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Harta traseului 



Orașul Iași –repere geografice
• Situat în partea de nord-est a României, Judeţul Iaşi

este mărginit la vest de râul Moldova şi la est de râul
Prut (care constituie şi graniţa cu Republica 
Moldova). Cu o suprafaţă de 5476 Kmp, Iaşul este un 
judeţ mediu ca întindere, reprezentând 2,3% din 
suprafaţa ţării (ocupând locul 23 între celelalte
judeţe ale României).
• Organizarea administrativă a judeţului Iaşi
cuprinde la 1VII.2008 un număr de 2 municipii (Iaşi
şi Paşcani), 3 oraşe (Hârlău, Podu Iloaieişi Târgu 
Frumos), 94 comune şi 418 sate. Reşedinţa judeţului
este municipiul Iaşi, unul dintre cele mai importante
oraşe ale României (cu o populaţie la 1 iulie 2008 de 
313994 locuitori, acesta ocupa locul II după
municipiul Bucureşti.



Valea Bahluiului –râul Bahlui 

• Bahlui este un râu din Moldova centrală, afluent al 

Jijiei. Izvorăște în județul Botoșani la o altitudine de 
500 metri și curge spre sud în județul Iași prin 
municipiul Iași, vărsându-se în Jijia în apropiere de 
localitatea Chiperești. Are o lungime de 119 km, un 
debit mediu multianual de 4,88 m^3/s și un bazin 
hidrografic de 2.007 km².
• Dintre podurile care traversează râul Bahlui cel mai 
cunoscut este Podul de piatră din Iași, construit la 
începutul secolului al XIX-lea. Acesta este inclus pe 
Lista monumentelor istorice din județul Iași.



Iași – orasul celor 7 coline 

• Tradiția locală pretinde că municipiul Iași din 
România a fost construit pe șapte coline 
(dealuri). Multe alte orașe ale lumii au tradiții 
similare; despre Roma și Constantinopol, de 
exemplu, se spune că au fost construite tot pe 
șapte coline.
• Fiecare colină este populată cu monumente, 
edificii religioase sau parcuri: Dealul Breazu: 
Biserica Nașterea Maicii Domnului (1994); 
Dealul Bucium: Mănăstirea Bucium (1853); 
Dealul Cetățuia: Mănăstirea Hlincea (1587), 
Mănăstirea Cetățuia (1668); Dealul Copou: 
Mănăstirea Podgoria Copou (1638), Parcul 
Copou (1833), Grădina Botanică din Iași (1856), 
Parcul Expoziției (1923) și multe clădiri 
monumentale; Dealul Galata: Mănăstirea 
Galata (1582), Băile Nicolina (1950); Dealul 
Repedea: Rezervația Repedea (1955); Dealul 
Șorogari: Sit arheologic (Ivănești).



Orașul Iași – repere istorice 

• În 1734, orașul a fost afectat de o epidemie de 
ciumă.
• Prin Pacea de la Iași, cel de-al șaselea război 
rusoturc
a luatsfârșit în 1792. În 1822, turcii au luat
cu asalt orașul, pentru a potoli revoluționarii
greci ai Eteriei, conduși de Alexandru Ipsilanti.
• Între 1565 și 1859, orașul a fost capitala
Moldovei, apoi, între 1859 și 1862, atât Iași cât și
București au fost capitalele de facto ale 
Principatelor Unite ale Moldovei și Valahiei. În
1862, când uniunea celor două principate a 
devenit deplină sub numele de România, capitala
țării a fost stabilită la București.



• La sfârșitulsecolului al XIX-lea, orașul era reședința
județului Iași și avea o populație de 59.427 de locuitori[23]
. 
În timpul primului război mondial, pentru doi ani, 
autoritățile române și familia regală s-au refugiat la Iași, 
timp în care orașul a fost capitala României neocupate, 
după ce Bucureștiul a căzut în mâinilePuterilor Centrale la 
6 decembrie 1916. Administrația șifamilia regală au 
revenit la București în noiembrie 1918.
• Al Doilea Război Mondial a reprezentat o perioadă neagră
în istoria ieșeană. La cincizile de la intrarea României în
război, Antonescu a declanșat, cu concursul autorităților
publice locale, Pogromul de la Iași din 27-29 iunie 1941 
împotriva cetățenilorromâni de etnie evreiască. În
conformitate cu datele prezentate de autoritățile române, 
în cele trei zile de pogrom, continuat cu victimele
„trenurilor morții” au fost uciși 13.266 de evrei. Acest
pogrom a fost unul dintre cele mai grave evenimente de 
acest fel din lume[24][25]. Cele două morminte comune ale 
victimelor pogromului, aflate în cimitirul evreiesc din oraș, 
sunt o mărturie veșnică a acestui masacru[26]
.
• În mai 1944, orașul a fost scena unor lupte grele între
armatele româno-germane și Armata roșie și o mare parte
din zona istorică a orașului a fost distrusă.



Orașul Iași – repere literare

• Emil Gârleanu (1878 - 1914), scriitor, jurnalist;
• Dan Dobos (n.1970),jurnalist,scriitor;
• Liviu Deleanu (1911 – 1967),poet;
• Anton Naum (189 –1917), poet junimist;
• Costache Negri (1812 –1876),scriitor, om politic
• Iacob Negruzzi (1840 –1890 ), scriitor , primar al 
municipiului Iasi;
• Adela Xenopol (1861 – 1939), scriitoare;



Obiecteve turistice 

• Bojdeuca lui Ion Creangă din Iași este primul 
muzeu literar din România, inaugurat La 15 aprilie 
1918. În camera de lucru pot fi revăzute masa de 
lucru, cu pagini scrise de Creangă, lampa, tocul, 
călimara, nisipernița, scrinul amintind de cel al lui 
Eminescu, „biblioteca”, portretul original pictat de 
V. Musnetanu, precum și multe alte obiecte 
originale. Bojdeuca "Ion Creangă" este un simbol, 
pentru că se identifică cu oglinda autentică a 
valorilor specifice românești, tradiționale. Toate 
Poveștile și Amintirile din Copilărie au fost scrise în 
Bojdeuca din Ticău, al cărui prag case a fost trecut 
și de Mihai Eminescu.



• Grădina Botanică „Anastasie Fătu” Este 
prima 
grădină botanică universitară românească şi, în 
acelaşi timp, cea mai mare din ţară, unică prin 
numărul mare de specii vegetale şi prin 
măsurile 
speciale de conservare aplicate. Activitatea 
științifică 
a grădinii botanice se desfășoară în 10 secții și 
2 
laboratoare. Complexul de sere este format din 
12 
sere, fiecare ocupându-se de un anumit aspect 
din 
flora și vegetația lumii: plante mediteraneene, 
tropicale, subtropicale (colecții de cactuși), 
flori 
ornamentale. Sectorul recreativ oferă priveliști 
către 
viile "Podgoria Copou", livezile Universității 
Agronomice, spre biserică și lac.



• Castelul Sturdza de la Miclăuşeni Situat în 
Miclăușeni, la 65 de kilometri de Iași, cunoscut și 
sub denumirea de Palatul Sturdza, castelul în stil 
neogotic a fost construit la sfârșitul secolului al 
19-lea ca reședință a lui Gheorghe Sturdza. 
Influențele neogotice se regăsesc în decorațiuni 
cum ar fi: turnulețe, armuri medievale, sala de 
manej, dictoane latinești înscrise pe pereți, turn 
de intrare cu pod peste șanțul de apă. Palatul a 
fost construit pe amplasamentul unui vechi 
conac ce data din vremurile lui Alexandru cel 
Bun, fiind o copie a castelelor feudale apusene și 
amintind de Palatul Culturii din Iași, dar și de 
Palatul Domnesc din Ruginoasa. Blazoanele și 
stemele ornamentale ce-i împodobesc fațada și 
turnurile de pază, dau locației un aer de vis. Este 
inclus pe Lista monumentelor istorice din județul 
Iași din anul 2015, ca parte a ansamblului 
Mănăstirea Miclăușeni.



• Catedrala Mitropolitană din Iași, 
este biserica catedrală a 
Mitropoliei 
Moldovei și Bucovinei și una 
dintre 
cele șase catedrale mitropolitane 
ortodoxe din România. Este o 
clădire monumentală, de plan 
dreptunghiular, marcată la colțuri 
de patru turle decroșate. Stilul 
arhitectonic este inspirat din 
forme 
târzii ale Renașterii italiene. 
Elementele decorative, atât în 
interior, cât și în exterior, sunt 
dominate de stilul baroc. Pictura 
interioară i se datorează în cea 
mai 
mare parte lui Gheorghe 
Tătărescu.



Pagină de jurnal, impresii de călătorie

• Delia: Mă bucur că am participat la aceasta excursie 
deoarece am avut ocazia să vizitez locuri noi cum ar fi 
„Muzeul Popa” dar și să revăd Cetatea Neamț sau Bojdeuca 
lui Ion Creangă . Am rămas cu multe amintiri frumoase dar 
am aflat și foarte multe informații interesante despre istoria 
locurilor vizitate.
• Maria: Această excursie a fost ca o oază de liniște care mi-a umplut sufletul de fericire, 
compania colegilor a fost îmbietoare, locurile vizitate au fost și sunt de asemenea ca o 
mașină a timpului, amintindu-ne mereu de frumusețea lucrurilor simple înainte de 
tehnologizare. 
• Ionela: Excursia a fost foarte frumoasă. Ma bucur ca am avut
ocazia sa vizitez locuri noi alături de colegii mei și voi 
rămâne mereu cu o imagine frumoasa. 
• Mihaela: Părerea mea despre această excursie este una 
foarte bună. Ne-am distrat și am vizitat locuri tare frumoase 
pe care unii nu au avut ocazia să viziteze aceste locuri pline 
de istorie...
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