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BIBLIOTECA VĂII MUNTELUI : MEMORIE ŞI CULTURĂ 

CUVÂNT ÎNAINTE. BIBLIOTECA PUBLICĂ, 

INSTITUȚIE A MEMORIEI CULTURALE LOCALE 

 
Biblioteca publică, agora culturală a unei comunități, 

devine din ce în ce mai mult, un spațiu deschis celor care au 
nevoie de acces la informație prin lectură și documentare, un loc 
neconvențional pentru dezbateri, întâlniri de lucru pe diverse 
teme, networking, schimb de idei, un spațiu unde începe 
schimbarea și dezvoltarea unei comunități, un partener constant 
al actului educațional, dar și un actor instituțional important al 
conservării patrimoniului cultural local. 
       Prin diversificarea serviciilor de bibliotecă, dezvoltarea 
colecțiilor de documente, facilitarea accesului la baze de date 
specializate, oportunități de training în scopul dezvoltării 
personale și profesionale a individului, într-un spațiu modern 
adecvat lucrului în echipă și dezbaterii publice, se oferă astăzi un 
suport important întregii comunități nemțene, în scopul 
dezvoltării inițiativelor culturale, educaționale și civice locale. 
      Astăzi, toți avem nevoie de spații neutre, de contexte 
adecvate în care să învățăm să comunicăm eficient, să 
colaborăm, ceea ce ne va permite, în final, exersarea unor  
comportamente civice responsabile și la nivel comunitar local.   
     Astfel, rolul activ al bibliotecilor publice este redefinit, și, prin 
implicarea acestora în sprijinirea inițiativelor locale în domeniul 
educației/formării, e-incluziunii sociale, inițiativelor 
antreprenoriale, voluntariatului, contribuind în mod fundamental 
la implementarea conceptului educației permanente, ele 
transformându-se în adevărate hub-uri de învățare pe tot 
parcursul vieții deschise oricărui grup social comunitar. 
          În acest scop, în cadrul Proiectului Biblioteca Văii 
Muntelui, au avut loc ateliere de instruire a bibliotecarilor în 
domeniul legislației privind patrimoniului cultural, în scopul unor 
însușirii unor instrumente/căi de identificare și valorificare a 
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acestuia, fapt ce a permis  îmbunătățirea procesului de colectare 
și valorificare a memoriei culturale locale, a dezvoltării capacității 
bibliotecilor de a realiza harta culturală a comunității, de a lucra 
cu voluntarii și actorii sociali locali. 

Cunoașterea patrimoniului cultural local nemțean, prin 
intermediul proiectelor desfășurate de Biblioteca Județeană 
„G.T. Kirileanu” Neamț, a fost posibilă și datorită dezvoltării 
competențelor bibliotecarilor din județul Neamț, în domeniul 
metodologiei digitale (storytelling). Poveștile au fost întotdeauna 
folosite în orice cultură ca un mijloc de divertisment, educație, de 
conservare a patrimoniului cultural, dar și cu scopul de de a 
cunoaște valorile morale comunitare în decursul timpului. 
Storytellingul este o nouă modalitate de a împărtăși și interpreta 
experiența comunitară, deoarece poveștile pot reprezenta un 
instrument adecvat de transfer a cunoștințelor într-un context 
social, dar și un mijloc de păstrare a identității culturale a 
comunităților.  

Realizarea unor povestiri digitale de către fiecare 
bibliotecă implicată în proiect, a presupus adaptarea povestirii 
tradiţionale,  prin îmbinarea imaginii și sunetului, într-o formulă 
nouă, cu un puternic impact emoțional, dar și cu un mesaj  către  
public, fapt ce a permis cunoașterea evoluției istorice și culturale 
a comunităților într-un alt mod. Arta povestirii digitale este practic 
o combinație între două lumi, cea a materialelor video și a 
fotografiei, cu cea bazată pe spunerea poveștilor. Biblioteca 
publică devine astfel, un factor important al incluziunii sociale și 
culturale a unei comunități. 

Rezultatele concrete ale efortului bibliotecarilor nemțeni, 
de a identifica, cunoaște și valorifica patrimoniul cultural local, se 
regăsesc în volumul „Biblioteca Văii Muntelui: memorie şi 
cultură”, ce este un ghid al memoriei culturale a Văii Muntelui, 

cuprinzând materiale informative despre evenimente comunitare 
semnificative, locuri, tradiții, legende, obiceiuri, meșteșuguri, 
centre istorice ale localităților, vestigii arheologice, monumente 
reprezentative, precum și rolul oamenilor de seamă ai 
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comunității. Un astfel de proiect, reprezintă un nou mod de 
implicare a bibliotecii publice nemțene, și a voluntarilor săi, în 
procesul actual de cunoaștere, comunicare, popularizare a 
istoriei și  memoriei unei comunități.  
       Biblioteca publică, prin toate activitățile organizate, 
contribuie la creşterea gradului de cunoaştere, conştientizare și 
implicare a cetăţenilor în viaţa comunităţii, la înţelegerea 
conceptului de cetăţenie europeană activă, democraţie 
participativă, a drepturilor şi libertăţilor cetățenești, la 
consolidarea rolului acesteia de factor activ în procesul 
educaţional şi cultural local. 
 

MIHAELA MEREUŢĂ, 
Director Biblioteca „G.T. Kirileanu” Piatra-Neamţ 
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COMUNA BORCA – pe urmele lui Calistrat Hogaș, 

Mihail Sadoveanu și Aurel Dumitrașcu 
 

IOLANDA-ANA LUPESCU, bibliotecar la Biblioteca" Aurel 
Dumitraşcu " Borca.  

Absolventă a cursurilor postliceale de biblioteconomie, Buşteni-
1990-1991. A cursurilor de educaţie a adulţilor organizate de 
Institutul  româno-danez de educaţie a adulţilor în anul 2000. 
Absolventă a multor cursuri pe care nu le socotesc relevante  şi 
folositoare. Pasionată de lectură.  

Am copilărit în aceeaşi familie cu Aurel Dumitraşcu, ne-am 
crescut unul pe altul şi sintagma lui "  Eu nu vreau să trăiesc, eu vreau 
să citesc" mi se aplică şi mie.Sunt severă în privinţa bunului simţ, al 
efortului intelectual  şi al selecţiei 
valorilor. Într-o societate autofagă ca a 
noastră cultura ne mai poate salva. Imi 
plac filmele artistice-Ingmar Bergman 
este unul din regizorii mei preferaţi-,îmi 
place teatrul şi grădinăritul. La invitaţia 
preotului paroh ,îmi place să ma 
întâlnesc cu tinerii satului şi să vorbim 
despre diverse teme alese de ei. Şi 
despre cărţi. Îmi place să cânt în corul 
bisericii Aceste întâlniri în cafasul 
bisericii duminica după amiaza au un 
nedesluşit farmec.Nu- mi plac diletanţii 
şi leneşii.  

 
CADRUL NATURAL SI ISTORIC 
 
1. Asezare, limite 

Comuna Borca este asezată în partea centrală a 
Carpaţilor Orientali, pe cursul mijlociu al râului Bistriţa.  
  



 

9 
 

BIBLIOTECA VĂII MUNTELUI : MEMORIE ŞI CULTURĂ 

Moşia comunei se întinde de-o parte şi de alta a râului 
Bistriţa, cu precădere în bazinele hidrografice ale pâraielor 
Sabasa şi Borca, pe o suprafta de 19.980 ha. 

Fiind situată în extremitatea nord-vestică a judeţului 
Neamţ, comuna se învecinează cu judeţele Suceava şi Harghita. 
Limita cu judeţul Suceava, spre nord şi vest, traversează valea 
Bistriţei în dreptul satului Lunca, urmăreşte cumpăna 
hidrografică a bazinului Sabasa şi este marcată de vârfurile 
Măguricea (1223 m), Migovanu (1442 m), Hăciugosu (1459 m), 
Crâşma Popii (1205 m), Obcina Rea (1291 m), Băişescu (1305 
m), Muncelu (1302 m), Stânişoara (1316 m), Piatra lui Iepure 
(1442 m). Limita cu judeţul Suceava se continua şi pe cumpăna 
de ape a bazinului hidrografic Borca, prin vârfurile Arşita (1274 
m), Slopăţul (1684 m), Budacu (1859 m), Tibleşul (1667 m). 

Spre judeţul Suceava, între vărfurile Crăşma Popii şi 
Muncelu, Borca se învecinează cu teritoriul satelor Negrileasa şi 
Găineşti din comuna Stulpicani; între Muncelu şi până aproape 
de Piatra lui Iepure cu satul Văleni din comuna Mălini. Pe toata 
latura de vest Borca se învecinează cu teritorul oraşului Broşteni, 
direct, sau prin satele Cotârgaşi, Pietroasa, Frasin, care 
administrativ aparţin acestei localităţi. 

Limita cu judetul Harghita, spre sud şi sud-vest, este 
formată de interfluviul dintre pâraiele Borca şi Bistricioara, 
trecând prin vârfurile Tibleş, Albia şi Stegea (1616 m). Pe acest 
sector Borca se învecinează cu teritoriul comunei Bilbor . 

Spre judeţul Neamţ, est şi sud-est, limita teritorială 
urmăreşte vârfurile Piatra lui Iepure, Bivolul (1530 m), Babşa 
(1439 m), Arşiţa Ungurului, Ţifla (1337 m), situate pe cumpăna 
de ape dintre pâraiele Sabasa şi Farcaşa , apoi traversează râul 
Bistriţa, în dreptul satului Pârâul Pântei şi se continuă pe 
cumpăna hidrografică a pârâului Borca, prin varfurile Bâtca 
Stejarului (1343 m), Buşmeiul Mare (1608 m), Grintieşul Mare 
(1758 m). In lungul acesteia Borca se învecinează cu satele 
Boboieşti şi Pluton din comuna Pipirig, în nord-vest, între Piatra 
lui Iepure şi Bivolul; cu Farcaşa şi satul Stejaru, ce îi aparţine, în 
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est, între Bivolul şi vârful Buşmeiul Mare, cu satul Dreptu, din 
comuna Poiana Teiului, până la Grinţieşul Mare , apoi cu comuna 
Grinţieş, în sud-est.  
 
2 Componenta comunei  

Cele şapte sate care intră în alcătuirea comunei se 
înşiruie de-o parte şi de alta a Bistriţei, pe o distanţa de 8 km. Din 
amonte în aval, acestea sunt: Lunca, Mădei, Pârâul Cârjei, 
Borca, Sabasa , Soci şi Pârâul Pântei. 

Satul Borca a fost întemeiat pe terasa de la confluenţa 
Bistriţei cu pârâul Borca, loc ce se numeşte şi astăzi Vatra 
Satului, şi înaintează compact încă 2-3 km în lungul văii Borca. 
De asemenea s-a extins pe terasele de luncă ale Bistriţei, unde 
poartă denumirea de Poiana Borcii. 

Satul Sabasa acoperă conul de dejectie de la confluenta 
Sabasei cu Bistriţa, zonă denumită Poiana Sabasei, şi înaintează 
pe valea râului circa 10 km, ocupand terasele de 0,5-1 m şi 1-2 
m. La 12 km de la gura Sabasei este cătunul Pârâul Ungurului, 
o grupare de circa 10 case ce aparţine satului Sabasa. 
“Sosisem acum la gura Sabasei, la vărsarea ei în Bistriţa; mă 
aflam, cu alte cuvinte, la Borca. Potopul lui Noe nu ar fi putut 
îngrămădi atâţia butuci, câti erau semănaţi fără regulă şi unii 
peste aţtii pe prundurile Bistriţei şi ale Sabasei”- Calistrat Hogaş, 
”Pe valea Sabasei”, din volumul”Amintiri dintr-o călătorie” pag. 
91, Edit. Minerva. 

La extremitatea vestică a comunei se afla satul Lunca, 
care se mai numeşte şi Lunca Gastei, fiind întemeiat şi condus 
de familia Gânsac. Contrar numelui pe care îl poartă (lunca), 
satul este amplasat în cel mai îngust sector de vale a Bistriţei, 
format dintr-o terasă de luncă şi din terasa de 10-17 m. 

In aval de Lunca valea se lărgeşte, incluzând 3-4 nivele 
de terasă de luncă şi de versant, pe care sunt amplasate casele 
satului Mădei. “De jos de Cărpiniş, Bistriţa-şi face cale dreaptă 
până în livezile Mădeiului… Privelişti fermecătoare, care nu se 
pot spune cu vorba, se deschid de pretutindeni şi fug, alunecă 
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fantastic îndăratul nostru si altele vin si cele care vin mi se par şi 
mai fermecătoare” - Al.Vlahută - “Pe plută de la Dorna la Piatra” 
din volumul “România pitorească” pag. 105, 1956. 

Satul Pârâul Cârjei este aşezat pe partea stângă a 
Bistriţei, în aval de Mădei, la poalele muntelui Gherghea. Casele 
se inşiruie de pe terasa de luncă de 1-2m, până pe terasele de 
5-7m şi 20-25m, care sunt cele mai dezvoltate în acest sector al 
râului . Izolat, casele urcă mult în lungul celor doua pâraie, Cârjei 
şi Răgăjeni, până sus pe versanţi. 

Satul Soci ocupă terasa de luncă de 1-2 m şi pe cea de 
versant de 10-17m de pe dreapta Bistriţei, în aval de confluenţa 
acesteia cu pârâul Borca.  

La extremitatea sudica a comunei Borca se situează 
satul Pârâul Pântei, pe terasa de 10-17m din stânga Bistriţei, şi 
în lungul pâraielor Pântei şi Găină. Ocupă, de asemenea, şi un 
rest al terasei de 34-40m. 
 
3. Originea denumirilor 
 

Originea toponimului Borca poate fi de origine slava, 
derivat de la “bor”=pin. (Borca este un cuvânt de origine slavă 
derivat de la “bor”=pin.) In altă accepţiune, cuvântul ar deriva de 
la maghiarul “bor”=vin. Denumirea ar putea fi legată de izvorul 
mineral “borcut” (bor=vin, iar sufixul cut=fantana).In traducere 
liberă din maghiară ar însemna “vinişor” sau “fântâna cu vin” . 
Este mai posibilă a doua variantă, deoarece pinul nu face parte 
din flora spontană a comunei, el este un element cultivat. Mădei 
vine de la numele calugărului Mateiu, primul descălecător, fugit 
cu tovaraşul său Kiriac din Transilvania. Legenda spune că ei au 
ridicat un schit pe locul care se numeşte şi astăzi “la chilii”. Li s-
au alăturat şi alţi călugări, Candrea şi Streju. După un timp s-au 
despărţit şi au făcut chilii separate, de unde şi denumirea 
locurilor: muntele şi pârâul Chiriac, Jgheabul lui Candrea, pe 
dreapta pârâului Madei, pârâul Străjii, alt afluient al Mădeiului. 
Oamenii, însă, continuau să vină la biserica lui Mateiu, de unde 
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şi denumirea satului. (informaţii de la învăţător Mihai Petrescu). 
S-ar putea ca denumirea să aibă şi origine maghiară, derivând 
de la cuvântul “madefalu” = satul lui Amade (Matei). Oricum, 
ambele accepţiuni au în comun numele Mateiu, vechi cuvânt 
ebraic, care înseamnă “dar al divinităţii”. 

Soci vine de la numele arbustului omonim, socul 
(Sambucus nigra) care popula lunca Bistriţei în acest sector, dar 
poate deriva si de la maghiarul szöecs = blănar, poate si în 
sensul de cojocar. Sabasa deriva de la “sabău”, cuvant derivat la 
rândul său din maghiarul “szabo”=croitor, sau de la szabesa- 
soţia croitorului (în exprimare populară). 
“Lunca” este un cuvânt de origine slavă (lonka) şi înseamnă şes 
de-a lungul unei ape curgătoare caracterizat prin soluri 
aluvionare şi prin vegetaţie specifică (D.E.X.). 
“Pârâu“ este sinonim cu cuvantul slav “potoci” şi înseamnă apă 
curgătoare mică (D.E.X.). 
“Poiana” este un cuvânt de origine slavă (poljana) şi înseamnă 
suprafată de teren în interiorul unei păduri, lipsită de copaci şi 
acoperită cu iarbă şi flori (D.E.X.). 
Bistriţa este un cuvânt de origine slavă derivând de la 
“bîstro”=repede. Miron Costin scria în 1648 în “Istorie în versuri 
polone despre Moldova şi Tara Românească” că în timpul lui 
Dragoş, Bistriţa moldovenească era denumită de acesta 
Repedea şi că Bogdan din Pocuţia ar fi schimbat denumirea în 
Bistriţa. 

Numele satelor Pârâul Pântei şi Pârâul Cârjei vine de la 
apele cu aceleaşi nume, afluenţii Bistriţei, ce îşi trag la răndul lor 
denumirea de la numele proprii Pântea şi Cârjă, frecvent întâlnite 
în aceste localităţi. Tot denumiri legate de nume proprii au şi o 
serie de pâraie mai mici:Pârâul lui Niţă, al lui Tărâţă, Chiriac, 
Găină, Leonte, Petreni, sau Arşiţa lui Macovei etc. 

Câteva pâraie au denumiri legate de nume de plante: 
Pârâul Stegioara (stegie=ştevie), Pârâul Coarniş, de la arbuştii 
de corn, Pârâul Cocozâş de la tufele de coacăz. Pr, Scorus, 
Zmeurişului, sau de animale : Pârâul Cerbului, Ursului etc. 
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4.Atestarea documentara si situatia administrativa 
 

Despre situaţia administrativă a comunei Borca şi a 
satelor componente, informaţii mai exacte apar târziu, spre 
mijlocul sec. al XVIII-lea. Până atunci, satele formate pe valea 
Bistriţei, puţine la număr, aparţineau domeniilor boiereşti şi 
mânăstireşti. 

Borca a fost sat de hotar cu regatul Ungariei, până în 
1541, cu Principatul Transilvaniei, până în 1691, apoi cu Imperiul 
Austro-Ungar. Această vecinătate explică unele toponime de 
origine maghiară. Până la secularizarea averilor mânăstireşti, 
făcută în 1864, în timpul domniei lui Al.I. Cuza, Borca aparţinea 
mânăstirii Slatina, fondată de Alexandru Lapusneanu (1561), iar 
Sabasa mânăstirii Râşca fondată de Petru Rareş şi rezidită de 
vornicul Costea Bacioc în 1611. 

Documentul datat 1558, prin care Alexandru Lăpuşneanu 
donează acestor mânăstiri moşiile Mădei, Borca şi Sabasa este 
cel mai sigur act în care apar toponimele sus menţionate. (N. 
Iorga-“Inscripţii din bisericile României”, vol. I, 1905). 
  Primul document care explică, într-o oarecare măsură, 
existenţa şi poziţia administrativă a localitatii, este Harta 
Administrativă a Moldovei, întocmită de Dimitrie Cantemir, 
tipărită în Olanda, la 1737. De pe hartă reiese că tot bazinul 
Bistriţei, până în zona Dornelor, aparţinea Districtului Neamţ 
(Districtus Neamcii), iar pe actualul amplasament al comunei 
apare localitate Bistriţa (Bistriza) cu semnul convenţional de 
aşezare trecut pe partea dreaptă a văii (acolo unde este de fapt 
Vatra Satului), în dreptul confluienţei cu un râu, care nu poate fi 
decât Sabasa, singurul afluent mai mare între Dorna şi Poiana 
Teiului. 

Pe harta Ţinutului Neamt, făcută dupa catagrafia Visteriei 
Moldovei din 1774 şi catagrafia rusească din 1772-1773, reiese 
că Borca apartinea tot Ţinutului Neamţ, gravitând în jurul oraşului 
Târgu Neamţ. Se pare că este prima atestare documentară, ca 
localitate, alături de Sabasa, Pârâul Cârjei şi Pârâul Pântei. 
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Din 1803 până în 1864 aşezările din zonă fac parte din Ţinutul 
Suceava, Ocolul Muntelui, iar în 1871 aparţinea aceluiaşi ţinut, 
împărţit de datat aceasta în plăşi. Din Plasa Muntele făceau parte 
Borca, Mădei, Sabasa, dar şi Farcaşa, Broşteni, Crucea, Mălini 
şi Găineşti. 

In 1892 Borca “inglobeaza satul Poiana Socilor”, iar “la 
1900 include cătunul Poiana Borcii” (Lahovari - “Marele dictionar 
geografic al Romaniei”, vol IV, pg. 57, Bucuresti, 1898). 
Din anul 1884 când a fost adoptată „ Legea Domeniilor Coroanei” 
publicată în „ Monitorul oficial” nr. 53 din 10 iunie 1884 moşiile de 
pe cursul mijlociu al Bistriţei trec să formeze Domeniul Coroanei. 
La acea vreme, pe teritoriul Domeniului existau 4 comune:Borca, 
Sabasa, Farcasa, Madei si 8 catune: Stejarul, Paraul 
Pantei,Soci, Poiana Borca, Paraul Carjei, Haleasa, Frasin, 
Neagra, toate ţinând de circumscripţia militară Piatra Neamţ şi 
de Judecătoria de Ocol Broşteni. 

Din unele documente reiese că Sabasa a fost comună în 
perioada 1890-1897, dar şi până în 1905 pentru ca în Arhivele 
Sfatului Popular Borca este mentionata Primaria din Sabasa  
Prin legea administrativă din 1904, comunele rurale sunt 
organizate în cercuri: Cercul Borca cuprindea Borca şi Soci; 
Cercul Mădei cuprindea Mădei, Frasin, Haleasa, Neagra şi 
Pârâul Cârjei; Cercul Farcaşa includea, pe lângă alte sate, 
Sabasa şi Pârâul Pântei. Aceste cercuri aparţineau judeţului 
Suceava. (“Monitorul Oficial” din mai 1904, pg. 1253) 

O nouă împărţire administrativă s-a făcut în anul 1908, 
când se revine la Plăşi, dar de dimensiuni mai mici. Borca era 
reşedinţă de comună , şi avea în componenţă Sabasa şi Soci. 
Ea făcea parte din Plasa Broşteni, alături de Mădei, Farcaşa şi 
Crucea. Pana in 1924, Borca, Madei, Sabasa au facut parte din 
judetul Baia, cu resedinta la Falticeni. (“Locuri, oameni si scoli”, 
Piatra Neamt, 1995, pg. 37). 

Prin Legea din 14 iunie1925, dată de Regele Ferdinand 
I, o serie de comune , printre care Borca, Mădei, Farcaşa, 
Broşteni, sunt trecute în judeţul Neamţ. La acea dată Borca era 
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tot în Plasa Broşteni, dar era reşedinţa plăşii, şi cuprindea 
Broşteni, Mădei, Sabasa, Crucea şi Galu. 

După al doilea Război Mondial, în anul 1950, se face 
împărţirea administrativă a teritoriului României, după modelul 
sovietic, în regiuni şi raioane. Borca face parte din Regiunea 
Bacău, raionul Ceahlău, pentru un timp aparţinând şi raionului 
Târgu Neamţ. Este desfiinţată comuna Mădei, iar satul Pârâul 
Pântei trece de la Farcaşa la Borca. Reforma administrativă din 
1968, când se revine la judeţe, conferă organizarea actuală: 
Borca, reşedinţa de comună, şi satele componente: Lunca, 
Mădei, Pârâul Cârjei, Sabasa, Soci, Pârâul Pântei. 
 
5. Borca in cartografia si scrierile vremii 
  

Exceptând harta lui Dimitrie Cantemir, unde se 
presupune că ipotetica localitate Bistrita, ar fi de fapt Borca, în 
lucrările cartografice ulterioare apar date certe asupra poziţiei şi 
denumirii localităţilor. Generalul rus F.G. Bauer (Bawr), 
întocmeşte o hartă , între 1769-1770, destul de relativă, pe care 
sunt trecute 48 de sate în sectorul montan al Bistriţei, printre ele 
figurând şi Borca . 

Intre 1788-1791, austriecii au ocupat 5 judeţe din 
Moldova printre care Suceava şi Neamţ.Cu această ocazie, 
ofiţerul austriac Hans von Otzellevitz a realizat o harta (1790) pe 
care apar localităţilor Sotsch (Soci), Pereul Kersch (Pîrîul Cîrjei), 
Borka, dar si Muntele Cristisoru (Chisghelenties). 

In timpul domniei lui Al I. Cuza este întocmită harta 
Principatelor Unite, autori G.Filipescu-Dubău şi A. Parteni-
Antoniu, pe care sunt trecute 60 de aşezări în amonte de Piatra 
Neamţ, inclusiv Borca. Meleagurile comunei Borca au fost 
străbătute de numeroase personalitati: oameni de ştiinţă, 
cărturari, iubitori de călătorii, care au lăsat mărturii scrise în 
cărţile şi presa din acea vreme. 
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În 1899, geologul S. Athanasiu, făcând studii în aceasta 
zonă a dat denumirea de Munţii şi Şaua Stânişoara şi de stratele 
de Babşa, unei formaţiuni geologice specifică acestor munţi. 
Şoseaua construită mai târziu de meşterii italieni, peste Munţii 
Stânişoara, era considerată ca ”…una din cele mai frumoase 
drumuri de munte din vechiul regat. Dupa 15 km de urcat 
(dinspre Fălticeni) ajungi în vârf unde e cantonul şi o cruce de 
piatră, în amintirea inaugurării acestui drum. Coborâşul e demn 
de cel mai minunat peisaj Şviţerian” (C.Matasa - “Calauza 
judetului Neamt” – Editura Cartea Romaneasca, Bucuresti, 
1929) 

În 1835 Mihail Sturdza călătoreşte spre Dorna, de unde 
se întoarce cu pluta pe traseul Borca - Galu - Largu. 
Wilhelm Von Kotzebue, cumnat cu Leon şi Gheorghe 
Cantacuzino, care aveau moşii în Judeţul Neamţ, începe în 1840 
călătoria la mânăstirea Slatina şi trece peste Muncelu 
(Stânişoara) de unde vede Ceahlăul la vest, apoi, pe Valea 
Sabasei, admiră stânca „Piatra Bolovanului” şi ajunge până la 
izvorul Borcut: “Poiana Borcutului este sălbatică şi romantică. E 
înconjurată de stânci foarte înalte şi măreţe şi chiar prin mijloc e 
străbătută de un pârâu de munte ce se înalţă cu repeziciune spre 
albia Bistriţei. Pe vârful uneia din cele mai înalte stânci, pe care 
se crede că nici-o fiinţă omenească nu s-a suit vreodată, se vede 
o cruce simplă de lemn”. 

Despre Borca au scris Dimitrie Cantemir, Gala Galaction, 
Alexandru Vlahuţă, Mihail Sadoveanu. Iată un fragment din „Pe 
Bistriţa”, de Gala Galaction (vol. „Prin ţară”, pagina 26, 1975): 
„... trecem prim Mădei, Borca (cu Sabasa din faţă - i) şi Farcaşa. 
Dar aceste comune se risipesc în sate şi cătune, satele şi 
cătunele au case şi biserici, pe lângă pîraiele Bistriţei, pe supt 
pădurile în amfiteatru şi printre curmăturile munţilor sînt o salbă 
pe care ochiul uimit o deşiră încet - încet de pe coarda de argint 
a Bistriţei”. 

In lucrarea cu caracter monografic, “Locuri, oameni şi 
scoli”, Piatra Neamt, 1995, bazată pe informaţiile învăţătorilor din 
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satele descrise, până la 1935, se fac aprecieri asupra locuitorilor. 
Borca: “Ei sunt prietenoşi, ospitalieri, chiar galantoni în cheltuieli, 
spre a-şi arăta dărnicia”. (pg.33) sau “Portul lor era foarte frumos 
şi curat, un port naţional caracteristic muntenilor spilcuiţi, care le 
dă un aspect chipeş. Vorbesc limba curat moldovenească”. 
(pg.34). Mădei: “Locuitorii sunt de origine ardelenească, ocupaţia 
de bază fiind la început păstoritul. Aveau turme mari de oi şi 
herghelii de cai sălbaticiti (pg.28). 

Pârâul Cârjei: “…femeile sunt neîntrecute în arta 
ţesăturilor româneşti” sau , despre bărbaţi: “Bărbaţii mai în vârstă 
purtau plete ca pe timpul strămoşilor daci, cu trăistuţe la şold şi 
cu glugi pe spate, în timpuri ploioase, încinşi cu curele late bătute 
cu nasturi strălucitori” (pg. 30). Sabasa: “Locuitorii sunt veniţi din 
Transilvania sau Bucovina…Aveau turme mari de oi pentru care 
aveau nevoie de păşuni şi fâneţe pe care le-au găsit aici” (pg. 
30). Pârâul Pântei: “Plutaşii de aici sunt renumiti cârmaci, ei 
mergând cu plutele până la Galaţi” (pg. 47). 

Rezervaţia faunistică Borca are 375 ha şi este destinată 
ocrotirii urmatoarelor specii: cocoşului de munte, care îsi are 
habitatul în bazinul Borca, pe Grinţiesul Mare , Cristişoru şi 
Slopăţul, dar şi în bazinul Sabasei, în vârful Hăciugosu; cocoşul 
de mesteacăn (Syruvus tetrix) şi ierunca (Tetrastes bonasia) în 
Muntele Budacu. Rezervaţia Borca a fost luată în custodie de 
Complexul Muzeal Neamţ (Ziarul “Monitorul de Neamţ” din 26 
mai, 2008). Prin păduri şi mai ales prin fâneţe apar specii de 
plante ocrotite: bulbucul de munte (Trollius europaeus), crucea 
voinicului (Hepatica transilvanica), păştiţa (Anemona 
ranunculoides), papucul doamnei (Cypripedium calceolus), 
sângele voinicului (Nigritella rubra), ghinţura (Gentiana lutea), 
tulichina (Daphne cneorum). 

Complex de industrie taraneasca 
Îndeletniciri care cu ani în urmă i-au făcut pe locuitorii acestei 
zone să fie cunoscuţi şi în comunele învecinate, să fie solicitaţi 
şi lăudaţi pentru prestaţia serviciilor lor, tind să devină amintiri. 
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Obiectele de îmbrăcăminte din lână naturală sau din piei 
de animale prelucrate sunt considerate demodate. De aceea 
mica industrie casnică şi-a restrâns activitatea, rămânând în 
comună câteva familii care mai sunt uneori solicitate. La Borca 
au existat pive de bătut sumani şi şteze. Fenomenul piuăritului 
era foarte favorabil, Borca având o apă „topliţoasă”, pivele de pe 
această vale funcţionând toată iarna. Piua este o instalaţie 
tehnică ţărănească pentru prelucrat pănura de casă necesară 
confecţionării unor articole de îmbrăcăminte. Cu toate că din 
ţesătura tratată la piuă se confecţionează nu numai sumani ci şi 
cioareci şi obiele, această instalaţie se numeşte piuă (kiuă) de 
bătut sumani. Piua de bătut sumani Cooperativa de consum in 
sediul fostului hotel 1950 alcătuieşte un complex de industrie 
ţărănească împreună cu moara de apă, şteaza, fierăstraiele, 
joagărele, având un singur vad. Toate acestea sunt mişcate de 
aceeaşi forţă motrică: căderea apei curgătoare. 

Din punct de vedere tehnic şi funcţional, piua de sumani 
nu este altceva decât o instalaţie rudimentară, făcută exclusiv din 
lemn. Piua de bătut sumani pîslează ţesătura bătută pe ea, o 
îndeseşte, dar pentru ţesăturile de pat, ţoale de lână care se cer 
îngroşate, intervine o instalaţie specială, la fel de rudimentară, 
dar mai simplă în construcţie, şteaza. Şteaza îngroaşă şi 
pufează, afânează ţesătura. Din punct de vedere tehnic şteaza 
nu e decât un fel de ciubăr cu doagele bortite şi vârâte în pământ, 
făcut lângă piuă sau moară. În satul Borca mai există o singură 
familie care are piuă şi ştează, familia Gheorghe Alămâie. În 
trecut au fost renumiţi Nicolae Iliescu, Alexandru Alămâie, 
Ruscanu (Obuzieru), D. Ţăranu. 

Moraritul, una din cele mai vechi meserii se mai 
păstrează, dar vechile mori sunt înlocuite cu altele moderne şi 
electrice. Acolo unde exista piuă şi ştează, era şi moară, aceste 
industrii ţărăneşti dezvoltându-se odată. Morari au fost: Grigore 
Strat, Dumiru Ţăranu, Ion Pezamosca, Aurel Ţifui. Ca şi celelalte 
instalaţii, unde forţa motrice este apa (mori, şteze şi pive) şi 
fierăstrăul de tăiat lemnele, numit în zonă joagăr, funcţionează 



 

19 
 

BIBLIOTECA VĂII MUNTELUI : MEMORIE ŞI CULTURĂ 

pe acelaşi principiu. Activitatea respectivă implica prin natura ei, 
o specializare, în sensul că fierăstrăul se ocupa, în cea mai mare 
parte din timpul său, exclusiv cu fasonatul buştenilor la ferăstrău. 
La fierăstraie pânza nu era făcută de fabrică, ci de meşterul fierar 
din sat. Lemnele prelucrate în dulapi sau scânduri erau 
transportate până la schela de îmbarcare pe plute la Bistriţa, pe 
un canal lung de 14 km, care exista din 1906 pe Borca. Între 1955 
- 1958 materialul adus la tăiat era sau al unor instituţii sau al 
particularilor. Se tăiau buştenii aduşi de către aceştia. 
Particularul cumpăra lemnul tăiat la ferăstrău de la Ocolul Silvic 
cu bani, îl mai costa transportul până la ferăstrău, tăiatul lemnului 
„din picioare”, „uiumul” (plata în bani pentru tăiat) şi dusul acasă. 
Se putea vinde astfel lemnul semifasonat la metru cub. La 1 
metru cub lemn fasonat intra 1,70 metri cubi lemn brut. Lemnul 
se putea vinde şi pe loc sau era transportat în regiunile de şes. 
Pentru a putea fi transportat în regiunile de şes, lemnul se 
încărca pe car (2 metri cubi). După ce se vindeau aceste lemne, 
se cumpărau diverse mărfuri şi produse necesare familiei celui 
care vindea lemnul. Astăzi nu se mai utilizează asemenea 
fierăstraie, în locul lor construindu-se gatere electrice. La fel şi 
morile au dispărut. Existau două mori pe Borca, una pe Sabasa. 
 
Potentialul turistic amenajat 

Comparativ cu potenţialul ei, baza turistică amenajata a 
comunei este redusa: câteva structuri de primire si gazduire a 
turistilor,apartinând Ocolului Slvic sau particulare, trasee turistice 
marcate cu mai multi ani în urmă, obiective turistice amenajate. 
Pe valea pârâului Borca sunt cabanele de vanatoare Stegioara 
şi Borcut. Cea mai solicitată este cabana Borcut (7 km), care 
dispune de 6-8 locuri, a fost modernizată, iar vara este aproape 
mereu închiriată. Cabana Stegioara (2,5 km) este în curs de 
reamenajare. 

In apropierea ei s-a construit o păstrăvărie, de la care se 
estimeaza a se obţine 40 t păstrăv pe an, iar unul dintre bazine 
va fi amenajat pentru pescuitul sportiv. La 8 km este cabana 
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Borcuţa, de asemenea solicitata de turişti. In curs de amenajare 
este cabana Table (12 km), care va fi de fapt un refugiu situat în 
zona tampon a Rezervatiei faunistice Borca. 

Pe valea Sabasei, în proiect de reamenajare, este 
Cabana Manza (8 km), iar cantoanele silvice Pârâul Ungurului şi 
Între Săbăşi pot primi oaspeti, desi nu dispun de toate utilitaţile. 
Toate aceste structuri de găzduire pot fi folosite doar cu acordul 
Ocolului Slvic, care intentionează să le includă într-un circuit de 
silvoturism. 

Un loc de atracţie în comuna Borca este pensiunea 
„Vitoria”, aparţinând lui Ioachim Aanei. Pensiunea are bar, 
restaurant cu 40 de locuri, 4 camere cu pat matrimonial şi 1 
apartament cu două camere, fiecare cu grup social. Aşezată la 
câţiva metri de intersecţia şoselei naţionale cu drumul Sabasei, 
aproape de centrul comunei, pensiunea este tot timpul asaltată 
de vizitatori, aici având loc şi adunări şi evenimente mondene. 
In construcţie sau în stadiu final de amenajare sunt câteva 
cabane particulare de pe Borca: Cabana si cele 5 casute ale 
familiei Constantin Cîrja, cabanele familiilor Ştefana Mihai şi 
Ştefan Tofan. Constructiile sunt langă pastrăvariile ce apartin 
acestor întreprinzatori. 

In centrul civic al comunei exista alte constructii 
nefinalizate, care au la parter restaurante sau magazine, iar la 
etaj vor fi amenajate camere de găzduire prevăzute cu tot 
confortul: Ilie Paşnicu, Vasile Iftimie, Gheorghe Bostan. 

Pe teritoriul comunei au inceput să apară şi casele de 
vacanţă, cum sunt cele de la Pârâul Ungurului. 

In anii 1986-1987 elevii de la Şcoala Borca au organizat 
expeditii de marcare a traseelor turistice de pe raza comunei, 
trasee omologate la acea vreme de Federaţia Româna de 
Turism şi Alpinism. Au fost marcate şi remarcate mai multe 
trasee, s-au plantat indicatoare turistice. Din nefericire marcajele 
s-au sters, partial, indicatoarele au disparut, asa ca turiştii care 
doresc sa strabată zona, trebuie sa aibă o hartă sau să solicite 
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indicatii de la lucrătorii silvici, şi de la localnici. Traseele 
omologate pe teritoriul comunei sunt: 
 
În Muntii Bistriţei (bazinul pârâului Borca) 

Expediţia Indagatores 
 
1. Borca - valea Borcii - Şaua Cristişoru (marcaj cruce albastră), 
cu trecere în valea Neagra - Broşteni (traseu marcat) sau spre 
Bilbor (traseu nemarcat). Drum comunal, apoi forestier, 
practicabil auto, până la Cristisoru, iar cu masini de teren până 
sub varful Budacu (1859 m). 
Obiective: Luncile Borcii - loc de picnic (3 km); Izvorul mineral 
„Borcut” (7 km); cabanele de vânătoare Stegioara (2,5 km) si 
Borcut (7 km), Cabana Borcuţa (8 km), Cheile Borcii (9 km), 
Cabana refugiu Table (in constructie), Stâna Cristişoru (16 km). 
2. Şaua Cristişoru - Vf. Budacu (1859 m), punct de belvedere 
spre munţii Ceahlău, Giurgeu, Călimani, Giumalău - Rarău, 
Stânişoara, continuat până la Vf. Slopăţul (1684 m), marcaj cruce 
roşie.  
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Din vârful Budacu se poate coborâ în Cheile Borcii, pe la 
stâna Gura Plaiului, sau pe valea pârâului Budacu, pana la 
drumul forestier care iese la confluenţa pârâurilor Stegioara şi 
Borca (10,7 km). 
3. Traseu de creastă:”Drumul ieşenilor” - Vf. Grinţieş (1758 m) - 
Bâtca Gheţăriei - Saua Table - Ţibleşul Mare (1665m). Marcat cu 
bandă roşie, inaccesibil iarna. Denumirea vine de la un club de 
turism din Iasi, care a marcat pentru prima dată acest traseu şi a 
amenajat refugiul Dârda, în prezent distrus. Traseul are dublă 
importanţă: turistică, pentru că leagă traseele din Ceahlău cu 
cele din Călimani si istorică deoarece se suprapune peste 
“drumul ungurilor”, fosta graniţa dintre Transilvania şi Moldova. 

În Muntii Stanisoara (bazinul pârâului Sabasa): 
1. Drumul “Vitoria Lipan” - Borca - Valea Sabasei - cătunul Pârâul 
Ungurului - traverseaza Muntii Stanisoara prin Şaua Stânişoarei 
(24 km). Marcaj cruce albastră, impracticabil pe timp de iarnă, 
dificil pentru mijloacele auto chiar şi pe timpul verii. Traseul se 
suprapune peste drumul judetean Borca - Malini - Falticeni 
Obiective: Pensiunea “Vitoria”, Casa memoriala “Aurel 
Dumitraşcu”, Cabana de vânătoare Mânza (8km) - Cătunul 
Pârâul Ungurului (10 km) - Şoseaua de pe Stânişoara şi podurile 
de piatră construite de italieni la începutul secolului al XX-lea, 
„Crucea Talienilor” evocată de Sadoveanu în „Baltagul” - Podul 
lui Lipan - Stânile din Borca şi Mălini - ruine de cazemate şi 
tranşee din cel de-al doilea război mondial. 
O varianta mai scurtă este “şoseaua veche” sau “drumul ruşilor” 
în lungul pârâului Glodişor, marcaj triunghi rosu, timp de parcurs 
2-3 ore. 
2. Traseu de creastă Vf. Bivolul (1530 m) - Şaua Stânişoarei - Vf. 
Muncelul (1302 m) - Vf. Băişescu (1340 m) - Şaua Cotârgaşi 
(marcaj bandă roşie) cu legătură spre Şaua Puzdra şi Muntele 
Rarău (inaccesibil în timpul iernii). Din vârful Bivolul se poate 
ajunge în pasul Petru-Vodî, drum de creastă, nemarcat. 
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Perspectivele dezvoltarii turismului  
Desi oferta este atractivă, turismul în Borca se dezvoltă 

cu paşi timizi. Pot fi invocate distanţele mari până în centrele 
urbane şi capitala, infrastructura rutieră de pe valea Bistritei, 
afectată de alunecări de teren, dar chiar şi în aceste condiţii, de 
la Bicaz până la Borca, pensiunile agroturistice se înmulţesc de 
la un an la altul. Ca urmare cauzele trebuie cautate mai degraba 
în interiorul localităţìi 

Miza pentru viitorul turistic al comunei este agroturismul, 
care beneficiază de excelente condiţii. Alături de cele amintite la 
potentialul turistic mai pot fi adaugate: excedentul de spaţiu în 
multe gospodării, disponibilitatea unor agenti economici de a 
investi în acest sector, existenta unei forţe de muncă tinere, cu 
studii medii, fiind formată din absolventi ai Grupului Scolar din 
localitate unde au existat clase postliceale cu profil agroturistic, 
iar in atenţia conducerii şcolii este reintroducerea acestei 
specializări la cursurile liceale, producerea alimentelor ecologice, 
poziţia strategică a comunei , la distanşe rezonabile fata de zone 
turistice consacrate: Muntii Ceahlău şi statiunea Durău (40 km), 
M.Rarău-Giumalău (40 km), Cheile Bicazului (90 km), 
mânăstirile nemţene (70 km), mânăstirile bucovinene (70-100 
km), staţiunile Borsec şi Vatra Dornei (50-60 km). Pentru 
petrecea timpului liber se pot face plimbari ecvestre, cu căruţa, 
trăsura sau bicicletele de teren, pe fostele drumuri forestiere, 
poate fi initiat turismul nautic. 

Dezvoltarea agroturismului ar aduce beneficii înseminate 
pentru toată lumea: locuri de muncă nu doar pentru tineri ci şi 
pentru persoanele trecute de 40 de ani, defavorizate pe piata 
muncii,revigorarea unor tradiţii şi mesteşuguri, dezvoltarea 
serviciilor, creşterea bugetului local din care se poate investi în 
modernizarea infrastructurii localităţii, în publicitate turistică, atât 
în ţară cât şi în străinătate, folosindu-se toate canalele posibile, 
in organizarea unor manifestari care sa atragă turiştii. 
Singurele forme de de publicitate excistente pâna acum,sunt 
site-ul comunei, care trebuie corectat şi actualizat, un pliant cu 
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prezentarea comunei şi o broşură cu traseele turistice din zonă, 
care au ca bază de plecare, Borca. 

Prin proiectele de finantare natională sau europene se 
pot atrage fonduri înseminate care să acopere în bună parte 
investitiile necesare dezvoltarii agroturismului în Borca. 
 
3. Practici magice şi religioase 

Deşi trăim în secolul al XXI-lea, încă mai circulă tradiţii, 
obiceiuri (unora li se par superstiţii), care alcătuiesc legile vieţii şi 
vin dintr-o istorie de milenii. Soarta omului s-a împletit cu cea a 
animalelor domestice şi cu cea a recoltelor. Pentru îmbunarea 
sau alungarea forţelor malefice, gândirea populară a analizat 
logic, a premeditat şi a cunoscut lumea înconjurătoare mai bine 
decat minţile unor specialişti o pot face (meteorologi, agricultori, 
zootehnişti etc.). 

Bine cunoscut este “calendarul cepii”: se lăsa peste 
noapte 12 foi de ceapă, în fiecare punandu-se puţină sare. In 
funcţie de umiditatea din fiecare foaie se stabilea cum vor fi lunile 
anului, mai umede sau mai secetoase. 

La sărbătorile de peste an: Sf.Gheorghe, Florii, Inălţare, 
Rusalii (Dumunica Mare), se pun ramuri verzi, de salcie, tei, 
busuioc, la casa şi la adăpostul animalelor. Semnificaţia de 
protecţie vegetală s-a extins asupra întregului perimetru al 
gospodăriei şi al cuplului. 

Mulţi sfinţi sunt consideraţi apărători ai animalelor: Sf. 
Vasile (1 ianuarie), Bobotează (6 ianuarie), Sf. Ioan (7 ianuarie), 
Sf. Atanasie (18 ianuarie), Filipii de iarnă (la şase săptămâni 
dupa Crăciun), Sf. Trif (1 februarie), Sf.Harlambie (10 februarie), 
Sf. Alexie (17 martie), Sf. Toader (prima sâmbăta din Postul 
Mare), Sf. Petru (29 iunie), Sf.Foca (23 iulie), Sf. Pantelimon (27 
iulie), Sf.Andrei (30 noiembrie), Sf Spiridon (12 decembrie). De 
Sf. Andrei se ung uşile şi ferestrele cu usturoi, ca să nu vină 
strigoii. 

Existenta se desfasoara, de la intrarea in materie, sub 
semnul unei lumi stiute si uitate. Reguli nescrise cunoscute de 
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toata lumea, controleaza fiecare moment al vietii, chiar inainte de 
nastere: 
- Sa nu se uite femeia insarcinata la om urat, ca asa va fi copilul; 
- Sa nu pofteasca ceva si sa nu i se dea, ca va naste un copil 
bolnavicios; 
- Sa poarte la brau geluitura pentru a avea copilul par frumos si 
cret. 
Preocuparile mamei vor fi cele ce vor avea rol determinant in 
viata copilului. Influenta psihicului uman, a vibratiei si lungimii de 
unda, actiuni determinante asupra noului nascut sunt cunoscute 
din preistorie si pastrate mai ales de femei: 
- La prima scalda, copilului i se pun in baie un ban de argint, 
pentru asigurarea simbolica a noului trai, flori aromate ca sa 
miroasa frumos, miere de albine ca sa fie dulce, pana de gasca 
pentru a fi usor la mers si la dans. Apa din scaldatoare se arunca 
intr-un loc curat, de preferinta la radacina unui copac viguros 
care-i va calauzi destinul; 
- La taierea motului copilului i se aduc obiecte, ca el atingandu-
le cu manutele sa-si prevada singur destinul; 
- La primul pas al copilului se face cruce pentru ca drumul in viata 
sa-i fie calauzit de bine; 
- La nastere fiecare copil primeste un Inger Pazitor, care-i 
calauzeste destinul, il apara si-l ajuta daca i se cere ajutor. Prima 
rugaciune pe care o invata copilul este catre Ingerul Pazitor. 
- Copilului i se mai spune ca are un Inger Bun pe umărul drept, 
care-l îndeamană la fapte bune şi le consemnează în Cartea 
Vieţii, şi un Inger Rău pe umărul stâng care-l îndeamnă la fapte 
rele, pe care de asemenea le înseamnă, pentru balanţa sufletului 
din viaţa de dincolo. Ingerul Bun plânge când copilul face o faptă 
rea şi se bucură cand face o faptă bună. 
Niciodata mama să nu-şi dea copilul Necuratului că acela va veni 
şi-l va lua în stăpânire. 
- Cei şapte ani de acasă, să fie sub semnul Binelui, al faptelor 
bune, al gândurilor pozitive care-l vor călăuzi în viaţă. Gândul şi 
fapta determină cursul vieţii. “Bine faci, bine găseşti,”Cine 
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seamănă vânt culege furtună” sunt cuvinte pe care le aude 
oricine, din gura oricui. 
Interdictiile sunt permanente si intrate in uz. Inca mai persista 
“predictiile” de genul: 
- Să nu ieşi din casă nespălat şi neschimbat; 
- Când pleci, să nu te întorci din drum că-ţi merge rău; 
- Să nu te uiţi înapoi că se iau păzitorii casei după tine; 
- Să nu mănânci carne din care nu s-a scurs sângele, iar sângele 
rămas şi care se ridică la fiert (spuma).să fie aruncat. 
- Să nu te însoţeşti cu omul rău care iţi suge vlaga; 
- Mătura să stea întoarsă la usă ca răul să se întorcă şi el; 
- Gunoiul nu se dă lunea afară sau după apusul soarelui, că-ţi 
merge rău la vite sau vine uliul la găini. 
Unele zile au ecouri rele. In unele zile nu poţi începe nici-o 
lucrare, acele zile nefiind benefice. 
- Să nu începi lucrul marţea sau în zi de post; 
- Sa nu pleci la drum martea. 
Omul are perioade în viată când este predispus la accidente 
(cumpenele) cunoscute de ştiinţă ca perioade de minim ale 
bioritmurilor fizice, psihice, intelectuale. 

In cazul decesului unei persoane, trei zile pana la 
inmormantare, se pune pe pervazul ferestrei apa si zahar ca 
sufletul, care nu paraseste casa pana la 40 de zile, sa aiba 
strictul necesar. 

Credinta in vraji este inca inradacinata in popor. De vraji 
te feresti prin gandul frumos si bun despre oricine. Gandul, ochiul 
si privirea rea pot sa te deoache, iar descantecul de deochi este 
stiut de toti. Sa porti rosu sa nu te deochi, sa scuipi de trei ori 
pentru a alunga deochiul. 
In seara Anului Nou (Sfântul Vasile) şi a Bobotezei se încearcă 
aflarea destinului pentru tineri şi se fac previziuni pentru mersul 
naturii în anul ce urmează . 

La ora doisprezece noaptea, fetele puneau o verighetă 
într-un pahar cu apă ca să-şi privească ursitul; sau priveau între 
două oglinzi paralele cu lumânarea de la Paste aprinsă, să-si 
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vadă ursitul; sau, la culcare, puneau busuioc sub pernă pentru 
a-şi visa ursitul. Directia din care se aude primul lătrat indica locul 
de unde ar putea veni ursitul. 

Prezumtiva cunoaştere a destinului, cu ocazia 
sărbătorilor de început de an, deochiatul, făcătura, practicile 
magice legate de acestea, fac parte dintr-o mitologie populară pe 
care ortodoxia nu le-a absolvit. Medicina magică, (“descântatul”) 
încă se mai practică, ba chiar se transmite şi celor tineri, dar 
aceasta poate constitui un capitol separat. Dacă aceste obiceiuri 
sunt populare, nu se poate trece peste slujbele care se fac în 
casa creştinului, de sfinţire şi de exorcizare. In ciuda celor câteva 
decenii de ateism militant, oamenii din Borca au rămas, totuşi, 
legaţi de biserica. 
 
Bibliotecile si lectura publica 
 

Sediul Bibliotecii şcolare şi al CDI 
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In anul 1897, la iniţiativa silvicultorului adjunct, de la 
Domeniul Coroanei, este înfiinţată o societate de lectură formată 
din 12 membri, care se întruneau în timpul liber. In 1898 
administratorul Domeniului a dotat societatea cu cărţi, tablouri şi 
mobilier. La început s-au trimis cărţi cu conţinut istoric, mai târziu 
din domeniul economiei naţionale, iar în timpul din urmă scrieri 
de interes popular şi publicaţiile Academiei Române, “Afară de 
cărţile destinate bibliotecarilor se distribuiau, in fiecare an, la 
cererile învăţătorilor, diferite materiale didactice în natură şi în 
bani”. (A. Berian) 
La sfârşitul secolului al IX-lea biblioteca din Borca avea 390 
volume, iar cea din Mădei, 335 volume, care se împrumutau 
sătenilor. In judeţul Suceava (Borca aparţinea atunci de acest 
judeţ) erau până la 1900, 32 biblioteci, iar în 1903 erau 52. 
Judetul Suceava ocupa locul II pe ţară dupa judeţul Vâlcea. 
Invăţătorii din zonă donau şi ei, celor doua biblioteci, cărţi şi 
reviste. In 1912 la Borca erau 918 volume, iar la Mădei 700 
volume. Revizorul Gheorgheasa propune un spor de 10% la 
salariul învăţătorilor care se ocupau de biblioteci, propunere 
neacceptată de minister. 

Invăţătorul titular, gradul I. C. Popovici a înfiinţat o 
bibliotecă şcolară, care în 1930 avea peste 700 de volume, 
cercetate cu interes şi de elevi şi de săteni. Acest învăţător a 
dominat toate sectoarele cultural-artistice din satul Borca. 
 
6.1. Biblioteca comunala 
 
In anul 1948 biblioteca Domeniului Coroanei (aflată intr-o clădire 
pe locul actualului bloc al cadrelor didactice) s-a mutat în clădirea 
situata azi la intrarea in liceu, iar din 1952 în incinta Căminului 
Cultural, unde se află şi acum. Pe atunci, bibliotecară era 
Varvara Panţâru, urmată de: Tatiana Bondar, Virgil Trofin, înv. 
Laurenţia Amariei, Ileana Deaconescu, Alexandru Radu, Costel 
Ana, Vasilica Bondar, Mircea Afloarei, Iolanda Lupescu. Cărţile 
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se primeau de la “raion”, deşi nu s-a găsit nici-un registru 
inventar. 

Primul registru de inventar dateaza de la 15.XII.1966, 
având înscrise pe el urmatoarele: “Incheiat astăzi (probabil 
proces-verbal), 15.XII.1966. Prezentul registru inventar conţine 
un număr de 99 file, numerotate de la nr.1 la 99. Bibliotecar, 
Ileana Deaconescu”. Bibliotecara Ileana Deaconescu a fost 
prima cu normă întreagă. Nu-şi aminteşte ce număr de volume 
avea biblioteca, fiind exclus ca la începutul anilor ’60 sa fie numai 
99 de volume. 

Intre 1975-1976 biblioteca avea 6936 volume. Deşi 
numărul de înregistrare, la 24 iulie 1998 era 25.375 (ultimul 
număr), biblioteca număra la sfârşitul anului 1997, 9.378 volume. 
In 1990 s-au găsit fişe ale cititorilor datând de zeci de ani. 
Inexistenţa legilor, indemnizaţia cu care s-a lucrat câteva decenii, 
nepăsarea cititorilor au făcut să se piardă mii de cărti, care au 
fost plătite sau casate. Introducerea în biblioteci a cărţilor 
ideologice, pe care nu le citea nimeni, “purificarea“ şi scoaterea 
din circulaţie a numelor de autori care incomodau, indiferenţa 
faţă de informare şi de transmiterea culturii, a însemnat o mare 
batjocură şi faţă de om şi faţă de carte. Sufocaţi de ideologie şi 
injosiţi, cititorii nu au avut libertatea să aleagă şi să se 
instruiască. De aceea rolul bibliotecarului este foarte important. 
Intr-un sat unde există o mică bibliotecă enciclopedică, 
bibliotecarul este cel mai instruit, cel mai bun cititor şi critic literar. 
Având fonduri pentru procurarea cărţilor, bibliotecarul nu trebuie 
să piardă pe nimeni din vedere: copii, elevi, intelectuali, ţărani, 
sivicultori, medici etc., alegând valoarea în locul kitsch-ului. 

Bugetul alocat cărţii era, în 1998, foarte mic, în condiţiile 
unei inflaţii rapide, ca urmare, în bibliotecă intrau puţine cărţi: 126 
volume în 1990, 253 vol. în 1994. Cele mai multe intră în 1997, 
423 volume, primindu-se donaţii importante din partea scriitorului 
Adrian Alui Gheorghe (140 vol.) şi fundaţiei “G.T. Kirileanu”- 
Piatra Neamţ, 66 volume. Având în vedere costurile mari ale 
cărţilor, bugetul alocat lunar ar trebui să acopere cerinţele de 
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carte din toate domeniile solicitate pe plan local. In prezent 
spaţiul bibliotecii este impropriu, nu există o sală de lectură şi nici 
posibilităţi de amenajare a acesteia, deşi Biblioteca comunală s-
a impus în viaţa culturală şi educativă locală prin activitaţi diverse 
şi prin colaborări fructuoase cu Biblioteca şcolară, cu cadrele 
didactice şi elevii Grupului Scolar Borca. 

Bibliotecile publice au misiunea de a depăşi vechile tipare 
şi de a deveni adevărate centre culturale, prin aceasta 
întelegându-se asumarea mai multor responsabilitaţi şi 
implicarea în viaţa comunităţii, cu noi servicii şi activităţi ce 
privesc, în principal, următoarele oportunităti: 
- dezvoltarea şi înnoirea colecţiilor de cărti, ziare, reviste; 
- achiziţionarea de calculatoare şi construirea unor baza de date, 
în regim tradiţional şi informatizat, privind: colecţiile de 
documente specifice ale bibliotecii, a activităţilor şi serviciilor de 
interes public de pe raza localităţii; relaţia cetăţean-administraţie 
publică locală; informarea juridică a cetăţenilor; orientarea, 
formarea şi perfecţionarea profesională; memoria culturală si 
audio-vizuală; proiectele şi programele comunitare locale; 
informarea comunitară europeană; organizarea de activităţi 
cultural-educative în colaborare cu instituţiile şi specialiştii de pe 
raza comunei, ori de la alt nivel; realizarea unor studii şi cercetări 
monografice asupra comunitătii locale, si redactarea lor. 

Acceptând deopotrivă adevărul că, daca dorim să avem 
împliniri cu adevărat trainice în activitatea noastră, nu putem 
scăpa din vedere aspectele devenirii cultural-sociale a 
oamenilor. E bine ca pe langă drumuri, canalizare şi reabilitări de 
localuri, să înfăptuim şi” reabilitarea morală” a bibliotecii 
comunale. 

Biblioteca comunală Borca este printre puţinele biblioteci 
din judeţul Neamţ. Biblioteca a organizat în fiecare lună activităţi 
la care au participat tineri, intelectuali, localnici (de exemplu 
veteranii de razboi). Aceste activităţi au avut ca invitati preoti, 
psihologi, doctori, actori, poeti. S-au prezentat carţi şi s-a 
discutat, plecand de la subiectul lor, despre marile probleme ale 
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vietii, s-a dialogat pe teme dintre cele mai diverse. Au fost 
organizate concursuri de poezie, de teatru, a existat chiar un cerc 
de teatru si un cenaclu. Dar cel mai emotionant eveniment a fost 
o întâlnire cu veteranii de razboi. Fiecare în parte şi-a spus 
povestea cutremurătoare despre frică şi supravieţuire. Există şi 
un film cu această activitate. 

In anul 2007 în bibliotecă au intrat 340 volume în valoare 
de 4819,17 lei. 186 volume au fost donate de inginer Ionel 
Dumitrascu, 25 volume au fost donate de Ministerul Culturii şi 
Cultelor şi de Fundaţia “G.T. Kirileanu” Piatra Neamt, 5 volume 
au fost donate de librăria “Cetatea Doamnei” Piatra Neamt, iar 
128 volume au fost cumpărate din finaţare locală. 

Muzeul etnografic din Madei  
 In anul 1984, profesorii Ana şi Gheorghe Bondar au inaugurat 
muzeul sătesc cu obiecte adunate cu migală şi răbdare. In 
muzeu sunt expuse aproape 300 de piese vechi, de o valoare 
inestimabilă: peste 52 de costume populare, unele cu o vechime 
de 200 ani, circa 120 de ştergare lucrate cu maiestrie de bunici 
şi strabunici, trăistuţe, plocăzi, obiecte de uz gospodăresc 
(stative, suveici, sucale, furci de tors fuse, drugi), zeci de oale, 
castroane, ulcele de lut), colecţie de linguri de lemn, covoare din 
lână, cergi, cuverturi, un buzdugan folosit pentru confectionarea 
nojiţelor la opinci, maşină de tors şi numărat firele, plug de lemn 
cu brăzdar de fier, scaune de geluit, maşina de depănat scule 
(din lemn), coveţi, lada de zestre, obiecte folosite la stână 
(ustensile de lemn pentru prepararea si pastrarea brânzeturilor, 
scafe, cofe, ciubere, tipare de caş), şapte genţi din piele de vacă, 
genţi cu unghii etc. Colecţia este expusă într-o clădire veche, de 
fapt vechea şcoală din Mădei, care datează din vremea lui Al. I. 
Cuza. Eforturile acestor oameni şi mai ales valoarea exponatelor 
ar merita o mai mare atenţie din partea autorităţilor locale în ceea 
ce priveşte întreţinerea cladirii, condiţiile de expunere a pieselor, 
semnalizarea muzeului, publicitatea. 
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Casa memorială “Aurel Dumitraşcu” 
Este situată la 2 km de centrul comunei, într-o “dumbravă 

minunată” în care se 
distinge oţetarul, un 
frumos copac de 
origine mediteraneană, 
bătrânul liliac alb şi 
tufele de flori. Pe uşa 
camerei poetului a stat 
lipita mult timp o pagină 
de mijloc dintr-o revistă 
“Paris Match” pe care 
scria “Je suis bien”. 

In camera de 
lucru a rămas o imensă bibliotecă, o acuarelă cu portretul 
poetului făcută de Marian Amariei la Sulina, un coral primit în dar 
de la Bogdan-Smeu Kirileanu, zeci de reviste, albumele cu artişti 
(o ocupaţie din 
copilărie), zeci de 
discuri şi reproduceri 
de artă. Pe masa de 
lucru au rămas cărţile 
care urmau să fie citite 
sau traduse (traducea 
din limba franceză), 
fotografiile cu prietenii 
cei mai apropiaţi, 
plicurile pentru 
corespondenţă (era un 
mare  epistolier), creioanele, pătratelele albastre de la Raveca 
Păştinaru, pe care-şi făcea mici însemnări. 
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In casă mai sunt tablouri în ulei pictate 
de Ionel, fratele poetului. Aurel Dumitraşcu 
picta rar, mai ales când era vizitat de pictoriţa 
Gabriela Irimescu.In aceeaşi cameră se află 
bustul din bronz al poetului, iar pe peretele 
exterior este fixată o placă de marmură cu 
numele său. Casa este vizitată anual de zeci 
de poeţi care nu l-au uitat, fiind întâmpinaţi de 
Maria Dumitraşcu, mama poetului (87 de ani 
în 2008).                                                                                
 
Poetul AUREL DUMITRASCU 

A fost un poet de prim rang al generţiei ’80, de o 
verticalitate exemplară, dar şi fragil şi vulnerabil.Boala cu care a 
trait o tinereţe întreagă, fară să ştie despre ce este vorba, l-a 
făcut curajos în a emite reflexii şi replici dintre cele mai crude. 

El simţea că timpul îi este măsurat, de aici graba de a citi 
cat mai mult, de a traduce, de a asculta muzică, de a impune 
bunul gust acolo unde non-valoarea avea rădăcini foarte adânci. 
A fost un prieten rar întâlnit, dăruia atât de multă afecţiune şi voia 
să primească înapoi cu aceeaşi măsură. 

Iminenţa sfârşitului şi absurditatea dictaturii lui 
Ceauşescu au făcut din el un dizident. Stia că nu mai are ce 
pierde. Din păcate anul 1990 a fost unul al dezamăgirilor sociale 
.El se manifesta pătimaş în publicistică, cu o luciditate şi o 
onestitate care, culmea, a lezat pe mulţi. Câţiva ani a fost 
profesor la Borca. Modul sau non-conformist de a preda a 
deranjat pe multi pedagogi, dar copiii pe care i-a format atunci au 
devenit astazi maturi cu lecturi esenţiale (mulţi sunt cititori ai 
bibliotecii). Pentru cei care l-au cunoscut cu adevărat, şi nu sunt 
puţini, Aurel Dumitrascu rămâne o amintire frumoasă. 

Aurel Dumitrascu s-a născut la 21 noiembrie 1955 în satul 
Sabasa, comuna Borca al doilea copil al Mariei şi al lui Petre 
Dumitraşcu. 
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- Intre anii 1963-1974, urmeaza cursurile gimnaziale la Scoala 
Sabasa şi pe cele liceale la Liceul din Borca; 
- In anul 1976, debutează în revista “Tomis’, dupa care publică 
versuri în toate revistele din ţară; 
- Intre anii 1983-1987 urmează cursurile Facultăţii de Filologie a 
Universitatii “Al.I.Cuza” din Iaşi, secţia română-franceză, pe care 
le încheie cu o excelentă lucrare de diplomă dedicată poeziei a 
doi poeti dispăruţi prematur: Virgil Mazilescu şi Daniel Turcea; 
- In anul 1984, debut în volum cu “Furtunile memoriei”, la Editura 
“Albatros”, initial volumul se numise “Tratatul de eretică” după ce 
intenţionase, dupa cum scrie in jurnal, să-l intituleze “Divina 
Paradoxalia”. Modificările impuse de editor au schimbat toată 
structura iniţială a cărţii. (Din jurnalul poetului:”Un barbat care 
peste sase zile va face 29 de ani este mulţumit. Are în faţa lui 
prima carte publicată dintre cele pe care le-a scris până acum. 
Nu e fericit. E multumit doar. Acum se plânge mai puţin. E atât 
de important să nu fii mereu cu o lacrimă în gând! Cartea aceasta 
nu e o revoluţie în poezia republicii lui.O,nu! Chiar de-ar fi, n-ar 
putea fi! Pentru că nu a fost tiparită aşa cum a scris-o acest 
bărbat. Sunt atâtea versuri eliminate din texte! Si atatea greşeli 
de tipar! Bărbatul nu se plânge. E mulţumit. Afară e un ger nebun. 
El stă singur şi stă cu această primă carte a sa. Cartea poartă un 
titlu pe care el nu-l dorea pe coperta: “Furtunile memoriei”. 
Barbatul care a scris această carte eşti tu. ”8 noiembrie 
1984;”Carnete maro”, vol. I. 201); 
- A doua carte, “Biblioteca din Nord”, apare în anul 1986, la 
Editura “Cartea Românească”. (Din jurnal: “Ai scris <<Biblioteca 
din Nord>> greu. Ea este reflexul unei unice obsesii: <<Sarpele 
din mine se hrăneşte cu cărti>> şi al unui singur paradox, cu care 
şi începe: <<Eu nu vreau să trăiesc, eu vreau să citesc>>. <<O 
ars doloris perpetuă, punctată de duioşii livreşti>>; 24 iunie 1986; 
<<Carnete maro>>, vol.II, 2003). Pentru acest volum i se atribuie 
premiul “Mihai Eminescu” al Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi; 
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- In anul 1988, depune la Editura “Cartea Românească” volumul 
“Mesagerul”, care nu are nici-o şansă să apară din cauza 
cenzurii; 
- Pe data de 16 septembrie 1990, într-o duminică, se stinge din 
viată înainte de a implini 35 de ani, la Spitalul Fundeni din 
Bucureşti, secerat de o boală necruţatoare (leucemie). Este 
înmormântat în satul natal, Sabasa, din Borca; 
- Ultima poezie scrisă, pe data de 12 septembrie 1990, în spitalul 
din Piatra Neamţ, pare un auto-requiem: 
“Alţii o duc mai rău şi trăiesc mai mult 
să vadă soarele cum răsare. 
(Dacă eu 
mai bine o duc voi muri timpuriu…?) 
Si câti ani cu lama aceasta am umblat 
(si)altii citind rău credeau că sint 
sentimental (un poet de la est!) - şi 
dacă lama care hăcuieşte creierul 
meu e un sentiment stupid atunci 
sint un sentimental şi nu întîmplător pe balcon 
seara mă gândesc la 
scriitorul mishima. Nu avea nimic de ascuns. 
Pe balcon stau cu o (pasăre) moartă.” 
- In anul 1992, apare postum volumul “Mesagerul’, la Editura 
Canova, din Iaşi; manuscrisul pierdut la Editura Cartea 
Românească a fost refăcut, dupa un “cuprins” din manuscrisele 
poetului, de către fratele său, Ion Dumitraşcu, şi de Adrian Alui 
Gheorghe; Ingrijitorii ediţiei au fosat Lucian Vasiliu şi Aurel 
Andrei; Gheorghe Grigurcu, 1993: “Am acum în faţă volumul său 
postum, “Mesagerul”, care ne relevă faptul că vocaţia sa lirică se 
impletea, până la o emoţionantă confuzie, cu presentimentul 
stingerii. De la un capăt la altul, textele sunt înfiorate de motivul 
thanatic, devenit resignare, ironie, tandreţe, fantezie, modelat 
precum o plastilina docilă, într-o diversitate de forme ce trădează 
o conştiinţă dramatică în necurmata luptă cu sine….”); 
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- In anul 1995, apare al doilea volum cu inedite, “Tratatul de 
eretică” la Editura Timpul din Iasi (redactor Cassian Maria 
Spiridon); realizatorul selecţiei şi ingrijitorul ei a fost Adrian Alui 
Gheorghe; 
- In anul 1997, apare volumul “Mesagerul” - opera poetică, la 
Editura Timpul, 1997, edţtie îngrijită de Adrian Alui Gheorghe, cu 
o prefaţă de Emil Iordache şi o postfaţă de Gheorghe Grigurcu; 
- Volumul de poeme inedite “Fiara melancolică” apare la Editura 
Axa din Botoşani, în anul 1999, în colecţia “La steaua. Poeti 
optzecişti” (sriere îngrijită de Gellu Dorian), seleţtie şi ingrijire 
ediţie Adrian Alui Gheorghe; 
- In 2004, la Editura “Conta”, apare antologia “Scene din viata 
poetului”, îngrijită de Adrian Alui Gheorghe cu o postfaţă de 
Vasile Spiridon; 
- In anul 2006 apare o altă selecţie din poezia lui Aurel 
Dumitrascu, sub titlul “Divina paradoxalia”, la Editura “Pararlela 
45”, în îngrijirea lui Adrian Alui Gheorghe, cu o postfaţă de 
Gheorghe Grigurcu; 
- Aurel Dumitrascu a fost prezent în toate antologiile de poezie 
de dupa 1992, realizate de Laureţtiu Ulici, Marin Mincu, Dumitru 
Chioaru, Dan-Silviu Boerescu, Alexandru Muşina; 
- In anul 1991, un consistent grupaj de versuri apare în Anglia, în 
traducere, într-o reprezentativă antologie de poezie românească, 
la Editura Forest Books; în anul 1997 apare în traducere în limba 
maghiară, într-o antologie editată la Budapesta (alaturi de Ion 
Mureşan şi Bogdan Ghiu); 
- Din anul 1994 se desfăşoară la Piatra Neamt, Concursul 
naţional de poezie “Aurel Dumitraşcu”, debut în volum, care dă 
şansa unui tânăr poet să se afirme; 
- Au rămas în urma poetului Aurel Dumitraşcu numeroase 
proiecte de cărţi de poeme, un jurnal care acoperă amaraciunile 
unui tânăr scriitor, într-un timp traversat de sinistre ideologii, ca 
şi o bogată corespondenţă cu scriitori şi prieteni din ţară; 
- O parte din paginile jurnalului a apărut în volume sub titlul 
“Carnete maro”, la Editura Timpul (vol. I în anul 2001, vol. II în 
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anul 2003, vol. III în anul 2004 şi vol. IV în anul 2005), în îngrijirea 
lui Adrian Alui Gheorghe, iar corespondenţa cu acesta a apărut 
în volumul “Frig”; 
- In anul 2005 a primit titlul de “Cetăţean de onoare”, post-
mortem, al oraşului Piatra Neamţ şi al comunei natale, Borca; 
- O stradă din Piatra Neamţ îi poartă numele înca din 1995; 
- Au scris comentarii critice la cărtile semnate de Aurel 
Dumitrascu (lista este incompletă, ordinea este întâmplătoare: 
Laurenţiu Ulici, Mircea Martin, Gheorghe Grigircu, Adrian Marini, 
Marin Mincu, Cezar Ivănescu, Victor Felea, Constanţa Buzea, 
Traian T. Coşovei, Radu G. Teposu, Val Condurache, Daniel 
Dumitriu, Romul Munteanu, Constantin Pricop, Radu Săplacan, 
Nichita Danilov, Costin Tuchilă, Nicolae Ciobanu, Al. Călinescu, 
Vladimir Bălănică, Gelu Dorian, Cristian Livescu, Ovidiu 
Nimigean, Mircea Bârsilă, Nicolae Coande, George Vulturescu, 
Ioan Bot, Ion Zubaşcu, Marian Odangiu, Ioana Dinulescu, Mihai 
Iordache, Cristian Stamatoiu, Constantin Acosmei, Lucian 
Vasiliu, Vasile Spiridon. 
 

Biblioteca publică  are un nou spațiu din 2013, 
funcționând tot în incinta caminului cultural,în locul grădiniței. Din 
2016 poartă numele poetului  Aurel Dumitrașcu. Activitățile 
culturale organizate de bibliotecă au căpătat notorietate, 
adresându-se atât elevilor de liceu, cât și publicului din 
zonă.Printre participanți se numără și cadrele didactice de pe 
Valea Bistriței .Având un asemenea public,suntem și noi obligați 
să ne documentăm minuțios și să avem cele mai aprofundate 
expuneri. Printre activitățile cele mai reușite amintim: 
prezentarea cărții ” Plutăritul pe Bistrița” și a autorului ei, prof. 
Constantin Cojocaru- Țuiac ,Omagiu lui Brâncuși,  Eminesciana, 
Anul omagial Caragiale și filmul ” Două lozuri”, Anul icoanei-
2017,conferința ” Maica Domnului, modelul femeii creștine” ,cu 
invitați de la Mănăstirea Petru-Vodă. Trebuie menționat faptul că 
invitații de la Petru-Vodă monahul Filotheu Bălan, 
ieroschimonahul Ioan Șișmanian, preotul Mihai - Andrei Aldea, 
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monahia Iustina Bujor umplu sala de spectatori cu ocazia 
conferințelor pe care le susțin. Biblioteca și liceul Borca au 
împreună un parteneriat prolific, din care cei mai câștigați sunt 
tinerii liceeni. Tot biblioteca publică organizează cursuri de 
jurnalism școlar cu grupe de elevi începători și inițiați. Cu acești 
elevi se editează și revista liceului ” Biblioteca din Nord”, care a 
împlinit peste 20 de ani de la înființare.Revista a obținut 
numeroase premii la concursurile de reviste școlare, ultimele 
fiind în 2015, premiul I și în 2017, premiul al 3-lea. În 2015 
biblioteca Borca a fost distinsă cu premiul  de excelență pentru 
întreaga activitate, din partea Bibliotecii județene Piatra Neamț. 
În anul 2017, bibliotecii Borca i s-a oferit diploma de excelență 
pentru performanță culturală la Gala Superlativelor Culturale ale 
anului 2016 ,la Piatra Neamț. Una dintre cele mai importante 
diplome este cea de recunoștință , primită din partea liceului 
Borca în 2017, pentru implicarea în activitățile culturale din liceu 
și din comunitate. Biblioteca dispune de 10000 de volume. Anual 
se primesc fonduri de la primărie pentru achiziția de cărți. În anul 
2017 s-au făcut lucrări de modernizare și de igienizare a 
bibliotecii, de către primărie.Biblioteca ” Aurel Dumitrașcu”, prin 
toată munca de până acum, a făcut cunoscut numele comunei 
Borca , atât în zonă, cât și în țară. 
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Comuna Hangu, străveche aşezare românească 
 

LILIANA PÎNTEA, Biblioteca Hangu 
   

Bibliotecar: PÎNTEA LILIANA, 
născută la 19.10.1970, comuna Hangu, 
județul Neamț,  încadrată la Biblioteca 
Comunală Hangu din anul 1990. Cursuri 
absolvite: 2010 - Bazele Serviciilor Noi de 
Bibliotecă, 2009 - Utilizare calculator. 
Prelucrare informații. Aplicarea TIC în școală 
și afaceri, 2008 - Tehnologia Informatței și 
administrarea calculatoarelor cu Internet 
pentru public, în biblioteci, 2007 - Biblioteca 
în societatea informaționala, 1999 - Procese 
democratice în educarea adulților, 
Cunoștinte despre Sisteme democratice sau 
administrația în societatea locală, 1999 - 
Manegementul activităţilor agro-turistice, 
1992 – 1994  Diploma de absolvire a Școlii Postliceale „Bazele 
Biblioteconomiei”,  1985 – 1989 Liceul Industrial nr. 6 Piatra Neamt, 
profil Filologie Istorie, Diplomă de bacalaureat. 
2011 – prezent -  Presedinte al Asociației Culturale Hangu 
1995 – prezent – membră de onoare a Fundației Culturale “Gavriil 
Galinescu” 
1997 –  2005 – membră în colectivul de redactie al revistei locale “Țara 
Hangului” 
2006 – 2009 – redactor șef al revistei “Țara Hangului” 
2010 – prezent -  redactor șef al revistei locale “Ecoul Hangului”  
2016 – prezent – membră în colectivul redacțional al revistei 
”Eminesciana” 
Partener in proiectul “ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAȘTERE” – 2008 
Partener de proiect "ȘCOALA VIRTUALA", 2010 
Partener în Proiectul ”Biblioteca pentru toți” inițiat de Primăria Palanca,  
în cadrul Programului eCultura, al Proiectului Economia Bazată pe 
Cunoaștere.- 2012 
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Inițiator al  Proiectului ”LUDOTECA HANGU – SPERANȚA UNUI 
ZÂMBET”, finanțat de Asociația KGSC Community – 2013 
Inițiator al Proiectului ”E-ARHIVA COMUNITĂȚII NOASTRE” – proiect 
finanțat de Asociațai KGSC Community - 2014 
Inițiator al înființării Clubului de voluntari ”Bibliofan” 
Partener în proiectul ”Energia verde, visul energiei de mâine” – 2014 
Partener în proiectul ”Let,s Be Eco!” – 2017, proiect lansat de Garda 
Națională de Mediu și ”Let,s Do It, Româna!” 
Inițiator al parteneriatului cu Şcoala Hangu cu clasele  I – VIII, 
Parteneriatului cu Fundația Culturală “Gavriil Galinescu” si Biblioteca 
Școlii Hangu, bibliotecar Iuliana Petroaia. 
Realizator Blogg Biblioteca Comunala Hangu. 
Inițiator al tuturor proiectelor și activităților ce se desfășoară în cadrul 
Bibliotecii Hangu. 
Distincții: 
2015 –  desemnată ”Bibliotecarul anului 2014”, de către Biblioteca 
Județeană ”G. T. Kirileanu” – Neamț. 
2015 și 2016, Diplomă de excelență, oferită de către Asociația 
Numismatică și Grupul Colecționarilor  de Medalii  și Insigne – Mihai 
Eminescu, pentru merite deosebite în promovarea vieții și operei 
marelui nostru poet Mihai Eminescu. 
2017 – Diploma de excelență în ”Mentorat pentru dezvoltare 
comunitară” , oferită de Asociația KGSC Community, pentru întreaga 
activitate din perioada 2012 – 2017. 
  Bunul Dumnezeu, în marea Lui înțelepciune, mi-a dăruit cea 
mai frumoasă meserie din lume și cei mai minunați copii, ce trec zilnic 
pragul bibliotecii. Sunt un om simplu, dependent de muncă, 
perfecționist, perseverent, tenace și extrem de încăpățânat. Îmi place 
să cred că acolo unde a murit până și speranța, ne mai rămâne 
pasiunea care  să ne facă să mergem mai departe,  
Cred cu tărie că biblioteca poate schimba oamenii, nu integral, dar că 
le poate desena viața în culorile curcubeului, că îi poate determina să 
fie mai buni, mai sensibili, mai înțelegători, iar schimbarea începe din 
copilărie. 
Devize: ”Nihil sine Deo!” și ”Aș vrea să nu uit cât de mică și lipsită de 
importanță sunt trăind într-o lume atât de mare și că e nedrept și inuman 
să strivești speranța cuiva, pentru a o îndeplini pe a ta.”Renunțarea ne 
se potrivește cu felul meu de fi.  Din vizita de lucru în Danemarca  
(noiembrie 1999) unde am plecat împreună cu alți 24 bibliotecari, din 
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toată țara, m-am întors încrezătoare și cu bagajele pline de idei și de 
vise. Prieteni, puțini, dar care nu au uitat niciodată de ziua mea de 
naștere. Cel mai apropiat prieten – soțul meu, altruist, cu simțul 
umorului, înțelegător. Cel mai mult îmi place să citesc, dar am și o 
grădină cu lalele și trandafiri și doi  pisoi ”Griuț” și ”Pufosul”, care mă 
întâmpină veseli de fiecare dată  când mă întorc acasă. Îmi place să 
călătoresc. Îmi place muzica pop, desenez,  realizez ”da capo al fine”, 
împreună cu copiii, firesc, revista locală ”Ecoul Hangului” și nu mă 
plictisesc niciodată. Modelul meu – tata, un tată extrem de inteligent, 
alcătuit doar din generozitate, bunătate, înțelepciune - dusă la extrem, 
din iubire și cinste, în stare pură. 

 

Comuna Hangu, străveche aşezare românească, 
atestată documentar la 13 februarie 1458, printr-un act emis de 
Cancelaria domnitorului Ştefan cel Mare, este prezentă pe valea 
centrală a râului Bistriţa, acolo unde apele dăltuiesc cea mai 
largă deschidere subcarpatică din Munţii Bistriţei, lângă apele 
albastre ale lacului de acumulare Izvorul Muntelui-Bicaz, în care 
se oglindeşte silueta legendară a masivului Ceahlău, care 
stăpâneşte şi îmbrăţişează, în eternitatea stâncilor, acest ţinut 
binecuvântat şi de o frumuseţe fără seamăn.  
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Nicolae Iorga, în cartea sa Sate şi mănăstiri din România 

scrie: „Prin minunatul ţinut al munţilor împăduriţi, trecem încet, 
încet la Hangu, la Buhalniţa, cu frumoasele case risipite. Pe tot 
acest ţinut minunat, stăpânul, podoaba, viaţa, mişcarea e 
Bistriţa. De ardezie posomorâtă în umbra, de smaralgd între 
poene, de argint în îmbrăţişarea focară a soarelui, ca un fulger, 
nu se strecoară, nu curge, ci pluteşte regal, sub straja munţilor”, 
iar W. Kotzebuc, în lucrarea O călătorie în Carpaţii Modovei  
afirma, întorcându-se  „pe prima plută” de la Borca spre Hangu: 
„şi fiecare cotitură a râului ne înfăţişa o nouă panoramă atât de 
frumoasă şi măreaţă, încât cu greu ne luăm ochii de la dânsa”, 
iar Alexandru Vlahuţă, în „România Pitorească” ( Editura Ion 
Creangă, Bucureşti, p. 199 – 200), scrie cu o deosebită încântare 
„A doua zi plecăm cu trăsura de la Gura-Tarcăului în sus, pe 
frumoasa şosea ce se aşterne ca o prispă lată de-a lungul 
Bistriţii, pe sub poalele codrilor. Multe râuri s-aruncă  din 
strâmtorile Carpaţilor în roditoarele noastre câmpii, dar nici unul, 
însă, nu deschide în băteliştea munţilor o vale mai luminoasă şi 
mai fermecătoare ca Bistriţa Moldovii.(...) Călătorii străini cari-au 
străbătut-o pe plute, din Dorna până-n Piatra, o pun, cu drept 
cuvânt, printre cele mai frumoase ape din lume. În vechime 
curgea pe prund de aur şi purta numele de „Aurar”. Drum larg 
despică printre măguri valurile-i repezi şi falnic îi e mersul. Se-
nalţă codrii s-o privească, sprinţare-i sar pâraiele-n cale, plutaşii 
îi cântă doine, satele huzuresc pe mândrele-i maluri: pădurile au 
căprioare, izvoarele păstrăvi şi Bistriţa – lostriţi. Trecem Bicazul, 
Buhalniţa, Hangul, şi de la Răpciuni, lăsăm şoseaua ş-apucăm 
la stânga...”. 

Trecând prin aceste ţinuturi, înainte de strămutare, Alecu 
Russo scria despre frumuseţea lor fără seamăn, în „Piatra 
Teiului,” Ed. Pentru literatură, Bucureşti, 1967, pag. 301 – 302) „ 
O frumoasă şi slăbatică înfăţişare are şesul lung care porneşte 
de la Buhalniţa şi se pierde dincolo de satul Hangu, mărginit de 
doi munţi între care curge Bistriţa. Mai largă ori mai îngustă, pe 
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măsură ce  ce munţii se depărtează sau se apropie, Bistriţa, 
urmându-şi pornirea capriciilor ei, când izbindu-se de o stâncă 
zvârle în stropi argintii valurile-i înspumate, când urmând un 
povârniş mai domol, îşi rostogoleşte în solzi pânza 
scânteietoare; apoi măreaţă, bătând molcom, cu undele ei 
ţărmurile înflorite, fuge la vale, scăldând cotiturile coastei printre 
ogoare, fânaţuri ori poieni.[...] Frumos în frăgezimea şi tinereţea 
lui, desfăcându-se pe nesimţite de la poalelel Ceahlăului, şesul 
larg al Hangului se desfăşoară cu ogoare bogate, cu livezi verzi, 
cu sate pitoreşti, tăiat ici colo de aţe subţiri de apă, cu dulce 
murmur.” 

O imagine deosebit de pitorească a comunei Hangu se 
reflectă şi în lucrarea „Judeţul Neamţ, ghid turistic”, unde, 
pornind, de la Bicaz la Ceahlău şi Poiana Teiului, pe apele 
imense ale Lacul de cumulare Izvorul Muntelui – Bicaz, cu 
ambarcaţiuni care executau curse regulate, cu ani în urmă, între 
aceste localităţi se menţionează „Din dreptul satului Rugineşti 
malul drept desfăşoară o neîntreruptă succesiune de terase, 
boturi de deal şi culmi domoale, împestriţate de case pitoreşti 
care ocupă orice suprafaţă de teren capabil să susţină şi să 
asigure integritatea unei construcţii. Malul stâng, în schimb, se 
înalţă tot mai abrupt, cu păduri coborâte până în oglinda apei şi 
golfuri puţine, abia scobite în trunchiul pietros al muntelui. 
La Buhalniţa, într-un golf  la gura pârâului cu acelaşi nume, 
facem o  nouă escală, apoi ieşim în largul şes al Hangului, unde 
lacul atingelăţimea sa maximă de 2 km. Apele scânteiază orbitor 
în bătaia soarelui, iar în amurg, nimic nu poate fi mai frumos 
decât soarele însângerat, prăvălit pe coama de umbră a 
Ceahlăului şi oglindit în adâncurile tremurătoare ale apelor. 
Satele se grămădesc pe versantul stâng şi par atât de mici şi atât 
de depărtate, ca într-o liliputană lume de feerie”. (Judeţul Neamţ, 
Ghid turistic, Editura Stadion, Bucureşti, 1971, pag. 71) 

Cu casele risipite pe dealuri, unele dintre ele ascunse de 
uriaşii brazi, care au înţeles dintotdeauna bucuriile şi necazurile 
acestor oameni, cu ape ce străbat satele de la un capăt la 
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celălalt, purtând cu ele pagini nescrise din istoria acestor locuri, 
cu săteni harnici şi prietenoşi, care te întâmpină zâmbind, la orice 
pas, comuna Hangu are în componenţa sa cinci sate, prezentate 
de o parte şi de alta a Drumului Naţional 15, respectiv: 
Rugineşti, Buhalniţa, Grozăveşti, Hangu şi Chiriţeni. Aceste 
sate sunt un amestec între satele de tip risipit, caracterizate prin 
gospodării distanţate unele de altele şi cu spaţii de folosinţă 
economică, în imediata apropiere (teren arabil, teren pentru 
fâneţe) şi satele de tip răsfirat, caracterizate prin distanţe mici 
între gospodării, conturul acestora fiind mai precis. 
Natura, deşi destul de aspră, pentru locuitorii acestor ţinuturi, nu 
i-a îndepărtat, dimpotrivă i-a determinat să-şi clădească 
gospodării trainice, în locuri prielnice, în poieni, pe colinele de 
deal sau pe terasele joase ale văilor principale ale pâraielor. 
Astfel s-au dezvoltat satul Hangu de-a lungul pârâului Audia şi 
cătunul Boboteni, de-a lungul pârâului Boboteni. Celelalte sate, 
respectiv Rugineşti, Buhalniţa, Grozăveşti şi Chiriţeni, au o 
înfăţişare deosebită, cu casele aliniate, în majoritate, de-a lungul 
şoselei Piatra Neamţ – Topliţa sau risipite pe coastele dealurilor, 
străbătute din loc în loc de uliţe, lasând senzaţia că stau agăţate 
de versanţi şi se ivesc de unde te aştepţi mai puţin, pentru a-şi 
povesti trecutul.  În munţi sunt aşezările temporare, aşa 
zisele „bordeie” sau „colibe”, folosite, de obicei vara, când se face 
fânul. Cele mai multe bordeie se găsesc pe fâneţele din Poieni 
şi Bolatău, deoarece acestea se află la o distanţă mare de sate.  
Comuna Hangu, aşezată în partea de nord şi nord-est a lacului 
de acumulare Izvorul Muntelui-Bicaz, pe văile  pârâurilor Hangu 
şi Buhalniţa, cuprinzând  bazinele lor hidrografice şi ale altor 
pârâuri şi afluenţi de pe malul stâng, din cursul mijlociu al râului 
Bistriţa, este situată pe versanţii sudici ai munţilor Hangu şi 
Buhalniţa, care fac parte din Culmea Stânişoarei. 

Comuna Hangu se învecinează la nord, urmând 
cumpăna apelor de la Vârful Mare, până la Vârful Crainicu, cu 
comuna Pipirig, la est cu comuna Crăcăoani, până la Vârful 
Stirigoaiei, cu comuna Gârcina, până la Vârful Prislopaşu şi cu 
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comuna Pângăraţi până la Vârful Frasinului. La sud, de la Vârful 
Frasinului, coborând spre lacul de acumulare şi urcând până la 
Verdele, cu oraşul Bicaz, iar la sud-vest cu comuna Ceahlău, 
până la Piciorul Pancului. La vest se învecinează cu comuna 
Poiana Teiului, până la Vârful Mare. 
 Principalele cursuri de ape ale comunei sunt pârâurile 
Hangu şi Buhalniţa, cu afluenţii lor, şi pârâurile Bocănceşti, 
Rotaru, Huiduman, Grozăveşti, Dârţu şi Potoci. Afluenţii 
importanţi, în raport cu aşezările satelor, ai pârâului Hangu sunt: 
Audia, Sasu, Bolătău, Măcieş, pârâul Verii şi Mitrofan, iar ai 
pârâului Buhalniţa sunt: Sneamătul, Boura şi Fârţâgi. 
 În ceea ce priveşte denumirea comunei Hangu, pe care 
învăţătorul pensionar Teoctist Galinescu, având în vedere 
întinderea mare, populaţia numeroasă şi rolul important jucat de 
hangani, de-a lungul istoriei, o numea „Ţara Hangului”, s-au făcut 
mai multe presupuneri. Cuvântul „Hangu” derivă, cu certitudine 
din vocabula „hang”, care înseamnă ton, sunet. De aici şi 
expresia românească „a ţine hangul”, adică a seconda cu tonuri 
lungi, a acompania. Prin extensie, se poate spune că Hangu 
înseamnă ecou. Dacă luăm în consideraţie faptul că, la 1646 
misionarul catolic Bandini, călătorind prin Moldova, a constatat 
că în zona noastră, de pe Dealul Doamnei până  în Bistriţa „ecoul 
se rostogoleşte de nouă ori”, am putea să înţelegem că numele 
de „Hangu” a fost atribuit acestor locuri, tocmai pentru că s-a avut 
în vedere acest fenomen acustic, chiar dacă el este numai în 
parte real. 
 Există şi părerea că „Hangu” îşi are sorgintea în numele 
unui şef mongol (tătar), „Han Gulai”, care a fost ucis la 1241, într-
o luptă cu oamenii acestor locuri. Însă, acest Han Gulai nu este 
menţionat în nici un document sau vreo altă scriere istorică, deci 
este ipotetică existenţa acestuia. Profesorul Gheorghe Druga 
este de părere că „o luptă de asemenea proporţii, în care 
mongolii să fie înfrânţi, iar conducătorul lor (hanul) să fie ucis, ar 
fi fost cu siguranţă consemnată de contemporani”. El afirmă 
că: „denumirea de Hangu nu este altceva decât traducerea în 



 

46 
 

BIBLIOTECA VĂII MUNTELUI : MEMORIE ŞI CULTURĂ 

limba maghiară a denumirii „Audia”. Înainte de Dragoş Vodă şi în 
timpul domniei lui s-a exercitat o dominaţie politică şi un control 
militar asupra acestor locuri, de către maghiari. Se presupune că 
denumirea ungurească a râului „Audia” – „Hang” sau „Hangu” s-
a extins asupra întregii regiuni de la poalele Ceahlăului, 
pătrunzând apoi, în această formă şi în actele cancelarirei 
domneşti”. 

Gheorghe Ungureanu considera că „Hangu s-a numit 
prima dată poiana cunoscută mai târziu sub denumirea 
de «Şesul Hangului» […] această poiană, din cauza aşezării sale  
între munţi, are un deosebit ecou. Locuitorii, mai toţi veniţi din 
Transilvania, au denumit-o Poiana Hangului – poiana cu ecou”. 
Se presupune, de asemenea, că «Hangu» ar reprezenta şi 
traducerea în limba maghiară a denumirii de «Audia», dată unui 
râu din comună”.  
 Graiul specific pe care îl vorbeau locuitorii comunei 
Hangu, face parte din aria subdialectului moldovean, care 
păstrează şi utilizează, deşi, din ce în ce mai puţin, în vorbirea 
curentă, arhaisme, rostite, în special de bătrâni: colţuni, omăt, 
glod, păpuşoi, blid, cafaltăi, etc.. Treptat graiul local este înlocuit, 
cu sistemul lingvistic apropiat de acel al limbii literare. 

Comuna Hangu este cuprinsă, în întregime, în aria 
montană, prezentând întinse arii de păşuni degradate sau mai 
puţin degradate şi, în aceeaşi masură, un important fond 
forestier. Munţii Stânişoarei, care cuprind şi teritoriul comunei 
Hangu, au o înălţime medie de 800 m şi se situează la limita 
dintre munţii cu înălţimea mică şi munţii cu înălţime mijlocie din 
Carpaţii Orientali. Din culmea principală Crainicu – Prislopaşu se 
desprinde o culme unitară între văile Hangu şi Largu (Muntele 
Hangului), înălţimea menţinându-se în jurul valorii de 1000 m. 
Din culmea Hangului, orientată pe directia nord-sud, se desprind 
mai multe culmi secundare, ce reprezintă cumpene de apă, între 
afluenţii râului Hangu (Pârâul Mitrofan, Pârâul Verii) care şi-au 
creat văi cu un accentuat caracter torenţial. 



 

47 
 

BIBLIOTECA VĂII MUNTELUI : MEMORIE ŞI CULTURĂ 

Depresiunea Hangu, aşezată între satele Hangu şi Buhalniţa, 
este sculptată în complexe litologice cu slabă rezistenţă la 
acţiunea agenţilor de modelare (şisturi negre). Aceste şisturi 
negre au favorizat dezvoltarea alunecărilor de teren, care au 
contribuit la o mare lărgire a văii, la nivelul teraselor inferioare. 
După 1960, această depresiune a fost ocupată de apele lacului 
de acumulare Izvorul Muntelui. 

Lacul de acumulare Izvorul Muntelui–Bicaz este cea mai 
importantă unitate hidrografică ce mărgineşte comuna, în partea 
de sud. Acesta este prezentă în sectorul mijlociu al văii Bistriţei, 
în amonte de Bicaz. La cota maximă proiectată (513 m altitudine 
absolută) are o lungime de 31,1 km, o suprafaţă de 3.105 ha şi 
o adâncime maximă de 95 m., în apropierea barajului. În zona 
Hangu – Brădiţel, lacul are cea mai mare lăţime – 2.500 m, la 
Huiduman. 

Prin inundarea Depresiunii Hangu, pe versantul stâng, s-
a construit şoseaua Bicaz-Poiana Teiului, au apărut noi vetre de 
sat (Rugineşti, Brădiţel, Grozăveşti, Huiduman, Leua şi 
Chiriţeni), iar o mare parte din terenurile care înainte de crearea 
barajului erau utilizate ca fâneţe naturale şi păşuni, au fost 
transformate în teren arabil.  
V. Spinei, afirma, în lucrarea sa „Moldova în secolele XI – 
XIV”,(Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982, pag. 134) 
că, "deşi nu dispunem de descoperiri arheologice semnificative, 
„presupunem că astfel de aşezări pe culmile montane existau de 
la începutul mileniului II, date fiind tradiţiile vieţii pastorale la 
români, semnalând totodată activizarea legăturilor dintre românii 
din Transilvania, prin pasurile transcarpatice, puţin accesibile, 
cum era cel de pe valea bistricioarei. Venind de la Bistriţa, drumul 
urcapeste pasul Tulgheş  şi dădea prin Bistricioara în valea 
Bistriţei Moldovene, la Hangu. De aici cobora pe Valea Bistriţei 
până la Bicaz, de unde se îndrepta cu direcţia spre răsărit la 
Piatra Neamţ”. 

Prima atestare documentară este din anul 1458, într-un 
document  emis de cancelaria domnitorului Ştefan cel Mare, 
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unde apare că pârâu, hotar al mănăstirii Bistriţa, peste braniştea 
cea veche „şi Baicu, cu două poieniţe sub Ceahlău, iar de acolo, 
până la Pârâul Alb, peste Bistriţa, la Giurcoaie”. „Jurcoaie” sau 
„Gura Giurcoaie” era gura de vărsare a pârâului Giurcă (astăzi 
Buhalniţa). Amintind de „vechiul hotar”, în acest document, 
Ştefan cel Mare confirmă faptul că acest ţinut exista din timpuri 
străvechi. Cercetările arheologice efectuate în satele de la 
poalele Ceahlăului, care au descoperit în zona Hangu-Chiriţeni, 
dovezi ale existenţei tracilor în aşezările de epoca bronzului, iar 
în zona Hangu–Cetăţuia, mărturii ale dăinuirii geto-dacilor, într-o 
aşezare de păstori, au demonstrat că locurile Ţării Hangului, cu 
pădurile sale pline de vânat, cu terasele de pe malul Bistriţei, 
bogată în peşte, cu cremenea bună pentru cioplitul uneltelor, cu 
întinsele fâneţe şi păşuni pentru creşterea vitelor şi pentru cultura 
plantelor, au constituit o zonă care a atras şi pe vânătorii epocii 
pietrei, precum şi pe agricultorii şi păstorii de mai târziu.   

Documentele de cancelarie care amintesc despre Hangu, 
începând cu secolul al XV-lea şi până la jumătatea sec. al XIX-
lea, cronicile lui Miron Costin şi Ion Neculce, ca şi alte izvoare 
scrise, ne lasă să înţelegem că Hangu era o zona întinsă de pe 
valea Bistriţei, desfăşurându-se deoparte şi de alta a acesteia, 
de la vărsarea Bistricioarei, până la Potoci şi Secul Buhalniţei, 
inclusiv. Geografic, acestă zonă cuprindea Depresiunea 
Hangului cu munţii din preajmă, între care, se detaşa dominator 
Ceahlăul, despre care se face menţiunea expresă că aparţinea 
regiunii Hangu. 

Izvoare scrise ne arată că şi Buhalniţa, acolo unde 
voievodul Miron Barnovschi a întemeiat o mănăstire numită 
Schitul Hangului sau Mănăstirea Pionul, se numea Hangu. Tot 
Hangu era numit şi castelul întărit unde se refugiau boierii din 
Iaşi, numit astăzi Palatul Cnejilor. 

Casele acestui ţinut, pe la jumătatea secolului al XVIII-
lea, erau rare, iar cătunele erau de tipul celor cu case izolate. 
Casele erau mai dese la Gura Audiei, în special în Gura Hangului 
şi „Între Gârle” şi se răreau pe măsură ce se înainta spre fundul 
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văii. În urma împărţirii administrativ – teritoriale, din anul 1864, 
au luat fiinţă comunele Hangu şi Buhalniţa. 

Satul Chiriţeni este menţionat, prima dată într-o hartă 
întocmită de Serviciul Silvic, la 1900, sub numele de Chiriţeni.  
Satul Grozăveşti este amintit în documentele din secolele XVI – 
XVII (după unii istorici). Săpăturile arheologice au scos la 
suprafaţă numeroase urme de locuire din epoca medievală. Este 
menţionat şi în harta ofiţerului austriac Hora von Otzelovitz, în 
anul 1792. Descoperirile arheologice din zona Cetăţuia atestă 
prezenţa populaţiei pe aceste locuri. Pentru că nu erau condiţii 
favorabile dezvoltării agriculturii, locuitorii de aici s-au mutat, 
treptat, în centrul Hangului, numit „Gura Hangului” sau „Şesul 
Hangului”, mai aproape de apa Bistriţei, unde terenul era neted 
şi unde puteau cultiva porumb şi chiar grâu. Când, în 1960, apele 
s-au întins peste ţinutul Hangului, ei au fost nevoiţi să se retragă 
înapoi, pe locurile vechi, unde îşi avuseseră gospodăriile. 
Satul Buhalniţa este înscris, cu acest nume, în Catagrafia din 
anul 1772. Dacă se are în vedere un document al voievodului 
Ştefan Tomşa, prima menţiune documentară poate fi la 16 
ianuarie 1612, când se dă Mănăstirii Neamţ, o moară cu casă, 
„pe Pârâul Buhainţi”. 

Vatra satului a fost, la început, lângă apa Bistriţei, de 
unde locuitorii au urcat pe versanţi în timpul strămutării, dovada 
o constituie faptul că mănăstirea era contruită în pădure, izolată 
de sat. În prezent această mănăstire, transformată în biserică, se 
află în centrul satului. Lucrarea „Judeţul Neamţ ghid turistic, ed. 
Stadion, Bucureşti, 1971, pag. 72 -73) se menţionează satul 
Buhalniţa „a fost o mare şi veche aşezare de pe cursul mijlociu 
al Bistriţei, dar după formarea lacului de cumulare, oamenii au 
părăsit vatra satului şi au durat case pe coastele din jur sau pe 
valea îngustă a Pârâului Buhalniţa. Venind dinspre Rugineşti, 
şoseaua coboară către firul văii, dezvăluind aglomerarea de 
clădiri în mijlocul cărora scânteiază turlele avântate ale fostei 
mânăstiti Buhalniţa.”  
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Satul Rugineşti este menţionat prima dată în harta 
întocmită de Serviciul Silvic, în anul 1900. Această zonă este, 
cea mai frumoasă din „Ţara Hangului”, motiv pentru care, 
nenumăraţi investitori s-au oprit să-şi construiască pensiuni. Din 
satul Rugineşti se poate admira cea mai frumoasă panoramă a 
masivului Ceahlău şi cea mai completă vedere a lacului de 
acumulare Izvorul Muntelui – Bicaz, care se descoperă în toată 
splendoarea lor, încântând ochii şi sufletul. 

În această regiune s-au înfiinţat, în baza legii de 
organizare comunală din 1864, comunele Hangu şi Buhalniţa, 
făcând parte din Plasa Piatra Muntelui şi având în componenţa 
lor următoarele cătune: Audia, Boboteni, Boura, Ciorobucul, 
Durău, Hangu, Izvorul Alb, Leţeşti, Răpciuni, Răpciuniţa şi 
Strâmtura, respectiv Cârnul Bistriţei, Buhalniţa, Izvorul Muntelui, 
Poienari, Potoci şi Secu Buhalniţa. 

În anul 1880, potrivit unui izvor oficial, comuna Hangu 
avea în componenţă, următoarele sate: Schit, Hangu, Audia, 
Boboteni, Ciorobucul, Izvorul Alb, Cârnul Bistriţei, Izvorul 
Muntelui, Poienari, Potoci, Secu Buhalniţei. Această situaţie 
rămâne neschimbată până în anul 1895. 

În anul 1903, comunele Hangu şi Buhalniţa, care până 
acum făceau parte din plasa Piatra Muntelui alături de alte 
comune, formează singure plasa Ceahlău. Această stare de 
lucruri nu a durat decât până în anul 1904, inclusiv, pentru că în 
anul 1905 s-a revenit la vechea organizare teritorială, care va 
dura până în anul 1925, când, în temeiul noii legi de organizare 
administrativ–teritorială unitară a ţării, se vor aduce modificări şi 
în alcătuirea teritorială a judeţului Neamţ. Atunci ia fiinţă comuna 
Ceahlău, prin dezlipirea satelor Leteşti, Schitul şi Răpciuni. 

Prin împărţirea administrativ-teritorială din anul 1955, în 
regiunea Hangului se aflau trei comune: Izvorul Alb, cu satele 
Secu, Rugineşti, Poienari, Izvorul Alb şi Buhalniţa; Hangu, cu 
satele Audia, Boboteni, Fârtagi, şi Hangu şi Ceahlău, cu satele 
Bistricioara, Leteşti, Răpciuni şi Schit. 
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În urma acţiunii de strămutare (1959 – 1960), din zona lacului de 
acumulare Bicaz, satele Secu, Rugineşti, Izvorul Alb, Buhalniţa, 
Audia, Răpciuni, Schit şi Bistricioara au fost strămutate parţial, 
iar satele Poienari, Hangu, Fârtagi şi Leteşti au fost strămutate 
integral. 

Populaţia din zonă a acceptat cu greu ideea strămutării. 
Unii locuitori erau sceptici la gândul că apele vor ajunge până la 
casele lor. Însă lucrurile au mers înainte şi în anul 1960 „Porţile 
grele de metal au fost coborâte şi apele au început a se întinde 
în valea largă de la Poiana Cârnului, s-au insinuat apoi, în 
cotloanele pârâului Potoci, au început a se aşeza în defileul 
dintre Dealul Bisericii şi Opcina Horştei, s-au lăţit şi s-au furişat 
în valea pârâului Secu, au pătruns în valea Izvorului Alb şi a 
Buhalniţei, s-au răsfirat în voie pe Şesul Hangului, au încercat să 
intre pe valea pârâului Schitulului şi pe cea a Bistricioarei şi au 
ajuns să scalde picioarele Pietrei Teiului”. Astfel este descrisă 
formarea celui mai întins lac de acumulare de munte, din ţara 
noastră, cu o lungime de 35 km, o lăţime maximă de 2 km", în 
lucrarea Valea Bistriţei semnată de I. Donisă şi P. Poghirc. 

Din întreaga zonă a lacului de acumulare Izvorul Muntelui 
- Bicaz, au fost strămutate 2.291 gospodării, cu un număr de 
18.760 locuitori. Dintre aceştia, 13.196 locuitori au preferat să 
rămână în preajma vechilor aşezări, urcând pe dealuri, unde 
aveau terenuri de fâneţe, căutând locuri mai drepte pentru 
aşezarea caselor, lăsând impresia că locuinţele lor stau agăţate 
de versanţii care  împrejmuiesc  laculDupă formarea lacului de 
acumulare au continuat să existe comunele Hangu şi Ceahlău, 
iar comuna Izvorul Alb a revenit la vechea denumire – Buhalniţa. 
În anul 1968, comunele Hangu şi Buhalniţa au format împreună, 
actuala comună Hangu, care are în componenţă satele: Hangu, 
Rugineşti, Buhalniţa, Grozăveşti şi Chiriţeni. 

Documentele de până la jumătatea secolului al XVIII-lea 
ne dau informaţii explicite despre locuitorii Hangului, lăsând 
numai să se întrevadă existenţa acestora în regiune.  
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Se aminteşte doar de „oameni de la Hangu”, fără să se specifice 
nimic în legătură cu satele, numărul locuitorilor sau ocupaţiile lor, 
ca să nu mai vorbim de stratificarea socială. 

Din datele recensământului populaţiei din 1977, rezulta 
că, din totalul de 5.430 locuitori, 2.708 (49,87%) erau bărbaţi, iar 
2.722 (50,13%) erau femei. Se constată o pondere mai mare a 
populaţiei active tinere (sub 50 de ani). Populaţia activă 
reprezintă 49,41% din totalul locuitorilor comunei, procent ce se 
situează sub cel al judeţului Neamţ, de 51,8%. Aceasta situaţie 
se explică prin plecarea, în ultimii ani, a unui număr mare de 
absolvenţi ai clasei a 10-a în mediul urban, aceştia îndreptându-
şi atenţia spre locurile de muncă din industrie. 
Din cifra de 2.683, ce reprezintă populaţia activă a comunei 
Hangu, bărbaţii sunt în număr de 1.282, iar femeile în număr de 
1.401. Se observă un număr mai mare de femei, din totalul 
populaţiei active, ceea ce se explică prin înregistrarea femeilor 
de vârstă activă, ca agricultoare cu gospodărie individuală. Acest 
lucru are implicaţii economice importante, activitatea agricolă 
solicitând un efort fizic foarte mare. În aceste condiţii, femeile din 
comuna Hangu au un aport deosebit de mare în producţia 
agricolă şi, în special în cea zootehnică.  

În urma recensământului din 1992, în Hangu erau 4.047 
locuitori, respectiv -   2.054 bărbaţi şi 1.993 femei, din care în 
satul Hangu 1.794 locuitori, în satul Buhalniţa – 887 locuitori, în 
Chiriţeni – 511 locuitori, în Grozăveşti – 496 locuitori, iar în 
Buhalniţa – 359 locuitori. În anul 1998, în comuna Hangu erau 
4.411 locuitori, respectiv - 2.102 bărbaţi şi 1.999 femei, din care 
1.158 cu vârste cuprinse între 0 – 20 ani, 2.062, cu vârste 
cuprinse între 20 – 60 ani, 1.190 cu vârsta peste 60.   

În anul 2003 populaţia comunei, conform statisticilor 
făcute că urmare a recensământului populaţiei din 2002, 
cuprinde 4.101 locuitori, din care în satul Hangu – 1.876 locuitori, 
în Buhalniţa – 843 locuitori, în Chiriţeni – 536 locuitori, în 
Grozăveşti – 466 locuitori, iar în Rugineşti – 380 locuitori.  
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Convingerile religioase au marcat dintotdeauna viaţa 
locuitorilor  pe aceste meleaguri. La început acestea erau 
nedefinite, sub formă de ofrande aduse unor puteri 
supranaturale, identificate apoi cu ideea de Dumnezeu. Se 
bănuieşte că mereu au existat schituri, biserici sau alte forme de 
cult religios, în care oamenii se rugau. Preotul, devenea aşadar, 
conducătorul spiritual al comunei, locuitorii ascultându-l fărăr 
tăgadă. 

În Catagrafia din 1772 se aminteşte, printre alte date 
importante şi de existenţa unui preot, în satul Hangu, iar în 
Catagrafia din 1774, erau la Hangu 4 preoţi, iar la Buhalniţa 2 
preoţi, ceea ce ne duce cu gândul la existenţa lăcaşurilor de cult 
în care aceşti preoţi îşi desfăşurau activitatea monahicească. 
În aceste documente se menţionează, pe lângă numele preoţilor, 
şi hramul bisericii şi satul sau cătunul unde se află. Potrivit 
datelor consemnate în această Catagrafie, în Hangu erau 
următoarele biserici: 
Biserica din Răpciuni, cu hramul „Sf. Voievozi” şi cu preoţii: 
Andrei, Simion şi Toader; 
Biserica de la Hangu, cu hramul „Sf. Ierarh Nicolae” şi cu preoţii: 
Grigore, Sava şi Neculai; 
Biserica din Audia, cu hramul „Sf. Apostoli” şi cu preoţii: Neculai 
şi Vasile; 
Biserica de la Izvorul Alb, cu hramul „Tăierea Capului Sf. Ioan 
Botezatorul” şi cu preoţii: Gavril, Simion şi Ioan.  
 Se pomeneşte de existenţa unei mănăstiri în Muntele Hangu. 
Preotul Mihai Coroamă afirma că de aceea: „Un pârâu care curge 
spre sud se cheama Pârâul Popii. Un pârâu din partea de răsărit 
se cheamă Pârâul Diacului. O poiană se cheamă Poiana 
Maicilor”. Denumirile vin de demult, nimeni nu-şi mai aminteşte 
de când, dar sunt folosite şi astăzi. 

În anul 1627, voievodul Barnovschi dăruieşte mănăstirii 
Buhalniţa o berărie, prima berărie de pe teritoriul Neamţului. 
După acest an, ceilalţi voievozi ai Moldovei, printre care şi Vasile 
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Lupu, dăruiesc Mănăstirii Hangu, „întinse moşii, mori şi 
heleştee”.  

Ctitoria lui M. Barnovschi îşi va spori necontenit avutul şi 
va deveni astfel, un puternic rival pentru boierii Cantacuzini, 
stăpâni ai moşiei Hangu care-şi va revendica unele sate cedate 
mănăstirii, pentru un schimb făcut de M. Barnovschi.  
O biserică dispărută, după strămutarea din zona lacului de 
acumulare, este biserica din Fârtagi, construită în anul 1848 şi 
sfinţită în anul 1856. Biserica nu era prea mare, dar era frumos 
zidită din cărămizi, la stăruinţa preotului Sava Stan. De la 
această biserică, se păstrează la biserica din Chiriţeni, un 
policandru mare şi catapeteasma, iar două policandre sunt la 
biserica din Grozăveşti. O parte din cărţile de cult legate în piele 
sunt la Chiriţeni, iar altele la Mănăstirea Agapia. Biserica a fost 
dărâmată până în temelii, în anul 1959, la fel turnul clopotniţă şi 
casa bătrânească. Au fost tăiaţi toţi copacii, chiar şi „zada” de 
lângă pârleaz, care reprezena un adevărat cadran solar pentru 
sorocul slujbelor. 

O altă biserică exista şi în satul Hangu, încă din a două 
jumătate a sec. al XVII-lea. Era o bisericuţă din lemn, construită 
în forma de cruce, iar stilul arhitectonic era ardelenesc şi era 
pictată de pictorul Ioan Zugravu. În anul 1829, preoţii Vasile 
Bătrânu, zis Prundeanu, şi Nicolae Sachelarie renovează 
biserica, dar timpul şi intemperiile s-au dovedit mai tari decât 
orice construcţie, deci şi bisericuţa s-a dărâmat. Au mai rămas 
din ea vechile cărţi de cult, câteva strane sculptate, icoane şi 
câteva candele. Aceste obiecte sunt păstrate şi astăzi şi 
urmează să fie expuse în aşa zisa „Chilie a bisericii” din satul 
Hangu.  

Dorinţa nemărginită a hanganilor de a avea un loc 
special, unde să îngenuncheze pentru a se ruga şi pentru a-şi 
găsi liniştea sufletului, după ce biserica de care aminteam a fost 
dărâmată, creştinii din Audia, în frunte cu un vrednic preot de 
atunci, Ion Pintescu, au hotărât să construiască un nou lăcaş de 
cult. Biserica a fost construită, de această dată, cu ziduri groase, 
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din piatră brută şi cu ferestre mari, astfel încât să fie luminoasă 
şi să reziste în timp. În biserică, indiferent de anotimpuri, era 
mereu frig, iar iarna, îngheţai pur şi simplu, cu toate că de o parte 
şi de alta, în mijlocul bisericii erau două sobe de metal, unde se 
făcea foc cât dura slujba.  Această biserică  are hramul la 29 
iunie, de „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” şi la 14 octombrie de Sfânta 
„Cuvioasa Parascheva”. 

Despre biserica din Gura Hangului, preotul Mihail 
Galinescu, spune: „Biserica din Hangu a fost începută în anul 
1775, terminată în 1795, ridicată prin stăruinţa preoţilor Ion Vici-
Lupu şi Ion Cacoveanu”. Este vorba de bisericuţa arsă de turci 
în anul 1821. Noua biserică de lemn, cu pridvor deschis, din Gura 
Hangului avea  deasupra, pe frontispiciu, zugravită icoana Sf. 
Nicolae – patronul ei – şi anul 1829 şi era acoperită cu draniţă, 
iar clopotniţa, din piatră, era mai înaltă decât biserica.  
În anul 1921, preotul Teodor Gheorghiu a propus construirea 
unei biserici noi, întrucât cea veche devenise neîncăpătoare. A 
fost sfinţit locul pentru începerea construirii unei noi biserici, 
lângă cea veche. În 1922 preotul Toader este transferat la Piatra 
Neamţ, iar în locul lui a venit preotul Mihai Coroamă, care a 
schimbat proiectul bisericii, urmând ca aceasta să fie construită 
în întregime din beton armat. Lucrarea a fost foarte costisitoare 
şi a durat 30 ani. Fierul beton, care a fost folosit era din calea 
ferată forestieră de pe Valea Hangului, construită înainte de 
primul război mondial. În timpul războiului a fost abandonată, iar 
oamenii au dezasamblat-o. Deşi unii politicieni, cu frică de 
Dumnezeu, au făcut unele donaţii, greul construcţiei a fost purtat 
de săteni, care în zilele de clacă, participau la construcţie cu 
căruţele sau cu palmele, aducând balast, nisip şi bolovani de pe 
malurile Bistriţei. Construcţia bisericii a avut ca antreprenor pe 
vestitul inginer Carol Zanni. În anul 1951 a fost, în sfârşit, sfinţită. 
Fericirea locuitorilor şi a preotului, în aceeaşi măsură, de a avea 
un asemenea lăcaş de cult, „cât o catedrală”, nu a durat decât 8 
ani. În anul 1957 a apărut Decretul nr. 254 care prevedea 
strămutarea din zona lacului de acumulare. Biserica din Gura 
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Hangului, fiind un colos din beton armat, nu putea fi strămutată, 
urmând, în acest caz să fie detunată, ceea ce s-a şi întâmplat, 
iar ruinele acestei clădiri imense, se pot vedea şi astăzi, când 
nivelul apei nu este la cote maxime. Icoanele, catapeteasma şi 
obiectele principale de cult, au fost repartizate bisericii din 
Pângărâcior, fără nici o recompensă. 

Biserica veche a fost strămutată pe muntele Hangului, ca 
biserică parohială a satului Chiriţeni. Toate lucrările de demolare, 
transport, reconstrucţie pe acelaşi plan, ca şi strămutarea 
osemintelor din cimitire, au fost conduse, cu vrednicie, de preotul 
M. Coroamă. Acolo a fost construită şi casa parohială, în pădure, 
unde a locuit până a închis ochii. Biserica din Chiriţeni are hramul 
la 6 decembrie, de „Sf. Ierarh Nicolae” şi la „Înalţarea Domnului”. 
Biserica din Grozăveşti a fost construită după strămutare, 
întrucât o parte din  hanganii din Gura Hangului, care şi-au mutat 
gospodăriile pe malul lacului şi pe versanţii din apropiere 
înfiinţând o nouă vatră de sat, nu aveau biserică. 

Construcţia ei s-a terminat în anul 1971, când a fost 
sfinţită. Este prima biserică pictată din comuna Hangu, iar 
catapeteasma şi iconostasul sunt sculptate de Dragoş Bostan, 
un om isteţ, îndemanatic şi foarte priceput, din Hangu. Hramul 
acestei biserici este la 1 octombrie, de „Acoperământul Maicii 
Domnului”  şi la 23 aprilie, de „Sf. Gheorghe”. 
Biserica din Boboteni, construită pe la 1850, are hramul la 21 
mai, de „Sfinţii Împăraţi” şi la 26 octombrie, de „Sf. Dumitru”.  
 Biserica din Rugineşti, construită după 1960, are hramul la 14 
septembrie, de „Ziua Sf. Cruci”. 
O altă biserică la Rugineşti, construită relativ recent, este de cult 
creştin – ortodox,  stil vechi, ca şi o bisericuţă din Boboteni, 
sfinţită în anul 1995. 

La o distanţă de aproximativ 7 km de centrul comunei, pe 
DJ. 155K, se află Schitul Pahomie cel Mare. Mănăstirea şi-a 
început construcţia în anul 1996, are hramul la 25 martie, de 
„Buna Vestire” şi, în prezent se lucrează la anexele schitului.  
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Fiind o comună de tip montan, acoperită, în cea mai mare parte, 
cu păduri, fâneţe naturale şi păşuni, se înţelege de la sine că 
viaţa economică  se bazează pe exploatarea şi prelucrarea 
lemnului şi pe creşterea animalelor şi cultivarea pământului. 
Exploatarea lemnului îşi are rădăcinile în cele mai vechi timpuri. 
Plutăritul a fost practicat pe o scară mai redusă până în secolul 
al VII-lea, pe Bistriţa. La început facerea plutelor şi transportul lor 
pe apa Bistriţei a fost, pentru o parte a locuitorilor din Hangu, 
principala ocupaţie şi sursă de venituri, până la jumătatea 
secolului al XX-lea. Se cunoaşte că, în anul 1813, locuitorii 
Hangului încheiau un contract, prin care se angajau să ducă la 
schela din Piatra Neamţ 2000 de plute din dulapi şi să taie cu 
ferăstraiele lor scânduri. 

Plutăritul era principala ocupaţie pentru o parte dintre 
hangani. Lemnul de brad, adus din pădure, era depozitat în 
schele pe malul Bistriţei. Din schele buştenii erau traşi cu boii sau 
corhăniţi cu ajutorul ţapinii, în apa Bistriţei pentru a fi legaţi în 
plute.  

Pluta era condusă de obicei, de doi plutaşi, care erau 
ajutaţi, uneori de un dălcăuş. Plutele mergeau de la Vatra Dornei 
la Piatra Neamţ, pe Bistricioara şi Bistriţa, pentru Turcia. Treceau 
vama la Prisecani cu paşaport şi luau pluta în primire la Tulgheş.  
Hanganii plutăreau numai până la Piatra Neamţ, unde turcii 
aveau un om -„comision” care lua plutele în primire şi plătea 
plutaşilor transportul. Plutaşii din sus de Piatra erau numiţi 
„hangani”, iar cei din jos de Piatra erau numiţi „gălăţeni”, fiindcă 
se pricepeau la plutăritul mai dificil, pe Siret, ducând plutele până 
la Galaţi, unde o parte din lemn era folosit pentru catargele 
navelor. 

Uimit de acest meşteşug vechi, Alecu Russo, rătăcind pe 
valea Bistriţei, afirma: „uşoară ca o săgeată, o plută, schelet 
întocmit din coastele bătrâne ale munţilor – se repede în salturi 
pe povârnişul apei şi ecoul valurilor şi ecoul glasului aspru al 
cârmaciului, care duce pluta, se pierd în depărtări.” Piatra Teiului, 
pag 303) 
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Un plutaş trebuia să cunoască bine traseul, să fie isteţ şi 
foarte priceput. Noaptea făceau focuri pe mal, dacă nu aveau 
unde înnopta, sau dacă era luna plină îşi continuau drumul. Ca 
să le fie mai uşor, plutaşii cântau : 
„Foaie verde păltinaş/ M-a făcut mama plutaş, 
Iar tătucul meu săracu’/ Mi-a dat şpranga şi ţuiacu'. 
Şi îmi zice : „Măi băiete! / Mergi la plute, nu la fete” 
„-  Eu tată, te-oi asculta/ Şi la plute oi pleca, 
Dar să-mi dai că dălcăuş/  Pe Ileana lui Ţăruş. 
Că-i frumoasă şi voinică/ Cu ea pluta nu se strică. 
„Dacă România adăposteşte o civilizaţie încă vie, tradiţiile devin 
cu atât mai preţioase. Ele justifică locul românilor în istorie, în 
această ţară”, afirma Nicolae Tomescu, în lucrarea Satul despre 
el însuşi. (Nicolae Tomescu – Satul despre el însuşi – Ed. 
Ankarom, Iaşi, 1998, p.115). 
Referindu-se la „Ţara Hangului”, autorii lucrării „Judeţul Neamţ, 
ghid turistic” afirmă „Şi astăzi se mai păstrează aici preţioase 
comori folclorice. Bătrânii încă mai istorisesc cumplite întâmplări 
de pe vremea boierilor sturzeşti sau cantacuzini”, pag 73). 

Viaţa spirituală a comunei, conservând importante 
resurse ale tradiţiei este indisolubil legată de moştenirea lăsată 
de înaintaşi. Traiul într-o regiune mai aspră, în vecinătatea 
fiarelor sălbatice, aşezarea lor în zona graniţei au dat, 
munteanului îndrăzneală şi mândrie cumpănite însă de 
cuminţenia înţelepciunii cuprinsă în sfaturile bătrânilor. Alecu 
Russo, vorbind despre locuitorii din regiunea Hangului afirma că 
„Hanganul, cu deosebire de ceilalţi fraţi ai lui e liniştit, cumpănit, 
domol, la vorbe şi cu temei în ce spune”. Izvoarele scrise şi 
nescrise ale istoriei afirmă că oamenii acestor ţinuturi erau 
hotărâţi, curajoşi şi puternici, dar mai ales pricepuţi şi talentaţi. 
Aproape toţi se pricepeau să meşteşugească anumite obiecte 
care le erau necesare, dintre ei s-au desprins meşteşugari care 
se ocupau de prelucrarea lemnului. Tâmplarii făceau ferestre şi 
uşi pentru locuinţe. Ceilalţi mestesugari se ocupau de 
confecţionarea săniilor, a carelor, a roţilor, făceau butoaie, 
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poloboace, războaie de ţesut, urzoaie. Printre ei existau şi aşa 
zişii „lingurari”, care făcea linguri de lemn, fuse, furci de tors, 
polonice, cofe de apă, făcăleţe, cobâliţe. Amintim în acest 
context pe Vladimir Andronic, Dumitru Conuţ, Melchisedec 
Balţătescu. Erau şi meşteri care înfrumuseţau unele obiecte de 
uz casnic: blidare, furci de tors, ramele la icoane şi la oglinzi, 
cuierele, etc. Din cei 15 tâmplari care lucrau înainte de 
strămutare, astăzi mai sunt doar doi, care abia dacă mai 
confecţionează tâmplărie. Unul dintre ei, Dragoş Bostan face tot 
felul de obiecte de mobilier sau anumite obiecte sculptate cu 
caracter funcţional sau pur ornamental. Erau şi meşteri care se 
ocupau doar cu făcutul uneltelor agricole: cozi pentru coase, 
greble pentru fân, cozi de furci, seceri.  

Hanganii erau mari iubitori de frumos. Nu numai că 
obiectele pe care la confecţionau ei erau foarte practice, dar ele 
erau şi ornate cu sculpturi. Asemenea încrustaţii în lemn, cu 
diferite motive populare se întâlneau pe cozile lingurilor şi 
polonicelor, pe furcîle de tors, pe ramele care încadrau icoanele 
din locuinţe şi, în special, pe cozile baltagurilor şi pe bâtele cu   

Nuntă la Gura Hangului 
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care ciobanii păzeau oile. Şi dacă bărbaţii acestor locuri 
erau dibaci şi harnici, nici femeile nu făceau excepţie.  

Ele ţeseau la stative  „ştergare” din cânepă şi ţesături de 
lână, în diferite culori, cu care acoperea pereţii locuinţelor şi 
„ţoale” cu care acopereau paturile şi duşumeaua. Se reamarcau 
în acest domeniu Pântea Elisabeta şi Ursu Maria, femei care 
ştiau să vopsească lâna în culori extrase din plante, culori care 
îşi păstrau prospeţimea mult timp. Erau şi femei care se ocupau 
de înfrumuseţarea costumelor populare. Acestea coseau flori de 
o diversitate uluitoare şi cu un colorit aparte, pe cămăşile, iile şi 
bundiţele cu care hanganii se îmbracau în zile de sărbătoare şi 
atunci când aveau loc evenimete deosebite în „Gura Hangului”... 

Locuitorii Hangului însă, nu ştiau numai să muncească, ci 
să şi petreacă. De-a lungul secolelor, ei au creat legende, au 
compus cântece şi balade, poezii şi doine, dansuri şi piese 
folclorice, care evidenţiază, cu prisosinţă, sensibilitatea şi talentul 
lor. Masivul Ceahlău se reflecta în legende de o frumusete 
deosebită. Unele dintre ele amintesc de vechea Dacie, 
constituind o dovadă a continuităţii poporului român pe aceste 
locuri. Legendele despre Traian şi Dochia vorbesc de curajul şi 
vitejia oamenilor înfrăţiţi cu munţii. La fel vorbesc şi legendele 
despre Valea Mormântului şi cele despre Poiana lui Todirică. 
Evenimetele deosebite din viaţa hanganilor, precum şi ocupaţiile 
lor se regăsesc în cântece ca : „Busuiocul”, „Polobocul”, 
„Cântecul Miresei”, „Cântecul plutaşilor”, „Cântecul soacrei”. 
Bătrânii îşi amintesc că înainte de strămutare, hanganii 
petreceau în Gura Hangului, în fiecare duminică şi în zilele de 
sărbători, îmbrăcaţi în costume populare, care mai de care mai 
frumos cusute şi mai deosebite, dansând pe muzica lăutarilor 
chemaţi special pentru hore sau baluri. Era o adevărată tradiţie 
dansul la Căminul Cultural. Hora - o trăire colectivă care sugera, 
în primul rând, solidaritatea hanganilor, a fost părăsită, uitată. 
Căminele culturale sunt folosite astăzi pentru discoteci sau nunţi, 
pierzând locul primordial pe care îl jucau înainte, în viaţa 
spirituală a hanganilor. 
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Toate aceste întâlniri se petreceau după ce de dimineaţă, în 
fiecare duminică, cu mic, cu mare hanganii, îmbrăcaţi în costume 
naţionale se îndreptau, cu colive şi pomeni, către biserică, care 
reprezenta şi reprezintă pentru locuitorii comunei Hangu, „Casa 
Domnului”, locul unde te întâlneşti cu Dumnezeu, locul unde 
mânat de grijile şi de vicisitudinile vieţii, te poţi ruga şi îţi poţi linişti 
sufletul. Preoţii perindaţi de-a lungul timpului, în aceste locaşuri 
au ştiut să primească şi să transmită enoriaşilor, credinţa 
creştină ortodoxă, care s-a identificat cu întreaga lor viaţă, în 
forma cea mai curată. După încheierea slujbei, îşi vorbeau cu 
respect şi mai puneau câte ceva la cale, după care femeile şi 
copiii mergeau acasă, iar bărbaţii rămâneau la cârciumi, până 
seara, tăifăsuind în faţa unui pahar de băutură.   

Hanganul, înrădăcinat adânc în pământul moştenit din 
generaţie în generaţie, a păstrat cu sfinţenie obiceiurile acestor 
locuri, atât practicile religioase, cât şi obiceiurile folclorice, sub 
sigiliul cărora îşi trăieşte existenţa. 

Sărbătorile de iarnă se desfăşoară sub forma celui mai 
bogat şi mai vesel ciclu de obiceiuri tradiţionale. Ajunul 
Crăciunului, Crăciunul, Anul Nou şi Boboteaza au inspirat un alai 
de datini străvechi, ce-şi păstrează şi astăzi aceeaşi formă, 
îmbinând exprimarea verbală cu cea muzicală şi coregrafică, cu 
gestică şi mimică specifică, la care se adaugă recuzita şi 
costumaţiile caracteristice.  

Crăciunul este marea sărbătoare a iernii. Originea ei 
precreştină este dovedită de existenţa, în mitologia geto-dacă, a 
Bătrânului Crăciun, un semizeu arhaic ce se arată la solstiţiul de 
iarnă. Crăciunul este sărbatoarea bucuriei, însoţită de jocuri şi 
colinde în care se glorifică naşterea lui Iisus. 
După ani întregi de cenzură şi interziceri, când colindele erau 
lipsite total de substratul religios, părând superficiale şi ciudate, 
colindele ca „O,  ce veste minunată”, „Astăzi s-a născut Hristos”, 
„Sus în poarta Raiului”, ies iarăşi la lumină.  

În zilele de Crăciun, colindătorii numiţi „stelari” merg cu 
steaua, alcătuită dintr-o coadă de lemn, unde la căpatul de sus 
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se încrucişează 8 scândurele foarte subţiri, în formă de stea, 
îmbrăcate în hârtie colorată, iar în mijloc se află o icoană, de 
obicei cu „Maica Domnului cu Pruncul”. Textul este exclusiv 
religios, preaslăvind momentul naşterii celui numit „Lumina spre 
Luminarea Neamurilor”, steaua reprezentând de fapt simbolul 
„Luceafărului” după care s-au orientat „Magii”, căutând pe 
Pruncul Iisus.  
Tot în zilele de Crăciun se practică şi un teatru religios numit 
„Irozii”, care înfăţişează povestea celor 3 Magi ce au zărit pe cer 
„Steaua prevestitoare” a  Naşterii Mântuitorului. Dintre 
personajele piesei de teatru face parte şi Irod, care a poruncit 
uciderea pruncilor, la gândul că printre cei ucişi va fi şi Iisus, 
pentru a-şi păstra astfel împărăţia. Irodul poartă o mantie roşie, 
lungă şi o coroană în colţuri, iar ofiţerul care îl însoţeşte este 
îmbrăcat în costumul soldaţilor români.  
„Anul Nou” sau „Sărbătoarea Sfântului Vasile” nu este atât de 
încărcată de semnificaţii religioase, ca zilele de Crăciun. Anul 
Nou consfinţeşte începerea unui nou an, stare ce dimensionează 
optimismul, urările de bine, ospeţele cu bucate deosebite, 
petrecerile, jocurile, veghea întregii nopţi, la trecerea dintre ani, 
este un prilej de veselie şi de bucurie. 
Cele mai spectaculoase obiceiuri de Anul Nou, rămân jocurile cu 
măşti, reprezentând ritualuri şi ceremonii pastorale. Ele au ca 
punct central capra, însoţită de un întreg alai de animale şi 
personaje travestite, totul petrecându-se pe fundalul cântecelor 
din fluier, bătaia tobelor, zăngănitul talăngilor.  

Învăţătorul Teoctist Galinescu îşi aminteşte cum, în ziua 
de Sfântul Vasile, „Gura Hangului, asemănătoare cu un mic 
târguşor, cu multe prăvălii şi cârciumi” era locul unde sute de 
oameni se adunau pentru „a asista la un adevarat festival al 
teatrului folcloric”, unde fiecare trupă de teatru de „Bujor”, 
„Jianu”, „Capra” şi „Ursul” îşi demonstra talentul, în faţa 
spectatorilor entuziasmaţi. După ce se întâlneau la Gura 
Hangului, plecau colindând din casă în casă până a doua zi. 
Dintre toate aceste piese de teatru, cea mai reprezentativă este 
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„Capra”, respectiv „Capra de la Hang”, despre care învăţătorul 
Teoctist Galinescu afirma că „plămădeşte simbolul unei mişcari 
de redeşteptare naţională. (…) În «Capra de la Hang», care 
reprezintă un prototip de organizare de tip revoluţionar, în cadrul 
marelui ideal de luptă pentru libertate, personajele sunt 
simbolice, aspirând spre afirmarea conştiinţei naţionale, nu ca o 
simplă revoltă, ci perpetuând scopul Revoluţiei lui Tudor 
Vladimirescu”. Îndemnul său se evidenţiază prin versurile: „Foaie 
verde trei căline/ Haideţi băieţi după mine/ Că eu ştiu calea mai 
bine / Unde-i rău şi unde-i bine !”. Alt personaj este vânătorul cu 
pană de păun sau de curcan la pălăria verde, cu corn de 
vânătoare, puşcă şi geantă de piele, care simbolizează omul 
stăpânirii, dar totodată şi prietenul şi apăratorul codrului, al 
naturii: „Eu ştiu calea codrului/ Poteca haiducului.” Ţărăncuţa 
este şi ea nelipsită, îmbrăcată în costum popular, poartă de 
obicei, în braţe, un copil jucărie, dintr-o păpuşă care 
simbolizează încrederea în viitor. Ţiganii sunt îmbrăcaţi în haine 
ponosite, zdrenţuite şi fac fel de fel de giumbuşlucuri pentru a 
distra spectatorii. Prezentarea caprei se face de către căpitan: 
„Asta-i capra de la munte/ Cu-o steluţă albă-n frunte/ şi cu două-
ntre corniţe./ Asta-i capra de la Hang/ Numai coada-i face-un 
franc./ Capra de la Chiriţeni/ Se hrăneşte cu strujeni/ Adusă din 
Grozăveşti/ Şi-i hranită cu curechi.”  

Printre locurile încărcate de istorie din „Ţara Hangului”, 
Mănăstirea Buhalniţa, declarată monument istoric, ocupă un rol 
primordial. Numită multă vreme şi „Mănăstirea Hangu” a fost 
ctitorită de voievodul Miron Barnovschi, care marturisea în 
aşezământul din 25 martie 1627: „Început-am a zidi şi am făcut 
biserica aceasta … care iaste în partea apusului depărtat şi întru 
deosebită pustie, în locul ce se cheamă Hangul şi acesta urmare 
şi facere am pus domnia mea a fi nerăşuită în veci, întru a 
noastră din nou zidita mănăstire de mai sus, numită Hangu.  

Un alt monument istoric este Biserica din lemn „Sf. 
Nicolae”, din Chiriţeni, strămutată aici din zona lacului de 
cumulare, în anul 1956. La Construcţia bisericii    s-au folosit 
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materiale rezultate din demolarea vechii biserici din Gura 
Hangului. Refăcută după planul acesteia în stilul specific 
moldovenesc, biserica de la Chiriţeni e realizată din bârne de 
brad pe temelie joasă de piatră, cu acoperiş din draniţă. Sânurile 
laterale sunt bine pronunţate şi au formă poligonală atât de 
comună bisericilor de acest tip. Turnul clopotniţă, amplasat la 
intrarea în incintă, e construit din piatră şi are la colţuri patru 
contraforturi rotunjite. Biserica nu este pictată, iar catapeteasma, 
adusă de la Boura Fârtagi, a fost executată probabil la începutul 
secolului al XIX-lea. 

Prima publicaţie apărută în comuna Hangu, este revista 
„Ţara Hangului”, revista Fundaţiei Culturale Gavriil Galinescu. 
Primul număr al revistei a apărut în 1996. Din cuprinsul revistei 
fac parte rubrici ca: „Istoricul comunei şi a împrejurimilor”, „Istorie 
şi legendă”, „Evocări”, „Oameni de seamă”, „Tradiţii”, „Creaţii 
populare”, „Amintiri”, etc.. Revista se constituie ca o mică 
enciclopedie de istorie şi cultură a acestui ţinut, numit poetic 
„Ţara Hangului”. 

Întreaga colecţie a revistei „Ţara Hangului” se găseşte 
arhivată la Biblioteca Comunală Hangu.Cea de a doua este 
revistă şcolară „Izvoraşul”, editată în aprilie 2003, sub directa 
implicare, îndrumare şi supraveghere a profesorului de istorie 
Gheorghe Druga, din care au apărut trei numere, iar cel de-al 
patrulea număr este redactat deja. Revista constituie un mod 
eficace de a promova tinerele talente şi de a determina elevii să-
şi petreacă într-un mod util o parte din timpul liber şi cuprinde un 
evantai de aspecte ale vieţii şcolare, preocupări, atitudini, 
sentimente şi aspiraţii specifice vârstei, rezumate în rubrici ca: 
„File de istorie”, „Cuvânt de învăţătură”, „Curiozităţi din lumea 
ştiinţei”, „Informaţii”, „Dialoguri paralele”, „Sănatate” şi nu în 
ultimul rând „Condeie de şcolar”, unde elevii publică creaţii 
proprii. 

O altă revistă este "Ecoul Hangului", revista se editează 
la Biblioteca Hangu,  deși apare sub egida Asociației Culturale 
Hangu ( asociație înființată în anul  2011), este înscrisă în 



 

65 
 

BIBLIOTECA VĂII MUNTELUI : MEMORIE ŞI CULTURĂ 

circuitul publicațiilor on-line, dar și în rândul  publicațiilor tipărite, 
apare trimestrial și printre rubricile ei permanente se numără: File 
de istorie, Mai aproape de Cer, Interviuri și Micii scriitori. 
Oameni de seamă:  
Matasă Constantin (n. la 22 ianuarie 1878, în satul Răpciuni, 
aparţinând pe atunci comunei Hangu – m. 3 nov. 1971, Piatra 
Neamţ) a dovedit o necontenită dragoste faţă de ţinuturile natale. 
Deşi preot, şi-a dedicat cea mai mare parte a vieţii, nobilei misiuni 
de cunoaştere a trecutului neamului românesc, fiind director 
fondator al Muzeului de Arheologie din Piatra Neamţ, pe care l-a 
fondat în anul 1934, în „Casa Naţională Regina Maria”.  
Acest muzeu pe care l-a condus până la data de 3 noiembrie 
1971, când a decedat, a fost primul şi, multă vreme, singurul, în 
Moldova, cu profil arheologic. Instalat, în prezent, în fostul Palat 
Administrativ din Piatra Neamţ, şi purtând numele marelui 
întemeietor: „Muzeul de Istorie Constantin Mătasă”, muzeul 
deţine una din cele mai valoroase colecţii de obiecte de ceramică 
pictată ale Culturii Cucuteni, precum şi renumita „Horă de la 
Frumuşica”. 
Activitatea ştiinţifică de arheolog şi-a orientat-o pe trei directii: 
1.Săpături sistematice pentru scoaterea la iveală a mărturiilor; 
2.Restaurarea şi conservarea acestor mărturii; 3.Descrierea, 
interpretarea şi valorificarea acestora, prin publicarea de articole, 
studii şi monografii. 
Om de cultură, cu o solidă educaţie, a început prin publicarea 
unor articole şi studii şi a continuat cu lucrări mai vaste, cum ar 
fi: Călăuza Judeţului Neamţ , 1929, reeditată în anul 1965, cu 
titlul Prin Moldova pe sub munte,  Câmpul lui Dragoş , Aşezarea 
neolitică Cucuteni de la Târgu Ocna Podei. Talentul şi 
cunoştinţele sale      l-au consacrat şi în domeniul literaturii, prin 
romanele: Movila haiducului şi Palatul Cnejilor. Era prieten foarte 
bun cu G.T. Kirileanu şi cu binecunoscutul arheolog C. 
Daicoviciu, cu care coresponda. 
Galinescu Gavriil (n. 15  decembrie 1883, în comuna Hangu, 
judeţul Neamţ –  m. 10 iulie 1960, Durău) fiu de preot, crescut 
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într-un mediu cu adânci tradiţii culturale, urmează Şcoala 
primară în satul natal şi îşi continuă studiile la Roman şi Iaşi, 
absolvind, în anul 1903, Seminarul „Veniamin Costache”. 
Urmează apoi cursurile Facultăţii de Teologie din Bucureşti, 
luându-şi licenţa cu „Magna cum laudae” şi, concomitent, 
cursurile Conservatorului de Muzică din Bucuresti, după care îşi 
desăvârşeşte pregătirea în domeniul muzical la Leipzig şi Viena. 
În anul 1914 este numit profesor de muzică la Şcoala Normală 
din Buzău, unde a funcţionat până la suspendarea cursurilor, 
determinată de începerea primului război mondial. Rădăcinile 
adânc înfipte în locurile natale l-au determinat pe tânărul dascăl 
Galinescu să se întoarcă, la scurt timp după aceea, la Hangu, 
unde, cu multe eforturi, a înfiinţat în anul 1917, Gimnaziul Mixt 
din Hangu, denumit iniţial Şcoala Pregătitoare. Prin înfiinţarea 
acestui gimnaziu pe care l-a condus timp de 10 ani, Gavriil 
Galinescu a deschis posibilitatea a generaţii întregi de copii de 
ţărani, să urmeze primele clase de liceu, iar altora să-şi continue 
studiile la licee şi universităţi. Cu aceşti elevi a organizat un cor 
pe două şi trei voci şi numeroase puneri în scenă, după piese de 
teatru din creaţia lui V. Alecsandri, făcând adevărate „turnee” în 
localităţile din împrejurimi, iar sălile unde susţineau aceste 
spectacole erau arhipline. În 1927, după desfiinţarea gimnaziului, 
este numit maestru de muzică vocală la Gimnaziul „Alexandru 
cel Bun” şi apoi la Liceul Naţional.  

Anul 1930 marchează începutul carierei universitare. 
Numit profesor la Conservatorul din Cernăuţi în 1930, trei ani mai 
târziu se transfera la Academia de Muzică şi Artă Dramatică din 
Iaşi, unde a funcţionat până în anul 1940. Destituit din funcţie de 
legionari, este reintegrat în 1946 şi a lucrat până la pensionare 
la Conservatorul George Enescu din Iaşi. După ieşirea la pensie 
s-a întors în satul Hangu, dar a rămas în viaţa spirituală a văii 
Bistriţei şi a întregii Moldove. Gavriil Galinescu a fost pentru 
muzica timpului său profesor, muzicolog, dirijor, animator al vieţii 
corale şi muzicale, folclorist şi compozitor, continuând tradiţia 
înaintaşilor şi înscriindu-se în frontul de culegere şi valorificare a 
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creaţiei populare. Cercetarea folclorică a ocupat în viaţa lui 
Gavriil Galinescu un loc important şi a constituit un domeniu în 
care el s-a afirmat cu pregnanţă. Dintre lucrările de muzicologie 
ale compozitorului, menţionăm: Muzică în Moldova (1935), 
Cântecele munţilor noştri (1936) şi Muzica noastră bisericească 
în comparaţie cu cântecul gregorian al bisericii catolice (1939), 
peste 500 de piese corale, din care amintim: „Cântecul plutaşilor 
pe Bistriţa”, „Sus opincă”, „Busuiocul”, „Ciobănaşul”, „Bob de 
grâu”, etc.. Ca urmare a activităţii componistice bogate, Gavriil 
Galinescu a fost ales membru al Societăţii Compozitorilor 
români. În semn de preţuire a muncii de o viaţă, pusă în slujba 
culturii româneşti, a învăţământului şi a culturalizării maselor, în 
1957 i s-a conferit „Medalia Muncii”. 
Galinescu Teoctist (n. 24 iulie 1921, în comuna Hangu – d. 10 
august 2008, Hangu, Chiriţeni) - Fiu de dascăl şi nepot al lui 
Gavriil Galinescu, a fost crescut în dragostea şi respectul pentru 
cântecul bisericesc şi pentru meseria de dascăl, din care, după 
afirmaţia dumnealui, a făcut încă din adolescenţă un stindard, 
care ulterior s-a transformat în „profesiune de credinţă”, şi în 
„raţiune de a exista”. 

Cursurile primare şi gimnaziale le-a urmat în satul natal, 
iar cele secundare la Şcoala Normală „Gheorghe Asachi” din 
Piatra Neamţ. În anul 1942 obţine diploma de capacitate pentru 
învăţători, dar România se afla atunci, în plin război şi de aceea 
a fost încorporat şi trimis să urmeze şcolile de ofiţeri din Galaţi şi 
Ineu Arad. A devenit astfel, comandant de pluton şi a dat dovada 
de un înalt eroism, fiind rănit în luptele de la Sântioara de Mureş. 
A fost avansat la gradul de sublocotenent şi decorat cu „Serviciul 
Credincios”.Revenit acasă, după 30 noiembrie 1944, activează 
ca învăţător în satul Hangu, afirmându-se ca un pedagog de 
excepţie, dar şi un pasionat animator al vieţii culturale din 
comuna natală. 

Este arestat la 22 iunie 1948, pentru „uneltire contra 
ordinei sociale”, a fost judecat de către Tribunalul Militar şi 
condamnat la 10 ani muncă silnică. După recurs a executat 5 ani 



 

68 
 

BIBLIOTECA VĂII MUNTELUI : MEMORIE ŞI CULTURĂ 

din sentinţă în închisorile de la Suceava, Aiud şi canalul Dunăre-
Marea Neagră. Este eliberat de la 11 august 1953, dar socotit 
„duşman al poporului” nu a mai fost încadrat în învăţământ, 
lucrând, pentru a-şi menţine existenţa ca tehnician de drumuri, 
contabil, dascăl la biserică, etc.. Vocaţia de dascăl nu s-a lăsat 
uşor înfrântă şi, cu paşi înceţi dar siguri a înfiinţat o formaţie 
corală, cu un repertoriu bogat, având în majoritate piese din 
creaţia lui Gavril Galinescu. În anul 1970 revine în învăţământ, 
prilej cu care participă cu formaţia corală la diverse concursuri şi 
festivaluri naţionale. Este pensionat în anul 1981, la vârsta de 60 
ani, cu satisfacţia datoriei şi pasiunii de o viaţă, împlinite. 

În anul 1992 este ales consilier, iar 3 ani mai târziu 
înfiinţează Fundaţia Culturală „Gavriil Galinescu”, fiind ales 
preşedinte de onoare al acesteia. Fundaţia    şi-a propus ca prim 
scop editarea unei publicaţii locale. Astfel, în aprilie 1996, prin 
strădaniile domnului Teoctist (care este numit director fondator) 
şi sub directa sa supraveghere şi îndrumare, apare primul număr 
al revistei intitulată simbolic „Ţara Hangului”.  
În urma invitaţiei făcute şi ca o încununare a preocupării sale 
pentru formaţiile corale, comuna Hangu a avut oaspeţi, în vara 
anului 1997, Corul de copii „Symbol”, condus de Jean Lupu, de 
pe lângă Patriarhia României, care a susţinut un concert pe 
scena Căminului Cultural Hangu. 
Drept recunosţintă pentru munca neobosită desfăşurată timp de 
peste o jumătate de veac în învăţământ, Ministerul Educaţiei 
Naţionale îi acorda, în decembrie 1998, „Diploma de merit”. 
În cinstea aniversării a 79 ani de la naştere, în iunie 2000, 
veteranul de război Teoctist Galinescu (care a fost până în 2003 
preşedintele Subfilialei A.N.V.R. Hangu) a trăit o nouă bucurie: 
Ministerul Apărarii Naţionale l-a avansat la gradul  de locotenent 
colonel. 

Cu un caracter extraordinar de puternic, cu sufletul 
aşezat pe altarul propovăduirii tradiţiei şi obiceiurilor culturale, cu 
spiritul său novator, mobilizator, onest şi optimist, a insuflat noilor 
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generaţii respectul şi consideraţia pentru cei care au slujit cu 
credinţă şi curaj, patria. 

Viaţa lui a fost un slalom uriaş între zeci de activităţi, 
spiritul său mereu treaz şi deschis spre nou, nu şi-a uitat 
niciodată originile şi nici „Ţara Hangului” de unde    s-a ivit anume  
să poarte peste ani tradiţia acestei localităţi, motiv pentru care, 
la data de 22 decembrie 2000, i s-a înmânat titlul de „Cetăţean 
de Onoare al Comunei”.  

Era imposibil ca venind în contact cu acest om – un 
interlocutor foarte plăcut, cu o memorie enciclopedică – să nu 
remarci vitalitatea de care dădea dovadă şi modul în care se 
implica sufleteşte şi, de cele mai multe ori şi material, în 
activităţile comunei şi, în mod special, în editarea revistei „Ţara 
Hangului”. 
În anul 2005, după un efort extraordinar al domnului Galinescu, 
iese de sub tiparul editurii Nona, Piatra Neamţ, cartea intitulată 
„În zile de sărbători”, având ca autori pe Teoctist Galinescu şi pe 
fiica acestuia Felicia Galinescu German. Cartea, realizată ca o 
antologie a obiceiurilor de iarnă, specifice acestei zone, este mult 
mai completă, întrucât, fiecare obicei şi fiecare piesă de teatru 
încep cu informaţiile şi comentariile necesare pentru a putea fi 
identificate, imaginate sau chiar puse în scenă. 

„În zile de sărbători” reprezintă un vis împlinit al domnului 
Galinescu, care şi-a dorit din tot sufletul să se păstreze nealterate 
informaţiile despre tradiţiile şi obiceiurile locuitorilor „Ţării 
Hangului”, urmat, la scurt timp de o altă carte „Plutaşii pe 
Bistriţa”, apărută de sub tipar în anul 2006, într-o prezentare de 
excepţie,  la editura Cetatea Doamnei, sub implicarea directă şi 
supravegherea directorului acestei edituri, Viorel Nicolau. 
„Plutaşii pe Bistriţa”, antologie realizată de înv. Teoctist 
Galinescu, care conţine, în cea mai mare parte, scrieri despre 
plutaşi şi plutărit, are două compartimente. Unul în care sunt 
reproduse trei cărţi ale lui Constantin Tanasă – Teiu, publicate în 
anii 1930 şi proza Baciul Grigore, rămasă în manuscris, are un 
„Motto” foarte semnificativ, caracterizând printre rânduri, profilul 
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moral al hanganului, sentimental şi legat afectiv de glie :”Du-te 
dor pe Mureşu / Nu-mi mai rupe sufetu […]. Du-te dor pe Bistriţa 
/ Nu-mi mai rupe inima.”  Ce-a de a treia carte apărută la Editura 
„Cetatea Doamnei” , sub titlul „Ţara Hangului”, relatează pagini 
din viaţa autorului, ancorată în evenimentele care au marcat 
existenţa hanganilor. După trecerea sa în nefiinţă a apărut la 
Editura Nona – Piatra Neamţ, volumul „Monografia Şcolii Primare 
Chiriţeni”, comuna Hangu, judeţul Neamţ. Cartea reprezintă une 
dintre cele mai complete monografii ale unei şcoli, de la 
înfiinţarea acesteia, până la momentul în care domnul învăţător 
Teoctist Galinescu şi-a încheiat cercetările, iar manuscrisul a fost 
dat la tipar. 

La soţii Galinescu acasă este o întreagă arhivă de 
documente şi fotografii, aşezate şi inventariate pe ani şi pe 
domenii, referitoare la comuna Hangu şi la împrejurimi. Indiferent 
din ce motive ajungi acolo, ei te primesc cu zâmbetul pe buze şi 
sunt mereu gata să-şi deschidă sufletul şi să retrăiască, 
povestind, episoade mai mult sau mai puţin plăcute, din viaţa lor. 
Privindu-i, ai senzaţia că sunt jumătăţile de sferă care s-au 
regăsit şi că acolo, în căsuţa lor, domneşte pacea şi armonia. 
 
Russo, Alecu - „Piatra Teiului,” Ed. Pentru literatură, Bucureşti, 
1967 
Iorga, Nicolae - Sate şi mănăstiri din România ”,    
 W. Kotzebue,  - O călătorie în Carpaţii Modovei     
Vlahuță, Alexandru - „România Pitorească”  Editura Ion Creangă, 
Bucureşti,     
 „Judeţul Neamţ ghid turistic, ed. Stadion, Bucureşti, 1971,  
I. Donisă şi P. Poghirc -Valea Bistriţei  
Tomescu, Nicolae – Satul despre el însuşi – Ed. Ankarom, Iaşi, 
1998 
Spinei, V. - „Moldova în secolele XI – XIV”, Ed. Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti, 1982 
Drugă, Gheorghe – Istoria Hangului, Editura Cetatea Doamnei, 
2007  
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Biblioteca Comunală Hangu 
Conform informaţiilor preluate din volumul „Un sfert de 

veac de activitate a  Şcolii Normale de Baieţi – Gh. Asachi” - 
volum comparativ, capitolul „ Despre biblioteci şcolare şi săteşti” 
- de Victor Ţăranu, reiese că biblioteca comunală s-a înfiinţat la 
Hangu, în anul 1898, având iniţial 102 volume, primite donaţie de 
la Cooperativa „Albina”. În acelaşi volum, există menţiunea că şi 
la Buhalniţa s-a înfiinţat o bibliotecă, în anul 1899, cu 1.023 
volume, din care 23 volume erau traduceri, 515 cărţi de literatură, 
505 cărţi de ştiinţă şi 3 reviste. Exista, de asemenea, şi o 
bibliotecă în Boboteni, cu 53 volume, din care 48 cărţi de 
literatură, iar 4 cărţi de ştiinţă, cu menţiunea „Donaţie de la 
Fundaţia Culturală Regală”. 

După anul 1900, biblioteca de la Boboteni a fost 
desfiinţată, cărţile fiind aduse la biblioteca din Hangu. În timpul 
primului război mondial, bibliotecile din Hangu şi Buhalniţa au 
fost închise. După terminarea războiului, bibliotecile se 
redeschid, iar colecţiile de bibliotecă au fost îmbogăţite cu 
volume care cuprind, cu precădere, noţiuni despre agricultură. 
Cei mai mulţi dintre cititori erau elevi. După încheierea celui de-
al doilea Război Mondial, cărţile bibliotecii Buhalniţa au fost 
aduse la biblioteca Hangu. Această situaţie s-a menţinut până în 
anul 1975, când biblioteca comunală îşi deschide o filială la 
Buhalniţa, cu volume din toate domeniile, în special de  
beletristică. În anul 1990, cele mai  multe volume din dotarea 
bibliotecii Hangu erau operele complete ale lui Nicolae 
Ceaușescu, broșuri și cărți referitoare la congresele PCR, 
publicații comuniste și traduceri din literatura rusă, cu precădere: 
Cehov, Gogol, Gonceakov, Tolstoi, Solohov, etc.. 

Biblioteca comunală a funcţionat în incinta Căminului 
Cultural, până în anul 1992, când o doamnă educatoare (ironia 
sorții) - consilier local, a decis să mute biblioteca, din Căminul 
cultural, într-o clădire veche ( cu acoperișul spart și pereții 
deteriorați), lângă cimitir, unde timp de 18 ani, timp în care 
bibliotecarul și  copiii au înghețat printre cărți și nu doar iarna, ci 
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și vara. Activitățile se desfășurau, vara, pe un balcon lipit de 
bibliotecă, pe care l-au trecut în ”proprietatea” bibliotecii unde 
pregăteam scenetele pentru serbările de final de an școlar, 
reparam împreună cărțile deteriorate, scriam compuneri pentru 
revista locală, făceam cursuri de limba engleză, desenam 
baloane sau vorbeam despre personajul preferat. Iarna, în ciuda 
frigului, nu lipsea niciodată de la ”Ora poveștilor”.  
În decembrie 2009, Fundația IREX a dotat bibliotecile publice cu 
calculatoare și conexiune Internet. Biblioteca Hangu  a făcut 
parte dintre bibliotecile ”pilot”, dar calculatoarele se opreau din 
cauza frigului.. ”Mesagerii Biblionet” a fost modul nostru de a 
inaugura acest proiect. O activitate prin care voluntarii au 
diseminat (pe biciclete și cu ecusoane) fluturași care povesteau 
despre noul serviciu oferit de bibliotecă, activitate cu  care am 
câștigat concursul ”Și eu sun bibliotecar” la secțiunea 
fotoreportaj ”O fotografie face mai mult decât o mie de cuvinte”– 
un aparat foto. 

În noiembrie 2010, domnul Gavril Lupu, Primarul 
Comunei Hangu (căruia îi mulțumesc, din inimă) a decis să mute 
biblioteca în sediul noul al grădiniţei, foarte aproape de școală. 
M-am mutat, începând chiar de a doua zi, de teamă să nu se 
răzgândească. Prima oară când am pășit în acel spațiu, am 
plâns. N-am dormit nopți întregi, de atâta bucurie și entuziasm. 
Nu trăisem niciodată până atunci sentimentul de ”prea plin”. Am 
cărat 12 mii de volume, în câteva zile, au urmat rafturile, o parte 
le-am tăiat pentru că erau grele de urcat la mansardă. Eram în 
stare să le duc singură, numai să mă pot muta. În 2 săptămâni 
totul era gata, datorită copiilor.    
 În acest spațiu plin de lumină, căldură și culoare, 
biblioteca devenise o fărâmă de Paradis. Aveam sentimentul 
straniu că biblioteca ajunsese, în sfârșit, ”acasă”. Aici era locul 
ei, împreună cu elevii din clasele primare și cu cei din grădiniță, 
aproape de școala gimnazială. Luni întregi mi-a fost teamă că n-
am să mă pot bucura prea mult, îmi era teamă că Dumnezeu nu 
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poate îngădui bucurii atât de imense, năucitoare, care să 
depășească marginile sufletului, unui om simplu. 

 Adusesem însă, în acest spațiu fantastic și mirosul de 
mucegai, iar cărțile păreau și mai uzate și mai vechi și atunci am 
decis că trebuie să fac ceva. Acesta a fost momentul în care am 
înțeles că putem căpăta puteri nebănuite de dragul persoanelor 
și a viselor în care credem. De dragul copiilor, dar și de dragul 
cărților, am devenit curajoasă și îndrăzneață. Am întocmit o 
”Scrisoare de intenție”  pe principiul ”mâna întinsă care nu spune 
o poveste , nu primește pomană”, apoi am contactat toate 
editurile și fundațiile. Mi-au răspuns Editura Corint (50 de 
volume), Fundația ”Mereu Aproape” (5000 de volume), Fundația 
”Noua Europă” (80 de volume) și Revista ”Formula As” care a 
publicat scrisoarea noastră, iar OTP Bank a oferit Bibliotecii 
Hangu 100 volume noi, enciclopedii și dicționare – în cadrul 
Campaniei ”Dreptul de a citi”. De atunci eu și copiii din Hangu, 
am devenit personajele celei mai frumoase povești pe care a 
trăit-o în decursul existenţei sale zbuciumate, Biblioteca Hangu, 
poveste care ne fascinează mereu şi mereu, de câte ori primim 
pachete cu cărţi. Iar ei, copiii, scriu și semnează cu fiecare nouă 
activitate, cu fiecare proiect, cu fiecare ideea materializată, 
paginile albe din Istoria Bibliotecii Hangu.  
 Fiecare zi în care ne întâlnim e o altă victorie, o bătălie 
câștigată în războiul cu ignoranța, cu compromisurile, cu lipsa de 
încredere, cu inegalitatea de șanse. 
 Din vizita ”de lucru” în Danemarca  (noiembrie 1999) 
unde am plecat împreună cu alți 24 bibliotecari, din toată țara, m-
am întors încrezătoare și cu bagajele pline de idei și de vise. 
Într-o zi am descoperit aproape de noi aripa unui înger -  
Asociația KGSC Community (o echipă de oameni speciali 
hotărâți să dăruiscă zâmbete) care  a decis să transforme, de 1 
iunie 2013,  visul nostru, de a avea o ludotecă, în realitate. 
(Trebuie să vă mărturisesc, cu toată sinceritatea, că ludoteca 
este proiectul cel mai drag mie, dar și cel mai aproape de sufletul 
copiilor ). Acești tineri (aproape copii) minunați cu care copiii au 
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vorbit și împreună cu care s-au jucat la inaugurare și care  au 
devenit modelele lor, ne-au trimis, de curând,  două tablete cu 
care să poată citi cele 1500 de e-book -uri, primite prin proiectul 
”Biblioteca pentru toți”. 
 Iar ei, de dragul bibliotecii, pentru că mai devreme sau 
mai târziu trebuia să existe un feed-back, au decis să sprijine 
această instituție și toate proiectele și activitățile pe care le 
inițiază, le susțin sau la care participă, necondiționat, devenind 
astfel o entitate indisolubilă ( indiferent că mergem să facem 
curățenie în centrul comunei, înarmați cu saci menajeri și 
mănuși, sau că ne jucăm la ludotecă, sau că adunăm jucării 
pentru copiii triști).. Revelația: Noi toți, devenim la un moment 
dat, rezultatul investiției în ceilalți. Eu sunt, într-un fel sau altul, 
prietena lor, iar ei sunt ”familia mea” de la bibliotecă. Le 
mulțumesc pentru că lângă ei viața mea e atât de fascinantă și 
fiecare zi e plină de zâmbete și lumină.    

Le mulțumesc și oamenilor minunați ce susțin biblioteca 
noastră necondiționat: Laura Lăptoiu, Ciprian Dragomir, Lupu 
Andreea Roxana, Grama Adina, Constantinescu Anca, 
Constantinescu Corina, Cristian Darie, Raluca Mihai, Silvia Baloi, 
acești oameni speciali ne dăruiesc mai mult decât reusurse 
materiale, ne dau încredere și ne motivează să continuăm. 
 În anul 2014, în cadrul campaniei  lansată de Fundația 
”Mereu Aproape” ”BOOKS 4 YOUTH!”, Bibloteca Hangu a 
obținut , prin proiectul ”Cărțile, mai aproape de copii”, 2000 de 
volume noi, care au fost oferite copiilor cu situație materială 
precară și elevilor merituoși. În anul 2014, Biblioteca Hangu s-a 
numărat printre cele cinci biblioteci finaliste la Gala Bun de Tipar. 
În mai 2015,  Biblioteca Hangu a obținut dimploma de excelență 
pentru ”Cea mai bună bibliotecă a anului 2014”, la concursul 
național organizat de Gala Industiriei de Carte  - Gala Bun de 
Tipar, alături de alte 2 biblioteci din țară: Biblioteca  ”Octavian 
Goga” din Cluj și Biblioteca ”Astra” – Sibiu.  

Activități: ”Dor de Eminescu”, ”Cărțile, mai aproape de 
sufletul copiilor”, ”Vise din povești”, ”Prietenii cărților”, ”Cărțile, 
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prietenele noastre de vacanță”, ”Legende din Țara Hangului”, 
”Povestea trebuie să continue”, ”Personaje din povești”, ”Doar 
mama…”, ”Unde se ascund poveștile”, ”Trăistuța cu povești”, 
”Copilăria, zâmbet și culoare”, ”Micii artiști”, ”Clubul voluntarilor 
Bibliofan”, ”Voluntarii Bibliofan – Prietenii naturii”, ”Ora 
Poveștilor”, ”Zâna cărților”, ”Culorile toamnei”, ”Iarna, la poalele 
Ceahlăului”, ”Hangu, tărâm de basm”, ”România, țară de 
poveste” 
Proiecte:    
”Hangu, lacrimi din adâncuri” – un proiect foarte drag mie, 
realizat cu sprijinul nemijlocit al doamnei profesor UNGUREANU 
DUMITRINA AUGUSTINA, ce urmărește redescoperirea 
valorilor noastre strămoșești, proiect în care elevii realizează 
interviuri ce fac referire la trecut și adună fotografii și informații 
despre ținutul Hangului. 
”Amintiri despre Gura Hangului” – un proiect ce urmărește 
identificarea și promovarea versurilor, cântecelor, strigăturilor și 
catrenelor, rostite în zile de sărbătoare, la hore, sau la șezătorile 
din Gura Hangului, dar și a portului popular din zona noastră. Din 
acest proiect fac parte și scenetele ”Iliuță de la Hangu”, ”Bădița 
sprâncenat de la Hangu” și ”Amintiri despre Gura Hangului” -
1,2,3,4,5. 
„E-arhiva comunității noastre”. Proiectul urmărește înființarea 
unei E-arhive, în cadrul Bibliotecii Hangu, o arhivă electronică, 
cu date referitoare la comuna noastră, o bază de date care va fi 
actualizată mereu, cu ajutorul voluntarilor și a membrilor 
comunității, preocupați de tot ceea ce înseamnă informații 
importante despre comuna Hangu. 
,,Hangu - file de istorie,, este un proiect inițiat de Biblioteca 
Hangu, în parteneriat cu Fundația Culturală Gavriil Galinescu, 
Asociația Culturală Hangu, Biblioteca Școlară  Hangu. În cadrul 
acestui proiect au loc întâlniri cu elevii în care se prezintă 
informații despre istoria acestui ținut, au loc prezentări video cu 
fotografii din "E-Arhiva comunității noastre" , dialoguri despre 
istoria acestor locuri, expoziții de carte.     
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”Clubul de vacanță” – proiect inițiat de Biblioteca Hangu, în 
parteneriat cu Asociația Culturală Hangu și Biblioteca Școlară 
Hangu, care urmărește realizarea unei game diverse de 
activități, pe lângă cursul de engleză gratuit, pe toată perioada 
vacanței de vară. Printre activitățile curente se numără: ”Cartea, 
prietena mea de vacanță”, ”Zeii și Eroii din Olimp”, ”Povestea 
mea preferată”,”Animăluțul meu preferat”, ”Nu vreau să fiu 
Pinocchio!”, ”Jucăria mea preferată”, ”Sunt un copil model pentru 
că…”, ”Copacul Fricii și Copacul Curajului”, desenăm, cântăm, 
învățăm poezii, ne jucăm în aer liber. 
”Ludoteca – primul pas către prietenia cu cărțile” – proiectul 
inițiat de Biblioteca Hangu, în parteneriat cu Primăria Hangu, se 
derulează în fiecare zi, când micuții se află la ludotecă și 
urmărește apropierea empatică a acestora de cărțile viu colorate 
din ludotecă. Efectul este uimitor. Cărțile le vor deveni foarte 
repede prietene nedespărțite și nu vor mai renunța la ele 
niciodată. Uneori, în locul jucăriilor găsesc doar cărți. Orice 
schimbare reprezintă o provocare pentru ei și sunt foarte 
încântați, momente în care am grijă să îi apreciez și să îmi exprim 
admirația față de ei..  Îi motivez astfel, iar inițiativa lecturii 
pornește, de cele mai multe ori, surprinzător, de la unii dintre ei, 
chiar dacă, în jur toți ceilalți se joacă. 
”Căutătorii de comori” este un proiect inițiat de Biblioteca 
Hangu în parteneriat cu Asociația Culturală Hangu, Asociația 
KGSC București, Primăria Hangu, Școala Gimnazială Hangu, 
Biblioteca Școlară Hangu și urmărește implicarea copiilor, în 
special și a membrilor comunității în general, pentru a duna 
fotografii, obiecte vechi, documente, pentru a înființa un muzeu 
etnografic, dar și pentru a completa baza de date care se referă 
la tot ce ține de istoria, cultura, obiceiurile, tradițiile și viața 
locuitorilor comunei Hangu, bază de date ce poartă numele ”E-
Arhiva comunității noastre”. Copiii și cei interesați învață astfel o 
parte din istoria acestui ținut, dar și să respecte, să păstreze și 
să promoveze cunoștințele și informațiile despre comuna Hangu. 
Urmărim deplasarea elevilor la ruinele care au mai rămas din 
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”Catedrala de la Hangu”, în anii în care apele scad atât de mult 
încât ruinele, ascunse în adâncul lacului, rămân pe uscat. 
”Ambasadorii Bibliotecii Hangu” – este un alt proiect demarat 
în 2017, prin care  9 copiii, cei mai serioși, consecvenți, implicați 
și responsabili prieteni ai bibliotecii au fost numiți ambasadori. Ei 
au semnat un angajament, au drepturi, misiunni și o deviză 
specială: ”Să construim împreună o lume minunată,mai bună, 
mai frumoasă, mai curată… Să construim împreună lumea în 
care ne place să trăim, iar dacă într-o zi nu vom avea ce oferi 
semenilor noștri triști, vom oferi zâmbete și îmbrățișări.” 
 ”Puterea cuvântului scris” – proiect ce urmărește, în fiecare 
an premierea corespondenților revistei locale ”Ecoul Hangului”.  
La bibliotecă se editează revista locală ”Ecoul Hangului” printre 
corespondenții căreia se numără și elevii Școlilor Hangu și 
Buhalnița. Premiile sunt recompense pentru a-i motiva pe cei 
care scriu să nu 
renunțe la 
această activitate 
interesantă, să 
studieze, să se 
perfecționeze, dar 
și pentru a-i 
determina pe 
colegii  lor să le 
urmeze exemplul.   
 ”Cărți pentru 
păstrătorii de 
tradiții” – proiect 
ce urmărește premierea elevilor implicați în spectacolul de tradiții 
și obiceiuri de iarnă ”Am venit să vă urăm!”. Au primit cărți și 
diplome elevii implicați în activitățile de identificare, păstrare și 
promovare a tradițiilor și obiceiurilor locale.  
Cărți pentru prietenii bibliotecii”, proiect prin care sunt 
recompensați cei mai sârguincioși și serioși prieteni ai cărților și 
ai bibliotecii   
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COMUNA GRINŢIEŞ – pe urmele plăieşilor şi 

haiducilor la hotarele Moldovei 
 

Prof. MONICA DIEACONU, Biblioteca “Constantin 
Turcu”, Grinţieş.  

Sunt născută în orașul Bicaz, unde am urmat cursurile, primare, 
gimnaziale și liceale. Sunt 
licențiată în litere, română 
și engleză. Din 2016 
activez la Biblioteca 
„Constantin Turcu”din 
Grinţieş. Am realizat mai 
multe studii şi articole 
dedicate folclorului zonei, 
am realiazat redacţia mai 
multor volume şi traduceri 
în engleză pentru mai 
multe lucrări.  
   

Comuna Grinţieş este o aşezare situată în mijlocul 
Carpaţilor Moldo-Transilvani, de-a lungul râului Bistricioara, fiind 
timp de mai multe secole o localitate de graniţă, la hotarul 
nedrept dintre Moldova şi Ardeal. Este o microdepresiune pe 
cursul inferior al Bistricioarei, cu satele întinse de o parte și alta 
a râului și a afluenților săi: Grințieșul Mare, Bradu, Grințieșul Mic. 
Încă este acoperită în majoritate de păduri, în special de brad și 
fag, dar și de amestec. Teritoriul ei face parte din Munții Bistriței, 
care are vârful Grințieșul Mare la hotarul ei nordic, cu 1758 de 
metri și, de asemenea, vârful Măgura, cu 1548 m, iar la sud, 
dincolo de apa Bistricioarei, teritoriul este cuprins geografic în 
cadrul Masivului Ceahlău. Fauna este specifică zonei și amintim 
numărul mare de urși, de mistreți, de asemenea, cocoșul de 
munte, ce își face „bătăile” în muntele Grinţieşului sau Hurduga.  
  



 

79 
 

BIBLIOTECA VĂII MUNTELUI : MEMORIE ŞI CULTURĂ 

Fiind o localitate de munte, comunităţile umane s-au 
format mai târziu, datorită condiţiilor mai puţin prielnice pentru 
agricultură. Cu toate acestea, urme ale locuirii au fost datate încă 
din epoca paleoliticului, aparţinând celei de-a doua vârste a 
aurinagcianului (menţionăm uneltele microlite descoperite de 
profesorul Constantin Panţiru şi elevii Şcolii Grinţieş pe terasele 
de la Pârâul lui Oloi, satul Bradu şi Lutărie-Frasinu, satul Poiana, 
cercetate şi de arheologii „Şantierului Bicaz” conduşi de C. 
Nicolăescu–Plopşor şi care au descoperit urme identice şi în alte 
comune ale regiunii: Ceahlău, Hangu, Poiana Teiului)1. 
 Mărturii arheologice aparținând neoliticului sau epocii 
bronzului nu s-au descoperit pe teritoriul comunei Grinţieş, dar 
au fost aflate în alte localităţi vecine de pe valea Bistricioarei şi 
menţionăm vârfurile de săgeţi de piatră aparţinând unor vânători 
itineranţi swiderieni de la locul numit „La Scaune”, 1350 m pe 
Ceahlău (cea mai înaltă staţiune epipaleolitică din Europa) sau 
armele şi uneltele descoperite la Tulgheş datând din epoca 
bronzului (astăzi judeţul Harghita).  
 Epoca dacică nu este reprezentată arheologic pe teritoriul 
comunei noastre, dar, acest fapt se poate datora unor 
insuficiente cercetări; în localităţi învecinate (Hangu-Cetăţica şi 
Cetăţuia) s-au aflat urme ale locuirii carpice (arheozoologice, 
specifice unor comunităţi de vânători)2.  
 „Evul Mediu întunecat”  a oferit destul de puţine informaţii 
privind devenirea istorică a românilor la nivelul întregului teritoriu 
locuit de către ei, cu atât mai puţine sunt ele pentru o regiune 
montană situată departe de marile căi de comunicaţie (în special 
comerciale) ale timpului. Dar, aşa cum bine o ştim, în perioada 
marilor migraţii şi până la formarea statelor feudale româneşti, 
românii şi-au aflat în munţi şi codri refugiu şi adăpost, iar atunci 
când vremurile au devenit mai sigure s-au îndreptat către locurile 

                                                           
1Vezi pentru aceasta C.S. Nicolăescu-Plopşor şi colab., Şantierul arheologic 

Bicaz, în „Materiale”, 1959, V, pp. 59-79 
2Gh. Bichir, Cultura carpică, Ed. Academiei, Bucureşti, 1976, p. 19 
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mai prielnice agriculturii, în munţi au rămas păstorii. Astfel, în 
această regiune, primele comunităţi au fost de păstori care au 
rămas în munţi cu turmele şi cirezile lor, profitând de păşunile de 
munţii Ceahlău, Grinţieş, Budacul, Baicul etc. O mărturie a 
continuităţii locuirii pe aceste locuri este dată şi de toponimia 
acestei regiuni, denumiri ale unor locuri, munţi, dealuri, ape, 
poieni sunt menţionate din documente de la Alexandru cel Bun, 
Ilie Muşat Vodă, Ştefan cel Mare şi urmaşii lor. Trebuie să 
menţionăm faptul că întreaga regiune (care cuprindea şi teritoriul 
comunei Grinţieş) făcea parte din aşa numita Ţară a Hangului şi 
locuitorii ei erau numiţi în cronici şi documente hangani. 
  Locuitorii regiunii erau păstorii domneşti sau ai 
mănăstirilor, călugării şi sihaştrii, care au ales aceste locuri aflate 
în munţi, departe de drumurile comerciale ale Moldovei, plăieşii 
şi străjerii graniţei cu Transilvania, tăietori de lemne şi plutaşi. Ei 
au format mici comunităţi în poienile şi curăturile pe care le-au 
făcut de-a lungul Bistriţei şi Bistricioarei, ei fiind cei care au oferit 
zonei o bogată toponimie, înregistrată de documentele de 
cancelarie ale vremii şi cele mai multe dintre ele cunoscute şi 
astăzi. Primul toponim de pe teritoriul comunei Grinţieş prezent 
într-un document medieval este oronimul Hurduga, consemnat 
într-un document de la 1437, din timpul lui Ilie-Muşat, o hotărnicie 
a mănăstirii Neamţ3. Preotul arheolog Constantin Matasă, un fiu 
al acestor locuri (era originar din satul Răpciuni, la poalele 
Ceahlăului), sublinia faptul că regiunea montană a judeţului 
Neamţ, aflată în partea de apus, nu a fost locuită intens din 
vechime, totuşi a înflorit şi aici, ca peste tot întinsul Carpaţilor „o 
intensă viaţă pastorală”, continuată de băştinaşi din neam în 
neam. Ciobanii şi sihaştrii au fost cei care au constituit elementul 
uman, care, legat de aceste locuri, a dat bogăţia de numiri ce ni 
s-a păstrat4.  

                                                           
3Catalogul Documentelor Moldoveneşti, vol. I, Bucureşti, 1957, p. 24 
4C. Matasă, Câmpul lui Dragoş.Toponimie veche şi nouă din judeţul Neamţ, 

Ed. Casa Şcoalelor, Bucureşti, 1943, p. 8 
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 Teritoriul comunei Grinţieş de astăzi a aparţinut în 
vechime mai multor stăpâni, laici sau ecleziastici, în Evul Mediu 
fiind numeroase disputele între mănăstiri şi boieri, procesele 
nesfârşite şi chiar conflictele, multe dintre ele violente. În secolul 
al XV-lea, acest domeniu situat la graniţa cu Transilvania a fost 
în întregime domnesc, dar prin danii succesive el a intrat în 
posesia mănăstirilor, atât cele mari ale Moldovei (Neamț, 
Bistrița), dar și a unor noi lăcașuri de cult ridicate chiar în 

regiunea de la poalele Ceahlăului: Mănăstirea Hangu-Buhalniţa, 
Mănăstirea Pionul, Schitul Cerebuc, Mănăstirea Durău, Schitul 
Sofia. În veacul al XVII-lea, boierii Cantacuzini devin stăpâni ai 
unor întinse teritorii pe domeniul Hangului şi timp de aproape 
două secole îşi vor disputa moşiile cu mănăstirile regiunii.   

Imagine a satului Grințieșu-Mare, cu cele două biserici, foto I. 

Săndulache 
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 Toponimul Grinţieş se consideră că se datorează 
termenului german „Die Grentze”, însemnând graniţă, dat de 
către locuitorii austrieci din Imperiul habsburgic, care îşi întinsese 
hotarele dincoace de „cumpăna apelor” (în 1792), încălcând 
vechiul hotar al Moldovei lui Ştefan cel Mare şi astfel, la 
Prisecani, în vestul comunei Grinţieş s-au instituit pichete de 
grăniceri şi vamă, realitate care a durat până la 1918.  
 Procesul de populare a acestor aşezări de pe valea 
Bistricioarei a fost unul lent, dar continuu, strâns legat de 
apropierea de Transilvania, fiind consemnate din vechime 
legături comerciale, desfăşurate prin trecătoarea Prisecani. 
Schimburile de populaţie de o parte şi cealaltă parte a Carpaţilor 
se desfăşurau pe poteci, de cele mai multe ori ştiute doar de 
localnici şi care erau numite „vama cucului”. Oierii transhumanţi 
numiţi ţuţuieni erau o prezenţă sezonieră obişnuită şi mulţi dintre 
ei s-au stabilit pe aceste locuri, când situaţia politică şi socială 
din Transilvania nu le-a mai oferit posibilitatea de a practica 
străvechea lor îndeletnicire. Au întemeiat sate noi ori s-au aşezat 
în cele deja existente. Mai ales în secolul al XVIII-lea se 
înregistrează un aflux tot mai mare de fugari care s-a aşezat în 
sate ca Schit, Grinţieş, Galu, Cârnu,Tarcău, Izvorul Alb. 
Ungurenii sunt bine primiţi de către autorităţi, dată fiind 
densitatea redusă a populaţiei. Catagrafiile, începând cu cea din 
1772, îi consemnează pe ardeleni, unii cu nume (deci cu 
vechime), alţii cu porecla: bârsan, ungurean, sălăgean, almăşan 
etc. 
 Pe harta lui Dimitrie Cantemir realizată în 1717, dar 
oglindind realităţi anterioare anului 1711, apar doar satele Hangu 
şi Schit5. În catagrafiile şi hărţile ridicate de către statele majore 
ruse sau austriece la sfârşitul secolului al XVIII-lea nu apare 
numele comunei Grinţieş, fiind încă parte a comunei Hangu. 
Catagrafia din anul 1774, primul mare recensământ al Moldovei 

                                                           
5 D. Cantemir, Descrierea Moldovei, Ed. I.V. Socecu, Bucureşti, 1909, 

Anexe 
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menţionează locuitorii birnici ai comunei Hangu, 232 la număr în 
care sunt incluşi şi locuitorii de pe valea Bistricioarei, din Grinţieş. 
Şi următoarele catagrafii consemnează apartenenţa satelor 
Grinţieşului la moşia Hangu, astfel în 1803 ele aparţineau 
vornicului Toderaşcu Cantacuzino, iar în 1816, domniţei Ralu 
Cantacuzino6.  
 Primele sate ale comunei au fost Bistricioara şi Grinţieşul 
Mare. Tradiţia spune că pe la 1710, după războiul „curuţilor”, 16 
familii de ardeleni au trecut munţii în Moldova şi s-au stabilit pe 
o vale laterală, un afluent al Bistricioarei şi au ocupat la învoială 
cu mănăstirile şi mai apoi cu cnejii, locuri necesare gospodăriei, 
prestând în schimb unele munci sau slujind ca apărători în caz 
de primejdie. Ca o mărturie a creşterii numărului şi puterii 
economice a locuitorilor din Grinţieşu Mare este construirea 
bisericii cu hramul „Duminica tuturor sfinţilor”, încheiată la 1794 
şi în pomelnicul ctitoricesc sunt amintiţi birnici prezenţi şi în 
catagrafia anului 1774. Harta lui F.G. Bauer din 1774 
menţionează primul sat al aşezării – Grinţieşu Mare, locuit de 
ardeleni7. 
Satele comunei Grinţieş au cunoscut importante modificări de-a 
lungul timpului. După cum am remarcat, primul sat al comunei şi 
principala vatră a aşezării a fost Grinţieşu Mare, unde s-a ridicat 
şi prima biserică, la sfârşitul veacului al XVIII-lea. La jumătatea 
veacului următor, constatăm că preferinţa pentru dealurile mai 
domoale sau văile laterale mai retrase pierde din importanţă; 
astfel, cele mai multe gospodării sunt ridicate pe malurile 
Bistricioarei, mai largi şi unde se puteau afla mai lesne terenuri 
arabile. La 1864, s-a ridicat o nouă biserică, în satul Poiana, mult 
mai mare, cu zid de piatră şi care arată creşterea numerică a 
locuitorilor din acest nou sat, dar şi creşterea economică a 

                                                           
6C. Cihodaru, Satele din regiunea Hangu-Bicaz, secolele XIV-XVIII, în 

„Analele Ştiinţifice al e Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, tom XII-

1966, pp. 14-20 
7vezi pe larg D. Dieaconu, La poale de Ceahlău, oameni, locuri, fapte între 

istorie şi legendă, Ed. Cetatea Doamnei, Piatra-Neamţ, 2006, pp. 34-56 



 

84 
 

BIBLIOTECA VĂII MUNTELUI : MEMORIE ŞI CULTURĂ 

acestora. Harta ridicată de ofiţerii ruşi ai Marelui Stat Major din 
anul 1835 menţionează toate satele şi cătunele regiunii şi alături 
de Grinţieşu Mare şi Grinţieşu Mic apare pentru prima dată şi 
satul Poiana, cu cca 60 de gospodării, un sat de mărime 
mijlocie8, care în doar câteva decenii va deveni cel mai important 
sat al comunei. 

Alt sat al comunei a fost Grinţieşu Mic, situat lângă satul 
Bistricioara, care după împroprietărirea din 1864 a intrat în 
componenţa comunei Ceahlău, aşa cum este şi astăzi.  
  

                                                           
8C.C. Giurescu, Principatele Române la începutul secolului al XX-lea, Ed. 

Ştiinţifică, Bucureşti, 1957, p. 176 

Imagine din Grinţieş din 1928 
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Satul acesta apare pentru prima dată consemnat în harta 
lui H. Von Otzelovitz, ofiţer austriac, din anul 1790, el menţionând 
alături de Grinţieşu Mic şi Grinţieşu Mare alte 17 localităţi în 
regiunea Hangu-Bicaz9, care denotă un proces demografic de o 
mai mare intensitate, datorat în  ea mai mare parte 
imigraţionismului ardelean. 

Satul Bradu s-a format în partea de vest a comunei, spre 
Tulgheş şi constituirea sa s-a datorat strămutărilor ce-au urmat 
apariţiei Lacului de acumulare Izvoru Muntelui şi lui se adaugă 
fostul cătun Moci, astăzi parte integrantă a satului Bradu. În 
1853, este menţionat pentru prima dată cătunul Bradu, având 
aproximativ 105 locuitori10. În satul Bradu s-a ridicat o biserică de 
către locuitorii strămutaţi folosindu-se materialul lemnos al 
bisericii demolate de la Gura Largului, comuna Poiana Teiului. 
Cele mai multe dintre aşezările regiunii noastre s-au format la 
început pe văi laterale sau culmile mai domoale, de aceea şi 
primele sate ale Grinţieşului au fost situate mai departe de căile 
principale de comunicaţie şi de unde se putea trece mai uşor 
graniţa (spre exemplu, din capătul satului Grinţieşu Mare, în 
amonte, se putea trece foarte uşor în Barasău, comuna Corbu, 
astăzi judeţul Harghita, în mai puţin de trei ore). La început erau 
sub forma unor cătune, cu casele risipite printre fânaţuri. Atunci 
când s-a ajuns la o mai mare stabilitate politică şi s-au încheiat 
nesfârşitele războaie ruso-austro-turce, au fost preferate văile 
mai largi şi astfel au apărut satele Poiana şi Bradu. Casele au 
devenit mai apropiate, situate lângă sursa de apă, râu sau pârâu, 
în spatele gospodăriilor întinzându-se terenul arabil, atât cât locul 
o permitea.  
Împroprietărirea din anul 1864 a făcut ca multe dintre casele 
situate pe culmi sau în poiene retrase să fie „coborâte” lângă 
albia Bistricioarei, pe terasele mai joase şi astfel au apărut 

                                                           
9C. Cihodaru, Satele din regiunea Hangu-Bicaz…, p. 18 
10C.C. Giurescu, Principatele Române la începutul secolului al XX-lea, p. 

176 
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„satele de vale” şi spre sfârşitul secolului al XIX-lea, satele „de 
drum”, casele fiind răsfirate de-a lungul drumului ce făcea 

legătura între Hangu şi Tulgheş. 
 Conform catagrafiei din anul 1832, cele mai populate 
localităţi erau Hangul şi Bistricioara, ultima numită deţinând 
satele actualei comune Grinţieş şi care avea 262 locuitori. 
Aparţinea cneazului Gheorghe Cantacuzino. Onomastica este 
cea care ne arată provenienţa locuitorilor (cei mai mulţi dintre ei 
fiind imigranţi care s-au alăturat autohtonilor): cei mai mulţi sunt 
numiţi „ungureanu”, din „Ţara Ungurească” – Transilvania, 
„vicovan”, din Vicov, Bucovina, „dornean”, din Ţara Dornelor, 
„ciucan”, din Ciuc, „gheorghiu”, „gheorghian”, din Gheorghieni 
etc.11  

                                                           
11C. Panţiru, Grinţieş munte rotat, Ed. Panteon, Piatra-Neamţ, 1995, pp. 101-

116 

Nuntă la Grinţieş pe la 1909 
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 Creşterea numerică a locuitorilor din Grinţieş s-a datorat 
atât sporului natural, cât şi mai ales prin imigrări, care s-au 
desfăşurat atât din Transilvania, cât şi din Bucovina. Mai ales 
după 1848, mulţi dintre românii transilvăneni participanţi la 
mişcarea paşoptistă de frica persecuţiilor au trecut munţii, după 
cum povestea un bătrân din satul Bradu, ce-şi amintea că 
neamul său este aici „de când cu fugile, de la paşopt”. 
 Cantacuzinii sunt stăpânii teritoriului pe care astăzi se 
află comuna Grinţieş până la jumătatea veacului al XIX-lea, 
când, intraţi în faliment, au fost siliţi să părăsească aceste locuri 
şi moşiile au intrat în posesia unei alte mari familii boiereşti – 
Sturdza.  
 Alecu Russo, călător pe aceste locuri la 1839, descrie 
satele şi curtea boierească şi Palatul Cnejilor, şi intră în vorbă cu 
oamenii care îi descriu o relativă prosperitate şi o bună cârmuire 
a cneazului Gheorghe Cantacuzino, interesat în exploatarea cât 
mai judicioasă a domeniului său, folosind pe clăcaşii care cunosc 
o perioadă de avânt economic şi de linişte12. Boierul stăpânea 
mai multe sate dintre care enumerăm: Răpciuniţa, Izvorul Alb, 
Schitul, Călugărenii, Grinţieşul, Bistricioara, Largul, Coroiul, 
Boboteni, Audia, Gura Hangului, Stejarul, Dreptul. Dar, obosit de 
o viaţă politică zbuciumată, de problemele familiei sale (l-a 
îndurerat moartea timpurie a preferatei sale Aspasia) se retrage 
la băi în străinătate lăsând fiilor săi administrarea moşiilor. 
Urmează o perioadă de fast pentru curtea boierească de pe 
pârâul Schit (Palatul Cnejilor şi conacul de la gura pârâului Schit), 
dar una destul de grea pentru ţăranii de pe moşie. Dar, fastul 
nobiliar deprins în Rusia i-a împins spre faliment, moşiile lor fiind 
scoase la licitaţie. Moşia Bistricioara, parte a domeniului Hangu 
a Cantacuzinilor a încăput pe mâna Smarandei Sturdza13. 

                                                           
12Alecu Russo, Piatra Teiului, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1956, p. 300 
13C. Gane, Trecute vieţi de doamne şi domniţe, vol. III, Ed. Junimea, Iaşi, 

1973, p. 172 
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 Noi stăpâni au administrat aceste teritorii personal sau 
prin interpuşi, mai ales la sfârşitul veacului al XIX-lea au apelat 
şi ei la fenomenul arendăşesc şi astfel aceşti intermediari 
interesaţi doar de câştiguri uşoare au făcut ca viaţa ţăranilor de 
pe aceste moşii să fie tot mai grea. 
 Reforma agrară de la 1864 a antrenat mutaţii importante 
pentru locuitorii Grinţieşului şi ei beneficiari ai împroprietăririi cu 
terenuri expropriate din moşia Hangu şi din terenul comunal al 
primăriei Bistricioara.  

În Grinţieş şi Bistricioara au primit pământ în funcţie de 
puterea de muncă 268 de familii14, dar foamea de pământ a 
ţăranului încă nu a fost potolită. Şi acest fapt a fost dovedit de 
marea răscoală ţărănească din anul 1907, cu cauze şi 
consecinţe nefaste.  

Tot din această perioadă datează şi începuturile 
învăţământului public în Grinţieş, o consecinţă a operei 
reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza. Această regiune a fost 
văduvită de-a lungul secolelor de actul de instruire didactică, 
puţini au fost cei care au putut învăţa ceva carte de la călugării 
de la mănăstirile zonei şi în special de la cei de la Schitul 
Cerebuc, ardeleni cu ştiinţă de carte15. Prima şcoală care s-a 
fondat funcţiona într-o casă particulară din satul Grinţieşu Mic din 
anul 1865. La 1890 este amintită şi o şcoală la Bistricioara, iar la 
1910 este menţionată şi şcoala din satul Poiana Grinţieşului, 
care va deveni cea mai importantă, dată fiind situarea ei în 
aşezarea de reşedinţă a comunei16. 
 Primul război mondial a fost pentru români „războiul de 
reîntregire naţională”. În august 1916, Armata a IV-a Română 
condusă de generalul C. Prezan a forţat trecătorile pentru a trece 

                                                           
14M. Şurubaru, Aspecte ale înfăptuirii reformei agrare din 1864 în judeţul 

Neamţ, în „Memoria Antiquitatis”, Piatra-Neamţ, XX, 1995, p. 294 
15C. Turcu, Preocupări de cultură regională, I, Tip. Asachi, Piatra-Neamţ, 

1943, p. 9 
16 M. Dinulescu, Grinţieş, aşezare montană pe valea Bistricioarei, Ed. Nona, 

Piatra-Neamţ, 2007, pp. 17-18 
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şi elibera Transilvania. Prin Grinţieş, pe valea Bistricioarei, prin 
pasul Tulgheş-Prisecani, a trecut Divizia 14, care însă nu a fost 
sprijinită de o ofensivă a armatelor ruse din Bucovina, ceea ce a 
dus la retragerea românilor în faţa unei contraofensive austro-
ungare, lupte violente desfăşurându-se pe teritoriul comunei la 
Pietrele Roşii, unde au murit peste 100 de soldaţi români şi mulţi 
dintre ei au degerat de frig. O nouă contraofensivă română 
concentrată condusă de generalul Prezan a dus la întărirea 
poziţiilor şi la stăpânirea şirului de munţi, dar înfrângerea de la 
Turtucaia a provocat izolarea Armatei a IV-a şi la retragerea sa. 
Valea Bistricioarei şi implicit şi comuna Grinţieş a devenit teatru 
de război între români şi germani, astfel locuitorii civili au fost 
refugiaţi spre Roman, mulţi dintre grinţieşeni fiind primiţi în 
Grumăzeşti. În sate au rămas armatele ruse care n-au putut fi 
izgonite decât în 1918 şi prezenţa lor a fost teribilă pentru 
gospodăriile ţăranilor17.  
 Reformele realizate după război au influenţat benefic 
viaţa locuitorilor din Grinţieş, mai ales reforma agrară a 
guvernului Averescu, care a dus la exproprierea celor mai multe 
dintre terenurile proprietate a lui M.D. Sturdza, primind pământ 
ţăranii care aveau sub 5 ha, în special veteranii, invalizii, 
văduvele şi orfanii de război şi, de asemenea, au fost destinate 
mai multe terenuri islazurilor comunei. 
 Cel de-al doilea război mondial a avut şi el consecinţele 
sale nefaste pentru locuitorii de pe valea Bistricioarei, dat fiind 
faptul că în 1940 se revenise la vecea graniţă de dinainte de 
1918 şi după 23 august 1944, în această regiune s-au desfăşurat 
mai multe lupte între armatele hortyste şi armatele române şi 
sovietice, în special în zona Pietrele Roşii. Populaţia civilă a fost 
silită să-şi părăsească gospodăriile şi, după cum povestesc 
supravieţuitorii teribilelor evenimente, s-au refugiat în colibe în 
vârful dealurilor, neputându-şi adăposti avutul şi casele şi 

                                                           
17C. Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României, 1916-1919, vol. 

I, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, pp. 254-266 
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recoltele, vitele au avut puternic de suferit de pe urma 
rechiziţiilor, tancurilor sau celebrelor „katiuşe” ruseşti.  

 După război s-a desfăşurat o nouă reformă agrară, care 
a dus la lichidarea totală a proprietăţii familiei Sturdza în regiune. 
Reforma a condus la mărirea suprafeţei arabile a gospodăriilor 
existente şi de constituirea de gospodării noi pentru locuitorii fără 
pământ, cei în principal vizaţi pentru împroprietărire au fost 
combatanţii, soldaţi mobilizaţi în luptele împotriva Germaniei, 
orfani şi văduve.  
 Colectivizarea şi naţionalizarea instituită de regimul 
comunist nu a afectat într-o măsură deosebită pe locuitorii 
comunei Grinţieş, acest fapt datorându-se suprafeţelor mici 
deţinute de ţărani, dar şi fiindcă regiunea nu oferea condiţii 
prielnice pentru agricultură şi deci nu prea îşi aveau rostul CAP-
urile, modul prin care locuitorii trebuiau să contribuie la 
prosperitatea noii orânduiri fiind „cotele”, de cele mai multe ori 
greu de îndeplinit.   

Fruntaşii comunei la 1908 
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Exproprierile care s-au făcut au vizat suprafeţele de pădure 
deţinute de săteni şi, de asemenea, terenurile şi alte bunuri ale 
ţăranilor consideraţi chiaburi.  Odată cu revenirea la democraţie, 
locuitorii din Grinţieş au devenit fericiţii proprietari ai suprafeţelor 
de pădure pe care le-au deţinut ei sau înaintaşii lor înainte de 
1948, care au generat mutaţii semnificative, lemnul, exploatarea 
şi prelucrarea lui devenind cea mai importantă activitate 
economică a aşezării, dar totodată marchează scăderea 
suprafeţei împădurite a comunei. 

Monumente istorice 
 
Biserica de lemn din satul Grinţieşu Mare 
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 Biserica de lemn din  satul Grinţieşu Mare, cu hramul 
„Duminica tuturor Sfinţilor”, ridicată într-o poiană de pe malul 
pârâului cu acelaşi nume, este cel mai vechi monument de 
arhitectură religioasă de pe cuprinsul comunei, declarat 
monument istoric, menţionat în „Repertoriul bibliografic al 
localităţilor şi al monumentelor medievale din Moldova”18. 
 Este biserica primei parohii din Grinţieş şi cea mai 
importantă până la ridicarea bisericii din satul Poiana la 1864. 
Despre vechimea ei vorbeşte pomelnicul ctitoricesc păstrat şi 
astăzi în altar, scris cu litere chirilice de către pictorul bisericii 
Teodosie Zugravul. Pomelnicul este datat 1794 şi apare sub 
forma unui triptic scris şi pictat pe lemn de paltin şi enumeră pe 
toţi cei care au contribuit la ridicarea acestei biserici. Citirea lui 
ne arată faptul că acest sat şi această biserică s-au ridicat de 
către români ardeleni, numiţi îndeobşte „ungureni”, care au fugit 
din calea opresiunii, a catolicizării şi deznaţionalizării iniţiate de 
împărăteasa Maria Tereza. Primul preot al bisericii a fost 
Grigorie, sosit împreună cu mai multe familii din Ardeal, şi care 
la început a susţinut serviciul religios într-una dintre case. Atunci 
când locuitorii au fost destul de numeroşi au purces la ridicarea 
unui locaş de cult, imigranţii ardeleni alăturându-se autohtonilor 
în această necesară întreprindere. 
 Ca mai toate bisericile ţărăneşti de pe valea Bistriţei şi 
Bistricioarei, ridicate în veacul al XVIII-lea (biserica din Galu, cea 
din Dreptu, biserica din Răpciuni, azi la Muzeul Satului din 
Bucureşti, biserica din Tulgheş, Bistricioara, Ceahlău-Schit), 
biserica din Grinţieşu Mare impresionează prin frumuseţe şi 
simplitate, operă a meşterilor locali. A fost construită din bârne 
de brad, în planul triconc specific acestei perioade; pridvorul şi 
clopotniţa s-au dovedit o adăugire reuşită realizată odată cu 
operaţiunile de renovare de la sfârşitul secolului al XIX-lea, 
conform unui al doilea pomelnic ctitoricesc datat 1891. Meşterii 

                                                           
18 N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităţilor şi al monumentelor 

medievale din Moldova, Bucureşti, 1974, p. 336 
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au respectat părţile componente ale unui locaş de cult , deşi în 
proporţii reduse: pridvor, pronaos, naos, altar; în pronaos şi 
naos, meşterii au realizat un plafon cu calotă sferică din opt laturi 
la bază din scânduri îmbinate în coadă de rândunică. Stranele 
sunt sculptate din lemn de paltin. Valoarea bisericii este întregită 
de pictura originală a iconostasului şi a icoanelor mari executate 
în ulei, pe lemn de către Teodosie Zugravul, un pictor cu renume, 
lucrarea sa păstrându-se în condiţii excelente şi astăzi. 
 Biserica păstrează icoane vechi din perioada ridicării 
bisericii, dar şi din 1852, 1891, la care se adaugă mai multe cărţi 
religioase vechi: Evanghelistar (1826), Liturghier (1860), Octoih 
(1912) etc.  

  

La un bal la Grinţieş în anii de dinainte de cel de-al doilea război 

mondial, col. Ioan Diaconu 
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PERSONALITĂŢI – CONSTANTIN TURCU 
 

La 13 februarie 1903, vedea lumina zilei Constantin 
Turcu, cel de-al doilea copil al familiei Năstase şi Isabela Turcu 
din satul Izvorul Alb, comuna Buhalniţa, nu departe de bătrânele 
schituri Sahastru şi Cerebuc, despre care va scrie mai târziu cu 
frumoase şi adânci cuvinte.  
 Şcoala elementară a urmat-o la Grinţieş, comuna 
Bistricioara, iar gimnaziul la Hangu, unde directorul Gheorghe 
Galinescu, văzându-l lipsit de mijloace materiale, dar isteţ, l-a 
luat ca ajutor la secretariatul şcolii, scutindu-l de taxele şcolare 
ale acelor vremuri.  
În 1922 s-a înscris la Liceul „Petru Rareş” din Piatra-Neamţ, 
căruia, de altfel, i-a dedicat o importantă parte din viaţa şi 
activitatea sa. Directorul liceului, V.A. Trifu, aflând că se pricepe 
la treburile de cancelarie, l-a luat la ţinerea contabilităţii 
comitetului şcolar, ceea ce însemna pentru tânărul liceean 
scutirea de taxe şi o mică remuneraţie bănească. 
 În 1929 devenea absolvent al Facultăţii de Litere şi 
Filozofie a Universităţii din Bucureşti şi a Seminarului Pedagogic 
Universitar şi se reîntorcea ca profesor de română şi istorie, dar 
şi ca secretar, la Liceul „Petru Rareş” din Piatra-Neamţ. 
 Activitatea sa în domeniul istoric şi arhivistic a atras stima 
unor mari personalităţi precum Constantin C. Giurescu, Dinu C. 
Giurescu, Ştefan Ştefănescu, G.T. Kirileanu, Constantin 
Bobulescu ş.a. 
 La 1 septembrie 1942 a fost încadrat prin concurs ca 
arhivist principal, subdirector, la arhivele din Iaşi, unde a activat 
timp de 20 de ani îmbogăţind zestrea de documente. De 
asemenea a activat şi ca cerectător ştiinţific la Institutul de istorie 
şi arheologie „A.D. Xenopol”.  
  La arhivele ieşene de la Golia, lui Gheorghe Ungureanu, 
pe atunci director i s-a mai adăugat un nemţean şi nu orideunde, 
ci de la poale de Ceahlău, care cu acribie şi tenacitate a încercat 
să slaveze cât mai multe documente din oraşe şi sate, din poduri 
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şi arhive locale, căci un al doilea „mare război” începue. Timp de 
20 de ani a îmbogăţit zestrea arhivelor ieşene şi a ghidat o uriaşă 
muncă de fişare, invenatariere, tezaurizare a documentelor. 
  A murit la 29 noiembrie 1980, lăsând un gol imens în 
lumea culturală moldavă. Se pierdea un om, dar în urma sa 
rămânea o operă. 
  Prietenii au tipărit în 1862 un volum comemorativ în care 
au scris C. Botez, I. Chelcea, A. Golimas, D.L. Stăhiescu, I. Mâţă, 
Gh. Sibiechi ş.a., dar din păcate într-un tiraj mic pentru o astfel 
de lucrare care este un elogiu binemeritat. Mulţumim d-lui 
inspector Nicolae Dumitraşcu pentru informaţii şi lucrare şi 
sperăm ca la iniţiativa lui şi a altor prieteni ai lui Constantin Turcu 
să se reediteze lucrarea.   

Constantin Turcu scria în anul 1939, dând glas 
„preocupărilor de cultură regională”: „Judeţul Neamţ e pomenit 
cu acest nume în istoria ţării din anul 939, într-o cronică rusă a 
lui Nestor, apoi după întemeierea Moldovei, şi în documentele lui 
Alexandru cel Bun, din 1428. Domnitorul pomeneşte de circa 20 
de aşezări şi biserici pe care le face danie ctitoriei sale, 
Mănăstirea Bistriţa, ceea ce însemna că este vorba de o 
stăpânire nouă peste o veche aşezare de populaţie băştinaşă 
care-şi ducea viaţa ei neştiută de nimeni, în codrii seculari şi 
merei de pe malurile ascunse ale Bistriţei” 

Constantin Turcu menţiona, referindu-se la ţinutul său 
natal (folosim termenul de ţinut care a fost specific Moldovei, cel 
de judeţ fiind folosit în Ţara Romînească, abia în timpul lui Cuza, 
Neamţul primeşte titlul de judeţ, n.n.): „Aşezat în creerii munţilor, 
străbătut de ape cristaline şi învesmântat în codrii seculari şi de 
nepătruns, ţinutul acesta a oferit locuitorilor lui o mare uşurinţă 
de vieaţă şi o mare siguranţă împotriva tuturor primejdiilor care 
s-au abătut asupra sa”.  

Articolele şi studiile sale sunt numeroase şi abordează o 
paletă tematică largă. Sunt numeroase cele dedicate munţilor 
noştri şi considerăm că o reeditare a lor merită tot efortul. O 
merită Constantin Turcu şi o merită şi munţii noştri, muntenii 



 

96 
 

BIBLIOTECA VĂII MUNTELUI : MEMORIE ŞI CULTURĂ 

noştri care astfel şi-ar cunoaşte mai bine istoria. Menţionăm că 
în anul 2015, Asociaţia Filateliştilor din Piatra-Neamţ au publicat 
un volum conţinând biografia lui Constantin Turcu şi o parte din 
opera sa care a fost dedicată ţinutului Neamţului, iar biblioteca 
comunală din Grinţieş îi poartă numele. O recunoaştere minoră 
a unui om care merită mult mai mult. 
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LUCRURI ŞTIUTE ŞI NEŞTIUTE DESPRE PIPIRIG 
 

NĂSTACĂ VIORICA-NINA, m-am născut pe 12.05.1968, 
în comuna Pipirig, am urmat cursurile şcolii din comună până în 
clasa a VIII-a. Am urmat liceul la Colegiul Naţional ,,Calistrat 
Hogaş” din Piatra Neamţ (pe atunci Liceul industrial nr.6).  

Am absolvit în anul 1995 Universitatea ,,Al.I.Cuza”Iaşi, 
Facultatea de Litere, secţia română-franceză. Din anul 1990 am 
fost bibliotecară la Biblioteca Comunală Pipirig, cu normă 
întreagă, iar din 2003 până în prezent, sunt profesor de limba şi 
literatura română la Liceul Tehnologic ,,Ion Creangă”Pipirig şi 
bibliotecar cu jumătate de normă la Biblioteca Comunală Pipirig. 

 
Comuna Pipirig este aşezată în nord-vestul judeţului 

Neamţ, în depresiunea intramontană Pipirig, în lungul drumului 
naţional 15B, ce face legătura dintre Tîrgu-Neamţ şi Poiana 
Teiului.   
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Se învecinează: la nord, cu judeţele Suceava prin 
comunele Râşca şi Mălini, la sud cu comunele Hangu şi 
Crăcăoani, la est cu comuna Vânători şi la vest cu comunele 
Farcaşa şi Poiana Teiului. Denumirea comunei Pipirig comportă 
mai multe variante: 

-una din acestea ar fi că denumirea ar proveni de la planta 
de apă ,,pipirig” care creştea din abundenţă pe teritoriul comunei; 
după alţii, denumirea ar proveni de la familia Pipirigeanu, mocani 
veniţi din zona Prundul Bârgăului, această imigrare masivă a 
zonei este amintită şi de Ion Creangă când afirma că bunicul său, 
David Creangă, împreună cu alţi mocani ardeleni ,,s-au tras cu 
bucatele încoace”, din cauza persecuţiilor religioase (încercarea 
de convertire la catolicism). 

 Prima menţiune a comunei Pipirig, ca toponim, apare în 
documente din 12.03.1437 în care este menţionată ...gura 
Pipirigului...ca limită a moşiei ,,Munţii” donată de Ilie Voievod, 
mănăstirii Neamţului. Este vorba de pârâul Pipirig care după 
C.D.Gheorghiţă (expusă în ,,Dicţionarul Geografic al judeţului 
Neamţ” – 1890) izvorăşte de sub muntele Hălăuca. De la acest 
pârâu se pare că şi-a luat numele şi satul. Altitudinea cea mai 
joasă este râul Ozana, 500m, iar cea mai mare , vârful muntos 
Bivolu, 1528m. 

Apele Pipirigului sunt: Branu, Domesnic, Mihăeţi, Pluton, 
Agăpeni, Cotnărel, Doliţa, Dolia, Cracu Mare, Cracu Mic, 
Mânzatu, Izvor, Pîrâul Străjii, Dobreanu, Dobrenaşu, Carpenul. 

Cea mai veche atestare, probabil, este pe la 1439, când 
urmaşul lui Alexandru cel Bun, face danie mănăstirii Neamţului 
şi aminteşte de Chiţigaia şi Pipirig. O altă atestare ar fi pe la 1473 
printr-un ,,document de întărire” din vremea lui Ştefan cel Mare 
unde apare pomenită ,,Fântâna lui Pipirig”, pe care unii autori o 
identifică cu actualul Pipirig. 

Satul Boboieşti apare în primul document scris găsit care 
este un fel de contract dat de Mănăstirea Râşca, la 09.04.1804 
(9 aprilie 1804), prin care se arendează satului de către 
mănăstire suprafaţa de teren pentru păşunat vitele. Pe atunci, 
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Valea Neamţului, Hălăuca, Cotnărel, Bompa, erau proprietăţile 
Mănăstirii Râşca. La sfârşitul sec.al XVIII-lea, zona este invadată 
de familii din Ardeal care înfiinţează cătune ca Agăpeni, Cujbeni, 
Boboieşti, Pâţâligeni. 
Comuna Pipirig este formată din următoarele sate:  
Leghin s-a constituit prin anii 1956-1958, locuitorii satului fiind 
strămutaţi cu ocazia construirii lacului de acumulare Bicaz. 
Stânca – denumirea provine de la stâncile Dobreanu şi 
Dobrenaşu, satul are în componenţă un număr mare de romi, 
proveniţi, la origine, din războaiele evului mdiu, fiind robi pe 
moşiile mănăstirilor. 
Pâţâligeni – denumirea provine de la familia Pâţâliga, care 
predomină în acest sat. 
Pipirig (Popeni) – în catagrafia din anul 1774 este menţionat 
satul Popeni (actualmente centrul comunei Pipirig) cu 38 de 
familii ce aparţineau mănăstirii Neamţ. Numele venea de la 
mulţimea pivelor de bătut sumani, ce aparţineau preoţilor 
mănăstirii. 
Boboieşti – denumirea satului provine de la familia Baboi care 
sunt la origine din Sadova, Câmpulung, întemeindu-se acest sat 
pe la anul 1775; cătunul Dolea a acestui sat a aparţinut de 
comuna Farcaşa în jurul anului 1900. 
Dolheşti – denumirea satului provine de la familia Dolhescu care 
predomină în acest sat. 
Pluton – denumirea satului ar avea la origine două variante: 
denumirea satului ar proveni de la ,,plotun”, care în limba slavă 
înseamnă cerb, adică ar fi existat foarte multe cervidee în zonă; 
cealaltă variantă susţine denumirea de la un pluton de oşteni 
lăsaţi de Petru Rareş în timpul retragerii sale, o parte din oşteni 
stabilindu-se în acest sat. De amintit că popasul Petru-Vodă 
poartă numele acesta tot de la domnitorul Petru Rareş, unde ar 
fi poposit cu aceeaşi ocazie a retragerii sale. 
Ştiaţi că... 
Primăria – cea mai veche construcţie se cunoaşte de prin anul 
1937, însă existenţa ei este atestată documentar de mai demult; 
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printr-un document din 5 octombrie 1827, se arată că primăria 
era condusă de şapte bătrâni care formau ,,cisla” satului; pe la 
1834 se face şi o pecete satului din ordinul dat de domnitorul 
Mihai Sturza pentru a o pune pe actele oficiale. Bunicul lui Ion 
Creangă, David Creangă a fost ,,pacir”(consilier);  
Biserica- case parohiale existau la Pluton şi Boboieşti, muzee – 
case memoriale, nu existau; Căminul Cultural la 1947; Şcoala – 
din centru, în 1967 (cea nouă), la Pipirig centru, în anul 1847, la 
serbarea de la sfârşit de an a participat şi Alexandru Vlahuţă; 
Şcoala Boboieşti cea veche în anul 1904. Prima dată învăţător a 
fost un diacon, cea nouă este construită în anul 1968, Şcoala 
Stânca în anul 1920, celelalte în jurul anului 1950. 
Dispensarul -  în 1933, dispensarul a fost în actuala primărie; în 
1953 s-a construit dispensarul vechi, iar în 1995 s-a construit, cu 
ajutorul unor olandezi, cel nou; 
Poliţia – a funcţionat în sediul vechi al primăriei, iar în 1987 se 
construieşte sediu nou.  
Bănci populare – în trecut a existat ,,Casa Pădurilor”, CEC-ul, 
o clădire veche a PTTR-ului, în 1997 s-a făcut clădire nouă CEC; 
Introducerea transportului în comun a fost în anul 1958, pe 
traseul Pipirig-Tg.Neamţ; 
Locul instalării primului post telefonic a fost la Sectorul de 
Exploatare Forestieră, Primărie şi Ocolul Silvic. Nu se cunoaşte 
data. 
Data înfiinţării oficiului local de poştă nu se cunoaşte, iar a 
oficiului local telefonic în 1950. 
Primul aparat radio a fost instalat la Simina Ion, satul Pluton, în 
anul 1910, iar primul televizor a fost instalat la Sectorul de 
Exploatare Pipirig, în anul 1966. 
În timpul celui de-al doilea război mondial, s-au dat lupte grele 
pe teritoriul comunei Pipirig, urme ce se văd şi astăzi (tranşee, a 
existat şi un cimitir rusesc). 
În 1843 a avut loc o răzvrătire a locuitorilor, împreună cu cei din 
comuna Hangu, împotriva vătafului, fiul ispravnicului de Neamţ. 
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În 1864, se ia moşia de la mănăstiri, se împarte locuitorilor 
Pipirigului, ca fâneţe. 
Pe la 1894, a fost în Pipirig o mică ,,burzuluială”, din cauza 
purtării neomeneşti a primarului; la o săptămână de la aceasta 
s-au efectuat arestări a unor locuitori ca: Ilie Maxim, Alexandru 
Atodiresei, ducându-i la Piatra Neamţ. 
Lăcaşurile de cult existente în comuna Pipirig sunt:  
Biserica ,,Sf.Niculae”, denumită ,,Catedrala munţilor”, în centrul 
comunei Pipirig, cu hramul Sf.Niculae, a fost construită între anii 
1924-1950, ctitorită la 1950, de patriarhul Nicodim, sfinţită de 
patriarhul Iustinian; 

Biserica satului Popeni, cu hramul Sf.Nicolae, data 
ctitoriei – 1907, a fost ctitorită de călugării de la M-rea Neamţ şi 
enoriaşi, valori de patrimoniu, cu icoane cu valoare istorică, 
mormântul lui David Creangă, clopotul făcut de Ciubuc, rudă 
îndepărtată a lui Ion Creangă. La biserica din Popeni a existat 
mai înainte o capelă pentru care nu există documente. S-a 
păstrat locul unde a fost sfânta masă. Se păstrează din fosta 
capelă patru icoane. Biserica este considerată monument istoric. 
Biserica satului Boboieşti, cu hramul Sf.Vasile, ctitorită la 1829 
de enoriaşi; există un monument al eroilor. După anii 1990, s-a 
construit încă o biserică nouă. 

Biserica satului Pluton, cu hramul Sf.Dumitru, anul 
ctitoririi 1836, ctitorită de enoriaşi, bierica fiind adusă de la 
spitalul din Tg.Neamt de unde, cu ocazia construirii spitalului, la 
care au lucrat meseriaşi din Pipirig, contribuind cu lemn şi piatră 
cioplită, cuprinde acolo fosta biserică care purta acelaşi hram, 
fiind donată bisericii Pluton. 
Bierica satului Leghin, cu hramul Sf.Dumitru, adusă din satul 
Călugăreni, Poiana Teiului, odată cu locuitorii satului strămutaţi, 
în anul 1959, cu ocazia construirii lacului de acumulare. 
Biserica satului Stânca, biserică din lemn, ctitorită în 1955 de 
către enoriaşi, cu hramul Sf.Gheorghe. 

Meşteşugurile tradiţionale existente în zonă au fost: 
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Prepararea caşului – din cele mai vechi timpuri, de amintit 
,,brânzăria lui David Creangă”, monument istoric; 
Morăritul, de la sfârşitul sec.al XIX-lea, existau 6 mori pe apă, 
astăzi mai există una, a lui Pâţâliga Gheorghe, satul Stânca; 
Prelucrarea lânii, dărăcitul, torsul, scămoşatul, sumănăritul – 
două darace în satul Leghin, ale lui Lipan Vasile; 
Ţesutul lânii – covoare, cuverturi, cergi, ţesute de Zabulic Aurica; 
Cojocăritul – bonzile, cojoacele vechi brodate cu lână în culori, 
meşteri cojocari, cum ar fi Dolhăscu Neculai; 
Prelucrarea lemnului – în trecut debitarea lemnului se făcea cu 
ajutorul fierăstraielor pe apă (în număr de două la sfârşitul sec. 
al XX-lea), mai târziu au apărut şi fabrici de cherestea, a lui 
Solomon pe Dolea şi Acatrinei Gheorghe, Popeni, pentru care 
fabrici a fost construită şi o cale ferată Dolea-Mânăstirea Neamţ, 
30 km. În prezent, există mai multe gatere mecanice; 
Dulgheritul şi drăniţitul, tâmplărie şi construirea mobilierului, 
sculptură în lemn; 
Lingurăritul, în satul Stânca, la sfârşitul sec.al XIX-lea avea un 
număr de 21 de meseriaşi; 
Arderea varului la 1846, cioplitul pietrei pentru construcţii şi 
monumente funerare (construcţia spitalului de la Tg.Neamţ). 

 În comuna Pipirig îşi au originea mai multe personalităţi 
ale neamului românesc: Patriarhul României Nicolaie Munteanu 
(Nicodim), al doilea patriarh după Miron Cristea (în anii 1939-
1948); Dumitru Vacaru, scriitor, a scris operele ,,Ochiul viperei”, 
,,Poteci fără întoarceri”; Gheorghiţă Dumitru Alexandru, 
preşedintele Casei Pădurilor şi revizor şcolar care a ajutat la 
construcţia mai multor şcoli pe raza comunei; pictorul Gheorghiţă 
Vasile şi profesorul Ilie Gheorghiţă de la Seminarul din Iaşi, care 
a făcut şi o donaţie de cărţi bibliotecii şcolare. 

Pipirig este o localitate străveche, cu oameni harnici, 
pricepuţi gospodari, buni cunoscători şi păstrători ale 
frumoaselor tradiţii populare, între care se remarcă datinile şi 
obiceiurile specifice sărbătorilor de iarnă. Şi nu numai. O zonă în 
care oamenii ştiu să păstreze vii şi nealterate tradiţiile culturale. 
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Considerăm că una dintre datoriile noastre fundamentale în 
calitate de fii ai acestei comune este şi aceea de ,,a scoate” din 
umbra timpului evenimente, oameni şi locuri prin care curge din 
plin seva fiinţei noastre, care ne amintesc că avem înaintaşi ce 
trebuie omagiaţi şi că suntem moştenitorii unui patrimoniu 
cultural cu care ne putem mândri  
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BICAZ - SCURT STUDIU MONOGRAFIC 
  

TOFAN ELENA - Bibliotecar:  
Incadrata din anul: 1997; 
Nivelul postului bibliotecar I A;   
Stagii profesionale absolvite:         
Cursuri primare Scoala generala cu clasele I-
VIII Neagra, com. Tasca; 
Cursuri liceale: Liceul Industrial Bicaz (actual 
Carol I); 
Scoala Postliceala de Biblioteconomie la 
Busteni; 
Cursuri de formare profesionala in cadrul 
Programului Biblionet; 
Proiecte desfasurate in cadrul bibliotecii; 
Proiectul ``Te iubeste mama``; 
Proiectul``Sa fim prieteni cu natura``; 
Organizarea Clubului de Vacanta din anul 2013 – 2017. 

MARIANA CĂLINESCU, bibliotecar la 
Biblioteca „Mihai Eminescu” Bicaz. Am văzut 
lumina zilei în comuna Plugari, județul Iași la 
sfârșitul lunii gustar al anului 1964. 
Primele două clase gimnaziale le-am urmat în 
comuna natală apoi, celelalte clase, inclusiv a 
VIII-a, am avut norocul să le desăvârșesc în  
„dulcele târg al Ieșilor”. Diploma de bacalaureat 
am obținut-o în vara anului 1982 la Liceul 
hidrotehnic  „Garabet Ibrăileanu” din Copou, Iași. 
După terminarea studiilor liceale am primit 
repartiția unui loc de muncă la Bicaz. Timp de 
zece ani am lucrat ca agent hidrotehnic la O.G.A. Neamț, Districtul 
Bicaz.  
La evenimentele decembriste mi s-a desființat postul și am devenit 
șomer. Am urmat timp de șase luni un Curs de finanțe și contabilitate. 
Am lucrat apoi trei ani la patiseria „Roata lumii” deoarece nu am găsit 
loc de muncă în concordanță cu studiile contabile. În 1995 am dat 
examen pentru ocuparea  unui post de bibliotecar la Biblioteca 
orășenească Bicaz. De atunci viața mea a căpătat alte sensuri. La 
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puțină vreme de la angajarea la bibliotecă , am urmat la Bușteni 
cursurile postliceale „Bazele biblioteconomiei”.  
            Am publicat în revistele noastre locale „Valea Muntelui” și 
„Piatra Corbului”articole care prezentau activitățile culturale ale 
bibliotecii noastre sau despre evenimente culturale ale zonei Neamț. Și 
o parte din încercările mele poetice tot în revistele amintite mai sus le-
am publicat. 

Această solicitantă și nobilă meserie aduce satisfacții sufletești 
și intelectuale, te ajută să crești armonios ca personalitate, fiind zi de zi 
în contact cu slova scrisă și cu evenimentele culturale ale comunității 
apartenente și chiar ale țării. Încercăm pe toate căile să ademenim cât 
mai mulți utilizatori să ne calce pragul. În vacanțele școlare organizăm 
pentru copii sesiuni ale Clubului de vacanță unde dorim să le insuflăm 
dragostea de frumos, păstrarea tradițiilor de muncă și port ale 
înaintașilor noștri. Avem încheiate parteneriate cu toate unitățile de 
învățământ ale orașului și mă străduiesc, alături de colegi, să ajut și să 
civilizez spiritele celor însetați de evoluție. O parte dintre elevii urbei 
noastre își întocmesc lecțiile și proiectele școlare la noi, în bibliotecă, 
unde se regăsește un mediu propice studiului tihnit dar și pentru că 
primesc ajutorul și sprijinul nostru, al oamenilor cărții. Participăm cu 
activități culturale de ținută (lansări de carte, dezbateri, expoziții, 
simpozioane) la zilele orașului Bicaz sau când suntem solicitați de 
personalitățile din zona Neamțului și din celelalte zone ale țării. 
Promovăm valorile și încurajăm tinerii întru devenirea lor, în apropiatul 
viitor. Suntem o verigă de bază din lungul lanț al procesului de educare 
a oamenilor comunității de care aparținem. 
         Frumoasă, înălțătoare și grea e meseria de bibliotecar dacă o 
exerciți cu simț de răspundere.  Raiul meu pământean este biblioteca 
a căror rafturi sunt ticsite de înțelepciune milenară și infinită frumusețe. 

ION ASAVEI, bibliotecar șef al Bibliotecii Mihai Eminescu 
Bicaz 

✓ născut la Bistricioara, comuna Ceahlău.  
✓ copilăria și învățământul primar și gimnazial, în comuna 

Grințieș.  
✓ studiile liceale, la liceul Mihail Sadoveanu Borca.  
✓ studiile în domeniul biblioteconomic, la București. 
✓ vechimea în muncă, 44 ani. 
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✓ calificări în prezent: biblioteconomie. / 
bibliotecar șef, redactor la cotidianul 
„Monitorul de neamț”. 

✓ alte competenţe: jurnalism, poezie, 
pictură, artă dramatică. 

experienţa profesională: management 
cultural, redactare de lucrări pentru 
promovarea culturii locale și a activității 
bibliotecii publice bicaz. 
lucrări: 

             - „Caietele orașului mării dintre 
munți”, 2016. 
             - „ Orașul mării dintre munți - 
Bicaz - 400” - 2011 
             - „ Orașul mării dintre munți bicaz - 400”  - album 
aniversar. 

✓ alte activităţi: organizare de lansări de carte, simpozioane, 
conferințe, întâlniri profesionale, sesiuni de comunicări pe 
diverse teme, redactare de articole pentru Monitorul de 
Neamț, Anuarul liceului „Carol I” Bicaz., telegraful, Gazeta 
de Bicaz, Răcnetul Carpaților, Moftul neamțului, revista 
Piatra corbului, Revista valea muntelui și altele. 

✓ distincții: bibliotecarul anului 2000 și diplomă pentru 
performanță profesională în cadrul galei culturii nemțene - 
2015. 

 

Orașul Bicaz se află situat la poalele Muntelui Ceahlău, 
la intersecția drumurilor naționale care duc spre Piatra Neamţ (26 
km), spre Durău (50km) sau spre Lacul Roşu (30km). Așezat la 
o altitudine de 432 m și la confluența râului Bicaz cu râul Bistrița, 
orașul Bicaz este străjuit de munți împăduriți ca: Sima – 1147 m, 
Bâtca Stegea – 1316 m și Cosmița – 1014,5 m. 

Bicazul a fost o așezare rurală, cu o vechime de peste 
400 de ani, care a devenit cunoscută începând cu anul 1951 
când s-au demarat lucrările de construcție a barajului Bicaz. 
Astfel, satul de munte a devenit o colonie muncitorească formată 
din mii de oameni din întreaga țară, care au fost aduși în zonă de 
regimul comunist, pentru a contribui la ridicarea Hidrocentralei şi 
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a Lacului de acumulare. În anul 1952 se înființează Fabrica de 
Ciment Bicaz necesară asigurării cantităților mari de ciment 
pentru construcții, iar în anul 1979, se va înființa a doua linie de 
fabricație prin Fabrica de Ciment Tașca-Bicaz, complexul 
denumit „Combinatul de Lianţi şi Azbociment Bicaz”, care a 
devenit cel mai mare producător de ciment din țară la acea 
dată.În anul 1960, o dată cu terminarea lucrărilor la baraj și la 
Hidrocentrala “Stejaru”, Bicazul a fost declarat oraș. 

Astăzi, orașul Bicaz se întinde pe o suprafata de 144 de 
km2, deține patru sate în administrare: Izvoru-Alb, Izvoru 
Muntelui, Potoci și Secu și are sub 9 mii de locuitori. Din punct 
de vedere economic, populația orașului se ocupă cu exploatarea 
și prelucrarea lemnului, a cimentului, creșterea animalelor, 
agricultura, comerț, turism și agroturism. Cea mai mare fabrică 
din zona este fosta “Moldocim” deținută de compania germană 
HeidelbergCement care se ocupă cu valorificarea marnelor și 
calcarelor din cariere. 

În ultimii ani, administrația locală se implică în 
dezvoltarea din punct de vedere turistic a zonei, în special în 
satele Izvoru Muntelui și Potoci. Astfel că, o destinație atractivă 
pentru agrement o reprezintă lacul “Izvoru Muntelui”, fiind 
singurul lac din țară situat într-o localitate de munte în care se 
sărbătorește la data de 15 august Ziua Marinei. Lacul are o 
adancime de 100 m și poate fi admirat în zilele senine de pe 
Vârful Toaca al masivului Ceahlău. În apropiere se află masivul 
Ceahlău cu 3 trasee de drumeție ce pleacă din Izvoru Muntelui 
și Cheile Bicazului, deasemenea cu numeroase trasee de 
drumeție. 

Prin așezarea sa geografică orașul Bicaz reprezintă 
punctul de acces spre o mare parte din obiectivele turistice ale 
judetului Neamț, și anume: lacul Izvoru Muntelui (5 km), Masivul 
Ceahlău, Peştera Toșorog (24 km), Peștera Munticelu (26 km), 
Cheile Bicazului și Cheile Șugăului (25 km), Poiana Teiului și 
Valea Tarcăului, ruinele Palatului Cnejilor sau Mănăstirea 
Buhalnița (ctitorită în 1627), stațiunea Durău și altele. 
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– Muzeul de Istorie Bicaz – funcționează în clădirea fostului 
Teatru Sătesc, construită în 1909 după planurile arhitectului 
Carol Zane. Muzeul găzduiește expoziția permanentă a 
„Doamnei acuarelei românești”- Iulia Hălăucescu. 
– Barajul Bicaz – construit între anii 1950-1960 se prezintă ca un 
adevărat munte artificial, având o lungime de 435 m, înălțime de 
127 m și o lățime la bază de 119 m care unește Muntele 
Gicovanu cu Obcina Horștei. 
– Lacul Izvoru Muntelui – este cel mai mare lac artificial amenajat 
pe râurile interioare 
din România ca 
urmare a construirii 
barajului 
hidroenergetic cu o 
lungime de 40 km. 
– Portul Bicaz – 
amenajat pe lacul 
Izvoru Muntelui este 
locul de unde se pot 
face mini-croaziere 
cu vaporașul sau se 
pot închiria bărci, 
șalupe și hidrobiciclete. 
 
Cazare: 
Orașul Bicaz alături de satele din subordine oferă o gama largă 
de posibilități de cazare la http://www.viziteazaneamt.ro/cazare-
neamt/cazare-bicaz/ 

Condițiile naturale ale zonei au favorizat dezvoltarea 
așezării umane, istoria locului întinzându-se în timp pe o prioadă 
apreciabilă până spre paleolitic. Cercetările arheologice au 
descoperit pe terasa de la confluiența Bicazului cu Bistrița urme 
de viață din epoca de piatră. Bicazul a fost la început un sat, 
menționat pentru prima dată într-un hrisov din 12 august 1611, 
sat format pe moșia Mănăstirii Bisericani.  

http://www.viziteazaneamt.ro/cazare-neamt/cazare-bicaz/
http://www.viziteazaneamt.ro/cazare-neamt/cazare-bicaz/
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 În 1855 Mănăstirea Bisericani obține un hrisov de 
întemeiere a unui târgușor comercial care a ființat în realitate 
între actualele localități Bicaz și Tașca. Bicazul a devenit 
domeniu regal în anul 1884 evenimentul fiind legalizat prin 
Decretul nr. 1789/9 iunie 1884, semnat de regele Carol I. 
Construcția barajului de pe râul Bistrița și a fabricii de ciment au 
condus la impulsionarea dezvoltării așezării, astfel, în anul 1960 
Bicazul a devenit oraș. În prezent această așezare urbană 
numără peste 8000 de locuitori, iar ca preocupări economice, 
populația este antrenată în industria cimentului, exploatarea și 
prelucrarea primară a lemnului, construcții, activități comerciale, 
creșterea animalelor și cultivarea pământului, prestări servicii și 
în activitatea turistică și agroturistică. 

La sfârșitul secolului al XIX-lea, Bicazul era o comună 
rurală inclusă în plasa Piatra-Muntele a județului Neamț, formată 
din satele Bicaz, Chițirig, Capșa, Cârnu, Cheile-Bicazului, 
Crasna, Fârțigu, Floarea, Fundu Bicazului, Gura Bicazului, 
Hamzoaia, Izvoru Muntelui, Mărceni, Neagra, Poiana Corbului, 
Secu, Tașca și Ticoș, având o populație totală de 2416 locuitori. 
În comună funcționau șase mori, opt fierăstraie, o școală și patru 
biserici. Anuarul Socec din 1925 consemnează comuna ca 
reședință a plășii Muntele a aceluiași județ, având 2550 de 
locuitori în satele Ața, Bicaz, Capșa, Cârnu, Chișirig-Neagra, 
Ciungi, Hămzoaia, Izvoru Muntelui, Poiana Cârnului, Secu, 
Tașca, Ticoș, Floarea și în cătunul Mărceni. În 1931, câteva sate 
din comună au fost desprinse pentru a forma comuna Tașca, 
comuna Bicaz rămânând cu satele Bicaz, Capșa, Cârnu, Ciungi, 
Izvoru Muntelui, Mărceni și Poiana Cârnului. 

În 1950, comuna a fost arondată raionului Piatra Neamț 
din regiunea Bacău. Un an mai târziu, au început lucrările de 
construcție a barajului și implicit amenajarea lacului de 
acumulare Izvoru Muntelui. Satul din munte a devenit mai întâi o 
colonie muncitorească, apoi un mic oraș, cu cartiere de blocuri 
de locuințe, școli, biblioteci, muzeu. Lucrările la baraj s-au 
încheiat în 1960 și atunci a intrat în funcțiune și hidrocentrala de 
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210 MW „Stejaru”. În același an, comuna Bicaz a primit statut de 
oraș raional; au fost desființate cu această ocazie satele Bicaz 
Centru, Cojușna, Piatra Corbului, Cârnu, Poiana Cârnului, 
Gavrileșceni și Ruseni. În 1964, localitatea componentă Ciungi a 
primit numele de Cartierul Nou. În 1968, orașul a revenit la 
județul Neamț, reînființat; tot atunci au fost desființate localitățile 
componente Mărcenii și Cartierul Nou, comasate cu localitatea 
Bicaz, iar orașul a primit și satele Izvoru Alb, Potoci și Secu ale 
comunei Izvoru Alb, desființată. 

Ca obiective turistice ce merită a fi vizitate, menţionăm: 
         Muzeul de Istorie Bicaz.  
         Barajul Bicaz. 
         Lacul Izvoru Muntelui - Bicaz. 
         Portul Bicaz. 

Ziua orașului Bicaz se serbează la 26 octombrie, de 
Sfântul Dumitru.  

Bicazul este singura localitate de munte unde se 
sărbătoreşte Ziua marinei.  

Patronii spirituali ai oraşului sunt Sf. Dumitru şi Sf. 
Gheorghe. 

Biblioteca Bicaz, instituție culturală mereu „vie” 
Biblioteca publică constituie una dintre instituţiile cu rol 

esenţial în devenirea cultural-spirituală a comunităţii locale. 
Stochează şi prelucrează informaţii punându-le, mai apoi, gratuit 
la dispoziţia celor interesaţi. Biblioteca Mihai Eminescu Bicaz 
este conform statutului unei astfel de instituții, una modernă, 
grație atât programului de modernizare a bibliotecilor publice, 
Biblionet, cât și grijei administrației locale de a investi în viitorul 
aceasteia. Biblioteca este dotată cu cele necesare bunei 
funcționări și are menirea de a trezi în sufletele tinerilor, și nu 
numai, dorința de a se apropia de carte, de lectură, comunicare 
și implicare în viața comunitară. Privită doar din aceste câteva 
considerente, se poate afirma justificat că biblioteca publică este 
suficientă sieşi, dar mai cu seamă beneficiarilor săi reali şi 
potenţiali. Instituția bicăzeană își are rădăcina în primul raft cu 
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cărți pentru public, ce a tronat, grație măsurii emise de Ioan 
Kalinderu, membru al Academiei Române și adminstrator al 
Domeniilor Coroanei, în Teatrul Sătesc Bicaz, sub auspiciile 
Societății Culturale Ioan Kalinderu. Deși, era definită ca 
bibliotecă a Domeniului Coroanei Bicaz, adresabilitatea fondului 
de carte și publicații, mai precis reviste, era publicul de rând, care 
prin intermediul specialiștilor își lărgeau orizontul cultural, având 
acces la sfaturile agricole, sanitare și economice. Una dintre 
publicațiile de mare interes pentru public era Revista Pădurilor 

redactată la acea vreme de silvicultori de renume. Primul raft de 
carte avea să devină în timp baza de plecare a Bibliotecii 
Comunale Bicaz, iar din 1960 a Bibliotecii Orășenești. Instituția 
avea să-și afle sediul într-o locație aparținând ca anexă fostului 
Domeniu al Coroanei, iar din 1974 într-un spațiu al fostului sediu 
al DGH – Bicaz.  
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Drumul sinuos al instituției a coincis cu activitatea 
specifică unei biblioteci – achiziția științifică de publicații, 
activitatea relațiilor cu publicul și diseminarea de informații și 
organizarea fondului de publicații pentru accesul publicului. 
Deasupra acestor activități de rutină, biblioteca a organizat un 
număr important de manifestări având ca invitați oameni de 
seamă ai culturii române. Asta mai ales ca urmare a condițiilor 
nou create din 2006, prin mutarea instituției într-un sediu mult 
mai primitor, agreat și accesibil publicului de bibliotecă. 
Primenirea instituției și aducerea acesteia la ceea ce presupune 
o bibliotecă a secolului XXI, a însemnat modernizarea acesteia 
și dotarea cu tehnică modernă, inclusiv cu computere, care să 
permită accesul la internet. Ca urmare a prestigiului câștigat în 
timp, administrația locală a hotărât să de-a nume bibliotecii, din 
noiembrie 2014 instituția având ca patron spiritual pe marele 
poet Mihai Eminescu. Aceasta a atras după sine o altă măsură, 
avându-l ca inițiator pe primarul orașului Nicolae Sălăgean, 
aceea de a fi amenajat în spațiul din fața bibliotecii a unui modern 
complex arhitectural incluzând bustul lui Mihai Eminescu, autori 
fiind arhitectul Laurențiu Dumitrașc și sculptorul Lucian 
Tudorache, oameni ce și-au legat prin creațiile lor numale de 
orașul Bicaz și a sa bibliotecă publică. Revenind la personalitățile 
culturale ce au călcat pragul instituției întru înaltă cultură, parte 
dintre acestea vor fi întâlnite de Măria Sa Cititorul între coperțile 
primului număr al Caietelor Orașului Mării dintre Munți, care se 
dorește până la urmă o lucrare veșnic vie anexată în timp 
Monografiei Orașului Bicaz. 
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MONOGRAFIA COMUNEI POIANA TEIULUI 
 

MARIA SAVA, Biblioteca Poiana Teiului 
 

M-am născut la data de 1 octombrie 1991, în satul Călugăreni, 
comuna Poiana Teiului, județul Neamț, fiind primul copil al familiei  
Vasile și Georgeta Lupu-Marinei (născută Aborșei). Am urmat cursurile 
primare și gimnaziale la Școala Generală din Poiana Largului. După ce 
am încheiat cele opt clase, am plecat la Piatra Neamț pentru a-mi 
continua studiile la Liceul Pedagogic ,,Gheorghe Asachi”, urmând 
profilul de instructor animator pentru actvități extrașcolare. Cu gândul 
de a deveni profesor, m-am înscris și am absolvit Facultatea de Litere 
a Universităţii „Al.I. Cuza”  din Iaşi, specializarea Engleză- Română.  
    În anul 2016 m-am hotărât să mă întorc în locurile natale, pentru a 
fructifica aici ceea ce am învățat.  Prin urmare, în luna aprilie m-am 
angajat ca profesor institutor la After School 
Poiana Teiului, unde am avut deosebita plăcere 
să lucrez cu cei mai mici membri ai comunității 
noastre, ocupându-mă, în același timp, și de 
biblioteca comunei. 
     Din data de 7 iulie 2017 și până în momentul 
actual, ocup funcția de bibliotecar în cadrul 
Bibliotecii Comunale Poiana Teiului, o meserie 
frumoasă plină de satisfacții.   
       “Cartea e de o mie de ori mai preţioasă 
dacă lângă ea, aproape de ea, în bibliotecă stă 
o călăuză, bibliotecarul. El o ştie pe cea mai 
bună pentru tine, pe cea proaspăt sosită, pe cea 
care ştie a răspunde tocmai la întrebările tale”.   
                  Mihai Beniuc 

 
Poiana Teiului este o comună de munte, un colţ de rai cu 

oameni frumoşi, străbătut de Bistriţa aurie, şi înconjurat de 
crestele măreţe ale munţilor verzi, pe versanţii cărora sunt 
aşezate casele, în zonele în care panta este mai lină.  
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Comunitatea duce o viaţă liniştită, aflată într-o strânsă 
legătură cu natura, şi caracterizată de un conservatorism al 
tradiţiilor, datorită distanţei faţă de centrele urbane.  

1.Reprezentare fizico-geografică 
Ca aşezare geografică, Comuna Poiana Teiului, este 

situată în partea de N-V a judeţului Neamţ, între Munţii 
Stânişoarei şi cei ai Bistriţei, la mijlocul bazinului hidrografic al 
râului Bistriţa, fiind una dintre cele mai întinse localităţi din judeţ.  
Ea se învecinează cu următoarele unităţi administrative: N- 
Farcaşa, NE- Pipirig, NV-Borca, S-Grinţieş, Ceahlău, E-
Crăcăoani şi SE-Hangu. 

Comuna este străbătută de râul Bistriţa, care are pe 
partea dreaptă Culmea Bistriţei, cu o altitudine de 1.600 m, iar 
pe partea stângă Culmea Stânişoarei, cu o altitudine de 1.400 m. 
Drumul național 15 B urmează cursul văii, iar la extremitatea 
nordică a lacului Bicaz se intersectează cu drumul național 17 B 
constituind un adevărat nod de legătura între cele trei provincii 
istorice: Ardeal - Moldova - Bucovina.i  



 

116 
 

BIBLIOTECA VĂII MUNTELUI : MEMORIE ŞI CULTURĂ 

 
Comuna Poiana Teiului s-a înființat în anul 1968, ca 

urmare a reorganizării teritoriale a României, prin unuficarea 
unităților administrative Călugăreni și Galu, reședința 
administrativă fiind stabilită în satul Poiana Teiului. 

Suprafața desfășurată a comunei este de 162 km² având 
11 sate arondate –Călugăreni, Dreptu, Galu, Petru Vodă, Pârâul 
Fagului, Poiana Largului, Poiana Teiului, Roșeni, Ruseni, 
Săvinești și Topoliceni. Conform recensământului din 2011, 
comuna înregistrează o populație de 4.451 locuitori, cu o 
densitate de 30,2 locuitori/km².  
      1.1 Geologie 
      Teritoriul județului Neamț este format din trei unități 
morfostructurale: montană- a orogenului carpatic, neogenă 
subcarpatică și Platforma Moldovenească. Unitatea montană 
este reprezentată de zona cristalino-mezozoică, precum și cea a 
flișului. 
      Munții Bistriței, cuprinși între văile râurilor Bistrița și 
Bistricioara, sunt alcătuiți majoritar din șisturi cristaline, la care 
se adaugă depozite de fliș cretacic pe un mic areal în sud-est (Vf. 
Bivolul). 
       Munții Stânișoarei sunt alcătuiți, în cea mai mare parte, din 
fliș paleogen, cu structuri în pânze de sariaj, deversate spre 
exterior; în partea nord-vestică, au și fliș cretacic.ii 
        1.2 Relieful 
        În raport cu principalele unități de relief, comuna Poiana 
Teiulu, cuprinde o mică parte din Carpații Orientali și Subcarpații 
Moldovei. Aceasta este situată între grupele de munți ai Bistriței 
și Culmea Stânișoarei.  
        Culmea Stânișoarei 
        În nord-est, comuna este străjuită de Munții Stânișoarei 
care, din punct de vedere structural, corespund unui sinclinal 
suspendat alcătuit din gresii, conglomerate care dau vârfuri și 
culmi înalte, precum și argile și marne. 
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        Pe culmea centrală, cele mai importante altitudini sunt date 
de Munții Pârvului cu Vârful Bivolul sau Hălăuca (1.530 m), 
Vârfum Obcinii (1.248 m), Buhalnița (1.230 m), Cornu (1.010), 
precum și înșeuări la 800 m- 900 m. De o parte și de alta sunt 
culmi scurte, situate la 750 m- 1.000 m, cu văi largi între ele. 
       Trecătoarea Petru Vodă aflată în Munții Stânișoarei asigură 
legătura între grupa centrală a Munților Sabasei și Munții 
Neamțului. Conform legendei, numele acestei trecători vine de la 
voievodul Petru Rareș (1527-1538; 1541-1546). Acesta, în fuga 
sa spre cetatea Ciceului din Transilvania, a trecut muntele și a 
ajuns la confluența Bistriței cu Bistricioara. Acolo, la Pădurețu 
Călugărului, l-au găzduit monahii și l-au îmbărbătat, apoi și-a 
continuat drumul spre Ardeal. Legenda mai spune că, la a doua 
domnie, voievodul s-a reîntors la călugări și i-a ajutat să își ridice 
un schit, sihăstrie ce avea să fie cunoscută mai târziu sub numele 
de Călugăreni.iii 
        Munții Bistriței 
        Această grupă de munți este reprezentată la sud-est de 
Muntele Hurduga (1.358 m), la sud de Masivul Ceahlău (Vf. 
Toaca -1.904 m), iar la vest de Grințieșul Mare (1.758 m), Munții 
Budacului (Vf.  Budacul -1.859 m), Bușmeiul Mare (1.618 m) și 
Bușmeiul Mic (1.758).iv 
       1.3. Rețeaua hidrografică 
        Pe teritoriul comunei Poiana Teiului, rețeaua hidrografică 
este dominată de râul Bistrița. Aceasta își are izvorul în vârful 
Gargalău, din Munții Rodnei (1.850 m) și este afluent de ordinul 
I al Siretului. Râul are o lungime 283 km, și un bazin hidrografic 
de 7.039 km² -al treilea din Moldova, fiind precedat de cele ale 
Siretului și Bârladului. Spațiul hidrografic al Bistriței ocupă teritorii 
situate în județele Suceava, Neamț și Bacău, aceasta traversând 
54 de localități.   
        Râul Bistrița străbate județul Neamț pe o lungime de  126 
km, din care 8 km pe teritoriul comunei Poiana Teiului unde 
primește un număr de nouă afluenți, primii trei, ca mărime fiind 
pârâurile Largu, Dreptu și Galu.v   
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        Acesta a fost cunoscut încă din cele mai vechi timpuri drept 
una din cele mai importante căi de acces pentru plutărit, spre 
porturile Dunării. Călătorii străini care a străbătut-o pe plute, din 
Dorna până la Piatra Neamț, o pun printre cele mai frumoase ape 
din lume. În vechime curgea pe pat de aur și purta numele de 

Aurar. Ea despică un drum lung printre văi, iar valurile îi sunt 
repezi și mersul falnic. Codrii se înalță să o privească, pâraiele îi 
sar sprințare în cale, plutașii îi cântă doine, iar satele huzuresc 
între mândrele maluri. Pădurile au căprioare, izvoarele păstrăvi 
și Bistrița lostrițe.vi  

Anual pe râul Bistrița se formează poduri de gheață, 
aceasta înregistrându-se cu o medie de 75 zile de îngheț. Însă, 
un fenomen specific sezonului rece pe teritoriul comunei Poiana 
Teiului este zăporul. Acesta se caracterizează prin aglomerări de 
gheață care blochează scurgerea râului și generează inundații 
de iarnă. Zăporul pe râul Bistrița se formează pe o lungime de 
25-30 km în amonte de Poiana Teiului, înregistrând de-a lungul 
anilor grosimi de  5-7 m.vii  
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        1.4.  Amenajări hidroenergetice 
        Printre amenajările hidroenergetice din zonă se număr 
Lacul de acumulare Izvorul Muntelui.  

Amenajat în perioada anilor 1950-1960, acesta are 
capătul nordic pe teritoriul comunei noastre, iar realizarea sa a 
determinat strămutarea gospodăriilor din satele Călugăreni, 
Largu, Poiana Largului, Roșeni, Topoliceni, Poiana Răchiții. 
        Aproape în aceeași perioadă, 1958- 1960,  a fost realizat și 
Viaductul Poiana Largului, situat pe DN 15. Acesta traverseaza 
lacul Izvorul Muntelui, și constituie o artera de legatură între 
Moldova, Bucovina si Ardeal. În anul 2006, din cauza degradării, 
viaductul a intrat în reparații capital și consolidare. 
        Alte două amenajări hidroenergetice, din comună, 
reprezintă hidrocentralele de la Topoliceni și Galu. Acestea au 
fost amenajate în amonte de lacul Izvorul Muntelui, pe sectorul 
Borca-Poian Teiului.viii 
        1.5. Piatre Teiului- monument al naturii 
       În albia Bistriţei pe partea dreaptă, în amonte de viaductul 
Poiana Teiului, se înalţă o stâncă de 23 m. Aceasta este un recif 
cretacic de natură coraligenă, în compoziţia ei fiind identificată o 
bogată faună fosilă sarmatică.ix. Datând din era mezozoică, cu o 
vechime de 100.000.000, aceasta a fost declarată, în anul 1951, 
monument al naturii. Prin Hotărârea de Guvern din nr. 2.151 din 
30 noiembrie 2004, o suprafaţă de 0,20 ha teren în jurul stâncii 
a primit statutul de arie protejată de tip geologic, categoria IUCN 
III (Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii).  
Prezenţa ei pe acest platou a stârnit multe legend de-a lungul 
vremurilor. În ,,România Pitorească„ , Alexandru Vlahuță, în timp 
ce descrie o călătorie cu pluta pe Bistriță, trecând pe lângă Piatra 
Teiului, aflată pe atunci în vatra satului Călugăreni, legenda pe 
care acesta a cules-o. ,,Cic-a vrut dracu odată să izească Bistriță 
și, rupând un hărtan din Ceahlău, l-a luat de-a fedeleșul și s-a 
pogorât cu el în puterea nopții, dar pe vale l-a prins cântarea 
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cocoșilor, și-a zbughit-o Aghiuță, lăsând stana-n bătătură, de s-
au crucit oamenii când au văzut-o a doua zi.”x 
1.6. ClimaRegimul termic are o fluctuație semnificativă cu o 
maximă de +36,6°C și o minimă de -28,5°C, cu o medie anuală 
a precipitațiilor de 40 litri/mp.xi Numărul mediu anual al zilelor de 
îngheț este de 125-130. În timpul iernii, vântul dinspre NV, 
cunoscut în popor sub numele de Crivăț, adduce frig și geruri 
mari.xii 
        1.7. Solul 
       Învelișul de sol este relative variat, solurile brune acide, 
asociate frecvent cu solurile brune și brune podzolice, sunt cele 
mai răspândite.xiii  
2.Flora și fauna 
        Datorită varietăţii condiţiilor fizico –geografice din bazinul 
Bistriţei, aici se găsesc o serie de elemente faunistice din cele 
mai diferite clase, familii sau genuri. Întâlnim animale precum: 
ursul brun, cerbul carpatin, căpriorul, porcul mistreţ, râsul, jderul, 
lupul, vulpea roşcată, dihorul, bursucul, veveriţa, iepurele. Din 
categoria păsărilor avem: cocoşul de munte, cocoşul de 
mesteacăn, gaiţa, piţigoiul, ciocănitoarea, sturzul, graurul, 
codobatura, hulubul de pădure, huhurezul, cristianul, pescăruşul, 
mierla, cioara, corbul, gaia, uliul, coţofana, bufniţa, ciocârlia şi 
cucuveaua. Nu lipsesc nici insectele precum: limantria, carii, 
croitori, etc. Datorită pescuitului neraţional şi a braconajului din 
apele Bistriţei specii ca păstrăvul, lostriţa, lipanul, cleanul, 
scobarul, mreana locală şi cea umblătoare, boişteanul, 
porcuşorul, câra, zlăvocul, beldiţa, roşioara, plătica, chişcarul şi 
grindeiul, sunt pe cale de dispariţie sau chiar au dispărut.xiv 

Vegetația s-a dezvoltat în funcție de relief și elementele 
climatice, fiind caracterizată de dispunerea etajată în plan 
altitudinal şi împărţită în trei părţi: zona alpină la altitudini de 
peste 1000 m cu arbuşti târâtori, rezistenţi la interperii, apoi cea 
de până la 600-700 m cu păduri de fag şi răşinoase, şi zonele 
mai joase ale văilor si luncilor de-a lungul Bistriţei şi ale dealurilor 
cu fâneţe şi plante de tot felul.xv 
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        Varietatea solului bogăția culturilor pomicole și a culturilor 
de cartof și porumb. De asemenea apa curată de munte oferă 
posibilitatea dezvoltării fermelor piscicole dar și a pescuitului 
sportiv și agrementului. Pădurile sunt bogate în vânat (urs, 
mistreț, cerb), fructe de pădure și plante medicinalexvi. Localnicii 
exploatează pășunilor, fapt care determină creșterea animalelor, 
aceasta fiind o activitate cu îndelungă tradiție în această zonă. 
 
3. Atestare documentară 

,,Io Ștefan voevod, cu mila lui Dumnezeu, domn al țării 
Moldovei. Am dat această carte a noastră rugătorului nostru, 
igumenul de la sfânta noastră rugă mănăstire de la Neamț și 
celorlalți frați, care trăiesc acolo,  pentru ca să fie tari și puternici 
cu această carte a noastră, să-și  apere muntele Neamțului, de 
la obârșia Vorcașei, până în gura Largului și de acolo pe unde a 
fost hotaru acestui munte din zilele de demult pe timpul domnilor 
de demult ai Moldovei, cu toate izvoarele lui (…)” 
Scris în Iași, în anul 7009 (1501) iunie 27xvii 
       Din punct de vedere istoric comuna Poiana Teiului este 
atestată documentar din secolul al XV-lea, denumirea provenind 
de la poienile numeroase utilizate pentru pășunatul animalelor 
pe care există pâlcuri de tei. 
       Așezarea este atestată documentar de la 1500 în vremea 
domnitorului Ștefan cel Mare. În acest sens stau mărturie o serie 
de documente emise la Piatra Neamț la data de 17.03.1496, la 
Iași în 27.06.1501 precum și în harta flamandului Abraham Oertil 
din anul 1590.xviii Prima atestare documentară a satului Gura 
Largului a fost făcută în anul 1501, într-un document prin care 
călugărilor de la de la Neamț li se recunoștea oficial stăpânirea 
asupra muntelui Neamțului cu toate hoterele vechi. 

 În afară de documentele emise de domnitori (Ștefan cel 
Mare, Vasile Lupu) care dovedesc existența unor localități din 
comuna noastră, există și trei hărți descoperite de marii geografi, 
români și străini, în unele dintre bibliotecile țării noastre. Cele trei 
documente cartografice sunt: Harta lui Dimitrie Cantemir (1717), 
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Harta Moldovei (1772) și harta întocmită de austriacul H. Van 
Otzelovitz: Ridicarea originală a celor cinci ținuturi 1790.xix 
4. Scurt istoric 

       Din punct de vedere istoric, așezările omenești de pe 
teritoriul actual al comunei Poiana Teiului datează din timpuri 
foarte vechi, primele dovezi fiind din epoca veche a pietrei, din 
paleoliticul superior. Pe aceste meleaguri ale văii Bistriței, au 
continuat să trăiască strămoșii noștri geto-daci, datorită faptului 
că au găsit aici locuri prielnice pentru a-și adăposti familiile, dar 
și pentru pescuit și vânătoare, pășunat și creșterea animalelor.  
Aceste așezări erau rare și la distanțe mari față de poteci. 
Străbunii acestor locuri se trag dintr-o populaţie veche de 
vânători, care trăiau pe înălţimile Ceahlăului, la Scaune, loc aflat 
la o altitudine de 1300 m. 
       Primii care au populat aceste locuri, au fost crescătorii de 
animal, veniţi din partea şesului şi de dincolo de munţi, din 
Ardeal. Aceştia veneau pe timp de vară, iar toamna plecau. Se 
pare că unii dintre ei, atraşi de aceste locuri, au hotărât să 
rămână.  
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       Urmele unor vechi așezări umane au fost descoperite la 
,,Meri’’, pe pârâul Galului, la o distanță de 700-800 m de actualul 
sat, precum și la locurile numite: ,,Savina”, ,,Livada Bordi”, 
,,Livada de la Lacuri”, ,,Uniș’’, ,,Gârboaia” și ,,Mormânțele’’, 
aflate la o distanță de 3-4 km de satul Galu.  

Acești oameni locuiau în bordeie semiîngropate în 
pământ și li se spunea “Urși” (denumire recunoscută în unele 
documente). 

Vreme de mult timp, în satul Galu s-au văzut urmele unei 
clădiri din piatră și cărămidă. În acest loc a fost sediul curții 
șefului militar, sau boier, iar mai apoi, sediul moșiei mănăstirești 
al cărui stăpân era boierul Dimitrie Stan (1846-1853). În câteva 
documente rămase din secolul al XV-lea, apare scris că pe 
vremea lui Alexandru cel Bun, era un boier pe nume Baicu, 
căruia domnitorul îi dăduse, lui și urmașilor, pentru a stăpâni și a 
păzi, mai multe sate din județul Neamț. Astfel se pomenește de 
boierul Baicu ce ar fi  avut curtea în Vatra Galului, și de muntele 
Baicu, al cărui nume îl poartă.  
       Legenda plăieșilor de la Cetatea Neamțului din 1686, vine 
să argumenteze că denumirile localităților din această zonă au 
fost date după nume de oameni, personalități de seamă, militari, 
boieri. Conform acesteia, regele Ioan Sobieski al Poloniei, în 
drum spre țara sa, venind de la un război pe care îl avusese cu 
turcii și trecând pe la cetatea Neamțului, s-a gândit să o asedieze 
și să o prade, deoarece războinicii lui erau obosiți și înfometați. 
Dar s-au lovit de vitejia celor 19 plăieși puși de Ștefan cel Mare 
să apere cetatea. În timpul asediului o parte din străjeri au fost 
uciși, iar cei șapte, care au rămas, au fost lăsați să plece. 
Legenda spune că un general al regelui a cerut ca aceștia să fie 
uciși, dar regele i-a dat drept pildă de vitejie pentru armata sa, 
apoi dăruind fiecăruia câte un cal, aceștia au trecut muntele ce 
se numește astăzi Petru Vodă, unde au întemeiat satele după 
numele lor, de la Hangu și până la Borca. 
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       Dovadă a existenței unor asemenea luptători pe meleagurile 
noastre este descoperirea făcută de învățătorul Crivăț T., care a 
găsit o halebardă în satul Ruseni, precum și descoperirea din 
satul Poiana Teiului, a unui tezaur de tetradrahme thasiene, 
ambele aflându-se în Muzeul de Istorie din Piatra Neamț. 

       Localitatea Călugăreni apare menționată într-un document 
datat din 7 august 1641, prin care se arăta că Vasile Lupu trimite 
un grup de slujitori și călugări să stabilească hotarele mănăstirii 
Pionul. 
       Satele noastre din acea vreme abia se formau. Populația era 
rară datorită faptului că aceste locuri au fost stăpânite mai întâi 
de boieri sau militari, formând curți sau moșii donate de 
domnitorii acelor vremuri. Apoi în perioada orânduirii feudale, 
domeniile au fost trecute din proprietetea domniei în cea a 
mănăstirilor și mai apoi în cea a boierilor. Comuna Poiana Teiului 
și satele ei au trecut prin aproape toate aceste forme de 
organizare.  
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De exemplu, localitatea Galu apare menționată ca 
aparținînd, în anul 1772, de Ocolul de Sus, în anii1790 și 1832 
de Ocolul Muntelui, la fel și între anii 1834-1838 iar în 1883 de 
Ocolul Bistrița de Sus.  
       Într-un plan topografic  al întregului ținut al Neamțului, 
întocmit de Scarlat Osvalt (elevul lui Gheorghe Asachi) între anii 
1828-1852, arată că suprafața ținutului era împărțită în trei mari 
categorii de proprietari: mănăstirile (66%), boierii (32 %) și răzeșii 
(2%).  Localitatea Galu făcea parte din prima categorie. Dar 
secularizarea averilor mănăstirești și împroprietărirea țăranilor, 
realizată de Alexandru Ioan Cuza în 1864, a pus capăt domniei 
mănăstirești și episcopale.  
       Dezvoltarea relațiilor capitaliste, odată cu dezvoltarea 
industriei prelucrării lemnului și plutăritului pe Bistriță, a marcat o 
nouă etapă în evoluția economică din zona comunei Poiana 
Teiului. 
       În contextul luptei de eliberare națională, județul Neamț 
înscrie o contribuție însemnată în cronica Războiului de 
Independență dintre anii 1877-1878, cand numeroși tineri s-au 
înrolat ca voluntar și au plecat să lupte pe frontul din Bulgaria. 
Astfel că, în urma războaielor pentru independență, întregirea 
neamului și de eliberare a țării din anii 1877, 1913, 1916-1918, 
1941-1945, din comuna Poiana Teiului, au căzut pe cămpul de 
luptă 323 de eroi ai neamului. 
       Urmele primului Război Mondial se vad și astăzi, mărturie 
stând locurile în care au fost tranșee și cuiburi de mitralieră de 
pe dealuri. În această zonă, al doilea Război a început încă di 
1939 când mulți oameni au fost luați la concentrare.  

Cel mai mult au avut de suferit localnicii pentru că 
animalele au fost luate pentru hrana armatei, iar caii și căruțele 
pentru transportul muniției și al tunurilor.  
       În august 1944, nemții se retrăgeau în grabă, iar bubuitul 
tunurilor se auzea din ce în ce mai aproape. Odată cu retragerea 
lor spre Germania, aceștia au aruncat în aer podul de la Zahorna 
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și cel de la Săvinești, ce datau din anii1893-1894 și erau din 
beton armat.  

Ultima luptă din acest război s-a dat la cota 1248 din 
Vârful Pârvu.  Aici au fost îngropați într-o groapă comună 36 de 
soldați ruși, tineri sub treizeci de ani, nemții fiind îngropați în altă 
parte. 
       După încheierea războiului a urmat perioada în care pădurile 
noastre au fost secătuite prin tăieri masive de măsă lemnoasă, 
ce era trimisă în Rusia pentru a plăti daune de război. Sute de 
plute treceau zilnic pe Bistriță iar localitatea Galu a avut cel mai 
mult de suferit. 
       Ca urmare construirii barajului de la Bicaz, din comuna 
Poiana Teiului, au fost strămutate integral satul Poiana Teiului și 
parțial Călugăreni, Largu, Poiana Largului și Roșeni. Din comuna 
Galu au fost strămutate parțial satele Topoliceni și Poiana 
Răchiții, celelalte sate rămânând neatinse pe vechile lor vetre. 
       În urma noilor împărțiri administartive din 1965, s-a schimbat 
denumirea din comuna Galu în comuna Poiana Teiului, denumire 
ce a fost primită datorită unificării satului Poiana Teiului cu fosta 
comună Galu.xx 
5. Biserica de lemn din Galu- monument istoric 
       În satele din comuna Poiana Teiului se află câteva biserici 
ce stârnesc interesul cercetătorilor de arhitectură a bisericilor din 
lemn. Un astfel de lăcaș sfânt se află în satul Galu, purtând 
hramul ,,Sfinții Voievozi Mihail și Gavril”.  
       Povestea acestei bisericuțe începe prin anul 1818, cănd a 
fost a fost construită de meșteri locali, pe locul unui vechi 
așezămînt, care probabil a fost distrus de un incendiu. 
 Lăcașul este înconjurat de un zid de incintă din piatră, 
crengi și scînduri de brad. Asemenea marilor mănăstri din 
întreaga Moldovă, intrarea este boltită sub un turn cu foișor. 
       Folosirea excesivă a lemnului, proporțiile și stilul construcției 
sunt câteva caracteristici întâlnit foarte rar în arhitectura 
bisericilor, fapt care stârnește admirația. Biserica este 
reprezentativă atât pentru comuna noastră cât și pentru zona 
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Moldovei, fiind executată în cel mai curat stil moldovenesc, 
având și câteva influențe ardelenești. 
       Planul este triconic, cu absidentele laterale bine pronunțate, 
și pridvorul, deasupra căria se înalță turnul clopotniță. Acest plan 
în formă de treflă a fost dezvoltat spre sud-est cu un pridvor 
deschis cu câte patru clonete pe fiecare latură. Acoperișul 
subliniază fiecare element în parte: altarul, absidele laterale și 
camera pătrată a clopotelor de deasupra pridvorului. Temelia 
este din piatră uscată, bârnele sunt cioplite în patru muchii, iar 
încheieturile sunt realizate în stil ,,pană” la altar și în ,,coadă de 
rândunică”. 
       Acoperişul bisericii este din scândură în patru ape, cu 
streşină evazată şi învelitoare din şindrilă în formă de coadă de 
rândunică, care fiiind subţire este pusă pe trei rânduri la poale. 
Turnul clopotniţă este pe sud, având pridvor deschis, cu 
balustardă ţi stâlpi realizaţi la strung. În clopotniţă se află două 
clopote: unul mare şi unul mic. Ancadramentul uşii de la intrare 
este din lemn de ulm şi are un registru de crestături neterminate. 
       Biserica a fost construită din lemn de brad, din bârnă, vizibilă 
atât la interior cât şi la exterior. Pridvorul, pronausul şi absidele 
au tavanul drept, iar naosul este boltit.  
       Atât în pronaos, cât şi în naos se află câte două icoane vechi 
cu pictura exfoliată. Icoana Sfântului Nicolae din naos datează 
aproximativ din anul 1906. Catapeteasma realizată de către Ion 
Zugravul de la Răpciuni, unul dintre cunoscuţii meşteri ai artei 
din zona noastră, etalează în ornamentica sculpturală o îmbinare 
de motive populare specifice Văii Bistriţei. Uşile diaconeşti, uşile 
împărăteşti şi iconostasul Maicii Domnului, datează din anul 
1855. În anul 1956 biserica a fost restaurată. 
       Biserica de lemn din satul Galu reprezintă cu siguranţă una 
din cele mai izbutite realizări de acest gen, specifice satelor de 
munte din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea.xxi 
6. Arhimandritul Iustin Pîrvu – o figură reprezentativă a comunei 
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       S-a născut pe data de 10 februarie 1919, în satul Coroiu, 
astăzi Petru Vodă, din comuna Poiana Teiului, din părinţii 
Gheorghe şi Ana. La botez a primit numele Iosif.  
       A urmat patru clase primare la şcoala din satul natal, apoi 
stagiul de învăţătură de la mănăstirea Durău, unde se 
închinoviază în anul 1936. Aici a deprins dogmele tâlcuite 
patristic, psaltica, elemente de iconografie, apologetica etc. 
       Între anii 1938 şi 1941 a urmat cursurile Seminarului 
monahal de la Cernica, dar în urma deciziei Mareşalului 
Antonescu, Şcoala a fost desfiinţată. Tot în 1941 a fost hirotonisit 
preot la Iaşi de către arhiereul Valerie Moglan, care era pe atunci 
episcop vicar al Mitropoliei Iaşilor, după care s-a înrolat ca preot 
militar al Batalionului 18 Vânătpri de Munte, şi a plecat pe frontul 
de răsărit, la Don şi în Crimeea, unde a fost avansat la gradul de 
sergent. Ca preot militar, a botezat, spovedit şi împărtăşit mii de 
oameni pe front.D upă data de 23 august, s-a întors odată cu 
trupele Armatei Române, reluându-şi studiile la seminarul de la 
Râmnicu Vâlcea. Aflat în ultimul an de curs (1946), s-a transferat 
la Seminarul ,,Sf. Gheorghe” din Roman. Pe 15 august 1948,  cu 
doar câteva săptămâni înaintea bacalaureatului, a fost arestat 
sub acuzaţia de ,,instigare şi activitate subversivă dusă în cadrul 
seminarului Sf. Gheorghe din Roman”. A fost anchetat la Roman 
şi Piatra Neamţ, iar la data de 14 martie 1949, a fost condamnat 
la 12 ani de muncă zilnică pentru ,,crimă de uneltire contra ordinii 
sociale (..)” şi pentru că ,,i-a ajutat pe legionari cu bani şi alimente 
(…)”. Şi-a ispăşit pedeapsa în temniţele de la Suceava, Aiud, 
Baia Sprie, Gherla şi din nou Aiud. Pe 10 ianuarie 1959, fără a fi 
judecat,  i s-a mai prelungit pedeapsa cu încă 36 de luni, pe care 
le-a executat în închisorile de la Jilava, Colonia Culmea -
Dobrogei şi Periprava. În toţi aceşti ani, familia a l-a crezut mort 
în lagărul communist, deoarece i s-a dat voie să scrie o singură 
scrisoare care nu a ajuns niciodată la ei. 
       După ce a fost eliberat, pe data de 6 mai 1964, părintele 
Iustin Pîrvu a lucrat ca muncitor pe şantierul de la Borca, apoi 
muncitor forestier lângă Mănăstirea Horaiţa. În 1967 a fost primit 
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în obştea Mănăstirii Secu, unde a slujit ca preot, duhovnic şi 
cantăreţ la strană, ocupându-se în acelaşi timp şi de prisaca 
aşezământului.  
       Pe 29 august 1972, a fost hirotonisit protosinghel, de către 
Nestor Vornicescu (fost stareţ al Mănăstirii Neamţ), episcop vicar 
al Mitropoliei Craiovei. În 1975 acesta a fost transferat la 
Mănăstirea Bistriţa, unde a rămas până îm 1990, când s-a întors 
la Secu. 
       Cea mai mare dorinţă a părintelui Iustin Pîrvu a fost să ridice 
o mănăstire în zona noastră şi era hotărât să nu se lase până nu 
îndeplinea pentru oamenii de pe meleagurile natale ceva pentru 
veşnicie. Această lucrare avea să înceapă în anul 1991, când 
părintele, împreună cu doi ucenici, Calinic şi Ignat Creţu s-a 
întors în satul natal pentru a ctitori un aşezământ închinat 
martirilor anticomunişti.  Primarul de atunci al comunei Poiana 
Teiului-Dorel Rusu şi consilierii locali au donat un teren la Haşca, 
în Poiana Căpriorului. Pe 4 mai 1991, locul ales pentru ridicarea 
bisericii a fost sfinţit, și s-a început ridicarea, în timp record, a 
bisericii, sătenii fiind primii care i-au sărit părintelui în ajutor, după 
cum el însuşi mărturisea cu bucurie. Din toamna anului 1992 a 
început săvârşirea slujbelor zilnice iar printr-o hotărâre a 
Sinodului B.O.R., în 1994 schitul îşi schimbă statutul în cel de 
mănăstire, având hramul ,,Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril”. 
Mănăstirea a fost sfinţită în anul 2005, în ziua hramulu. În anul 
2008, preotul Iustin Pîrvu a fost ridicat la rangul de arhimandrit.xxii 

 Lucrarea părintelui Iustin nu a constat doar în această 
frumoasă mănăstire. El a construit schitul de maici de la Paltin 
(1999), devenit ulterior mănăstire, după care au urmat chiliile, un 
internat pentru copiii defavorizaţi social (2000) și un spital-azil 
(2007-2008). Spitalul a fost dotat cu 14 camere de azil, un 
cabinet de medicină generală şi de boli interne, un cabinet 
stomatologic şi un cabinet de fizio-terapie pentru bătrînele din 
azil, avînd ca anexă un laborator de plante medicinale.xxiii 

Din ceea ce a primit de la credincioşii ce i-au trecul pragul 
chiliei de la Petru Vodă, s-a îngrijit de ridicarea altor aşezăminte 
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religioase în ţară: la Aiud, mausoleul şi schitul de la Râpa Robilor, 
la Rădeni - Târgul Neamţ, Cergăul Mic – Blaj, lângă peştera Sf. 
Casian, din Târguşor- Constanţa. 
       În seara zilei de 16 iunie 2013, părintele Iustin Pîrvu a fost 
chemat la Domnul. Înmormântarea sa a avut loc pe 20 iunie, în 
prezenţa a mii de creştini care au venit să îl vadă pe cel care a 
fost cel mai mare duhovnic al românilor. Cred că, şi de acolo de 
sus părintele veghează asupra oamenilor din comua noastră şi 
se roagă pentru ei, aşa cum a făcut şi în timpul vieţii.xxiv     
       După cum spunea pr. Ioan Ivan, fost profesor la seminarul 
de la Neamţ, ,,părintele Iustin Pîrvu este linia dreaptă şi culoarea 
verde a monahismului românesc din vremea noastră; el este şi 
va rămâne mereu un izvor de bună mireasmă duhovnicească, în 
păstrarea neabătută a dreptei credinţe, cu propovăduirea 
adevărului în duhul evangheliei şi-n duhul filocalic.”xxv 
7. Torsul şi ţesutul- meșteșuguri țărănești 
       Această îndeletnicire a oamenilor de la munte era mai mult 
o necesitată izvorâtă din grija oamenilor de a-şi confecţiona 
hainele, atât de necesare, decât o preocupare a acestora. 
       La fel cum tot ce îi trebuia ţăranului să pună pe masă era 
rezultat muncii lui în gospodărie, rodul pământul pe care îl 
muncea cu ,,sudoarea feţei”xxvi şi a animalelor pe care le creştea 
în bătătură, tot aşa, ceea ce îi trebuia pentru îmbrăcăminte, era 
confecţionat în casă de familia lui Foarte rar se apela la meşteri 
străini, şi doar pentru anumite articole vestimentare, cum era 
pălăria şi cureaua lată de încins la bărbaţi, şi mărgele pentru ie 
iar mai târziu ciorapi de mătase şi cercei, pentru femei. 
       Această îndeletnicire implica mai mult munca femeilor şi 
avea ca materia primă două plante textile: inul şi cânepa.  

În zona noastră, unde terenul pentru agricultură este 
foarte redus, acestea erau semănate de oameni pe marginea 
ogorului, separat de celelalte culture, în aceeaşi perioadă cu 
porumbul. Acest soi de plante indigene s-a adaptat bine la clima 
mai aspră a zonei noastre, dezvoltându-se mai repede decât 
celelalte culturi. După ce ajungeau la maturitate, cânepa şi inul, 
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erau recoltate prin tăierea de la tulpină, cât mai aproape de 
pământ, cu ajutorul secerei sau al coasei. Apoi erau legate în 
snopi, mai sus de jumătate, aproape de frunze, cu câteva fire 
răsucite tot de in sau de cânepă, și scuturate de seminţe. Aceşti 
snopi erau ţinuţi la uscat timp de trei zile, după care erau puşi la 
topit, în acele gropi amenajate pe la gurile pâraielor, ori pe 
malurile bistriţei, ce purtau numele de topile. 

Aşezarea snopilor în topile se făcea în felul următor: se 
aşeza un rând de snopi orizontal, culcaţi în groapă, şi unul 
vertical, culcaţi peste ceilalţi, iar deasupra se aşeza un rând de 
pietre. La final se dădea drumnul la apă pentru a umple topilele. 
Operaţiunea dura 8-9 zile. 

Când se constata că este gata, snopii erau scoşi şi înşiraţi 
pe camp în picioare, unii lângâ alţii ținându-se în felul acesta 
până erau uscaţi bine. Apoi urma meliţatul şi trasul la ragilă iar 
după toate acestea se făceau fuioare pentru tors.  

În nopţile lungi de toamna şi de iarnă, femeile şi fetele 
tinere, organizau ,,seara de clacă”, în care torceau cânepa şi inul, 
după care o făceau sculuri. Aceste sculuri erau spălate, uscate 
şi ghepănate la vârtelniţă, făcute ţevi la sucală şi urzite. Urzitul 
pânzei se realizează cu ajutorul urzoiului, care era alcătuit dintr-
un stativ aşezat în mijlocul casei, format din doi suporţi din lemn, 
aşezaţi în cruce,  confecţionaţi anume, având forma a două rame 
mari cu o gaură la mijloc pentru aşezat în stativ. Acesta se 
învârtea cu ajutorul unui ax făcut dintr-o bară subţire de lemn, ce 
se sprijinea cu un capăt în stativ şi cu unul în tavanul casei. 
Urzeala era înfăşurată pe un sul.  La stative (război), firele erau 
trecute prin iţe, care puteau fi două sau patru, apoi prin spată, şi 
la al doilea sul pe care se înfăşura pânza, care ţinea loc şi de 
întinzător. 

Urzeala putea fi combinată: in, cânepă, bumbac, la fel şi 
băteala pânzei, combinată sau numai de un singur fel: in, 
bumbac sau cânepă. Acest procedeu se urma şi pentru ţeserea 
sumanilor, a prosoapelor, a pânzei pentru iţari etc. 



 

132 
 

BIBLIOTECA VĂII MUNTELUI : MEMORIE ŞI CULTURĂ 

Pânza era înălbită prin ghilit, care se făcea la Bistriţă. 
Apoi ea era folosită pentru tot ce era necesar în gospodăria 
omului: pânza în patru iţe, amestecată cu bumbac era folosită 
pentru îmbrăcămintea bărbaţilor, pentru confecţionarea iţarilor, 
ştergarelor şi prosoapelor pentru bucătărie, nunţi sau acele 
ştergare ornamentale cusute cu arnici negru sau colorat care se 
aşezau deasupra uşilor de la intrare în interiorul odăilor, 
deasupra icoanelor, tablourilor, sau pentru ceremoniile de 
înmormântare. 

Tehnica ţesutului pânzei în două iţe, era mai simplă decât 
cea în patru iţe, folosind stativele (războiul). Acest meşteşug se 
executa de o singură persoană, care mânuia suveica, cu firul 
,,ghepănat” pe ţevi din lemn de soc sau tei, introduse în suveica 
ce alearga, stânga-dreapta prin rostul făcut de iţe, care sunt 
legate de călcători. Rostul este strâns la margine cu spata, care 
la rândul ei este introdusă într-un dispozitiv de lemn numit vătală. 
După fiecare acţionare a suveicii, se apăsa pe călcători, aceştia 
acţionau iţele obţinându-se rostul prin care se trecea suveica, 
apoi se bătea cu vătala şi spata.Operaţia era repetată după 
fiecare acţiune a suveicii. Astfel se obţinea pânza de in, cânepă 
sau bumbac, necesară în gospodării. 
       Din pânza de bumbac erau făcute costumele populare dar 
şi costumele de mireasă şi de mire cusut cu pui negri, de fetele 
din sat, când se organiza pentru aceasta o clacă. 

Sculurile de in, cânepă şi chiar lână erau vopsite cu 
ajutorul unor culori naturale, mai ales lâna care era folosită 
pentru lăicere, cuverturile, scoarţe şi păretare. Pentru obţinerea 
culorii bej, necesară la fondul covorului şi la alte piese, se vopsea 
succesiv folosint floare de tei. Aceasta era pusă într-un cazan de 
fiert rufe şi fiartă până când apa începea să se coloreze. Se 
scotea floarea de tei din cazan şi se introducea lâna albă pentru 
vopsit. Înainte de vopsire ea era spălată bine pentru îndepărtarea 
grăsimilor. Pentru a se obţine nuanţe mai închise, lâna era fiartă 
succesiv cu zeama florii de tei. 



 

133 
 

BIBLIOTECA VĂII MUNTELUI : MEMORIE ŞI CULTURĂ 

După al doilea război mondial, femeile din zona noastră, 
foloseau trotilul pentru obţinerea culorilor maron. Acesta se 
sfărma bine sub formă de praf, se punea la fiert în cazanul de 
rufe, iar după ce apa începea să fiarbă se adăuga lâna. 
Celelşalte cunori: roşu, galben, albastru, verde, negru, se făceau 
din ,,boiele” aduse de la oraş. După vopsire lâna se punea într-
un vas sau  cazan 50 ml. de ,,apă tare” pentru 50 l apă, pentru 
fixarea culorii. Se mai foloseau și sarea de bucătărie pentru 
fixarea culorii, dar şi pentru intensificarea ei, iar oţetul pentru ca 
după vopsire aceasta să nu se decoloreze la spălare. 

Pentru a vopsi inul şi cânepa, gospodinele utilizau şi alte 
culori naturale obţinute prin fierberea cojilor de ceapă, scoartei 
de arţar, cojilor de nuc.  

Astăzi, în foarte puţine gospodării femeile, atunci când 
începe anotimpul de iarnă, mai aşează stativele pentru a lucra. 
În general, în ultimii ani s-au ţesut covoare şi cuverturi, acestea 
fiind singurele cu care se mai împodobeau casele, dar din ce în 
ce mai puţine localnice cunosc acest meşteşug, care va dispărea 
în scurt timp, datorită faptului că el nu mai constituie o necesitate 
pentru omul de astăzi, când magazinele sunt pline cu tot ceea ce 
este necesar.xxvii 
       Situată într-o zonă ce a constituit un adevărat punct de 
interferenţă al căilor dintre Ardeal, Moldova şi Bucovina, comuna 
Poiana Teiului se va afla mereu în calea marilor legături etno-
culturale. Iar frumuseţea locurilor dată de impunătoarele creste 
verzi ale munţilor împăduriţi, de valurile neliniştite şi repezi ale 
Bistriţei ce trec grăbite pe lângă Piatra Teiului pentru a se oprise 
în apa liniştită a lacului Izvorul Muntelui, şi nu în cele din urmă, 
de măreţia Masivului Ceahlău, îi va atrage mereu pe cei care nu 
sunt de pe aceste meleaguri. 

Pornind de la faptul că teiul este considerat a fi un simbol 
al prietenieixxviii iar numele comunei este Poiana Teiului, am 
putea spune că o trăsătură caracteristică pentru această zonă, 
pe lângă frumuseţea peisajului, este aceea a ospitalităţii 
oamenilor. În zilele noastre sunt foarte multe pensiuni unde 
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turiştii vin să se bucure de liniştea naturii şi cu siguranţă, de 
ospitalitatea localnicilor. Însă, în trecut, când nu existau pensiuni, 
oamenii aflaţi în trecere sau veniţi să viziteze aceste locuri erau 
primiţi în casele localnicilor, unde mesele au fost mereu 
îmbelşugate, demne de adevăraţi gospodari, crescători de 
animale.  

Caracter izolat al zonei i-a determinat pe localnici să 
stabilească legături strânse unii cu alţii, să se ajute reciproc, 
satele devenint asemenea unor familii mai mari, ce trec 
împreună peste necazuri şi bucurii şi formând, aici, în inima 
munţilor, pe malurile Bistriţei, o comună frumoasă cu oameni 
frumoşi.  
 

www.poianateiului.ro/pagina/prezentare-generala, 04.10. 2017 

i Smaranda Florian, Petru Bîia, Teiul din inima munţilor- Monografia 
comunei Poiana Teiului, Piatra-Neamţ, Editura Capriccio, 2015, p.20. 
ii Ion Ghiorghiu, Monografia Comunei Poiana Teiului Județul Neamț, 
Editura Nona, Piatra Neamț, 2001, pp.13. 
iii Ibidem, pp.13. 
iv Smaranda Florian, Petru Bîia, Teiul din inima munţilor- Monografia 
comunei Poiana Teiului, Piatra-Neamţ, Editura Capriccio, 2015, p. 22. 
v Ion Ghiorghiu, Monografia Comunei Poiana Teiului Județul Neamț, 
Editura Nona, Piatra Neamț, 2001, p.13 
vi Smaranda Florian, Petru Bîia, Teiul din inima munţilor- Monografia 
comunei Poiana Teiului, Piatra-Neamţ, Editura Capriccio, 2015, p. 23 
vii Ibidem. p. 25-27. 
Viii ro.wikipedia.org/wiki/Piatra_Teiului 06.10.2017 
ix  Alexandru Vlahuţă, Versuri şi proză, Bucureşti, Editura Albatros, 
1971, p.319. 
x www.poianateiului.ro/pagina/prezentare-generala 06.10.2107 
xiSmaranda Florian, Petru Bîia, Teiul din inima munţilor- Monografia 
comunei Poiana Teiului, Piatra-Neamţ, Editura Capriccio, 2015, p.27-
28. 
xii Ibidem. p. 29 
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xiii Ion Ghiorghiu, Monografia Comunei Poiana Teiului Județul Neamț, 
Editura Nona, Piatra Neamț, 2001, p.15. 
XIV Ibidem, p.15. 
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xvi Apud. Smaranda Florian, Petru Bîia, Teiul din inima munţilor- 
Monografia comunei Poiana Teiului, Piatra-Neamţ, Editura Capriccio, 
2015, 
xviiwww.poianateiului.ro/pagina/prezentare-generala 07.10.2017 
xviii Ion Ghiorghiu, Monografia Comunei Poiana Teiului Județul Neamț, 
Editura Nona, Piatra Neamț, 2001, p.20. 
XIX Ibidem, pp.17-22. 
XX Ibidem. pp.149-152. 
xxi Smaranda Florian, Petru Bîia, Teiul din inima munţilor- Monografia 
comunei Poiana Teiului, Piatra-Neamţ, Editura Capriccio, 2015, p. 346. 
xxiimanastirea.petru-voda.ro/2014/07/26/parintele-justin-parvu-scurta-
biografie/ 10.10.2017 
xxiii Smaranda Florian, Petru Bîia, Teiul din inima munţilor- Monografia 
comunei Poiana Teiului, Piatra-Neamţ, Editura Capriccio, 2015, p. 346-
347. 
xxiv Apud. Smaranda Florian, Petru Bîia, Teiul din inima munţilor- 
Monografia comunei Poiana Teiului, Piatra-Neamţ, Editura Capriccio, 
2015, p. 347 ( Pr. Constantin Catană, Icoana de pe iconostasul evlaviei 
multor creştini din Biserica Ortodoxă Română, în Ava p.ustin Pîrvu. 
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TARCAU - MICROMONOGRAFIE 
 

Dumitru Nicoleta: bibliotecar - 
Biblioteca Comunala Tarcau. Nascuta in anul 
1970,in orasul Piatra-Neamt.Fiica Elenei si 
Ioan Dumitru. Am urmat cursurile  Scolii 
gimnaziale din comuna Tarcau,Judetul Neamt 
in perioada 1976-1984. Am absolvit cursurile 
Liceului,,Calistrat Hogas,, in anul 1988. Din 
anul 1990 si pana in prezent sunt bibliotecar 
al Bibliotecii Comunale Tarcau. Activitatea 
mea de bibliotecar nu s-a rezumat doar la un simplu imprumut de carte. 
De-a lungul anilor am cunoscut multe generatii de copii-unii mai studiosi 
altii mai putin inclinati spre studiul cartii... Dar,am incercat  de multe ori 
sa ma apropii de copii,de cei in varsta, carora le duceam carti acasa 
deoarece erau prea batrani sa se deplaseze spre biblioteca… 
Activitatile desfasurate in mare parte cu ajutorul copiilor ,au fost pline 
de bucurii si satisfactii,mai mult personale-o implinire sufleteasca 
uneori. M-am izbit in toti acesti ani de nepasarea celor care ar fi trebuit 
sa ajute mai mult biblioteca. Nu am fost sustinuta-au fost si ani grei in 
care nu am primit nici-un leu pentru achizitie de carte…Si ma 
intreb:cum au ajuns acolo sus  cei  carora ce ceream un sprijin …fara 
carte? Acea carte a vietii care ne face umani-superiori altor specii? 
Poate gresesc... dar eu stiu ca am dreptate-dreptatea mea!  

Anii au trecut,uneori lasand in urma lor uitarea si iertarea in 
acelasi timp.Mi-am limitat activitatea la strictul necesar,impartasind 
celor mici dragostea de carte,de poveste…de viata. Candva,cartea era 
mai mult pretuita. Acum iuresul vietii si noile tehnologii au ridicat bariere 
intre biblioteca si cititori. Acum internetul ofera ,,gratis,, totul. Pe vremea 
mea lectura era ,,BAZA,,. Viata ne-a schimbat, dar nu mi-am pierdut 
increderea ca intr-o zi ceva se va schimba in mai bine.Lucrez cu ceea 
ce am…poate prea simplu,primitiv uneori-in incercarea de a crea ceva 
totusi.Numarul cititorilor au mai scazut…in unii ani chiar simtitor. Dar 
merg inainte.Regret ca lucrurile de desfasoara prea incet… nepasarea 
este primordiala. Cei mai receptivi sunt copii-lor incerc sa le inoculez 
dragostea de carte si pentru carte. Am observat in timp ce mult 
conteaza si nivelul de pregatire al parintelui.Cel avizat impulsioneaza 
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copilul spre dorinta si atractia pentru citit. Iubirea pentru cultura se 
dezvolta si in mediul ambiant-acasa. Vreau sa vad mai multe case cu 
carti in biblioteci…nu ar conta neaparat numarul lor ci calitatea 
acestora.Si toate sa vina la timpul lor….Un gust amar resimt atunci 
cand aud copii  ce ajung in anii de liceu si nu pot citi cursiv…ma 
doare…Dragostea pentru frumos trebuie intretinuta cu dragoste!Sper 
intr-o lume mai buna…cu multe carti,mai accesibile ca pret…. 
    

Sper ca valorile adevarate sa creasca aici in Romania….
     Sper….in fiecare zi… 

 
Comuna Tarcau este situata in partea de sud-vest a 

Judetului Neamt si 5 km de orasul Bicaz.Teritoriul comunei 
ocupa o suprafata de 398,90kmp,fiind cea mai mare unitate 
administrativa a Judetului Neamt,revenindu-i aria acestuia un 
procent de 6,8%.  

La adapost de marile vitregii ale vremii,Valea Bistritei a 
reprezentat un spatiu mioritic, unde s-au asezat,pe rand 
comunitati umane,sate si comune,atestate documentar inca din 
secolul XV-lea,printre care si Comuna Tarcau. Tarcaul este 
mentionat pentru prima data in documentul medieval 
moldovenesc din 10 octombrie 1458,prin care,, Stefan voievodul  
Moldoveii  intareste manastirii  Bistrita, branistea veche a 
manastirii cu hotarele Pangarati, Paducelul Mare, Bistrita, 
Doamna, Manastirea Tazlau, Rachitis, Piscul Baltii, TARCAUL… 
,,celor care vor paste oi,prinde peste,taia lemne sau nuiele din 
padure,vor aduna nuci sau orice fara voia calugarilor li se vor lua 
tot ce au asupra lor; asadar D.Ciurea,aminteste ca ,,Tarcaul se 
numara printre mosiile  manastirii Bistrita,deosebit de silisti, 
prisaci, mori, helesteie de pesti si munte pentru varat,,.  

Este amintit in documentele moldovenesti din timpul 
domniei lui Ieremia Movila,a lui Simeon Movila si in cel al 
domnitorului Radu Mihnea din 1618 ca veche braniste a 
manastirii Bistrita. La finele secolului XVIII-lea toate satele si 
catunele viitoarei comune Tarcau au tinut de comuna 
Pangarati.In secolul XX-lea la inceputuri, Tarcaul nu era o 
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comunitate de sine statatoare,fiind mentionata ca anexa a 
comunei Pangarati. Data la care Tarcaul devine o asezare de 
sine statatoare-adica comuna ,este consemnata in Procesul 
Verbal din Registrul Starii Civile-pagina 3-5, este 7 iulie 1908. In 
lucrarea sa monografica Gh.Versescu mentioneaza ca locuitorii 
Tarcaului au fost clacasi. Au avut ocazia de a omagia 
personalitatea reformatoare a domnitorului Cuza,cu ocazia vizitei 
acestuia in tinutul Neamtului,iar mai tarziu nu i-au ocolit pe 
tarcauani  nici sacrificiile Razboiului de Independenta din 1877-
1878 si nici cele ale Primului Razboi Mondial  din 1916. 

In anul 1928,comuna Tarcau cuprindea satele 
Tarcau,Straja,Brates,Ardeluta si Lunca Strambului,sate care se 
regasesc si in studiul monografic al Preotului Gh.Versescu din 
1942. Deasemeni trebuie mentionat faptul ca pentru o perioada 
foarte scuta de timp,adica intre anii 1933-1940,comunei i s-a 
schimbat numele in ,,I.G.Duca,,,gest facut de autoritatile timpului 
prin care au incercat sa aduca un memoriu primului ministru 
liberal de atunci,asasinat in gara de la Sinaia de membrii Garzii 
de Fier.      
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Satul TARCAU-reprezinta centrul civic al comunei si 
principalul nucleu al vetrei localitatii,plasata pe stanga 
Tarcaului,in zona de confluenta cu Bistrita,cat si pe stanga 
Bistritei. Satul de resedinta cuprinde la momentul actual mai 
multe strazi ingloband catunele Crivaia, Maciucasii si Lunca 
Strambului;in sus pe Tarcau,in stanga vaii-dincolo de biserica,la 
gura Frasinului este limita satului Cazaci,iar pe dreapta Tarcaului 
sunt cuprinse foste gospodarii din lunca Grasenilor,azi un 
catun,denumit Lunca-Macaz. Mare parte din intravilanul comunei 
il ocupa Intreprinderea de Prelucrare a Lemnului FORESTAR si 
celelalte institutii comunale - Primaria, Ocoalele Silvice, Scoala, 
Posta, Politia si mai multe unitati comerciale.    

Satul CAZACI-apare in aceasta denumire din anul 1875 
si a depins timp indelungat din punct de vedere 
administrativ,cultural si parohial de satul de resedinta,fiind 
declarat oficial sat de sine statator in anul 1968. La momentul 
ultimului recensamant din 2011 avea 457 locuitori. 

Satul BRATES-este consemnat ca asezare sub acest 
nume inca din anul 1871,cand apartinea administrativ de 
comuna Pangarati.Preotul Versescu il mentioneaza astfel:,,satul 
Brates s-a urzit de pe la 1893,initial ca o colonie de muncitori 
forestieri,,.In anul 2011 populatia satului era de 269 locuitori.
 Satul-ARDELUTA-in anul 1919 a luat fiinta colonia din 
Poiana Ardeluta, pentru expoatarea padurilor satului,de catre 
COOPERATIVA ,,ALBINA,, ,stabilindu-se aici lucratori si cativa 
functionari.Dupa anul 1919, Ardeluta  ca asezare,este 
consemnata in actele oficiale ale vremii,abia in anul 
1924.Ardeluta este un diminutiv provenit din familia cuvintelor 
,,Ardelea,, sau ,,Ardeal,,,fiind traducerea din limba maghiara a lui 
,,ERDELYI,, care inseamna padurean. La recensamantul din 
2011 avea un numar de 34 locuitori.    

Satul-SCHITUL TARCAU - aparitia Schitului Tarcau ca 
sat, s-a urzit in jurul acestei vechi asezari monahale,care a 
apartinut mai intai Manastirii Pangarati,pana la 1868,apoi a trecut 
sub obladuirea Schitului Durau si apoi din 1922 de Manastirea 
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Bistrita. Intreaga populatie a satului Schitul Tarcau numara doar 
22  de locuitori.Satul nu avut niciodata scoala,copii penduland 
intre Brates si Ardeluta,nu dispun de utilitati comunitare..    

Casele-tipologie –tipologie                                             
 Initial casele vechi aveau o usa si doua ochiuri mici de 

geam. Temelia mica din piatra,izoleaza totusi lemnul si-l fereste 
de umezeala pamantului. Talpile caselor erau construite din 
lemm,cioplite in patru muchii,alteori numai pe o fata.Inaltimea 
casei era de multe ori  de 2 sau 3 ori mai mare decat a peretilor 
casei, coama era scurta iar stresina foarte larga. Locuinta 
cuprinde o tinda si maxim doua odai….Trecerea la peste trei 
incaperi,sau chiar patru,cinci camere se produce  incepand cu 
prima jumatate a secolului XX-lea. Acum locul caselor 
vechi,scunde,cu prispa de pamant si acoperisuri inalte a fost luat 
de case noi ,construite din caramida,pusi la cumpana si tencuiti 
pe suprafata. Temelia este construita din piatra,gresie de KLIWA 
sau de TARCAU, fiind mai inalta decat la casele vechi-
consolidata cu mortar. Locuintele anexe s-au realizat in scopul 
mentinerii curateniei casei,mai ales pe timpul verii cand 
majoritatea  indeletnicirilor se desfasoara in exteriorul locuitei.Au 
aparut casuta cu sopron sau sura,adaposturile pentru animale-
grajdurile din lemn si fanat,cotetele de pasari,coserele pentru 
porumb,hambarele si beciurile pentru alimente. 
Deasemeni,poarta,gardul si fantana au imbracat forme ample si 
decorative-fiind considerate reprezentative pentru prestigiul 
familiei. Marea majoritate a locuintelor  sunt incalzite cu sobe 
care folosesc lemnul ca combustibil.. Exceptie fac doar cladirile 
din centrul civic, institutiile de stat sau particulare care au 
centrale proprii. In ultimii ani cateva familii si-au montat in 
locuinte centrale termice care folosesc combustibil-lemnul.   
 ECONOMIA-pe primul loc se afla industria de prelucrare 
a lemnului cu un procent de 58% ,fiind cea mai dezvoltata ramura 
din comuna. Cea mai importanta unitate este Intreprinderea 
FORESTAR S.A.,urmata de PASCAU TARCOM,GOLDEN  
WOOD SRL-CAZACI,ESTFOR PROD SRL,FOREXCOM SRL-
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toate fiind unitati de procesare busteni cat si fabricare dulgherie 
si tamplarie pentru constructii.                                      

Pe locul al doilea ca dezvoltare economica locala se afla 
unitatile de alimentatie publica,in numar de 10,reprezentand un 
procent de 21%,respectiv-restaurante,cafenele,baruri. Exista 7 
unitati transport rutier,unitati de intretinere si reparatii auto.    

In vechime aici a existat o mica fabrica cu 8 lucratori,unde 
se fabrica praful de pusca.Plutaritul  a fost un mestesug rezervat 
oamenilor curajosi si cutezatori. A existat si practicarea 
mangalaritului-exploatarea carbunelui fiind la fel de veche ca si 
industria forestiera. De mentionat deasemeni cresterea 
pastravului-prima pastravarie fiind infiintata  la gura Frasinului in 
anul 1902.Acum pastravaria  nu mai exista –fondul piscicol fiind 
tranferat la Pastravaria Potoci de pe Lacul Izvorul Muntelui-
Bicaz.  Alte ocupatii si indeletniciri:stuparitul,pescuitul si 
vanatoarea.     
TURISMUL       
 Asezata in lungul Bistritei si a Tarcaului,sub desisul 
padurilor  de molid si brad,in mireasma aerului ozonat si cu 
aroma de rasina,comuna Tarcau a constituit din totdeauna un loc 
de refugiu din calea zilelor toride de vara,care invaluie 
aglomeratiile noastre urbane.Vanatul si pescuitul,plasarea 
odiseii Vitoriei Lipan din ,,Baltagul,, lui M.Sadoveanu pe aceste 
plaiuri carpatine innobileaza si atrage multi impatimiti ai naturii,de 
la omul de rand pana la Alexandru Vlahuta care isi incepe 
naratiunea,,IN MUNTII NEAMTULUI,, tocmai cu o coborare pe 
apa Tarcaului.Farmecul regiunii a fost impartasit si de povestirile 
lui Calistrat Hogas - PE DRUMURI DE MUNTE din seaua 
,,Pisicutei,,.      

III. INVATAMANTUL     
 Scoala rurala din Tarcau se infiinteaza in 1895, ,,din 
porunca Ministerului Cultelor si Instructiunii Publice cu ordinul 
nr.2893 din 17 decembrie 1894,,. Scoala s-a deschis pe 10 
ianuarie 1895 in prezenta preotului Marculescu  din Bicaz,a 
primarului din Pangarati si a primului invatator-diriginte 
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C.R.Teofanescu-Gribincea,care preda si la Bicaz  
 Scoala Primara din Straja a luat fiinta la 1 noiembrie 
1905,primul invatator al acestei scoli fiind I.V.Crivet,absolvent al 
Scolii Normale din Iasi,aici urmau cursurile copii din Straja si 
Stejaru. La 1 septembrie 1919 a luat fiinta o noua scoala 
pe raza satului Ardeluta-la acea vreme sat-colonie de lucratori si 
functionari pentru exploatarea lemnului .  
 La 25 octombrie 1922 se deschide un nou local de scoala 
in satul Cazaci. 

       
Personalitati marcante ale comunei Tarcau  
 In anul 1924  la data de 31 martie,in comuna 
Tarcau,judetul Neamt,intr-o familie cu vechi traditii preotesti se 
naste Iulia Halaucescu.Pe parcursul intregii vieti a desfasurat o 
activitate prodigioasa,apogeul fiind ideea acesteia de infiintare la 
Tarcau a unui muzeu de arta unde sa-si lase o parte din 
lucrari.Inaugurarea acestuia a avut loc in ziua de 16 noiembrie 
2003. Supranumita si ,,doamna acuarelei romanesti,, Iulia 
Halaucescu a donat autoportrete,desene inspirate din 
calaatoriile in strainatate, portrete de familie, icoane, o bogata 
colectie de ceramica… Colectie de ceramica, exemplare de pret 
cu o valoare deosebita,elemente de mobilier care au mobilat 
atelierul  Iuliei Halaucescu-redau macar in parte atmosfera din 
intimitatea spatiului de creatie. Opera acestei mari artiste ,ofera 
argumente convingatoare in sensul educarii generatiilor 
urmatoare in spiritul dragostei si respectului pentru valorile  
materiale si spirituale ale poporului roman.   
 Caminul cultural din comuna Tarcau dat in folosinta in 
anul 1962 a reprezentat spatiul unde si-a desfasurat activitatea 
si Biblioteca  Comunala Tarcau. Daca in anul 1962 aceasta  
adapostea doar 1500 de volume,in timp fondul de carte s-a marit 
ajungand astazi pana la 7900 de volume. Bibliotecari care si-au 
desfasurat activitatea pana in anul 1990: profesor Baciu 
Dumitru(1971-1980), profesor Ailenei Benone(1980-
1983),invatator Vasile Enea (1983-1990). Dupa anul 1990 s-a 
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infiintat postul de bibliotecar cu norma intreaga,fiind incadrata 
Nicoleta Dumitru,care isi desfasoara activitatea sin in 
prezent.Acum, locatia bibliotecii  comunale se desfasoara in 
corpul B al Primariei Tarcau.      

Prin programul ,,BIBLIONET,, - finantat de Fundatia Bill 
si Melinda Gates din S.U.A.,incepand din anul 2010, biblioteca 
comunala a fost dotata cu calculatoare,videoproiector,casti 
audio,camere WEB imprimanta,la care au acces locuitorii 
comunei,oferind servicii de alfabetizare tehnologica,comunicare 
prin posta electonica,telefonie electonica si informatii din diverse 
domenii.  

In cadrul Scolii ,,Iulia Halaucescu,, cu clasele V-VIII 
,functoineaza si biblioteca scolara care are un fond de carte de 
peste 10 000 volume.Cititorii sunt exclusiv ai scolii,dar si cadrele 
didactice care se ocupa de initierea si atragerea elevilor spre 
lectura.  
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De asemenea,exista si biblioteci parohiale,dotate cu carti 
de specialitate-biblioteca bisericii ,,Adormirii Maicii Domnului,, 
,sau biblioteca Manastirii Sihastriei Tarcaului,ce detine o 
valoroasa colectie de carti vechi bisericesti,dar si publicatii 
recente.        
 
Monumente istorice   

 
In anul 1919 ,la indemnul preotului Gh.Versescu  se 

constituie Comitetul pentru ridicarea unui monument ala eroilor 
din Tarcau cazuti pe front in Primul Razboi Mondial.Monumentul  
trebuia sa reprezinte un soldat in pozitie de atac,cu privirea spre 
vechea frontiera,asezat pe un soclu.Este angajat pentru 
executarea soldatului ,sculptorul bucurestean Schmidt,pretul 
sculpturii fiind la acea vreme de 45 000 lei-statuia de bronz 
masiv.    

Batranii satului isi amintesc cat de pretuit era pamantul in 
vechime,iar acum la inceput de mileniu dai peste anunturi,,VAND 
TEREN,,multi  tarcauoani   au incercand sa scape de pamant ca 
de un blestem si sa-si adauge in conturi bancare cateva mii de 
euro. O multumire efemera,care ii va costa pe oamenii de aici 
intr-un mod pe care acum nu-l putem anticipa.Insa ,dinspre 
Cazaci spre Brates si Ardeluta,tarcauanii deja au devenit straini 
in propria lor vatra. Batranii satului raman singuri,cei tineri refuza  
munca in gospodarie si alearga in strainatate dupa locuri de 
munca mai bine platite.Iarba din fanete ramane in 
picioare,animalele sau imputinat,stanele sunt tot mai 
rare,ciobanitul dispare,mediul inconjurator se deterioreaza 
simtitor,pastravariile au disparut demult iar prisecarii au devenit 
o raritate si curiozitate.Uneori  ne alimentam energiile gandind la 
timpurile comuniste,care a fost intr-un fel sau altul nefast pentru 
evolutia normala a neamului romanesc.    
 Nume importante ce au ramas vii in constiinta oamenilor 
locului:     
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Profesor:Constantin Revent    
 Profesor:Mircea Alexandrescu   
 Invatator:Costel Dumbraveanu  
 Locotenent –colonel:Constantin C. Nemtisor 
 Colonel:Ioan P.Carlig   
 Profesor:Ioan Crisu     
 Profesor:Florenta Teodorescu   
 Invatator:Maria Eram    
 Profesor-universitar:Constantin Grasu  
 Contabil:Emil Aronescu  
 Colonel:Danut Maciuca    
 Artist plastic:Dumitru Bezem    
 Medic:Ecaterina Sasu     

Arhitect:Ioan Maciuca     
 Colonel:Gheorghe I. Grasu  
 Invatator:Vasile Enea     
 Inginer:Teodor Ailincai    
 Medic stomatolog:Monica Manea   
 Demnitar: Dan Carlan si multi altii care fac cinste 
locului unde s-au nascut, unde au copilarit si au deprins literele 
si invatatura bunicilor si parintilor lor…   
 Scopul acestor randuri,este sa readucem in atentia celor 
de azi si de maine,munca generatiilor trecute de pe aceste plaiuri 
moldave care au incercat sa lase mostenire urmasilor repere si 
modele demne de urmat,ca indreptare  de viata si munca in 
cinste si credinta.      
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COMUNA BICAZ CHEI 
 
BIBLIOTECA BICAZ CHEI 
Bibliotecar – Barb Ghenci Maria 
Norma – Intreagă 
Studii – medii si Curs Postliceal Busteni intre 
ani 2004 - 2005 
Vechime in munca – 30 de ani 
Vechime in Biblioteca – 27 de ani 
Curs Postliceal Busteni intre ani 2004 - 2005 
Limbi straine cunoscute -  mediu 
Adresa Biblioteci: Str. Principana, nr. 2, Bicaz 
Chei. 
barbghencimaria@yahoo.com 

 
Comuna Bicaz Chei este așezată in partea de nord-est a 

țării la sud –vest de masivul Ceahlău, pe valea râului Bicaz, 
afluent important al râului Bistrița. 
         Raportat la harta județului Neamț comuna este situată in 
partea de sud-vest pe drumul național 12C drum ce face legătura 
între orașul Bicaz și orașul Gheorgheni prin stațiunea ,,Lacu 
Roșu. Din punct de vedere administrativ comuna Bicaz Chei are 
in component sa patru sate si anume:                           
- Bicaz Chei  
  - Ivaneș 
- Gherman 
- Bârnadu 
           Satul Bicaz Chei este amplasat in partea de nord-est a 
comunei, fiind traversat pe întreaga lungime de râul Bicaz si 
drumul national 12C. 
          Satul Ivaneș este situat in partea de sud-est fiind traversat 
pe o lungime a sa de drumul comunal ce face legătura intre 
comuna Bicaz Chei și comuna Dămuc precum si de râul Dămuc, 
iar de cealaltă pare de râul Ivănășel respectiv pe o distanta de 
10 km. 
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Satul Gherman este situat in partea de nord a comunei la 
aproximativ 2km de centrul comun ei. 
          Satu Bârnadu amplasat în partea de nord-vest a comunei 
la aproximativ 7km de centru comunei, fiind situat la poalele 
muntelui Lapoș. 

 La Bicaz-Chei (km38) în fața noului sediu al Consiliului 
Local Comunal , Bicazul primește pe dreapta sa pârâul Dămuc, 
afluent sudic ce-și adună izvoarele de dincolo de Huisurez 
aproape de Valea Rece. Valea Dămucului străbătută de drumul 
județean 127A e mărginită de culmi relativ joase, dominate de 
vârfurile Bâtca Neagră (1239m) și Gușa (1163m). Treptat 
pădurile mixte de la gura pârâului lasă loc întinderilor dense de 
conifere, in care sau deschis unele puncte de exploatare. Satele 
se răsfiră pe mai mulți kilometri, cu gospodării frumoase și bine 
întocmite. 

 Revenind la drumul național 12C și urmând desfășurarea 
acestuia spre vest, străbatem in continuare comuna Bicaz-Chei, 
pe valea tot mai îngustă , străjuită de înalți pereți calcaroși, 
lăsând in urmă Piatra Panțirenilor(847m) și Piatra Arșiței (876m), 
intrăm de fapt in acea lume de feerică monumentalitate a Cheilor 
Bicazului, creație unică a naturii ce stârnește admirația oricărui 
călător. 

Formate la extremitatea nordică a masivului Hăgimaș prin 
acțiunea multimilenară a Bicazului și afluenților săi Cheile 
Bicazului ocupă o vastă suprafață, cu o lungime ce depășește 
10km. Din punct de vedere geologic-morfologic, apariția lor se 
explică prin existența unor depozite de calcare mezozoice pe o 
fundație cristalină.  Acțiunea de erodare și de spălare a afectat 
conglomeratele și depozitele mai puțin dure, cruțând șirurile de 
înălțimi, pereți și pietre izolate, care se desfășoară in dreapta 
drumului de la Piatra Glodului până la muntele Ghilcoș, iar in 
stânga de la extremitatea vestică a complexului Surduc, până la 
Piatra Arșiței. Cu greu poți crede astăzi că un râușor ca Bicazul, 
cu afluenți firavi, mai îndrăzneți și mai spornici doar in lunile 
primăverii și in zilele de ploi năpraznice, a putut dăltui in stânca 
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cenușie asemenea ciclopice arabescuri.  Dar fețele inclinate sau 
chiar verticale ale pereților dinspre apă netezimea lor 
desăvârșită, nu mai lasă nici o îndoială în identificarea autorului 
acestei monumentale opere a naturii. 
      Orientată de la vest-sud-vest spre est-nord-est, această zonă 
a flișului transilvano-moldovenesc cuprinde două mari entități 
geomorfologice, identificabile în primul rând prin diferența de 
înălțime a munților care le compun. 
-Cheile Mici, care se întind aproximativ până la punctele de 
confluență ale pâraielor Sugău și Surduc cu Bicazul și Cheile 
Mari, care înaintează până la linia pâraielor Cupașul și Bicajelul. 
Daca în Cheile Mici pereți înalți de piatră se apropie atât de mult, 
încât îți dau senzația permanentă a unei prăbușiri iminente, în 
Cheile Mari privirile se opresc la 300-400m înălțime  sub arcul un 
ei bolți de piatră ce te apasă tocmai prin depărtarea ei ți ai 
impresia că străbați o lungă și nedefinită galerie subpământeană, 
pe lângă și uneori deasupra apelor Bicazului.  

Intrând în Cheile mari ai impresia că te afli într-o peșteră 
uriașă, drumul se îngustează șerpuind pe malul înalt al râului, 
zvârcolindu-se în strânsoarea pereților netezi, deasupra la 
înălțimi amețitoare, piscuri semețe parcă-și ating frunțile sure, 
scăpând doar ici-colo câte-o frântură  din albastrul cerului. Pe 
brâne înguste câte-un molid firav se-anină de steiuri într-un 
echilibru atât de aproximativ, încât aștepți cu inima strânsă să se 
prăvălească pe firul văii. Abia la gura Bicăjelului peretele din 
stânga se depărtează puțin, vuietul se mai domolește, cuvintele 
prind a se desluși, dar temerile tot ne mai încearcă privind în 
dreapta drumului, piscul înclinat și mulțimea de stânci aninate. 
Valea Bicajelului trece de multe ori neobservată și toți cei care 
au străbătut-o sunt convinși că ia nu poate servi ca replică 
frumuseților din Cheile Bicazului. Convingere cu totul 
neîntemeiată, contrazisă de o realitate ce spulberă orice îndoieli. 
De la confluența cu Bicazul și până la izvoarele sale, pe care și 
le adună aproape de Valea Rece, Bicăjelul spintecă lanul muntos 
al Hăgimașului cu aceiași  neverosimilă forță și tenacitate, 
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durând din piatră, păduri și poieni o lume peisagistică tot atât de 
atrăgătoare. Ea nu mai subjugă prin grandoare și măreție ci prin 
varietate și sălbatică frământare; o sălbăticie care nu mai este 

rodul unei încleștări trecute, ci a unei confruntări prezente, la care 
asistăm împreună cu imensitatea pădurii. 

Punctul de atracție al acestei zone îl constituie Lacul 
Roșu ,,lac natural,, care acoperă o suprafață de 12,6 ha la 
poalele muntelui Ghilcoș. 

În anul 1837 în urma unor masive alunecări de teren, o 
parte din munte s-a deplasat, stăvilind cursul Bicazului. Copacii 
cuprinși de ape au fost supuși unui lent proces de carbonizare și 
trunchiurile dezgolite care străpung oglinda lacului asigură 
acestui ochi de cleștar un aspect cu totul particular. Chiar și în 
verile cele mai fierbinți răsuflul răcoros al munților din jur, al 
lacului și al cheilor face din Lacul Roșu o stațiune cu temperaturi 
ce nu depășesc decât în rare cazuri 20-25grade C, în condițiile 
unui excelent climat de adăpostire. 

Din punct de vedere al vegetației, zona în ansamblul ei 
se caracterizează prin existența unor păduri de fag și molid, sau 
molid în amestec cu alte esențe. 

Cu totul izolat întâlnim brădete sau făgete pure, iar către 
vest covorul pestriț al pădurilor mixte este deseori întrerupt de 
pajiști montane secundare.  
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       În Cheile propriu-zise, pe firul Bicazului, vegetația arboricolă 
nu este compactă. Pereții verticali și stânca nudă constituie pe 
întinse suprafețe un mediu cu totul impropriu dezvoltării 
coniferelor și cu atât mai mult a foioaselor. Doar molidul 
suspendat la înălțimi amețitoare se agață cu tenacitate de orice 
fisură, făcând dovada unei vitalități și a unei adaptabilități 
deosebite.  

Aici în schimb predomină  o floră specifică pajiștilor 
montane și masivelor de calcare și conglomerate mezozoice, 
asemănătoare cu cea de pe Ceahlău și de pe Rarău. Marea  
varietate floristică din Cheile Bicazului este subliniată și de 
rezultatele cercetărilor botanice efectuate unde s-au identificat 
până în prezent nu mai puțin de 416 specii. Iar faptul că antofitele 
(plantele cu flori) au pondera cea mai mare (185 genuri cu 
aproximativ 300 de specii) se reflectă pozitiv în structura 
peisajului local, prin vivacitatea cromatica a covorului floral ce 
punctează multicolor fondul cenușiu al pereților de piatră. Unele 
plante ierboase pe care le întâlnim în Cheile Bicazului sunt 
specifice zonei central europene, iar altele arealului siberian, așa 
cum este Campanula siberica. Regăsim de asemenea și specii 
caracteristice florei de stepă din sudul Uniuni Sovietice: Carex 
humilis, Alissum saxatile, Stipa joannis etc. Dar  cele mai 
prețioase sunt, desigur, unele specii lemnoase rare, așa cum 
este cetina de negi (Juniperus sabina) și tisa (Taxus bacata), 
care au supravețuit în zonele cele mai puțin accesibile din Cheile 
Mari 

 La intrarea în Chei (km 35) acolo unde apele deschid 
poarta  munților ne întâmpina forfota și zumzetul metalic al 
excavatoarelor din cariera Fabricii de ciment de la Tașca și 
Bicaz. Este una din cele mai mari cariere de calcar din țară, care 
a transformat o mare parte din muntele Toroasca intr-un 
neîntrerupt râu de materie primă ce s-a scurs spre concasoarele 
sau cuptoarele de var de la Tașca și Bicaz pe matca îngusta a 
liniei ferate industriale. Șoseaua se avântă în strânsoarea 
înălțimilor pe malul drept al Bicazului și la km 32 se trece în 
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județul Harghita. În dreapta șoselei se ascunde prin labirintul de 
piatră valea Șugăului, în care apele pârțului cu același nume au 
săpat cu tot atâta măiestrie cale de o sălbatică frumusețe. Mai 
puțin cunoscute, dar nu și mai puțin pitorești, Cheile Șugăului 
desfășoară până sub Bâtca Lapoșului (1437m) un peisaj extrem 
de convulsionat, cu pereți abrupți și forme dinte cele mai bizare. 
La intrarea în Cheile Șugăului (Cheițele) apele și vremea au creat 
o adevărată galerie de statui ciclopice, în trăsăturile cărora 
imaginația noastră poate identifica eroi și personaje din lumea 
atât de pestriță și atât de pitorească a  basmelor populare. 

Rezervația 
naturală Cheile 
Șugăului – 
Munticelul reprezintă 
una din cele mai 
valoroase ari 
protejate din Carpați 
având o importanță 
comunitară și 
internațională 
datorită unicității sale 
și elementelor 
peisagistice geologice, geomorfologice, carstologice, ecologice, 
floristice și faunistice pe care le conservă. Rezervația a fost 
instituită in anul 1971 prin decizia Consiliului Popular Neamț, 
fundamentarea științifică aparținând prof. univ. dr. geolog 
Constantin Grasu, pe considerente geologice, paleontologice și 
geomorfologice. Studiile floristice și faunistice au evidențiat 
elemente de mare valoare sub aspectul biodiversității și al 
habitatelor. Toate acestea justifică atât statutul de arie protejată, 
cât și interesul comunitar al sitului. În anul 2007 (prin OM nr. 
1964), Cheile Șugăului – Munticelul a fost declarat sit de 
importanță comunitară (SIC), cu o suprafață de 318 ha, parte 
integrantă a Rețelei ecologice europene Natura 2000. 
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Peștera Munticelu, cunoscută și drept peștera Ghiocelul 
deși de mici dimensiuni (150 m lungime) este deosebită prin 
formațiunile sale și prinmorfologia sălii principale, lungă de 30 m 
și înaltă de 4-5m. În momentul descoperirii peșterii, stalagmitele 
luminare aveau cea mai  
mare densitate din Romania. 

Aceste formațiuni înalte de 3m, dar nu mai groase de 
3cm, sunt deosebit de fragile și au fost distruse în totalitate. Alte 
speleoteme demne de interes sunt stalactitele fistulare,  care în 
câteva puncte formează adevărate ploi de macaroane. 
Diverticulul sudic adăpostește un mic lac, căptușit cu calcit 
spongios, imaculat. Într-un alt diverticul se află osemintele ursului 
de peșteră, între care un femur fixat într-o stalagmită. 

Grota Izvorul Sugăului este situată în versantul stâng al 
Cheilor Șugăului  exact la intrarea din amonte. Are dimensiuni 
foarte mici, dar este deosebit de importanta din punct de vedere 
petrogenetic, fiind dezvoltată într-un mare depozit de travertin, în 
zona unor izvoare carstice petrifiante, la contactul cu peretele de 
calcar. Acumularea de travertin (perete înalt de 30m) este în plin 
dinamism petrogenetic, izvoarele și scurgerile de apă adiacente 
depunând continu carbonat de calciu pe substratul vegetal 
briofitic. Tufurile calcaroase se formează în situ la temperatura 
ambiantă și prin diageneză se transformă în travertine. Astfel, 
depozitul de travertine și tufuri calcaroase în geneză activă este 
în continuă dezvoltare atât în secțiune cât și în deschidere 
orizontală în afloriment. Stadiile diagenetice ale travertinului și 
habitatul aferent (prioritar în UE-7220) sunt dependente de 
cantitatea și calitatea surselor de apă care le alimentează, 
formând un complex și fragil sistem biologic-biochimic-
hidrogeologi-mineralogic și petrogenetic ce trebuie protejat 
contra impactului  
Antropic. 
          Situl arheologic Cheile Bardosului – s-au descoperit urme 
de locuire și un bogat material Litic alcătuit din peste 450 de 
piese de silex – unelte și arme: lame, grafoare, burine, așchii, 
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vârfuri de săgeți cu peduncul specifice culturii swideriene din 
mezolitic. 

Comuna este străbătută de drumul național 12C, drumul 
județean 127A, drumul comunal 145, drumul forestier Bardos, 
drumul forestier Șugău, drumul sătesc Gherman și drumul sătesc 
Surduc.   Comuna Bicaz Chei mai dispune de o rețea de 15km 
străzi (ulițe) care fac parte din domeniul public de interes local. 
Comuna Bicaz Chei are o istorie cu rădăcini ce pătrund adânc 
până în mileniile depărtate ale epocii de piatră. Arta 
descoperirilor arheologice din județul Neamț întocmită de 
specialiștii Complexului Muzeal Neamț și  publicată în 
monografia Județului Neamț, menționează pe teritoriul comunei 
Bicaz Chei urme ale existenței omului începând din paleolitic. 
Este vorba de un număr mare de unelte și așchii din silex care 
au aparținut unor cete de vânători paleolitici pătrunși pe Vale 
Bistriței și a Bicazului în urmărire vânatului ce se retrăgeau spre 
nord odată cu ghețarii ultimei glaciațiuni. Populată de un număr 
mare de animale de climă polară (reni, mamutul, ursul peșterilor), 
această regiune a atras în chip firesc numeroase grupuri umane 
a căror existență se baza tocmai pe vânătoare. Dovezi certe în 
acest sens avem descoperirile făcute de către un grup de copii 
în primăvara anului 1974, care s-au dus pe munte să culeagă 
ghiocei  și sub o stâncă sub masivul Munticel au descoperit o 
peșteră de o rară frumusețe cu încăperi subterane unde apa 
infiltrată prin crăpăturile stâncii a depus eroziunea calcaroasă și 
a construit  o mulțime de stalacnite ți stalacmite de o frumusețe 
artistică excepțională. Tot în această peșteră s-au găsit oase de 
animale preistorice mari și unele primitive și urme de foc care au 
fost apreciate de specialiști în speologie și arheologie din Piatra 
Neamț și București ca având o vechime între 30 – 50 mii de ani. 
În perioada imediat următoare, atunci când agricultura începe sa 
joace un rol  din ce in ce mai important în viața socială, lipsa unor 
terenuri fertile propice cultivării primitive a plantelor va duce 
nemijlocit la o mai slabă populare a zonei. Majoritatea triburilor 
neolitice se vor aglomera în regiunea de șes a județului Neamț 
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și numai grupuri izolate vor pătrunde temporar până la Bicaz, sau 
așa cum ne-o dovedesc descoperirile arheologice pe vale 
Bicazului și pe terasa de deal  Chirițeni și Hangu. Nici în epoca 
Bronzului nu pare să  fi fost aici un flux mare de populație, deși 
descoperirea întâmplătoare a unui topor de piatră din această 
epocă, atestă prezența unor purtători ai culturii bronzului pe 
Valea Bicazului. Abia în epoca Dacică și apoi în sec. II-IV e.n. 
când sau pus bazele puternicului centru Dacic de la Bâtca 
Doamnei de lângă Piatra Neamț, Sau  statorincit la Bicaz și pe 
valea râului cu același nume unele grupuri dacice a căror 
ocupație principală a fost în mod cert păstoritul. Nu este exclus 
ca și aici să fi existat numeroase sălașuri de păstori așa cum este 

identificat cel de la cetățuia Hangu și unele puncte care să 
asigure controlul, asupra căii de pătrundere spre Transilvania pe 
Vale Bicazului. Referiri documentare despre așezările de pe Vale 
Bicazului întâlnim în Privilegiul Domnesc din 1412, în cel emis de 
Aron Vodă din 28 iulie 1593, a lui Vasile Lupu din 07 august 
1942 si a lui Nicolae Mavrocordat din 24 iunie 1712.  
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Monument istoric ridicat in cinstea eroilor cazuti in cele 
doua razboaie mondiale. 
În anul 1946 este ridicată pe vârful muntelui Gherman o troiță în 
cinstea eroilor căzuți în timpul celor două războaie mondiale, iar 
în 1986 un grup de oameni în fruntea cărora sa distins Barb  
Ghenci  Toader, ridică o nouă troiță pe același amplasament. 
    Documente de arhivă (aflate la arhivele statului Sibiu), fac 
referiri la conflicul dintre Moldova și Transilvania, pentru muntele 
Suhard ocazie cu care sunt nominalizate puncte distincte de pe 
raza comunei Bicaz Chei. 
     Istoricul maghiar Benko Iosif  în cartea sa  Milcovia, apărută 
în anul 1871 documentează că pe Valea Bicazului existau 
așezări compacte încă înaintea secolului al  XVII-lea și că 
locuitori acestor așezări proveneau din iobagii fugiți atât din 
Moldova cât și din Transilvania. În mod cert numărul locuitorilor 
din aceste așezări de pe Valea Bicazului va crește în mod 
simțitor după înfrângerea răscoalei țăranilor din Transilvania 
condusă de Horia, Cloșca și Crișan din anul 1874 și după 
desființarea iobăgiei în Transilvania de către împăratul Iosif al II-
lea în anul1875. 
       În anul 1699 prin pacea de la Karlowitz, Transilvania a fost  
alipita imperiului Habsburgic, dar localitățile de pe Valea 
Bicazului (Bicaz Chei, Bicazul Ardelean și Dămuc) și comunele 
Tulgheș, Bilbor și Cerbu erau cuprinse de stăpânirea 
Austroungară.  Acest fapt este subliniat de domnul cărturar 
Dimitrie Cantermir în cartea sa ,,Descripțio Moldave”, apărută în 
anul 1715  în care amintește că granița de apus a Moldovei 
cuprindea printre altele teritoriul până la Pricica Mare, Dealul 
Tătaru, Dealul Ditrăului, Jolotca, Dealul Borsecului, Bilbor făcând 
joncțiunea cu granița de nord a țării.  Deci comuna Bicaz (Bicaz 
Chei, Bicazul Ardelean și Dămuc), Tulgheș, Bilbor, Borsec și  
Cerbu cu o populație românească în vremea aceea de peste 
28.000  locuitori făceau parte din Moldova. 

În urma păcii de la Kuciuk – Kainargi din  1775, Imperiul  
Habsburgic  cotropește Bucovina și apoi prin repetate rectificări 
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de hotare coboară granița cu 30 km  spre răsărit și prin aceasta 
comunele mai sus amintite au fost alipite Imperiului Habsburgic, 
graniță ce despărțea în două același pământ românesc, trecea 
de la Prisăcani, Trecătoare Bicaz, Ticoș, Ața Ghimeș. 
Coordonate pe care istoria le consemnează până la 01 
decembrie 1918, când prinvoința întregii țări Transilvania se va 
uni cu România. 
      De la Marea Unire din 1918 și până în anul 1933, localitatea 
Bicaz Chei va face parte din comuna Bicazul Ardelean. În anul 
1933 aceasta se va desprinde de comuna Bicazu Ardelean 
formând o comună esparat Bicaz Chei care avea în componența 
sa și localitatea Dămuc, care se desprinde formând comuna 
Dămuc în anul 1937. 
     Prin dictatul de la Viena din 30 august 1940 Transilvania este 
răpită României și cedată Ungariei – Hortiste sub stăpânirea 
căreia va rămâne până la 23 august 1944 când armata Română 
a alungat trupele Hitleriste și Hortiste de pe pământul Românesc.  
La 25 octombrie 1944 ultima palmă de pământ Românesc, 
localitatea Carei va fi eliberată de trupele Române. 
   Noi, Bicajenii, dintru începutul plămădirii acestui neam, așa ne 
știm: români și creștini ortodocși. Așa s-au născut și au avut 
datoria de a păstra curat și deplin ceea ce au moștenit de la 
străbuni, ca de la Dumnezeu, locuitori acestor locuri, care s-au 
învrednicit prin timp, a înălța cu credință 5 biserici. 
   În comuna Bicaz Chei există 4 bisericii ortodoxe și o biserică 
baptistă. 
          Activitățile economice specifice locuitorilor comunei sunt 
determinate de următorii factori: bogățiile naturale existente, 
pădurile care ocupă o mare parte din suprafața comunei precum 
pășunile și fânețele. Amplasarea localității în imediata vecinătate 
a fabricilor de ciment Tașca și Bicaz precum și disponibilitatea 
materiilor prime existente pe raza comunei. Existența unor 
unității economice și sociale pe teritoriul comunei (cariera de 
calcar, cariera de marnă, prestări servicii, subunității forestiere). 
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Activitatea de bază a locuitorilor comunei o constituie 
creșterea animalelor și munca la pădure de aproximativ 51% din 
populația comunei. Pe lângă creșterea animalelor, exploatarea 
și prelucrarea lemnului una din ocupațiile de bază încă din anii 
1800 era vărăritul. Obținerea varului se făcea din piatra de calcar 
din cuptoare artizanal amenajate (vărării) construite de către 
localnici din cărămidă având ca liant de legătură argila (huma) în 
care este zidită piatra de calcar intr-un mod special în așa fel 
încăt se obține o boltă sub care se face focul fără întrerupere 
timp de 76 ore obținăndu-se în acest mod var de calitate care 
este comercializat de localnici în localitățile din zona Moldovei și 
Ardealului pe bani sau la schib de ceriale necesare întreținerii 
familiilor și animalelor din gospodărie. 

Făina de porumb era și este obținută prin măcinarea 
boabelor de mori acționate cu apa râurilor Bicaz și Dămuc. Pe 
lângă aceste mori au fost și sunt amenajate stejile în care 
gospodinele satelor își spală covoare,țoale etc. Pentru a 
îmbunătății calitatea țesăturilor din lână, acestea erau prelucrate 
în piuă, amenajate și acționate de aceiași apă care era dirijată 
din răuri pentru acționare morilor. 

O altă activitate de bază o constituie munca desfășurată 
în unității cu caracter industrial, respectiv fabricile de ciment, 
cariera de calcar, precum și unele activități economice de pe raza 
orașului Bicaz activitate ce ocupă o pondere  de 40% din 
populația comunei. 
    În sectorul serviciilor către populație (ocrotire sănătății, 
învățământ, cultură, religie, telecomuniocații, gospodărire 
comunală, circulația mărfurilor și urbanism sunt cuprinse 8% din 
persoanele apte de munca. 
    Servicii, comerț, turism, relații și schimburi cu zonele limitrofe; 
     Pe raza comunei își desfășoară activitatea mici ateliere de 
țesătorie, croitorie, prelucrarea lemnului și o brutărie. În centrul 
comunei funcționează Restaurantul Transforest com și Hanul 
Tătaru care asigură turiștilor veniți în zonă cazare și masă. În 
baza liberei inițiative săptămânal în fiecare zi de Duminică se 
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desfășoară o piață liberă de mărfuri diverse și de larg consum, 
în care diverși intreprinzători își valorifică produsele obținute, 
având un profit satisfăcător. 
Moto:           Din străbuni, pe poarta vremii, 
 A intrat frumosu-n case 
 Și-i poruncă strămoșească, 
 Să păstrăm peste milenii  
 Arta noastră românească. 
       1.Particularității ale tradițiilor și obiceiurilor locale (meșteri 
populari, în prelucrarea lemnului, ceramică, țesături, cusături, 
împletituri, măști și alte îndeletniciri); 
     Într-un ținut  cu o istorie atât de bogată și cu tradiții a căror 
obârșie se pierde în negurile unui trecut îndepărtat, este firesc să 
aflăm inestimabile comori de etnografie și folclor, rod al unui 
geniu colectiv care s-a manifestat de-a lung ul veacurilor cu o 
impresionantă forță de creație. 
    Portul popular se remarcă prin suplețe și eleganță, dar, mai 
ales, printr-o mare varietate cromatică și ornamentală. 
      Din cele mai vechi timpuri femeile sunt pricepute gospodine 
și harnice în tot ce ține de o gospodărie și la cele necesare 
portului. În stative (război de țesut) femeile execută țesături cum 
ar fi costumele populare, cergi (țoale, prosoape, trăisti, pernuțe, 
brâie și bârnețe) și alte țesături menite să împodobească 
locuința. 
     Costumul popular din zonă cuprinde: 
     Costumul bărbătesc – Cămașa cusută sau țesută la guler și 
mâneci cu motive florale sau geometrice cu bumbac de toate 
culorile. Această cămașă este lungă și se poartă peste ițari sub 
formă de fustă cu același model ca la cămașă pe partea de jos a 
fustei. Este de preferat ca fusta să fie separat de cămașă 
deoarece în momentul când se îmbracă acest costum, fusta se 
calcă în pliuri foaret mărunte și se strânge pe o ață făcută special 
în acest sens. 
     Ițarii, mai nou sunt  țesuți cu mătase albă.  
    Cureaua de piele cusută cu mărgele  cu care se strânge fusta. 
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    Bondița de miel de culoare albă cusută cu diferite motive 
florale în țoate culorile, pe margine are aplicat un primb din 
mătase de culoare neagră. 
    Căciula din piele de miel, de obicei de culoare neagră. 
     Costumul femeiesc: 
    Cămașa cusută cu rânduri sau țesută pe mâneci și piept iar la 
gât este strânsă 
Cu lanceț, o cusătură cu model sub formă de elastic, de diferite 
lățimi. 

Poalele cusute sau țesute  în model asemănător cu 
cămașa cu diferite broderii care dovedesc bunul gust, 
autenticitate, frumusețe și totodată măiestria mâinilor ce execută 
aceste adevărate opere de artă. 
     Catrința țesută în culori vii, pe fond negru împodobită cu cipcă 
specifică zonei. Brâul țesut care se înfășoară peste mijloc de 
patru cinci ori este din  lână sau din bumbac  cu mătase și fir în 
diferite modele. Acesta se înfășoară peste cămașă după care se 
așează catrința care se leagă cu două bârnețe țesute și acestea 
în diferite modele. 
     Bondița asemănătoare cu cea de la costumul bărbătesc 
cusută în două sau teri rânduri. 
     Ca bijuterii la costumul popular, sunt des folosite mărgelele, 
în culori asortate cămăși. 
      Pe cap se poartă baticul de mătase sau cașmir foarte vechi 
specifice zonei. 
       2. Viața culturală (obiceiuri și manifestări tradiționale; 
formații de ieri și de azi; Jocuri populare specifice, rapsozi 
populari, instrumentiști, alte tradiții culturale și etno-folclorice); 
     În fiecare an în prima duminică din luna mai se organizează 
serbarea câmpenească ,, Arminden,, 

 Urcatul oilor, sus pe munte, la stână, este o sărbătoare 
pastorală încă de pe vremea dacilor, care se petrece în luna mai, 
odată cu formarea stânelor. Este momentul pentru întâiul muls al 
oilor când se înscriu drepturile fiecărei părţi (ciobani – proprietari) 
din produsele rezultate. Totodată sunt reparate stânele vechi şi 
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se organizează de către participanţi, conform tradiţiei, o 
adevărată sărbătoare pastorală. După cum se cunoaşte la Bicaz-
Chei s-a înrădăcinat din vechime această sărbătoare care s-a 
suprapus peste sărbătoarea de Armindeni dedicată zeului 
vegetaţiei, socotit şi protectorul vitelor si holdelor. Comuna are 
peste 5000 de oi,  care vor urca la păşunat spre înălţimi ce trec 
de 1200 de metri. Armindeni este denumirea populară a zilei de 
1 mai, considerată începutul primăverii, când se pun crengi verzi 
la porţi şi ferestre pentru belşug şi noroc. Armindeni este şi 
sărbătoarea comunei Bicaz Chei. Tradiţia spune că în ajunul 
sărbătorii se aduce de către flăcăi, o ramură înverzită sau un pom 
din pădure care se aşează în mijlocul porţii, după ce este curăţat 
de ramuri, până aproape de vârf şi se lasă acolo până se face 
pâinea din grâul verii. În popor, acestei zile i se mai spune şi “ziua 
pelinului” sau “ziua beţivilor”. Armindeniul se serbează pentru 
rodul pământului, ca să nu bată grindina, împotriva dăunătorilor, 
pentru sănătatea animalelor, cu vin bun, de oamenii sănătoşi, 
prin petreceri la iarbă verde, unde se mănâncă miel şi caş şi se 
bea vin roşu cu pelin care schimbă sângele şi apără de boli. 
   Ca jocuri populare specifice zonei sunt: 

De învârtit – este un joc specific numai acestei zone în 
care se prind în cerc de mâini patru șase bărbați și femei care se 
învârt în ritmul muzicii iar după câteva rotirii bărbații încep să bată 
la podea o bătaie specifică bicajenilor însoțită de diverse 
strigături, iar femeile fac pasul normal de horă. 
     Sârba se joacă numai în doi (băiat și fată) ritmul este mai rar 
ca în Muntenia și Oltenia. 
     Hora, joc bărbătesc, este o bătută specifică locului, acest joc 
este jucat de bărbații mai în vârstă care cunosc bătuta pe loc. 
Jocurile populare sunt însoțite de strigături și chiuituri hazli care 
animă mult jocul. 
    NUNTA 
     Ceremonialul căsătoriei în prezent se apropie tot mai mult de 
obiceiul de la oraș. În trecut înainte de nuntă cu câteva zile doi 
trei chemători invitau locuitorii satului la nuntă cu obiceiuri 
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specifice locului. Tinerii respectivi erau îmbrăcați în haine de 
sărbătoare în mână aveau bețe împodobite cu betele și batiste 
cusute de mâna miresei și o ploscă plină cu rachiu. Aceștia 
mergeau la casele celor ce urmau să fie chemați și îi cinsteau cu 
rachiu din acea ploscă. 
    În ziua nunții mirele și mireasa fiecare la casa lui 
părintească se găteau să fie pe plac unul altuia. Vornicul este 
omul de bază al nunții (organizatorul, coordonatorul) răspunde 
de toate momentele importante ale nunții. Mirele după ce 
înconjoară masa la părinți și le cere iertare  acestora, cinstind și 
pe cei ce se adună la el acasă, pleacă să își ia mireasa însoțit de 
două domnișoare de onoare (druști)  ținându-se de două batiste. 
Ajunși la mireasă mirelui i se închid porțile de către tineri și nu i 
se lasă cale liberă până nu li se oferă acestora băutură. Între timp 
mireasa înconjoară masa la părinți cerându-și iertare și cinstind 
pe toți cei prezenți. Mireasa împreună cu cavalerii, mirele 
împreună cu domnișoarele de onoare, nașii și nuntașii pornesc 
la biserică unde va avea loc cununia religioasă, după care 
urmează petrecerea de nuntă care de obicei avea loc la casa 
mirelui. 
     Obiceiuri de iarnă: 

În ajunul Crăciunului grupuri mai mici sau mai mari de 
copii și tineri merg și colindă la casele gospodarilor unde erau 
primiți cu covrigi, nuci și mere. 

În ajunul anului nou copii grupați au plugușorul împodobit 
cu batiste cusute, clopoței și panglici și urează din casă în casă, 
textele fiind cu bădița Traian sau despre bogăția pământului. Un 
alt obicei de an nou este uratul cu capra a cărei costumație 
cuprinde un covor românesc cu care este acoperită capra pe 
care se așează oglinzi, batiste, panglici, mărgele în șiraguri lungi. 
În jurul caprei mai multe perechi de dansatori îmbrăcați în 
costume naționale cupanglici și mărgele la căciulă, dansează și 
strigă în ritmul muzicii, cântată din fluier sau muzicuță. 
     Jianul este un spectacol de anul nou cu specific haiducesc. 
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     CENTRUL DE ZI PENTRU COPII - funcționează în 
conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei 
Bicaz Chei nr. 6 din 03.02.2012. 
    Centrul de zi este o instituție publică de asistență socială 
de interes local, aflată în subordinea Consiliului Local al comunei 
Bicaz Chei. Este un serviciu pentru protecția copilului, a cărui 
misiune este de a prevenii abandonul și instituționalizarea 
copiilor, prin asigurarea pe timpul zilei a unor activității de 
îngrijire, educație, recreere, socializare, consiliere, dezvoltarea 
deprinderilor de viață independente, orientare școlară și 
profesională. Beneficiarii serviciilor provin din familii cu domiciliu 
pe raza comunei Bicaz chei și care se găsesc în situații de risc 
social.  Centrul de zi pentru copii Bicaz Chei furnizează servicii 
sociale specializate pentru protecția copilului  și a familiei cu titlu 
temporar, fără găzduire. Centrul nu are personalitate juridică, 
clădirea centrului este proprietatea publică a comunei Bicaz 
Chei. 
          Biblioteca comunala Bicaz Chei s-a înființat în anul 1960, 
prima bibliotecară fiind doamna Radu Niculina, urmând apoi 
Șerban Georgeta, Manole Ana, Boroș Verginica, Păduraru 
Eugenia, Negru Marta, Cărcălenu Mariana și  din 1990 până în 
prezent Barb Ghenci Maria.  

  Având în vedere participarea la primul și al II-lea Război 
Mondial enumerăm o parte din veteranii de război ai comunei: 
Țiftea Nicolae, Pop Răzbuc Gavril, Oniga Gheorghe, Găină 
Toader Poloșan Gavril, Covasan Simion, Țepeș Vasile, Pop 
Solomon, Paleu Grigore, Barb Ghenci Iosif, Dandu Ștefan, 
Bârsan Nicolae, Dandu Toader, Țepeș Nicolae, Pântea Nicolae, 
Poloșan Simion, Filimon Dumitru, Butunoi Simion, Butunoi Gavril 
etc.      
   Al II-lea Război Mondial a adus și mai multe suferințe 
asupra zonei Bicazului care din 30 august 1940 se află sub 
stăpânirea regimului fascisto-hortist ceea ce a urmat pentru 
locuitorii comunei întrece în cruzime orice imaginație, aceștia 
erau bătuți, torturați, duși în închisori și lagăre, toți cei ce se 
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opuneau maghiarizării forțate. Foarte mulți cetățeni după ce erau 
bătuți până la sânge erau forțate. Foarte mulți cetățeni după ce 
erau bătuți până la sânge erau forțați să plece peste  graniță. În 
toți acești ani au fost împușcați sau uciși bestial bărbați și femei 
pentru simplul motiv că erau români. 

  La cererea Guvernului României s-a acceptat școala în 
limba română dar cu învățători maghiari, programa școlară 
alcătuită în așa fel încât să dea elevilor cunoștințe extrem de 
reduse cu excepție istoriei și geografiei  Ungariei. 

Mulți cetățeni au fost deposedați de pământ, foarte mulți 
tineri și cei până la 50 ani au refuzat să presteze serviciul militar 
în armata hortistă, refugiindu-se peste graniță, iar cei care 
refuzau  erau condamnați la moarte. 

  În data de 29 august 1944, femeile și bătrânii au fost 
evacuați de armata hortistă, zeci de kilometrii până dincolo de 
Praid și Sovata pe jos și cu căruțele sub bombardamentul aviației 
iar o parte au fost duși până în Beclean  Bistrița.  Eliberarea zonei 
s-a făcut la data de 14 septembrie 1944 când armata română a 
început eliberarea pământului străbun. 
   Evreii din comună s-au refugiat și s-au stabilit în orașele 
Moldovei datorită exterminării lor în timpul celui de-al doilea 
Război Mondial. În prezent singurele etnii rămase în comună 
sunt foarte puține familii de maghiari și țigani. 

  Suprafețele de terenuri pășunabile și arabile de pe raza 
comunei erau proprietatea câtorva grofi iar locuitorii comunei 
erau arendași la grofii, composesorate cu sediul în orașul 
Gheorgheni și comunele Ciuc, Ciritei, Ineu, Mădărași, Dănești și 
Sândomenic. Menționăm numele marilor proprietari de 
pământuri de pe raza comunei Bicaz Chei succesorii lui  
succesoriilui Grof Lazar care au avut in proprietate 1200jugăre, 
baronulSzent Ivan, Vara Domokos, Tisler Morit cu 2200 jugăre, 
Simon Marton cu 1200 de jugăre.    Orașul Gheorgheni  avea 
proprietari în vatra satului Gherman și Bârnadu Acești iar 
locuitorii erau arendași Primăriei Gheorgheni circa 800 de 
membrii din care 20 dețineau 80% din proprietății, stăpâneau 
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munții din jurul satelor Bicaz Chei, Gherman și Bârnadu. Acești 
proprietari au fost aduși în această zonă în 1769 când acești 
munții din Moldova, prin rectificarea hotarelor de graniță au trecut 
în proprietatea imperiului Austro-Ungar iar Împăratul Iosif al II-
ilea arfi decis predarea acestor munții în favoarea și progresul 
familiior care formează regiunile de grăniceri secui.  

Documentele istorice de arhivă arată că acești munți au 
fost confiscați din 1851 de Împăratul Austriei deoarece aceste 
regimente de grăniceri au refuzat s-ăl ajute împotriva ungurilor în 
revoluția de la 1848, iar în anul 1869 o ordonanță imperială 
restabilește din nou posesia acestor munți grănicerilor secui, 
care prin descendenții lor au arendat acești munții până în anii 
1937-1940. O parte din oameni care au participat în primul război 
mondial au fost împroprietăriți cu mici suprafețe de teren, în urma 
legii din 1922 care s-a aplicat abia în anii 1930-1932, o altă parte 
de teren a fost cumpărat de câțiva cetățeni cu multă trudă. 

  Au fost cetățenii care în urma realizării marelui act al 
unirii de la 1918 au refuzat să mai plătească arenda acestor 
moșierii, socotind terenurile închiriate de zeci de ani ca plătite 
(răscumpărate).  

  În anul 1945 la 23 martie Guvernul Petru Groza dă o 
lege de reformă inițiată de frontul plugarilor, dar care în zonă nu 
se aplică deoarece fiind sub administrația Județului Ciuc 
(actualmente Harghita). De această lege au beneficiat doar 
localitățile cu populație maghiară.  Din anul 1951 comuna Bicaz 
Chei și Bicazul-Ardelean au fost trecute la raionul Piatra Neamț, 
dar fără pășunile cele mai bune care au rămas pentru localitățile 
din Județul Ciuc. 
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Comuna Dămuc este situată în partea central estică a 

ţării, fiind încadrată de coordonatele geografice de 45grade 
50minute 27secunde şi 46grade 40minute 12secunde latitudine 
nordică şi 25grade 51minute 56secunde şi 26grade 51minute 
56secunde longitudine estică.             

Din punct de vedere geografic, comuna Dămuc este 
situată în bazinul râului  Dămuc, în partea central – estică a ţării, 
la 440 km distanţă de paralela oraşului  Zimnicea şi la 380 km de 
meridianul Sulinei. Teritoriul administrativ al comunei Dămuc se 
află pe malul drept al Pârâului Asau, în zona centrală a Carpaţilor 
Orientali. 
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Comuna Dămuc  se află în extremitatea sud-vestică a 
județului Neamț, la limita cu județul Harghita, la poalele munților 
Hășmaș, în bazinul hidrografic al râului Dămuc și în cel al râului 
Bicăjel. Este străbătută de șoseaua județeană DJ127A, care o 
leagă spre nord de Bicaz-Chei (unde se termină în DN12C) și 
spre sud în județul Harghita pe un traseu neasfaltat de Lunca de 
Jos (unde se termină în DN12A). 
 În ceea ce privește vecinii, în patrea de nord, Dămucul se 
învecinează cu comuna Bicaz Chei, respectiv cu satul Ivaneș 
care aparține de aceasta, la nord-est și est cu comuna Tarcău. 
În vest are ca vecini comunele Lunca de Jos și Lunca de Sus, 
care aparțin județului Harghita, în sud-vest masivul Hășmaș, la 
poalele căruia se află stațiunea Lacu Roșu, iar la sud comuna 
Ghimeș-Făget din județul Bacău. 
  În componența comunei  intră satele:  Dămuc, Huisurez  
și Trei Fântâni. Altitudinea maximă este de 1792,81 m, iar cea 
minimă de 650 m pe valea pârâului Dămuc. Teritoriul comunei 
este străbătut de râul Dămuc și afluienții Ivaneș, Bățu, Pârâul 
Frunții, Glodu, Asău, Huisurez, Șugău, Mâțu, Aluniș, Saca, 
Pavaș, Lupu, precum și pârâul Bicăjel – a cărui vale 
impresionează prin splendoarea oferită de cadrul natural, încă 
neântinat de avatarurile epocii moderne. 
Cheile Bicăjelului  Acolo unde natura pare a fi ca la începutul 
lumii, în Cheile Bicăjelului, peisajul este sălbatic, spectaculos și 
dominat de liniște. Doar apele năvalnice ale Bicăjelului lovesc de 
milenii în stânca muntelui, croindu-și un culoar abrupt, stâncos și 
monumental. Un traseu deosebit este cel care începe din DN 12 
C, străbate Cheile Bicazului la Podul Ungurilor situat între Gâtul 
Iadului și Pridvorul Iadului, continuă cu o potecă prin pădure și 
urcă pe malul drept al părâului Bicăjel, sub Piatra Surducului. De 
pe versantul sud-estic al Pietrei Surducului, se dezvăluie privirilor 
Cheile Bicăjelului în toată splendoarea lor.          Traseul continuă 
prin Poiana Surducel până la drumul vechi al Surducului, 
ocolește Piatra Suruducel și ajunge în valea pârâului Bicăjel care 
abundă în peisaje deosebite și fânării, continuând apoi spre 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Harghita
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_H%C4%83%C8%99ma%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_H%C4%83%C8%99ma%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_D%C4%83muc
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Bic%C4%83jel
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Bic%C4%83jel
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bicaz-Chei,_Neam%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN12C
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Lunca_de_Jos,_Harghita
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Lunca_de_Jos,_Harghita
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN12A
https://ro.wikipedia.org/wiki/D%C4%83muc,_Neam%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Huisurez,_Neam%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Trei_F%C3%A2nt%C3%A2ni,_Neam%C8%9B
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Șaua Țifrea, la Poarta de Piatră și Serpentinele Mici. Peretele 
vestic al Pietrei Maria impresionează prin numeroase bucăți de 
piatră rupte din stâncă. Valea Bicăjelului-PiatraCherecului 
Din șoseaua DN 12 C care străbate Cheile Bicazului, se urcă la 
Bicăjelul de Jos (alt.885 m), după pădure ajungându-se într-o 
poiană cu fânețe și case și stâni. Dincolo de sat, la Bechet, apele 
Bicăjelului se strecoară printre stânci și rădăcinile suspedate ale 
copacilor. Drumul continuă până la Bicăjelul de Sus și Trei 
Fântâni, iar spre dreapta străbate valea pârâului Jghebul 
Cherecului, până la altitudinea de 1242m, în poiana lui Paleu, 
apoi spre satul Fabrica Veche, pe valea pârâului Oii și din nou 
spre șoseaua DN 12 C care străbate Cheile Bicazului.  
Prezentarea localității 
Suprafața: 13378,01 ha Intravilan: 321,06 ha Extravilan: 
13056,95 ha Populație: 2761 locuitori conform recensământului 
efectuat în 2011 în scădere față de recensământul anterior din 
2002, când se înregistraseră 3.149 de locuitoriGospodării: 
1700  Nr. Locuințe: 1611 Nr. Grădinițe: 2  
Nr. școli: 3  
Biserici: 10 
biserici ortodoxe: 5 
biserici greco-catolice: 1 
biserici romano-catolice: 1 
biserici creștin baptiste: 3 
Biserica Ortodoxă „Înălțarea Domnului Iisus Hristos”  - Roșieni 
Biserica Ortodoxă „Nașterea Maicii Domnului”  - Bucureni 
Biserica Ortodoxă „Pogorârea Sfantului Duh”  - Pârâul Frunții 
Biserica Ortodoxă „Sf. Apostoli Petru și Pavel”  - Huisurez 
Biserica Ortodoxă  „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”  - Trei Fântâni 
Biserica Greco-Catolică „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”  -  
Dămuc 
Biserica Romano-Catolică - Dămuc 
Biserica Creștină - Baptistă  – Ivaneș 1 
Biserica Creștină - Baptistă „Golgota” – Dămuc  2 
Biserica Creștină - Baptistă – Huisurez  3 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_(Rom%C3%A2nia)
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Monumente ale eroilor:  
Monument în memoria soldaților căzuți în cele 2 razboaie 
mondiale –Poiana Sugau. 
Monument în memoria soldaților căzuți în cele două războaie 
mondiale – Biserica Ortodoxă „Înălțarea Domnului Isus Hristos”  
Roșieni – Dămuc. 
Numele localităților aflate în administrație: Dămuc, Huisurez, 
Trei Fântâni. 
 Istorie 
Oamenii locului au trăit o istorie zbuciumată, plină de cruzime și 
opresiuni politice. Bicazurile au făcut parte din teritoriul Moldovei, 
marele cărturar Dimitrie Cantemir consemnând în cartea care 
devine un adevărat monument închinat etnografiei și geografiei 
unui  întreg popor: „Descriptio Moldavie” că granița de apus a 
Moldovei cuprindea, printre altele, „teritoriul până la Pricica Mare 
– Dealul Tătaru, Dealul Ditrăului, Jolotca, Dealul Borsecului, 
Bilbor”, de unde se făcea joncțiunea cu granița de nord a țării. 
Prin urmare comunele  Bicazu Ardelean, Bicaz Chei și Dămuc, 
precum și Tulgheș, Bilbor, Borsec și Corbu făceau parte din 
Moldova. Neânțelegerile teritoriale au apărut după anexarea 
Bucovinei la Imperiul Habsburgic, datorită rectificărilor de hotare, 
când granița a fost coborâtă cu 30 km spre răsărit și au fost 
rășluite comunele românești Tulgheș, Corbu, Bilbor și Bicazu 
Ardelean – care avea în componență Bicaz Chei și Dămuc. 
Bicazu Ardelean era numit și Bicazu Unguresc.  

 La sfârșitul secolului al XIX-lea, teritoriul comunei făcea 
parte din Regatul Ungariei din Austro-Ungaria, în cadrul căreia 
era arondată districtului Gheorgheni al comitatului Ciuc; hărțile 
epocii nu consemnează în zona comunei niciun sat, dar satul 
Dămuc era un sat recent apărut, în cadrul comunei Bicaz. În 
1918, comuna Bicaz a fost ocupată de armata României, stat 
care a revendicat Transilvania, iar în 1920 trecerea la România 
a fost oficializată prin tratatul de la Trianon și a inclus-o în județul 
Ciuc. În decursul vremurilor, toate cele trei așezări – Dămuc, 
Bicaz Chei și Bicazu Ardelean – au alcătuit o singură comună. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Regatul_Ungariei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Austro-Ungaria
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comitatul_Ciuc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tratatul_de_la_Trianon
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Ciuc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Ciuc
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Dămucul a apărut în acte oficiale, pentru prima dată în 
anul 1937, până în acel moment  făcea parte din comuna Bicazu 
Ardelean, apoi, după un timp, prin separarea ei de comuna 
Bicaz-Chei, comuna Dămuc aparținând de Bicaz Chei și în 1939 
se desprinde din comuna Bicaz-Chei. În 1950, comuna Dămuc a 
trecut în administrarea  raionului  Piatra Neamț din regiunea 
Bacău. În 1968, în alcătuirea actuală, comuna  Dămuc a fost 
transferată  la județul Neamț. 
 Cu o istorie destul de zbuciumată, comuna capătă 
denumirea în funcție de persoanele care au marcat, prin 
prezența lor, aceste meleaguri. Astfel, referitor la denumirea 
localității există mai multe variante rămase de la strămoși, una 
din ele se referă la existența în această regiune a unor grofi, iar 
unul dintre ei, având numele Domokoș, deținea pământurile 
cuprinse azi de comuna Dămuc, iar regiunii îi spuneau Valea lui 
Domokoș. După ce ungurii s-au retras, locuitorii români care au 
rămas au apropiat numele și astfel au denumit-o Valea 
Dămucului. 
 Satul Huisurez, după traducerile mai vechi, din maghiarul 
Hossureisz, format din cuvintele hossu, care înseamnă lung și 
reisz care înseamnă parte, rezultând o altă denumire și anume 
Partea Lungă, iar prin apropiere primește denumirea de Valea 
Lungă, acest lucru dovedind că satul este în partea de sus a 
comunei, situat pe firul apei, ceea ce îi dă formă lunguiață. 
 Satul Trei Fântâni, este un sat separat de restul 
comunei, situat pe Valea Bicăjelului, iar după cum o arată și 
numele, se situează în locul de unde izvorăsc trei fire de apă. 
Între aceste sate nu există niciun hotar administrativ, ci numai cel 
pe care îl știu locuitorii comunei, după datele lăsate de strămoși. 
 Din cercetările efectuate reiese că primele locuințe pe 
teritoriul comunei Dămuc s-au ridicat cu aproximație pe la 
începutul secolului al XIX-lea (1810), în partea de jos a comunei, 
apoi, acestea urcă pe cursul apei, luând naștere satele Dămuc 
de Jos, Dămuc de Sus și Huisurez, în jurul anului revoluționar 
1848. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bicaz-Chei,_Neam%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bicaz-Chei,_Neam%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bicaz-Chei,_Neam%C8%9B
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Bac%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Bac%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Neam%C8%9B
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Fiind un ținut muntos cu păduri nesfârșite, a constituit un 
bun loc de refugiu pentru cei urmăriți de oamenii legii; cetățenii 
din Vechiul Regat își găsesc aici libertatea. Pentru a putea trăi, 
încep să taie copacii de pe terenurile mai drepte și să-și 
construiască locuințe, în exclusivitate din lemn. Aceste locuințe 
s-au numit surle. 
 Surlele și apoi casele 
obișnuite care aveau o singură 
cameră, au fost construite de 
cetățenii veniți în Dămuc din alte 
localități: Bucurenii, Covasanii, 
Toplicenii, precum și o serie de 
familii considerate de baștină ca: 
Pascu, Gazda, Gârbuleț etc. 
„Înaintea Revoluției de la 1848, 
țăranii de pe aceste meleaguri luau 
în arândă pășunile de la grofi și 
plăteau la Miercurea-Ciuc (centrul 
administrativ) cele cuvenite, ducând 
o viață liniștită, dar totuși primitivă.          
Bătrânii numesc Revoluția de la 1848 „ prada” datorită faptului 
că, în acele timpuri  era un haos total și oamenii erau prădați, 
fiecare intra unde vroia si fura ce apuca, iar aceasta aduce  griji 
sătenilor, care mai târziu vor trece prin mai multe etape de 
dezvoltare. Armata Imperiului Austro-Ungar ajunge în aceste 
locuri pentru a înăbuși revoluția, astfel, locuitorii au fost urmariți  
și pedepsiți, unii chiar omorâți, pentru dorința lor de libertate. 
Granița s-a stabilit la Poiana Mărului , actuala comună Bicazul-
Ardelean, din care făcea parte și Dămucul în acea vreme.         
După înăbușirea revoluției începe o intensă  exploatare 
forestieră. Sunt instalate joagăre și fabrici de cherestea aduse 
din Ungaria. Piesele au fost trecute peste munți cu ajutorul 
animalelor ,deoarce drumurile erau doar niște poteci. De la 
maiștrii germani și maghiari, care au instalat fabricile și joagărele, 
românii învață să prelucreze lemnul.   
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Li se impune ca limbă oficială, limba maghiară. 
Învățământul se făcea tot în limba maghiară, dar, începe primul 
război mondial .         Toată populația este adunată de către 
ostașii maghiari pentru a trece Carpații. Când ajung pe Obcina 
Ghiciminișului, zăresc pe versanții opuși, Frăsiniș și Glodu, 
inamicul. Armata Imperiului Austro-Ungar este învinsă și va 
părăsi aceste ținuturi. Unirea cu Țara și apoi Eliberarea vor 
răsplăti jertfele dămucenilor. Țăranii de aici vor fi, în parte, 
împroprietăriți, dar cel mai mult teren l-au răscumpărat românii 
de la grofii aflați în Baia-Mare, Budapesta și Oradea.” 
(Claudia Vașloban – „Monografia comunei Dămuc”) 
Ocupațiile  
Încă din cele mai vechi timpuri locuitorii au început să se 
adapteze, astfel amintim ocupațiile tradiționale în care includem: 
agricultura, păstoritul, pădurăritul, lemnăritul, vărăritul, fierăritul, 
cojocăritul, țesutul și cusutul. 
Agricultura 
Agricultura constituie o sursă importantă în ceea ce privește 
economia zonei și se întâlnește sub diferite forme: cultivarea 
cerealelor, a plantelor textile, legumicultura, pomicultura. Având 
în vedere clima rece, principalele culturi sunt culturile de cartof și 
porumb, cerealele ca grâul, orzul, ovăzul nu se coc în această 
zonă. În trecut (între cele două războaie mondiale și după cel de-
al doilea, până mai târziu) localnicii s-au orientat și spre alte 
culturi cum ar fi culturile de cânepă, aceasta fiind în acele timpuri 
materia de bază pentru toate țesăturile. 
Păstoritul  
Localnicii alături de agricultura tradițională se ocupă și cu 
creșterea animalelor. Pe Valea Bicazului și Valea Dămucului s-
au organizat din vechime stânile mixte, de oi și vaci, având 
perioade când acestea erau și separate în stâni de oi și văcării. 
Și astăzi oieritul se desfășoară după etapele moștenite din veac: 
oile sunt date la vărat din primăvară până la Ziua Crucii – 14 
septembrie, când turmele sunt coborâte din nou în țarină în 
tomnat, iar iarna sunt aduse în sat. 
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Păstoritul a fost o sursă de inspirație pentru ciobanii care erau 
înclinați spre frumos. Astfel, ei au pus în versuri dorurile lor 
pentru cei dragi, pentru soție și copii și în general pentru cei pe 
care i-a lăsat acasă, unele evenimente prin care au trecut pe 
timpul văratului și nu în ultimul rând frumusețea naturii. 
Pădurăritul                          
 Datorită bogăției pădurilor montane, pădurăritul a constituit una 
din ocupatiile tradiționale principale în zona Dămucului. Acest 
sistem ocupațional a îmbrăcat mai multe activități : pădurăritul 
propriu-zis, lemnăritul, jogăritul si cărăușitul forestier.           

Principalele specii de arbori exploatate pentru lemn 
erau  bradul și fagul, iar principalul produs al pădurii era lemnul 
de lucru – pentru construcții și pentru utilizări industriale sau 
meșteșugărești – urmat de lemnul de foc. 
Pădurăritul pe Valea Dămucului s-a desfășurat în paralel cu 
necesitățile localnicilor. Aceștia își procurau lemne de foc 
toamna, iar iarna și primăvara pregăteau materialul lemons 
pentru construcții și reparații.  
Principalele unelte și mijloace de transport tradiționale   
 Pe timpul iernii, sătenii scoteau buştenii din pădure cu 
tânjala (un fel de proțap care se folosește pentru a prinde vitele 
în jug, pentru a lega de jug uneltele agricole cu tracțiune animală 
sau pentru a transporta greutăți mari). Pentru tăiatul brazilor, se 
folosea  toporul (securea ) din oţel, bine ascuțită, îngustă și 
mică.  Coada de 70 cm., împreuna cu lățimea părții metalice, 
servea și ca unitate de masură (un metru). La manevrarea 
buștenilor, se folosea țapina (o cange de oțel fixată într-o coadă 
de lemn),  fiind introdusă de forestierii italieni în sec. al XIX-lea. 
Cu țapina, se aduceau buștenii până la locul de boi (adunatul la 
cale).  Apoi, trunchiurile groase erau trase cu tânjala prinsă de 
jugul boilor până în afara pădurii, la locul de car. Acolo, aștepta 
carul de lemne, numit și carul de pădure, cu structura lungă și 
foarte rezistentă, caracterizată prin roțile dinainte mai mici decât 
cele din spate.                              
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 Cu timpul s-au introdus motofierăstraiele și alte uilaje forestiere, 
iar joagărele au fost înlocuite de gatere performante, astfel 
acestea reușesc să confere un ajutor de încredere gospodarilor 

care vor să își ușureze munca și să crească productivitatea.   
Lemnăritul – în rândul locuitorilor de pe Valea Dămucului, 
prelucrarea lemnului adus din pădure constituia una din 
principalele îndeletniciri ale bărbaților. Aceștia lucrau pentru uzul 
lor propriu, cât și pentru comercializarea în zonele de câmpie, 
unde se făcea schimb cu cereale. Activitatea de prelucrare a 
lemnului a constituit ocupația prin care bărbații participau la 
ridicarea locuințelor, acareturilor gospodărești, precum și a 
colibelor de la munte, a podurilor, a morilor, a pivelor, a porților 
și a pieselor de mobilier.  
Tâmplăria - s-a dezvoltat la târguri şi oraşe de unde a trecut şi 
la sate. Mobilierul dintr-un interior vechi cuprindea: blidarul, 
colţarul, poliţa, laiţa, beldia, patul, dulapul, masa; mai târziu 
meşterii tâmplari duceau în căruţe, spre vânzare la târguri şi lăzi 
de zestre, leagăne de copii, scaune, cuiere, tocuri de uşi, de 
ferestre.  
  



 

175 
 

BIBLIOTECA VĂII MUNTELUI : MEMORIE ŞI CULTURĂ 

 Meşterii dulgheri construiau pe lângă case: porţi, 
poduri, obiecte din lemn, scaune, cozi de lemn, roabe, 
scrânciobe, fierăstraie, coşuri de fântâni, sănii, stative. 
Drănițitul - meşteşugul de prelucrare a lemnului pentru 
acoperişurile caselor, grajdurilor, porţilor. Lemnul care crapă 
ușor este folosit la obținerea draniței.  Dranița este o scândură 
subțire, doar de cațiva milimetri, care se pune pe acoperișurile 
locuințelor. 
Dogăria- butnăria acest meşteşug s-a dezvoltat datorită 
multiplelor necesităţi ale populaţiei. Pentru vasele duse la piaţă 
dogarul cerea în schimb produse agricole şi mai rar bani. Dogarii 
fac două categorii de vase: cioplite dintr-o bucată şi din doage: 
polobocul, budâiul, bota, cofa, găleata, doniţa, ciubărul, 
butoaiele, căzile, putina, lingurile, căucul, covata. 
Vărăritul - meşteşug specific zonei de munte. Era practicat de 
vărari și era o meserie transmisă din tată în fiu. Vărăriile 
prelucrau roca de calcar adusă din cariera de la Bicaz Chei de 
unde se extrage cu ajutorul barosului, răngilor, a dălților de fier, 
a țuiagurilor (bare de oțel ascuțite la un capăt). Roca de calcar-
piatra roșie se arde în vărării, fiind așezată în cuptorul de ars sub 
formă de boltă, care este focarul cuptorului. Deasupra se 
acoperă cu un strat de fân, fiind lipit apoi cu o pastă făcută din 
cenușa rămasă de la arderea precedentă. Sunt lăsate câteva 
găuri pentru ca focul să aibă tragere. Când roca este arsă se 
obține varul bulgăre. 
Fierăritul - meşteşug cu ajutorul căruia se realizează diferite 
categorii de produse legate de îndeplinirea anumitor munci ca: 
unelte de tăiat, cuţite, bricege, piese necesare la construcţii, dar 
şi potcovitul cailor şi a boilor de jug.  
    Meşteşugurile practicate din timpuri străvechi, se 
dezvoltă în strânsă legătură cu agricultura, cele mai vechi fiind 
cu caracter casnic: torsul, ţesutul, prelucrarea lemnului, pietrei, 
continuându-se cu prelucrarea fierului.  Mai târziu apar 
meşteşugari care practicau: cojocăritul, piuăritul, tăbăcăritul, 
cizmăritul, lemnăritul, fierăritul, dogăritul, dulgheritul, zidăritul etc. 
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Apar apoi, în anii următori, meșteșugari specializați în 
producerea unor anumite obiecte, pe care le desfac la târguri sau 
în sat. 
Ţesutul – cusutul - meşteşuguri ce cunosc o mare varietate de 
stiluri. Bogăţia, originalitatea şi specificitatea realizării ţesăturilor 
şi a cusăturilor este concretizată pe o gamă foarte variată de 
piese de interior (păretare-covoare de perete, carpete), de 
costum popular, de obiecte folosite îngospodărie: ţoluri, lăicere 
de cânepă, coarde, şervete, feţe de pernă, desagi, saci. 
Cojocăritul a fost întotdeauna practicat, dar a luat amploare 
îndeosebi de pe la mijlocul secolului al XIX-lea, când meşterii au 
început să confecţioneze pe lângă cojoace simple pentru ciobani 
şi cojoace brodate, adevărate opere de artă.  

Produsele cojocăreşti prelucrate de meşteri sunt: 
căciulile, 
cheptarul 
(pieptarul), 
bondiţele, 
bonzile, cojocelul 
şi cojocul, cergile 
de piei (aşternut 
pentru păstori, 
vânători, 
pădurari, plutaşi), 
mănuşi cu un 
deget, gulere de 
piele.  
Portul popular 

Costumul popular tradiţional este un element esențial cu 
care locuitorii comunei se pot mândri, certificat de înaltă iscusinţă 
şi pricepere, este un etalon de frumuseţe, care posedă un limbaj 
de comunicare a unor tradiţii străvechi, o mărturie vie a unui 
proces de creaţie în masă. 
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Pe timpuri nu era acceptată copierea motivelor 
ornamentale de pe costumul altei persoane şi nici înstrăinarea 
de la tradiţiile comunitare. Fiecare fată trebuia să-şi creeze 
propriul costum de sărbătoare, lăsînd pe el amprenta tradiţiilor 
locale şi viziunii sale estetice. Costumul trebuie să corespundă 
firii omului, să armonizeze cu ţinuta lui, cu culoarea ochilor şi a 
părului, vîrsta şi locul lui în societate. 

Costumul fiecăruia prezenta o valoare unicală şi 
irepetabilă. Pentru perioada trecutului aproape că nu găsim două 
costume identice, fiecare avînd unul sau cîteva costume, care se 
deosebeau de altele parţial prin desen şi culoare, proporţii. 
Acelaşi mod era şi pentru realizarea cămaşelor brodate ale 
bărbaţilor. Ei aveau cămaşe brodate de mame, bunici sau 
viitoarele mirese. 

Structura și componentele costumului popular și-au 
păstrat nealterate caracteristicile esențiale 

Confecționarea costumului popular tradițional a pornit de la 
materii prime produse în gospodăriile țăranilor dar a evoluat 
odată cu trecerea timpului. Pe parcursul amilor s-au folosit 
ţesăturile de casă lucrate manual din fire de lînă, cînepă, in, 
bumbac, mătase – „borangic”, care de asemenea se pregăteau 
în condiţii casnice. 

Confecționarea portului popular  
Confecționarea unui astfel de costum presupune o muncă de 

câteva luni de zile, de la țesutul pănzăturilor ,brâurilor,cioarecilor 
până la brodatul cămășii. Țesutul este o îndeletnicire ce 
presupune pricepere, îndemânare și măiestrie. Tehnica de lucru 
a pănzăturilor țesute permite ca femeile să-și folosească propria 
imaginație și inventivitate. Astfel, pe parcursul anilor, se remarcă 
o evoluție de la țesutul în două sau mai multe ițe la o mare 
varietate de tehnici pentru obținearea motivelor decorative ca de 
exemplu cele geometrice, florale, zoomorfe sau avomorfe. 
„Culorile folosite în broderii sunt: roșu, negru, galben, albastru, 
fire de aur și argint.  Cioarecii sunt confecționați din canură albă 
pentru anotimpurile friguroase și din pânză în anotimpurile calde, 
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fiind strânși pe picior dupa care se încalță opincile. Opincile sunt 
făcute din piele de vită sau porc tăbăcită, încrețite lateral, 
terminate la vârf cu un gurgui, prinse mai apoi pe picior cu ață de 
lână, în nojițe sau cu curele din piele. Pieptarul prezintă 
împletituri în nuanțe de roșu dar și de "sirom"-piele subțire cusută 
cu fire colorate de lană și primbul este lucrat cu mătase neagră. 
Îmbracatul costumului popular de sărbătoare cu încrețitul 
poalelor, aranjatul pănzăturilor, încălțarea opincilor presupune 
un proces ce ajunge să dureze chiar și o oră. A avea un astfel de 
costum reprezintă o adevărată bogație atât sufletească cât și 
materială. Costumul  popular a cunoscut o bogată varietate în 
dependenţă de factorul social, climateric, demografic etc. 
Anumite particularităţi funcţionale puteau fi depistate în 
costumele din mediul rural la tîrgurile de toamnă, la sărbătorile 
de iarnă, la horele din sate, la nunţi, în zilele de Paşti etc.  

Costumul popular femeiesc include în structura sa 
componente ca: năframa, cămașa, catrința cu vâstre, bondița,  
încălţămintea- opincile. Îmbrăcămintea tradiţională a ajuns la un 
şir de variante, care diferă după material, croială, ornamentică, 
culoare. Femeile căsătorite şi cele în vîrstă respectă anumite 
principii în realizarea costumului, preferînd culori mai reţinute, 
modele de croi mai arhaice şi modeste, utilizînd anumite detalii 
de protejare a costumului, folosind un material ţesut mai simplu. 
Fetele tinere purtau costume naţionale de culori mai deschise şi 
aprinse, nu purtau pe cap năframa de îmbrobodit pînă nu 
obţineau statutul social de tînără nevastă – femeie căsătorită. 
De mare valoare estetică şi socială pentru femei sunt 
„învelitoarele de cap” –, năframa care identifică starea lor 
socială. Fetele tinere obişnuiesc să umble cu capul gol, însă 
după ritualul nunţii – „dezbrăcarea miresei” și „îmbrăcarea 
nevestei”, nănaşa îi pune o năframă frumoasă, semnificând că 
pe viitor fiind nevastă trebuie să umble îmbrobodită.  
Cămașa cu ițâșoare este o cămașă cu încrețituri la baza gâtului 
numite lănceț, acestea fiind făcute cu ajutorul unor sfori de 
cânepă numite chetori, iar la mâneci având fodori – care sunt 
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niște volănașe. Partea de sus a cămaşei – „piepţii” se făceau 
dintr-o ţesătură mai bună şi mai subţire, iar partea de jos - 
„poalele” –  dintr-o pînză de cînepă sau in. Croiala cămaşei 
constă din dreptunghiuri (pieptul, spatele, mînecile). 
Decorul, „cămașei naționale” cuprinde: „dinainţii” sau „pieptul” 
cămaşei şi mânecile. Se întâlnesc trei variante de bază în 
compoziţia decorului pe mîneci: cămașă cu mîneci cu dungi 
verticale „râuri drepte”, cămașă cu mâneci cu „râuri oblice pe 
diagonală” căreia i se spune „cămașă cu mîneca costişetă”. La 
gât aceste cămăși se încreţesc, formînd gulerul rotund, ce se 
leagă cu un șnur colorat din fire răsucite. Frumos decorate sunt 
dinainţii şi mânecile, care parţial repetă aceleaşi motive. Decorul 
mânecii este compus din trei componente de bază: „altiţa”, care 
acoperă umerii, apoi „încreţul” care este o fâşie cusută, de o 
singură culoare deschisă (galben, gri, bej...) şi cu motive 
geometrice, apoi fâşiile – rânduri pe verticală sau pe diagonală.  
  Unele ornamente sunt împrumutate de la un tip de cămașă 
pătrunsă din Transilvania. Ornamentele sunt de mai multe feluri: 
altiță, încrețeală și rânduri pe mâneci – obținute prin tehnica 
cusutului pe dos, puii la poală și dantela făcută din bumbac. 
 Prin motivele ornamentale care le decorează și prin 
vioiciunea culorilor, brâiele și betelele reprezintă importante 
piese de podoabă ale costumului femeiesc.   
   Catrința cu vâstre este o piesă de costum folosită de 
femei pentru a îmbrăca corpul de la talie în jos. Ea este 
confecţionată din lână curată sau  păr extras cu pieptenii din lână, 
aceste fire  fiind folosite de urzeală. Mai răspîndită şi pentru toate 
vîrstele este catrinţa dintr-o singură bucată de ţesătură 
dreptunghiulară (1,6 x 0,8).  
Catrinţa la talie se prinde cu bârnețe nividite, viu colorate, 
presărate cu desene geometrice, acestea fiind lungi de până la 
3-4 m. 
În îmbrăcămintea de iarnă a femeilor intră: pieptare, bondiţe, 
scurtă ş.a. Pe timp rece femeile îmbrăcau „bondiţa” sau 
„pieptarul” cusut din blană de miel, înfrumuseţată deasupra cu 
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motive geometrice aplicate sau brodate cu fire de lână. Bondiţele 
din blană sunt răspîndite îndeosebi în zona noastră, unde se 
cresc oi pentru blană şi carne. În timp s-a dezvoltat „cojocăritul” 
ca meşteşug. Se coase cojoace, bondițe, care se 
înfrumusețează cu piele de altă culoare contrastă. 

Încălţămintea femeilor depindea de ocupaţie, de anumite 
împrejurări, de anotimp, de vîrstă, de starea social-economică 
ş.a. Femeile sărace în secolele precedente purtau opinci şi 
ciorapi de lînă. La sărbători ele purtau pantofi, sandale sau ghete 
special cusute de meşteri.  
Costumul popular bărbătesc 

Ansamblul costumului bărbătesc comparativ cu cel 
femeiesc conţine mai puţine variante tipologice şi este decorat 
mai puțin. Piesele, care definesc aspectul vizual – decorativ ale 
costumului bărbătesc sînt: cămaşa, iţarii şi brîul, căciula sau 
pălăria, bonda, sumanul, cojocul 

Cămaşa bărbătească conform croielii este cunoscută prin 
răspîndirea unor tipuri de bază: „cămaşa dreaptă tip tunică”, 
„cămaşa cu platcă”, „cămaşa de mire”, „cămaşa cu fustă”. 
Cămaşa dreaptă de tipul „tunică” este o formă arhaică, fiind de 
largă răspîndire teritorială în toate zonele Moldovei, deosebindu-
se după dimensiuni. Se croiește „de-a-ntregul” dintr-o bucată de 
pânză (lat de pânză) lungă, care vine în faţă şi la spate, până la 
genunchi, fără a avea cusătură pe umeri, mâneca largă prinsă 
de la umăr, cu clini la stan, gulerul drept sau guler dublu alăturat 
în jurul gâtului. Deseori pentru zile de sărbători gulerul, mânecile 
la umăr şi la manșetă, piepţii şi poalele se cosea sau broada. 
Cămăşile de lucru în trecut se confecţionau din pânză de 
cânepă, mai tîrziu din cânepă sau in albit cu bumbac. De la 
sfârşitul secolului al XIX-lea pentru sărbători, îndeosebi pentru 
tineri se confecţionau cămaşe de bumbac.  

O altă variantă răspîndită o avea „cămaşa cu platcă”, 
care era dublă, avînd şi căptuşeală. Acest tip avea o mai largă 
răspîndire la sfîrşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al 
XX-lea, îndeosebi în portul tinerilor, prezentînd după forma 
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croielii o alternativă a cămaşelor de tip orăşenesc. Stanul 
cămaşei la spate şi dinainte era larg şi încreţit. 

Deosebit de frumoase erau „cămaşele de mire”, care se 
coseau mărunt cu multă chibzuială de către fete pentru ziua 
nunţii. Acesta era de fapt cadoul miresei pentru mire, adăugîndu-
se şi un brâu cu motive alese. Ea se cosea în cruciuliţe sau neted 
- „alb”, „butuc” la guler, piept, manșete, tivindu-se pe margini cu 
găurele.  
„Cămaşa cu fustă”, care putea fi purtată peste sau în pantaloni. 
Cămaşele bărbăteşti cusute din pânză de cânepă, in sau 
bumbac ţesute manual astăzi nu se mai întrebuinţează la fel de 
mult în sate, folosindu-se pânză produse de fabrică. Numai în 
colectivele etnofolclorice putem vedea cămaşe brodate deseori 
pe pînză asemănătoare celei de casă. În secolul al XX-lea 
decorul ornamental cît şi cel cromatic al cămaşelor a evoluat spre 
o încărcare cu culori vii, motive mărite, care vorbesc despre o 
modificare nu prea reușită sau uitare a tradiţiilor cămaşelor 
tradiţionale.  
În partea de la talie în jos bărbații purtau pantaloni, „iţari”, 
„nădraji” și „cioareci”. 
Tipic pentru dămuceni erau „iţarii”, care se coseau din țesătură 
de lână cu bumbac, dar fiind şi înguşti se încreţeau pe picior de 
la gleznă până la genunchi. Se purtau vara şi iarna. 
Pe timp de iarnă bărbaţii purtau „cioareci” cusuţi din ţesătură 
groasă de lână, lucrată manual și îndesită la piuă, de culoare 
naturală albă, sură. Tot pentru iarnă se coseau „nădraji” cu 
clinuri, din lână groasă de culoare naturală. La sfîrşitul secolului 
al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea în Moldova se 
răspîndesc pantalonii de croi orăşenesc cusuţi din suman de 
casă, ţesătură manuală de lână, vopsită în coloranți naturali 
(albastru închis, cafeniu închis), iar mai tîrziu din postav de 
fabrică. 
Portul bărbătesc este completat cu anumite haine, care se 
îmbracă deasupra cămaşei şi anume pentru iarnă „cheptar” sau 
„bondă” din blană de oaie, frumos ornamentată prin aplicaţie. 
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Cînd era mai frig, bărbaţii îmbrăcau „sumanul” – o haină lungă 
mai jos de genunchi făcută din „suman” – postav de casă de lână 
de culoare naturală – sură, neagră, cafenie. Sumanul de 
sărbătoare şi pentru cavaleri se ornamenta cu şnur negru răsucit 

din fire de lână aspră.   
Ţăranii mai înstăriţi pentru iarnă aveau „cojoc” din 

blănuri de oaie vopsite sau naturale, de culoare albă, cafenie, 
brumărie, neagră. Lungimea cojoacelor era diferită, până la 
genunchi şi mai jos.  

Brâul din piele numit „chimir” cu multe detalii de metal, 
buzunare se confecţiona de meşteri speciali – „curelari”. Mai des 
le purtau păstorii şi ţăranii înstăriţi. Pe cap bărbaţii purtau vara - 
pălării de fetru, iar iarna - căciuli – cuşme de formă ţuguiată, 
cusute din pielicică de miel “caracul” de culoare neagră sau 
brumărie (sură).   
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Încălţămintea bărbaţilor – „opincile” se făceau manual 
din piele de porc sau de vită prelucrată în condiţii de casă. Acest 
fel de încălţăminte se întâlneşte şi în zonele vecine. Opincile 
prezintă o bucată de piele mai mare decât talpa, care avea pe 
margine găuri prin care trecea o cureluşă de piele ce aduna 
această piele în jurul piciorului, dîndu-i formă de încălţăminte. 
Încreţiturile de la opinci formau un vîrf ascuţit. Opincile se 
încălţau deasupra peste ciorapi de lână sau obiele albe. Ele erau 
de obicei încălţămintea săracilor. Pentru zile de sărbătoare 
bărbaţii îşi făceau la comandă la cizmari cizme sau papuci din 
piele neagră. 

Din cele expuse mai sus menţionăm că portul bărbătesc 
şi femeiesc de sărbătoare sunt decorate mai bogat, se coase din 
ţesături mai scumpe şi mai calitative.  
Pentru băieți se coseau și se brodau costume în stil național ca 
la bărbați, dar de proporții mai mici și cu desene ornamentale mai 
simple. 

Portul popular al bărbaţilor cât şi al femeilor era completat 
pentru anumite cazuri de lucru sau drum cu traiste, care sunt 
asortate după culoare cu gama cromatică a costumului. Traistele 
sunt cusute din ţesătură specială  îngustă  de 35 - 40 cm., în 
patru  iţe cu dungi colorate  „traistă vâstrată”sau pătrăţele mici  
„traistă în ochiurele”, cu figuri geometrice alese, „traistă aleasă”. 
În condiţiile noilor relaţii economice şi etnoculturale, de extindere 
a domeniilor de activitate, inclusiv de dezvoltare a turismului în 
Moldova, costumul popular îşi deschide noi funcţii de prezentare 
a imaginii estetice și a măiestriei tehnice a creatorilor  populari.  
 În ceea ce privește datinile și obiceiurile, localnicii comunei 
Dămuc au păstrat, ca primă valoare , obiceiurile legate de 
momentele cele mai importante din viața lor, și anume 
cermonialul nașterii, nunții și înmormântării.  
 Nașterea, este unul dintre momentele de care se bucură 
atât familia pruncului, dar și comunitatea. Odată venit pe lume, 
copilul și mama nu au voie să iasă din  casă (sau din curte), până 
la botez. Mama nu are voie să meragă la fântână să nu o ” 
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spurce’’. Până la botez, rudele, vecinii merg în rodină, aducăndu-
i femeii lăuze un colac mare de grâu, în ultimul timp acesta a fost 
înlocuit cu prăjituri, dar se aduce și băutură , în mod deosebit 
„rachiu de secărică” (chimion), vișinată sau afinată iar uneori 
bere pentru ca aceasta să aibă lapte. Înainte de plecare 
,vizitatorii lasă în fașa pruncului „bani pentru somn”.    

La botez, copilul este dus la biserică de către nașă, mama 
ne-având voie să intre în biserică. După botez, nașa aduce 
copilul acasă și i-l dă mamei peste prag, spunând de trei ori: „ - 
Mi-ai dat un păgân, ți-am adus un creștin”. În prima zi după botez, 
nașa face prima baie a pruncului. În apa în care este spălat 
pruncul se pun petele de trandafir roșii, să aibă  și el obrajii roșii 
tot timpul, se pune o monedă „ să fie tare ca banul”, după baie 
apa fiind aruncată la rădăcina unui copac sau într-un loc curat. 
Nunta, este momentul în care omul participă conștient față de 
celelalte două: nașterea și moartea.  Și aici se întâlnesc mai 
multe etape: pețitul, care are loc în casa fetei, unde feciorul 
merge cu părinții lui să ceară fata de nevastă, după pețit urmează 
logodna, apoi se stabilește data cununiei la preot și locul unde 
vor sta tinerii dupa nuntă, chemarea la nuntă care se face de 
către o persoană din partea mirelui și o persoană din partea 
miresei - chemătorul, care cunoaște foarte bine oamenii din sat, 
iar dacă cei doi sunt din același sat, chemarea la nuntă se face 
de o singură persoană. 

 În trecut gătirea miresei se făcea de către nașă, aceasta 
era cea care o ajuta pe miresă să-și aranjeze părul și să-și pună 
voalul. Mirii, fiecare la casa părintească, se pregătesc pentru a 
pleca la cununie. Înainte să plece mirele după mireasă, acesta 
înconjoară masa și îșî cere iertare de la părinți, același lucru îl 
face și mireasa, înainte de a veni mirele. Când mirele, însoțit de 
druște și de nuntași, ajunge la mireasă, acesta poate să intre in 
curte doar după ce dă jos oala din vârful beldiei care se află la 
poartă. Spargerea oalei semnifică fecioria fetei. Urmează plânsul 
miresei, momentul când mireasa își ia rămas bun de la părinți, 
frați, surori și vecini. 
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După cununie, tinerii căsătoriți merg la locul ospățului 
unde sunt așteptați de mama mirelui, care așează în fața locului 
un covor nou țesut, care simbolizează intrarea în noua viață a 
tinerilor. Nunta se încheie în momentul în care se joacă jocul 
nevestei, când nașa ia voalul miresei și îl pune unei fete care e 
de măritat, apoi mireasa se dezbracă de rochia de mireasă, 
îmbrăcând haine de nevastă. 
Înmormântarea 

Dacă la naștere și la nuntă toți se veselesc, există și clipe 
când bucuria e înlocuită de tristețe, și anume, înmormântarea. 
La fel ca și la nuntă, și la înmormântare, participă rudele, vecinii 
și oamenii apropiați. 
Pregătirea celui mort pentru înmormântare urmează mai multe 
etape:   scăldarea mortului,așezarea în sicriu, bocitul, 
privegherea, înmormântarea, când se împart așa numitele punți, 
alcătuite din colaci, oale, pături, care se dau pe sub sicriu, când 
acesta este scos din casă, apoi, după înmormântare, se face 
tămâierea mormântului, dar și pomenirea timp de șase 
săptămâni – 40 de zile, când în fiecare sâmbătă sau duminică, 
rudele apropiate celui trecut la cele veșnice fac câte un colac 
mare panacică (panahidă) și îl duc  la biserică, apoi la șase 
săptămâni, la un an după moartea persoanei respective se face 
masă, unde, în afară de mâncare în ultimul timp s-au dau de 
pomană căni, prosoape, farfurii cu linguri, alături de nelipsitul 
colăcel. 
                Pe Valea Dămucului, un element specific 
înmormântărilor, este „verșul”, care are rol de a reaminti celor 
prezenți la înmormântare cine a fost cel/cea care pleacă din 
această viață. 

Tot pentru înmormântare se țeseau ștergare, prosoape 
care se puneau la cruce în prapuri la sfeșnic.  Peste prag se 
dădeau țoluri groase, pături, oale sau găleți cu apă,colac și 
lumânare și ziceau: „Astăzi punte de trecut și apă de băut, lumină 
(lumânare) de văzut” și se dădeau în numele răposatului. 
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Cei care se ocupă cu săpatul groapei se numesc săpători ,iar 
primul  care începe primește de pomană o găină, dar în trecut se 
dădea de pomană un miel sau o oaie. La urmă la toți li se oferă 
câte un vas cu apă, colac, lumânare, prosop și bani. 
               Răpuși de boli grave sau din alte pricini, tinerilor cu 
vârste fragede li se punea la poartă brăduți împodobiți cu 
năfrămi, batiste cusute sau panglici. 
Femeile răpuse de durere își începeau bocetul: 
„Colo-n jos și mai în jos,  
Colo-n jos la răsărit,  
Carele s-au ivit, 
Carele împovărate  
Și cu leacuri încărcate 
În urmă cine era, 
Era doar măicuța mea 
Și la care ea striga: 
 - Voi, carelor vă opriți! 
Și leacul să-l găsiți 
Am venit prin multe sate, 
Podurile au fost stricate, 
Carele s-au răsturnat, 
A lui leac i s-a vărsat, 
Carele s-au prăvălit  
Și a lui leac i s-a gătit . 
Până maică, voi mai veni, 
Tare greu ție-ți va  fi  
Și poți maică semăna 
Busuioc în urma mea 
Mai mult nu mă vei avea. 
Că mă duc la cimitir 
Și mă pun cu morți-n șir 
Pământu-i cu pietricele, 
Astupă oasele mele. 
Pământu-i nisipos, 
Astupă și cei tânăr și frumos.” 
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„Cimitir – cimitir, am adus un trandafir, 
Nu l-am adus ca să crească, 
L-am adus să putrezească. 
Asta-i porunca cea sfântă, 
De la Dumnezeu venită, 
O poruncă ca asta 
Nu o poate nimeni călca.” 
T radiţia spune că în satul românesc, familia  îşi jeleşte 
morţii şi îi conduce pe ultimul drum după trei zile de la deces. Se 
fac pomeni, satul este alături de familia îndoliată, se fac slujbe 
religioase specifice. Sătenii consideră că un eveniment de aşa 
natură te ia pe nepregătite, iar organizarea şi respectarea 
tradiţiei se poate încadra în trei zile. 
De asemenea, satul are un cult al pomenirii morţilor şi al legăturii 
dintre generaţii, mult mai profund decât oraşul. Creaţiile populare 
perene din lumea satului sintetizează filosofia profundă a 
înţelegerii sensului sfânt al vieţii şi al morţii.  
 
Personalități marcante: 
 
Bucur Daniel, Sculptor cu origini din Dămuc 
Lemn netezit, structuri interesante, forme rotunde. Cine privește 
sculpturile sale, dorește să le și atingă. Dorește să mângâie 
suprafața materialului. Pentru că lucrările lui Daniel Bucur sunt 
estetice la prima vedere. Ele stilizează şi abstractizează forme 
profund umane. Daniel Bucur s-a născut în 1962 în România și 
trăiește din 1992 în Gols, Burgenland. De atunci, el revitalizează 
arta- şi scena culturală locală și este activ în diferite moduri.  
Consiliul de administrație al Fundaţiei Burgenland „Theodor 
Kery” 
 
DANIEL BUCUR 
 
Date biografice: 
Născut la 17 decembrie 1962, Dămuc, România; 
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1984-1988   Mecanică-Construcții de automobile, Universitatea 
Brașov; 
1985-1987   Școala Populară de Artă, secția sculptură; 
1992  Își stabilește reședința în Gols, Austria; 
Martie 1994  Obține Certificatul de meșteșugar (Austria) 
„Sculpură în lemn”; 
2001  -  Este recunoscut ca artist liber profesionist, specialitatea 
sculptură și membru al Asociațiaei artiștilor plastici din Austria; 
2003 - Membru al Institutului Cultural româno-austriac Castelul 
Potzneusiedl. 
Premii: 
Premiul I la Simpozionul Internațional de Sculpură, 
Barnbach/Graz, septembrie 2003, 75 de lucrări în perioada 
2003-2007 pentru decorarea exclusivă a Hotelului am 
Stephansplatz, Viena; 
Premiul Theodor Kery 2012 pentru artă plastică, 
Burgenlandstiftung, Eisenstadt. 
Expoziții: 
1988-1992  participarea la diverse expoziții de artă populară în 
România, Târgul Creatorilor populari din România-Muzeul 
Satului București; Muzeul Civilizației Populare Sibiu, Muzeul de 
Etnografie Brașov etc. 
Din 1992 expoziții anuale în GOLS și Halbturn; 
1996 Banca Burgenland, Neusiedl am See; 
1997 Camera de comerț, Viena; 
2000&2001  Zilele Culturale ”Artpannonia”, Neusiedl am See; 
2002 ”Skulptur 02 Furstenfeld; Casa Artiștilor Plastici Graz, 
tematica ”Mesaj”; ”Art Pannonia”, Neusiedl am See; 
2003 ”art its grenzenlos”, Bruck/Leitha; Castel Halbturn; Castel 
Potzneusiedl; 
2004  Orangeria Eisenstadt; Firma Sommer, Stoob, Podgoria 
Nittnaus; 
Simpozionul Internațional de Sculpură îm Lemn, în Sattendorf; 
Austria (Ediția 7); 
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2005 Institutul Cultural Român, Viena; Castelul Potzneusiedl; 
Simpozionul Internațional de Sculptură în Lemn, Kormend, 
Ungaria (Ediția 1); 
Mole West, Nesiedl am See; Hotel am Stephansplatz, Viena; 
2006 Galeria ”Artbox”, Mattersburg; Weinwerk Burgenland 
Neusiedl am See; 
„Technologiezentrum” Eisenstadt; 
2007 Weinwerk Burgenland, Neusiedl am See; Podgoria Juris, 
Gols; Mole West, Neusiedl am See; asociația artistică „Steg” în 
Galeria „Time”, Viena; Banca Burgenland, Eistenstandt; 
2008 Expoziție comună în spațiu public, tematica: ”Paradisul 
pierdut” în cadrul „Săptămânii culturale” ediția 24, Eggenburg; 
Patisseria „Der Mann” Viena; 
Podgoria Juris, Gols; Mole West, Neusiedl am See; 
Biserica Creștinilor liberi, Viena; 
2009 Holmes Place, Viena; 
Wenwerk Burgenland, Neusiedl am See; Hotel Birkenhof, Gols; 
Galeriile Outlet Center, Parndorf,  Galeria Asociației artiștilor 
unguri, Budapesta; 
Firma Otto, Hainburg; Simpozionul Sculptorilor în lemn Josef 
Haydn, Eisenstadt; 
2010 Galeria Ingeborg Zweymuller Baden Viena; Vila Vita 
Pamhagen; 
St. Martins Therme&Lodge Frauenkirchen; Firma Sommer 
Stoob; 
Central Cultural Obeschutzen; Wulkaprodersdorf; Bayreuth, 
Germania ;  
2011 Expoziție permanentă Hotel Birkenhof Gols; Podgoria Juris 
Gols; 
Expoziția  ”Wehnen&Interieur” Viena; Arhitectura interioară 
Lorenz Wachau; 
Galeria Cselley Muhle, Oslip; Hotel Marienkron, Monchhof; 
Galeria Artbox, Mattersburg; 
”Die Einrichtungslounge Waldburg-Zeil, Lindau, Germania; 
2012  ”Wehnen&Interieur” Viena; Podgoria Juris, Gols; 
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Castelul Kittsee; Heilbron, Germania; Expoziția „Enns-800 de 
ani”, Enns; 
Expoziția de Artă în Bindergasse, Gols; 
„Expoziție Wieselburg”, Wieselburg; Prefectura Burgenland, 
Eisenstadt; 
 
2013 „Wohnen&Interieur”, Viena; Simpozion Rabnitz; Heilbron, 
Germania; 
Castelul Halbturn;Hotel Birkenhof, Gols. 
 În Austria, alte numeroase expoziții  ale sculpturilor 
artistului s-au desfășurat  până în prezent, dintre ultimele  
amintim: cea de-a  26 -a expoziţie de la Festivalul  50 Golser 
Volksfest, Expoziția de la MOLE WEST Neusiedl am See ,  și un 
real succes a avut finalizarea trofeului pentru Regionalitätspreis 
2017. 
 
Daniel Bucur cu 
premiul finalizat 
pentru Regio 2017.  
 
Trofeul pentru 
Premiul Regional a 
fost proiectat și 
produs de artistul 
Golser, Daniel 
Bucur. 
Pentru a opta oară, consiliile raionale Burgenland vor acorda 
premiul regional pentru opt categorii.  
Artistul Golser, Daniel Bucur, s-a gândit la Burgenland și la 
subiectul regionalității și astfel și-a lăsat amprenta în creația 
acestui trofeu. "Burgenland este casa mea", spune românul 
nativ, care a locuit în Austria din 1994. „În cazul în care 
Burgenland este înăuntru este ceva special și ceva foarte 
valoros, așa că am pus regiunea în miniatură în mijlocul sculpturii 
mele", explică el.   
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De asemenea, liniile, care se găsesc în trofeul său, au un 
sens. "În trecut, a trebuit să trasați linii și linii pentru a vă aminti 
ceva și, de asemenea, trebuie să vă amintiți Burgenland", a spus 
artistul.   
De ce lui Daniel Bucur îi place să lucreze cu lemn este ușor de 
explicat. „Este un material viu, poti simți viața la locul de muncă, 
pentru acest preț folosesc stejar din Leithagebirge, baza fiind din 
gresie, deci și materialele sunt de aici din zona care fascinează 
clienții când mă vizitează în atelierul meu de aici din Gols, este 
ca ei să poată să mă privească, să simtă doar viața. Când sunt 
cu mine le permit să participe, iar când văd aceste opere de artă 
trec aici în atelier. "   
         Începutul procesului creativ este deosebit de interesant 
pentru Daniel Bucur. „Am o idée în mintea mea, pot face o schiță 
pentru a avea ceva tangibil. Apoi lemnul este căutat și selectat 
pentru a vedea care este cel mai potrivit. De data aceasta, chiar 
și cel mai interesant pentru mine. Fabricarea sculpturii este apoi 
un lucru greu, atunci când este gata, este doar frumos să ai ceva 
creat și implementat de ideea mea. Dar ceea ce nu-mi place este 
atunci când cineva vine pentru a obține sculptura sa ordonat”. 
 Nikolaus Eberstaller spunea: „Sculptura lui Daniel Bucur, 
sculptura din lemn simbolizează dezvoltarea dinamică a 
Burgenland: ea nu rămâne rigidă, dar se întinde puternic în 
spațiul din jur - că această țară se deschide spre lumea 
exterioară, s-ar putea spune de asemenea: pare dincolo de a 
sa”. 
Daniel Bucur, artistul ideal a câștigat pentru design - nu doar 
estetică, proprietățile stilului de redefinire a materialului lemnos, 
dar mai presus de toate propria sa poveste de viață a avut 
„condiții ideale pentru a fi spusă”. Eberstaller  
Centrul Cultural „Daniel Bucur" găzduiește lucrările marelui 
sculptor, recunoscut la nivel mondial, fiu al satului, care a 
participat si la inaugurarea Centrului Cultural. 
Cine dorește să admire sculpturile lui Daniel Bucur poate să 
viziteze una dintre expozițiile sale permanente, expoziție care se 
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află la Centrul Cultural „Daniel Bucur” din comuna Dămuc, 
județul Neamț. Dintre sculpturile expoziției amintim: 
“Îmbrățișare” - lemn de nuc 
“Fascinația izolării” - lemn de tisă 
“Eva” - lemn de stejar 
“Eu” - lemn de cais 
“Speranța” - lemn de nuc 
“Smerenie” - lemn de larice  
Găină Alexandru, n. 1 decembrie 1933 – d. 8 decembrie 2015 -  
poet, prozator, povestitor, pictor,  sculptor - pirogravor, 
instrumentist, dansator instructor, rapsod popular. 

 
Alexandru Găină,  păstrator al vechilor tradiții folclorice, născut 
în anul 1933 într-o famile simplă, țăranească, cunoaște greutațile 
vieții  încă din copilărie deoarce mama sa a murit când avea doar 
2 ani. Îl nemulțumeste faptul că în primii ani de școală a fost 
nevoit să învețe într-o limbă pe care nu o cunostea –limba 
maghiară. După anul 1945 a mai mers doar un an de școală. 
Viața devenise din ce în ce mai grea, iar școala era un lux prea 
mare pentru familia Găină.   
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A abandonat școala pentru a păzi oile familiei pe muntele Bățu 
Mare din apropierea satului Dămuc. Cadrul mirific al acelor locuri 
este prezentat de însuși Alexandru Găină în cartea sa „Un om 
pe lume”. Primăvara era începutul unui an folcloric, buciumele 
răsunau cu glas duios și mângâietor  de nu-ți venea să mai pleci 
din loc fiindcă parcă se îngânau cu glasul cucului și al 
privighetorilor  care nu se mai opreau a cânta. Era mult zâmbet 
pe munte, tinerii chiuiau unii la alții respectând salutul muntelui 
pentru că le era dragă viața și zâmbetul florilor și-al vântului curat 
și cald. Dar nici fluierul nu se lăsa mai prejos, fiindcă era fiecare 
ciobănaș avea cu el fluierașul pe care-l ținea sub curea la spate 
și din când in când îl scotea și cânta doinele mioritice ale 
Dămucului nostrum curat și frumos, de parcă și oile se opreau să 
mai pască iarba verde și plină de flori. Timpul petrecut în mijlocul 
naturii de Alexandru Găină în perioada copilăriei a fost folosit în 
mod practic deoarece așa a învățat să cânte la fluier, la caval, să 
cioplească în lemn și să compună primele sale versuri . Dintre 
versurile sale amintim: 
 Gânduri  îndepărtate 
Casa bunicilor mei, Casa celor de demult. Aici au trăit și eiȘi eu 
am crescut. Îmi plăcea să stau la soare, Să-mi aștern pe 
pajișteȚolul cel de lână moaleȚăsut de mama-m stative. Nu mi-
am cunoscut bunicii, Nu știu cum erau la față, Căci n-am avut 
amintireVreo fotografie-n viață. Parcă-mi potolește dorulAmintirii 
din trecutCând văd casa și izvorulLocul unde m-am născut.  
ToamnaSună pădurea și spuneGlasul ei înfioros, Vântul bate să 
răsuneSus pe deal și mai în jos. Norii negri se frământăPe 
deasupra munților, Iarna parcă stă la pândăSă se aștearnă până-
n zori. Păsările-și răresc cântulȘi s-ascund prin ramuri, sus, 
Omul se zbate cu gândul, Scumpă vară, iar te-ai dus! Frunza 
fagului umbrosE galbenă la culoare, Așternându-se pe josLasă 
ramurile goale. Fie toamnă, fie vară, Fie nor, fie sorit, Omul 
muncitor în țarăDuce traiul fericit.  
Sună buciumul, răsună 
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Sună buciumul,răsunăDin pădurile de munte, În zâmbet de voie 
bunăStau mândrele să-l asculte. Cântă buciumul și spuneDoina 
lui de pe pământ Și mai cântă să se-aduneRugăciuni la Domnul 
Sfânt. Codrii să îngâne glasulFețelor celor smerițiȘi să le-
ntărească pasulCelor blânzi și liniștiți. Ție Doamne, ne rugăm, 
Ție rugă-ți înălțăm! Ne-aplecăm pân’la pământ, Dumnezeul 
nostru Sfânt! Scadă-ți lacrima o datăTu,popor român ce ești, Și 
cu fața ta curatăViață nouă să-ți clădești! Din Dămuc pe drum 
la vale.Din Dămuc pe drum la vale, Trece-un om pe cal călareȘi 
cu jvoaca mi-l atinge Calu-ndată-ncepe-a plânge. Măi stăpâne, 
măi Române, Nu mai da cu jvoaca-n mine! Văleleu da cum mă 
doare, Căci și io-s ca dumitale. Ba io-ți dau ca să țîi minte Ca n-
ai stat asvară-n munte. Te-am căutat în tot Dămucu, Doamne, 
mult mi-ai dat de lucru. Nu știam unde s-apucOri pe unde să mă 
duc. Pe piciorul cu-alunișOri pe deal, pe Frăsiniș. Pe pârâul 
Străji-n susUnde, murgule, te-ai dus. De la stânjâni mai la vale, 
Stăte-ai, murgule-n cărare. Dar la vara care vine Ai s-o duci, 
murgule, bine, Că te duc sus la ȘugăuȘ-acol-ai să stai mereu.  
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Comuna Ceahlău – contribuții monografice 
 
Bună. Mă numesc Cristina Rașchitor și mi-ar plăcea să pot 

spune câte ceva despre mine.sunt o fire prietenoasă, ambițioasă, 
sociabilă dar și orgolioasă și uneori chiar 
impulsivă. in prezent locuies in ceahlău  si 
sunt căsătorită am si un băiețel (Matei) în 
vîrstă de șapte ani care este  mândria întregii 
familii. 

Nu urăsc pe nimeni, ar fi o pierdere 
de timp și nici nu invidiez pe cineva. consider 
ca nu îmi  lipsește nimic. de ce aș dori ce are 
alcineva? îmi place să am multe persoane în 
jurul meu pentru că mă simt bine când 
socializez, dar prietenii adevarați îi pot 
număra pe degete. Îmi apar obiectivele și nu 
imi este rușine să spun direct ce gândesc sau să mă cert cu cineva 
pentru că am dreptate. 
      Din punct de vedere profesional sunt economist iar în prezent 
lucrez ca și bibliotecar la primăria ceahlău. 
„Sunt om și nimic din ceea ce este omenesc nu îmi este străin”. 

 
Comuna Ceahlău este situată în județul Neamț și este 

alcătuită din satele Bistricioara, Ceahlău și Pârâul Mare. Întinsă 
pe o suprafață de 95 de km2 în Moldova, regiunea geografică a 
României, comuna deține multiple locuri cu importanță istorică 
despre care specialiștii în domeniu amintesc în lucrările lor.  
 Comuna se află în vestul județului, pe malul drept al 
Bistriței, acolo unde râul formează lacul de acumulare Izvorul 
Muntelui și unde primește apele afluenților Bistricioara, Schitu, 
Răpciunița și Țiflic, la poalele masivului Ceahlău. Este străbătută 
de șoseaua națională DN15, care leagă Piatra Neamț de Toplița. 
Din acest drum, la Bistricioara se ramifică șoseaua județeană 
DJ155F, care deservește exclusiv comuna Ceahlău. În comuna 
Ceahlău se află două arii protejate, ambele incluse în Parcul 
Național Ceahlău: rezervația științifică Polița cu Crini (unde este 
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protejată o specie de zadă) și rezervația peisagistică Cascada 
Duruitoarea. 

 „Satul Ceahlău este așezat pe malul drept al Lacului 
Izvorul Muntelui, la vărsarea Pârâului Schit și în amonte pe 
acesta (5km). Cu cele peste 600 de gospodării ridicate pe 
ambele maluri ale văii, este, după Telec, cea mai populată 
așezare rurală de la baza Munților Ceahlău. Altitudinea sa este 
cuprinsă între 520 m și 680 m. În trecut, a purtat numele pârâului 
care îl străbate în lung, Schit. În anul 1927, în comuna Ceahlău 
conviețuiau 1906 de locuitori. Cu patru decenii mai târziu, 
localitatea însuma 2548 de locuitori. După cum am amintit, de 
comună aparțin satele Pârâul Mare, situat la est, și Bistricioara 
așezată la nord-est, ambele pe malul acumulării. În localitate 
există obiective de interes turistic: Palatul Cnejilor, Biserica 
Schitu de Lemn, o Biserică veche din lemn, acestea fiind 
monumente istorice și de arhitectură, un muzeu sătesc.”19  

                                                           
19 Albota, Mihail Gabriel, Munții Ceahlău, Monografii montane, 1992, p. 63. 
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 Faţă de unităţile de relief din jur, Ceahlăul prezintă un 
aspect morfologic individual, bine conturat şi clar delimitat, iar 
văile adânci şi evoluate care îl înconjură aproape pe toate laturile 
contribuie la evidenţierea ca masiv izolat. Albiile văilor ce 
mărginesc această unitate montană reprezintă cea mai joasă 
treaptă de relief, aşa încât limitele sale geografice pot fi uşor de 
indicat.   
 Munţii Ceahlău sunt situaţi în grupa centrală a Carpaţilor 
Orientali, la intersecţia meridianului de 26° longitudine estică cu 
paralela de 47° latitudine nordică. Împreună cu munţii Giumalău, 
Rarău, Bistriţei, Giurgeu şi Hăşmaş fac parte din subunitatea 
geografică numită zona mediană înaltă a grupei centrale. Râurile 
Bistricioara, Bistriţa şi Bicaz, prin văile lor adânci, creează pe trei 
laturi adevărate culoare depresionare de altitudine, care separă 
Ceahlăul de unităţile montane vecine. Munţii Ceahlău sunt 
înconjuraţi pe toate laturile de alte unităţi montane.  

Spre nord-vest –Munții; la nord, nord-est şi est se întind 
Munţii Stânişoarei, la sud şi sud-est se găsesc Munţii Tarcău 
spre sud-vest şi vest se ridică Munţii Hăşmaş. Prin cele două 
vârfuri maxime ale Munţilor Ceahlău, Ocolaşul Mare (1907 m) şi 
Toaca (1900 m) ca şi prin zona dintre acestea, situată aproape 
în întregime la peste 1750 m, masivul domină munţii învecinaţi. 
 Teritoriul geografic marcat de Ceahlău, populat din cele 
mai vechi timpuri, prezintă numeroase urme de viețuire continuă 
și progresiv dezvoltată, atestând prezența omului pe aceste 
meleaguri din vremuri străvechi. Urme din paleoliticul superior au 
fost identificare în câteva puncte din vecinătatea localității 
Ceahlău de pe unele terase ale Bistriței. Locurile de menționat 
sunt numite Bofu, Lutărie, Dîrțu, Padiș, Cremeniș și Cetățica. 
Prezența omului în perimetrul Muntelui Ceahlău se constată încă 
din mezolitic, demonstrând că locuitorii de atunci, ce trăiau pe 
aceste meleaguri, au urmărit vânatul până în zona cea mai înaltă. 
„Săpăturile arheologice efectuate în Curmătura La Scaune (1247 
m) au scos la iveală vestigii dovedind că vânătorii paleolitici și-
au stabilit aici tabere, în jurul vetrelor fiind găsite unelte precum 
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răzuitoare, toporașe, dăltițe, lame și vârfuri de săgeți 
confecționate din silex sau din piatră provenind din partea 
locului.”20 
 Ocupațiile locuitorilor din zona montană erau creșterea 
vitelor și munca la pădure, iar în văile Bistriței, Bistricioarei și 
Bicazului se făcea și puțină agricultură. Plutăritul pe Bistrița era 
practicat din timpuri străvechi. Pe văile râurilor Bistrița și 
Bistricioara existau importante drumuri comerciale, pe care se 
desfășura continuu o intensă activitate economică. 
 În anul 1803 în ținutul Neamțului, din care făceau parte și 
Munții Ceahlău, existau 54 sate boierești, 47 sate mănăstirești și 
doar 23 sate răzești. În spațiul montan, repartiția populației, în 
prezent, este uniformă, existând aglomerări demografice pe 
valea Bistriței, Bistricioarei și Schitului. Se păstrează numeroase 
forme de locuire temporară, în „odăi” folosite în perioada caldă a 
anului în zonele cu pajiști, fânețe și pășuni sau, în zona montană 
mai înaltă, la stâne, pe pajiștile sub-alpine și, pentru locuiri 
ocazionale, în surle.  
 Locuitorii din așezările cu funcții agricole legate de 
activitatea centrelor urbane ( Tașca, Neagra, Bicazul Ardelean) 
furnizează produse agroalimentare și, parțial, forță de muncă. 
Cei din așezările cu funcții predominant agricole (Ceahlău, 
Grințieș) se ocupă de creșterea animalelor și practicarea 
culturilor limitate. Există în prezent și așezări cu funcții turistice 
ca Ceahlău și Durău. O mare parte din actualii locuitori ai satelor 
montane își orientează activitatea spre munca la pădure, pentru 
exploatarea lemnului.  
 Descoperirile arheologice, izvoarele documentare și 
monumentele istorice i de artă atestă, așa cum s-a arătat, o 
continuitate de locuire, cultură și civilizație până în zilele noastre, 
în zona joasă a Munților Ceahlău. Ocupațiile de bază le 
locuitorilor din zona aceasta continuă, în linii generale, ocupațiile 
tradiționale. În activitatea de creștere a oilor, de exemplu, poate 

                                                           
20 Albota, Mihail Gabriel, Munții Ceahlău, Monografii montane, 1992, p. 48. 
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fi urmărită încă și azi forma de asociere colectivă, a „ciobanilor 
pe seamă”, obicei perpetuat din vremuri de demult. Păstorii de 
rost primii care au cioplit, ca orientare, o dungă verticală în coaja 
copacilor, semne cunoscute sub numele de „cioplaș” sau 
„cioplaj”, iar răspântiile  le-au însemnat cu o cruce. Ei i-au condus 
pe speologi în avene și după numele celor care le-au descoperit 
au fost botezate peșterile: Peștera/Grota lui Savu, Peștera lui 
Lucuță. Ciobanilor localnici li s-au alăturat de-a lungul vremurilor 
și alții, țuțuienii și bârsanii veniți de prin părțile Ardealului ori ale 
Transilvaniei sau și de mai departe, oltenii, adică cei veniți din 
Țara Oltului. Acești păstori ori baci, neștiutori  de cate, erau 
oameni „pricepuți la toate ” și căliți cu traiul aspru din munți. ei se 
mândreau cu „viața trăită în cetatea de piatră a ceahlăului, în 
pădurile de brazi și jnepeni alături de jivine și păsări, pășune pline 
de flori”. 
 Privind cerul și norii, știau schimbările vremii, îndrumau 
drumeții, cântau doina din fluier și sunau din bucium. Dar cel mai 
important lucru: păstorii ne-au transmis legendele muntelui, 
toponimele actuale și după numele cărora au fost denumite 
locurile lor preferate: Piatra Ciobanului, polița lui Răcilă, Polița 
Chirilenilor, Jgheabul lui Trifan, Polița lui Pârhan și altele. Din 
relatările ciobanilor locali mai știm că o mare parte a oierilor 
transhumanți păstoreau pe versantul apusean, pe când cei din 
satele învecinate, partea sudică a Ceahlăului. În zona vestică 
găsim Poiana Nițătoare, locul spre care își mânau ciobanii oile 
printre două stânci despărțite de un spațiu îngust să le tundă 
„nițele/mițele”, adică să le ia lâna. 
 Și tot în vest se află Pârâul și Valea Slatina, locului în care 
păstorii au descoperit că izvoarele acestei văi au apele sărate, 
le-au numit „slatină” și le-au folosit în închegatul laptelui pentru a 
scoate brânză foarte gustoasă.  
 Spre sud, între Poiana Văratic și Turnul lui Budu întâlnim 
Anezătoarea Oilor, denumire de loc foarte adesea confundată și 
folosită ca așezătoarea oilor. Termenul corect, cel de 
anezătoare, are a bază cuvântul amiază, spus în viu grai 
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moldovenesc „anează”, perioadă a zilei în care ciobanii aveau să 
ajungă în acest loc după un traseu anume stabilit și parcurs de 
ei, ori pentru un popas ori pentru adăpat într-un loc numit „la troci” 
și tot de ei amenajat. 
 Denumirea în sine a Ocolașului, vârful cel mai înalt 
menționat astăzi în lucrările de specialitate și hărți face trimitere 
la Ocoalele aflate pe munte pentru diverse utilizări, în speță 
pentru stâne. În general, în afara denumirilor amintind de 
activitățile păstorești, o parte a toponimelor se referă la diverși 
proprietare sau utilizatori ai unei zone sau terenuri. În cazul de 
față, numele de Ocolaș se referă mai urând la deținătorul sau 
utilizatorul ariei respective. Acesta avea titulatura de ocolaș - 
anume de șef de ocol.  
 Tehnicile străvechi se păstrează și în procesul de 
obținere a produselor lactate, la stânele de pe pășunile situate 
nu departe de sat.  
 Dar dincolo de preocupările tradiționale, locuitorii din 
preajma Ceahlăului au îmbrățișat, în ultimele decenii, și meserii 
moderne.  Astfel, mulți dintre locuitorii tineri ai satelor de aici au 
devenit constructori de drumuri, de obiective industriale și 
sociale, muncitori în fabricile de ciment și azbociment, muncitori 
în cariere, lucrători în transporturi. O parte dintre localnici 
lucrează în industria turismului la Durău.   
 Ocupațiile și activitățile „hanganilor” erau diverse, însă 
neadoptând o paletă foarte largă. Una dintre cele mai vechi 
meserii a fost plutăritul amintit chiar din vremea dacilor, și 
legenda spune că sașii secolului al XIII-lea duceau plute pe 
Bistrița, venind de la Rodna i Bistrița, spre câmpia Moldovei și 
istoricii încearcă să ne convingă că nu mai e numai o legendă. 
Din documentele lui Ștefan cel Mare aflăm că plutăritul este 
atestat șa 13 martie 1466, printr-o scuteală de vamă pentru pește 
sărat, pânză, fier, oale de lut și plute. Era o scutire pentru satul 
Negoiești, ținutul Neamțului menționând câteva activități ale 
vremii și proveniența slavă a denumirii este un alt martor al unei 
conlocuiri slavo-române. 
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 „Plutăritul a apărut odată cu exploatarea lemnului și a 
durat până la începutul secolului al XX-lea, mai ales odată cu 
creșterea necesarului de lemn și cerința tot mai mare a 
suveranului turc. Astfel, Moldova a devenit furnizorul de 
cherestea a imperiului otoman și plutele ce coborau pe Bistrița, 
luau calea Galațiului până-n Crimeea, pe mare. La 1763, turcul 
Ahmed-Resni Efendi, vorbește despre plutăritul pe Siret și 
Bistrița; plutașii grupați în cete conduse de dragomani sau pe 
cont propriu și erau din satele de munte Hangu, Bicaz, Broșteni, 
Galu lucrau pentru diferiți negustori ce licitau partizi la Piatra”21. 
 Lacul Izvorul Muntelui este cunoscut și sub denumirea de 
Lacul Bicaz și s-a format ca urmare a construirii barajului 
hidroenergetic. Situat la câțiva kilometri în amonte față de orașul 
Bicaz, pe cursul superior al râului Bistrița, Lacul Izvorul Muntelui 
este cel mai mare lac artificial amenajat pe râurile interioare din 
România. Totodată, lacul reprezintă locul unde se oglindește 
Muntele Ceahlău în zilele însorite. 
 Suprafața lacului variază în funcție de regimul de 
exploatare, cota maximă fiind situată la 516 m altitudine, iar cea 
minimă la 434 m altitudine. În medie, perimetrul lacului este de 
aproximativ 71 km, iar lungimea sa de 40 km. Apa lacului de 
acumulare este folosită pentru producerea de energie electrică 
în centrala hidroelectrică „Bicaz-Stejaru”, centrală cu o 
capacitate de 210 MW. Lacul se află într-o zonă cu un potențial 
turistic deosebit, în apropiere de parcul Cheile Bicazului. Crearea 
lacului de acumulare a dus la mutarea unor gospodării din 20 de 
sate. 
 „Barajul de la Bicaz, a fost construit între anii 1950-1960 
și unește Muntele Gicovanu cu Obcina Horștei. Este construit din 
30 de  ploturi separate prin rosturi etanșate amonte cu pene de 
beton armat și tole de cupru și străbătut de kilometri de galerii, 
puțuri de aerisire și nișe de vizitare. Barajul se prezintă ca un 

                                                           
21 Daniel, Dieaconu, La poale de Ceahlău- oameni, locuri, fapte, Cetatea 

Doamnei, Piatra-Neamț, p.73. 
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adevărat munte artificial, având o lungime de 435 m, înălțime de 
127 m și o lățime la bază de 119 m.”22 
 Portul popular din zona Ceahlău-Hangu se evidențiază 
prin suplețe și eleganță, varietate cromatică și ornamentală. 
Îmbrăcămintea femeilor este formată din camașă cu altișa, fotă 
(catrință) prinsă la mijloc cu bârneață îngustă (bete) și maramă. 
Nu lipsește o piesă foarte importantă, bondița (vestă scurtă fără 
mâneci din pânză groasă căptușită și împodobită cu motive 
florale stilizate, culorile predominante fiind negrul, verdele și 
roșul). Îmbrăcămintea bărbaților este formată din ițari, cămașă 
cu guler lat împodobită cu benzi de cusături mărunte colorate, 
bondiță și căciulă. 
 Din zona Bicazului Ardelean, se cunosc două obiceiuri de 
iarnă deosebit de pitorești, practicate și în prezent: „jocul caprei” 
( alături de „capră” iau parte la joc vornicul, căpitanul, mirele, 
mireasa, domnișoarele de onoare și un cântăreț din fluier); „Anul 
nou și Anul vechi” (alai de măști la care participă și personaje 
precum: Nunul mare, mireasa, mirele, Drușca și vornicul).  
 Anual în a doua duminică a lunii august, în poiana 
Durăului, are loc întâlnirea prilejuită de petrecerea câmpenească 
numită „Sărbătoarea Ceahlăului” sau „Sărbătoarea Muntelui”. Cu 
acea ocazie, vin locuitori din întreg ținutul Neamțului și din alte 
locuri din țară să participe la o sărbătoare care îți păstrează încă 
autenticitatea. Formații și soliști de cântece și dansuri din zonă 
se întâlnesc la un festival al cântecului și dansului. La data 
amintită aici se adună, pentru a urmări sărbătoarea, turiști de 
pretutindeni. Această manifestare folclorică, plină de originalitate 
și pitoresc, reeditează, într-un fel „nedeia” de odinioară. În câteva 
sate de la poalele Munților Ceahlău au fost organizate colecții 
muzeale etnografice. 
 Piatra Teiului situată în cuveta actuală a lacului de 
acumulare Izvorul Muntelui de pe râul Bistrița, este o rezervație 

                                                           
22 http://www.viziteazaneamt.ro/2009/09/24/lacul-izvorul-muntelui-bicaz-

judetul-neamt/ 
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geologică declarată monument al naturii din anul 1951.  Piatra 
Teiului a reținut atenția multor oameni de știință, cultură și artă. 
În legătură cu ea, circulă mai multe legende: „… Într-o văgăună 
a Masivului Ceahlău se ascundea cândva un căpcăun, un duh al 
răului, care ademenea fetele tinere, le ducea pe platoul din zona 
înaltă și le transforma în stane de piatră cu înfățișări foarte 
curioase. Locuitorii din vale, sin satul Vatra Călugărenilor, s-au 
înarmat cu topoare, buzdugane, coase, paloșe și au pândit la 
Gura Bistricioarei sosirea căpcăunului, pentru a-l prinde. Dar 
acesta i-a văzut pe oameni din vârful muntelui, și, înfuriat, s-a 
hotărât să-i distrugă la căderea nopții, când a dezlănțuit o furtună 
puternică. A smuls o stâncă uriașă din munți și, pornind în zbor, 
a hotărât să o arunce peste satul răzvrătit. Dar cu, desigur, exista 
și un duh bun al muntelui, duhul Ceahlăului, acesta, auzind 
plânsul muntelui după stânca furată și aflând durerea oamenilor, 
s-a hotărât să-i apere. S-a transformat într-un voinic mândru și a 
pornit în urmărirea căpcăunului, pe un cal înaripat, l-a ajuns si l-
a lovit cu spada peste ghiare. Stânca a căzut în altă parte, pe 
malul Bistriței, în locul unde o găsim acum. Localnicii i-au spus 
stâncii apărută peste noapte Piatra Dracului. Numele de Piatra 
Teiului la primit abia după ce a crescut pe un tei falnic, a cărui 
sămânță a fost adusă de vânt ori, după unii săteni, poate, 
copacul a fost plantat aici de vreun cioban…”23 
 Personalitate de seamă a arheologiei românești, 
Constantin Mătasă a avut numeroase preocupări pentru cultura 
nemțeană în general. Ca preot, alături de lucrarea „Preotul în fața 
datoriei de a lucra pentru ridicarea poporului” a fost ctitorul 
bisericii Precista din Piatra-Neamț. Ca mulți alți îndrăgostiți de 
meleagurile nemțene, și el întreprinde numeroase activități 
legate de promovarea peisajului din zonă: numeroase călătorii 
ca ghid, scrieri: „Călăuza județului Neamț” și „Palatul Cnejilor”. În 
ultima lucrare amintită preotul Mătasă descria astfel curtea 
boierească situată în incinta Mănăstirii Pionului: „Locuințele 

                                                           
23 După Constantin, Mătasă, Prin Moldova de sub munte, p. 80. 
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formau un pătrat înlăuntrul zidului cu două caturi încăpătoare și 
între rândul de sus și cel de jos mai era încă un etaj ascuns, ca 
de ascunzătoare și refugiere, de unde printre, prin ui ascuns bine 
și cei din curte se putea scoborî prin mai multe locuri în largile 
hrube dedesubt. Tainițele dintre cele două etaje se puteau vedea 
bine cu 70-80 de ani în urmă; mai sunt și astăzi bătrâni în sat 
care în copilărie s-au jucat, ascunzându-se în ele. Din vechile 
clădiri, afară de biserică, care se păstrează în bună stare, au 
rămas zidurile cu impunătoarele lor turnuri și se văd bine hrubele 
boltite din jur împrejur, sub vechiul palat formând fel de fel de 
cotloane, cu pereți dubli de zid și cu ieșiri întortocheate”24. 
 Zona în care sunt cuprinși Munții Ceahlău a fost locuită 
cu mult înainte de începutul erei noastre, urmele viețuirii 
oamenilor aici păstrându-se până în zilele noastre chir i porțiunea 
înaltă a masivului montan, în Curmătura La Scaune și în 
împrejurimile cabanei Dochia. Mai târziu, numeroasele 
frământări istorice din trecutul patriei noastre n-au ocolit acest 
teritoriu.  
 Palatul Cnejilor este un ansamblu monumente situat în 
vatra satului Ceahlău, reședința comunei eponime. În același loc 
două panouri ne îndeamnă să vizităm muzeul sătesc Ceahlău, 
așezat chiar la șosea, și monumentul istoric ce păstrează 
arhitectura din secolului al XVII-lea, amplasat la circa 100 de m 
de șosea, pe pantele de sud-est ale Obcinei Boiștea. Din 
stațiunea Durău până aici sunt doar 5 km, accesul la monument 
fiind foarte ușor.  
 Biserica de lemn din Bistricioara a fost construită în anul 
1780 și este situată în sat pe DJ 155 F, la 470 de m de drumul 
național 15, apoi la dreapta, pe o uliță, la distanță de aproximativ 
40 de m, în interiorul unui cimitir. Construcția este simplă, cu 
acoperișul din draniță, în patru ape, fără turle, din bârne 
acoperite cu șipci și tencuială. 

                                                           
24 Constantin, Mătasă, Palatul Cnejilor, p. 14. 
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 Comuna Ceahlău poartă denumirea muntelui ale cărui 
poale se află și despre care se spune că „este uni în spațiul 
românesc – are hram și are sărbătoare, dar mai mult decât toate 
are nenumărate legende și povești”, chiar și unul dintre miturile 
fundamentale ale poporului român: „Dochia și Traian”, mitul 
etnogenezei, cel atât de frumos versificat de Gheorghe Asachi. 
Are legende pe care le-a cunoscut Alecu Russo („Piatra 
Corbiței”, „Piatra Teiului”) sau Gheorghe Asachi („Legenda 
Serafimei”), Mihai Eminescu („Turnul lui Budu”), Calistrat Hogaș 
(„Legenda Panaghiei”) și multe altele știute de Mihail 
Sadoveanu, Constantin Mătasă, Ioan Găvănescul, în antologiile 
noastre reușind să fie culese și prezentate un număr de 49 le 
povești și legende ale Muntelui Ceahlău. 
 O lume populată cu ființe fantastice sau reale și personaje 
istorice este dezvăluită, exprimând creativitatea, măsura și bunul 
gust al munteanului de la poale de Ceahlău de la care a aflat 
Vasile Alecsandri frumoasele balade ale „Mioriței”, „Hoțul și 
domnița”, „Biserica risipită”.  
 Muntele Ceahlău n-a fost dintotdeauna așa cum apare 
astăzi, înalt, cu stânci multe îngrămădite spre vârf și cu codri spre 
poale. Se spune că Satana vroia să ajungă până sus la cer. A 
suflat o zi și o noapte de-a rândul de s-a strâns mulțime de piatră 
grămadă. Când a vrut Dracul să se urce spre cerul din care 
fusese alungat, Dumnezeu a blagoslovit și a pus mâna pe 
muntele care s-a clădit Ceahlăul. De atunci , Ceahlăul este 
munte sfânt.   
 „Se spune că Traian, împăratul Romei, a cucerit țara lui 
Decebal după lupte crâncene. Ca să supună toți dacii, i-a urmărit 
u armatele sale până spre răsăritul Daciei. Ajuns aici, a hotărât 
să ridice o stavilă împotriva barbarilor are pândeau dincolo de 
noua graniță a imperiului.  

Soldații romani și prizonierii daci au aduna mulțime de 
pietre și le-au îngrămădit, iar în vârf au pus stâncile cele mai 
mari. Pe cea mai înaltă dintre ele au pus toacă și un legionar 
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stătea cu ochi-n soare și vestea primejdia, bătând în acea toacă. 
Si așa a fost până la părăsirea Daciei de armatele romane.   

 Niciuna dintre stâncile Ceahlăului n-a aprins mai tare 
imaginația rapsozilor populari decât Panaghia și Dochia. Cică, 
Panaghia era o fată din satul Răpciuni, ce crescuse pe lângă 
vechiul Palat al Cnejilor, fiind una dintre fetele de casă ale Mariei 
Cantacuzino. Dar stăpâna sa își vede soțul ucis de către lacomul 
și neîndurătorul Duca-Vodă, iar ginerele, fiul lui Brâncoveanu, își 
pierde capul pe butucul de la Edikule.  
 Ieșită din umbra întunecată a Palatului Cnejilor, fata 
străluci în razele Soarelui. Feciorii din sate nu mai căutau alte 
fete la hora de duminică. Ba mai mult, nu mai pridideau cu grija 
pe care i-o acordau. Lăsau coasa, lăsau securea și joagărul și se 
strângeau în jurul fetei. Sfatul obștii, oamenii cei buni și bătrâni, 
asistau neputincioși la nebunia fiilor lor. Au mers la vataman și i-
au cerut să-i scape de farmecele Panaghiei spre a avea liniște în 
sat. Panaghia fu urcată sus pe platoul Ceahlăului, unde murise 
stoarsă de vlagă maica Nazaria, lângă stâncile trufașe, unde s-
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au adăpostit ereții și caprele negre. Auzise de un pustnic numit 
Ghedeon, dar găsise la adăpostul său de lângă Piatra Altarului 
doar oasele albite de vremuri. Urcă pe Toaca gândindu-se să-și 
afle liniștea în hăurile de dedesubt. Când, deodată, printre 
neguri, se ivi Soarele. Panaghia îl văzuse și rămase vrăjită 
privindu-l. Soarele se opri și el să privească pe frumoasa din vârf 
de stâncă. Și ceasuri întregi pierduse din drumul său spre asfințit. 
A doua zi Panaghia urcase din nou pe Toaca, iar soarele prelungi 
la nesfârșit șederea sa deasupra Ceahlăului. Dar Noaptea se 
rugase la Dumnezeu împotriva Soarelui care îi răpea din 
întuneric. Dumnezeu îi ocrotea pe cei ce se iubeau, dar erau 
încurcate cele hotărâte și decisese pedepsirea Soarelui 
îndrăgostit. Ceahlăul fusese înveșmântat în neguri negre și 
grele, iar Panaghia își aștepta în zadar iubitul să spargă cu razele 
sale ceața cenușie. Ea vroia să coboare în sat, unde văzuse 
lumina. Dar la poalele Toacei își simți cum picioarele îi prind 
rădăcini, cum sânul și brațele și umerii luaseră încremenirea 
pietrei. Doar ochii se ridicaseră spre Soare, care prea târziu 
învinse negurile. Se spune că inima ei îndurerată n-a încetat să 
bată, iar soarele și astăzi poposește mai mult deasupra 
Ceahlăului.”25 
 Un spațiu geografic destul de important pentru turismul 
românesc, Masivul Ceahlău, reprezintă pentru oameni leagănul 
drumeției moldovenești. La poalele acestuia natura și omul au 
creat numeroase și variate frumuseți. Acestea încântă ochii și 
mintea cititorului care dorește să afle cât mai multe despre istoria 
trainică a acestei comune. Comuna alături de Muntele Ceahlău 
prezintă măreție, cutezanță, poezie și întrunesc spiritul 
adevăratei naturi complexe și frumoase. Aici regăsim un bogat 
tezaur de obiective și trasee de atracție turistică. 
  

                                                           
25 Daniel, Dieaconu, Legende Muntelui Ceahlău, Cetatea Doamnei. 
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BICAZUL ARDELEAN - MONOGRAFIE 
 

ELENA COVASAN, Biblioteca Bicazul Ardelean 
 

M-am nascut la 24 aprilie 1970 in 
comuna Bicazu Ardelean, judetul Neamt, 
fiind cel de-al  doilea copil  al familiei  Simion 
si Virginia Toplicean. Casatorita  cu Toader 
Covasan sunt mama unui baiat de 10 ani 
numit Teodor Mihai. 
Cursurile scolii primare le-am inceput in anul 
1976 la Scoala Generala cu clasele I-VIII din 
Bicazu Ardelean. 
In anul 1984  am intrat la Liceul Industrial 
Bicaz –profil Electrotehnica. 
Dupa terminarea liceului m-am angajat 
imediat iar ulterior mi-am continuat studiile. 
In anul 2001 am absolvit Scoala Postliceala de invatatori-educatoare 
,,Grigore Tabacaru :din Bacau. 
In anul 2010 am absolvit Facultatea de Drept ,,Petre Andrei” din Iasi. 
Din anul 1990- prezent lucrez la Primaria Comunei Bicazu Ardelean, 
judetul Neamt unde am imbracat cu drag profesia de bibliotecar. 

 
SCURTA PREZENTARE  
COMUNA BICAZU ARDELEAN 

Comuna este compusă din trei sate şi anume:  

• Bicazu Ardelean avand cod poștal 617065 situat in 
centrul comunei, pe ambele maluri ale râului Bicaz 

• Telec  avand cod poștal 617066  care se întinde de-a 
lungul pârâului Valea Jedanului  

• Ticos  avand cod poștal 617067 aşezat la confluenţa 
pârâului Ticos cu râul Bicaz.   

Comuna Bicazu Ardelean este aşezată în partea de nord-est a 
ROMANIEI  şi aparţine din punct de vedere administrativ –
teritorial judeţului Neamţ.   
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Comuna este situată în partea de sud-vest a judeţului, pe 
drumul naţional 12 C, dinspre oraşul Bicaz spre Lacu Roșu - 
Gheorgheni.  

Comuna este situata la 44 km de orasul Piatra Neamt, 
municipiul resedinta de judet. 

De asemenea este situata la poalele muntilor in care mii 
de ani micul rau Bicaz a sapat cu meticulozitate celebrele forme 
de relief numite sugestiv chei si care sunt cele mai cunoscute in 
geografia Romaniei.  

Bicazu Ardelean se învecinează la vest cu comuna 
Tulgheș, la nord cu comunele Grințieș şi Ceahlău, la est cu 
comuna Tașca iar la sud cu comuna Bicaz Chei.  

Locuitorii comunei Bicazu Ardelean se mândresc cu 
frumoasele peisaje din împrejurimi, acestea conferindu-i zonei 
un deosebit potenţial turistic. 

Activitatea de baza a locuitorilor comunei a fost si este 
munca la padure si cresterea animalelor, in care se incadreaza 
aproximativ 55% din populatia comunei, atat in gospodariile 
individuale, cat si la agentii economici. 

Cele 2060 ha de pasune si 2824 ha de teren fanete, din 
care 1100 ha pasunabile, aflate in proprietate privata si pasunile 
comunale, precum si posibilitatea de pasunat in judetul Harghita 
permit cresterea unui numar de aproximativ 2300 capete de 
bovine, 6800 capete de ovine si caprine si 261 de capete 
cabaline. 

In activitati industriale (exploataterea si prelucrarea 
lemnului, materiale de constructii etc.) sunt ocupate aproximativ 
33% din totalul persoanelor apte de munca. 
In anul 1990 s-a construit o sectie de ape minerale care 
exploateaza zilnic aproximativ 25.000 l de ape minerale si care 
a creat aproximativ 70 de locuri de munca. 

Comuna Bicazul Ardelean oferă un climat natural 
deosebit, beneficiind de : 
- creste, pârâuri, stânci izolate, dealuri, peşteri, izvoare 
minerale ; 
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- condiţii climaterice favorabile: 
- bioclimat tonic-stimulent care creează condiţii pentru 
climatoterapie; 
- persistenta stratului de zăpadă până în lunile martie-
aprilie, ceea ce favorizează practicarea sporturilor de iarnă cum 
ar fi schiatul şi săniuşul; 
- vegetaţie caracterizată prin păduri de răşinoase şi pajişti 
alpine, faună bogată în specii cu valoare cinegetică (urs, capra 
neagră, vulpe, lup, cerb carpatin, porc mistreţ, căprior etc.), fond 
piscicol reprezentat prin păstrăv, lipan, specii prezente în apele 
repezi ale râurilor care se află în zonă. 
Posibilitatea practicării diverselor forme de turism: 
- turism de odihnă şi recreere datorită bioclimatului 
stimulent cu efecte pozitive asupra organismului - aeroionizare 
negativa, aerosoli răşinoşi - condiţii ce creează cadrul favorabil 
realizării climato-terapiei profilactice sau curative în tratarea 
diverselor afecţiuni : nevroză, surmenaj fizic şi intelectual, stări 
de debilitate hipertiroidiană etc; 
- turism pentru vânătoare în pădurile din împrejurimi; 
- turism pentru vizitarea bisericii ortodoxe „ Sf. M. Mc. 
Dumitru” , monument istoric datând din anul 1692, care se află la 
1500 m de centrul comunei. Apoi in nordul acestei biserici se află 
muntele Mărului, la sud-vest - dealul Dosul Iancului, la nord-vest 
- Masivul Ceahlău iar la est se află muntele Giurgeului. 
Printre cele mai importante obiective turistice amintim: 
Parcul Naţional Ceahlău 
Comunele nemţene Bicazu Ardelean, Tasca şi Poiana Teiului s-
au asociat cu Consiliul Judeţean Neamţ, cu oraşul Bicaz şi cu 
Direcţia de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău într-un 
proiect care vizează dezvoltarea managementului acestui parc 
naţional protejat. 
Parcul National Ceahlău acoperă o suprafaţă de peste 7.742,5 
ha şi este situat în vestul judeţului Neamţ, la 10 km vest de Bicaz 
fiind delimitat de văile Bistriței, Bistricioarei şi Bistrei.  



 

213 
 

BIBLIOTECA VĂII MUNTELUI : MEMORIE ŞI CULTURĂ 

Flora este dispusă etajat, printre speciile rare întâlnite se pot 
aminti laricele din ,,Poliţa cu crini" şi floarea de colţ.  

Fauna extrem de bogată este formată din specii ca: ursul, 
lupul, mistreţul, căprioara , jderul de pădure, veveriţa, şoarecele 
gulerat, şoarecele scurmător. 
Muntele Ceahlău este cel mai renumit şi mai impresionant masiv 
din partea centrală a Carpaţilor Orientali, fiind unul dintre puţinele 
complexe carpatine care mai pastrează încă eşantioane 
nealterate ale naturii. În plus, Ceahlăul este unul din cei mai 
bogaţi munţi în legendă şi mitologie.     Aici o poţi întâlni pe 
Baba Dochia, pe Vulturul lui Traian, pe Panaghia, Toaca şi mulţi 
alţii. 
 
Biserica Monument Istoric Sf. Dumitru 

Învăţătorul Augustin Barna (1929-1989) cercetând din 
punct de vedere istoric şi folcloric zona Bicazu Ardelean a stabilit 
ca dată a construirii bisericii ,,Sf. M. Mc. Dumitru” anul 1692, 
conform unui act existent la Biblioteca Naţională din Viena 
Austria. 

Biserica este construită din lemn de tisă, iar bârnele sunt 
încheiate în ,,coadă de rândunică" cu ajutorul cuielor de lemn. 
Planul bisericii este în formă de cruce, având un turn clopotniţă. 
Biserica este acoperită cu draniţă. Dimensiunile bisericii sunt: 
L=5,30 m, 1=8,32 m, h=12 rn.  

Biserica este pictată în  întregime în  stil bizantin de un 
pictor anonin.  

Pictura este realizată pe pânză de in, lipită cu răşină 
naturală de bârne, peste care s-a aplicat o emulsie făcută din 
lapte, brânză şi var. De remarcat în pictură sunt 
scenele:,,Răpirea lui Ilie la cer", „Hora serafimilor", „Crearea 
omenirii”, „Chipul morţii", etc. Desi comuna este o zona de tranzit 
intre Moldova si Transilvania, aici s-a dezvoltat o creatie 
populara cu un profund caracter specific locului. Astfel, 
costumele folosite de locuitorii comunei Bicazu Ardelean sunt in 
alb spuma laptelui, cu cusaturi cu negru, galben, verde, albastru, 
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cu bundite unde cusaturile care incanta ochiul sunt aplicate direct 
pe pielicica de miel. 

In ceea ce priveste creatia populara, orala, aceasta este 
vizibila mai ales cu ocazia sarbatorilor de iarna si a diverselor 
momente mai importante din viata omului: nastere, casatorie, 
diverse petreceri, cat si cu prilejul inmormantarilor. Astfel, cu 
prilejul Anului Nou copiii, grupati, avand in maini plugusorul 
frumos impodobit, ureaza gospodarilor urari referitoare mai ales 
la Badita Traian; din obiceiurile comunei de sarbatori face parte 
si Capra - costumatia fiind cea nationala cu panglici la caciula, 
iar costumatia caprei este alcatuita dintr-un covor romanesc 
impodobit cu batiste cu motive nationale, panglici, oglinzi si 

margele in siraguri lungi.   
Un alt obicei al sarbatorilor de iarna este spectacolul de 

teatru popular Jianul care, spre deosebire de felul in care este 
prezent in partile de campie, aici reliefeaza ocupatia asa-zisilor 
haiduci, vanatoarea, actiunea de razbunare a faradelegilor. 
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Trebuie subliniata contributia domnului prof. Barna 
Augustin Marcian si a sotiei sale Elena Barna, care au organizat 
un muzeu etnografic cu exponate care vorbesc deosebit de 
sugestiv despre viata si ocupatia locuitorilor acestor meleaguri 
din cele mai vechi timpuri. 
In ceea ce priveste educatia există 3 instituții de învățământ  
Școala Gimnazială Nr. 1, sat  Bicazu Ardelean 
Școala Gimnazială Nr. 2, sat Telec  
Școala Primară Nr. 1, sat Telec (Tosorog ) 

 

  

http://nu/
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C O M U N A F A R C A Ș A 
 

Orice călător, care se îndreaptă 
spre încântătoarea vale a Bistriței, după 
ce trece de viaductul de la Poiana 
Teiului și se îndreaptă spre Vatra Dornei 
, va vedea vechi așezări ale muntenilor 
printre care și comuna Farcașa. 

Comuna Farcașa este așezată 
în partea nord-vest a județului Neamț,pe 
cursul mijlociu al râului Bistrița( valea 
Bistriței ) între comunele Poiana Teiului 
și Borca .Ea se întinde între munții 
Stânișoarei pe partea stângă și munții 
Bistriței pe partea dreaptă. Se învecinează la nord cu comuna 
Borca ,la est cu comuna Pipirig și la sud-est cu Poiana Teiului  și 
traversată de DN 17 B – Poiana Largului – Vatra Dornei. 

Numele localității (Se spune într-o legendă ), ar veni de la 
întemeietorul satului Farcașa-plăieșul Farcaș . În acea legendă 
se spune că Sobieski  a plecat rușinat de la Cetatea Neamțului , 
iar Stefan cel Mare a răsplătit ,pe cei care au apărat cetatea, cu 
anumite suprafețe de teren. Printre aceștia se afla și plăieșul 
Farcaș. O altă legendă spune că numele Farcașa vine de la 
ungurescul ,,forcoș” ,care  înseamnă lup, astfel se știe că în 
pădurile din zonă  erau foarte mulți lupi. 

Totuși, prima mențiune documentară s-a găsit în anul 
1437 , când,, Ilie Voievod dăruiește Mănăstirii Neamț o moșie a 
cărei hotarnică se reține : 1437 (6945) martie 12, Suceava , Ilie 
voievodul  Moldovei hotărnicește moșia din jurul Mănăstirii 
Neamț despre hotarul cetății cu muntele Neamțului  
Hotare : gura izvorului Mustei , Cetatea  Neamțului ,Drumul 
Neamțului, Obrajie, gura Carpănului (Carpinul) , Pârâul 
Neamțului, gura Peperigului, Slatina,Obârșia Largu și a 
Farcașei…. scrie Pasco gramatic”. 
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În anul 1501 Ștefan cel Mare împuternicește călugării de 
la Mănăstirea Neamț să încaseze taxe pentru pământ și pescuit. 
,, Iași 27 iunie 1501”. 

Alte mențiuni documentare : Alexandru Lăpușneanu 
donează în 1558 Mănăstirii Slatina moșiile : Mădei ,Borca 

,Sabasa și Farcașa doar o parte.   
 Numele satului este atestat în hărțile lui Bawr 1774 și 

Otzellowtz 1790. 
 Inscripția  de pe strana din biserica veche din Farcașa ,, 

să se știe că eu am făcut această strană Moisei Pliăicu,leat 
7282(1774).  Datând din anul 1774 a fost declarată ca și 
monument istoric,cu  denumirea ,, Cuvioasa Parascheva”. 

 Se mai știe că cel mai vechi recensământ a fost făcut în 
anul 1774, în care locuitorii  au fost trecuți nominal , însă acest 
document se află într-o bibliotecă din Moscova.   
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După anul 1800 se găsesc diferite documente de 
recensământ în arhivele statului Iași . 

Comuna Farcașa are suprafețe mari de păduri de 
conifere și foioase, în care trăiesc mamifere mari și mici ,precum 
și multe specii de păsări. 

 Relieful este format dintr-o mulțime de culmi muntoase și 
deluroase , cele mai înalte vârfuri fiind : Bivolul 153o m. , Hălăuca  
1509 m.,Reazemul Mare – 1435 m., Tifla 1337 m., Baicu  - 1384 
m.. 

Teritoriul comunei are o rețea hidrografică bogată în ape 
cristaline ( Râul Bistrița ) și pâraiele afluente Stejaru , Farcașa și 
Popești . Râul Bistrița are cel mai lung curs montan din 
România(din lungimea de 28o Km. – locul  2 în țară , 216 Km . 
străbate zone muntoase, dintre care și 5 km. prin comuna  
Farcașa. 

Clima este una caracteristică regiunii muntoase ,astfel 
verile sunt temperate ,iernile nu prea geroase , primăvara ,vara 
și toamna cad ploi abundente. 

Din constatările făcute reiese clar că ,în cea mai mare 
parte locuitorii comunei sunt veniți din Transilvania , Bucovina și 
mai puțin din părțile Ozanei.  

Comuna Farcașa are 5 sate componente . Pornind de la 
locul numit Vârlanu , unde soarele nu pătrunde din noiembrie 
până în martie și până la Vadu Rău , pe partea dreaptă a râului 
Bistrița se află satul Frumosu  așezat pe două terase  străvechi .  

Cel care a vorbit prima dată despre Farcașa și în special 
despre Frumosu ,este Ion Creangă . Farcașa fiind situată în 
pitoreasca vale a Bistriței , în creierii munților , apărătorii  din 
totdeauna a neamului nostru românesc  a fost menționată și în 
alte lucrări literare : 

 ,,… Din vale de Farcașa ,între Bâtca Frumosului și runcul 
Popești , Bistrița o rătează de fugă aruncând pluta peste praguri 
, plesnind-o de apă și astfel în jocuri și cântece de valuri întră în 
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ținutul Neamțului ”- Alex. Vlahuță – Pe plută de la Dorna la Piatra 
.  

Dacă privim din satul Frumosu, pe partea stângă a râului 
Bistrița vedem un alt sat component al comunei – Popești ,căruia 
înainte de anul 1900 i se spunea Crăpăturile, datorită reliefului 
accidentat din zonă . Numele de Popești i s-a  dat mai târziu după 
numele mai multor  familii ce-l populau . Aici s-a construit prima 
biserică din lemn în anul 1889 având ca preot paroh pe 
Danielescu Iacob, urmat de fiul său Danielescu Gavril , care au 
păstorit-o 39 de ani. Ca mențiune documentară poate fi 
considerată inscripția de pe piatra funerară a preotului Daniil Hițu 
( strămoșul familiei Danielescu ,venit din  Ardeal ) : ,,  Aici 
odihnește preotul Daniil și prezvitera Parascheva ”. 

În anul 1908 a fost deschisă școala din satul Popești , 
având ca învățător pe Toma Alexandrescu – absolvent de 
gimnaziu.  
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Mai în deal de podul ce desparte Frumosu de Farcașa , 
printre pietrele care se sfărmau de apă, era odinioară un vad . 
Zgomotul care se producea în lupta dintre unde și pietre era 
îngrozitor, de aceea  locul a fost numit Vadu Rău ,aici găsindu-
se urme din timpul luptelor dintre turci și voluntarii căpitanului 
Iordache (1521). Pe partea  dreaptă a râului se spune ca ar fi 
existat o cârciumă ,, La Făgădău ”,așa cum îi spuneau bătrânii,ba 
chiar și Șf.O. Iosif într-o doină : 
                                     ”… La Făgădău  
                                           La Vadu Rău 
                                           Sus la răscruci 
                                           Vin trei haiduci 
                                           Pe cai mărunți,, . 
                         Plecând de la Vadu Rău  întâlnim satul Farcașa,  
al cărui nume  îl poartă comuna  și este așezat pe partea stângă 
a râului Bistrița. Ca stare materială fărcășenii erau mai înstăriți 
,față de celelalte sate ale comunei. Școala oficială din Farcașa a 
fost dată în folosință în anul 1857 . Primul învățător fiind  I. 
I.Mironescu  venit din Nicorești. Metodele de predare a 
cunoștințelor au făcut ca școala Farcașa să fie recunoscută ca 
cea mai bună de pe valea Bistriței,astfel veneau elevi și din alte 
localități. Avea dreptul să elibereze atestate de cântăreți 
bisericești. După Mironescu a urmat o pleiadă de dascăli dintre 
care și Teodor Danielescu (1889 -1923) ,unul dintre cei mai vechi 
dascăli pe care i-a avut școala Farcașa. În 1919 prin strădania 
înv. Danielescu  a fost construită o școală nouă din cărămidă  cu 
două săli de clasă. În anul 1933 erau înscriși un număr de 79 
elevi în cls. I- IV cu 2 posturi, având ca director înv. Popovici și 
soția  acestuia , învățătoare. 

În Farcașa mai funcționau  2 cooperative , una de consum 
și cealaltă de achiziții material lemnos, tot prin inițiativa  
directorului Popovici. Ambele aveau o activitate lăudabilă, 
contribuind la ridicarea nivelului de trai al localității și în același 
timp contribuind la refacerea școlilor  și bisericilor existente . ( 
date culese de D. Popovici). 
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Un alt sat component al comunei ,este Stejaru. Din 
bătrâni ,se spune că numele satului vine de la un stejar falnic, 
împrejurul căruia s-ar fi închegat acest sat începând cu anul 1750 
. În primul război mondial satul Stejaru, a fost unul din centrele 
de operațiune a armatei române de pe valea Bistriței. Și astăzi 
se văd urmele de tranșee care au brăzdat culmile munților din 
zonă. Satul a suferit foarte mult, familiile au  fost deportate la mari 
distanțe de casă în vederea protejării, acesta refăcându-se foarte 
greu după distrugerile din urma războiului. Fiind un sat mai retras 
,a fost ferit de bolile care bântuiau  la acea vreme. Această 
izolare și lipsă de comunicare cu centrul comunei a ținut locuitorii 
satului departe de lumina culturii .lipsa de școală și învățători i-a 
situat pe o treaptă inferioară de cultură, astfel  50%  din locuitori 
erau analfabeți. 

Școala oficială  în satul  Stejaru a luat ființă în anul 1919 
cu 2 clase ( I , a II –a ). Până la această dată puținii copii mergeau 
la școala Farcașa.  

De satul Stejaru ținea un cătun numit Bușmei,  care s-ar 
fi întemeiat cu 50 -60 de ani mai târziu , care era înconjurat de o 
muțime de culmi deluroase și muntoase . 

 Între satele Stejaru și Borca ,pe partea stângă a rîului 
Bistrița se afla Pîrîul Pântei, tot  sat component al Farcașei. Nu 
se cunosc întemeietorii acestuia, dor că locuitorii în marea 
majoritate erau veniți din Ardeal înainte de anul 1800, a căror 
ocupație era plutăritul și munca în fabricile de cherestea. 

Ocupația principală a locuitorilor comunei era : creșterea 
animalelor, exploatarea lemnului și mai puțin agricultura 
deoarece  suprafețele agricole erau foarte mici. Femeile erau 
bune gospodine, înafară de creșterea și educarea copiilor,  
țeseau stofe pentru îmbrăcăminte , coseau cămăși naționale cu 
altiță,  pe care le purtau în special în zile de sărbătoare, lucrau 
cojocărie . 

Obiceiurile și datinile se păstrau cu strictețe, fiind un bun 
prilej de bucurie și desfătare , atât cu  ocazia sărbătorilor de 
iarnă, cât  și la botezuri ,nunți ,cumetrii.  În cântecele lor se arăta 
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ura împotriva asupritorilor și dorul de haiducie, de casă și de cei 
dragi , 
                                    ,,  Floricică de trifoi 
                                        Vai de noi și vai de voi ! 
                                        C-a-nceput iarăși război. 
                                        Mareșale, mareșale, 
                                        De ce lași satele goale ? 
                                        Rămân casele pustii 
                                        Și orfani bieții copii.   
                                      

               FARCAȘA DUPĂ ANII 1944-1945 
 Rănile flagelului care au început în anul 1939 au fost 

foarte adânci. Pentru vindecarea acestora  s-au   făcut mari 
sacrificii de către toți locuitorii comunei. În primul rând au fost 
eliminați toți profitorii din comună , o nouă conducere a preluat 
frâul  destinului comunei . Cu pași înceți dar siguri , au fost  
remediate toate neajunsurile și floarea belșugului și realizărilor 
și-a deschis petalele. Nivelul de trai și cultură al localității  s-a 
ridicat la o treaptă superioară necunoscută până atunci .  

Dacă în anul 1938 în comună erau doar 3 cârciumi și 2 
prăvălii, după anul 1944 în toate satele comunei s-au construit 
magazine, școli, cămine culturale. 

Numai în anul 1966 au fost construite un număr de 66 
case de locuit, materialele de construcții fiind lemnul, dar care a 
fost înlocuit și cu cărămidă, iar dranița cu tablă sau țiglă. Tot în 
acest an au apărut unități cooperatiste, astfel crescând volumul 
vânzărilor.  

 O altă dovadă a creșterii nivelului de trai este înființarea 
unei unități CEC , unde locuitorii depuneau banii care le 
prisoseau ( la acea dată erau 1144 librete CEC .) 

În anul  1954  a început construcția unui dispensar uman 
în centrul comunei, fiind dat în folosință în anul 1958, când a fost 
amenajată și o casă de naștere . 

  În ceea ce privește activitatea de învățământ putem 
spune că au fost preocupări deosebite. Astfel toate școlile din 
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comună au fost renovate, cumpărându-se materialele necesare 
desfășurării în bune condiții a procesului  de învățământ . 
Datorită faptului că numărul de copii a crescut simțitor , la școala 
din centrul comunei , s-au mai construit săli de clasă , un 
laborator , bibliotecă școlară și atelier școală. Grădinița de copii 
funcționa într-o casă particulară , iar în anul 1974 s-a dat în 
folosință noul local.  

Prin inițiativa conducerii comunei, în centrul acesteia , în 
locul numit ,,Schela ” , care pe vremuri  era domeniul coroanei, 
au început lucrările de construcție a unui cămin cultural ( 1948 ) 
, fiind dat în folosință în anul 1952, având și cinematograf. Ulterior 
pe scena căminului  cultural au fost aduse formații artistice din 
Piatra Neamț , din Bacău , care au prezentat teatru , muzică 
populară, etc. Cu toate acestea formațiile artistice de la noi nu s-
au lăsat mai prejos, întorcând vizita cu formații artistice dintre 
care : corul mixt , formația de dansuri populare românești ,teatru, 
brigăzi artistice, soliști vocali și instrumentiști , recitaluri și altele. 
Pe scena căminului cultural au fost prezentate și jucate piese de 
teatru folcloric ,prelucrări din folclorul local ,,Jianul” , piesa 
haiducească varianta Farcașa , cu care s-a ajuns la faza 
internațională. Poza cu jianul și haiducii 

 Cel care s-a implicat trup și suflet în activitatea culturală 
și nu numai și ca și personalitate importantă a acestei localități ( 
deși nu este născut în comună ) , amintim pe regretatul învățător 
Ioan Luca . Și-a dăruit  toată viața activității culturale și școlare 
din comună, culegând folclor autentic local cât și din vecinătate 
în perioada anilor 1956-1996  , după care a lansat o carte ,, 
Folclor literar ” și ,,Cântece din Farcașa ” ce se păstrează în 
biblioteca  comunală. A adunat foarte multe obiecte vechi , care 
scot în evidență ocupațiile locuitorilor și obiceiurile străvechi cu 
care  a realizat o colecție etnografică ce se află într-o încăpere a 
sălii de sport.  Poza cu I. Luca. 

Tot în incinta căminului cultural a fost creat spațiu pentru 
biblioteca comunală ,care la acea dată avea un număr de 7871 
volume de cărți . În anul 1966 , erau înscriși  un număr de 1932 
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cititori. Satele Popești și Stejaru aveau câte o filială a bibliotecii, 
iar în satul Frumosu erau 2 biblioteci. Ca și cartea , au început 
să apară un număr cât mai mare de aparate de radio, astfel în 
curs de 5 ani s-au procurat în comună 340 aparate . Au apărut 
publicațiile , astfel în 1938 erau 12 abonamente , iar după 1950  
numărul acestora a crescut la 321 la ziare și 330  la reviste.  

 În anul 1959 meșteri buni  ai uzinei Bicaz au început să 
întindă cabluri pentru curentul electric , ca peste puțin timp să 
ajungă și la noi ,,Să vină Bicazul / s-alunge necazul ” ( așa cum 
spunea o creație populară locală). 

Între anii 1975 -1976 a fost construită baia comunală , de 
care se foloseau cetățenii comunei , apoi în 1976 a fost dată în 
folosință  sala și terenul de sport din centrul comunei. Între anii 
1977-1978  s-a instalat  centrala telefonică ce avea un  număr de 
204 abonați . În următorii ani comuna a înflorit continuu astfel 
numărul populației a crescut  la peste 3200 locuitori ,numărul 
gospodăriilor fiind  1230, au luat ființă societăți private , 
întreprinderi individuale,asociații familiale la care lucrează 
populația din comună. Activitatea turistică  a luat avânt, 
construindu-se pensiuni, unde turiștii se bucură de serviciile 
acestora, putând vizita toate împrejurimile cu frumusețile lor  în 
toate anotimpurile.  Ca dovadă al gradului ridicat de civilizație 
comuna dispune de aducțiune de apă curentă , canalizare , 
modernizare de drumuri comunale . În continuare se lucrează la 
proiecte de interes local , pentru îmbunătățirea  nivelului de trai 
raportat la cerințele actuale. 
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