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1. Mormântul sublocotenentului erou Emil Rebreanu – Palanca 

Monumentul a fost construit în memoria sublocotenentului Emil Rebreanu (fratele scriitorului Liviu 
Rebreanu și eroul romanului Pădurea Spânzuraților). Pe micul platou situat în imediata vecinătate a 
drumului național Comănești – Miercurea Ciuc se mai află un monument dedicat armatei sovietice și un alt 
monument (construit recent) dedicat tot sublocotenentului Emil Rebreanu. 

2. Ansamblu de instalații tehnice – Ciugheș 

Ansamblul este format dintr-o moară și un ferăstrău, ambele cu acționare hidraulică. Instalațiile sunt 
funcționale, dar canalul de alimentare cu apă trebuie refăcut (adâncit). Ansamblul este în proprietate 
privată; actualul proprietar locuiește în Miercurea Ciuc iar vizitarea interiorului se poate face doar prin 
amabilitatea vecinului care are grijă de proprietate. Nu există indicator! 

3. Situl arheologic de la Poduri – dealul Ghindaru 

Situl arheologic de pe dealul Ghindaru este în top 5 la nivel european. Aici s-au descoperit numeroase 
obiecte cu o vechime de aproximativ 7000 de ani. În multitudinea de unelte, arme, vase și statuete găsite 
aici, cea mai importantă descoperire este cunoscută sub numele de „soborul zeițelor” sau „zânele de la 
Poduri”. Descoperirea atestă existența pe aceste meleaguri a unei societăți tribale matriarhale. Ansamblul 
este alcătuit din 15 statuete pictate mari, 13 tronuri, alte 6 statuete mai mici, nepictate şi două mici obiecte 
neidentificate. Obiectele descoperite în acest sit arheologic pot fi admirate în Muzeul de artă Eneolitică 
Cucuteni și în Muzeul de Istorie și Arheologie - ambele situate în municipiul Piatra Neamț. 

4. Biserica de lemn „Sf. Gheorghe" – Șesuri 

La Șesuri, în lunca râului Tazlăul Sărat, unde a fost strămutat vechiul sat Costeşti, se găseşte una dintre 
cele mai vechi biserici de lemn din Moldova. Construită în anul 1648 de Iftimie Cămărașul a fost renovată 
de mai multe ori, ultima oară în anul 1951. În ultimul timp, mai ales după construcţia noii biserici din 
Şesuri, aceasta a fost dată uitării, acum aflându-se într-o stare avansată de degradare. 

5. Statuia lui George Enescu – Tescani 

Situată în parcul dendrologic din jurul Ansamblului conacului Rosetti-Tescanu, statuia a fost realizată de 
Boris Caragea în anul 1957. La momentul realizării statuii, Boris Caragea era sculptorul oficial al ideologiei 
comuniste, în care credea sincer. 

6. Biserica de lemn „Intrarea în Biserică" – Luncani  

Biserica datează din 1777, intrând în categoria monumentelor istorice de arhitectură de interes național și 
se înălță în satul Luncani din comuna Mărgineni. Mică, cu lemnul înnegrit de ani, este una din cele mai 
frumoase biserici din județul Bacău. Biserica impresionează prin arhitectura unică și prin faptul că podeaua 
pridvorului este confecționată din pietre mari și perfect rotunde, care îndreaptă vizitatorii în interiorul ei. 

7. Dispensar – Gârleni  

Construit la sfârșitul secolului al XIX-lea de către un medic devotat comunității, dispensarul din Gârleni 
este un motiv de mândrie pentru localnici, mulți dintre ei fiind născuți în această clădire, pe vremea când 
aici exista și o maternitate. Parțial restaurată, clădirea principală a început să capete aspectul cochet pe 
care-l avea odată. Pentru punerea în valoare a acestui monument de arhitectură este necesară 
restaurarea integrală atât a corpului principal cât și a celui secundar. 

8. Conacul Zarifopol – Cârligi  

Construit în anul 1850 de către boierul moldovean Ștefan Catargiu, conacul ajunge în proprietatea familiei 
Zarifopol, venită aici cândva, din Grecia. Primul Zarifopol de care se știe este George Zarifopol, „fermierul 
cu doctorat în chimie şi studii de agronomie la Paris”. O legendă spune că unul dintre proprietari s-ar fi 
sinucis în această clădire, în încăperea ce avea să fie folosită ulterior drept cancelarie pentru școala ce a 
funcționat aici. Probabil (și) din cauza acestei legende, conacul este considerat a fi „bântuit”. Se spune că 
în conac se pot auzi voci, pași, diverse zgomote ciudate iar localnicii îl numesc „Casa diavolului”. 

9. Biserica de lemn „Sf. Nicolae" – Ciolpani  

Biserica de lemn „Sfântul Nicolae” din Ciolpani este o biserică ortodoxă aflată pe raza orașului Buhuși. A 
fost clădită în anul 1730 în locul unei biserici mai vechi. Este construită din lemn masiv de stejar și 
acoperită cu șindrilă. Este una dintre cele mai mici biserici din Moldova, având 7 metri lungime si 5 metri 
lățime. Pe tocul sculptat al ușii de la intrare, în partea de sus, sunt dăltuite două pisanii în slove chirilice: 
una din 1730, când a fost ctitorită biserica și cea de a doua din 1846, când biserica a fost acoperită pentru 
a doua oară cu șindrilă. Între anii 2000-2002 biserica a fost restaurată după proiectul inițial, înlăturându-i-
se pronaosul, turnul clopotniță și alte elemente de construcție moderne. 

10. Casa pictorului Nicu Enea – Bacău  

Construită la începutul secolului al XX-lea, micuța casă, în care a trăit și a lucrat pictorul Nicu Enea (1897-
1960) – discipol al lui Camil Ressu – este acum sufocată de blocurile ce o înconjoară. Muzeu din anul 
2005, casa adăpostește alături de un număr de 55 de picturi semnate Enea, Steriadi și Tonitza, o serie de 
fotografii și alte obiecte personale ale pictorului. În fața casei găsim o statuie a artistului, iar în spatele 
acesteia o bisericuță de lemn. 

11. Colegiul Național "Ferdinand I" – Bacău  

Colegiul Național “Ferdinand I”, una dintre cele mai apreciate școli din județ, este și cea mai veche 
instituție de învățământ din Bacău. Înființat în anul 1867 sub forma unui gimnaziu clasic, primește odată cu 
începerea construcției actualei clădiri, în anul 1891, denumirea de Gimnaziul “Principele Ferdinand”. 
Garabet Ibrăileanu, Vasile Pârvan, George Bacovia, Solomon Marcus, Alexandru Piru sunt doar câteva 
dintre personalitățile care au studiat în decursul timpului în această instituție de învățământ. 

12. Casa Arhitect George Sterian – Bacău  

Casa arhitectului George Sterian, una dintre cele mai frumoase clădiri din Bacău, este un monument 
istoric, de importanță națională, încadrat în Clasa A. Chiar dacă nu mai este ceea ce a fost în 1921, anul 
construirii, clădirea impresionează și acum prin măreția și frumusețea ei arhitecturală. Din păcate, 
vizitatorii trebuie să admire monumentul de pe strada Eminescu Mihai 10 doar pe dinafară. Măiestria 
construcției  este dată  îndeosebi de acoperișul cu  turnuri și mici ziduri crenelate, fapt care  amintește de  

castelele medievale, prin colonete, ferestre și ornamentații deosebite. Alte două clădiri spectaculoase 
dintre cele proiectate de George Sterian sunt Ateneul Cultural din Bacău, distrus într-un incendiu și 
Cazinoul din Slănic Moldova. 

13. Conacul Rosetti-Brăescu – Măgura  

Domeniul pe care a fost construit, în anul 1904, Conacul Rosetti-Brăescu din Măgura este situat lângă 
drumul E574 (Bacău-Brașov). În jurul construcției principale, destinată locuirii, se află și alte construcții ale 
curții boierești: magazie, cramă, afumătoare. Impresionant prin arhitectura în stil neoclasic specifică 
începutului de secol XX, în prezent conacul Rosetti-Brăescu este, cel puțin aparent, abandonat, într-o 
stare de tranziție spre ruină. În imediata apropiere, pe același domeniu, se află un alt monument istoric, 
Biserica „Sf. Nicolae” (1786). 

14. Situl arheologic de la Brad – punct „Zargidava"  

Peste 200 000 de piese – podoabe, arme unelte, obiecte ceramice, podoabe, obiecte de uz casnic – au 
fost descoperite la Situl Arheologic de la Brad în 4 decenii de cercetări. Multe dintre piesele descoperite, 
inclusiv primele obiecte din aur aparținând Culturii Cucuteni, sunt expuse la Muzeul de Istorie Roman. 
Menționată de Ptolemeu acum 2000 de ani, cetatea Zargidava – singurul sanctuar geto-dacic din Moldova 
– este prima aşezare descoperită ce atestă organizarea oraşului la daci, prin elemente specifice: piaţă, 
sanctuar, palat al şefului militar. 

15. Biserica de lemn „Sf. Nicolae" – Dămienești   

Originală și încă impunătoare, biserica de lemn din Dămienești a fost construită în anul 1772 de către 
mazilul Nicolae Momitco. În apropierea bisericii sunt cruci de piatră foarte vechi și un monument din 
marmură de Carara. Textul de pe soclul monumentului este emoționant: ELENA MORTZUN/Născută 
Jochim/Născută în 1857, aprilie 26 şi răposată în 1879, iunie 20./ Din mare iubire de soţul mieu 
iubit,/Neîndurata moarte, în lacrimi m-a răpit./Vai, umbra mea de-atuncea cu dragoste urmăreşte/De tine, 
zi şi noapte, ea nu se despărţeşte./Şi când adie vântul cu glasul său cel jalnic,/Dumbrava când suspină, 
când geme râul tainic,/Spuind pioasă rugă, de-aici, la Dumnezeu,/Să ştii atunci, iubire, că este glasul 

mieu.  

16. Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva" – Răchitoasa  

Biserica din lemn cu hramul „Cuvioasa Paraschiva”, construită de clucerul Enache în anul 1677, a fost 
mutată – ca de altfel multe biserici de lemn – în locul actual în anul 1922. Iniţial biserica avea hramul 
Adormirea Maicii Domnului şi era situată pe dealul opus, lângă zidul fostei mănăstiri, de asemenea 
monument istoric şi care în prezent este supusă unui amplu proces de restaurare. Biserica impresionează 
prin pridvorul deschis, frumos sculptat, simbolurile solare încrustate în jurul intrării, prin arta cu care a fost 
decorat lemnul, în general. 

17. Casa sculptorului George Apostu – Stănișești  

George Apostu a fost unul dintre cei mai valoroşi sculptori români, după celebrul Constantin Brâncuşi – 
care a constituit și o sursă de inspirație pentru el. „Tatăl şi Fiul“, „Laponele“ şi „Fluturi“ sunt câteva dintre 
cele mai cunoscute lucrări ale artistului. A fost distins cu importante premii printre care Premiul Ioan 
Andreescu al Academiei Române - în 1966 și Marele premiu pentru sculptură al Uniunii Artiștilor Plastici 
din România în 1970. În ultimii ani, în a doua jumătate a lunii august, la casa memorială din Stănișești se 
organizează Tabăra de Creație „Împreună cu George Apostu, la el acasă”. 

18. Biserica de lemn „Sf. Apostoli Petru și Pavel" – Pogleț  

Biserica de lemn „Sf. Apostoli Petru și Pavel" apare atestată documentar în anul 1752 și este ctitorie a 
boierului Constantin Balş. Popular este cunoscută sub numele de Mănăstirea Pogleț, iar în vechime, 
începând cu secolul al XVII-lea ca schitul Sucmezeu. Arhitectura are elemente decorative lucrate în lemn, 
rozetele ce constituie cheia bolții, evazarea streșinii în zona pridvorului care este deschis, preluat din 
arhitectura caselor țărănești din zonă, toate acestea exprimând arta construcției bine stăpânită de meşterii 
populari. Mănăstirea Pogleț se află în sud–estul judeţului Bacău, în partea de nord a Comunei Corbasca, 
într-o poiană mare, înconjurată din toate părțile de păduri de stejar, oferind un tablou de poveste. 

19. Biserica de lemn „Sf. Nicolae" – Orbeni  

Biserica din Orbeni este un simbol al rezistenței prin credință și prin cultură. Acum trei secole, câțiva 
călugări ortodocși au construit în pădure un schit. Biserica de lemn a schitului era, într-un fel, emanația 
locului, deoarece conținea doar materialele pe care le-a oferit pădurea, ușor modificate. Pe la jumătatea 
secolului al XVIII-lea, schitul a fost părăsit din cauză că era mereu prădat și amenințat, iar biserica a fost 
mutată în sat. În 1785, catapeteasma adusă din pădure nu s-a potrivit exact, încât a trebuit tăiată puțin pe 
margini, dar această stângăcie e chiar dovada că nu s-a construit pe loc și un argument în plus pentru 
atitudinea mioritică a românului care se retrage din calea răutăților. Restaurată la sfârșitul secolului al XX-
lea, biserica monument este expresia unei frumuseți simple și a legăturii noastre cu natura și cu istoria. 

20. Conacul Elias – Sascut  

Jacques Elias (1844-1823), un important om de afaceri și consilier al regelui Carol I, este întemeietorul 
localității Sascut. Deoarece nu a fosta niciodată căsătorit și nu a avut copii iar cei doi frați ai săi erau 
decedați, Elias lasă Academiei Române, prin testament, întreaga sa avere (mii de hectare de teren, 
imobile situate în București și în alte capitale europene, importante mine, fabrici și milioane de lei în 
acțiuni). Academia Română gestionează această avere (din care face parte și modestul conac de la 
Sascut) prin intermediul Fundației Familiei Menachem H. Elias. Se spune că Mihail Sadoveanu obișnuia 
să vină deseori la acest conac unde avea chiar o cameră personală; se mai spune că în această cameră 
ar fi scris “Venea o moară pe Siret” și că există o declarație scrisă de Sadoveanu care atestă acest lucru. 
În prezent conacul este înconjurat de o fermă viticolă și pomicolă, administrată de aceeași fundație și 
poate fi vizitat prin bunăvoința angajaților fermei. 

21. Conac – Ștefan cel Mare  

Conacul este o construcție fără etaj, cu pereții masivi de piatră și cărămidă, boltită cu arce moldovenești și 
mici cupole sferice. Locuința boierească cuprinsă întru-un parter ridicat deasupra unor pivnițe se compune 
dintr-o sală care străbate clădirea de la un capăt la altul, acoperită cu un leagăn pe arc dublu. Casa 
boierească de la Ștefan cel Mare se asemănă prin plan cu casa Cantacuzino-Pașcanu din Pașcani, dar se 
diferențiază prin dimensiuni și număr de camere. 



 

❷ 

 

❶ 

 

❸ 

 

❹ 

 

❺ 

 

❻ 

 

❼ 

 

❽ 

 

❾ 

 

❶⓿ 

 

❶❶ 

 

❶❷ 

 

❶❸ 

 

❶❹ 

 

❶❺ 

 

❶❻ 

 

❶❼ 

 

❶❽ 

 ❶❾ 

 

❷⓿ 

 

❷❶ 

 

❷❷ 

 

❷❸ 

 

❷❹ 

 

❷❺ 

 

22. Ansamblul bisericii „Sf. Voievozi" – Rădeana  

Ascunsă vederii de un colţ de deal, biserica de la Rădeana, construită în 1628 de 
Ştefan Dumitraşcu şi soţia sa Zenica, este impozantă şi originală. Biserica este 
înconjurată de un zid de incintă, iar pe peretele vestic pot fi identificate diferite 
simboluri, unele solare, ce par la prima vedere venite din altă lume. Arhitectura 
deosebită o recomandă ca fiind un obiectiv turistic ce merită vizitat! 

23. Biserica de lemn „Sf. Nicolae" – Curița  

Micuța biserică a fost construită, ca și chiliile care o înconjurau, din lemn de stejar, 
în anul 1740 și a funcționat ca mănăstire până în secolul al XIX-lea. Fostul preot 
paroh Laurențiu Lungu descoperă, în urma înlăturării tencuielii de pe o parte din 
pereții exteriori, meșteșugul cu care bârnele au fost încheiate precum și 
ornamentele cu care este împodobită. Biserica are nevoie de restaurare, deoarece 
atât lemnul cât și fundația din piatră de râu sunt supuse degradării. 

24. Monumentul eroilor cavaleriști din primul război mondial – Oituz  

Uimiţi de rezistenţa întâlnită din partea ostaşilor români pe frontul de la Mărăşeşti, 
generalii germani decid mutarea atacurilor spre nord, în zona râurilor Oituz şi 
Trotuş. Cota 789 de pe dealul Coşna a fost numită de către un ofiţer german „ultima 
redută" în calea înaintării trupelor germane către Moldova. Deşi aflaţi într-un evident 
dezavantaj numeric, soldaţii români reuşesc să ţină în numeroase rânduri piept 
atacurilor germane, demonstrând că „nici pe aici nu se trece". În memoria eroilor 
căzuţi în războiul pentru reîntregirea neamului, la cota 789 a fost ridicată o cruce iar 
la baza dealului Coşna, la marginea satului Oituz – Monumentul Cavaleriei. 

25. Ansamblul bisericii „Cuvioasa Paraschiva" – Târgu Ocna  

Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva”, numită şi „Domnească” a fost construită 
pe malul drept al pârâului Vâlcica, nu departe de Salina Târgu-Ocna. După formele 
sale constructive, de plan dreptunghiular, Biserica Cuvioasa Paraschiva aparţine 
secolului al XVII-lea, dar va fi refăcută în 1725, în urma unui incendiu, de către 
Dediu Codreanu, socrul lui Mihai Racoviţă. Tradiţia spune că biserica actuală a fost 
construită pe locul alteia mai vechi care data din anii 1572-1574, de pe vremea lui 
Ioan Vodă cel Viteaz. Ansamblul este compus din biserică şi turnul clopotniţă. 
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