unele transformări din 1795, şi Castelul
„Zichy” (sec. 18), în stil baroc. Agroturism.
VOLOIAC, com. în jud. Mehedinţi, alcă -
tuită 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 „Înăl -
ţarea Domnului” (1808), „Sfântul Nicolae"
(1888) şi „Sfântul Ioan Bote ză torul” (1881),
în satele Voloiac, Cotoroaia şi Ruptura;
bise rica 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; pro duse
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 cate drala„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 Supe -
rioare, 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 Vorni ceni), inaugurată la 1 iun.
1896. Nod rutier. Morărit. Darac pentru
lână. Prelucr. lânii, cânepii şi a pieilor de

miel. Creşterea ovinelor. Culturi de
cânepă. Pomi cultură (meri, pruni, peri).
În satul Vorniceni, menţionat docu -
mentar, 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
satu lui 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), înteme iată în anul 1600 de nişte
călugări ruşi cu ajutorul hatmanului Ilie
Sandu. Numele Vorona este de origine
rusă şi înseamnă cioară. Iniţial, mănăs -
tirea 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 1990-
1992, 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 1945-
1960. Clopot niţa 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 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 autori tăţile 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 patri moniu. 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 monu ment al naturii.
VORONEŢ, Mănăstirea ~ Õ Gura Humo -
rului.

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, menţio nat
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. 
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VOVIDENIA 1. Mănăstirea ~ Õ Slava Cer -
cheză.

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 individuali -
zaţi, alcătuiţi predominant din marne,
gresii, con glo merate ş.a., fragmentaţi de
nume roase 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 rezer vaţii 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
Subcarpa ţilor de la Curbură, extinsă între
valea inf. a Tro tuşului (la N), câmpiile
Siretului inferior şi Râmni cului (la E), râul
Slănic (la S şi SV) şi M-ţii Vrancei (la V).

Se prezintă sub forma unor şiruri de
depre siuni şi de dealuri subcarpatice
semeţe: în zona de contact cu M-ţii
Vrancei se află depresiunile sub carpatice
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 depre -
siuni 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 sub carpatice,
alcătuite din roci mai dure (gresii, marne,
şisturi), prezintă unele analogii strati -
grafice şi tecto nice cu Culmea Pietricica,
aflată la N de Trotuş, a cărei continuare
spre S pare să fie. Masivele delu roase
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
Subcarpa ţilor Vrancei este renu mită prin
existenţa unor areale viticole compacte
(vestitele podgorii Panciu, Străoane,
Odobeşti, Coteşti ş.a.). Pomi cultură (bazi -
nele 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 sub carpatice
Răchitaşu Mare, Răiuţ, Răchitaşu Mic,
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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 anu ală) cu
frecvente inversii de temperatură şi
precipi taţii moderate (700–800 mm
anual). Vegetaţia naturală este repre -
zentată 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, pomi cultura, creş -
terea animalelor (în special ovine şi
bovine) şi în care se păstrează nealterat
un bogat fond etnografic şi folcloric.
Depr. V. este comparti mentată 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 indivi duali -
zează depresi unile 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



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 forma -
ţiune specifică, numită brecia sării, apele
torenţiale au acţionat intens asupra
povâr nişurilor 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 insta -
lată 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 româ neşti
Moldova, Ţara Românească şi Transilva -
nia, 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 popu -
laţiei pe naţionalităţi (la recensă mântul din
20-31 oct. 2011): 90,6% români, 3,5%
rromi urmaţi de maghiari, germani, evrei,
ruşi-lipoveni, turci, italieni ş.a. Reşed.:
munici piul Focşani. Oraşe: Adjud
(municipiu), Mărăşeşti, Odobeşti, Panciu.

Comune: 68. Sate: 331 (din care 7 aparţin
oraşelor). Localit. componente ale
oraşelor şi muni cipiilor: 10.

Relief variat, reprezentat prin trei
trepte prin cipale (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 Vran cei ce domină printr-
un 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 predo minant 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 Vran -
cei), care se succed de la N la S prin
partea mediană a judeţului, atingând cota
max. în Măgura Odo beştilor (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 cutre murelor (care au origine

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 perime trului cuprins între
45°24' şi 46°00' latitudine N şi 26°12' şi
27°24' longitudine E, pe falia Zăbala–
Nămo loasa–Galaţi. În acest areal se
evidenţiază două focare de cutremure,
unul în care se produc cutre murele 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 pră buşirea mai
multor construcţii, avarierea gravă a altora,
şi chiar deplasări şi deformări ale terenului.

Climă temperat-continentală mo -
derată, nuan ţată substanţial de altitu -
dinea for melor de relief. Astfel, în zona
montană şi de deal verile sunt răco roase
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 în registrate la Focşani, respectiv la 10
aug. 1951 şi 25 ian. 1942. Cantitatea medie
anuală a precipi taţiilor prezintă variaţii
de la un loc la altul, însu mând 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
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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 sub sidenţei 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 silvo -
ste pei, restul terit. vrâncean, în proporţie
de peste 70% se încadrează domeniului
forestier. Vegetaţia de stepă, extinsă pe
supr. mici în SE judeţului, este repre -
zentată prin pajişti degradate dominate
de bărboasă (Botriochloa ischaemum), păiuş
(Festuca valesiaca), pir crestat (Agropyron
cristatum) ş.a., iar vegetaţia de silvo stepă,
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 pe dunculiflora). Zona pădurilor
de foioase, extinsă în dealurile subcarpa -
tice şi Colinele Tutovei, între 300 şi 900 m
alt., este constituită din făgete, gorunete,
făgeto-gorunete. Din cauza unor defrişări
masive, în ariile depre sionare 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
dome niului 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, po pândăi 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 reprezen -
tate prin câteva zăcăminte de sare (Lunca,
Valea Sării, Tulnici, Spineşti, Reghiu,
Andreiaşu de Sus) şi cărbune brun (canti -
tăţi reduse, neexploatabile, la Vulcăneasa,
Reghiu, Poieniţa, Luncile), precum şi
printr-o mare varietate de roci de cons -
truc ţie, 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, Vinti -
leasca 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 Criş-
Starčevo, Boian şi Cucuteni (numeroase
vase ceramice, remarcabile prin fineţea
formelor şi prin ornamentaţia tricromă
şi bicromă, precum şi figurine antropo -
morfe şi zoomorfe), iar Epoca bronzului
este ilustrată în peste 100 de staţiuni (cea
mai reprezentativă fiind staţiunea

Cândeşti, unde a fost dezvăluită o necro -
polă 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 îm -
păratului 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,
Mărti neşti, Iugani, Oreavu ş.a., aşezări
care s-au perpe tuat 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 orga -
nizare şi ca unitate ad-tivă de sine
stătătoare. Această autonomie a Vrancei,
care s-a perpetuat chiar şi în condiţiile
ultimelor migraţii ale pece negilor,
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 pre ferinţe
la cumpărarea terenurilor etc. Obştea
devăl maşă 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 Cato lice 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 (pro babil oraşul
Odobeşti de astăzi), condus de domi-
nicanul 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 denu -
mirea Varancha (desemnând „Ţara Împă -
durită” sau „Ţara Neagră”). Un hrisov
din 20 iun. 1443 consemnează stăpânirea
Moldovei asupra Vrancei, fapt confirmat
şi de un alt docu ment 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 cro nicarii Miron
Costin (1686–1690) şi Ion Neculce (1732).
În cadrul unei structuri ad-tive bine con -
turate, 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
Româ nească. 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, conco -
mitent cu dezvoltarea înfloritoare ale
unor aşezări din ţinutul Putnei şi frecvent
men ţionate 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 locali -
tate, cu numele Focşani, a administraţiei
celor două oraşe (Focşanii Munteni şi
Focşanii Moldoveni), care până atunci
fuseseră separate printr-o linie de demar -
caţie, stabilită pe râul Milcov şi care
fiecare dintre ele avea câte o administraţie
proprie. În timpul Războiului de Inde -
pen denţă, numeroşi vrân ceni s-au remar -
cat 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 indepen -
denţei s-a remarcat printr-un avânt
econo mico-social general, evidenţiat prin
apariţia mai multor întreprinderi indus -
triale la Mărăşeşti, Focşani, Adjud, prin
dezvoltarea agriculturii, comer ţului,
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, Dumi -
treşti 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 naţio nală. Oraşul Focşani
a fost locul unde Guver nul României a
semnat, la 26 nov./9 dec. 1917, armistiţiul
cu Puterile Centrale. În perioada inter -
belică, o porţiu ne 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 des fiinţat 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 adminis trarea regiunilor
limitrofe. Prin Legea nr. 2 din 17 febr. 1968
a fost înfiin ţat 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 numă rului
întreprinderilor mici şi mijlocii, de

extindere permanentă a sectorului privat
etc., se caracteri zează printr-o structură
complexă şi armo nioasă, cu o industrie
diversificată, o agricultură predominant
pomi-viticolă şi de creştere a animalelor,
un comerţ activ şi o dezvoltare
corespunzătoare a trans por tu rilor, 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
vrân cene 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,
îngrăşă minte chimice, lacuri, vopsele,
coloranţi, detergenţi, săpun (Focşani,
Mărăşeşti), sticlă, prefabricate din beton,
produse ceramice, vase emailate (Focşani,
Mărăşeşti, Odobeşti), mobilă, plăci fibro-
lemnoase, butoaie, celuloză şi hârtie,
cherestea (Focşani, Adjud, Panciu,
Odobeşti, Tulnici, Soveja, Vidra, Nereju,
Năruja, Andreiaşu de Jos, Gugeşti), con -
fecţii, 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
indus tria casnică (meşteşugurile tradi ţio -
nale) producătoare de ţesături şi cusături
populare, covoare, obiecte de port
popular, vase ceramice, măşti, obiecte din
lemn, prelucrate artis tic etc. (Tulnici,
Mera, Negrileşti, Bârseşti, Nereju, Soveja,
Ireşti, Năruja ş.a.).

Agricultura, cu un grad avansat de pri -
vatizare 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 tere -
nuri 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,
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32 777 ha fâneţe naturale, 27 235 ha vii şi
pepiniere viticole (locul 1 pe ţară) şi 3 782
ha livezi şi pepiniere pomicole. Reparti -
zarea 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 speciali zate în pro -
ducţii de soiuri superioare de struguri
(Muscat-Ottonel, Muscat-Hamburg,
Fetească neagră, Riesling italian, Fetească
albă, Chasselas ş.a.). În cadrul pro duc -
ţiilor 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 înde -
lun gată 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

2008, sectorul zootehnic, privatizat în
proporţie de 100%, cuprindea 59 266
capete bovine, 96 33 ca pete 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 econo -
mico-sociale, au cunoscut o permanentă
extindere şi modernizare. La sf. anului
2007, lungimea liniilor de c.f., care traver -
sează 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 fero viar Adjud se
desprinde o linie de c.f. către Oneşti–
Târgu Ocna–Ghimeş–Făget către Miercu -
rea-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 dru -
murilor publice vrâncene măsura 1 779
km (din care 346 km drumuri moder -
nizate), 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 înre -
gis trează 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

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
parti culare 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 incon testabilă 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”, rezer vaţiile
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

deluroase etc.), precum şi de trecutul său
istoric glorios (mausoleele de la Mărăşeşti
şi Soveja, care amin tesc de eroii căzuţi pe
câmpurile de luptă, monu mentul 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 balneocli -
materice (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 spe cifice 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.),
ocupa ţiilor tradiţionale (păstorit, vinărit)
etc. Folclorul este reprezentat în principal
prin memorabila baladă pastorală
Mioriţa, care evocă o întâmplare dra -
matică din lumea oierilor vrânceni
(baladă desco perită şi culeasă de Alecu
Russo în zona Soveja, dar păstrată
nealterat şi în mai multe variante în satul
Negrileşti), aceasta constituind domeniul
de afir mare 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 ima ginea 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.
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Localităţile jud. Vrancea

I. Municipii                                                         Localit. componente ale municipiilor                 Satele care aparţin municipiilor

1. ADJUD (1433)                                           1. Burcioaia                                                       1. Adjudu Vechi
                                                                                                                                                        2. Şişcani
2. FOCŞANI (f. 1482)                                    1. Mândreşti-Moldova
                                                                            2. Mândreşti-Munteni
II. Oraşe                                                               Localit. componente ale oraşelor                        Satele care aparţin oraşelor

1. MĂRĂŞEŞTI (1455)                                  1. Siretu                                                             1. Călimăneşti
                                                                            2. Tişiţa                                                              2. Haret
                                                                                                                                                        3. Modruzeni
                                                                                                                                                        4. Pădureni

Cristian
Text Box
 ([ntre paranteze sunt [nscri]i anii primei men\iuni documentare)



2. ODOBEŞTI (1288)                                                                                                        1. Unirea (1684)
3. PANCIU (1589)                                         1. Crucea de Jos
                                                                            2. Crucea de Sus
                                                                            3. Dumbrava
                                                                            4. Neicu
                                                                            5. Satu Nou
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III. Comune Satele componente
(primul sat este reşed. com.)

1. ANDREIAŞU DE JOS 1. Andreiaşu de Jos (1445)
2. Andreiaşu de Sus
3. Arşiţa
4. Fetig
5. Hotaru
6. Răchitaşu
7. Titila

2. BĂLEŞTI 1. Băleşti

3. BÂRSEŞTI 1. Bârseşti
2. Topeşti

4. BILIEŞTI 1. Bilieşti

5. BOGHEŞTI 1. Bogheşti
2. Bicheşti
3. Bogheştii de Sus
4. Chiţcani
5. Iugani (1569)
6. Plăcinţeni (1495)
7. Pleşeşti (1491)
8. Prisecani (1491)
9. Tăbuceşti

6. BOLOTEŞTI 1. Boloteşti (1565)
2. Găgeşti (1610)
3. Ivănceşti
4. Pietroasa
5. Putna (1626)
6. Vităneştii de sub Măgură

7. BORDEŞTI 1. Bordeşti
2. Bordeştii de Jos

8. BROŞTENI 1. Broşteni
2. Arva
3. Pituluşa

9. CÂMPINEANCA 1. Câmpineanca
2. Pietroasa
3. Vâlcele

10. CÂMPURI 1. Câmpuri
2. Feteşti
3. Gura Văii
4. Rotileştii Mari
5. Rotileştii Mici

11. CÂRLIGELE 1. Cârligele (1615)
2. Blidari
3. Bonţeşti (1520)

4. Dălhăuţi (1615)
12. CHIOJDENI 1. Chiojdeni

2. Cătăuţi
3. Lojniţa
4. Luncile
5. Mărăcini
6. Podurile
7. Seciu
8. Tulburea

13. CIORĂŞTI 1. Ciorăşti
2. Codreşti
3. Mihălceni
4. Salcia Nouă
5. Salcia Veche
6. Satu Nou
7. Spătăreasa

14. CORBIŢA 1. Şerbăneşti (1617)
2. Buda
3. Corbiţa
4. Izvoarele
5. Lărgăşeni (1546)
6. Ocheşeşti
7. Rădăcineşti (1617)
8. Tuţu
9. Vâlcelele

15. COTEŞTI 1. Coteşti (1470)
2. Budeşti
3. Goleştii de Sus
4. Valea Coteşti

16. DUMBRĂVENI 1. Dumbrăveni (1609)
2. Alexandru Vlahuţă
3. Cândeşti (1560)
4. Dragosloveni (1602)

17. DUMITREŞTI 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



14. Tinoasa
15. Trestia
16. Valea Mică

18. FITIONEŞTI 1. Fitioneşti
2. Ciolăneşti
3. Ghimiceşti
4. Holbăneşti
5. Mănăstioara

19. GAROAFA 1. Garoafa
2. Bizigheşti
3. Ciuşlea
4. Doaga
5. Făurei
6. Precistanu
7. Răchitosu
8. Străjescu

20. GOLEŞTI 1. Goleşti
2. Ceardac

21. GOLOGANU 1. Gologanu

22. GUGEŞTI 1. Gugeşti
2. Oreavu

23. GURA CALIŢEI 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

24. HOMOCEA 1. Homocea
2. Costişa
3. Lespezi

25. JARIŞTEA 1. Jariştea (1760)
2. Pădureni
3. Scânteia
4. Vărsătura

26. JITIA 1. Jitia
2. Cerbu
3. Dealu Sării
4. Jitia de Jos
5. Măgura

27. MĂICĂNEŞTI 1. Măicăneşti
2. Belciugele
3. Râmniceni
4. Slobozia Boteşti
5. Stupina
6. Tătaru

28. MERA 1. Mera (1688)
2. Livada
3. Milcovel

4. Roşioara
5. Vulcăneasa

29. MILCOVUL 1. Milcovul
2. Lămoteşti

30. MOVILIŢA 1. Moviliţa (1350)
2. Diocheţi-Rediu
3. Frecăţei
4. Trotuşanu
5. Văleni

31. NĂNEŞTI 1. Năneşti
2. Călienii Noi
3. Călienii Vechi

32. NĂRUJA 1. Năruja (1688)
2. Podu Nărujei
3. Podu Stoica
4. Rebegari

33. NEGRILEŞTI 1. Negrileşti

34. NEREJU 1. Nereju
2. Brădăceşti
3. Chiricani
4. Nereju Mic
5. Sahastru

35. NISTOREŞTI 1. Nistoreşti
2. Bâtcari
3. Brădetu
4. Făgetu
5. Podu Şchiopului
6. Româneşti
7. Ungureni
8. Valea Neagră
9. Vetreşti-Herăstrău

36. OBREJIŢA 1. Obrejiţa

37. PALTIN 1. Paltin
2. Ghebari
3. Prahuda
4. Ţepa
5. Vâlcani

38. PĂULEŞTI 1. Păuleşti (1507)
2. Hăulişca

39. PĂUNEŞTI 1. Păuneşti
2. Viişoara

40. PLOSCUŢENI 1. Ploscuţeni (1241)
2. Argea

41. POIANA  CRISTEI 1. Poiana Cristei
2. Dealu Cucului
3. Dumbrava
4. Mahriu
5. Odobasca
6. Petreanu
7. Podu Lacului
8. Târâtu
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42. POPEŞTI 1. Popeşti
2. Tercheşti

43. PUFEŞTI 1. Pufeşti (1683)
2. Ciorani
3. Domneşti-Sat
4. Domneşti-Târg

44. RĂCOASA 1. Răcoasa
2. Gogoiu
3. Mărăşti
4. Varniţa
5. Verdea

45. RĂSTOACA 1. Răstoaca

46. REGHIU 1. Reghiu
2. Farcaş
3. Jgheaburi
4. Piscu Reghiului
5. Răiuţi
6. Şindrilari
7. Ursoaia
8. Valea Milcovului

47. RUGINEŞTI 1. Rugineşti
2. Angheleşti
3. Copăceşti
4. Văleni

48. SIHLEA 1. Sihlea
2. Bogza
3. Căiata
4. Voetin

49. SLOBOZIA BRADULUI 1. Slobozia Bradului
2. Cornetu
3. Coroteni
4. Lieşti
5. Olăreni
6. Valea Beciului

50. SLOBOZIA CIORĂŞTI 1. Slobozia Ciorăşti
2. Armeni
3. Jilişte

51. SOVEJA 1. Dragosloveni (sec. 17)
2. Rucăreni (sec.17)

52. SPULBER 1. Spulber (1431)
2. Carşocheşti-Corăbiţa
3. Morăreşti
4. Păvălari
5. Tojanii de Jos
6. Tojanii de Sus
7. Ţipău

53. STRĂOANE 1. Străoane
2. Muncelu
3. Repedea
4. Văleni

54. SURAIA 1. Suraia

55. TĂNĂSOAIA 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

56. TĂTĂRANU 1. Tătăranu
2. Bordeasca Nouă
3. Bordeasca Veche
4. Mărtineşti
5. Vâjâitoarea

57. TÂMBOEŞTI 1. Tâmboeşti
2. Pădureni
3. Pietroasa
4. Slimnic
5. Trestieni

58. TULNICI 1. Tulnici
2. Coza
3. Greşu
4. Lepşa

59. ŢIFEŞTI 1. Ţifeşti
2. Bătineşti
3. Clipiceşti (1646)
4. Igeşti
5. Oleşeşti
6. Pătrăşcani
7. Sârbi
8. Vităneşti

60. URECHEŞTI 1. Urecheşti (1500)
61. VALEA SĂRII 1. Valea Sării (1623)

2. Colacu
3. Mătăcina
4. Poduri
5. Prisaca

62. VÂNĂTORI 1. Vânători
2. Balta Raţei
3. Jorăşti
4. Mirceştii Noi
5. Mirceştii Vechi
6. Petreşti
7. Răduleşti

63. VÂRTEŞCOIU 1. Vârteşcoiu
2. Beciu
3. Faraoanele
4. Olteni
5. Pietroasa
6. Râmniceanca

64. VIDRA 1. Vidra (1608)
2. Burca
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3. Ireşti (1705)
4. Ruget
5. Scafari
6. Şerbeşti
7. Tichiriş
8. Viişoara
9. Voloşcani (1543)

65. VINTILEASCA 1. Vintileasca
2. Bahnele
3. După Măgura
4. Neculele
5. Poiana Stoichii
6. Tănăsari

66. VIZANTEA-LIVEZI 1. Livezile (1777)
2. Mesteacănu (1827)

3. Piscu Radului
4. Vizantea Mănăstirească
5. Vizantea Răzăşească (1667)

67. VRÂNCIOAIA 1. Vrâncioaia
2. Bodeşti
3. Muncei
4. Ploştina
5. Poiana
6. Spineşti

68. VULTURU 1. Vulturu (1835)
2. Boţârlău
3. Hânguleşti
4. Maluri
5. Vadu Roşca

creaţie a arhitecturii populare. Soclul
bisericii a fost consoli dat 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 „Ador mirea Maicii
Domnului” (ante 1809, reparată în 1864). 
VRUTOS Õ Prut.

VULCAN 1. Municipiu în jud. Hune -
doara, 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
repa rare a utilajelor miniere. Construcţii
de stâlpi hidra ulici pentru mină; instalaţie
de brichetare a căr bunelui. 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 docu -
mentar, 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

dec. 2003; are în subordine ad-tivă 2
localit. componente: Dealu Babii şi Jiu-
Paroşeni. 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 bise rică
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 recon struită 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,
alcă tuită 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, bro mu rate, magneziene,
cu mineralizare totală de 73,5 g/litru,
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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 muni -
cipiul 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. Pomi cultură
(meri, pruni, peri, nuci). Centru de ţesă -
turi şi cusături populare, aici păstrându-
se străvechi obiceiuri şi elemente ale
portului popular tradiţio nal. Staţie
seismică (în această zonă se află epi -
centrul 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 remar cabilă



asemănătoare apelor minerale de la Băile
Govora. În satul Vulcana-Băi, atestat docu -
mentar 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 nume roase
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 Bote zătorul”), o
sinagogă şi o moschee. În satul Vulcana-
Băi 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 exe -
cu tate 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 degra -
dării 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. Dâm -
boviţa, 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, întemeie -
torul 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 Vulcana-
Pandele 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
„Sfân tul Gheorghe” (1857); biserică din
lemn cu hramul „Sfântul Ioan Bote -
zătorul” (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 Tuto vei, 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 Mede leni,
atestat documentar în 1609, biserica
având hramul „Sfinţii Voievozi”, ctitorie
din 1820 a stol nicului Ioan Tacu; bisericile
cu acelaşi hram – „Sfân tul 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. Pomi cultură
(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.

Cotmeana, pe stg. râului Olt, pe ţărmul
de E al lacului de acumu lare 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. Pomi -
cultură (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 Moldo -
venesc, 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,
refă cută 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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3. Ireşti (1705)
4. Ruget
5. Scafari
6. Şerbeşti
7. Tichiriş
8. Viişoara
9. Voloşcani (1543)

65. VINTILEASCA 1. Vintileasca
2. Bahnele
3. După Măgura
4. Neculele
5. Poiana Stoichii
6. Tănăsari

66. VIZANTEA-LIVEZI 1. Livezile (1777)
2. Mesteacănu (1827)

3. Piscu Radului
4. Vizantea Mănăstirească
5. Vizantea Răzăşească (1667)

67. VRÂNCIOAIA 1. Vrâncioaia
2. Bodeşti
3. Muncei
4. Ploştina
5. Poiana
6. Spineşti

68. VULTURU 1. Vulturu (1835)
2. Boţârlău
3. Hânguleşti
4. Maluri
5. Vadu Roşca



Viticultură. Culturi de cereale, plante
tehnice şi de nutreţ, legume ş.a. Creşterea
porcinelor. Satul Vulturu este atestat
documentar în 1835. Bise ricile 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 catas trofale
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
Con   stantin 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.

WAREMBACH Õ Porumbacu de Jos.

WEYTEH Õ Voiteg.

WIDA Õ Videle.

WIETENBERG Õ Sighişoara.

WOLKAN Õ Vulcan (1).

WRAN Õ Vrani.

YERGÖĞÜ Õ Giurgiu (1).
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ZAAH Õ Zau de Câmpie.

ZABOY Õ Zăvoi.

ZADUS Õ Zădăreni.
ZAGĂR, com. în jud. Mureş, alcătuită din2 sate, situată în Pod. Târnavelor, pe râulDomald; 1 227 loc. (1 ian. 2011): 633 desex masc. şi 594 fem. Viticultură.Pomicultură (meri, pruni, nuci). În satulZagăr, menţionat documentar, primaoară, în 1412, se află o cetate ţărănească(1640–1643) cu biserică evanghelică deincintă (1784), iar în satul Seleuş, atestatdocumentar în 1319, există o bisericăevanghelică din sec. 16, cu uneletransformări din sec. 18.
ZAGON, com. în jud. Covasna, alcătuitădin 2 sate, situată în partea de S a Depr.Târgu Secuiesc, la poalele de SV aleM-ţilor Vrancei şi cele de V ale M-ţilorPenteleu; 5 416 loc. (1 ian. 2011): 2 706 desex masc. şi 2 710 fem. Nod rutier. Expl.de gresii. Producţie de ambalaje dinlemn. Centru de prelucr. artistică alemnului (în satul Păpăuţi). Culturi decereale, plante tehnice şi de nutreţ, cartofiş.a. Creşterea bovinelor, ovinelor, cabali -nelor. În arealul com. Z. a fost descoperit(în 1877) un depozit de bronzurihallstattiene compus din opt celturi, unciocan, o secure, 18 seceri, brăţări ş.a. Însatul Zagon, menţionat documentar,prima oară, în 1567, se află o bisericăreformată, în stil baroc (1782), şi o bisericăortodoxă, din lemn, cu hramul „SfinţiiArhangheli Mihail şi Gavriil” (1814,renovată în 1980) şi castelul „Mikes-Szentkereszty” (1632, cu modificări dinsec. 20), iar în satul Păpăuţi, atestatdocumentar în 1567, există o bisericăortodoxă, din lemn, cu hramul „CuvioasaParascheva”, construită în 1935-1940 pelocul 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

Zz
Dealurilor Năsăudului, la poalele de Sale M-ţilor Ţibleş, pe râul Ţibleş; 3 600loc. (1 ian. 2011): 1 827 de sex masc. şi1 773 fem. Expl. de andezit şi forestiere.Centru de prelucr. artistică a lem nului şide confecţionare a cergilor şi postavurilor(numite local pănuri), în satul Zagra.Vâltori şi mori de apă. Satul Zagra aparemenţionat documentar, prima oară, în1440, iar în 1518 este amintit ca fiindcondus de cneazul Costea. În 1786, laZagra a fost întemeiată o şcoală româ -nească. Bisericile din lemn cu hramurile„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”(1711), declarată monument istoric, şi„Cuvioasa Parascheva” (1698, reparatăîn 1778, transfe rată aici din satul Perişor),în satele Suplai şi Zagra. În satul Zagramai există biserica ortodoxă cu hramul„Sfânta Treime” (1914-1924, reparată în1965, 1981 şi 2001-2005). Rezervaţianaturală – lacul Zagra (1 ha).
ZALĂU 1. Depresiune intradeluroasă şisub montană, situată în zona DealurilorSilvaniei, pe cursul superior al râuluiZalău, străjuită la S-SV de prelungirileM-ţilor Meseş, respectiv de Măgura Stânii(716 m alt.). Predomina rea formaţiunilorpanoniene argilo-nisipoase şi marnoase,precum şi tectonica în anticlinale şisinclinale au determinat formarea orizon -turilor acvifere arteziene. Solurile domi -nante sunt cele brune şi argiloilu viale

brune podzolite, iar în lungul VăiiZalăului se ivesc sără turi şi supr. mlăş -tinoase. În zona de contact cu dealu rileşi cu muntele, unde alt. reliefului se men -ţine la 400–500 m, se remarcă domeniullivezilor şi cel al viticulturii, iar pe măsurăce alt. scade către centrul depresiunii(c. 200 m), predomină culturile cerealiere.
2. Municipiu, reşed. jud. Sălaj, situatîn depre siunea cu acelaşi nume, la 275 malt., la poalele de NE ale M-ţilor Meseş,pe cursul superior al râului Zalău; 64 050loc. (1  ian.  2011): 31 333 de sex masc. şi32 717 fem. Supr.: 90  km2, din care 9,5km2 în intravilan; densitatea: 6  742loc./km2. Staţie finală de c.f. (inauguratăîn 1887). Nod rutier. Centrală electrică şide termo ficare, intrată în funcţiune în1986. Prelucr. cupru lui. Producţie de ţevidin oţel şi de sârmă din cupru (din iul.1988), de conductori electrici emailaţi,robi neţi, anvelope şi camere de aer pentruautocamioane de tonaj greu, de mobilă,de utilaje pentru metalurgie, de maşini-unelte portabile acţionate electric, deechipamente de ridicat şi manipulat, dearticole de îmbrăcămite, de produseceramice (cără midă, ţiglă), textile (ţesăturide in, conf., tricotaje – din 1990) şi deproduse alim. (preparate din carne şilapte, bere, sucuri de legume şi fructe,panificaţie, alcool ş.a.). Fabrică particularăcare produce obiecte din sticlă pentru uz

Zalău (2). Vedere generală



casnic şi industrial (pahare, vaze de flori,obiecte de laborator etc.). Abator depăsări. Ferme de creştere a bovinelor,ovinelor, porcinelor şi păsărilor. Centruviticol, pomicol, de depozitare şiconservare a fructelor. Muzeu judeţeande istorie şi artă, cu colecţii de arheologie,istorie, etnografie, artă româneascămodernă, artă populară şi entomo logie(f. 1951). Biblioteca judeţeană „IoniţăScipione Bădescu” (inaugurată  1951 şireorga nizată în 1954), cu peste 160  000vol. Galeria de artă „Ioan Sima”. Casa decultură a sindicatelor şi Casa de culturămunicipală. Festival internaţional coral,anual şi festival anual internaţional aldansului femeiesc (în luna august).
Istoric. În perimetrul oraşului au fostdes coperite vestigii neolitice, din Epocabronzului, din perioada dacică (monede)şi din timpul ocupaţiei romane.Localitatea apare menţionată docu -

mentar, prima oară, în 1210 şi apoi în1220, cu numele Villa Zyloc, iar ulteriorîn documentele anilor 1240, 1282, 1318,1370, 1 aug. 1473 (Oppidum Zylah), 1542etc. În 1241, aşezarea a fost devastată deinvazia mongolă. Printr- un act din 6 mai1246, localit. Z. a intrat în posesia episco -patului catolic de Oradea, rămânând subautoritatea acestuia până în 1542 când aintrat în componenţa Princi patuluiTransilvaniei. La 4 febr. 1600, voievodulMihai Viteazul a emis un act, la AlbaIulia, prin care întărea privilegiul pecare-l acordase târgului Zalău la 1 mart.1594 principele Sigismund, privind scu -tirea de vamă a vinurilor provenite dinviile 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 dezvoltatnumeroase meşteşuguri, apărute în sec.16 şi organi zate în bresle (olari, cizmari,măcelari, cojocari ş.a.). În 1793, localit. Z.a fost ridicată la rang de târg. În timpulocupaţiei habsburgice au fost înfiinţate oserie de şcoli cu limba de predare(obligatoriu) în maghiară, ca de exempluo şcoală pedagogică de fete (1870), oşcoală medie de băieţi (1873), numită în1902 „Colegiul Wesselényi” (azi Liceuteoretic) ş.a. Declarat muni cipiu la 27 iul.1979. În prezent, Z. are în subordine ad-tivă localit. componentă Stâna.
Monumente: biserica romano-catolică„Sfânta Treime” (1878-1882), declaratămonument istoric; biserica reformatăcalvină, în stil baroc, construită în 1904–1907 după planurile arhi tecţilor PappGyula şi Szabolcz Ferenc, pe locul uneibiserici din 1712; catedrala ortodoxă cuhramul „Adormirea Maicii Domnului”(construită în 1929–1932 de comunitateagreco-catolică, sfinţită la 8  sept. 1934), cuelemente brâncoveneşti; catedrala orto -doxă cu hramul „Înălţarea Domnului”,din cadrul complexului cultural-spiritual„Sfânta Vineri”, a fost construită înperioada 1990-2000 prin osârdiapreotului Ioan Ghiurco după planurilearhitecţilor Doina şi Mircea Nejur.Biserica este o construcţie moder nă, demari dimensiuni (36 m lungime, 36 mlăţime, 36 m înălţimea la interior), cu ocapacitate de c. 5 000 de credincioşi. Laintrare, catedrala este dominată de un arcmonumental, înalt de 50 m, închinateroilor neamului, sub bolta căruia a fostinstalat un clopot cu o greutate de 3 000kg. Catedrala prezintă o cupolă centralăde mari dimensiuni, flancată la cele patrupuncte cardinale de câte o cupolă dedimensiuni mai mici. Picturile murale

interioare au fost executate după anul2001, în frescă, în stil bizantin, de o echipăde pictori coordonată de prof. PetruBotezatu. Policandrul de 7 m înălţime, cuun diametru la bază de 4 m, în greutatede 1 780 kg, are 360 de lumini şi a fostexecutat în bronz aurit de firma„Skiadopoulos Bros Inc.” din Atena. Înanul 2008, această construcţie monu -mentală a devenit Catedrala episcopalăa Sălajului ca urmare a înfiinţării în acelan a Episcopiei Sălajului, subordonatăMitropoliei Clujului, Albei, Crişanei şiMaramureşului; clădirile fostului Tribu -nal şi Prefecturi (1889), azi Primăriamunici piului, şi a fostului teatru (1895);clădirea fostului colegiu reformat„Wesselényi”, construită în 1860 decomer cianţii armeni; bustul lui SimionBărnuţiu, operă a sculptorului RomulusLadea; grupul statuar cu baronulWesselényi şi iobagul Pop Samuilă, reali -zat de sculptorul János Fadrusz, dezvelitîn 1902. În localit. componentă Stâna seaflă o biserică orto doxă, din lemn, cuhramul „Adormirea Maicii Domnului”(1778, cu picturi pe pereţii interiori din1795 şi pe cei exteriori din 1894).
ZALDABAG Õ Paleu.

ZALHA, com. în jud. Sălaj, alcătuită din7 sate, situată în partea de E a DealurilorGârboului; 935 loc. (1 ian. 2011): 472 desex masc. şi 463 fem. Expl. lemnului.Creşterea bovinelor, ovinelor, porcinelor.Apicultură. Pomicultură (meri, pruni,peri). În satul Zalha, menţionat docu -mentar, prima oară, în 1378, se află obiserică din lemn datând din 1821, pictatăîn 1882 şi repictată în 1966 de IoanCiurean, declarată monument istoric, şibiserica de zid „Înălţarea Domnului”(sfinţită la 12 sept. 2010). Fond cinegetic.
ZALVA Õ Salva.

ZAM, com. în jud. Hunedoara, alcătuitădin 13 sate, situată în depresiunea cuacelaşi nume, la poalele de SV ale M- ţilorMetaliferi 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 cumin. de aur şi argint (în satul Almaş–Sălişte), de calcar (în satul Pojoga), debazalt şi de balast. Expl. şi prelucr.lemnului. În arealul satului Zam au fostdescoperite (1964) mai multe monu mentesculpturale romane (sec. 2 d.Hr.), între
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Zalău (2). Vedere generală

Zalău (2). Catedrala ortodoxă „Adormirea Maicii
Domnului”

Zalău (2). Catedrala episcopală „Înălţarea
Domnului”



care se remarcă o stelă repre zentând unbărbat în costum roman, cu tunică scurtăşi manta prinsă pe umăr, alături de carese află o femeie cu tunică lungă, mantiecu piepţii încrucişaţi şi turban pe cap. Însatul Zam, menţionat docu mentar, primaoară, în 1288, cu numele Zaonateluke sau
Zamteluke, se află castelul „NopcsaLászlo” (sec. 18), declarat monumentistoric, în prezent spital de psihiatrie, şio biserică ortodoxă, din lemn, cu hramul„Naşte rea Sfântului Ioan Botezătorul”(sec. 15), renovată în 1793, restaurată în1965 şi 2006 şi declarată monumentistoric. Bisericile din lemn cu hramurile„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” (sec.18), „Sfântul Gheorghe” (1847), „ÎnălţareaDomnului” (1761), „Sfinţii Apostoli Petruşi Pavel” (sec. 18) şi „Adormirea MaiciiDomnului” (1799), toate declaratemonument istoric, în satele Almaş-Sălişte,Godineşti, Mică neşti, Pogăneşti şi Sălciva.
ZAMCA, Mănăstirea ~ Õ Suceava (3).

ZAMFIRA, Mănăstirea ~ Õ Lipăneşti.

ZAMOSTEA, com. în jud. Suceava,alcătuită din 9 sate, situată în partea deNE a Pod. Drago mirnei, pe dr. văiisuperioare a Siretului; 3 095 loc. (1 ian.2011): 1 518 de sex masc. şi 1 577 fem. Însatul Zamostea, atestat documentar în1490, se află bisericile „Sfântul IoanBotezătorul” (1803–1810) şi „PogorâreaDuhului Sfânt” (1996-2004) şi biserica dinlemn cu hramul „Sfântul Dumitru”(1925), declarată monument istoric, iar însatul Lunca există o rezervaţie botanică(115,3 ha) alcătuită din stejăret de luncăşi plante ocrotite, între care papucul–doamnei (Cypripedium calceolus), laleauapestriţă (Fritillaria meleagris) ş.a.
ZAMTELUKE Õ Zam.

ZANAD Õ Zărand.

ZAONATELUKE Õ Zam.

ZAPODIA Õ Boteşti.
ZARAND 1. Munţii ~, culme muntoasăîn SV M-ţilor Apuseni (CarpaţiiOccidentali), extinsă pe direcţie V-E, laN de valea inf. a Mureşului şi la S de ceaa Crişului Alb. Spre V, M-ţii Z. dominăCâmpia de Vest printr-un abrupt tectoniccu o de nivelare de 300–400 m, continuatcu un mic pie mont deluros acoperit cuvii cultivate în terase. Spre E, M-ţii Z. vinîn contact cu M-ţii Metaliferi pe o liniede dislocaţie tectonică dintre cristalin şi

flişul cretacic, marcată morfologic printr-oînşeuare transversală. M-ţii Z. suntalcătuiţi dintr-un mozaic de roci (şisturicristaline, granite, sienite, calcare, tufurivulcanice) şi prezintă un relief de culmijoase, netede, dominate de vf. Highiş (799m alt.) în V, Drocea (836 m – alt. max. aM-ţilor Zarand) în partea central-esticăşi vf. Husului (804 m) în E. M-ţii Z. suntacoperiţi cu păduri de foioase şi păşunişi sunt un important nod hidrografic dincare izv. numeroşi afl. ai Mureşului(Valea Roşie, Troiaş, Vineşti, Juliţa, Grosu,Bârzava, Cladova ş.a.) şi Crişu lui Alb(Sighişoara, Boldeşti, Chişindia, Cigherş.a.). Sunt cunoscuţi şi sub numele de
Highiş-Drocea.

2. Depresiunea ~, depresiunetectono-erozivă, situată pe rama vesticăa M-ţilor Apuseni, între M-ţii Codru-Moma (la N şi NE) şi M-ţii Zarand (la Sşi SE), drenată median de la E la V deCrişu Alb. Are aspectul unei pâlnii culargă deschidere spre Câmpia de Vest,extinsă pe 32 km lungime şi o lăţime cevariază între 8 şi 20 km. Supr.: 540 km2.Relieful este reprezentat prin dealurilepiemontane ale Cigherului şi Codru-Moma, mai înalte (250–400 m alt.) şi maifragmentate şi printr-o câmpie aluvialăde 110–250 m alt., alcătuită din teraseleşi lunca largă a Crişului Alb. Climăblândă (temp. medie anuală 9–10°C) şiprecipitaţii moderate (700–800 mmanual). Vegetaţia naturală este alcătuitădin pâlcuri de păduri de stejar înalternanţă cu păşuni şi fâneţe naturale.Zonă pomi-viticolă. Depr. Z. estecompartimentată în trei depresiuni maimici, prin pragurile vulcanice înalte dela Joia Mare (com. Almaş) şi Gurahonţ:
Depr. Zarand propriu-zisă (în partea deV), care reprezintă de fapt un golf alCâmpiei de Vest; Depr. Gurahonţ în parteacentrală, mult mai bine conturată; Depr.
Sebiş în partea de E. Depr. Z. mai estecunoscută şi sub numele de Ţara
Zarandului.

ZARGIDAVA Õ Negri.

ZATHALAKA Õ Zetea.

ZAU DE CÂMPIE, com. în jud. Mureş,alcă tuită din 9 sate, situată în zona decontact a Coline lor Comlodului cuColinele Luduşului, pe cursul inf. alPârâului 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.
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Iazuri şi heleşteie. Culturi de cereale,sfeclă de zahăr, plante tehnice şi denutreţ, cartofi, legume ş.a. În satul Zaude Câmpie, menţionat documentar,prima oară, în 1339, cu numele Zaah
(possessio Zaah), se află un parc den -drologic cu castelul „Ugron”, construit în1911 după proiectul lui Lajos Pákey, azicasă pentru copii, şi o biserică reformatăcalvină (1883), decla rată monumentistoric, iar în satul Bărboşi, atestatdocumentar în 1365, există biserica dinlemn cu hramul „Sfinţii ArhangheliMihail şi Gavriil” (1820, tencuită şi pictatăîn 1962). În arealul com. Zau de Câmpiese află o rezervaţie floristică (3,1 ha), din1932, unde vegetează bujorul de stepă
(Paeonia tenuifolia) – specie ponto-balca -nică con servată aici, fiind singurul loc dininteriorul arcului carpatic în care creştecompact şi unică în Europa.
ZĂBALA 1. Râu, afl. dr. al Putnei pe terit.satu lui Prisaca (com. Valea Sării, jud.Vrancea); 64 km; supr. bazinului: 550km2. Izv. din partea de N a M-ţilorLăcăuţ, de sub vf. Lăcăuţ, de la 1 640 alt.,curge mai întâi vijelios pe direcţie NV-SE printre culmile M-ţilor Lăcăuţ (la V)şi culmea Zboina Frumoasă (la E), iar îndreptul vf. Furu îşi schimbă brusc direcţiade curgere către NE, separând culmeaZboina Frumoasă de M-ţii Furu.Pătrunde apoi în Depr. Nereju, după careeste obligat să-şi schimbe iar direcţia decurgere către N, din cauza dealurilorRăchitaşu şi Răiuţ care îi închid caleacătre E. După ce drenează Depr. Năruja,confluează cu Putna în punctul numitsemnificativ „Grumaz”. În această zonă,Putna şi Zăbala ocoleau (până în 1947) ostâncă proeminentă de gresie, apoi râulPutna a reuşit s-o străpungă şi să-şiscurteze traseul spre Zăbala cu c. 1 km,părsindu-şi cursul vechi în formă de gâtşi îndreptându-şi apele învolburate spreafluentul său Zăbala. Din cauza panteilongitudinale accentuate, Zăbala şi Putna

Zau de Câmpie. Iazul



depun imense aluviuni în Depr. Năruja,formând o adevărată zonă de diva gare.Afl. pr.: Giurgiu, Stâna, Zârna (pe dr.),Palcău, Lopoş, Tipău Mare, Petic, Năruja(pe stg.).
2. Com. în jud. Covasna, alcătuită din4 sate, situată în partea de E a Depr.Târgu Secuiesc, la poalele de NV aleM-ţilor Lăcăuţ, pe râul Zăbala (afl. stg. alRâului Negru); 4 921 loc. (1 ian. 2011):2 459 de sex masc. şi 2 462 fem. Expl. degresii. Prelucr. lemnului. Culturi decartofi, cereale ş.a. Creşterea ovinelor,bovinelor, porcinelor. Muzeu etnografical comunităţii de ceangăi cu colecţii deartă populară (costume populare, pro -duse meşteşugăreşti, mobilă ş.a.). Izvoarecu ape minerale carbogazoase. Parcdendro logic. Sanatoriu. În arealul satuluiZăbala au fost descoperite (1969–1970)urmele unei aşezări de bordeie, fortificatăcu şanţ inelar, datând de la în ceputulEpocii bronzului (cultura Glina–Schnecken berg, sec. 18–16 î.Hr.), dea su -pra căreia a fost identificat un mormântal unui călăreţ din sec. 10 şi o necropolădin sec. 11, iar în satul Peteni au fostscoase la iveală (1965) vestigiile uneiaşezări de la sf. Epocii bronzului (culturaNoua, sec. 14–12 î.Hr.), cu ceramicăspecifică acestei culturi, precum şi aleunei aşezări din perioada de trecere dela sclava gism la feudalism (culturaSântana de Mureş, sec. 3–4). În peri -metrul satului Surcea a fost descoperitun tezaur dacic (sec. 1 î.Hr.) alcătuit dinşase nicovale din fier pentru orfevrărie,şapte falere din argint aurit şi unfragment de brăţară din argint. În satulZăbala, menţionat documentar, primaoară, în 1466, cu numele Zabola, se află obiserică din sec. 14 (azi biserică re -formată), cu tavan pictat în 1752,restaurată în 1778 şi fortificată cu ziduride incintă, susţinute de şase contraforturi,o biserică ortodoxă, din lemn, cu hramul„Adormirea Maicii Domnului” (1828-1832), declarată monument istoric, obiserică romano-catolică (1860-1865) şicastelul „Mikes” (sec. 18, cu adău giri din1860–1867). Castelul a fost naţionalizatîn 1949 şi folosit de sindicate (1951-1956),apoi ca sanatoriu T.B.C. pentru copii(1956-1979), ca spital pentru bolnaviipsihic (1979-1997), iar din 1998 ca hotel.În satul Tamaşfalău, atestat documentarîn 1591, există conacul „Tamasfalvi-Thupy” (sec. 16, reparat în anii 1760 şi1927). 

ZĂBRANI, com. în jud. Arad, alcătuitădin 3 sate, situată în partea de E aCâmpiei 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) şihaltă de c.f. (în satul Neudorf). Nodrutier. Confecţii. Pomicultură. Culturi decereale, sfeclă de zahăr, plante tehnice şide nutreţ, legume ş.a. Pomicultură.Muzeul memorial „Adam MüllerGüttenbrunn”, organizat în casa roman -cierului de naţionalitate germană (1852–1923). Satul Zăbrani apare menţionatdocumentar, prima oară, în perioada1080–1090, în 1561 figura cu numele
Hidelgkut, după anul 1724, când aici aufost colonizate c. 50 de fam. de germani,s-a numit Güttenbrunn, iar din 1918 aretoponimul actual. În satul Zăbrani existăbiserica romano-catolică „Înălţarea SfinteiCruci”, construită în 1872 pe locul uneiazidită în anii 1729-1737, şi bisericaortodoxă „Sfântul Mare MucenicDimitrie”, construită în 1940 pe loculuneia din lemn din 1770, iar în satulNeudorf se află o biserică romano-catolică (1771) şi cavoul arhiduceseiMaria Ana Ferdinanda de Habsburg(† 1809), cu un monument funerar ridicatîn 1841. Fond cinegetic.
ZĂBRĂUŢ, Platforma, Plaiul sau
Piemontul ~, complex de dealuri custructură piemontană, alcă tuite dinnisipuri, pietrişuri, argile loessoide, situatîn NE Subcarpaţilor Vrancei, între Trotuş(la N) şi Şuşiţa (la S), reprezentând oprelungire către E a masivului delurosOuşoru. Acest piemont marginal, formatdin trepte prelungi, este fragmentat derâurile Zăbrăuţ, Carecna, Domoşiţa ş.a.Alt. max.: 481 m. Zonă viticolă.
ZĂDĂRENI, com. în jud. Arad, alcătuitădin 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 satuluiZădăreni, menţionat documentar în 1333,au fost descoperite vestigii din Epocafierului şi o necropolă romană. SatulZădăreni a fost colonizat cu germani în1737. În satul Bodrogu Nou, care apareconsemnat pe o hartă a generaluluiMercy din anul 1723, se află mănăstireaHodoş-Bodrog (de călugări) − cel maivechi aşezământ monastic din România,cu activitate monahală neîntreruptă deaproape nouă secole. În urma cercetărilorarheologice efectuate în 1976 au fost

descoperite vestigii care atestă existenţaunei aşezări monahale pe acest loc încăla începutul mileniului 2, dovedindu-se,totodată, că acest lăcaş de cult este octitorie călugărească cu viaţă monahalăînfloritoare şi activitate culturalăîndelungate. Prima atestare documentarăa mănăstirii datează din anul 1177, cunumele Hvdust, aflată într-o diplomă aregelui Béla III al Ungariei, dar existenţamănăstirii este cu mult mai veche. Uniiistorici menţio nează că la mănăstireaHodoş-Bodrog, la începutul sec. 11,vieţuiau călugări greci de rit răsăritean.Un document din 1216 specifică existenţaacestui lăcaş în acea perioadă, dar cunumele Ciala (denumire preluată de laun trup de pădure aflat în apropiereamănăstirii), în 1233 apare consemnat cunumele Zadus, în 1278 cu acela de
Harduld, în 1293 cu toponimul Hudus-
Monostura, ulterior genera lizându-senumele Hodos. În 1446 apare consemnatăcu denumirea Bodrog, iar în 1568 cu acelade Bodruk. O dată cu dispariţia satuluiHodoş, în sec. 18, numele mănăstirii estelegat tot mai mult de toponimul Bodrogpentru ca după anul 1784 să fie folositeambele denumiri − Hodoş-Bodrog. În1241, biserica din lemn a mănăstirii şiclădirile anexe au fost distruse parţial deinvazia mongolă, activitatea monahală acontinuat să existe, dar fără o bisericărepre zentativă deoarece Sinodul latin din1279 a interzis construirea unei noibiserici ortodoxe în locul celei distrusede mongoli, situaţia menţinându-se pânăîn anul 1370 când pe locul vechii bisericidin lemn s-a zidit biserica având hramul„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”şi s-au construit clopotniţa şi casastăreţiei. Biserica a fost restaurată în anii1766, 1803, 1902-1907, 1979-1985 păstrân -du-şi, totuşi, forma iniţială. Picturilemurale in terioare, executate în 1766 de
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zugravi formaţi la şcoala de la mănăstireaHurez, au trăsături ale stilului brân -covenesc şi au fost restaurate în anii 1938-1943 de pictorii Anastase Demian şiCornel Cenan. Ocniţele de pe latura deN a peretelui exterior au fost pictate în1968 de Eremia Profeta. Iconostasul şimobilierul au fost sculptate în 1940 destareţul Ieronim Balintoni. Turnul-clopotniţă a fost restaurat în 1904 şi 1978.Ansamblul monahal mai cuprindeparaclisele „Adormirea Maicii Dom -nului” (1935), „Schimbarea la Faţă”(pictat în 1990-1991 de GheorgheBratiloveanu ajutat de soţii Radu şiAlexandrina Jitanu) şi „PogorâreaDuhului Sfânt” (1990-1997, pictat de soţiiRadu şi Alexandrina Jitanu) şi mai multecorpuri de chilii construite în 1904-1907şi 1990-1997. Aşezământul monahal afuncţionat fără întrerupere de la înfiinţareşi până la 28 oct. 1959 când autorităţilecomuniste l-au desfiinţat transformându-lîn anexă a Episcopiei Aradului, reluându-şi activitatea în 1975. În anii 1930, 1970 şi1975 ansamblul monastic a fost inundatde revărsarea apelor Mureşului, dar fărăsă provoace pagube importante.Mănăstirea Hodoş-Bodrog posedă obogată şi importantă colecţie de icoanedatând din sec. 15-18, cărţi vechi,manuscrise, argintărie, diferite obiecte decult cu valoare de patrimoniu datând dinsec. 14-19, diverse obiecte romanedescoperite în timpul săpăturilorarheologice efectuate în 1976-1977 înincinta mănăstirii ş.a. În cadrul mănăstiriifuncţionează ateliere de croitorie unde seconfecţionează mitre, potcapuri ş.a. Însatul Zădăreni mai există o biserică greco-catolică, iniţial romano-catolică, avândhramul „Naşterea Sfântului IoanBotezătorul” (1871). Com. Z. a fostînfiinţată la 7 apr. 2004 prin desprindereasatelor Bodrogu Nou şi Zădăreni dincom. Felnac, jud. Arad.
ZĂGANU, culme muntoasă în NV M-ţilorCiucaş, alcătuită din conglomerate,dominată de vf. Zăganu (1 883 m), aldoilea ca alt. după vf. Ciucaş. Reliefstâncos. Obiectiv turistic.
ZĂNEŞTI, com. în jud. Neamţ, alcătuitădin 2 sate, situată în Depr. Cracău-Bistriţa, la poalele culmii subcarpaticeCorni-Runcu, pe stg. râului Bistriţa; 6 174loc. (1 ian. 2011): 3 102 de sex masc. şi3 072 fem. Haltă de c.f. (în satul Zăneşti).

Hidrocentrală (14 MW), intrată înfuncţiune în 1964. În satul Zăneşti,menţionat documentar, prima oară, la20 apr. 1491, într-un act de danie făcutămănăstirii Tazlău, semnat de domnulŞtefan cel Mare, a fost descoperit untezaur monetar alcătuit din denariromani imperiali din argint. Pe terit.satului Traian, pe Dealul Fântânilor aufost descoperite (1936, 1938, 1940, 1951–1961) urmele unei aşezări neo litice cu maimulte niveluri, în care s-au găsit vaseceramice cu picturi în stil Cucuteni (întrecare se remarcă un pahar ceramic, uncapac de vas şi un vas mare pentruprovizii, care prezintă două „metope” pepântece, cu reprezentarea geometrică aunei femei), o aplică din aur, figurinefeminine specifice culturii Cucuteni ş.a.Pe Dealul Viei au fost iden tificatevestigiile unei aşezări neolitice, fortificată,aparţinând culturii Precucuteni (primajumătate a milen. 4 î.Hr.) cu inventaralcătuit din vase cera mice cu decorspiralic incizat şi plisat şi figurineantropomorfe. În satul Zăneşti se aflăbisericile „Sfântul Nicolae” (1910) şi„Adormirea Maicii Domnului” (de ritvechi, 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 (dupăalte surse: 9 ha); ad. max.: 29 m (cel mai

adânc lac glaciar din România); vol.: 1mil. m3. Faună bogată (în specialsalmonide). Obiectiv turistic.
ZĂNOAGA MICĂ, lac glaciar în M-ţiiRetezat, situat la 1 948 m alt. Supr.: 1,91 ha;ad. max.: 12,4 m.
ZĂNOAGA STÂNEI, lac glaciar în M-ţiiParâng, situat la 1  906 m alt. Supr.: 4,9 ha;ad. max.: 1,25 m.
ZĂPODENI 1. Masiv deluros în Pod.Central Moldovenesc, situat peinterfluviul dintre râurile Telejna şi ValeaFereştilor, în arealul com. Zăpo deni.Alcătuit din forma ţiuni sarmaţieneargilo-nisipoase şi meoţiene (argile,nisipuri, cinerite ande zitice). Alt.: 399 m.

2. Com. în jud. Vaslui, alcătuită din9 sate, situată în Pod. Central Moldo -venesc, pe râul Telejna, dominată demasviul deluros Zăpodeni; 4 066 loc. (1ian. 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 dinlemn cu hramurile „Adormirea MaiciiDomnului” (1742), „Sfântului Nicolae”(1770, reparată în 1942), declararămonument istoric în anul 2004, „SfântulGheorghe” (1804), „Sfântul Dumitru”(1812), „Sfân tul Nicolae” (1819) şi „SfinţiiVoievozi” (1830), în satele Unceşti,Zăpodeni, Portari, Telejna, Ciofeni şiButucăria.
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ZĂRAND, com. în jud. Arad, alcătuitădin 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. Culturide cereale, plante tehnice şi de nutreţ,leguminoase pentru boabe, legume ş.a.În satul Zărand, menţionat documentar,prima oară, în 1318, cu numele Zanad, seaflă biserica „Sfântul Mare MucenicDimitrie”, construită în stil baroc în 1848-1852 pe locul uneia din lemn din sec. 17.
ZĂRNEŞTI 1. Oraş în jud. Braşov, situatla poalele de NE ale M-ţilor PiatraCraiului şi cele de S ale M-ţilor Perşani,la 722 m alt., pe dr. cursului superior alrâului Bârsa, la 35 km SV de municipiulBraşov; 25 658 loc. (1 ian. 2011): 12  738 desex masc. şi 12 920 fem. Supr.: 204,8 km2,din care 8,5 km2 în intravilan; densitatea:3 019 loc./km2. Staţie finală de c.f. Nodrutier. Expl. forestiere şi de calcar. Microhi -drocentrală (în localit. componentăTohanu Nou). Producţie de utilajemetalurgice, de module electronice, defocoase de rachete pentru armată, demobilă şi de produse alim. Producţia debiciclete şi motorete a încetat în anul 2005.Fermă de creştere a bovinelor. Istoric. Înarealul oraşului au fost desco peritevestigii neolitice (unelte din silex) şi dinperioada ocupaţiei romane (monumentefunerare care poartă inscripţii ale unorcomandanţi ai Legi unii a XIII-a Gemina).Prima menţiune documen tară dateazădin 1367, iar ulterior apare consemnatfrecvent în documentele anilor 1373 (cunumele Zârna), 1395 (possessio regalis
Zerne), 1437 (Villa Czerne sau Zerna),1508–1510 (Cernenu) şi apoi cutoponimele Zernest (1760–1762), Zernyest(1825), Zerneşti (1850), Zârnăşti şi Zărneşti.Declarat oraş în 1951, are în prezent, însubordine ad-tivă, localit. componentăTohanu Nou, atestată documentar în1294. Monumente: bisericile ortodoxe cuhramurile „Naşterea Maicii Domnului”(1791) şi „Sfântul Nicolae” (construită în1810 ca replică a bisericii „SfântulNicolae” din Şcheii Braşovului); para -clisul bisericii „Sfântul Nicolae” este octitorie din 1515 a dom nului NeagoeBasarab, păstrând picturi muraleinterioare executte în 1782 de zugraviiPantelimon, Nicolae şi Alexandru;biserica romano-catolică „Sfântul Antonde Padova” (1905). În localit. componentăTohanu Nou se află biserica ortodoxă cuhramul „Intrarea în Biserică a MaiciiDomnului” (1779). Centru turistic şi

punct de ple care spre obiectivele M-ţilorPiatra Craiului. 
2. Com. în jud. Buzău, alcătuită din 4sate, situată în partea de E a SubcarpaţilorVrancei, la poalele masivelor deluroaseBuda şi Blăjani, în zona de contact cuCâmpia 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 devinificaţie. Pe terit. satu lui Zărneşti aufost descoperite (1884) scheletele a patrumastodonţi. Satul Comisoaia s-aautodesfiin ţat prin depopulare în 1990,locuitorii lui stabilin du-se în altelocalităţi.
ZĂTON, lac în Pod. Mehedinţi, cantonatîntr-o micro depresiune carstică, în zonacarstică de la Ponoarele. Supr.: 20 ha; vol.:1 mil. m3. Suprafaţa şi volumul lacului sereduc foarte mult în perioadele secetoase,uneori cea mai mare parte a cuveteilacustre fiind lipsită de apă.
ZĂTRENI, com. în jud. Vâlcea, alcătuitădin 14 sate, situată în partea de S a Piem.Olteţului, pe râul Olteţ; 2 473 loc. (1  ian.2011): 1 211 de sex masc. şi 1 262 fem.Expl. de gaze naturale şi forestiere.Produse de panificaţie. Apicultură.Muzeu sătesc (1973). Cămin cultural.Important centru etnografic, de dulgherit,de ţesături şi cusături populare. În satulZătreni, atestat documentar în anul 1550,se află biserica „Sfântul Nicolae”,

construită în anii 1730–1734 prin
strădania vornicului Preda Zătreanu, cu
picturi murale interi oare 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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ZÂMBREASCA, com. în jud. Teleorman,formată dintr- un sat, situată în CâmpiaGăvanu-Burdea; 1 615 loc. (1 ian. 2011):791 de sex masc. şi 824 fem. Haltă de c.f.Culturi de cereale, plante tehnice şi denutreţ, de floarea-soarelui, de tutun,leguminoase pentru boabe etc. Creştereaovinelor. În satul Zâmbreasca, atestatdocumentar în 1567, se află biserica„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” (1890-1910, consolidată şi reparată în 1942-1943,reparată în 1992 şi pictată în 2005 deKamel 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 Berhecipe terit. com. Motoşeni, jud. Bacău; 75km; supr. bazinului: 419 km2. Izv. din NVColinelor Tutovei, din zona de contact cuPod. Central Moldovenesc, de la 500 malt. şi drenează partea de V a ColinelorTutovei având un curs paralel cu cel alBerheciului. Afl. pr.: Răchitoasa.
ZEMEŞ, com. în jud. Bacău, alcătuită din2 sate, situată în NV Depr. Tazlău, lapoalele de SE ale M-ţilor Goşmanu, pecursul 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. Între1956 şi 17 febr. 1968, satul şi com. Z. s-aunumit Tazlău Sărat, atestat documentarîn 1399 şi apoi la 9 oct. 1424. În satulBolătău se află biserica „Sfinţii ÎmpăraţiConstantin şi Elena" (2003-2005) şimănăstirea Strigoi, de călu gări, cubiserica „Înălţarea Domnu lui”, ctitoriecălugă rească din 1937–1938, mistuită deun 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 altincendiu, în prezent aflându-se înconstrucţie o nouă biserică. Fondcinegetic (1 700 ha). Agroturism.
ZEPHEL Õ Jebel.
ZEREDA Õ Miercurea Nirajului.

ZERIND, com. în jud. Arad, alcătuită din2 sate, situată în Câmpia Crişurilor, pecursul inf. al Crişu lui Negru, la graniţacu Ungaria; 1 399 loc. (1 ian. 2011): 671de sex masc. şi 728 fem. Staţie de c.f. (însatul Zerind). Moară de cereale; produsede panificaţie. Culturi de cereale, plante

tehnice şi de nutreţ, legume etc. Creştereaovinelor. Satul Zerind apare menţionatdocumentar, prima oară, în jurul anului1169, cu numele Villa Zerend, iar satulIermata 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. Rezer vaţiede 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, alcătuitădin 6 sate, situată la poalele de V aleM-ţilor Harghita, pe cursul superior alTârnavei Mari; 5 820 loc. (1 ian. 2011):2 966 de sex masc. şi 2 854 fem. Expl. deandezit. Centru forestier şi de prelucr. alemnului (cherestea, mobilă, ambalaje dinlemn). Producţie de vopsele, lacuri şicerneluri tipografice. Moară de apă(mijlocul sec.  19), în satul Sub Cetate.Muzeu etnografic (în satul Zetea). Peterit. satului Zetea au fost descoperiteurmele unei cetăţi geto-dacice (sec.1 î.Hr.-1 d.Hr.), fortifi cată cu trei valuride pământ. Satul Zetea apare menţionatdocumentar prima oară în 1333 cu topo -nimul Sacerdos de Zokaloka, iar apoi în1334 cu acela de Zathalaka. În amonte desatul Zetea, pe râul Târnava Mare s-aconstruit un baraj, finalizat în 1993, înurma căruia s-a format lacul de acu -mulare Zetea, creat pentru combatereainundaţiilor, pentru alimentare cu apă şipentru producerea de energie electrică.Lacul are o capacitate de înmagazinare aapei de 44 mil. m3 din care 7,6 mil. m3
volum permanent şi 36,4  mil. m3
reprezintă rezerva pe care o poate reţinelacul când se produc viituri. Apele laculuipun în mişcare turbina uneimicrohidrocentrale electrice. Agroturism.
ZIDAVA Õ Ciugud.

ZIDURI, com. în jud. Buzău, alcătuită din6 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 deprelucr. artistică a lemnului. Confecţiitextile; articole de lenjerie. Moară. Culturide cereale, plante tehnice şi de nutreţ,floarea-soarelui ş.a.
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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 hidro -
centra lei 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.
Micro hidrocentrală (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 iri gate
de cereale, plante tehnice şi de nutreţ,
legumi noase 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. lemnu lui
(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
dimen siuni (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.



ZIGONENI, lac de acumulare pe cursulsupe rior al Argeşului, dat în folosinţă în1973 pentru a pune în mişcare turbinelehidrocentralei omonime (15,4 MW). Vol.lacului: 13,3 mil. m3.
ZIMANDU NOU, com. în jud. Arad,alcătuită din 3 sate, situată în CâmpiaAradului, pe Mureşu Mort; 4 776 loc.(1  ian. 2011): 2 377 de sex masc. şi 2 399fem. Staţie de c.f. (în satul Zimandu Nou),inaugurată în 1885. Moară de cereale (din1907). Producţie de mobilă, de piese şiaccesorii pentru automobile şi deproduse de panificaţie. Culturi de cereale,sfeclă de zahăr, cartofi, plante de nutreţ,legume etc. Cămine culturale în sateleZimandu Nou (1965-1970) şi Zimandcuz(1949-1953). În satul Zimandu Nou,atestat documentar în 1852, se află obiserică romano-catolică din 1908, în satulZimandcuz, înfiinţat în 1853, există obiserică romano-catolică din 1932, iar însatul Andrei Şaguna, înte meiat în 1926,se află biserica „Sfinţii Apostoli Petru şiPavel" (1937-1942). Pădurea Ulviniş,alcătuită din platani şi alun turcesc, estedeclarată rezervaţie forestieră. Zonă deinteres cinegetic (satul Zimandcuz).Castel (sec.  19), în satul Zimandu Nou.
ZIMBOR, com. în jud. Sălaj, alcătuită din5 sate, situată în partea de S a Depr.Almaş, la poalele de NV ale DealurilorClujului, pe cursul superior al râuluiAlmaş; 1 087 loc. (1  ian. 2011): 527 de sexmasc. şi 560 fem. Nod rutier. Expl. decalcar şi nisip. Pomi cultură (meri, pruni,peri). În arealul satului Sutoru au fostdes coperite urmele unui castru romandin piatră şi ale unei aşezări rurale,cunoscută sub numele de Opta tiana,datând din sec. 2–3. În satul Zimbor,menţio nat documentar, prima oară, în1332, cu numele Zumbur se află o bisericădin sec. 15 (azi biserică reformatăcalvină), cu unele adăugiri din sec. 18, obiserică ortodoxă, din lemn, cu hramul

„Adormirea Maicii Domnului” (1643,decorată cu sculpturi, pictată la interiorîn 1839 şi reparată în anul 2009), declaratămonument istoric, şi conacul„Szombory” (sec. 19), declarat monumentistoric, situat într-un parc.
ZIMNICEA, oraş în jud. Teleorman, situatîn partea de S a Câmpiei Boian, la 48 malt., pe malul stg. al Dunării, la 43°37'07''latitudine nordică (fiind punctul extrem-sudic al României), la 42 km S demunicipiul Alexandria, la graniţa cuBulgaria; 14 852 loc. (1 ian. 2011): 7 170de sex masc. şi 7 682 fem. Supr.: 131,1km2, din care 9,9 km2 în intravilan;densitatea: 1 500 loc./km2. Staţie de c.f.(inaugurată în 1901). Nod rutier. Portfluvial (modernizat în anul 2000) şi punctde vamă (din 1860). Expl. de balast.Producţie de ţevi sudate, mobilă,prefabricate din beton, textile (articole depasmanterie, tricotaje din bumbac, co -voare), de nutreţuri concentrate şi de pro -duse alim. (preparate din carne,brân zeturi, unt, zahăr, conserve dinlegume şi fructe, panificaţie ş.a.). Fermede creştere a bovi nelor, porcinelor şiovinelor. Sere legumicole. Biblioteca„Miron Radu Paraschivescu” (f. 1952), cupeste 57 000 vol. Istoric. În arealuloraşului, în punctul numit „La Cetate”,au fost descoperite (1873, 1885, 1924,1948–1949, 1969–1973) vestigiile uneiimportnte aşezări de tip dava (sec. 4–1î.Hr.), probabil că este cetatea care a fostcucerită temporar (în anul 335 î.Hr.) deAlexandru cel Mare, în care s-au găsitvase cera mice autohtone, lucrate cu mânasau la roată (un chiup cu decor estompat,cu siluete de cai, urne funerare ş.a.)precum şi ceramică din import (gre -cească), în special amfore. Peste vatrafostei cetăţi antice s-a dezvoltat, înperioada feudală, un sat românesc,amintit în cronicile bizantine din sec. 12ca aşezare de negustori, cu numele

Demnitzikos, iar la începutul sec. 14 apareconsemnat cu denumirea de Dzimnikessau Dzimnicos. Menţionată docu men tardin nou în 1385, localitatea figurează întoată perioada feudală ca un importantpunct vamal şi de schimburi comerciale.În 1791 apare trecut pe o hartă. În timpulRăzboiului de Independenţă (1877–1878),
Z. a fost un loc important de trecere pesteDunăre a armatelor româneşti şi ruseşti.La sf. sec. 19 şi începutul sec. 20 s-adezvoltat lent, căpă tând o mai maredezvoltare economică şi urba nistică dupăanul 1968. Distrus aproape în între gime(peste 80%) de cutremurul (7,1 grade pescara Richter) din seara zilei de vineri, 4mart. 1977, ora 2120, oraşul a fostreconstruit până în 1980. Monu mente:bisericile cu hramurile „Sfinţii ÎmpăraţiConstantin şi Elena” (1892–1895) şi „SfinţiiApostoli Petru şi Pavel” (începutul sec. 19,restaurată în 1846, pictată în 1906, 1927 şi1984); Monu mentul eroului necunoscut(în parcul oraşului), realizat din bronz,dezvelit în 1930.
ZIRIDAVA Õ Pecica şi Şiria.

ZIZIN, staţiune balneoclimaterică aparţi -nând com. Tărlungeni, jud. Braşov,situată în partea de E a Depr. Braşov, lapoalele de NV ale masivului Ciucaş, la609 m alt., pe pârâul Zizin, la 12 km E demunicipiul Braşov. Climat de depresiuneintra montană, tonic, şi izv. cu apeminerale carbo gazoase, bicarbonatate,clorurosodice, calcice, slab feruginoase,hipotone, indicate în tratamentul afec -ţiunilor hepato-biliare, ale căilor urinare,tubului digestiv (colecistite cronice,gastrite) etc. Staţie de îmbuteliere a apelorminerale.
ZLATIŢA, Mănăstirea ~  Õ Socol.

ZLATNA 1. Depresiune de originetectonică, situată în partea de SV a M-ţilor
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Zlatna (1). Stânci calcaroase pe valea AmpiuluiZimnicea. Centrul oraşului (în partea stângă este Casa de Cultură)



Trascău, care o domină cu 400– 700  m.Peste sedimentele neogene (conglomeratetortoniene, argile sarma ţiene inter calatecu gresii etc.) ale Depr. Z. se desfăşoarăun relief colinar, situat la o alt. medie de500  m, format dintr-o suită de culmiprelungi, deasupra cărora se înalţă maimulte măguri vulcanice neogene (neck-uri)şi unele stânci izolate, cu pereţi abrupţi,formate din calcare mezozoice. În lungulvăii Ampoiului, care drenează medianDepr. Z., se extind lunca şi tera selefluviale. Climă submontană cu temp.medii anuale de 6– 8°C şi precipitaţiimoderate (800 mm anual). Vegetaţianaturală este alcătuită din păduri de fagşi conifere, păşuni şi fâneţe. Zăcăminteauro-argentifere. Importantă zonăetnografică şi folclorică.
2. Oraş în jud. Alba, situat îndepresiunea cu acelaşi nume, la 450–500m alt., dominat de vârfu rile Dâmbău(1 369 m alt.), Breaza (1 122 m), Jidovu(952 m) şi Măgura Dudaşului (638 m), pecursul superior al râului Ampoi, la confl.cu pârâul Vâltori, la 38 km V demunicipiul 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 înintravilan; densitatea: 885 loc./km2. Staţiefinală de c.f. Expl. de minereuri auro-argentifere, de marcasit şi de minereu decinabru (în satul Izvoru Ampoiului).Întreprinderea chimico-metalurgică încadrul căreia se prelucrau şi se valorificauprodu sele miniere (aur, argint, cupru) şise fabricau sulfat de cupru cristalizat,cupru electrolitic, acid sulfuric, acidclorhidric, fapt ce determina o poluareaccen tuată a mediului înconjurător, a fostdesfiinţată în anii ’90 ai sec. 20. Producţiede echipamente periferice, deîncălţăminte, de mobilă şi de produsealim. Muzeu cu colecţii de arheologie.Casă de cultură cu bibliotecă publică.

Istoric. În arealul oraşului au fostdescoperite urmele unei aşezări dinEpoca bronzului, aparţinând culturiiWietenberg (sec.  16–13 î.Hr.), un depozitde bron zuri, precum şi vesti giile oraşuluiroman cunoscut cu numele de Ampelum(sec.  2) care a fost un important centrude exploatare a aurului în timpulocupaţiei romane, ridicat la rangul de
municipium în anul 200, în timpulîmpăratului Septimius Severus. Aici aufost găsite peste 90 de inscripţii în limbilelatină şi greacă, multe dintre ele

referindu-se la funcţionari dinadministraţia minelor de aur, iar alteledediate cultului lui Aesculpius şiFortunei Salutaris, precum şi numeroasemonumente sculptu rale, statui şi reliefuride cult (stele funerare cu portrete şi cufigura lui Attis, o himeră funerară, leifunerari etc.), monede, ceramică, un altarcu scriere grecească dedicat zeuluiKimistenos etc. Fragmente din zidurileconstrucţiilor romane s-au păstrat pânăîn sec.  18. Pe terit. satului Galaţi au fostidentificate urmele unei aşezări dinEpoca bronzului, aparţi nând culturiiCoţofeni (2500–1800 î.Hr.). În arealuloraşului de astăzi se pare că s-a datbătălia decisivă dintre armatele romaneale împăratului Traian şi cele dacicecomandate de Decebal. Prima menţiunedocumentară a localit. Z. datează din1201, în 1347 avea rang de târg, iar în 1387a căpătat privilegiul de oraş. În sec. 17,la Z. a fost înfiinţată şi a funcţionat oşcoală de minerit, iar în 1838 a fostinstalată aici prima maşină cu aburi dinTransilvania, de 14 C.P. În anii 1619–1620,Gabriel Bethlen, principe al Transilvaniei(1613–1629), a colonizat la Z. câteva sutede mineri germani şi slovaci. Între 1837şi 1847, la gimnaziul din Z. a învăţatAvram Iancu, viitorul tribun al maselorpopulare în Revoluţia de la 1848–1849din Transilvania, oraşul Z. fiind unuldintre pr. centre ale revoluţionarilorromâni din Transilvania în 1848–1849.După o perioadă de decădere, cândlocalit. a fost trecută în categoriaaşezărilor rurale, Z. a fost declarat oraşla 17  febr. 1968, în prezent având însubordine 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, ValeaMică, Vâltori. Monumente: biserica orto -doxă cu dublu hram - „Adormirea MaiciiDomnului” şi „Sfântul Nicolae”, zidităîn stil gotic în 1424 prin strădaniajupanului Stănislav Hraboru, cu modi -ficări baroce din anii 1696 şi 1744 (altarulnou) şi cu picturi murale interioare dinsec. 15 şi 18, realizate în spiritul stilisticiibizantine într-o interpretare populară,declarată monument istoric; biserica cuhramul „Sfântul Nicolae”, construită înanul 1630, renovată în 1924, cu ovaloroasă colecţie de icoane pe sticlă,declarată monument istoric; bisericaromano-catolică cu hramul „Sfântul IoanNepomuk” (1752-1778); biserica

reformată (1850); Bustul avocatului PetruDobra (1817–1849), fiu al acestui oraş,operă a sculptorului D. Pasima, dezvelitîn 1973; Monu ment închinat eroilor căzuţipe câmpurile de luptă în cele douărăzboaie mondiale, pe care sunt înscrise50 de nume de eroi din Primul RăzboiMondial şi 45 de nume de eroi din alDoilea Război Mondial. În satul Feneş seaflă biserica având hramul „NaştereaMaicii Domnului” (1754), iar în satulIzvoru Ampoiului există un castel,construit în anii 1936-1939 de omul politicIon Gigurtu, naţionalizat în 1948 şi folositîn anii ’50 ca local pentru şcoală şi pentrutabăra de vară pentru copii, iar în anii ’80ai sec. 20 ca unitate militară, în prezentaflat în stare de degradare. În satulPătrângeni se află mănăstirea Negraia (decălugări), ctitorie din prima jumătate asec. 18 a unor pustnici care în jurul anului1725 au construit o bi serică din lemn(11 m lungime şi 6 m lăţime) şi câtevachilii. În 1760, mănăstirea (care astăzipoartă numele pădurii Negraia dinapropiere) era cunoscută cu denu mireade Bulz, după numele râului dinapropiere. În 1805, mănăstirea a fostdesfiinţată de autorităţile habsburgice. În1909–1910, preotul Teodor Duşa aconstruit, cu ajutorul enoriaşilor, obiserică de mir cu hramul „Buna Vestire”(22 m lungime şi 8 m lăţime), mănăstireafiind reînfiinţată în 1993 prin trudamăicuţelor Arsenia Pană şi AntuzaŞtirban venite de la mănăstirea Agapia.La 1 mai 1997 a devenit mănăstire decălugări prin instalarea ca stareţ aarhimandritului Serafim Măciucă de lamănăstirea Nicula, cel care a reînceputlucrările de construire a corpului de chilii,a construit paraclisul „Sfântul IlieTesviteanul” (2000-2002), a făcut unelereparaţii la biserica „Buna Vestire” şi aconstruit o clădire (2004) care adăposteştebucătăria, trapeza (sala de mese) şimuzeul mănăstirii. În 2005-2006, biserica„Buna Vestire” a fost zugrăvită la exteriorşi pictată la interior de Gicu Horea şi s-aplacat pardoseala cu marmură. Înperimetrul satului Valea Mică există orezervaţie geologică (1 ha), reprezentatăprin două stânci calcaroase (olistolite),constituite din brecii care înglobeazăcalcare tithonice, decla rate monumenteale naturii, iar în satul Feneş există opoiană naturală cu narcise, declaratărezervaţie. Pe linia fostului funicular caretransporta minereul de la mina Haneşdin satul Almaşu Mare la Zlatna (9,4 km

1116 Zlatna



lungime) se va instala o linie de cablupentru transportul turiştilor. Agroturism.
ZLĂTARI Õ Goieşti.

ZMEICA, lac în partea de S a complexuluilagunar Razim, situat între lacurileGoloviţa (la N) şi Sinoie (la S) de care esteseparat prin grinduri joase. Supr.: 54,6km2; ad. max.: 2,3 m; vol.: 45,6 mil. m3.Cu toate că primeşte o parte din apeledulci ale râului Slava, prin intermediullacului Ceamurlia, cu care comunică spreV, lacul Z. are o concentraţie ridicată desăruri (8–10 g/litru). Spre E, comunicăcu Marea Neagră prin Gura Portiţa.Interes piscicol (şalău, crap, plătică,ştiucă). 
ZORILENCZ Õ Zorlenţu Mare.

ZORLENI, com. în jud. Vaslui, alcătuitădin 4 sate, situată în SV ColinelorFălciului, pe stg. râului Bârlad; 9 795 loc.(1 ian. 2011): 5 021 de sex masc. şi 4 774fem. Staţie de c.f. (în satul Zorleni),inaugurată la 13 nov. 1886. Expl. depietriş. Producţie de nutreţuri con -centrate. Presă de ulei comestibil. Treimori pentru măcinat cereale. Culturi decereale, floarea-soarelui,plante de nutreţ,legume etc. Complex avicol şi apicol. Însatul Zorleni, menţionat docu mentarprima oară la 28 mart. 1594, se aflămănăstirea „Bujoreni” (de călugări), înte -meiată în 1840 pe vatra unui schit distrusde tătari în 1440 şi atestat documentar la27  mart.  1602. Biserica actuală amănăstirii, cu dublu hram - „AdormireaMaicii Domnului” şi „Izvorul Tămă -duirii”, construită în 1840 de iero -monahul Ionichie Conache, are 23 mlungi me şi o catapeteasmă din lemn detei prevăzută cu rozete şi motive floralesculptate, precum şi o icoană a MaiciiDomnului, făcătoare de minuni. Bisericaa fost restaurată în 1943 şi pictată în 1955-1958. Mănăstirea a fost desfiinţată deautorităţile comuniste la 28 oct. 1959 şireînfiinţată în 1993. În satul Simila existăo biserică de zid cu dublu hram – „SfinţiiÎmpăraţi Constantin şi Elena” şi „SfântulNicolae” (1811, pictată în 1942 deConstantin Buhuşi), în satul Zorleni seaflă biserica „Sfântul Gheorghe” (1866),

iar în satul Popeni, biserica având hramul„Sfântul Gheorghe” (1830, pictată în 1950de Constantin Buhuşi). În arealul com. Z.au fost descope rite vestigii paleolitice(lame din silex), neolitice (fragmenteceramice, unelte) şi din Epocile bronzuluişi fierului.
ZORLENŢ, Dealurile Zorlenţului, zonădelu roasă (subunitate a DealurilorPogănişului), situată la poalele de NV aleM-ţilor Semenic, între văile râurilorPogăniş (la N) şi Tău (la S), avândaspectul unei culmi prelungi, cu maimulte ramificaţii, în cadrul căreia sesucced (de la V la E) masivele deluroaseTâlva Mare (307 m alt.), Şopot (358 m, alt.max. a acestora), Culmea Mare (354 m)şi Danciu (328  m). Partea centrală aacestor dealuri este alcătuită din nisipuri,pietrişuri şi argile panoniene unde seremarcă şi o înşeuare largă prin care trecşoseaua şi c.f. ce asi gură legăturile întreReşiţa şi Caransebeş. În dealu rile TâlvaMare şi Şopot sunt frecvente granitele şigranodioritele, iar în partea de SE aDealurilor Zorlenţului apar şisturilecristaline.
ZORLENŢU MARE, com. în jud. Caraş-Severin, alcătuită din 2 sate, situată înDepr. Brebu-Delineşti din DealurileZorlenţului, pe cursul superior al râuluiPogăniş; 927 loc. (1 ian. 2011): 436 de sexmasc. şi 491 fem. Producţie de moduleelectronice şi de produse lactate.Pomicultură (meri, pruni, peri). Muzeuetnografic. Pe terit. satului ZorlenţuMare, menţionat docu mentar, primaoară, în 1499 cu numele Zorilencz, au fostdescoperite (1962) urmele unei aşezărineolitice, aparţinând culturilor Criş şiVinča-Turdaş (milen. 5–4 î.Hr.), în cares-au găsit vase ceramice cu decor în benzispiralice, delimitate de linii incizate şiumplute cu puncte, capace proso morfeîn formă de „bufniţă” şi mai multefigurine zoomorfe şi antropomorfe cudecor geometric meandric, incizat fin. Însatul Zorlentu Mare a existat o bisericădin lemn cu dublu hram - „NaştereaMaicii Domnului” şi „Sfântul Ilie”,construită în 1754, pictată în 1774 şi

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,
potri vit coordonatelor precizate de
Ptolomeu, în Banat. Până în prezent nu
a fost identificată.
ZUSIDAVA, localitate în Dacia, situată,
potri vit 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. Drago mirnei, 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.
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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 jude ţului, 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 şiarheologice.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 Enciclo pedică, 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 Acade miei, 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 naţio nale 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 Ştiin ţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982.x x x Enciclopedia geografică a României (coordonator Grigore POSEA), Editura Ştiin ţifică 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, 2003Emil 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.
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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, EdituraMeridiane, 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), colec ţie editată de Editura Sport-Turism, Bucureşti 1979–1985.x x x Judeţele şi oraşele României în cifre şi fapte, vol. I, Judeţele României, Depar tamentul 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. Socec7, Bucureşti, 1898–1902.Horia C. MATEI, Florin CONSTANTINIU, Marcel D. POPA, Nicolae C. NICOLESCU, Gheorghe RĂDULESCU, Istoria României în date, EdituraEnciclopedică, Bucureşti, 1971.x x x Mănăstiri ortodoxe (din România - n.n.), Descoperă locurile sfinte, apariţie săptămânală despre mănăstirile ortodoxe din întreaga lume, EdituraDe 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 UniversEnciclopedic, 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 monumenteloristorice din România, Bucureşti, 1974.Nicolae STOICESCU, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România, I, Ţara Românească (Muntenia, Oltenia şi Dobrogea), 2 vol., MitropoliaOlteniei, 1970.Coriolan SUCIU, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, 2 vol., Editura Acade miei, 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 Ştiin ţifică, 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.
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