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NOTĂ METODICĂ GENERALĂ
1.1.

Descrierea obiectivelor și limitelor studiului

Obiectivul studiului „STUDIU ISTORIC GENERAL PENTRU PUG ORAS SLANIC MOLDOVA” este identificarea valorilor
de patrimoniu construit, definirea și delimitarea zonelor istorice de referință și definirea și delimitarea zonelor
construite propuse spre protejare.
Orașul Slănic Moldova si stațiunea balneara cu același nume, se află în partea de sud-vest a județului Bacău,
la limita cu județul Covasna, în bazinul râului Slănic, de-a lungul văii acestuia, afluent al Trotușului, la
poalele Munților Nemira din Carpații Orientali, la o altitudine de circa 530m, într-o vale înconjurată de păduri
de fagi și brazi. Orașul este deservit de șoseaua națională DN12B, ce vine dinspre spre nord-est de la Târgu
Ocna, si se înfundă in munte la capătul localității, fiind continuată de un drum forestier prin pădure, ce
coboară pana în valea Oituzului, în drumul E574, în dreptul localități Poiana Sărată. Pe teritoriul orașului se
află două zone naturale protejate: calcarele cu Litothamnius din localitatea Cireșoaia, și tuful de la Falcău.1
Calcarele cu Litothamnius (monument al naturii) este o arie naturală protejată de interes național ce
corespunde categoriei a III-a IUCN (rezervație naturală de tip paleontologic) situată în sud-vestul Moldovei, pe
teritoriul administrativ al județului Bacău, in zona Cireșoaia (fost sat Slănicu), în apropierea drumului național
DN12B care leagă orașul Târgu Ocna de Slănic Moldova. Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin
Legea Nr.5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a
- zone protejate) și se întinde pe o suprafață de 0,10 hectare.2 Tuful de Falcău este arie protejată din UAT
Slănic Moldova.3
Studiul pentru delimitarea zonelor de protecție si a celor protejate din punct de vedere istoric și arhitectural,
alcătuit pentru PUG oraș Slănic Moldova, va fi analizat critic și, propunerile ce se vor aduce, vor implica
îmbunătățirea abordării problematicii istorico-urbanistice a orașului Slănic Moldova în etapele de studiu
ulterioare. Aceasta este prima versiune (V1) a Studiului Istoric general orașului Slănic Moldova pentru
fundamentarea „PUG oraș Slănic Moldova”, versiune ce poate suporta modificări datorate solicitărilor din
avizele instituțiilor avizatoare, sau la cererea populației în urma dezbaterilor publice.
Limitele studiului au pornit de la limitele contractuale, respectiv UAT oraș Slănic Moldova, iar în urma
analizelor țesutului urban realizat de echipa de proiectare, această limită a suferit modificări, în principiu
micșorări ale ariei în anumite zone, definindu-se astfel, pe baza instrumentelor de analiză, zona de studiu.
Analizele pleacă și de la premiza faptului că o multitudine de date și coroborări de informații sunt într-o
continuă alterare, dată de faptul că orașul suferă modificări urbanistice, economice și imobiliare ce apar
concomitent cu ceea ce noi considerăm concluziile studiului.
Studiul dorește să exemplifice o metodă de lucru pe țesuturi urbane istorice aflate în corpul unei localități, cu
statut de stațiune balneo-climaterica, care poate suferi modificări complexe și de multe ori aleatoare, implicând
destructurări de la nivelul arealelor cu vechime istorică, până la scara întregului oraș.

1
2
3

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sl%C4%83nic-Moldova
http://evenimente-slanicmoldova.blogspot.com/p/calcarele-cu-litothamnius.html
STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI SLĂNIC MOLDOVA 2014-2020, p.161
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Geneza localității este recenta, și pornește de la descoperirea izvoarelor de ape minerale benefice, la începutul
secolului XIX, când, legenda spune ca au fost descoperite întâmplător, lucru discutabil, daca ne gândim ca
sfârșitul secolului XVIII și începutul secolului XIX sunt marcate, odată cu epoca industrializării, de un interes
deosebit al societăților din întreaga Europa pentru “băi”, ce se dezvolta în prima jumătate a secolului XIX,
oriunde sunt descoperite sau știute resurse în acest sens. La Târgu Ocna, conform toponimului, exploatările de
sare erau cunoscute din antichitate. Așadar, odata cu zorii modernității și cu sporirea mobilitatii populatiilor,
interesul pentru dezvoltarea unor statiuni balneare și in Tarile Romane au dus la cautarea resurselor acolo
unde erau cel mai probabil sa fie găsite. Dezvoltarea statiunii balneare pe valea Slanicului, pornind de la
exploatarile de sare de la Targu Ocna, poate fi considerata în pas cu vremurile, stârnind deopotriva interesul
societăților mondene ale timpului, dar și a lumii științifice medicale.
Din punct de vedere hidrografic, teritoriul intravilan al orașului se dezvolta de-a lungul văii râului Slănic, cu o
bogata rețea de pârâuri si izvoare ce se varsă de pe ambele versante ce închid valea.
Cea mai mare bogăție a orașului Slănic Moldova este rețeaua de izvoare terapeutice, răspândite pe o distanță
de aproximativ 2 km, între zona unde se unesc apele Slănicului cu ale pârâului Slănicel, la o altitudine 550m, și
până la locul cunoscut drept “300 de scări” unde se varsă pârâul Scărișoara în râul Slănic, la altitudinea de
480 m. Ele sunt oarecum grupate, cele mai multe pe malul drept al apei Slănicului, iar distanța dintre ele
variază între 50 și 150 m. Apa acestor izvoare provine de la ploi și zăpezi, apă ce se îmbogățește cu diverse
minerale în drumul ei printre crăpăturile stâncilor și cu bioxidul de carbon venit din adâncuri. Apa acestor
izvoare, în număr de 24 identificate și omologate până în 1980, în exploatare azi doar 11, fac din stațiunea
Slănicul Moldovei un loc deosebit în Europa. Ele sunt indicate în aproape toate afecțiunile aparatului digestiv,
boli hepatice, renale etc. Dintre toate izvoarele, nr.1 s-a numit mult timp izvorul Mihail în amintirea
descoperitorului său, Mihalache Spiridon, apoi a primit și numele de izvorul Sf. Pavel sau Izvorul Președintelui,
în onoarea contelui Pavel Kiseleff care a ordonat prima analiză a apei, făcută în străinătate și a contribuit la
promovarea micii stațiuni din sec. XIX.
Din punct de vedere al rețelei de drumuri, localitatea are un singur drum principal (DN12B), de-a lungul văii, de
o parte si de alta a acesteia, in măsura terenului construibil, desfășurându-se si lotizările și construcțiile si o
rețea de scurte drumuri tip fundătura ce se închid in pantele abrupte ale văii împădurite, rareori cu legătura
între ele. In zonele mai largi ale văii se dezvolta un țesut urban mai consistent, astfel arealul stațiunii fiind
una din aceste zone.
1.2.

Descrierea metodei și direcțiilor de cercetare

Studiul este întocmit în baza:
-

metodologiei ordinului nr. 562 din 20.10.2003, al Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului,
pentru aprobarea Reglementărilor tehnice „Metodologie de elaborare și conținutul cadru al
documentațiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)”;

-

a legii nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice;

-

metodologiei ordinului nr.2260 din 18 aprilie 2008, al Ministerului Culturii și Cultelor, privind aprobarea
„Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice”
5
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Evidențierea surselor documentare, iconografice și cartografice

Sursele de documentare sunt:
1788-1790
Moldawischen Districten – Original Aufnahme der fünf Moldavischen Districten, nemlich der Sutschaver, Roman,
Niamtz, Bakew und Putnaer Bezirkes, welche im Jahre 1788 von der Kayserlicher Armee occupirt, und im Jahre
1790 unter der Direction Teutsch Banatischer Gräntz Regiments Hauptmanns Hora von Otzellowitz durch civil
Ingenieurs aufggenommen worden, 1:28,8004
1849
Moldavsko Kiepert, Theodor Geographisches Institut 1849, Heinrich Luther
1869-1887
The Third Military Survey, Österrechisch-Ungarische Monarchie - Francisco-Josephinische Landesaufnahme,
1869–1887, 1:75000
1889
Ojtos Pasz – Rumanien, zone 21 kol.XXXV, Inland nach Reambulierung 1889, K.u.k. Militargeographisches Institut,
1:75000
1895
EDITIA PROFISORIE 1895 – Marele Stat Major, Sectia III, Seria XII, Colona R B-le SLANIC si Colona S TARGUOCNA, 1:50000
1897
Harta Cailor de Comunicație din Județul Bacău in anul 1897, Ministerul Lucrărilor Publice, Diviziunea I, Poduri si
Șosele, Arte Grafice C. Ghiulea
1917
Blatt Ungureana, Gezeichnet u. nach Fliegerbildern erganzt durch Vermessungs-Abteilung 25, 1:25000, 14 0ct
1917
1917
România, Lambert-Choleski system, Planurile Directoare de Tragere 1:20 000, /1917-1959, 4563, 4564
1940
România, Lambert-Choleski system, Planurile Directoare de Tragere 1:20 000, /1917-1959, 4060
4

https://publons.com/review/1752912/ - Vlad Cojocaru Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” Iaşi
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1944-1959
România, Lambert-Choleski system, Planurile Directoare de Tragere 1:20 000, /1917-1959, 4060
1.4.

Prezentarea echipei de cercetare după specialitate

Șef proiect specialitate
Arh.urb. specialist MC Anca Elena Damaschin Stoica
Colectiv elaborator
Arh.stg. Teodora Roșcan
1.5.

Prezentare critică a bibliografiei generale

Bibliografie:
Lahovary, G.I., Bratianu, C.I., Tocilescu, G. – Marele Dicționar al României, vol.5 1898-1902, stab. Grafic
J.V.Socecu, București, 1902, p.425-429
Benger G., R.Rumanian Consul-General in Stuttgart, Rumania in 1900, London Asher and Co., 1900
D-rii Gr. Gr. & Theo. Gr. Iamandi, Medici de spital si balneologi, Slănicul si apele lui minerale, Biblioteca pentru
răspândirea cunoștințelor medicale, 1934
Tăutu, Cleopatra, Slănicul Moldovei -Monografie scrisă în anii 1930-1934, Bucureşti, Tipografia Ziarului
Universul, str. Brezoianu nr. 23-25, 1934
Wilhelm de Kotzebue, ,Aus der Moldau. Bilder unei Skizzen, Leipzig 1860, ediţia „Din Moldova. Descrieri şi
schiţe", traducere din limba gennană de Anna Rosetti-Maiorescu, Bucureşti, 1884
Bușnea, Romulus-Dan, Povestea unui colt de rai Slănic-Moldova, ed. Magic Print, Onești, 2013
Stoica, C., Slănic-Moldova odinioară în cărți poștale ilustrate (1899-1939), ed. Magic Print, Onești, 2015
Stoica, C., Zile de foc la porțile orașului Târgu-Ocna, Centenarul luptelor de la Cosna si Cireșoaia 1917-2017, ed.
Magic Print, Onești, 2017
Strategia de dezvoltare durabila a orașului Slănic Moldova 2014-2020
Vâlsan, G, - O faza in popularea Tarilor Romanești, cu prilejul unei hărți statistice vechi descoperite in ultimul
timp, Buletinul Societății Regale Romane de geografie, an XXXIII no.1 si 2, 1912
Baican, Vasile – Așezările omenești din Moldova reprezentate pe „Harta Rusa” din 1828-1829, Lucrările
seminarului geografic „Dimitrie Cantemir” nr.13-14, 1993-1994
Gusti, Dimitrie - Enciclopedia României sub redacția lui, vol. IV, București, 1943
7
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Bellu, Radu - Istoria ilustrata a cailor ferate forestiere din Romania, Brașov, 2007
Iordănescu, Dumitru - Constantin Georgescu, Construcții pentru transporturi in Romania, vol. 1, București, 1986
Mihăilescu, Vintilă - Descriptio Moldaviae, Harta Moldovei, 1973, p. 377-386
Popescu-Spineni, Marin - Romania in izvoare geografice si cartografice, București, 1978
Epifanie E. Cozărescu , Paramedicalia. Proză scurtă paramedicală şi de alte origini cu nuanţă literar istorică,
Bucureşti, Ed. Pentru Ştiinţă şi Tehnică, 2007
Iorga, Nicolae, Wilhelm de Kotzebue și momentul de prefacere moderna a societatii Moldovenești, ședința dela 26
Mai 1934
2. ANALIZA DEZVOLTĂRII TERITORIULUI ADMINISTRATIV ȘI A LOCALITĂȚILOR
2.1.

Istoricul teritoriului administrativ și al localităților componente

Specific orașului Slănic-Moldova este apariția târzie in istoria localităților romanești, inițial ca locație de
viligiaturi și cure balneare. Este evident ca în zorii apariției stațiunii, la jumătatea secolului XIX, așezarea ținea
administrativ de Târgu-Ocna, ulterior desprinzându-se ca unitate administrativa independenta, în acest caz
procesul fiind invers unei unificări de localități cuprinse de cea dominanta, aceasta fiind cea mai des întâlnita
situație la orașele si municipiile din România.
Astfel ca în componenta localității putem considera, zonări funcționale determinate de anumite perioade
istorice, rezultate ca urmare a unei dezvoltări foarte rapide in ultimele doua secole.
In Prima ridicare topografica 1788-1790 se disting pe valea râului Slănic (Vale Sloniku) trei cătune distincte si
nominalizate, de la Târgu-Ocna, în amonte:
-

Tifesti, la confluenta râului Slănicului cu Trotușul, astăzi așezarea numindu-se Tisești – azi se afla in
componenta orașului Târgu-Ocna.

-

Zona Gurii Slănicului are figurate câteva gospodarii, fără a primi o denumire distincta, pana in valea
paraului Lupului de pe versantul sudic – azi se afla in componenta orașului Târgu-Ocna.

-

Heleschtieu între pârâul Muntschelului (azi. p. Muncelul) de pe versantul sudic si pârâul Tschirischoi
(azi. p. Cireșoaia) de pe versantul nordic, vatră a fostului sat Slănic-Slănicel, azi zona Cireșoaia.

-

Balan, pe valea pârâului Sarata (azi. p. Săratu), zona aflata la intersecția străzii Pârâul Saratu
continuata de strada Pacii cu drumul principal (zona Cerdac) – după acest cătun un singur pârau de pe
versantul nordic mai este nominalizat Censhizi (v.p. Ignat) ce vine de pe vârful cu același nume, semn ca
la sfârșitul secolului XVIII valea Slănicului nu era străbătuta în mod uzual mai departe. Comparând
hărți mai târzii, acest pârâu este redenumit Ignat (denumire păstrata și azi) vârful fiind numit Cheșchiu
(Keskes).

A treia ridicare topografica 1869-1887 prezinta situația așezărilor de pe valea râului Slănic:
8
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-

Slănicelu, cu subzona La Biserică – cătun nou, așezat imediat după ieșirea din strâmtoarea vârfurilor
Măgura si Cândea, azi zona Cireșoaia

-

Slănicu cu subzonele La Cerdac, La Cimitir – sat întins, dezvoltat și unind vechile vetre Heleschtieu și
Balan, azi fiind parțial zona Cireșoaia și întreaga zonă Cerdac

-

este constituit deja un nou Satu Nou de către coloniștii strămutați în aval de zona izvoarelor

-

Băile Slănic, unde se observa deja sistematizarea parcului central.
2.2.

Prezente arheologice în teritoriul administrativ

Dat fiind faptul ca localitatea datează de mai puțin de 200 de ani si a s-a dezvoltat spectaculos in ultimii 100150 de ani, teritoriul actual al localității nu cuprinde zone arheologice clasate.
Pe baza ridicărilor cartografice de la sfârșitul secolului XVIII si a mărturiilor din hrisoavele ce documentează
apariția amenajării băilor si colonizarea cu familii de români, până la jumătatea secolului XIX, în zona din jurul
izvoarelor, se pot delimita și zone cu potențial arheologic, acolo unde lucrările de amenajare și sistematizare nu
au avut o amploare deosebită. Se recomandă supravegherea arheologică a lucrărilor de construcții în aceste
zone, în vederea eventualelor mărturii ale dezvoltării urbane premoderne:
•

teritoriul fostului cătun Heleschtieu, zona intre valea pârâul Fântâna Bisericii și valea pârâului Bejan,
pe loturile de-a lungul străzilor Oituz, Zefirului, Prieteniei Măgurii.

•

teritoriul fostului cătun Balan, zona pe loturile de-a lungul străzilor Păcii si Pârâul Săratu.

De un real interes arheologic sunt zonele pe care s-a desfășurat frontul Primului Război Mondial in luptele de
pe valea Slănicului, 26 iulie -8 august si 29 august – 11 septembrie 1917 pe vârfurile Năneasa, Cireșoaia,
Matiușca, Muncelu, Leșunțu si Chioșurile.
O alta zona ce poate cuprinde marturii arheologice ale dezvoltării localității Slănic Moldova este zona stațiunii
turistice, care după dezvoltarea spectaculoasa de la sfârșitul secolului XIX si începutul secolului XX, când a
fost recreată în spiritul modernității, după modelul stațiunilor europene celebre de la acea data, a fost
distrusă în mare parte de bombardamentele din Primul si Al Doilea Război Mondial.

NR CRIT.
1
2
3.
4.

DENUMIRE SIT DE INTERES ARHEOLOGIC

DESFĂȘURARE STRĂZI
Segmentul la sud de drum intre pârâul Cireșoaia si
VATRA FOSTULUI SAT SLĂNICU
pârâul Bejan - fostul cătun Heleschtieu
Segmentul la nord de drum de-a lungul drumului
ZONA STRĂZII SĂRĂRIEI
Sărăriei si a pârâului Bejan - fostul cătun Balan
ZONA VARFURILOR NĂNEASA, CIREȘOAIA, Lina pe care s-a desfășurat frontul luptelor din
Primul si Al Doilea Război Mondial
MATIUȘCA, MUNCELU, LEȘUNȚU SI CHIOȘURILE
Întreg arealul de la drumul spre izvoare pana la
ZONA STAȚIUNII TURISTICE
intersecția strada Nicolae Bălcescu cu Vasile
Alecsandri si Stefan cel Mare
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Evoluția statutului administrativ, militar, funcțional al localității

La sfârșitul secolului XVIII, izvoarele cartografice – Prima ridicare topografica Iosefina (1788-1790), arată zona
văii Slănicului aproape nelocuita, o zona străbătuta de pârâuri și puternic împădurită, fiind probabil străbătută
ocazional de vânători, tăietori de lemne si în procesul transhumanței, de păstori si turmele acestora. Sunt
notate câteva cătune, însă in arealul izvoarelor nu este consemnata nicio așezare.
Odată cu descoperirea izvoarelor în 1801, la 20 iulie de către serdarul Mihalache Spiridon si identificarea
proprietăților terapeutice a acestora, se pun bazele unei locuiri, mai întâi sezoniera, in perioada verii, formata
de bolnavi ce aveau nevoie de cure balneo-terapeutice.5
“Cu toate acestea, din documentele vechi, se vede că încă de la 1757 casa Sf. Spiridon din Iași era
proprietară, după cum se spune în hrisovul lui Constantin Cihanu Racoviţă V. V. Domnul Moldovei, cu data
de I Ianuarie 7265 (1657)”6. Această prima mențiune datată a zonei apare in „hrisovul gospod din anul 1757,
ghenar I”, dat de către domnitorul Constantin Cehan Racoviţă în plină epocă fanariotă, când întreaga vale a
Slănicului „și cu tot dealul de unde se scoate sare" făceau parte din moșia acestuia, singurul domn din epoca
fanariotă născut dintr-o familie românească, la Racova județul Vaslui, și care a ocupat în două rânduri scaunul
Moldovei.7
Domnitorului Cehan Racoviţă, după moartea timpurie a soției sale, Sultana Doamna, „fu cuprins de un zel
filantropic nemaiîntâlnit Ia domnii epocii fanariote”, dedicându-se operelor de binefacere și va contribui la
dezvoltarea așezămintelor spitalicești.8 Spre sfârșitul vieții sale, domnitorul dăruiește moșia de la Târgu-Ocna
cu valea Slănicului, Epitropiei Spitalului „Sfântul Spiridon" din Iași, „fiindcă - așa cum spunea el în acest hrisov
- pentru cheltuiala spitalei este mare trebuință a se pune la cale vreun venit ca să fie totdeauna stătător
și nestrămutat ca să aibă săracii bolnavi cheltuiala lor ce se cade după orânduială”9.
La trecerea între secolul XVIII și secolului XIX, moșia ce cuprindea si valea Slănicului, era arendata de boierul
Mihăilucă (Mihalache Spiridon), mare proprietar în județul Bacău10, cămăraș al ocnelor de sare de la Târgu-Ocna
și numit serdar de către caimacamul Ștefan Vogoride in 1822. Acesta întreprinde expediții pe valea Slănicului,
având fără îndoială informații certe asupra existenței izvoarelor, si la 20 iulie 1801 descoperă primul izvor cu
ape minerale. Zona fiind sălbatică se fac eforturi de croire a unui acces prin stâncării și pădure si astfel se
descoperă și al doilea izvor la scurt timp, cu proprietăți foarte diferite de primul. Din acest moment calea spre
exploatarea acestor izvoare minerale este deschisă. Dincolo de legenda romanțată a descoperii izvoarelor, a
existat un interes direct al dezvoltării unei stațiuni de bai – feredeie – prin prisma ocupației boierului
Mihalache, administrator al ocnelor de sare, a informațiilor pe care le avea din teren corelate cu interesele la
moda din epoca, ale marilor imperii habsburgic si țarist, pentru dezvoltarea unor stațiuni balneare pe principiile
cunoștințelor medicale moderne, în plina dezvoltare.

5 Wilhelm de Kotzebue, Aus der Moldau. Bilder unei Skizzen, Leipzig 1860, ediția „Din Moldova. Descrieri și schițe", traducere din limba
germană de Anna Rosetti-Maiorescu, București, 1884, p. 82-83
6
Lahovary, G.I., Brătianu, C.I., Tocilescu, G. – Marele Dicționar al României, vol.5 1898-1902, stab. Grafic J.V.Socecu, București, 1902, p.426
7 Bușnea, Romulus-Dan, Povestea unui colt de rai Slănic-Moldova, ed. Magic Print, Onești, 2013, p.29
8 Epifanie E. Cozărescu , Paramedicalia. Proză scurtă paramedicală şi de alte origini cu nuanţă literar istorică, Bucureşti, Ed. Pentru
Știință şi Tehnică, 2007, p.168-183
9 Bușnea, Romulus-Dan, Povestea unui colt de rai Slănic-Moldova, ed. Magic Print, Onești, 2013, p.29
10 Lahovary, G.I., Brătianu, C.I., Tocilescu, G. – Marele Dicționar al României, vol.5 1898-1902, stab. Grafic J.V.Socecu, București, 1902,
p.425-429
10
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“Serdarul Mihalachi Spiridon pare să fi fost întreprinzător; cu nădejdea unui câștig de care n'are decât o
idee nelămurită, nu’și crutiă osteneala de a face ăncă odată drumul c-el grozav de greu: ia oameni cu
densul care curăță locul împrejurul isvorului, şi pe când, pentru întâia dată de la facerea lumi se aude
răsunând securea in această selbăticie, mai descopere un al doilea isvor mineral alături cu cel d'intăi, dar
deosebit de acesta la gust și la față. Istoria nu spune, dacă zelul seu s'a aprins mai mult vindecădu-şi cu
discoperirea sa vreo boală oare-care: dar faptul e că Mihalachi Spiridon fără îndemnul nimănui mai
descoperi în anii 1804 şi 1807 isvoarele No. 3. 4 şi 5 şi puse totdeodată de se tăia pădurea, spre a se
putea petrunde in acea selbătăcie.”11
După descoperirea izvoarelor si asigurarea unui acces, foarte anevoios la acestea, locul începe sa fie de mare
interes. Locația neavând nicio amenajare si fiind foarte greu de administrat si organizat, serdarul Mihalache
Spiridon reușește ca, in baza unui hrisov dat în anul 1808 de către domnitorul Scarlat Callimachi, să strămute
cu învoială un număr de 12 familii de „rufetaşi" - țărani care lucrau la ocna de sare din Târgu-Ocna, și pe
care, în schimbul scutirii de biruri pe timp de 10 ani, îi obliga să îngrijească izvoarele, ca și pe cei veniți la
cură. Coloniștii mai primiră spre folosință câte o parcelă de pământ ceva mai jos de izvoare, unde își ridicară
gospodării, având dreptul de a vâna și pescui, de a-și procura lemne și de a culege fructe de pădure și bureți
pentru folosul lor si al vizitatorilor stațiunii. Boierul Mihalache reușește să înalțe și o bisericuță în apropierea
izvoarelor în 1810, construind în jurul ei câteva odăi pentru găzduirea oaspeților și ,,feredeie" (băi) pentru
bolnavi.12
Astfel, se poate considera că anul 1808, odată cu stabilirea oficiala a primilor locuitori permanenți, este
momentul înființării localității Slănic Moldova.
Din anul 1812, sosesc în mod regulat pe timpul verii, primii bolnavi „în număr de doi sau trei, care auziseră
vorbind despre izvoarele de tămăduire din Germania și știau să prețuiască folosul adus de apele minerale".13
“Renumele Slănicului se lăți astfel, încât in anul 1816 se duse și Mitropolitul Veniamin Costachi acolo.
Pentru acesta Serdarul Mihalache Spiridon porunci să se facă cele două dintâi gherete sau case.”14 – pentru
oaspeți (n.a.).
Un moment istoric consemnat este în 1824 când domnitorul Ioniță Sandu Sturdza, acordă un privilegiu domnesc
pentru înființarea băilor.15 În 1826 numărul coloniștilor creste la 27 de familii și în 1837, după ce crește numărul
coloniștilor la 50 de familii, domnitorul Mihail Sturdza obliga printr-un hrisov să se dea încăperi fără plată de
chirie până la un număr de 30 de bolnavi săraci, fapt pentru care, se construiesc șase camere pentru bolnavii
lipsiți de mijloace materiale. Noii coloniști se așează de-a lungul văii Slănicului, extinzand vechile cătune și
întemeind unele noi, în zone în care terenul accidentat le permite construcția de gospodarii.

11

Wilhelm de Kotzebue, ,Aus der Moldau. Bilder unei Skizzen, Leipzig 1860, ediţia „Din Moldova. Descrieri şi schiţe", traducere din limba
gennană de Anna Rosetti-Maiorescu, Bucureşti, 1884, vn + 187, p. 82-83
12
Busnea, Romulu-Dan, Povestea unui colt de rai Slănic-Moldova, ed. Magic Print, Onești, 2013, p.32
13
Tăutu, Cleopatra, Slănicul Moldovei -Monografie scrisă în anii 1930-1934, Bucureşti, Tipografia Ziarului Universul, str. Brezoianu nr.
23-25, 1934
14
Wilhelm de Kotzebue, ,Aus der Moldau. Bilder unei Skizzen, Leipzig 1860, ediţia „Din Moldova. Descrieri şi schiţe", traducere din limba
gennană de Anna Rosetti-Maiorescu, Bucureşti, 1884, vn + 187, p. 84
15
Tăutu, Cleopatra, Slănicul Moldovei -Monografie scrisă în anii 1930-1934, Bucureşti, Tipografia Ziarului Universul, str. Brezoianu nr.
23-25, 1934
11
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În anul 1840, stațiunea apare pentru prima oară pe harta administrativă a Moldovei, sub denumirea de
„Feredeiele Slănicului".16 In 1846, Adunarea Obștească a Moldovei trece prin donație localul băilor împreună cu
800 de fălci de pădure, cu izvoarele minerale, băile și anexele construite Epitropiei Spitalelor „Sfântul Spiridon"
din Iași, după dorința fostului proprietar, domnitorul Racoviță, ce făcuse donația Epitropiei cu mult înainte de
sfârșitul vieții. Acest fapt a fost urmat de un lung sir de procese de cereri de despăgubire ale familiei
boierului Mihalache, soldate fără succes. Dania a fost sancționată prin hrisovul domnesc dat de domnitorul
Grigore Alexandru Ghica la 6 noiembrie 1851, in acest timp, vreme de 11 ani Băile-Slănic fiind exploatate prin
arendare, fără investiții. Întreaga moșie a Slănicului va fi administrată de Epitropia din Iași, până în anul 1948
când trece în proprietatea statului comunist, în urma legii dată și pusă în aplicare începând cu 1948.
O mărturie plina de detalii, a începuturilor vitrege a stațiunii balneo-climaterice este relatata în lucrarea „Din
Moldova”, de Wilhelm de Kotzebue, scriitor rus de limbă germană, însurat si așezat în Moldova până în anul
1857, când plecă pentru a reprezenta Rusia la Curțile din Karlsruhe si Dresda și apoi având o misiune la
Berna17. În vara lui 1856 pleacă cu familia la băi, la Slănic, la recomandarea medicului pentru soția sa. Kotzebue
povestește drumul plin de peripeții, lung si greu, faptul ca a fost nevoit sa își care toate cele necesare, de la
provizii alimentare la obiecte de casa și gospodărie cu două care cu boi, descrie baraca de scânduri ce a fost
reparată la sosirea sa („luasem doue numere, fiecare din ele o colivie ca la trei stănjeni pătraţi de mare (...)
un aer umed eşea din odăile cele întunecoase şi neplăcute, ale căror păreţi de scănduri goale păreau să-şi
ridă de oaspeţi”), cu titlu de casa închiriată, pe de o parte, dar si frumusețea sălbatica a locului.
Foarte interesantă este si mărturia legata de nesiguranța locului, dată nu doar de natura sălbatica si izolare,
dar si de bandele de contrabandiști de sare. “Un lucru e adeverat: orice fel de instalare in Slănic întimpină
greutăți pe care anevoie și le poate închipui cititorul din Germania. Drumul, precum zisei, nu merge mai in
sus, dar o potecă de frânt gâtul duce peste stănci și pe marginea ripelor de ameţit, până la granița
Transilvaniei ce e in apropiere, și această potecă o întrebuințează contrabandierii ce vin in Moldova cu caii
lor de munte, inveţaţi la suiș spre a cumpera sarea eftină molrlovenească in locul sărei celei scumpe din
Austria. Dar oamenii aceştia, pe care-i vede cineva pe vremea băilor, trecend ziua mare cu porturile cele
mai ciudate nu se mulţămesc numai cu specula sărei. Abia a plecat lumea din Slănic (şi deaceea bolnavii de
frică pleacă de obiceiu toți deodată cu calabalâc cu tot) şi aceşti dragi vecini vin de scot toate uneltele de
fier de pe la uşi şi de la ferestre, ba iau chiar uşile cu totul, dar mai ales ferestrele care sunt prețuite
ca lucru rar prin munți, din pricina giamurilor. Deaceea s-a întâmplat adesea lupte sângeroase pe locul în
care bem acum in pace apele minerale (...)”18
În timp relativ scurt, pana în Primul Razboi Mondial, localitatea își extinde renumele și statutul de stațiune
balneoclimaterica, datorita izvoarelor minerale cu proprietăți terapeutice, dar și datorita climei și aerului foarte
curat, locația fiind considerată benefică pentru bolnavii cu afecțiuni respiratorii. Calitățile deosebite ale
climatului, asociate cu valoarea terapeutică bine cunoscută a apelor minerale, au favorizat crearea și
dezvoltarea celui de-al doilea profil terapeutic al stațiunii, profilul respirator, ceea ce a făcut ca o altă
personalitate medicală, prof. dr. Ion-Predescu Rion, specialist O.R.L. și bronholog de mare prestigiu din anii '30,
să facă următoarea afirmație: ,,Slănicul poate fi considerat ca neavând rival printre stațiunile balneare ale

16

Busnea, Romulu-Dan, Povestea unui colt de rai Slănic-Moldova, ed. Magic Print, Onești, 2013, p.33
Iorga, Nicolae, Wilhelm de Kotzebue și momentul de prefacere moderna a societatii Moldovenești, ședința dela 26 Mai 1934
18
Wilhelm de Kotzebue, Aus der Moldau. Bilder unei Skizzen, Leipzig 1860, ediţia „Din Moldova. Descrieri şi schiţe", traducere din limba
gennană de Anna Rosetti-Maiorescu, Bucureşti, 1884, vn + 187, p. 88-89
17
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Europei". Aerul pur, bogat în aerosoli rășinoși și în ioni negativi de oxigen, conferă Slănicului și caracterul de
stațiune climatică, oferind vizitatorilor posibilitatea unei cure de aer de o deosebită puritate.19
Din punct de vedere al izvoarelor minerale, la Slănic sunt 24 de surse hidrominerale identificate, omologate în
anul 1980, dintre care 20 în exploatare, trei în conservare și una în rezervă. Dintre cele 20, numai 11 surse
sunt folosite: Izvorul nr. 1 (numit și „Izvorul Mihail"- de la descoperitorul său boierul Mihalache Spiridon, după
ce anterior purtase numele de „Izvorul Sfântul Pavel" sau „Izvorul Președintelui", în amintirea generalului rus
Pavel Kiseleff, care a „ordonat" efectuarea primei analize a apelor minerale de la Slănic), Izvorul nr. 1 Bis
(denumit „Izvorul Alexandru", în amintirea lui Alexandru Vîrnav Liteanu, ce a avut o contribuție importantă la
dezvoltarea stațiunii), Izvorul nr. 3 (denumit „Regele izvoarelor minerale"), Izvorul nr. 5, Izvorul nr. 6, Izvorul
nr. 8, Izvorul nr. 10, Izvorul nr. 14 (sonda 703), Izvorul nr. 15 (sonda 704), Sonda nr. 2 (S 2) şi Sonda nr. 3 (S
3). În afara izvoarelor minerale și a climatului natural mai sunt folosiți în terapia balneo-climatică la Slănic
încă doi factori curativi naturali - mofeta și microclimatul de grotă, terapii dezvoltate în timp de medicii
balneologi. Mofeta, cabină de tratament cu emanații naturale de gaze (în cea mai mare parte dioxid de carbon),
a fost înființată la Slănic în anul 1976 cu titlu experimental, ulterior constatându-se rezultate benefice în
tratarea maladiei hipertonice și a afecțiunilor cardiovasculare asociate.
“Apele Slănicului au fost expuse: în 1873 la Exposiţia din Viena, obţinînd medalia de aur; în 1889 la Exposiţia
Universală din Paris, obţinînd medalia de aur; în 1894 căpătînd medalia de aur la Exposiţia Cooperativă din
Bucureşti şi în fine, în anul 1900, la Exposiţia Universală din Paris.”20
Recunoscută în special pentru calitatea terapeutică a izvoarelor sale minerale, localitatea Slănic-Moldova și-a
câștigat un binemeritat renume în țară și peste hotare. La ora actuala orașul Slănic-Moldova se menține în
topul fruntaș al celor mai apreciate stațiuni balneoclimaterice din țară, ocupând în anul 2008 locul cinci din
totalul celor 70 de stațiuni balneo din România.
2.4.

Evoluția structurii etnice și a apartenenței religioase a populației

Moșia de care ține valea Slănicului și ocnele de sare de la Târgu-Ocna, a fost deținută în secolul XVIII de
domnitorul Constantin Cehan Racoviţă, născut dintr-o familie românească, ce le-a donat din timpul vieții sale
către Epitropia Spitalului „Sfântul Spiridon" din Iași.
Din punct de vedere etnic nu este o documentare atestată a apartenentei etnice a primelor familii de rufetaşi
care au fost strămutate inițial în 1808 si apoi 1826 de la Târgu-Ocna de cămărașul ocnelor, Mihalache Spiridon,
lângă izvoarele minerale descoperite. Însă ținând cont ca, in 1810, boierul Mihalache Spiridon ridică o prima
bisericuța de lemn cu hramul ortodox Sfântul Ilie, putem considera ca mica obște strămutată inițial era formata
din romani creștini de rit ortodox.
Odată cu sosirea și așezarea altor familii in prima jumătate a secolului XIX, și ținând cont de apropierea de
granița Transilvaniei, valea Slănicului fiind o trecătoare utilizata în mod curent de cărăuși în contrabanda cu
sare, s-a statornicit o populație de etnie maghiară pe acesta vale foarte posibil din secolul XVIII. În acest
sens Wilhelm de Kotzebue notează în urma vizitei din vara anului 1856, că înainte de popasul numit Cerdac,

19

Busnea, Romulu-Dan, Povestea unui colt de rai Slănic-Moldova, ed. Magic Print, Onești, 2013, p.17
Lahovary, G.I., Bratianu, C.I., Tocilescu, G. – Marele Dicționar al României, vol.5 1898-1902, stab. Grafic J.V.Socecu, București, 1902,
p.426
20
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urcând spre izvoare, “dai de-un sat mic și sărăcăcios locuit de unguri, ale căror case prăpădite sunt
presărate unele dincolo de apă și altele agățate ca cuiburi de rândunele pe pripoare”21. Aceasta sat pare a
fi ceea ce în Prima ridicare topografica Iosefina (1788-1790) este numit Heleschtieu, mai târziu Slănic, azi fiind
locația zonei Cireșoaia. De altfel în zona Cireșoaia si La Cerdac, exista si astăzi o congregație cu o frumoasa
biserica romano-catolica Sfânta Ana, reconstruită după Primul Război Mondial.
Marele Dicționar Marele Dicționar al României (1898-1902) consemnează la începutul secolului XX localitatea La
Cerdac „la jumătatea drumului de la Târgu Ocna, la Băile Slănic, în acest sat se afla o biserica catolica si o
scoală”22. Această zonă cuprindea vechea vatra a cătunului Balan. În satul Cerdac se construiește in 1904 o
biserică de lemn, de rit ortodox, în cimitir.
O alta localitate, satul Slănic, ce cuprindea vatra vechiului cătun Heleschtieu, Marele Dicționar Marele Dicționar
al României (1898-1902) consemnează la începutul secolului XX că „are o populație de 1085 suflete; o școală
mixtă; o biserică, clădită la 1847 de Gavril Manciu; 9 cârciumi, 3 mori de apă și 2 herestrae”23. Acesta
informație confirmă mai vechiul nume al cătunului - Heleschtieu. Referitor la biserica, datele sunt ușor confuze,
întrucât referința la biserica se refera de fapt la cea cu hramul Sfântul Ilie din zona izvoarelor si a băilor,
refăcută, într-adevăr in 1847 de preotul Gavril Manciu.
In 1930 populația stabila din Băile Slănic era de 1761 de persoane si cuprindea satele Biserica si Cerdacu, ca
simple cătune. In 1934 satele Biserica si Cerdacu se desprind formând comuna suburbana Slănic-Cerdacu. In 1941
Băile Slănic, incluzând satele: Satul Nou (ce făcea parte integrantă din oraș ca suburbie), Slănic Sat incluzând
localitățile Biserica si Cerdacu, însumau 676 de clădiri și 2354 persoane, populație stabilă24.
La ora actuala Slănicul este unul dintre orașele cu cea mai mică populație din țară, înregistrând conform
recensământului din anul 2002 un număr de 4.996 locuitori (Sursa: Institutul național de Statistică, Direcția
Județeană de Statistică Bacău).25 Potrivit recensământului din anul 2002, Slănicul avea 4.996 de locuitori (aici
fiind incluse și localitățile componente Cerdac și Cireșoaia) dintre care: 2.042 ortodocși (Slănic-1.062, Cerdac 916, Cireşoaia-64), 2.902 catolici (Slănic -652, Cerdac -405, Cireșoaia -1.845) și 52 alte religii.26
2.5.

Evoluția ocupațiilor populațiilor, ocupații tradiționale persistente

La începuturile sale, valea Slănicului a fost cale de transhumanță și trecere de o parte și de alta a munților.
În prima documentare cartografica, Prima ridicare topografica Iosefina (1788-1790), sunt indicate doua cătune,
pe valea Slănicului, parte a moșii familiei Racoviţă, cel mai probabil stațiuni nepermanente ale tăietorilor de
lemne, păstorilor, vânătorilor și cărăușilor. În actuala zona Cireșoaia, se afla un cătun numit Heleschtieu,
unde, fiind foarte probabil o păstrăvărie a moșiei, puținii locuitorii se ocupau cu pescuitul. Dat fiind carierele de

21

Wilhelm de Kotzebue, Aus der Moldau. Bilder unei Skizzen, Leipzig 1860, ediţia „Din Moldova. Descrieri și schițe", traducere din limba
gennană de Anna Rosetti-Maiorescu, Bucureşti, 1884, vn + 187, p.75
22
Lahovary, G.I., Bratianu, C.I., Tocilescu, G. – Marele Dicționar al României, vol.2 1898-1902, stab. Grafic J.V.Socecu, București, 1902,
p.323-324
23
Lahovary, G.I., Bratianu, C.I., Tocilescu, G. – Marele Dicționar al României, vol.5 1898-1902, stab. Grafic J.V.Socecu, București, 1902,
p.425
24
Indicatorul Localitatilor din Romania, Datele recensamntului din 6 aprile 1941, Presedintia Consiliului de Minstri, Institutul Central de
Statisca, director Dr. Sabin Manuila, Imprimeria Institutului Statistic, 1943, p.45
25
Busnea, Romulu-Dan, Povestea unui colt de rai Slănic-Moldova, ed. Magic Print, Onești, 2013, p.15
26
Busnea, Romulu-Dan, Povestea unui colt de rai Slănic-Moldova, ed. Magic Print, Onești, 2013, p.94
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piatra semnalate cartografic mai târziu27, spre sfârșitul secolului XIX, putem asuma ca într-o anumita măsura
se făcea și exploatare de piatra pentru construcții în secolele XVIII-XIX, însă drumul fiind inexistent, era
foarte dificil să fie transportată dincolo de vale.
Odată cu descoperirea izvoarelor la începutul secolului XIX, devine absolut necesară stabilizarea unei populații
care să întrețină zona izvoarelor și să asigure o siguranță a locuirii permanente. Așadar, se stabilește o
populație permanentă, care la origine erau rufetaşi (mineri in ocnele de sare) și care încep să se
îndeletnicească cu creșterea de animale, tăiatul de lemne pentru dulgherie, apar semnalate cariere de piatră
pentru construcții (4 locații in 1897)28 și apar și alte îndeletniciri specifice unei locuiri permanente precum
cultele (biserici), educația primară (școlile) și negoțul cu amănuntul (cârciumi). Se practică, de altfel, o
agricultură legumicolă de subzistenta pe parcelele de mici dimensiuni. În vara lui 1857, Wilhelm de Kotzebue
notează la mijlocul drumului din valea Slănicului, un loc numit Cerdac, adăpost pentru bolnavii ce merg la băi și
unde poposește peste noapte. Este din însemnările acestuia, ceea ce pare a fi un han pentru drumeți, însă plin
lipsuri și condiții igienice precare29. De asemenea în satul dinainte de Cerdac consemnează faptul ca localnicii
practică legumicultura: „Fiecare ţeran are lăngă casa sa un stănjen pătrat de loc curăţit de pietriş pe care
samănă legumele ce i le cumpără musafirii de la băi. Această cultură’ei aduce mai mult folos”30.
În anul 1886 este înființată prima scoală, cu un singur învățător, în satul Cerdac și în Slănic în 1898, acestea
funcționând în case particulare. Prima scoală de stat este ridicata la Slănic în 1908 și în Cerdac in 1925, acest
lucru exprimând și o dinamica de dezvoltare a populației stabile a văii.
Odată cu preluarea băilor de către Epitropia Spitalului „Sfântul Spiridon" din Iași, stațiunea începe sa aibă un
parcurs dinamic în sensul documentarii și realizării unui program medical real pentru bolnavi si tratamentele
acestora, pe baza resurselor balneare ale locației. În 1856 din însărcinarea Epitropiei, protomedicul dr. Ludwig
Steege întocmește pe baza unor analize efectuate de farmaciștii Zotta și Abrahamfi, ajutați și de chimiștii
Schnnell și Th. Stenner, un studiu complet al izvoarelor minerale, pe care le compară cu apele unor vestite
stațiuni balneare ale Europei: Vzchy, Marienbad, Karlsbad, Spa, Aix-La Chapelle, St. Marie, Kissingen,
Krahnchen. Astfel se stabilesc primele cure balneare pe baze științifice si medicale și începe o activitate
intensă de stabilire a serviciilor de sănătate și a celor de viligiatura.31
Una dintre consecințele practice ale diversității apelor minerale de la Slănic-Moldova este aceea că s-au putut
stabili metode de tratament pentru majoritatea afecțiunilor gastrice, intestinale, hepatice și de nutriție și,
totodată, pentru stări funcționale diferite ale tubului digestiv.
În 1884 se dă in folosință linia ferată Adjud - Târgu-Ocna și în 1890 se construiește șoseaua Târgu-Ocna –
Slănic-Moldova, de la aceste date accesul la izvoare fiind înlesnit pentru toți doritorii.
Construirea liniei de cale ferata pana la Târgu-Ocna este în fapt momentul în care investițiile in Valea
Slănicului și stațiune iau cu adevărat avânt. În 1887 începe sistematizarea stațiunii si pornesc să se

27

1897 Harta Cailor de Comunicații în județul Bacău, Minsiterul Lucarilor Publice, Diviziune I, Poduri si Sosele
1897 Harta Cailor de Comunicații în județul Bacău, Minsiterul Lucarilor Publice, Diviziune I, Poduri si Sosele
29
Wilhelm de Kotzebue, Aus der Moldau. Bilder unei Skizzen, Leipzig 1860, ediţia „Din Moldova. Descrieri şi schiţe", traducere din limba
gennană de Anna Rosetti-Maiorescu, Bucureşti, 1884, vn + 187, p. 75
30
Wilhelm de Kotzebue, Aus der Moldau. Bilder unei Skizzen, Leipzig 1860, ediţia „Din Moldova. Descrieri şi schiţe", traducere din limba
gennană de Anna Rosetti-Maiorescu, Bucureşti, 1884, vn + 187, p.75
31
Busnea, Romulu-Dan, Povestea unui colt de rai Slănic-Moldova, ed. Magic Print, Onești, 2013, p.33
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construiască primele hoteluri si vile moderne, sanatoriul, alte clădiri cu scop medical, cazinoul si parcul,
construcții de o mare calitate arhitecturala și funcțională, ce dau un avânt deosebit activităților de servicii de
cazare si cure medicale, deopotrivă.
Perioada de mare deschidere „la belle epoque”, pâna la Primul Război Mondial, a dus la mărirea renumelui
stațiunii prin vizitarea acesteia de către personalitățile politice si culturale vremii, făcând din băile de la Slănic
un la mare modă, aproape obligatoriu de frecventat. Costache Conachi a vizitat Slănicul la începutul secolului
XIX, când abia se descoperiseră izvoarele, în zorii înființării stațiunii, si si-a construit o casa păstrata pana la
sfârșitul secolului.32 Mitropolitul Veniamin Costache vizitează stațiunea in 1816, in 1845 domnitorul Moldovei
Mihail Sturdza împreună cu șotia sa Sama randa Vogoride, cu acesta ocazie impulsionând-se amenajările
stațiunii. La jumătatea secolului XIX, in perioada unionista, o serie de boieri, personalități politice a le vremii,
își fac un obicei din a se întâlni si colporta la Băile Slănicului. Boeri precum Radu Rosetti, Costache Negri, A. I.
Cuza isi petreceau verile la bai. “Din pricină că ţara era în toiul luptei pentru Unire, cei mai mulţi boieri, mai
cu seamă cei unionişti, nu plecaseră aproape deloc în străinătate, temându-se de vreo surprindere din
partea Turciei şi Austriei, ajutate de Anglia. Era deci o adunare mare boierească la băi, mulţime de rude şi
de prieteni de-ai noştri, pentru care am fost mulţumit să găsesc pe bunul meu prieten Cuza ...”33
In anii 1880-1890 la bai se perindă o serie de mari personalități culturale, Ion Creangă, A.C. Cuza, N.A. Bogdan,
Ionel Petrovici, Barbu Ștefănescu Delavrancea, etc. George Enescu foarte tânăr, elev al Conservatorului din
Viena, concertează la Slănic în vara anului 1889.34
2.6.

Evoluția teritoriului administrativ și intravilan cuprinzând operațiuni și reglementări
urbanistice și edilitare

Capitolul urmărește să prezinte în ordine cronologică, pe baza datelor istorice rezultate din cercetări recente
și mai vechi, problemele legate de evoluția limitelor intravilanului, de dezvoltare a tramei stradale și a
parcelarului, operațiunile urbanistice cunoscute din sursele istorice, parcelari, demolări, trasări de artere de
circulație noi, amenajări urbane și plantații etc.
O problematica aparte a localității Slănic Moldova este configurația specifica, desfășurându-se de-a lungul unei
șosele carosabile, Dn12b, cu o lungime de 16 km, ce se înfundă în munte, după zona stațiunii, fără legătură cu
alte drumuri și de-a lungul căreia se desfășoară intravilanul într-un parcelar neregulat, dictat de relieful
agitat. În câteva puncte, pe văile pâraielor se creează artere secundare de lungimi scurte, ce se înfundă la
rândul lor în versanții abrupți. Câteva poteci se deschid spre localitățile din apropiere, însă se pot străbate
doar la picior.
2.6.1.

Perioada premodernă – primele izvoare

La sfârșitul secolului XVIII, izvoarele cartografice – Prima ridicare topografica Iosefina (1788-1790), arată zona
văii Slănicului aproape nelocuita, o zona străbătuta de pârâuri și puternic împădurită.

32

Busnea, Romulu-Dan, Povestea unui colt de rai Slănic-Moldova, ed. Magic Print, Onești, 2013, p.38
Busnea, Romulu-Dan, Povestea unui colt de rai Slănic-Moldova, ed. Magic Print, Onești, 2013, p.38
34
Busnea, Romulu-Dan, Povestea unui colt de rai Slănic-Moldova, ed. Magic Print, Onești, 2013, p.49
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Pe aceasta harta sunt indicate doua cătune Heleschtieu si Balan, pe Vale Slaniku, parte a moșiei familiei
Racoviţă, cel mai probabil stațiuni nepermanente ale tăietorilor de lemne, păstorilor, vânătorilor si cărăușilor.
În actuala zona Cireșoaia, se afla cătunul numit Heleschtieu, unde, foarte probabil, se afla o păstrăvărie a
moșiei. Cătunul era dezvoltat cu preponderență pe malul stâng al Slănicului, puțin înainte de confluența cu
pârâului Tschirischoi, azi numit Cireșoaia. În dreptul acestui cătun coboară poteci (marcate punctat) de peste
muntele Cireșoaia si de pe Măgura, de la schitul cu același nume. Mai în amonte, pe valea pârâului Sărata, azi
numit Săratu, la confluența cu râul Slănic se mai afla un cătun numit Balan cu câteva gospodarii, în zona
numita azi Cerdac. Drumul de acces pornea de la trecerea peste Trotuș, de la Târgu-Ocna, de-a lungul
Slănicului, fiind marcat ca drum permanent. De la cătunul Balan drumul este marcat în continuare punctat, semn
ca devine o poteca mai puțin umblata, trecere grea peste munți, spre Transilvania.

Cătunul Heleschtieu – extras Prima ridicare topografica Iosefina (1788-1790)

Cătunul Balan – extras Prima ridicare topografica Iosefina (1788-1790)
17
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Arealul actualei stațiuni si a izvoarelor minerale Slănic Moldova - extras Prima ridicare topografica Iosefina (1788-1790)
Moldawischen Districten – Original Aufnahme der fünf Moldavischen Districten, nemlich der Sutschaver, Roman, Niamtz,
Bakew und Putnaer Bezirkes, welche im Jahre 1788 von der Kayserlicher Armee occupirt, und im Jahre 1790 unter der
Direction Teutsch Banatischer Gräntz Regiments Hauptmanns Hora von Otzellowitz durch civil Ingenieurs aufggenommen
worden, 1:28,800

Odată cu descoperirea primului izvor în 20 iulie 1801 și celui de-al doilea, la foarte scurt timp, de către
serdarul Mihalache Spiridon, prin identificarea proprietăților terapeutice a acestora, începe să se pună bazele
unei locuiri, mai întâi sezonieră, în perioada verii, formată de bolnavi ce aveau nevoie de tratament.
Boierul Mihalache Spiridon, om vizionar și aflat în poziția de administrator al ocnelor de sare, avea fără
îndoială cunoștințe despre existența zăcămintelor și izvoarelor minerale și era cu siguranță conectat la valorile
și curentele de gândire ce circulau în Europa la acea dată. Așa ca face eforturi și deschide în următorii ani
drumul la izvoare și mai descoperă pana în 1807 încă trei izvoare35, pe un areal relativ restrâns, fiecare diferit
ca proprietăți fizico-chimice.
Locația devine cunoscută, și dat fiind faptul că tot mai mulți doritori încep sa viziteze izvoarele, cu toate
vicisitudinile drumului și ale locului neamenajat și sălbatic, serdarul Mihalache Spiridon convinge domnia și, în
baza unui hrisov dat în anul 1808 de către domnitorul Scarlat Callimachi, strămută 12 familii de „rufetaşi" care
lucrau la ocna de sare din Târgu-Ocna, cărora în schimbul scutirii de biruri timp de 10 ani, îi obligă să se
stabilească permanent și să îngrijească izvoarele, ca și pe cei veniți la cură. S-a făcut o parcelare ceva mai jos
de izvoare, în zona actualului parc central, ce a primit numele de Satu Nou, și fiecare familie a primit o parcela
de pământ unde și-au ridicat gospodăriile, având dreptul de a vâna și pescui, de a-și procura lemne și de a
culege fructe de pădure și bureți. 36 Mihalache construiește o bisericuță în zona centrala a acestei noi așezări
în 1810, cu hramul Sfântul Ilie, ce își păstrează amplasamentul până astăzi, construind în jurul ei câteva odăi
pentru găzduirea oaspeților și ,,feredeie" (băi) pentru bolnavi.37
35

Wilhelm de Kotzebue, Aus der Moldau. Bilder unei Skizzen, Leipzig 1860, ediţia „Din Moldova. Descrieri şi schiţe", traducere din limba
germană de Anna Rosetti-Maiorescu, Bucureşti, 1884, vn + 187, p.83
36
A treia ridicare topografica 1869-1887
37 Bușnea, Romulus-Dan, Povestea unui colt de rai Slănic-Moldova, ed. Magic Print, Onești, 2013, p.32
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Un moment istoric consemnat este în 1824 când domnitorul Ioniță Sandu Sturdza, acordă un privilegiu domnesc
pentru înființarea băilor.38 În 1826 numărul coloniștilor creste la 27 de familii. În 1837, după ce crește numărul
coloniștilor la 50 de familii, domnitorul Mihail Sturdza îl obligă pe serdar printr-un hrisov, să dea încăperi fără
plată de chirie până la un număr de 30 de bolnavi săraci, fapt pentru care, se construiesc șase camere pentru
bolnavii lipsiți de mijloace materiale.
Se poate considera ca perioada 1808-1926, odată cu stabilirea oficiala a primilor locuitori permanenți, se pun
bazele viitoarelor Băi ale Slănicului. Boierul Mihalache Spiridon construiește biserica Sfântul Ilie de rit ortodox,
în mijlocul acestei noi așezări, fiind prima construcție de cult din valea Slănicului, dovadă ca populația adusă de
el de la Târgu Ocna, să colonizeze valea, erau familii de români. Acest fapt este notabil, deoarece în
conformitate cu descrierile lui Wilhelm de Kotzebue, din vara anului 1857, așezarea deja consemnată cartografic
la sfârșitul secolului XVIII (cătunul Heleschtieu), înainte de popasul numit de autor Cerdac, era locuit de familii
de unguri – „După cele d'intăi doue ciasuri (...) dai de-un sat mic și sărăcăcios locuit de unguri,...” 39 ceea ce
însă, explică existenta congregației catolice ce s-a dezvoltat în zona satelor Slănic si Slănicel, azi zona
Cireșoaia, de-a lungul secolului XIX si începutul secolului XX.
Locul numit Cerdac (foarte probabil în zona cătunului Balan, pe valea pârâului Sarata), este descris în
amănunt și plin culoare de Wilhelm de Kotzebue, tot în urma deplasării la izvoarele de la Slănic din 1856: „...din
norocire ajunserăm îndată la jumătatea drumului și găsirăm un adăpost, unde fără voie ne-am hotărit să
petrecem noaptea. Acest adăpost pentru bolnavii ce merg la Slănic se numește Cerdac, și este alcătuit
dintr'o căsuță pe malul drept, din alta pe malul sting al Slănicului, şi dintr'un fel de pod mare acoperit,
avend păreţi laterali fără giamuri, clădit pe deasupra apei clocotinde, şi care impreunează cele doue case.
Nu ne oprirem spre a ne minuna de arhitectura acestui obiect de artă, ci intrarem repede...” 40
Afacerea cu băile devine interesantă din punct de vedere financiar, astfel în 1846, Adunarea Obștească a
Moldovei trece prin donație localul băilor împreună cu 800 de fălci de pădure, cu izvoarele minerale, băile și
anexele construite Epitropiei Spitalelor „Sfântul Spiridon" din Iași, după dorința fostului proprietar al moșiei,
domnitorul Racoviță, care o donase Epitropiei din timpul vieții. Această danie a fost sancționată prin hrisovul
domnesc dat de domnitorul Grigore Alexandru Ghica la 6 noiembrie 1851. Nepoții serdarului, Radu și Mihail
Nastasache, vor deschide un lung șir de procese cu statul, pretinzând importante despăgubiri pentru pierderea
Băilor Slănic, însă cererea va fi în cele din urmă respinsă de către Tribunalul din Bacău în anul 1869. Timp de
11 ani Băile-Slănic au fost exploatate prin arendare. Din 1851 Moșia Slănicului a fost administrată direct de
Epitropia din Iași, și rămâne astfel până în anul 1948 când trece în proprietatea statului comunist. 41
In 1847 bisericuța de lemn Sfântul Ilie, ctitorita de boierul Mihalache Spiridon, este refăcuta din zidărie, pe
același amplasament și păstrând hramul, prin grija preotului de la Târgu ocna, Gavriil Maniciu. Raportul din 1885
al protoiereului Th. Athanasiu spune “Biserica este așezată în mijlocul stabilimentelor ea este de zid, în
stare buna, clădită în anul 1847 de către preotul Gavriil Manciu din Târgu-Ocna ajutat la acesta si de pioșii

38 Tăutu, Cleopatra, Slănicul Moldovei -Monografie scrisă în anii 1930-1934, Bucureşti, Tipografia Ziarului Universul, str. Brezoianu nr.
23-25, 1934
39
Wilhelm de Kotzebue, Aus der Moldau. Bilder unei Skizzen, Leipzig 1860, ediţia „Din Moldova. Descrieri şi schiţe", traducere din limba
germană de Anna Rosetti-Maiorescu, Bucureşti, 1884, vn + 187, p.75
40
Wilhelm de Kotzebue, Aus der Moldau. Bilder unei Skizzen, Leipzig 1860, ediţia „Din Moldova. Descrieri şi schiţe", traducere din limba
gennană de Anna Rosetti-Maiorescu, Bucureşti, 1884, vn + 187, p.76
41
Bușnea, Romulus-Dan, Povestea unui colt de rai Slănic-Moldova, ed. Magic Print, Onești, 2013, p.33
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creștini (...) Epitropia Sfântul Spiridon deci n-a contribuit cu nimic la facerea bisericii actuale”.42 Biserica avea
formă de navă simplă cu un acoperiș de șindrilă în două ape, rotunjit in dreptul altarului. Turla de lemn de
deasupra pridvorului servea de clopotniță. In litografia din 1886 se zărește silueta acestei biserici.
Lucrările la biserica romano-catolica din Cireșoaia, construită din piatra de Slănic, încep în 1841 și continuă o
lungă perioadă de timp, pana la Primul Război Mondial, când lucrările sunt întrerupte. Serviciile religioase s-au
ținut În acest timp într-o sală, în casa ce fusese construită pentru dascăl.43
Sub administrația Epitropiei Sfântul Spiridon, noua stațiune are un început greoi al dezvoltării sale, astfel că
în 1856, descrierile detaliate ale lui Wilhelm de Kotzebue arată multele nevoi ale văii Slănicului și ale zonei
izvoarelor. Prima descriere amănunțită a băilor consemnează: “Trecurem apa pentru a patruzeci şi doua şi
ultima dată, vezurem mai ăntăi vreo douesprezece case țărăneşti (n.a. Satu Nou) şi insfirşit, şi
stabilimentul pentru bolnavi. ... O întindere avend forma unui triunghiu neregulat cam plecat şi înzestrat de
natură cu multe gropi şi multe ridicături - eată curtea; de jur împrejur se află case sau mai bine zis
magherniţe lungi, cu tavanul jos, cu acoperişul de şindrilă şi cu ferestre mici de tot; dinaintea casei sunt
prispe lungi sub un acoperement prelungit al casei, o uşă mai mult sau mai puţin dreaptă se află in rănd cu
alta de care se deosebeşte printr'un numer; totul are coloarea cafenie ... şi pe care o întinde vremea
asupra lemnului de brad, şi nimic nu precurmă uniformitatea aceasta decăt efectul de lumină surprinzetor
adus de şindrilele cele noue in mijlocul altora vechi” ... “luasem doue numere, fiecare din ele o colivie ca la
trei stănjeni pătraţi de mare. Intrarem; un aer umed eşea din odăile cele întunecoase şi neplăcute, ale
căror păreţi de scănduri goale păreau să-şi ridă de oaspeţi. Dar tot se purtase grijă de mobile. Ingrijitorul
băilor sosi cu patru dulgheri înarmaţi cu securi şi cu ferestrae, care se pusere să facă din scănduri
necioplite un fel de podeală de lungimea unei saltele pentru fiecare din noi, rindeaua nu fu de loc
întrebuinţată; apoi ni se adusere nişte mese şi niste bănci tot aşa de necioplite, şi datoria de bună primire
a îngrijitorului era împlinită.”44 Aceeași situație cu amenajări precare o descrie și în zona izvoarelor, unde
bolnavii cu greu reușesc să își facă tratamentele. Băile prescrise se făceau în aer liber cu apa încălzită de
pietre încinse în ruguri de lemne, sarcini îndeplinite de „băiaşii, ţerani desculţi, in cămaşe, încinşi cu chimirul
cel de piele, negri de fum ca nişte iasme, (ce) aleargă de la un rug la altul ca să vază de foc”... “Cine are
poftă pune de-i aduce de pe munţi, care din această causă se desgolesc in fiecare an tot mai mult, ori căţi
copăcei tineri şi ramuri de copaciei trebuesc spre a-şi face o colibă in care să-şi aşeze baia”. 45
Din acesta descriere de călătorie se înțelege ca la jumătatea secolului XIX zona balneară si întreaga vale a
Slănicului era sărăcăcioasa, fără o sosea amenajata – de la trecerea Trotușului pana la zona izvoarelor erau
necesare doua zile de drum cu carul - cu investiți precare, atât la nivel de amenajări ale fondului construit și
edilitare, cât si ca servicii medicale și balneare.
Din acest motiv este de înțeles că până la sfârșitul secolului XIX, amenajările băilor de pe valea Slănicului nu
sunt cartografiate.

42

Bușnea, Romulus-Dan, Povestea unui colt de rai Slănic-Moldova, ed. Magic Print, Onești, 2013, p.74
Bușnea, Romulus-Dan, Povestea unui colt de rai Slănic-Moldova, ed. Magic Print, Onești, 2013, p.94
44
Wilhelm de Kotzebue, Aus der Moldau. Bilder unei Skizzen, Leipzig 1860, ediţia „Din Moldova. Descrieri şi schiţe", traducere din limba
germană de Anna Rosetti-Maiorescu, Bucureşti, 1884, vn + 187, p.77-78
45
Wilhelm de Kotzebue, Aus der Moldau. Bilder unei Skizzen, Leipzig 1860, ediţia „Din Moldova. Descrieri şi schiţe", traducere din limba
germană de Anna Rosetti-Maiorescu, București, 1884, vn + 187, p.81
43
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Marele Dicționar Marele Dicționar al României (1898-1902) consemnează la începutul secolului XX trei localități
pe valea Slănicului: La Cerdac – sat46 la jumătatea drumului de la Târgu Ocna la băile Slănic, așa cum descria și
Kotzebue, Slănicul sau Slănicelu - sat47 si Slănicul – stațiune balneară.
2.6.2.

Perioada a doua jumătate a secolului XIX și Primul Război Mondial

Avântul dezvoltării văii Slănicului și stațiunii Slănic s-a produs începând cu anul 1884 când, pe de o parte, este
data în folosință calea ferată de la Adjud la Târgu-Ocna, și pe de alta parte, intră în vigoare legea ce
permitea vânzarea unor terenuri, din proprietatea Eforiei spitalelor, terenuri ce pana atunci nu putuseră să fie
înstrăinate. Acest lucru este primit ca o deschidere, cu siguranță fiind o presiune socială și imobiliara asupra
Eforiei, din lipsa unor investiții reale ale acestei instituții, și în același timp, publică din cauza renumelui
crescând al calității izvoarelor și tratamentelor balneare. Terenurile sunt cumpărate de persoane din toată
țara, încep să se construiască vile moderne și de mare calitate arhitecturală, fapt ce a dus la mărirea
confortului, dar si la calitatea serviciilor medicale. Primele clădiri cu spații de cazare construite de către noii
proprietari, au fost vilele Ieronin Scurtu (1885), Dimitrie Brândză (1887) și Codrescu (1888)48.
În 1887 începe un proces de sistematizare a stațiunii, atribuit arhitectului austro-ungar Josef Slowak, zona
parcului fiind eliberata de familiile primilor coloniști aduși de serdarul Mihalache. Douăzeci și patru de familii
sunt strămutate în avalul râului, unde au stabilit un “nou” Satu-Nou, primind fiecare loturi în suprafață de
1.200 mp, pe care au construit case de locuit cu dantelării din lemn, specifice perioadei si stilului Secession.49
Biserica Sfântul Ilie își păstrează amplasamentul inițial, flancând lateral amenajarea parcului.
Despre Slănic – stațiune balneară, Marele Dicționar Marele Dicționar al României (1898-1902) consemnează:
“Distanţa de 18 kil. de la Tîrgul-Ocna la Slănic se face în 1 1/2 oră cu trăsura, pe o şosea făcută
dealungul pîrîului Slănicul. (…) Slănicul, pe lîngă că e cea întîi staţiune balneară din Ţară, este în acelaşi
timp şi o staţiune climaterică excelentă, avînd o altitudine de 530m. deasupra nivelului Mărei-Negre. El se
află la poalele munţilor, care formează la dreapta şi la stînga două şiruri înalte, Cerbul şi Puful, acoperiţi
de brazi seculari, paltinl, mesteacăni, fagi, etc. E aşezat în mijlocul unei văi înguste şi pitoreşti. Parcul
Slănicului e frumos şi mare. (…) Apele Slănicului au fost expuse: în 1873, la Exposiţia din Viena, obţinînd
medalia de aur; în 1889, la Exposiţia Universală din Paris, obţinînd medalia de aur; în 1894, căpătînd
medalia de aur, la Exposiţia Cooperativă din Bucureşti şi în fine, în anul 1900 la Exposiţia Universală din
Paris.
Numirea izvoarelor. -Astăzi în total sunt 17 izvoare, din care zece se întrebuinţează şi anume:
Izvorul No. 1, Mihail (înainte Sf. Paul şi apoi Chisselef); No. 2, Sf. Magdalena (lnainte Clocotişul); No. 3, Sf.
Maria, numit şi «Regele SlăniculuI» ; No. 4, Sf. Ana; No. 5, Sf. Pantelimon; No. 6, Alecu Ghica (apoi Sf.
Spiridon); No. 7, Sf. Aglaia; No. 8, Sf. Constantin şi Elena; No. 9; No. 1 bis, Alexandru.
Instalaţiunile pentru băi sunt mai multe, şi anume:
1. Un stabiliment cu 20 cabine, în care vine apă din izvoarele 4, 5 şi 7;
2. Un stabiliment cu 12 cabine, unde se fac băi calde şi reci;
3. Un stabiliment de hidro-terapie.

46

Lahovary, G.I., Bratianu, C.I., Tocilescu,
p.425
47
Lahovary, G.I., Bratianu, C.I., Tocilescu,
p.323-324
48
Busnea, Romulu-Dan, Povestea unui colt
49
Busnea, Romulu-Dan, Povestea unui colt

G. – Marele Dicționar al României, vol.5 1898-1902, stab. Grafic J.V.Socecu, București, 1902,
G. – Marele Dicționar al României, vol.2 1898-1902, stab. Grafic J.V.Socecu, București, 1902,
de rai Slănic-Moldova, ed. Magic Print, Onești, 2013, p.34
de rai Slănic-Moldova, ed. Magic Print, Onești, 2013, p.34
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4. Stabilimentul mare din Hotelul Racoviţă, construit în 1895, cu 60 cabine în etajul de jos; în etagiul II
este hotelul, aşa că bolnavii nu au nevoie să iasă din hotel pentru a face băile. Acest stabiliment costă
un milion de lei.
S'a construit mar în urmă alte 2 frumoase clădiri: Salonul de cură şi noul Casino, cu sală de teatru,
concert şi bal.
Slănicul posedă de asemeni mai multe hotelurI, cu un total de peste 600 camere, în deosebi de noua clădire
a hotelului Racoviţă, cu 180 camere. Afară de aceasta mai sunt multe vile ce se închiriază. Slănicul posedă
şi un spital cu 20 paturi. În Satul-Nou, vizitatorii pot găsi case pe la locuinţele sătenilor. Restauante,
cafenele, cofetării, bufeturi, etc. sunt de asemeni destule. De la 1895, Slănicul e luminat cu lumină electrică.
(…) Analiza chimică. Prima analiză a fost făcută la 1832 în urma ordinuluI dat de generalul Chiseleff către
farmaciştii Zotta şi Abrahamfi. La 1846 apele fură analizate şi studiate de Aga doctorul Vîrnav şi
farmacistul Pavlovid. În 1853 au fost mai complect analizate de d-riI P.
Schnell şi Th. Stenner.
D-l dr. S. Konya a analizat complect aceste ape şi anume: în 1879 izvorul I Mihail şi 3 Sf. Maria; în 1880
izvorul 2 Sf. Magdalena şi 4 Sf. Ana; în 188 5 izvorul No. 6 Alecu Ghica şi 5 Sf. Pantelimon; iar în 1886
izvorul No. I bis Alexandru.
Luînd fiecare izvor în parte, vedem următoarele asemănări:
I. Izvorul No. I seamănă cu Selters, Ems, Adelheit, Gleichenberg, Giesshi.ibler, Mont D'or, Contrexevile,
Apolinaris, Royat, Szczawnica.
2. Izvorul No. 2 seamănă cu Ischl, Kreuznach.
3. Izvorul No. 3 seamănă cu Vichy, Karlsbad, Buda, Ems, Tonnisstein, Vals, Pulna, Biliner Gosephsquelle),
Luhatschowitsh, Marienbad etc., bineînţeles însă că apele de la Slănic nu sunt ape termale.
4. Izvoarele 4 şi 5 seamănă cu Spa şi Schwalbach.
5. Izvorul No. 6 se aseamănă, prin iodurul de sodiu şi bromurele care sunt în mare cantitate, cµ SuIza
(Mtihlgrabenquelle) Sultz-Bad, Salzschirf (Tempelbrtinnen), Durkheim (Bleichbrtinnen), Krankenheil, Kreuznach
(Oranienquelle şi Elisenquelle). (…)
Statistica bolnavilor. De la 1893-1899 au fost:
în 1893=1367, 1894=1371, 1895=2030, 1896=2049, 1897 =1339, 1898=2038 şi în 1899 =1732,
Escursiunile ce se pot face în împrejurimi sunt variate şi plăcute, aşa:
La Cascada, pavilion la înălţime de 559m. şi apoi la graniţa austro-ungară, excursiune scurtă, puţin
obositoare.
La muntele Borvis, unde este un pavilion de 678 m. înalțime şi apoi în vîrf, 741 m., de unde se desfăşură o
frumoasă privelişte a împrejurimilor.
La Fîntîna-lui-Dobrea, la izvoare, unde este un izvor cu apa comună între muntele Sura şi Cerbul, 800m
înălţime. Aci se află şi un pavilion.
La Poiana-Sărată, peste muntele Cerbul prin satul Hîrja, escursiune foarte frumoasă, ce se face în 2-3
ore pe jos. PoianaSărată este un mare şi frumos sat în Transilvania, cu o populaţie romînească.
La muntele Nagy-Sandar, care are 853 ro altitudine şi este cel mai înalt munte din împrejurimi.
La muntele Puful, unde în 2 ore cu piciorul eşti în vîrful lui, 907 m. înălţime şi unde este o poiană
frumoasă, la Cerdacul, etc. La stînca lui' Costache Negri, numită înainte a lui Agarici.
La muntele Şura, de unde te scobor în satul Hîrja, situat pe frontieră.
La muntele Secăturile, la Puful. Mic şi Dobrul, la 360 scări'. (…)”50

50

Lahovary, G.I., Bratianu, C.I., Tocilescu, G. – Marele Dicționar al României, vol.5 1898-1902, stab. Grafic J.V.Socecu, București, 1902,
p.425-429
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A treia ridicare topografica 1869-1887 prezinta situația sfârșitului de secol: sunt marcate noile așezări,
începând de la intrarea în vale precum Slănicelu, Slănicu cu subzonele Biserica, La Cerdac, La Cimitir. Este
constituit deja Satul Nou în aval de zona izvoarelor și Băile Slănic unde se observa deja sistematizarea
parcului central.
În 1890 este finalizata noua șosea și patru poduri de fier peste apa Slănicului, între Târgu-Ocna si Băile
Slănic, drum proiectat de inginerul Elie Radu, susținând dezvoltarea și modernizarea așezărilor din vale.

satele slănicu, slănicelu – extras a treia ridicare topografica 1869-1887 austro-ungara

Baile Slanic si Satul nou – extras a treia ridicare topografica 1869-1887 austro-ungara
The Third Military Survey, Österrechisch-Ungarische Monarchie - Francisco-Josephinische Landesaufnahme, 1869–1887,
1:75000
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În 1891, Regele Carol I a vizitat Băile Slănic, ceea ce impulsionat lucrările de amenajare. În centrul localității,
apar noi construcții de mare calitate arhitecturala și impozante: Cazinoul Regal construit în 1894, ridicat după
planurile arhitecților George Sterian și H. Rick, Hotelul Racoviţă construit între 1894-1897 hotelurile Zimbru,
Puf, Cerbu, Nemira, Cerbu, Dobru și Central și cantinele nr. 1 și 4.
În câteva imagini de epoca se poate urmări fazele amenajării zonei centrale a stațiunii, începuta in anul 1887,
pornind de la prima imagine a feredeielor din 1880, realizată Emanoil Panaiteanu-Bardasare. Imaginea este luata
de pe drumul spre izvoare, către biserica Sfântul Ilie. Biserica este amplasata central pe un platou, de jur
împrejur desfășurându-se odăile pentru cei care vin la tratament, atât de plastic descrise de Wilhelm de
Kotzebue, în curtea de forma neregulată. În curte, în fata bisericii este un foișor ce pare a fi singura
amenajare peisageră a stațiunii. Curtea era îngrădită cu un gard de lemn, ce conferă un decor si o anumită
asigurare a zonei și un lucru notabil sunt stâlpii cu lămpi pe gaz, pentru iluminat public.

Băile Minerale de la Slănicu, Calendarul pentru toți romanii, IX, 188651

In anul 1887 este începută sistematizarea centrului stațiunii, pe locația fostelor gospodarii ale primilor
coloniști, ce sunt mutați câțiva kilometri mai în aval pe valea râului Slănic, întemeind Satu-Nou, ce avea sa
devină o extindere cu aer burghez a stațiunii balneare, ai căror administratori de la acel moment aveau ambiții
de a rivaliza la un moment dat cu Carlsberg, prin calitatea arhitecturii si eforturile de modernizare. Într-o
fotografie de epoca din 1899 este imortalizat un moment intermediar în sistematizarea parcului central.
Cazinoul Regal era deja construit în întregime și de asemenea primul pavilion de muzică, astăzi dispărut,
amplasat pe un terasament neamenajat, legat de terasa cazinoului printr-o alee, fără alte amenajări. Pe
terasamentul superior unde este amplasat cazinoului, pe latura de sud-vest se observa deja în acesta
fotografie primele alei și unul din ronduri, însă întreaga pantă până la șosea este încă neamenajata, în
șantier.

51

Stoica, Corneliu, Slanic Moldova de odinioara in carti postale ilustrate (1899-1893), ed. Magic Print, Onesti, 2015, p.6
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Interesant este ca tot pe latura de sud vest, în vale, se observa În acesta fotografie, câteva din clădirile
fostei amenajări a stațiunii, ridicate de boierul Mihalache Spiridon, amplasate in jurul bisericuței Sfântul Ilie, ce
continuă să fie păstrate la începutul secolului XIX. Într-o fotografie din 1900, un an mai târziu, făcută dinspre
hotel Racoviţă către drumul spre izvoare, se observă această zona foarte bine. Sunt păstrate casele din jurul
bisericii, în aceeași configurație, așa cum sunt ilustrate în litografia din 1886: doua case mai mari pe latura de
nord a bisericii cu pridvor in față, urmate de un al doilea șir de două case situate în rândul doi, mai mici, si de
asemenea cele două case din spatele bisericii, spre răsărit. Păstrarea acestor construcții delimitează zona,
evident administrată de Eforia spitalelor, însă se observa în această poză, că vechea împrejmuire este
înlăturată și curtea de altă dată este anulată de trasarea unor alei peisagere ce se deschid spre amenajarea
parcului si spre hotel Cerbu. În fața bisericii se păstrează chioșcul, ilustrat și în litografie, cu două decenii
înainte. De-a lungul șoselei sunt șiruri de case de lemn și barăci, cel mai probabil fiind utilizate estival pentru
cazarea celor ce veneau la bai. În spate, închizând perspectiva și marcând drumul spre izvoare, se afla hotelul
Cerbu, o cădire de dimensiuni impresionante, elegantă, cu doua nivele, construită în stilul Secession, ce din
păcate a dispărut în Primul Război Mondial.

Vederea Salutare din Slănic (Moldova), neprecizat, 189952

52

Stoica, Corneliu, Slanic Moldova de odinioara in carti postale ilustrate (1899-1893), ed. Magic Print, Onesti, 2015, p.8
25

IN N O RI

DE S I GN

STR.

NR.

POPA

NAN

142

BUCUR ESTI

Vederea Slănicului (din Moldova), Calendarul Minervei, II, 190053

Salutare din Slănic (Moldova), Vederea Băile Slănic, Franchette, Fotografia Curtei Regale, Jassy-Slanic, 190454

53
54

Stoica, Corneliu, Slanic Moldova de odinioara in carti postale ilustrate (1899-1893), ed. Magic Print, Onesti, 2015, p.7
Stoica, Corneliu, Slanic Moldova de odinioara in carti postale ilustrate (1899-1893), ed. Magic Print, Onesti, 2015, p.14
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Salutare din Slănic (Moldova), Vederea Băile Slănic, Franchette, Fotografia Curtei Regale, Jassy-Slanic, 190455

Fotografiile făcute patru ani mai târziu, în 1904, arată amenajările peisagere ale parcului central, plantațiile și
sistematizările din jurul Cazinoului finalizate. De altfel, fotografiile sunt făcute la comanda Casei Regale, ce a
avut un rol esențial în declanșarea și susținerea lucrărilor de modernizare a văii Slănicului si a stațiunii. În
spatele cazinoului se observa o ampla sistematizare și o serie de vile si hoteluri, din păcate toate dispărute în
urma bombardamentelor din Primul Război Mondial. Nici sistematizarea, cu excepția șoselei din spatele cazinoului,
nu s-a mai păstrat în acesta configurație.
Fotografia dinspre fostul hotel Cerbu spre Cazinoul Regal, tot în 1904, arată că marea majoritate a vechilor
case ale Eforiei spitalelor, din jurul bisericii Sfântul Ilie, erau desființate. Se observă cum parcul este prelungit
până sub hotel Cerbu, pe lângă latura nordica a bisericii. În jurul Bisericii sunt plantații de brazi, însă se
observa și o veche construcție de lemn, încă rămasa în parc, cam în zona în care se închidea vechea curte a
primelor amenajări de la Slănic.
O imagine, făcută un an mai târziu, în 1905, din fata cazinoului spre valea pârâului Dobru, arată încă existența
în partea de sud-vest a parcului, în jurul bisericii o serie de construcții de lemn, însă de-a lungul drumului
spre izvoare, marea majoritate a construcțiilor de lemn sunt desființate, lăsând o perspectiva libera spre valea
și muntele Dobru unde sunt construite o serie de hoteluri elegante.

55

Stoica, Corneliu, Slanic Moldova de odinioara in carti postale ilustrate (1899-1893), ed. Magic Print, Onesti, 2015, p.16
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Salutare din Slănic (Moldova), Vederea spre Muntele Dobru, Franchette, Fotografia Curtei Regale, Jassy-Slanic, 190556

Doua fotografii datate în același an, 1908, dinspre hotel Dobru spre zona de sud-vest a parcului, ne arata o
reorganizare a construcțiilor, dispar barăcile de lemn și în locul acestora apare o construcție parter, amplă,
formată din mai multe volume, aliniate la drumul ce se duce spre izvoarele minerale. Această clădire o regăsim
în doua cărți poștale de mai târziu, din 1918 si 1928, supraviețuind bombardamentelor din Primul Război Mondial.

Băile Slănic, Vedere Generala, J. Flachs, Târgu Ocna, 190857

56
57

Stoica, Corneliu, Slanic Moldova de odinioara in carti postale ilustrate (1899-1893), ed. Magic Print, Onesti, 2015, p.12
Stoica, Corneliu, Slanic Moldova de odinioara in carti postale ilustrate (1899-1893), ed. Magic Print, Onesti, 2015, p.20
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Slănic, Vedere Generala, librăria P&D Jiliescu, Iași 190858

În organizarea și sistematizarea parcului din fata Cazinoului Regal, se construiește în jurul anilor 1910-1911, al
doilea Pavilion de muzica, ce începe să apară în cărțile poștale din anul 1912, și care funcționează în paralel cu
primul pavilion, pană la dispariția acestuia. Acesta a fost amplasat în zona cea mai joasă a parcului, aproape
de drumul spre izvoare și se păstrează și astăzi.

Slănic Moldova, Vedere spre Casino, Ad. Maier & D. Stern, Bucuresti, 191259

In prima decada a secolului XIX întreaga zona centrală a stațiunii Slănic este sistematizata, organizându-se
printr-o operațiune urbana de amploare parcul central, cu preluarea diferențelor de nivel, flancat pe latura de
sud-est de drumul principal, aflat la cota inferioara si clădirea impozanta a cazinoului pe latura de nord-vest.
La sud-vest rămâne biserica Sfântul Ilie, integrata în cadrul parcului. Pe partea cealaltă a râului Slănic, se
58
59

Idem, p.2
Stoica, Corneliu, Slanic Moldova de odinioara in carti postale ilustrate (1899-1893), ed. Magic Print, Onesti, 2015, p.37
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ridica clădirea masivă a hotelului Racoviţă, în pandant cu cea a cazinoului. De-a lungul râului sunt construite
poduri de piatra ce unesc malurile. In spatele cazinoului pe două paralele ce preiau curbele de nivel, se
desfășurau în anfiladă vile de trei patru nivele cu o arhitectura deosebita, Neoromaneasc, Art-Nouveau,
Secession etc. Lângă Hotelul Racoviţă, se construiește în 1912 o sală de cură și Inhalatorul, dotate cu cele mai
moderne instalații de aer comprimat de fabricație germană, din epocă, folosite pentru vindecarea bolilor
respiratorii.

1917 Extras zona Slanic Bai și Satu Nou, Lambert-Choleski system, Planurile Directoare de Tragere 1:20 000, /1917-1959,
4563

Pentru construcția noilor edificii, era folosită piatra din carierele de pe Valea Slănicului, iar ca meșteri sunt
aduși constructori-zidari italieni. Unul dintre aceștia a fost și Antonio Magro, care începând din 1880, a lucrat
la Slănic la ridicarea primelor clădiri din piatră și la captarea izvoarelor. În apropierea parcului se construiește
o seră de flori, care asigură ornamentul floral al stațiunii. Paralel cu aceste amenajări se întreprind și alte
lucrări importante la nivelul localității: regularizarea albiei pârâului Slănic; construirea de poduri și podețe;
captarea unor noi izvoare minerale şi introducerea celor mai moderne instalații de băi, inhalații și pulverizații,
sub îndrumarea specialiștilor străini printre intre care este enumerat și arhitectul Josef Slowak, venit din
renumita stațiune Karlsbad pentru a supraveghea la fața locului aplicarea proiectului său de modernizare a
stațiunii.60
In zona izvoarelor se construiesc alei de acces si poduri pentru o ușoară accesibilitate. Imaginile de epoca
arată o serie de pavilioane, podețe, amenajări si sistematizări, majoritatea din lemn sau de piatră, bogat
decorate ce asigura un decor deosebit si pitoresc turiștilor și pacienților.

60
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Slănic Moldova, Expediția apelor minerale, librăria P&D Jiliescu, Iași 191561

Slănic Moldova, Pârâul Slănic, P&D Iliescu, Iași 190962 - pavilionul de cură

Băile Slănic (Moldova) - Băile minerale reci, Iliescu, Grossu & Co., Jassy-Slanic,190963

61
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Idem, p.98
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Pentru alimentarea cu apă a stațiunii se construiește în 1898 un rezervor pe muntele Puff și în anul 1900 se
construiește prima uzină electrică ce putea asigura prin intermediul celor două generatoare electrogene
furnizarea de curent electric pentru cele mai mari hoteluri, iar parcul era iluminat de cinci mari lămpi.64
In 1890 se construiește șoseaua de la Târgu-Ocna la Slănic Moldova cu și patru poduri de fier peste apa
Slănicului sub îndrumarea inginerului Elie Radu ce a fost foarte implicat în construcția acceselor de traversare
peste munți. Una dintre cele mai importante trasee de cale ferată realizate de el este linia Târgu Ocna Comănești - Palanca în 1888-1897. Astfel legătura cu Slănicul Moldovei devine cu ușor de parcurs și întreaga
vale se dezvolta spectaculos.

Harta Cailor de Comunicație din Județul Bacău in anul 1897, Ministerul Lucrărilor Publice, Diviziunea I, Poduri si Șosele, Arte
Grafice C. Ghiulea – extras valea Slanic

În 1898 se înființează comuna Slănic cu localitățile componente Slănic, Cerdac și Cireșoaia. Rufetaşii, care
fuseseră împroprietăriți în 1887, odată cu strămutarea lor în partea de jos a stațiunii, au ajuns să se extindă,
fapt care a adus la un proces cu Ocolul Silvic, proces care s-a stins în 1900 în urma intervenției lui Gheorghe
Sion, originar din Târgu-Ocna, procuror la Curtea de Apel din Bacău. Statul a reluat în stăpânire pădurile până
la frontiera cu Transilvania, iar locuitorii din comunele Târgu-Ocna, Târgu-Trotuș și Slănic au primit în
devălmășie o porțiune de pădure și islaz în suprafață de cca 200ha, porțiune ce se întindea pe valea Slănicului,
de la Târgu-Ocna până la pârâul Stroiu, fiind cunoscută cu numele de Obștea Slănicului.65
Întreaga valea Slanicului are o dezvoltare spectaculoasa pana in primul deceniu al secolului XX. Din ridicarea
topografică militară se observa o dezvoltare continuă a locuirii de-a lungul întregii văi, cu zone de aglomerare
a gospodăriilor, între pâraiele Bisericii și Bradului, dezvoltându-se un cătun numit La Biserica si de-a lungul
pârâului Sărat și pe valea Slănicului alte două numite La Ciardac si La Cimitir. Este remarcabil ca aceste
îndesiri de gospodării sunt în vetrele primelor așezări consemnate la 1790, ceea ce confirma o continuitate a
locuirii și a comunităților.

64
65
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1917 Extras zona Slanicu, Lambert-Choleski system, Planurile Directoare de Tragere 1:20 000, /1917-1959, 4564

Mai sus de zona izvoarelor este înființată înainte de 1900 o fabrică de cherestea de către societatea Gotz.
Fabrica a funcționat timp de 21 de ani însă a fost foarte activă și a defrișat masiv pădurile din jurul Slănicului
până Primul Război Mondial, când era o activitate intensa de construire în toata valea.66

Baile Slănic Moldova, Fabrica Keskes, N. W. Manisali & G. Feuerstein, Foto Z. Weiss, Jași, 191267

Înaintea stațiunii moderne, se dezvoltă Satul Nou, începând cu 1887, pornind de la gospodăriile foștilor coloniști
aduși în primele decenii ale secolului XIX în valea Slănicului și strămutați odată cu începerea lucrărilor de
modernizare a stațiunii balneare, însă această localitate pornește din start cu un aer de modernitate si
urbanizare in pas cu stațiunea. Din martorii fotografici ai timpului, in 1914, Satul Nou se prezenta ca o
prelungire cu un aer mai burghez a stațiunii Slănic Bai.
66
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Slănic Moldova, Vila Florică, Satu Nou, P&D Jiliescu, Jași, 191468

În 1904 este ctitorita biserica de lemn din Cerdac, din cimitir, de către primarul de atunci Vasile Enășoiu. Cu
hramul „Sf. Gheorghe", biserica era mică, de lemn, acoperită cu șindrilă, văruită interior și exterior, având
pictată numai catapeteasma. Odată cu biserica s-a ridicat și o clopotniță, cu două clopote. Casa parohiala s-a
construit cu ajutorul enoriașilor în 1910.69 Atât casa, cat si biserica au fost distruse în timpul luptelor din iulie
august 1917.
În timpul Primului Război Mondial, în munții din jurul văii Slănicului s-au dat lupte grele, linia frontului trecând
prin acest areal de graniță cu Transilvania. Luptele din iulie si august 1917 au dus la bombardarea masivă a
localităților din valea Slănicului, inclusiv a stațiunii, marea majoritate a vilelor si hotelurilor din jurul parcului
central fiind distruse: hotel Racoviţă, si zona izvoarelor, fiind enumerate printre cele mai grele pierderi. Este
consemnat în documentele vremii ca la sfârșitul războiului întreaga vale a Slănicului era o ruină cu pierderi
iremediabile ale fondului construit.70 Hoteluri emblematice precum Cerbu, Puff, Dobru, Zimbru, Nemira sunt
pierdute definitiv, precum și multe alte vile, hotel Racoviţă incendiat și reconstruit mult mai târziu, uzina
electrică, asemenea.

Hotel Racoviţă distrus in luptele din vara 1917, foto ~1920
68
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Perioada interbelica si Al Doilea Război Mondial

Reconstrucția stațiunii după distrugerile din vara anului 1917 încep abia în 1922. Epitropia „Sf. Spiridon" din Iași,
proprietarul Băilor-Slănic, demarează cu greu programul de refacere, care mobilizează începând cu anul 1922 pe
lângă administrația Epitropiei din Iași și pe toți proprietarii de vile și imobile. Încep ample lucrări de
reconstrucție și reamenajare ale străzilor și parcului, a chioșcurile de la izvoare. Se montează 40 de felinare cu
petrol pentru iluminarea stațiunii, dat fiind că uzina electrică fusese distrusa. Acesta se va repara și repune
în funcțiune în 1924.
In 1922 este reconstruita biserica Sfântul Ilie din parcul central, păstrându-se amplasamentul, însă noua
biserică, existentă și astăzi, a fost construita pe plan treflat, din piatra de Slănic. Sunt note din 1913 care
semnalează starea de ruină a bisericii, dar anii războiului agravează situația și multe din podoabe sunt pierdute.
“Cu multă trudă, într-o vreme de mare a criză financiara si de zdruncin moral, preotul Filip Doiculescu, ajutat
de câțiva credincioși în 1922 a dat spre folosință religioasă bisericuța Sfântul Ilie din parcul băilor”. Interiorul
este pictat de pictorii Grigore Constantinescu și Stelian Ionescu din școala lui Gheorghe Tătărăscu, iar
catapeteasma de pictorul Kraft din Iași. Sfințirea bisericii s-a făcut cu mare solemnitate în ziua de 15 august
1929 de „Adormirea Maicii Domnului".71

Sfințirea Bisericii Sfântul Ilie 15 august 192972

Pana in 1926 se construiesc o serie de vile noi ,,Beiu", ,,Scurtu", ,,Pandrea", ,,Iliescu", ,,Alexe" si Hotelul
„Central". Pe parcursul a patru ani de muncă, Epitropia având şi sprijinul localnicilor, reușește să restaureze
„Casa Administrației Băilor" cu cele 19 camere, apoi „Casa mică de băi" și se amplasează pe aleile parcului și pe
drumul spre izvoare 150 de bănci pentru odihna. 73
O carte poștală din 1923, din parc arata clădirea hotelului Racoviţă refăcut după bombardamentele din 1917,
noul pavilion de muzica construit in 1910-1911, și se zărește si pavilionul de inhalație. Într-o altă carte poștală

71
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din 1926, tot din parc arata clădirea Cazinoului Regal în buna stare, și se zărește încă silueta primului pavilion
de muzica, aflat în fața cazinoului.

Slănic Moldova, Pavilionul de Muzica, A. M. Horowitz, București, 192374

Salutari din Băile Slănic Moldova, Vedere Parc, 192675

În 20 iulie 1925, în cinstea descoperirii primului izvor de ape minerale, epitropia Generală a Casei „Sf. Spiridon"
a montat o placa comemorativa in amintirea serdarului Mihalache Spiridon, pe drumul ce duce la izvoarele
minerale. In perioada interbelica are loc o ampla refacere a zonei izvoarelor, cu reconstruirea pavilioanelor
pentru terapiile cu ape minerale. Pavilioanele erau de lemn cu o bogata decorație de tip Secession si Art
Nouveau, ce dădeau o imagine pitoreasca si plina de culoare întregii stațiuni. Într-o ilustrată din 1926,
pavilionul izvorului 1 pare improvizat cu stâlpi din trunchiuri de copaci negeluiți, iar Izvorul 8 si 8 bis nu este
74
75
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acoperit, cel mai probabil o refacere grăbită după distrugerile din Primul Război Mondial comparând cu imaginile
anterioare. Într-o alta ilustrata din 1934, Izvorului 1 are un pavilion nou, decorat bogat cu o mica turlă, iar
pentru Izvorul 8 si 8bis este construit un alt pavilion mai mic de înălțime, însă și acesta tratat cu mare
atenție și bogat decorat.

Salutari din Băile Slănic Moldova, Isvorul N.1, A. M. Horowitz, București, 192476 - imagine anterioara războiului

Băile Slănic Moldova, Podul de la Isvorul No. 1, Șaraga & S.Schwartz, București, 192477 - posibil imagine anterioară
războiului

76
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Salutari din Băile Slănic Moldova, Sala de cură, A. M. Horowitz, București, 192478 - posibil imagine anterioara războiului

Băile Slănic Moldova Isvorul No.1, 192679

78
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Băile Slănic Moldova, Izvoarele Nr. 1, 8 si 8 bis, Libraria D.C. Patron, Tecuci, 193480

În anul 1927, Inhalatorul este refăcut şi modernizat de către Casa „Hossle" din Germania, fiind dotat cu cele
mai bune aparate cunoscute până atunci care sunt puse în funcțiune pentru cele două secții ale sale: una
utilizată pentru „aromaterapie", iar cealaltă pentru „inhalație și pulverizație".81
In satele din comuna Slănic se refac școlile distruse în timpul războiului. În 1922 se inaugurează prima școală
din satul Cireșoaia fără local propriu, acesta fiind construit abia după 1947. În 1924 se înființează la Slănic o
grădiniță cu o educatoare și 25 de preșcolari, iar în 1929, în satul Cerdac ia ființă un cămin cultural.82 O imagine
din 1927, arată șirul de construcții de vile din Satul Nou într-o stare bună, bine întreținute.

Slănic Moldova, Satu-Nou, 192783

80
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În 1938 proprietățile locuitorilor de pe valea Slănicului cuprindeau: 107ha fânețe, 160ha teren arabil, 500ha
pășuni, clădiri, curți și locuri neproductive în superfață de 850ha, la care se adăugau 115 care cu boi și cai, 65
pluguri de lemn si fier.84
Lucrările la biserica romano-catolica din Cireșoaia cu hramul Sfânta Ana, începută in 1841 si nefinalizată, au
fost întrerupte în timpul luptelor din primul Război Mondial când au fost aduse și distrugeri considerabile. În
1922 începe construcția unei noi biserici sub conducerea părintelui Anton Tălmăcel, paroh de Târgu-Trotuș.
Biserica este construita din piatra de Slănic, are o arhitectura deosebită, în spiritul modernității din perioada
interbelică.
În 1932 este reconstruita biserica din Cerdac, de la cimitir, distrusă in Primul Război Mondial. Biserica este
ctitorită de prin donațiile Eufrosinei Ștefănescu. Este sfințită pe 8 noiembrie 1932, de către P.S. Ilarion Mircea
Băcăuanul în prezenta familiei ctitorilor. Biserica de lemn are temelia este de piatră de Slănic, și învelitoarea
de tablă. Clopotnița se găsește în turla de deasupra pridvorului.85 Sunt de menționat în cimitirul de Cerdac
obiceiul de folosirii de monumente funerare și cruci de piatră masivă, din gresie de Slănic. Cea mai veche este
datată 1905, însă obiceiul s-a păstrat pană târziu, în perioada comunistă, existând si cruci datate în 1957.86
In perioada interbelica, localitățile de pe valea Slănicului și stațiunea nu mai regăsesc ritmul de dezvoltare de
dinainte de primul Război Mondial și nu sunt semne de mărire a localităților sau a zonelor de intravilan.

1940 Extras valea Slănic, Lambert-Choleski system, Planurile Directoare de Tragere 1:100 000, /1917-1959, 4560

Devenit oraș de frontieră în timpul Dictatului de la Viena în 1940, în orașul stațiune Slănic-Moldova a
cantonat în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, cartierul general al Grupului de Armate „Ucraina de Sud".
Se stabilise sediul comandamentului la Hotelul „Racoviţă", iar comandantul acestuia, general-colonel Johannes
Friessner (1892-1971) era găzduit împreună cu aghiotanții săi la Vila „Rica".
Vara anului 1944 a îmbogățit istoria stațiunii Slănic Moldova, aici petrecându-se momente de mare însemnătate
istorică, două întâlniri între Mareșalul Ion Antonescu și general-colonel Johannes Friessner, ultima în data de
84
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21 august, într-o perioada când România devenise un teatru al operațiunilor militare, ce aveau să culmineze cu
actul istoric de la 23 August și întoarcerea armelor împotriva Germaniei hitleriste.
2.6.4.

Perioada comunistă si post decembristă

După încheierea Celui De Al Doilea Război Mondial, in 1948 este adoptata Legea nr.119 din 11 iunie 1948 pentru
naționalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere si de transporturi, în acesta situație,
stațiunea Slănic Moldova, mai exact izvoarele si complexele balneare, este trecuta din administrarea Epitropiei
Sfântul Spiridon in patrimoniul statului. Odată cu aceste naționalizări de amploare sunt naționalizate si vilele si
hotelurile din stațiune si din satele de pe valea Slănicului.
Pana în 1970, fostul Sat Nou este desființat în totalitate și in locul fostelor gospodarii si case ce făceau
front continuu la drumul de intrare în stațiune sunt construite o serie de blocuri de locuințe colective, și
complexe școlare si comerciale. Stațiunea nu este scutită de alte demolări pentru construirea unor noi complexe
hoteliere de mari dimensiuni, astfel aproape multe construcții din jurul parcului central sunt desființate. Din
păcate fondul construit anterior, valoros atât prin calitățile arhitecturale, cat si prin cele de vechime, este
mult diminuat, ceea ce face existenta imobilelor istorice cu atât mai valoroasa.
În perioada comunista se introduc o serie de facilitați și utilități, precum racordarea la sistemul energetic
național, instalarea unui releu de televiziune. Se construiesc școli în toate localitățile de pe vale: Cireșoaia,
Cerdac, Slănic Sat si Slănic.
In anii 1970 - 1976 zona izvoarelor este profund modificata, desființându-se chioșcurile si pavilioanele de lemn
de inspirație Art Nouveau, atât de pitorești, acestea inlocuindu-se cu o amenajare arhitectural-peisagistica,
specifica anilor 1960-1970. „Se întreprind lucrări de reabilitare a zonei izvoarelor minerale, se foreză și se
captează noi surse de ape minerale, paralel cu amenajarea primei mofete a stațiunii, în anul 1976”87

Amenajarea actuala a Izvorului nr. 1, 8 si 8bis – martori fotografici octombrie 2020

87

Cf. Roxana Munteanu, Rolul balnear al unor ape cloruro-sadice din judeţul Neamţ, material publicat în volumul Sarea Timpul şi Omul",
Sfântu Gheorghe, Ed. Angustia, 2006.
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Amenajarea actuala a Izvorului nr. 1, 8 si 8bis – martori fotografici octombrie 2020

În incinta Cazinoului, se organizează o cantina populara si mai funcționează pe lângă acesta Casa de Cultură a
orașului, Universitatea Populară, Biblioteca Orășenească, Teatrul Popular de Comedie, Cinematograful „9 Mai".88
Intre 1970 si 1976 se construiesc complexele hoteliere de mari dimensiuni: Hotel Flora, Casa de odihna Dobru,
vila de protocol a Partidului Comunist, proiectata de arhitect Dinu Beteanu, hotel Nemira, hotel Perla destinat
turiștilor străini și complexul hotelier UGSR, actual hotel Venus.89 Cu excepția casei de odihna Dobru,
frecventata cu precădere în perioada de glorie de familia Ceaușescu și a cărei locație este aproximativ aceeași
cu a fostului hotel Dobru, celelalte complexe hoteliere sunt așezate pe latura nord-estica a stațiunii în
spatele pacului central si Cazinoului.
În perioada post decembrista fondul construit din Slănic și de pe toata valea este sub auspiciile exclusive ale
investițiilor private, fără o implicare deosebita în partea de sistematizare și de dezvoltare si de previzionarea
din partea autorităților. Acest lucru se traduce in imaginea neunitara a întregii localități și disiparea
investițiilor pe toata valea, fără o cristalizare de interese si de ghidare a fondurilor pentru dezvoltarea
localității într-un mod organizat. În perioada post decembrista, pe lângă lucrările de întreținere și susținere a
construcțiilor valoroase, singurele investiții în fondul construit nou, dedicat comunității, sunt bisericile,
construindu-se în ultimii douăzeci de ani doua biserici de rit romano-catolice si una de rit ortodox. Dintre
acestea mai deosebita, cu valoare arhitecturala este Biserica Romano Catolica Adormirea Maicii Domnului.
Din păcate în acest proces al investițiilor private, fără o canalizare a eforturilor spre marketarea stațiunii ca
un loc unic si de tradiție, o mare parte a fondului construit existent, mai ales cel tradițional este distrus
iremediabil.
2.7.

Evoluția fondului construit cuprinzând tipologia stilistică și funcțională a acestuia

Capitolul urmărește prezentarea în ordine cronologică, pe baza datelor istorice rezultate din cercetări recente
și mai vechi, problemele legate de evoluția fondului construit reprezentativ din zona studiată, de introducerea

88
89

Bușnea, Romulus-Dan, Povestea unui colt de rai Slănic-Moldova, ed. Magic Print, Onești, 2013, p.163
Bușnea, Romulus-Dan, Povestea unui colt de rai Slănic-Moldova, ed. Magic Print, Onești, 2013, p.164
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stilurilor arhitecturale în diverse etape de către comanditari, arhitecți și antreprenori, ce și-au pus amprenta
în dezvoltarea și imaginea stațiunii Slănic Moldova si a văii Slănicului.
2.7.1.

Perioada premoderna - primele izvoare

Cea mai veche construcție ce si-a păstrat amplasamentul, de la descoperirea izvoarelor, este Biserica Sfântul
Ilie, construita inițial din lemn in 1810, a fost reconstruita din zidărie in 1847 si in 1922. Vechile amenajări ale
băilor ce sunt încă vizibile in imaginile de la sfârșitul secolului XIX si începutul secolului XX, pe perioada de
sistematizare a parcului central, sunt complet dispărute in prima decada a secolului XX.
2.7.2.

Perioada celei de a doua jumătăți a secolului XIX și Primul Război Mondial

În perioada de după 1850 pana la Primul Război Mondial, stațiunea și întreaga vale a Slănicului, are cea mai
energica dezvoltare pana in perioada post-decembrista, însă cu precădere, în această perioada, amenajările,
sistematizările și fondul construit sunt de cea mai mare calitate și anvergura, acest lucru contribuind si in
zilele noastre la percepția unei unități stilistice si urbanistice a stațiunii. In acesta zonă se simte influenta
arhitecturii habsburgice, influente menținute si de Casa Regala a României.
Construcțiile ce s-au păstrat in cadrul stațiunii Slănic Moldova, din acesta perioada sunt puține din păcate,
fostul Cazino, fostul Hotel Racoviţă si Inhalatorul, însă în relație cu sistematizările peisagere ale parcului
central conferă o mare unitate urbanistica si caracter unitar. In cadrul parcului s-a păstrat al doilea Chioșc de
muzica, construit în jurul anilor 1910-1911.
Cazinoul, cea mai impozant din stațiunea Slănic-Moldova a fost ridicat de către meșteri italieni împreună cu cei
de pe Valea Slănicului, în anii 1892-1894, având la bază stilul ,,Art Nouveau”, cu influențe din stilurile neo
renascentist și neromânesc, după planurile cunoscutului arhitect ieșean George Sterian, împreună cu H. Rick din
Iași. Stilul neromânesc este reprezentat de turnurile principale, alături de ancadramentele de la uși și ferestre
și panourile decorative din piatră. Inițiativa a aparținut arhitectului N. Ghica-Budești, pe atunci efor al Epitropiei
,,Sf. Spiridon” din Iași, administratorul stațiunii. Întrucât cazinoul a fost realizat în timpul domniei Regelui Carol
I (1881-1914), care a susținut dezvoltarea stațiunilor românești pe modelul celor din străinătate, în multe
imagini vechi acesta apare sub denumirea de ,,Casino Regal”. „Cazinoul e clădirea, în care pulsează mai mult
viața stațiunii de dimineață și până noaptea târziu, acesta fiind unul dintre locurile de distracție ale
vizitatorilor. Aici, pe lângă restaurantul cel mai bun și mai mare ce-l are Slănicul, Cazinoul are și o
frumoasă sală de cinematograf în care e și un piano, are sală în care se dau concerte, serate, festivaluri,
sală de bibliotecă pentru lectură, cofetărie. Tot la Cazinou, sunt săliunde se joacă cărți și unde sunt
instalate mesele pentru jocurile de noroc: șah, table, biliard, blackjack, baccarat, ruletă și unde foarte
multă lume venită în stațiune, petrece ore întregi, unii încercându-și norocul, alții privind numai de
curiozitate”, scria Cleopatra Tăutu, în prima monografie a stațiunii realizată între 1930-1934.90
Din 1948 în imobil funcționează Casa de Cultură, dar de-a lungul anilor, pe lângă aceasta, aici au mai funcționat
biblioteca orășenească, un teatru de amatori (cu realizări artistice de excepție), un cinematograf cu o splendidă
sală cu balcoane de 350 de locuri, un club destinat tinerilor, săli de jocuri, dar și galerii de artă, care au
găzduit vreme de peste 20 de ani vernisajele unor expoziții de pictură, sculptură și artă decorativă tradițională.
și pensiune. În anul 1960 clădirii i se adaugă două terase destinate amenajării unui bufet, braserie și pensiune.
90

Cazinoul din stațiunea Slănic-Moldova, primul din România, al cincilea din Europa! | Deșteptarea- Ziarul Bacăului (desteptarea.ro)
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Clădirea Cazinou a fost restaurată în perioada 1986-1989 pentru a i se reda forma inițială, fiind amenajată în
totalitate ca edificiu cultural-artistic și educativ. Cazinoul are o suprafață construită de 1.847 mp și a fost
reabilitat total în anii 1994-1995.91 În prezent se află în proprietate privată, cu demersuri din partea
administrației locale de aducere în proprietatea publică a orașului-stațiune Slănic-Moldova, în vederea unei
defuncționalizări care sa ii redea eleganta anterioară.

Cazinoul, martori fotografici octombrie 2020

Parcul - martori fotografici octombrie 2020

91

idem
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Parcul - martori fotografici octombrie 2020

Pavilionul de muzică - martori fotografici octombrie 2020
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Vedere a fostului Hotel Racovita din terasa Casinoului - martori fotografici octombrie 2020

Clădirea Inhalatorului - martori fotografici octombrie 2020
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Fostul Hotel Racovita - martori fotografici octombrie 2020

Cimitirul din cătunul La Cerdac s-a format în jurul bisericii de lemn, construita în 1904, dispărută in
bombardamentele Primului Război Mondial, în 1917. O alta biserica cu același hram „Sfântul Gheorghe” se
construiește in 1929, sfințită în 1932. Specific acestui cimitir este abundenta cruzilor de piatra sculptate de
meșterii locali din piatra locala, o gresie. Cele mai vechi cruci sunt datate din prima decada a secolului XX. Ceea
ce este impresionant este multitudinea de tipologii a acestor cruci:
- cruce cu brațele decupate și tăiate drept, cu capul şi gâtul aproape egale, cu trunchiul lățit prin
săritură tăiată oblic, care deține rolul de stâlp îngropat la capătul de jos și alte subtipuri
- cruce latină este cel din piatră masivă, cu brațele tăiate drept și decupate, dar cu capetele rotunjite,
cu decor simplu reprezentând crucea cu suport de bază imitând motivul bisericii, frecvent în arta
lemnului din Maramureș și alte subtipuri
- cruce treflată
- crucea închisă în cerc - simbol solar
- cruce specifică văii Trotușului, des întâlnit la Tg. Ocna, are gâtul alungit, brațele decupate şi tăiate
drept. Săritura prin care se face trecerea la trunchi este tăiată drept, iar umerii trunchiului foarte lat
sunt tăiați oblic. Este crucea bărbaților cea cu umeri, căci elementul simbolizează pavăza familiei.
Postamentul este mai lat şi jos având o bună parte îngropată. Decorul este o inimă-cruce, motiv, şi el,
de influență catolică.
- cruce cu arcelă la intersecțiile brațelor, cu brațul orizontal aproape în întregime înfipt în postament,
cu postamentul masiv, lat și înalt, cu umerii tăiați oblic, cu un pătrat în relief destinat inscripției
47

IN N O RI

DE S I GN

STR.

NR.

POPA

NAN

142

BUCUR ESTI

cruce cu postament înalt, îngust, cu nișă adâncă și marginile puternic scoase în relief, nișă fiind tăiată
în partea de sus în unghi drept, iar la marginile de jos având tăietura în arcelă.
- cruce hibridă, semnalăm pe cele axate pe combinația piatră-metal, numite și cruci combinate.92
Crucile de piatră de la Cerdac evidențiază pe lângă talentul meșterilor o preocupare a comunității pentru viața
spirituala și intenția continuității locuirii. Numărul mare de tipologii demonstrează eterogenitatea populației ce a
ocupat valea Slănicului într-o perioada foarte scurta. Cimitirul de La Cerdac poate deveni, ca urmare a unui
plan de dezvoltare și punere în valoare a resurselor culturale o interesanta destinație de excursie.
-

2.7.3.

Perioada interbelică și Al Doilea Război Mondial

Perioada interbelica nu mai are suflul dezvoltării anterioare, însă fondul construit continuă să se dezvolte cu
precădere de-a lungul văii Slănicului și mai puțin in zona stațiunii. În stațiune, refacerile după război pornesc cu
mai mare interes in 1922, când Epitropia Sfântul Spiridon din Iași ia inițiativa lucrărilor, însă cele mai multe din
vilele si hotelurile construite in ultimele doua decade ale secolului XIX nu mai sunt recuperate. Este
reconstruit hotelul Racoviţă. Sunt construite o serie de vile ce se mai păstrează și astăzi, având însă
intervenții majore din anii perioadei comuniste: Vila Siam, Vila Rica, Vila Palas, Vila Pufu, Vilele Teleconstrucția
si altele.
Edificiile de cult din vale, sunt reconstruite în perioada interbelica, după distrugerile Primului Război Mondial:
Biserica Sfântul Ilie (1922 – 1929), Biserica Romano-Catolică Sfântă Ana Cireșoaia (1922), Biserica Sfântul
Gheorghe La Cerdac (1929).

Biserica Romano-Catolică Sfântă Ana Cireșoaia93
92

Bilițu, Pamfil, Bilițu Maria, Semnele de mormânt de la Cerdac - Valea Slănicului, județul Bacău, Memoria Ethnologica nr. 62-63 ianuarie
- iunie 2017 (An XVII)
93
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cire%C8%99oaia,_Bac%C4%83u#/media/Fi%C8%99ier:Biserica_Sfanta_Ana,_Ciresoaia.jpg
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Biserica Sfântul Gheorghe La Cerdac94

Biserica Sfântul Ilie95

Din acesta perioada datează fondul construit de mare calitate al construcțiilor tradiționale ce sunt răspândite
în toata valea Slănicului și care dau caracterul specific al zonei și pot reprezenta o sursa a regăsirii
specificului arhitectural, ce ar trebui promovat în stațiunea Slănic pentru a păstra caracterul unitar, unic si
idilic al localității.
Tipologia casei tradiționale de pe valea Slănicului o reprezintă casa de plan aproape pătrat, cu doua odăi și
tindă, cu o mică prispă tip cerdac, închisă cu stâlpi și parapeți de lemn traforat. Cerdacul se desfășoară de-a
94
95

https://www.facebook.com/parohiacerdac/
https://protoieria-onesti.ro/parohia-slanic-moldova-2/
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lungul fațadei principale la tipologia de case mai veche. Locuințele ulterioare au primit un volum ușor al
cerdacului, ieșit în față. Acest tip de locuință mai elaborat, este acoperit de aceeași șarpantă în patru ape a,
însă cerdacul avansat ca volum, are un pinion deasupra acestuia, după modelul caselor secuiești, ce preiau la
rândul lor influente Secession în modul de decorare a lemnului. Pe lângă casa principala în gospodărie mai sunt
anexe construite din lemn, șura sau hambarul, construite în cea mai răspândită tipologie din pereți de zidărie
înălțați cu un registru de lemn pe care sprijină șarpanta de lemn, de diverse dimensiuni.

Tipologie 1 – Locuință Strada Dobru nr.16 – martori fotografici octombrie 2020

Tipologie 2 – Locuință Strada 1 Mai nr.168 – martori fotografici octombrie 2020
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Gospodarie cu locuinta si Hambar/Șura Strada 1 Mai nr.168 – martori fotografici octombrie 2020

Mărturie luptelor din timpul Primului Război Mondial, din valea Slănicului și de pe culmile din jur, este Cimitirul
International din Slănic-Moldova, Troița Eroilor din Cerdac și cele câteva monumente de pe Cireșoaia. Cimitirul
internațional din stațiunea Slănic-Moldova, asemănător celui de la Poiana Sărată, a fost construit, în anii 1930
și 1931, pentru ostașii căzuți pe valea Slănicului în Primul Război Mondial (români, germani, austrieci, unguri,
ruși). Cimitirul are o formă dreptunghiulară, cu o suprafață de 480 m.p. și este împrejmuit cu un zid nu prea
înalt, din piatră. Intrarea este marcată de două colonade de circa 1,5 m înălțime. Pe cea din stânga este o
placă de marmură cu inscripția: Aici odihnesc ostași români, ruși, germani și unguri căzuți în războiul 19161919, iar pe cea din dreapta o altă placă de marmură cu inscripția: Construit de Societatea Cultul Eroilor.
Comitetul Central București 1930-1931. Spre capătul potecii se înalță un obelisc simplu, văruit în alb, cu
inscripția: Aici odihnesc ostașii români căzuți în războiul 1916-1919 în spatele cimitirului se află un parapet din
piatră fasonată, cu o nișă centrală mai înaltă și câte 4 nișe de o parte și de alta a celei centrale. Pe nișa
centrală, într-o arcadă sprijinită pe două rânduri de coloane de piatră, se află o placă de marmură cu
următoarele două inscripții: Aici odihnesc osemintele a... ostași necunoscuți căzuți în războiul 1916-1919 și
versurile: Viteji ce ați căzut pentru țară / Ostași ai credinței soldați / Vă fie țărâna ușoară / Oriunde în
mormânt voi stați / Viteji ce ați căzut pentru țară // Mircea Rădulescu. La baza tuturor celor nouă nișe se
găsesc osuare, care adăpostesc osemintele a circa 3.500 de ostași necunoscuți (români, germani, austrieci,
unguri, ruși). În cele 4 parcele din cimitir sunt 108 morminte cu pietre funerare (26 români, 24 ger-mani, 46
unguri, 10 austrieci, 2 ruși).96

96

http://www.ercis.ro/actualitate/viata201810.asp?id=201810070
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Cimitirul internațional al Eroilor97

La fel ca Băile Slănic, localitatea Cerdac a cunoscut dramatismul unor bombardamente necruțătoare și ocupația
germano-austro-ungară timp de doi ani (1917-1918). De aici începea urcușul spre vârful Cireșoaia (cota 1772),
ultima barieră spre Târgu-Ocna și valea Trotușului. În centrul localității Cerdac, lângă șoseaua Târgu-Ocna Slănic-Moldova se află un ansamblu memorial format dintr-o troiță și un obelisc. Ansamblul memorial a fost
construit în anul 1935 în memoria eroilor căzuți în Războiul întregirii Neamului (1916-1919). Troița, din gresie,
înaltă de trei metri, este ridicată pe un postament de beton în trei trepte. Troița din gresie, cu trei stâlpi
centrali și două brațe ușor curbate, se termină cu un acoperiș stilizat. Ea este împodobită cu elemente florale
(frunze de stejar) și geometrice specifice zonei Cerdac. În partea superioară se află și o cască ostășească în
basorelief. La bază, troița are încrustate următoarele slove: Troița de o ființă fie-ne-ntr-ajutorinţă pe tine
te preamărește. Obeliscul, situat în dreapta troiței, construit tot din gresie de Slănic, are în vârf o cruce, iar
la bază un postament în două trepte. Pe obelisc sunt gravate 52 de nume.98
2.7.4.

Perioada comunista si post decembrista

In perioada post decembrista, pe langa lucrarile de intertinere si sustinere a constructiilor valoroase, singurele
investitii in fondul construit nou, dedicat comunitatii, sunt bisericile, construindu-se in ultimii douazeci de ani
doua biserici de rit romano-catolice si una de rit ortodox. Dintre acestea mai deosebita, cu valoare
arhitecturala este Biserica Romano Catolica Adormirea Maicii Domnului.

Biserica Romano Catolica Adormirea Maicii Domnului99
97

http://www.ercis.ro/actualitate/viata201810.asp?id=201810070
idem
99
http://www.ercis.ro/dieceza/parohii/fisa.asp?id=102
98
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Concluzii referitoare la vechimea construcțiilor și amenajărilor urbane (străzi, plantații,
piețe) și la evoluția urbanistică a localității

Valea Salnicului, de la începuturile documentate (sfarsitul sec.XVIII - 1790) până la jumatatea secolului XIX, a
avut o dezvoltare exponentială, pornind de la doua catune Heleschtieu si Balan, cu rol mai de graba de
stațiuni de popas ale trecatorilor prin munti.
În evoluția urbanistica a statiunii deosebim o perioadă în acest interval documentat, cu o dezvoltare deosebită,
din 1884 pana la Primul Razboi Mondial, datorata in mare parte realizarii caii ferate pana la Targu Ocna si apoi
construirii in 1890 a soselii de-a lungul vaii Slanicului, ceea ce a impulsionat vizitarea izvoarelor de catre
pacienti si turisti.
Mai jos prezentăm un tabel sintetic, într-o ordine a vechimii, a principalelor operațiuni urbanistice realizate în
zona de studiu, în cadrul intravilanului orașului Slănic Moldova, pe baza documentărilor.
NR.
CRITIC

DATARE

OPERATIUNI URBANSITICE MAJORE

1

1790 - 1849
1801

2

1808

3

1810

4

1824

5

1841

6

1846

7

1847
1850 - 1915

PERIOADA PREMODERNĂ – PRIMELE IZVOARE
DESCOPERIREA IZVOARELOR
ASEZAREA PRIMELOR FAMILII DE RUFERTASI SI STABILIREA UNEI LOCUIRI
PERMANENTE IN ZONA IZVOARELOR
CONSTRUIREA PRIMEI BISERICI DE LEMN SFANTUL ILIE SI PRIMELE FEREDAIE
DOMNITORUL IONIȚĂ SANDU STURDZA ACORDĂ UN PRIVILEGIU DOMNESC PENTRU
ÎNFIINȚAREA BĂILOR
BISERICA SFANTA ANA
ADUNAREA OBȘTEASCĂ A MOLDOVEI TRECE ADMINSTRAREA IZVOARELOR
EPITROPIEI SPITALELOR „SFÂNTUL SPIRIDON" DIN IAȘI
RECONSTRUIREA DIN ZIDARIE A BISERICII SFANTUL ILIE
PERIOADA A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI XIX ȘI PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

1

1851

INCEPE ADMINSTRAREA BAILOR DE CATRE EPITROPIEI SPITALELOR „SFÂNTUL
SPIRIDON" DIN IAȘI SI PRIMELE ANALIZE SISTEMATIZATE ALE APELOR MINERALE

2

1884

CONSTRUIREA CAII FERATE LA TÂRGU OCNA

3

1887

SISTEMATIZAREA STAȚIUNII SI A PARCULUI CENTRAL

4

1887

5
6

1890
1900

7

1890 - 1910

8

1894

9

1894 - 1897

10
11

1894 - 1910
1904

INFIINTARTEA SATULUI NOU, ODATA CU STRAMUTAREA DIN CENTRU STATIUNII A
PRIMILOR LOCUITORI PERMANENTI, STABILITI IN VALE
CONSTRUIREA SOSELEI DE-A LUNGUL VAII SLANICULUI PANA LA IZVOARE
FABRICA DE CHERESTEA SOCIETATEA GOTZ
DEZVOLTAREA GOSPODARIILOR DE-A LUNGUL VAIII SLANICULUI IN MOD SEPCIAL IN
ZONA NUMITA LA CERDAC SI IN ZONA PARAULUI CIRESOAIA
CONSTRUIREA CAZINOULUI
CONSTRUIREA HOTELULUI RACOVITA SI AMENAJAREA ZONEI IZVOARELOR,
AMENAJARI SI CONSTRUCTII ASTAZI DISPARUTE
CONSTRUIREA ALTOR HOTELURI SI AMNEJARI ALE IZVOARELOR ASTAZI DISPARUTE
BISERICA DE LEMN „SF. GHEORGHE" DIN CERDAC DIN CIMITIR
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1910
1912
1917
1919 - 1947

1

1922

2
3
4

1922 - 1929
1922
1926

5

1930 - 1931

6

1934
1948 prezent
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CASA PAROHIALA DIN CERDAC
INHALATORUL
INTREAGA VALEA SLANICULUI ESTE DISTRUSA DE LUPTELE FRONTULUI
PERIOADA INTERBELICA SI AL DOILEA RAZBOI MONDIAL
ADMINISTRAȚIA EPITROPIEI DIN IAȘI DEMAREAZĂ LUCARILE DE REFACERE DUPA
RAZBOI
RECONSTRUIREA DIN ZIDARIE A BISERICII SFANTUL ILIE
RECONSTRUIREA BISERICII ROMANO-CATOLICE SFANTA ANA
CONSTRUCTIA UNOR NOI VILE IN ZONA STATIUNII
CIMITIRUL INTERNAŢIONAL DIN SLĂNIC-MOLDOVA PENTRU OSTAŞII CĂZUŢI PE
VALEA SLĂNICULUI ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL (ROMÂNI, GERMANI, AUSTRIECI,
UNGURI, RUŞI)
RECONSTRUIREA BISERICII DIN CIMITIRUL SATULUI LA CERDAC
PERIOADA COMUNISTĂ SI POST DECEMBRISTĂ

1

1849 - 1970

DESFIINTATREA SATULUI NOU SI CONSTRUCTIA CARTIERULUI DE BLOCURI

2

1970 - 1976

3

1890-prezent

4

1890-prezent

HOTEL FLORA, CASA DE ODIHNA DOBRU, HOTEL NEMIRA, HOTEL PERLA, COMPLEXUL
HOTELIER UGSR, AMENAJAREA ZONEI IZVOARELOR
CONSTRUIREA UNUI MARE NUMAR DE CASE DE VACANTA, RASPANDITE IN
INTREAGA VALE A SLANICULUI
REALIZAREA UNEI NOI CONCENTRARI DE GOSPODARII SI VILE DUPA ZONA
IZVOARELOR

3. IDENTIFICAREA VALORILOR DE PATRIMONIU CONSTRUIT
3.1.

Identificare construcțiilor valoroase

Construcțiile valoroase au fost identificate în studiul de față, pe baza mai multor criterii:
-

Vechimea clădirilor

Vechimea clădirilor implică, prin analiză, valoarea istorică și memorială. Sunt cuprinse în acest studiu al vechimii
clădirilor, străzile și siturile urbane, care păstrează memoria unor evenimente petrecute sau personalități care
și-au desfășurat activitatea în acel cadru.
-

Valoare arhitectural-stilistică

Din punct de vedere stilistic, zona centrala a stațiunii Slănic Moldova este marcată de un fond construit istoric
specific sfârșitului de sec. XIX. Însă, în zona istorică, coexistă o diversitate de stiluri în cadrul fondului
construit cu vechime: stil tradițional-periurban, seccesion, art-nouveau, art-deco, modernist.
-

Valoare urbanistică de susținere a fondului și frontului construit valoros, ambientală

Este unul din criteriile de valoare important al fondului construit, ce trebuie tratat cu atenție, pentru că
practica a demonstrat că poate suferi major la modificări minore urbane. Valoarea ambientală este esențială în
cazul siturilor istorice sau a clădirilor istorice din cadrul localităților, ce au suferit transformări de scară
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foarte mare. Prin valoarea ambientală se păstrează identitatea și caracterul unei zone vechi, și impune
proporțiile urbane ale ansamblului, culorile urbane, organizările spațiale șamd. Această valoare ambientală și de
susținere a fondului și frontului construit valoros trebuie păstrată atunci când există, sau creată în cazul
clădirilor singulare sau a siturilor disparate într-un țesut urban destructurat.
-

Imobile și ansambluri incluse în Lista Monumentelor Istorice, a căror regim de protecție este instituit
3.1.1.

Vechimea clădirilor – valoare istorică și memorială

Mai jos prezentăm un tabel sintetic, într-o ordine a vechimii, a principalelor construcții și imobile realizate în
zona de studiu, în cadrul intravilanului orașului Slănic Moldova, pe baza documentărilor si care sunt prezente in
acest moment in peisajul urban.
NR.
CRITIC

AN

CONSTRUCTIE

ADRESA

1

1887

SISTEMATIZAREA PARCULUI CENTRAL

STRADA NICOLAE BALCESCU NR. 1-11

2

1890

CONSTRUIREA SOSELEI SI 4 PODURI

3

1894

CAZINOUL

STRADA NICOLAE BALCESCU NR. 11

4

1894 - 1897

HOTELUL RACOVITA

ALEEA RACOVITA NR. 6

5

1910 - 1911

PAVILIONUL DE MUZICA

STRADA NICOLAE BALCESCU NR. 9

6

1912

INHALATORUL

ALEEA RACOVITA NR. 2

7

1922 - 1929

BISERICA SFANTUL ILIE

STRADA NICOLAE BALCESCU NR. 7

1922

BISERICA ROMANO-CATOLICE SFANTA ANA
CIRESOAIA

STRADA NUCULUI NR. 4

9

1929

BISERICA SFANTUL GHORGHE LA CERDAC

STRADA CONSTANTIN BRANCUSI NR. 11

10

1925 - 1935

VILA SIAM

STRADA PORUMBEILOR NR. 13

11

1925 - 1935

VILA RICA

STRADA VASILE ALECSANDRI NR. 3

12

1925 - 1935

VILA PALAS

STRADA MIHAI EMINESCU NR. 1

13

1925 - 1935

HOTEL FLORA

STRADA VASILE ALECSANDRI NR. 10

14

1925 - 1935

VILA PUFU

STRADA VASILE ALECSANDRI NR. 14

15

1925 - 1935

VILELE TELECONSTRUCTIA

STRADA VASILE ALECSANDRI NR. 1212A

8
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CASA DE COPII VICTORINE LE DIEU

STRADA ION CREANGA NR. 1

Imobile și ansambluri incluse în Lista Monumentelor Istorice

Este prezentat un tabel al Listei Monumentelor Istorice a orașului Slănic-Moldova, pentru categoriile II, III și IV,
categoria I fiind descrisă la capitolul 2.2.
NR.
CRT.
CONF.
COD LMI
DENUMIRE
STRADA
NR.
DATARE
ERORI MATERIALE
LMI
2015
FOSTA PRIMARIE
VASILE
308
BC-II-m-B-00900 SLANIC2
1870-1890
ALECSANDRI
MOLDOVA
VASILE
STRADA NICOLAE
309
BC-II-m-A-00901 CAZINOU
3
1894
ALECSANDRI
BĂLCESCU NR. 11
IZVORU 1 –
VASILE
363
BC-IV-m-A-00942 PLACA
3
1894
ALECSANDRI
MEMORIALA

3.1.3.

Imobile cu valoare arhitectural stilistică

Tabelul cu lista imobilelor cu valoare arhitectural-stilistică este prezentat în Anexa 2 a studiului istoric
general.
3.1.4.

Imobile cu valoare urbanistică de susținere a fondului și frontului construit valoros

Tabelul cu lista imobilelor cu valoare urbanistică-ambientală este prezentat în Anexa 3 a studiului istoric
general.
Identificarea spațiilor urbane și perspectivelor valoroase

3.2.

Ca urmare a coroborărilor analizelor realizate în acest demers de identificare a valorii urbanistice, în zona de
studiu au fost utilizate următoarele modele de analiză suplimentara:
-

perspective valoroase

-

trasee cu perspectivă surpriză, repere și semnale (fond construit cu valoare foarte mare)

Aceste valori urbanistice identificate au fost evidențiate grafic în planșa SIG 06.
3.2.1.

Concluzii referitoare la elemente care necesită protecție și la natura acestora
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Studiul istoric general pentru orasul Slanic Moldova aplică metode de lucru pe țesuturi urbane istorice care au
suferit și suferă modificări complexe și de cele mai multe ori aleatorii, implicând destructurări grave de la
nivelul zonei istorice până la scara întregii asezari.
Ca o caracteristică generală, se constată că țesutul istoric major este concentrat în zona statiunii balneare si
in cele doua centre sătești Cireșoaia si La Cerdac.
O caracteristică specifică orașului Slanic Moldova o reprezintă cele două tipologii ale parcelarului în zona
istorică : parcelar vernacular caracteristic zonelor de munte cu relief framantat și parcelar pe trama
prestabilită ce e caracteristic pentru sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX. De asemenea, un element
foarte important în definirea modului de protecție este numărul de clădiri inventariate cu valoare arhitectural
stilistică și care nu sunt clasate în Lista Monumentelor Istorice. În susținerea valorii a întregului țesut urban
sunt clădirile cu valoare ambientală-traditionala ce fac parte din aria naturală de protecție a valorilor
constituite.
Putem concluziona că tipologia acestor zone este :
-

zone de țesut istoric care necesită protecție generală și care sunt în acest moment protejate pe
elemente (imobile) prin introducerea acestora în Lista Monumentelor Istorice. Exemplu : parcul central
din statiunea balneara si imobilele adiacente

-

zone de tesut istoric ce necesita protectie generalșa si care in acest moment nu sunt protejate pe
elemente (imobile) prin introducerea acestora în Lista Monumentelor Istorice. Exemplu : zona centrului
satesc Ciresoaia

-

zone istorice “gri” fără elemente arhitecturale surprinzătoare, dar care în contextul unei dezvoltări
durabile pot susține prin diverse elemente precum (parcelar, proporție-aliniament, fond construit etc.)
situri sau elemente construite de valoare din vecinătate. Exemplu : segmente de-a lungul drumului

Analiza trebuie să aibă în vedere :
-

delimitarea optimă a zonelor de intervenție și/sau de protecție pentru protejarea unui sit istoric sau a
unei construcții istorice

-

definirea activităților posibile în acea zonă sau/și clădire din punct de vedere al dezvoltării durabile în
contextul actual.

Ca o primă măsură, considerăm esențială determinarea zonei de studiu în actualul context urban pentru fiecare
element construit sau sit în parte, în vederea constituirii unor zone construite protejate care să cuprindă
integral valorile sitului urban.
În cadrul practicii generale, s-a constatat că pe țesuturi urbane care au suferit transformări radicale atât de
formă cât și de funcțiune, într-un interval redus de timp, aplicarea unei formule de protecție generală, la
scara orașului, nu poate fi viabilă. În condițiile unei dinamici economice aleatoare și a dificultății aplicării
legislației în domeniul monumentelor istorice, care să permită măsuri punitive reale pentru nerespectarea unor
prevederi de protecție a fondului construit istoric, singura măsură reală este studierea pe caz și propunerea
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spre protecție, într-un cadru de reglementări care să dea sens cultural și funcțiune în actualul context
urbano-economic.
4. DEFINIREA ȘI DELIMITAREA ZONELOR ISTORICE DE REFERINȚĂ
4.1.

Definirea zonelor istorice de referință – notă metodică
4.1.1.
Descrierea metodelor de definire a zonelor istorice de referință

În cazul orasului Slanic Moldova, metoda de definire a zonelor istorice de referință este legată, pe de o parte,
de limitele geografice, care din punct de vedere al reliefului au creat limite naturale și, pe de altă parte, de
evoluția istorică ce a determinat o dezvoltare în trepte inegale, determinate de modificări ale contextului
politico-admnsitrativ.
Aceste evenimente au determinat salturi în evoluția orașului, care pot să determine patru mari zonări istorice
de referință ce se raportează și la conformația geo-spațiala a localității, întemeierea localitatilor:
-

1790 - 1849

PERIOADA PREMODERNĂ – PRIMELE IZVOARE

-

1850 - 1915

PERIOADA A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI XIX ȘI PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

-

1919 - 1947

PERIOADA INTERBELICA SI AL DOILEA RAZBOI MONDIAL

-

1948 - prezent PERIOADA COMUNISTĂ SI POST DECEMBRISTĂ
4.1.2.

Criterii de definire/delimitare a zonelor istorice de referință

Criteriile de definire și delimitare a zonelor istorice de referință sunt determinate de constituirea parcelarului
și a tramei stradale ca operațiuni urbane ale administrației locale sau rezultat al unor politici administrative
aplicate la scara localității, de modul de utilizare și a funcțiunilor permise în cadrul anumitor țesuturi urbane și
nu în ultimul rând, de memoria colectivității.
Astfel, zonele istorice de referință sunt calificate după următoarele criterii:
-

Criteriul vechimii – ce este dat de vechimea parcelarului, a tramei stradale și a fondului construct

-

Criteriul de unicitate – ce este dat de operațiuni specifice unei epoci cu ce și-au păstrat unitatea
stilistică

-

Criteriul arhitectural – stilistic – ce este dat atât de valoarea construcțiilor cât și de unitatea
stilistică

-

Criteriul memorial simbolic la scara comunității – este dat de memoria și capacitatea comunității de a
interpreta valorile urbane
4.1.3.

Delimitarea zonelor istorice de referință

Delimitarea zonelor istorice de referință sunt realizate pe baza suprapunerilor de hărți istorice, comparații de
ridicări topografice, izvoare scrise cu descrieri ale anumitor obiective, martori fotografici și stampe. Limitele
zonelor istorice de referință sunt realizate pe limitele cadastrale puse la dispoziție de beneficiar.
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Zone istorice de referință din teritoriul administrativ
4.2.1. Listarea zonelor istorice de referință, după caracteristicile acestora

Mai jos prezentăm un tabel sintetic a zonelor istorice de referință, identificate în zona de studiu a orașului
Slănic Moldova, pe baza criteriilor de constituire a parcelarului și a tramei stradale ca operațiuni urbane ale
administrației locale sau rezultat al unor politici administrative aplicate la scara localității. Se va corela cu
plansa SIG_08.

DENUMIRE

INDICE

CRITERIUL
VECHIMII

CRITERIUL
ARHITECTURALSTILISTIC

1

Strada Mihalachi Spiridon 1

ZIR01

*

*

CRITERIUL
MEMORIAL
SIMBOLIC LA
SCARA
COMUNITATII
*

2

Strada Mihalachi Spiridon 2

ZIR02

*

*

*

*

3

Băile Slănic - izvoare

ZIR03

***

***

***

***

4

Strada Dobru

ZIR04

**

**

***

**

5

Strada Mihai Eminescu

ZIR05

**

***

***

**

6

Băile Slănic - Cazino

ZIR06

***

***

***

***

7

Strada Nicolae Balcescu 2

ZIR07

*

*

**

*

ZIR08

**

**

*

**

*

*

*

*

**

**

*

**

*

*

*

*

*

*

*

*

**

**

*

**

*

**

*

*

**

***

*

**

16

Strada Nicolae Balcescu Stadionului
Strada Nicolae Balcescu Izvorului
Strada Nicolae Balcescu –
Prelungirea Izvorului
Strada Nicolae Balcescu Paltinis
Strada Alexandru Vamav
Liteanu
Strada Nicolae Balcescu Primaverii
Strada Nicolae Balcescu Stroiu
Strada Nicolae Balcescu Sarariei
Strada Fantanii

ZIR16

*

*

*

*

17

Strada Sarariei

ZIR17

*

*

*

*

18

Strada 1 mai – Paraul Rece

ZIR18

**

**

*

**

19

Biserica Sfântul Gheorghe

ZIR19

**

**

***

***

20

La Cerdac

ZIR 20

***

**

**

**

21

Strada Paraul Saratu

ZIR21

*

*

*

*

22

Strada 1 mai

ZIR22

*

*

*

*

23

Strada 1 mai - Sondei

ZIR23

**

**

*

**

24

Strada Libertatii 1

ZIR24

**

**

*

*

25

Strada 1 mai - Libertatii

ZIR25

*

*

*

*

26

Strada Libertatii

ZIR26

**

*

*

*

27

Strada Ciresoaia - Norilor

ZIR27

**

**

*

**

28

Strada Morii

ZIR28

**

*

*

*

29

Strada Ciresoaia - Curburii

ZIR29

**

**

*

**

NR
CRT.

8
9
10
11
12
13
14
15

ZIR09
ZIR10
ZIR11
ZIR12
ZIR13
ZIR14
ZIR15
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30

Strada CIresoaia – Bradului

ZIR30

*

*

*

*

31

Strada Bradului – Teilor

ZIR31

**

*

*

*

32

Strada Bradului – Poienii

ZIR32

*

*

*

*

ZIR33

**

**

*

*

34

Strada Ciresoaia – Strada
Scolii
Strada Merilor

ZIR34

*

*

*

*

35

Biserica Sfânta Ana

ZIR35

**

***

***

**

36

Strada Prieteniei

ZIR36

*

*

*

*

37

Strada Zefirului 1

ZIR37

***

**

*

**

38

Strada Zefirului 2

ZIR38

**

*

*

*

39

Strada Oituz

ZIR39

*

*

*

*

Strada Ciresoaia –
Trandafirilor
Strada Ciresoaia

ZIR40

**

**

*

*

*

*

*

*

33

40
41

ZIR41

5. DEFINIREA ȘI DELIMITAREA ZONELOR CONSTRUITE ISTORICE PROTEJATE
5.1.

Sinteza dezvoltării urbanistice a teritoriului administrativ

Primele catune de pe valea Slănicului sunt atestate in 1790. Dupa descoperirea izvoarelor cu ape minerale in
1801, se apare o prima asezare in apropierea acetora, cu locuire permanenta in 1808. Statiunea balneara este
atestata in 1827.
Pana la sfarsitul secolului XIX, cele doua catune incep sa se extinda pe terenurile cu mai diferente de nivel,
de o parte si de alta a vaii Slănicului, cu precadere de-a lungul vailor paraurilor afluente si odata cu
dezvoltarea statiunii se divid in mai multe zone numite Slanicel, Ciresoaia, La Cimitir- La Cerdac, La Biserica.
Odata cu construirea caii ferate pana la Tragu Ocna si a soselei de-a lungul vaii, se porneste o ampla
activitate de sistematizare a statiunii. In 1894 se construieste Cazinoul si 1897 incepe sistematizarea parcului
central din jurul acestuia. Cu acesta ocazie gospodariile primilor locuitori stramutati in vale, sunt mutate la
iesirea din statiune pentru a face loc noilor lucrari de modernizare. Locuitorii formaza o noua asezare numita
Satu Nou in imediata apropiere a statiunii. Aceasta configurare a asezarilor este pastrata pana la sfarsitul
Celui De Al Doilea Razboi Mondial.
Odata cu preluarea administrarii statiunii de catre regimul comunist, se produc o serie de modificari structurale
in tesutul urban si rural. Satul Nou este desfiintat in intregime si intreaga structura morfologica si functionala
a tesutului urban este modificata in acesta zona prin sistematizare, pentru a se putea construi un cartier de
blocuri pentru locuire colectiva. De asemenea zona de nord-est, spre izvoare, din jurul parcului central, si zona
văii pârâului Dobru sunt sistematizate si sunt construite centre hoteliere si de tratament de mari dimensiuni.
In perioada post decembrista, se produce o densificare a tesutului traditional. Apare in zona ce-a mai indeprata
a vaii, dupa izvoare o aglomerare de gospodarii, construite ulterior anilor 2000.
5.2.

Definirea zonelor construite protejate
5.2.1. Descrierea metodei de definire a zonelor construite protejate
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Zonele construite propuse spre protejare s-au definit prin analizele succesive ale evoluției istorice, a
caracteristicilor și valorii fondului construit, a intervențiilor și amenajărilor urbanistice atât în cadrul țesutului
deja constituit, cât și a extinderilor de intravilan. S-au realizat cartări de teren ale întregii zone de studiu a
zonelor limitrofe, documentări arhivistice, studiul documentelor cartografice, istorice.
Metodologia de constituire a zonelor construite protejate pornește de la identificarea țesuturilor urbane ce
corespund acelorași caracteristici privind: tipul de parcelar, modul de ocupare al parcelei, vechime a țesutului
urban, calitate a fondului construit, funcțiuni majore. Limitele zonelor construite protejate propuse sunt
realizate pe limitele cadastrale puse la dispoziție de beneficiar.
Zonele construite propuse pentru protectie vor fi analizate prin studii de detaliu ulterioare de tip PUZ-ZCP.
5.2.2.

Criterii de definire și delimitare a zonelor construite protejate

Criteriile de definire si delimitare a zonelor construite protejate propuse:
- Criteriile cumulate ale vechimii operațiunii urbane si de constituire a țesutului urban incluzând tipologia
parcelarului și profilul rețelei stradala;
- Criteriile cumulate ale calității si valorii arhitectural-stilistice și memoriale a fondului construit;
- Criteriul identificării amenajărilor urbane coerente, a perspectivelor și traseelor valoroase;
- Criteriul analizei funcțiunilor dominante ale zonei.
5.2.3.

Definirea zonelor construite protejate, după tip și grad de protecție

Zonele construite protejate vor cuprinde două tipuri de protecție:
-

Protecția patrimoniului construit de suprafață constituit din: construcții, ansambluri urbane, trama
stradală valoroasă în parcursul urban, parcuri și plantații, alte tipuri ale spațiului urban și antropizat
cu valoare memorială;

-

Protecția patrimoniului arheologic constituit din situri arheologice și zone de interes arheologic, aflate
în cadrul zonelor construite protejate.

Gradele de protecție identificate și care corespund zonelor construite propuse spre protectie:
-

Grad maxim - se protejează și se conservă toate valorile țesutului urban constituit: trama stradală,
parcelarul, elementele de mediu natural antropizat, caracterul general al fondului construit, memoria
locului. Sunt premise intervenții de conservare, restaurare și punere în valoare a imobilelor și
ansamblurile ce sunt în Lista Monumentelor Istorice doar în condițiile Legii 422 din 18 iulie 2001, privind
protejarea monumentelor istorice. Sunt premise intervenții de conservare, restaurare și punere în
valoare a tuturor imobilelor (cu precaderea a celor evidențiate cu valoare arhitectural stilistică și
ambientală) doar cu avizul Ministerului Culturii, prin Direcția Județeană de Cultură Bacau. Sunt permise
intervenții și operațiuni urbanistice și funcționale, doar în vederea conservării și potențării valorilor
identificate ale țesutului urban istoric și fondului construit protejat.

-

Mare - se protejează toate valorile țesutului urban constituit: trama stradală, parcelarul, elementele
de mediu natural antropizat, caracterul general al fondului construit, memoria locului. Sunt premise
intervenții de conservare, restaurare și punere în valoare a imobilelor și ansamblurile ce sunt in Lista
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Monumentelor Istorice doar în condițiile Legii 422 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor
istorice. Sunt premise intervenții de conservare, restaurare și punere în valoare a imobilelor
evidențiate cu valoare arhitectural stilistică cu avizul Ministerului Culturii, prin Direcția Județeană de
Cultură Bacău, în condițiile în care propunerile de intervenție nu se încadrează în regulamentele
zonelor construite protejate de care aparțin. Sunt permise intervenții și operațiuni urbanistice și
funcționale în vederea potențării valorilor identificate ale țesutului urban istoric și fondului construit
protejat si alte operațiuni urbanistice necesare, cu excepția celor ce ar pune in pericol resursa
culturala a zonei.
-

Ridicat – se protejează valorile țesutului urban constituit care contribuie în cea mai mare măsura la
criteriile de constituire a zonei construite protejate: trama stradală, parcelarul, elementele mediu
natural antropizat, caracterul general al fondului construit. Sunt permise intervenții de conservare,
restaurare și punere în valoare a imobilelor și ansamblurile ce sunt în Lista Monumentelor Istorice în
condițiile Legii 422 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice. Sunt premise intervenții
de conservare, restaurare și punere în valoare a imobilelor evidențiate cu valoare arhitectural
stilistică cu avizul Ministerului Culturii, prin Direcția Județeană de Cultură Bacău, în condițiile în care
propunerile de intervenție nu se încadrează în regulamentele zonelor construite protejate de care
aparțin. Sunt permise intervenții și operațiuni urbanistice și funcționale în vederea potențării valorilor
identificate ale țesutului urban istoric si alte operațiuni urbanistice necesare, cu excepția celor ce ar
pune in pericol resursa culturala a zonei.
5.3.

Zonele construite propuse pentru protecție din teritoriul administrativ

Mai jos, prezentăm tabelul zonelor construite propuse spre protecție ca urmare a realizării unor studii de
detaliu ulterioare, de tip PUZ-ZCP.
NR
CRITIC

GRAD DE
PROTECTIE

INDICE
PROTECTIE

DENUMIRE ZCP

1

MAXIM

I

ZONA STATIUNII
BALNEARE SI A
IZVOARELOR
BALNEARE

2

MARE

II-a

CENTRU STAESC
CIRESOAIA

3

4

MARE

RIDICAT

LMI

CARACTER
FUNCTIONAL

DESFASURARE STRAZI

MP

Str. Nicolae Bălcescu de la
strada Vasile Alecsandri pana la
strada Mihalache Spiridon, Str.
Dobru toate numerele, Str.
Mihalache Spiridon de la strada
Nicolae Bălcescu pana la pârâul
Pufu, Str. Vasile Alecsandri
toate numerele, str. Mihai
Eminescu toate numerele, str.
Ion Creanga toate numerele, str.
Porumbeilor toare numerele

387900

DA

MIXT:
REPREZENTATIV
–RECREATIONAL
SI SANATATE CU
INSERTII DE
COMERT

DA

MIXT: LOCUIRE CULTE

Str. Merilor nr. 1-8, Str. Nucului
nr.1-10, str. Bisericii n3.1-6

35000

147900

22400

II-b

CENTRU STAESC
LA CERDAC

DA

MIXT: LOCUIRE CULTE

Str. 1 Mai nr. 99-122, Str.
Crangului toate numerele, str.
Fundaturii nr.1-3, str. Chertis
toate numerele, str. Serelor
toate numerele, str. Paciitoate
nurele, str. Nuferilornr. 59-65,
str. Constantin Brancusi toate
numerele

III-a

STRADA
CIREȘOAIEI MĂGURII

NU

LOCUIRE

Str. Ciresoaia nr. 59 - 69

62

IN N O RI

DE S I GN

STR.

NR.

5

POPA

RIDICAT

NAN

III-b

6

RIDICAT

III-c

7

RIDICAT

III-d

8

RIDICAT

III-e

9

RIDICAT

III-f

10

RIDICAT

III-g

11

RIDICAT

III-h

12

RIDICAT

III-i

13

RIDICAT

III-j

14

RIDICAT

III-j

15

RIDICAT

III-j

142

BUCUR ESTI

STRADA
CIRESOAIA
STRADA
CIRESOAIA ARIESULUI
STRADA 1 MAI
STRADA 1 MAI
- MICA
STRADA 1 MAI SOCULUI
STRADA 1 MAI FLORILOR
STRADA
NICOLAE
BALCESCU SARARIEI
STRADA
NICOLAE
BALCESCU
STRADA
NICOLAE
BALCESCU IZVORULUI
STRADA
NICOLAE
BALCESCU STADIONULUI
STRADA
NICOLAE
BALCESCU –
PARAUL SASU

NU

LOCUIRE

Str. Ciresoaia nr. 62-100 numere
pare
Str. Ariesului toate numerele,
str. Norilor toate numerele, Str.
Muncel toate numerele, str.
Sperantei toate numerele
Str. 1 Mai nr. 164-174 numere
pare
Str. 1 Mai nr.109-156, str. Mica
toate numerele, str. Sondei
toate numerele
Str. Tineretului toate numerele,
str. Fagilor toate numerele, str.
Socului toate numerele

22300

NU

LOCUIRE

NU

LOCUIRE

NU

LOCUIRE

NU

LOCUIRE

NU

LOCUIRE

Str. 1 Mai nr.42-46, atr. Florilor
toate numerele

11900

NU

LOCUIRE

Str. Nicolae Balcescu nr. 200230 pe ambele parti, str.
Sarariei nr.1-9

71800

NU

LOCUIRE

Str. Nicolae Balcescu nr.137-183A
numere impare

51300

NU

LOCUIRE

Str. Nicolae Balcescu nr. 88-87,
str. Izvorului nr. 1-7, str.
Prelungirea Izvorului toate
numerele

19500

NU

LOCUIRE

Str. Nicolae Balcescu nr. 31-74,
str. Stadionului , str. Nemira
incluzand Cimitirul International
al Eroilor

50100

NU

LOCUIRE

Str. Nicolae Balcescu nr. 19-39

10000

75600
14400
38400
42900

1001400

5.4.

Propuneri de includere a unor imobile în Lista monumentelor istorice precum și a unor
ansambluri și situri urbane

Fișele imobilelor cu valoare arhitectural-urbanistică și stilistică a imobilelor propuse pentru includerea în Lista
Monumentelor Istorice, sunt prezentate în Anexa 1 a studiului istoric general.
Tabelul cu lista imobilelor cu valoare arhitectural-stilistică, propuse pentru includerea în Lista Monumentelor
Istorice, este prezentat sub forma sintetică mai jos.
NR
CRT
FUNCTIUNE/OBIECITV
STRADA
NUMAR POSTAL
1
PARCUL CENTRAL
NICOLAE BALCESCU
1 - 11
2
PAVILIONUL DE MUZICA
IN PARCUL CENTRAL
3
HOTEL RACOVITA
ALEEA RACOVITA
6
4
INHALATORUL
ALEEA RACOVITA
2
63

IN N O RI

DE S I GN

STR.

NR.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

POPA

NAN
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BISERICA SFANTUL ILIE SLANIC BAI
VILA RICA
VILA SIAM
VILA PALAS
CASA DE COPII VICTORINE LE DIEU
VILA
VILA PUFU
VILA FLORA
BISERICA SFANTUL GHEORGHE LA CERDAC
BISERICA ROMANO-CATOLICE SFANTA ANA
CIRESOAIA
GOSPODARIE LOCUINTA SI HAMBAR
GOSPODARIE LOCUINTA SI HAMBAR
GOSPODARIE LOCUINTA SI HAMBAR
CRASMA SI LOCUINTA (ACTUAL MAGAZIN)
VILA
VILA
GOSPODARIE LOCUINTA SI HAMBAR
GOSPODARIE LOCUINTA SI HAMBAR
CASA
CASA
CASA
CASA
CASA
VILA
GOSPODARIE LOCUINTA SI HAMBAR
CASA
GOSPODARIE LOCUINTA SI HAMBAR
CASA
CASA
GOSPODARIE LOCUINTA SI HAMBAR
CASA
GOSPODARIE LOCUINTA SI HAMBAR
GOSPODARIE LOCUINTA SI HAMBAR

Întocmit,
Arh. Specialist MC Anca Elena Damaschin-Stoica

64

NICOLAE BALCESCU
VASILE ALECSANDRI
PORUMBEILOR
MIHAI EMINESCU
ION CREANGA
ION CREANGA
VASILE ALECSANDRI
VASILE ALECSANDRI
CONSTANTIN BRANCUSI

7
3
13
1
1
3
14
10
11

NUCULUI

4

CIRESOAIA
CIRESOAIA
1 MAI
1 MAI
1 MAI
1 MAI
1 MAI
1 MAI
1 MAI
1 MAI
NICOLAE BALCESCU
NICOLAE BALCESCU
NICOLAE BALCESCU
NICOLAE BALCESCU
CIRESOAIA
CIRESOAIA
CIRESOAIA
CIRESOAIA
CIRESOAIA
CIRESOAIA
NUCULUI
LAURILOR
DOBRU

61
50
168
93A
10
132
54
44
76
182
145
139
83
68
8
12
16-18
70
98
61
2
2
16

