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Cuprins 

 

1. Date generale 

 
1.1  Sistem politic 

1.2  Religia 

1.3  Populația 

1.4  Limba oficială 

1.5  Moneda 

1.6  Poziția geografică în Europa. Harta României 

1.7  Capitala 

1.8  Orașe importante 

 

2. Geografie 

 
2.1  Clima 

2.2  Râuri principale 

2.3  Fauna și flora  

2.4  Munți 

2.5  Lacuri 

2.6  Păduri 

2.7  Ieșire la mare 

2.8  VeciniI 

2.9  Atracții turistice 

 

3. Istorie 

 
3.1  Cei mai importanți ani - cronologic 

3.2  Consolidarea țării. Cum și cine a format țara 

3.3  Începutul si actualitatea  

3.4  Războaiele principale 
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4.  Obiceiuri și tradiții 

 
4.1  Dansuri tradiționale 

4.2  Mâncare tradițională 

4.3  Port tradițional 

4.4  Cele mai importante sărbători 

4.5  Legende naționale 

4.6  Case tradiționale 

4.7  Meșteșuguri românești 

 

5. Artă și Arhitectură 

 
5.1  Pictori și sculptori importanți 

5.2  Modele tradiționale 

5.3  Construcții importante (castele,biserici, etc) 

5.4  Stiluri de arhitectură 

 

6. Cazare 

 
6.1  Hoteluri 

6.2  Pensiuni 

6.3  Hostel 

6.4  Camere de închiriat 

6.5  Apartamente de închiriat  

6.6  Camping 

6.7  Cum rezervăm o camera in limba română  

 

7. Informații practice 

 
7.1  Înprejurimile 

7.2  Aeroport, Frontiere, Autobuz, Tren 

7.3  Asigurare de sănatate 

7.4  Informații oficiale ( ambasadă,consulat,urgențe, sărbători oficiale, 

Internet, etichetă, newspapers & magazine ) 
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ROMANIA  

 

 

 

1. Date generale 

1.1. Sistem politic: Republică semi-prezidențială 

1.2. Religia: ortodoxă ( ortodocși -87%) 

1.3. Populația:20.121.641 ( recensământ 2011) 

1.4.  Limba oficială:română 

1.5. Moneda:leu ( RON) 

1.6. Poziția geografică în Europa. Harta României 

 

 
România este situată în sud-estul 

Europei Centrale, la nord de Peninsula 

Balcanică, pe cursul Dunării 

Inferioare, și are ieșire la Marea 

Neagră. 
 

 

 

1.7. Capitala: București 

1.8. Orașe importante: București, Iași, Constanța, Cluj Napoca, Craiova, 

Timișoara, Brașov, Alba-Iulia. 
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Ateneul Român 

 

 

București 
Capitala României, cu o populaţie de aproximativ 

2 mil. de locuitori, este situată în Câmpia Română  

(Câmpia Vlăsiei) fiind traversată, pe zona centrală, de râul 

Dâmboviţa, pe cca.22 km lungime, iar în zona de nord de 

râul Colentina.  
Bucureştiul este atestat documentar în 1459, în 

timpul domniei lui Vlad Ţepeş, a fost fondat de un oier pe 

nume Bucur, care îşi păştea oile pe aceste locuri şi de la care 

se trage numele oraşului. 

Palatul Prezidenţial Cotroceni  - fostă reşedinţă 

regală, azi reşedinţa oficială a Preşedintelui ţării. Noua clădirea 

Palatului Parlamentului, construită din ordinul lui N. Ceauşescu era 

cunoscută sub numele de Casa Poporului.  

Este considerată a doua cea mai mare clădire administrativă 

din lume, conform World Records Academy. Măsoară 86 m înălțime, 

şi 92 m sub pământ, având 9 nivele la suprafață și alte 9 subterane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeul Naţional de Istorie Naturală “Grigore Antipa” 

 

Palatul Cantacuzino 

Arch of Triumph

 



Let’s Discover Europe Together Finding  Harmony in Differences – EUROPE’S FRIENDS – 

2017-1-RO01-KA219-037409_1 
 

6 

Ghid România 

 

Timișoara  

Timișoara, cel mai mare oraș din sud-vestul 

țării, este situat pe canalul navigabil Bega, în Câmpia 

Timișului.Timişoara este  primul oraș din Europa cu 

străzile iluminate electric (1884), a beneficiat de unul 

dintre cele mai vechi sisteme publice de aprovizionare 

cu apă potabilă de pe teritoriul României (1732) și 

primul tramvai electric din România (1899).                                                 

Între 

instituțiile culturale și de interes public  sunt cunoscute: 

Castelul Huniade, Opera, Palatul Baroc, Teatrul Național, 

vestigiile Cetății Timișoara, Catedrala Ortodoxă, Domul 

romano-catolic, multe parcuri ( Parcul Botanic, Parcul 

Central, Parcul Copiilor ).  

Cu ocazia sărbătorilor se organizează în Piața 

Victoriei, Târgul de Crăciun și Târgul de Paște, precum 

și alte târguri tematice. 

2. GEOGRAFIE 
 

2.1. Clima: temperat – 

continentală cu patru anotimpuri ( 

iarna, primăvara, vara, 

toamna).Verile sunt călduroase 

iar iernile geroase. 

 

2.2. Râuri principale 

Cantacuzino Palace 
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Reţeua de ape este bine reprezentată în 

România, fiind una din importantele bogăţii ale 

ţării. Majoritatea râurilor sunt amenajate 

hidroenergetic constituind astfel  o importantă 

sursă de energie. 

Cea mai importantă apă este Dunărea. 

„Coloana vertebrală a Europei” pătrunde în ţară pe 

la Baziaş, îşi sapă un defileu adânc prin Munţii 

Carpaţi şi după un traseu de 1075 km de la intrarea 

în ţară, se varsă în Marea Neagră printr-o frumoasă 

deltă – Delta Dunării. Împreună cu ţara vecină, 

Serbia, a fost construit în anii comunismului, Barajul de la Porţile de Fier, cu funcţie dublă – sistem 

hidroenergetic şi de navigaţie. Astfel s-a rezolvat şi marea problemă a trecerii navelor prin 

periculosul defileu al Dunării. Constituie graniţă pe zona de SV cu Serbia şi în partea de S cu 

Bulgaria.  

La graniţa de E a ţării, cu Republica Moldova, îşi desfaşoară apele râul Prut. Izvorăşte din 

Carpaţii Păduroşi, din Ucraina şi se varsă în Dunăre aproape de oraşul Galaţi.  

În nordul ţării , face graniţă cu Ucraina, pe o porţiune nu prea mare de cca. 65 km, râul 

Tisa, afluent important al Dunării. 

În interiorul ţării, râurile Olt şi Mureş, izvorăsc din acelaşi munte, Hăşmaşu Mare, din 

Carpaţii Răsăriteni.  

Oltul, parcurge până la vărsarea în Dunăre, în apropiere de oraşul Turnu Măgurele, 615 

km. La trecerea lui prin munţi formează patru defilee(2 în Carpaţii Răsăriteni şi 2 prin Carpaţii 

Meridionali): Tuşnad, Racoş, Turnu Roşu şi Cozia. Tumultul lui a mai fost domolit de salba de 

hidrocentrale constriute pe cursul lui (22 de hidrocentrale) 

Din cei 803 km, Mureşul, parcurge pe teritoriul ţării noastre 761 km. Pe cca 22 km face 

graniţă cu Ungaria. De la izvoare formează Defileul Topliţa – Deda, o ia spre vest străbătând 

Depresiunea Transilvaniei, apoi taie Carpaţii Occidentali, pentru ca apoi să iasă din ţară şi să se 

verse în Tisa pe teritoriul Ungariei.  

Someşul, râu important al Transilvaniei de nord îşi adună apele o parte din Carpaţii 

Orientali, o parte din Carpaţii Occidentali(Munţii Apuseni) 

Siretul, vine din Ucraina, din Carpaţii Păduroşi şi străbate întreaga Moldovă de la nord la 

sud, vărsându-se în dunăre la Galaţi 
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2.3. Fauna și flora  

Atât flora cât și fauna României sunt determinate de relieful variat al țării și de activitățile 

desfășurate de om. Se pot deosebi trei mari zone de vegetație: zona de stepă, zona de pădure, zona 

alpină. 

Flora 

Floarea de colt (Leontopodium alpinum) este ocrotită 

prin lege, fiind declarată monument al naturii, încă din 1933. 

 

 

Roua cerului (Drosera 

rotundifolia), plantă carnivoră 

ce trăieşte în turbaria Mohoş de 

lângă Lacul vulcanic Sfânta 

Ana. 

 

 

 

 

Poienile cunarcise declarate monument al naturii de 

la Dumbrava Vadului, comuna Şercaia, judeţul Braşov sau  de 

la Negraşi, judeţul Argeş. 

 

 

Laleaua pestriță (Fritillaria meleagris)este o specie 

de plantă rară, protejată de lege în toate țările europene; în 

România, încă din anii 1980.Populează fânețele umede și 

pădurile de 

foioase. Înflorește în luna mai, pentru doar 7 zile, în câteva 

regiuni restranse din Romania 

 

 

Lotusul termal sau drețe (Nymphea lotus var. 

thermalis) este o specie de nufăr de culoare roz, care 

trăiește în apele termale ale lacului Pețea, aproape de  Băile 

1 Mai – Felix, de lângă Oradea, a fost declarat încă din 

1931, monument al naturii. 
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Fauna 

Fauna încă bogată a României, cuprinde specii rare sau chiar unice pe continent. 

În pădurile montane, încă se mai aude cântatul cocoșului de 

munte, sunt frecvent întâlniți urșii bruni, dar foarte greu pot fi văzuți 

râșii, (Lynx lynx) aceștia fiind pe 

cale de dispariție și sunt ocrotiți prin 

lege. 

 

 

 

Capra neagră((Rupicapra rupicapra) își face din ce 

în ce mai  rar  apariția, pe stâncile din înaltul Munților 

Carpați. Deși vânătoarea este interzisă, totuși braconajul nu a 

putut fi stopat. 

 

 

 

 

Pisica sălbatică(Felis silvestris) preferă pădurile 

liniștite pline de hățișuri, cu arbori scorburoși în care își poate 

adăpostii puii.  

 

 

Scorpionulcarpatin(Euscorpius carpathicus) 

trăieşte în România, în Munţii Banatului, dar mai poate fi 

întâlnit şi în Subcarpaţii Buzăului. 

 

 

 

Vipera cu corn (Vipera ammodytes ammodytes) 

prefera pantele stâncoase cu arbuşti, situate în apropierea 

apelor. Nu atacă decât dacă se simte în pericol, dacă nu 

eşti atent şi dai peste ea. 
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Ursul brun românesc (Ursus Arctos) este un animal deosebit 

de puternic, aparținând familiei Urside, este cel mai mare carnivor 

din țara noastră și aproape stăpân autoritar al pădurilor de munte.  

 

 

 

 

Delta Dunării, este  un paradis al păsărilor şi al peştilor, 

inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO din 1991, ca Rezervaţie a Biosferei, dintre numeroasele 

păsări amintim: pelicanul, lebăda, egretaalbă, lopătarul, stârcul cenuşiu, cormoranul, lişiţa.  

 

 

2.4. Munți 

 

Lanţul Munţilor Carpați se întinde pe o 

lungime de 1300 km pe teritoriul a șapte state: 

Cehia (3%), Slovacia (17%), Polonia (10%), 

Ungaria (4%), Ucraina (11%), România (51%) 

și Serbia (4%). 

Se pare că numele de Carpaţi derivă de la 

cuvântul de origine iliro-tracică „Karpate”,care 

înseamnă stâncării. 

Cea mai mare parte a lanțului Munților 

Carpați se desfășoară pe teritoriul Romaniei, 

unde descriu un mare arc de cerc care închide 

cea mai mare depresiune intramontană din Europa: Depresiunea Transilvaniei. Carpații, pe lângă 

numeroasele bogății(zăcăminte de minereuri, ape minerale, păduri, pajiși), se constituie într-un 

areal turisticdeosebit. 

Carpaţii româneşti sunt împărțiți în 3 mari grupe: Carpații Orientali, Carpații Meridionali, 

supranumiţi Alpii Transilvaniei și Carpații Occidentali.  
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2.5. Lacuri  

 

 Pe teritoriul României se găsesc 

circa 3 500 de  lacuri , din care 

aproximativ 2 300 sunt naturale.  

În munți există lacuri glaciare ( 

Bucura-cel mai întins, Zănoaga-cel mai 

adânc –în M-ții Reteat, Bâlea, Capra – în 

M-ții  Făgăraș, Gâlcescu– în M-ții Parîng 

), vulcanice ( Sf. Ana – în M-ții Hargita ), 

de baraj natural ( L. Roșu pe Bicaz), de 

baraj antropic ( Vidraru, Vidra ). 

 

 

În dealuri și podișuri se găsesc 

lacuri în foste ocne de sare ( Slănic-

Prahova, Ursu la Sovata), multe iazuri și 

lacuri de baraj.În câmpii există iazuri, 

limane fluviatile, lacuri de baraj și lacuri 

sărate cu rol terapeutic ( L.Sărat, L. 

Amara ). 

 

 

 

 

Lacurile de pe litoral și din 

Deltă sunt din categoria limane 

maritime ( Techirghiol, Mangalia ), 

lagune ( Razem, Siutghiol ) și bălti în 

Deltă. 
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2.6. Păduri  

Pădurile sunt dispuse pe trepte de relief: 

câmpie, deal și podiș, munte. Influența climei și 

altitudinea au determinat formarea a 3 etaje 

distincte:  

Etajul stejarului, specific zonelor de 

câmpie înaltă, care poate urca însă până la 600 

m altitudine, fiind întâlnite și în zone de deal și 

podiș unde clima este mai umedă și mai caldă. 

Predomină speciile de stejar(cer, gârniță, gorun, 

stejar pedunculat), la care se adaugă și alte 

specii de foioase cum ar fi: ulmul, teiul, 

carpenul, arțarul, paltinul, salcâmul.  

Etajul fagului, în zonele de deal și 

podiș, pot urca până la 1000 - 1200m altitudine. 

La partea inferioară a etajului, pădurile de fag se 

amestecă cu cele de stejar, iar la partea 

superioară se amestecă cu cele de conifere. 

Pădurile de conifere, în zonele de 

munte, la altitudini de până la 1800m. Cuprind 

în cea mai mare parte molid, brad și pin. Pe 

lângă aceștia se întâlnesc și specii mai rare cum sunt: tisa și zada. 

De multe ori, de-a lungul râurilor ce au un debit mai mare se dezvoltă păduri numite zăvoaie 

formate din plopi, sălcii, arini 
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2.7. Ieșire la mare 

 

 
 

 

România are ieșire la Marea Neagră, pe țărmul vestic al acesteia. Zona de litoral a României 

se întinde pe o lungime de 245 km., între Ucraina, la nord și Bulgaria, la sud. În partea de nord 

litoralul prezintă țărmuri joase fiind ocupat de Delta Dunării și mai la sud de complexul lagunar 

Razim – Sinoe. În partea de sud( la sud de orașul Constanța) apar țărmuri înalte ce formează faleze, 

intercalate cu plaje și limanuri. Din cei 244 km., 163 km. intră sub protecția rezervației Biosferei 

Delta Dunării (UNESCO). 
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2.8. Vecinii 

 

România se învecinează cu 5 țări: Bulgaria, Serbia, Ungaria, Ucraina și Republica 

Moldova. Aproximativ 60% din granițele țării sunt naturale, fiind reprezentate de fluviul Dunărea 

și râurile: Prut, Tisa,  Mureș și Nera. 

 

În sud, granița cu Bulgaria este dată în cea mai mare parte de  Dunăre, o mică parte fiind 

graniță terestră. La est, granița cu Republica Moldova este în totalitate naturală fiind dată de râul 

Prut și doar pe 1 km. de Dunăre. Tot în est avem graniță cu Ucraina, delimitarea este făcută de 

Dunăre și Brațul Dunării - Chilia. La nord avem graniță terestră cu Ucraina și pe o scurtă distanță 

granița este dată de râul Tisa. La nord - vest granița cu Ungaria este aproape în totalitate terestră 

cu excepția a cca. 7 km dați de râul Mureș. Iar la sud – vest granița cu Serbia este dată de Dunăre, 

foarte puțin de râul Nera iar restul graniță terestră. 
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2.9. Atracții turistice 

Galeria de Artă Tradiţională din 

Sighişoara – Art&Crafts este o galerie locală de artă 

cu produse sută la sută realizate manual. Sunt două 

locaţii importante: Galeria 1 este situată la subsolul 

„House of the Rock”, în piaţa principală a oraşului, 

iar Galeria 2 este într-una din cele mai importante 

clădiri din Sighişoara, Casa lui Vlad Dracul. 

Cetatea Alba Iulia – Niciun alt oraş din 

Transilvania nu a adunat la un loc atâtea momente 

cruciale şi simboluri. Cu mii şi mii de ani de istorie, 

Alba Iulia reprezintă o oglindă fermecătoare în care 

fiecare dintre grupurile etnice din Transilvania îşi pot 

descoperi vigoarea şi tradiţiile de altădată. Inima 

oraşului o reprezintă cetatea Alba Carolina, cea mai 

reprezentativă fortăreaţă bastion din România şi sud-

estul Europei. 

Castelul Peleş – Acest castel, care datează din 

secolul XIX, a fost construit de regele Carol I şi este 

considerat unul din cele mai frumoase castele ale 

Europei. 

 

 

Piaţa Mare din Sibiu - Piaţa Mare se 

află în centrul istoric al Sibiului, unde sunt de 

asemenea monumente istorice importante, 

multe dintre ele parte din patrimoniul UNESCO. 
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Mănăstirea Suceviţa - 

Mănăstirea pictată datând din secolul 

XVI se mândreşte cu mii de imagini 

pictate pe un fundal în nuanţe de verde.  

 

 

 

Biserica Stavropoleos din Bucureşti - 

Construită în 1724, această frumoasă 

biserică este una din cele mai vechi din 

Bucureşti. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delta Dunării - este a doua cea mai mare și mai bine conservată deltă din Europa. Este 

formată pe cele 3 brațe ale fluviului: Chilia, Sulina și Sfântul Gheorghe. 

Delta Dunării găzduiește peste 300 de specii de păsări și 45 de specii de pește de apă dulce 

în numeroasele sale lacuri și iazuri. 
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Cazanele Dunării –  un sector din 

defileul Dunării la trecerea prin Munții 

Carpați. Au o lungime de circa 9 km.  Aici 

puteți întreprinde o serie de activități. Poți 

merge la celebra sculptură în stancă ce 

prezintă Capul lui Decebal sau te poți plimba 

cu vaporașul pe Dunăre. 

 

 

 

  Mânăstirea Voroneţ - Această 

mânăstire pictată, locuită de măicuţe, este 

adesea denumită capela Sixtină a Estului.  

 

 

 

Colecţia de maşini Ţiriac din Otopeni - 

O colecţie unică de maşini din 1899 şi până în 

2014 şi în continuă actualizare.  

 

Piaţa Sfatului din Braşov - Un loc 

minunat de vizitat, străzi şi magazine 

frumoase, plăcut pentru hoinăreală, stat în 

cafenele. Puteţi cumpăra covrigi şi să 

mâncaţi prăjituri excelente cum e cremşnitul 

cu vanilie sau profiterolul cu ciocolată la 

una din patiseriile de pe stradă în loc să 

faceţi cumpărături. 
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Vulcanii Noroiosi – se află în județul Buzău și sunt două platouri unice cu aspect selenar. 

Aceste platouri sunt împânzite de cratere din noroi ce mereu erup cu noroi. Nu vă ganditi că sunt 

foarte mari sau că erupția se întinde pe o suprafață mare. Totul se petrece local, în fiecare vulcan 

în parte. Aceștia sunt înconjurați de pământ crăpat foarte asemănător cu cel afectat de seceta din 

zonele aride ale lumii. 

Babele  și Sfinxul - pe Platoul Munţilor Bucegi, alcătuit din conglomerate (roci 

sedimentare), la 2000 m altitudine, relieful eolian (format de vânt) a sculptat forme deosebite. 

 

Cetățile Ponorului -un ansamblu de doline, peșteri, chei, ponoare și izbucuri ce se întind 

pe o suprafață considerabilă. Lacuri și râuri subterane cu debit variabil în funcție de anotimp/vreme 

fac ca vizitarea să fie greu accesibilă, necesitând un echipament special. 
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Castelul Corvinilor din Hunedoara - este cetatea medievală a Hunedoarei, unul din cele 

mai importante monumente de arhitectură gotică din România. Este considerat unul dintre cele 

mai frumoase castele din lume, fiind situat în „top 10 destinații de basm din Europa”.Castelul 

Hunedoarei este cea mai mare construcție medievală cu dublă funcționalitate (civilă și militară) 

din România. 
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3. ISTORIE 
 

3.1. Cronologie (Cei mai importanți ani) 
 

    82-44î.H.  -  Burebista 

    87-106 d.H.-   Decebal 

 

 

 

1848 - Revoluția Română de la 1848 a fost parte a revoluției europene din același an. Revoluția 

Română de la 1848 s-a desfășurat în condițiile în care părți din teritoriul național se aflau în 

stăpânirea imperiilor vecine (Transilvania, Bucovina), în timp ce Moldova și Muntenia erau 

constrânse să accepte protectoratul Rusiei țariste și suzeranitatea Imperiului Otoman. 

1600 – prima Unire a celor trei mari țări medievale care formează România de astăzi: Țara 

Românească, Transilvania și Moldova sub domnia lui Mihai Viteazul. 

 24 ianuarie 1859 – s-a realizat Unirea Principatelor sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza. 

10 mai 1866 – 30 decembrie 1947 – Monarhia în România. 

9 mai 1877 - dobândirea independenţei de Stat a României. 

1 decembrie 1918 - s-a realizat România Mare (Marea Unire ).  

23 august 1944 – regele Mihai I a decis demiterea și arestarea lui Ion Antonescu, prim-ministrul 

României și  a dispus încetarea imediată a colaborării României cu Puterile Axei și începerea 

tratativelor de armistițiu cu Aliații și de colaborare militară cu Uniunea Sovietică. 

30 decembrie 1947-22 decembrie 1989 - a durat regimul totalitar comunist ( cei doi lideri 

comuniști: Gh. Gherghiu-Dej şi Nicolae Ceauşescu). 

1989 - Revoluția Română care a constat într-o serie de proteste, lupte de stradă și demonstrații 

desfășurate în România, între 16 și 25 decembrie 1989, care au dus la căderea dictatorului Nicolae 

Ceaușescu și la sfârșitul regimului comunist din România. 

1991 - a fost elaborată prima Constituţie democratică a României. 

2004  -  România a aderat  la alinaţa Nord-Atlantică (NATO) . 

2007 - România a aderat  la UE . 
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3.2. Consolidarea țării. Cum și cine a format țara 

 
Statul modern român a fost creat prin unirea principatelor Moldova si Muntenia (sau Tarii 

Rumanesti), in anul 1859, odata cu alegerea concomitenta ca domnitor in ambele state a lui 

Alexandru Ioan Cuza.  

Tara isi va mari teritoriul ca urmare a celui de-al doilea razboi balcanic, cand in urma Pacii 

de la Bucuresti (1913) se obtine Cadrilaterul si a Primului Razboi Mondial, cand Transilvania, 

Bucovina si Basarabia sunt obtinute, in cea mai mare parte, prin aplicarea politicii 

„autodeterminarii natiunilor” (principiile wilsoniene, cu initiative locale si plebiscite), dar avand 

ocazional aspectul unor campanii militare (1918-1919). 

Basarabia, Bucovina de nord si Tinutul Herta au fost incorporate Uniunii Sovietice in 1940, 

recuperate in anul 1941 si apoi din nou incorporate in Uniunea Sovietica in anul 1944, iar astazi 

se afla in componenta Republicii Moldova si a Ucrainei. In anul 1940, Cadrilaterul a fost restituit 

Bulgariei. 

Dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial, Romania va deveni o tara comunista sub influenta 

Uniunii Sovietice – contracarata, dupa cca. 1965, de o varianta autohtona de regim comunist, 

ocazional, in probleme de politica externa, in opozitie cu URSS. Regimul a ramas indepartat de 

orice alta tentativa de reforma interna, intorcandu-se la abordari dogmatice autoritare, cu 

manifestari represive, pe masura ce era confruntat cu politicile de Perestroika. In decembrie 1989, 

la capatul unei serii de evenimente sangeroase, edificiul politic comunist s-a prabusit. 

Numele tarii a fost Republica Populara Romina (cu i din i, din 1953 pana in 1964, scris 

prescurtat RPR, 1947-1965) si Republica Socialista Romania, (scris (mai rar) prescurtat RSR, 

1965-1989). Numele actual, Romania, dateaza din 1862. Regimul comunist din Romania, duce la 

alterarea vietii politice, economice, sociale si morale, a invatamantului, stiintei, culturii. Regimul 

dictatorial este inlaturat in urma revoltei populare din decembrie 1989 . Consiliul Frontului Salvarii 

Nationale , care a preluat puterea in decembrie 1989, proclama renuntarea la comunism, 

schimbarea numelui tarii (in Romania) ,pluripartitismul, trecerea la economia de piata, restabilirea 

drepturilor fundamentale ale omului. 

 

 

3.3.  Începutul si actualitatea  

 
Dacii și lumea romană 

 

Bazele primului stat dacic au fost puse 

de către Burebista “cel dintâi și cel mai mare 

dintre regii din Tracia” (cum aflăm dintr-o 

inscripție greacă), 82-44î.H.  Datorită  forței 

militare de care dispune, Burebista îi infruntă 

pe gali ,pe germanici si chiar pe romani 

intervenind în războiul civil de la Roma- 49î.H., 

sprijinindu-l pe Pompei. 
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După moartea lui Burebista, cel care va reface unitatea statului dac va fi Decebal-87-106 

d.H.  Acesta va intra în conflict cu Imperiul Roman, culminând cu războaiele purtate între anii 

101-102d.H. , 105-106 d.H., cunoscute drept ,,războaiele daco-romane” în care Decebal a fost 

învins de catre imparatul Traian.Aceste războaie daco-romane sunt reprezentate pe celebra 

Columnă a lui Traian de la Roma.                                    

După cucerirea romană, Dacia a fost transformată în provincie romană de rang consular 

fiind condusă de un Legatus Augusti Pro Praetore Daciarum Trium. 

Se va produce romanizarea ,procesul complex și ireversibil  prin care elementele de cultură 

și civilizație romane pătrund în toate compartimentele vieții Provinciei Dacia. 

Limba latină, dreptul roman,religia, educația , armata și urbanizarea sunt factori esențiali 

ai romanizării Daciei.Astfel se pun bazele formării poporului român si a limbii române. 

 

 

Formarea Statelor Medievale Românești sec.XIII-XIV 

Procesul formării statelor medievale românești s-a desfășurat aproape concomitent la sud 

și la est de Carpați.  

Dacă Transilvania va intra în sfera de influență a Regatului Ungar, Țara Românească și 

Moldova își vor obține independența față de Coroana maghiară . 

Țările Române s-au aflat în prima linie a luptelor inițiate de creștinătate împotriva 

expansiunii Imperiului Otoman.   

Voievozii români  ca :Mircea cel Bătrân (1386-1417), Iancu de Hunedoara(1441-1456), 

Vlad Țepeș  (1448,1456-1462,1474), Ștefan cel Mare( 1457-1504) și Mihai Viteazul au luptat 

pentru păstrarea independenței statale și a autonomiei, contribuind astfel  la apărarea civilizației 

europene și a religiei creștine. 

Mihai Viteazul a realizat prima unire a celor trei Tări Române, în anul 1600, încercând 

refacerea frontului antiotoman.  

La 27 mai 1600, Mihai Viteazul emite un hrisov care atestă Unirea și se intitulează 

„voievod și domn a toată Țara Românească și al Ardealului și al Țării Moldovei”. 

 

Pentru a consolida Unirea, Mihai a luat  o serie de măsuri, cum ar fi: 

- a adoptat aceeași stemă pentru toate teritoriile 

- a construit o biserică ortodoxă la alba Iulia 

- a acordat anumite inlesniri preoților dar și iobagilor români 

- l-a numit mitropolit al Transilvaniei pe Ioan de la Prislop (sihastrul martir) 

 

 

România modernă 

Bazele României moderne au fost puse de principele Alexandru Ioan Cuza (1859-1866) și 

continuate de domnitorul Carol de Hohenzollern Sigmarigen. Sub conducerea sa, România obține 

independența  în urma războiului din 1877-1878. În anul 1881  România este proclamată regat.   
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Regii României: Carol I , Ferdinand I, Carol al II-lea și Mihai I 

Carol I a fost încoronat la data de 15 martie 1881  și a domnit până în anul 1914.Sub 

conducerea sa, s-a proclamat Independența României. 

Ferdinand I a domnit între anii 1914-1927; a fost nepotul de frate al  regelui Carol I.  

Dincolo de Marea Unire, trebuie amintit faptul ca Regele Ferdinand a realizat  reforma agrară în 

1921,  și a împărțit  pământ țăranilor. 

Tot Ferdinand  a promulgat Constitutia din 1923, fundamentală în democratizarea 

Romaniei. 

Carol al II-lea s-a născut la Sinaia a domnit între anii 1930-1940. Desi foarte inteligent a 

fost un personaj controversat. 

Regele Mihai I s-a nascut la 25 octombrie 1921, la Sinaia. A fost fiul Regelui Carol al II-

lea si al Reginei-Mama Elena. A încetat din viata, in ziua de 5 decembrie 2017, la resedința privată 

din Elveția. 

 

 

Participarea României la Primul Război Mondial și realizarea  Marii Uniri 

 

Intrarea României în război , alături de Antanta, în anul 1916, va aduce recunoașterea, în 

cadrul Congresului de pace de la Paris, 1919-1920, drepturilor României asupra teritoriilor locuite 

de români, ce se vor uni cu Vechiul Regat în anul 1918- Basarabia, Bucovina ,Transilvania. 

Alexandru Vaida Voievod citeste în Parlamentul maghiar declaratia de independenta a 

romanilor din Transilvania . Se constituie Consiliul National Român Central din membri PNL si 

ai PSD  cu sediul la Arad . Acest organism politic a convocat Marea Adunare de la Alba Iulia în 

care s-a hotărât unirea Transilvaniei , Banatului , Crisanei si Maramuresului cu Romania. La 1 

decembrie 1918 a fost citita ‘’REZOLUTIA UNIRII’’ de Vasile Goldiș. 

 

 

România postbelică 

 

După cel de-al doilea Război Mondial, România a intrat în sfera de influență sovietică. 

La 30 decembrie 1947, regele Mihai Iera obligat să abdice, iar România devenea Republică. 

Se instaura regimul comunist în România. 

Cea mai  cunoscută etapă a perioadei comuniste , este cea national-comunistă sub 

conducerea lui Nicolae Ceaușescu(1965-1989). Construcții emblematice ale epocii sovietice și 

ceaușiste- Casa Scânteii-1956 și Casa poporului- 1984-1997.     

 

          

România de   astăzi 

 

Revoluția română din 1989 a făcut posibilă reîntoarcerea la democrație. 

În anul 2004 , România devine membru NATO. 

La 1 ianuarie 2007 , România aderă la Uniunea Europeană. 
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3.4. Războie principale 

Primul război mondial sa dovedit decisiv 

în dezvoltarea României moderne. În 1916, țara a 

intrat în război, în schimbul promisiunilor franceze 

și britanice legate de teritoriu (în special 

Transilvania) și o ofertă constantă de materiale de 

război. Dar războiul sa terminat rău, iar până la 

sfârșitul anului armata și guvernul român s-au 

întors în Moldova. 

 

Revoluția din Rusia adus la ruperea 

României de toată asistența oferita de Alianța și a 

forțat-o să încheie o pace separată cu Puterile 

Centrale în mai 1918. Mai târziu în acel an, când Puterile Centrale s-au prăbușit, România a reintrat 

în războiul, la timp pentru a câștiga un loc la Conferința de pace de la Paris. Dar victoria a venit 

cu prețul unei distrugeri umane și materiale enorme 

 

În al doilea râzboi mondial, în septembrie 

1940, generalul Ion Antonescu îl forțeazăpe  Carol al 

II-lea să abdice, iar Antonescu și Garda de Fier crează 

un Stat Național Legionar autoritar.Deși nu este un 

membru al Gărzii de Fier, Antonescu nu intenționa 

totuși să-și folosească popularitatea pentru a susține 

un nou regim. Cu toate acestea, în ciuda disprețului 

lor comun față de instituțiile democratice, acești noi 

parteneri erau incompatibili. 

 

 

Coabitarea Gărzii cu Ion Antonescu a fost 

conflictuală, socotiți ca legionarii fanatici, mult prea 

violenți fără discriminare și incontrolabili, Antonescu 

a încercat să îndepărteze Garda de Fier de la 

guvernare.,iar ostilitatea reciprocă a culminat cu un 

război deschis în ianuarie 1941. Antonescu, susținut de 

armată, a fost victorios și a distrus Garda. În următorii 

trei ani și jumătate el a condus țara ca dictator militar. 

 

Principala preocupare a lui Antonescu și a 

opoziției democratice, condusă de Iuliu Maniu, a fost 

aceea de a evita cotropirea de către Armata Roșie. Dar 

negocierile complexe dintre Maniu și aliații 

occidental, din 1944, care aveau ca scop să permită 

României să se predea în Occident, obligau românii să 

se ocupe direct de Uniunea Sovietică. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Antonescu
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  În timp ce Antonescu se agăță cu disperare de alianța germană, Maniu și regele Mihai, 

care a succedat tatălui său, Carol al II-lea, au luat inițiativa de a răsturna dictatura pe 23 august și 

de a înființa o nouă guvernare angajată în război ca aliat împotriva Germaniei. Ocuparea 

Bucureștiului de către Armata Roșie, o săptămână mai târziu a marcat începutul unei noi ere în 

istoria României. 

 

 

4. OBICEIURI ȘI TRADIȚII 
 

4.1. Dansuri tradiționale 

Este dificil să vorbim despre toate dansurile tradiţionale româneşti, deoarece ar trebui să acoperim 

circa 100 de dansuri diferite.Varietatea dansurilor româneşti este aşa de nuanţată, încât repertoriul 

lor diferă de la sat la sat. 

Hora este cel mai vechi şi cel mai răspândit dans popular 

românesc. Se joacă de către femei şi bărbaţi, în cerc mare, 

dansatorii ţinându-se de mâini. Paşii sunt simpli, înainte şi înapoi, 

uneori combinaţi cu o mişcare laterală.  

Sârba este un dans mixt (de femei şi bărbaţi) foarte 

răspândit în ţara noastră. Are o mişcare rapidă şi ritm binar. Dansul 

se execută de obicei în semicerc, cu paşi laterali, uneori şi cu figuri 

de virtuozitate, dansatorii ţinându-şi mâinile pe umerii vecinilor. 

Ciuleandra este un dans însoţit de strigături răspândit mai 

ales în Muntenia. Jocul porneşte lent, în cerc mare, din care se 

desprind apoi cercuri mici ce se rostesc în mişcare din ce în ce 

mai rapidă. 

Alunelul, vechi joc oltenesc, cu numeroase variante, este 

dansat mai ales de bărbaţi. Unele tipuri de joacă în linie, cu 

braţele încrucişate la spate, altele în semicerc, cu braţele îndoite 

şi prinse în lanţ. Este un dans vioi, în tempo allegro şi măsură 

binară. 

Braşoveanca este un dans foarte des întâlnit la nunţi, 

fiind originar din zona Ardealului. Braşoveanca începe prn 

executarea unor paşi pe un ritm mediu, urmând ca pasul să fie 

grăbit pe măsură ce melodia înaintează. Partenerii stau apropiaţi 

unul de celalalt iar execuţia presupune păşirea de două ori înainte 

şi înapoi şi apoi schimbarea de locuri între parteneri.  

 

Căluşarii este unul din cele mai frumoase dansuri 

tradiţionale româneşti cunoscut în lumea întreagă. În anul 2005 el 

a fost introdus de UNESCO în patrimoniul cultural nemuritor al 

lumii. El simbolizează vindecarea şi protecţia şi este specific 

sărbătorii Rusaliilor.  
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4.2. Mâncare tradițională 

 

Pomana porcului 

 

Reprezintă masa de mulţumire care se dă celor care 

ajută la tăierea porcului în ziua de Ignat(20 decembrie- 

sacrificarea porcului pentru masa de Crăciun), fiind un obicei 

din străbuni. Pomana porcului este obținută prin prăjirea 

bucăților de carne (mușchi, ficat, slănină, coastă, fleică, 

reprezentând toate părțile animalului sacrificat) în grăsime. 

 

 

Mămăligă cu brânză și smântână( bulz în Maramureş) 

 

Mămăliga este denumirea în limba română a unui fel 

de mâncare preparată din făina de porumb (mălai). În mod 

tradițional mămăliga este gătită din apă fiartă, sare, și faină 

de porumb, într-un vas de fontă cu o formă specială denumit 

ceaun. Iar dacă adăugăm brânză și smântână, obținem o 

mâncare foarte gustoasă. 

 

 

 

Brânza de burduf 

 

Brânza de burduf, este una din specialitățile 

culinare românești, cunoscută și sub numele de brânză 

frământată, preparată tradițional la stâna de munte. 

 

 

 

 

 

Ciorba de fasole cu ciolan 

Ciorba de fasole e o parte integrantă a 

bucătăriei românești. Există diferențe notabile de la 

zonă la zonă, mai plină de legume în sud, mai 

aromată cu mărar prin Moldova, sau cu leuștean sau 

tarhon în altele, mai îngroșată cu rântaș prin Ardeal 

sau dreasă cu smântâna, mai înăcrită cu o lingură de 

oțet sau borș, dar în esență ciorba de fasole rămâne 

un bun național. 
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Ciorba de burtă 

Ciorba de burtă este un tip de mâncare tradițional 

românească. Există multe variante de rețete dar cele mai 

răspândite în România sunt cele pe bază de smântână și cele 

ce se servesc cu mujdei de usturoi și oțet. Este de fapt o 

ciorbă de vită bazată pe legume: morcovi, guile, țelină cu 

ciolan de vită la care se adaugă ingredientul principal: burta 

de vită tăiată în fâșii. 

 

Cozonac de casă 

Un cozonac bun depinde de calitatea făinii, 

de o drojdie proaspătă, de timpul dedicat 

frământării, de cât de bun este cuptorul (să nu ardă, 

să coacă bine pe toate părțile) și de multe alte 

secrete ale fiecărei gospodine.Tradiţia românească 

este de a se face cozonac atât de Crăciun cât şi de 

Paşte. 

 

Drob de miel 

Drobul de miel este un preparat culinar 

tradițional românesc, fiind una dintre mâncărurile 

din miel specific sărbătorii de Paste. 

 

 

 

Țuica 

Chiar dacă nu face parte din bucatele tradiționale 

românești, trebuie amintită și această băutură.Țuica este o 

băutură alcoolică tradițională românească obținută prin 

fermentarea și distilarea prunelor. 
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4.3. Cele mai importante sărbători 

 
Sarbatorile de iarna 

 

Sărbătorile calendaristice și obiceiurile de familie reprezintă o componentă perenă a culturii 

noastre tradiționale. Cele mai răspândite și festive celebrări sunt cele legate de sărbătorile de 

Crăciun și de Anul Nou. 

  

Sfântul Nicolae 

Poporul are habar mai puţin de 

identitatea şi biografia reala a 

Sfântului Nicolae, deşi îl ţine foarte 

drag. Sân Nicoară, cum era îndeobşte 

numit în lumea tradiţională, este mai 

degrabă un personaj mitologic, în jurul 

căruia s-au ţesut legende diverse şi 

uneori năstruşnice, cu vagi ecouri din 

cultul bisericesc. El ar fi al doilea sfânt 

făcut de Dumnezeu şi ar sta de-a 

stânga Acestuia (primul făcut, Mihail, 

are cinstea să stea de-a dreapta). Sân 

Nicoară (ajutat de Sân Toader) păzeşte 

Soarele, care are adesea tendinţa să 

fugă, ca un cal nărăvaş. 

 Sân Nicoara e acum bătrân, 

dar în tinereţile lui unii zic că ar fi fost 

podar, iar alţii că ar fi fost corabier şi 

pescar (ca protector al corăbierilor, Sf. 

Nicolae este cunoscut pe scară largă, 

atât în Răsărit cât şi în Apus). El ar fi 

oprit şi apele Potopului pe vremea lui 

Noe.  

Se pare că ipostaza de Moş 

Niculae, cu obiceiul de a face daruri 

copiilor (dulciuri pentru cei cuminţi, 

însă nuieluşe pentru cei neastampăraţi) e o inovaţie orăşeneascş, prefigurând darnicia mai 

substanţială a lui Moş Crăciun. 
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Ignatul (20 Decembrie) 

 

 

Numele zilei se trage de la Sf. Mucenic Ignatie Teoforul, trecut în calendarul bisericesc la 

data respectivă. Pentru ţărani, Ignat a fost însa un simplu om necăjit care, vrând să-şi taie porcul, 

ca tot românul, a scăpat securea în capul lui tată-său, omorându-l pe loc, apoi căindu-se toată viaţa 

şi primind milă de la Dumnezeu şi Sfântul Petru.  

În ziua de Ignat se taie porcul şi nu e bine să lucrezi altceva. Porcul nu-i luat chiar pe 

nepregătite, căci se spune că, în noaptea de dinaintea Ignatului, îşi visează cuţitul. Cu sângele 

porcului se face semnul crucii pe fruntea copiilor, ca să fie sănătoşi peste an. După tăiere şi 

tranşare, urmează "pomana porcului", la care iau parte ai casei şi ajutoarele.  

O vorba spune că cine n-are porc gras de Crăciun şi cuţit ascuţit la vremea pepenilor, acela 

n-a cunoscut fericirea. Se mai zice, de asemenea: "Paştele fudulul" şi "Crăciunul sătulul" (niciodata 

românul nu mănâncă atât de mult şi de greu, ceea ce uneori umbreşte bucuria spirituala a 

Craciunului, riscând să-l prefacă în sărbătoare a pântecului, ispăşită prin revolta ficatului sau a 

maţelor, mai ales dacă s-a ţinut postul prealabil). 

 

 

Moș Ajun (24 Decembrie) 

 

Ajunul Crăciunului apare personificat în chipul unui moş cumsecade, frate mai mic al lui 

Moş Crăciun şi despre care se spune că ar fi fost păstor: Moş Ajunul. Acesta pare mai autohton 

decât Moş Crăciunul actual, de import occidental. Românul se pune să chefuiască încă din seara 

de ajun, când în unele parţi se crede că vin şi sufletele morţilor să petreacă laolaltă cu cei vii.  
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Ca atare, pe masă se pune hrană anume şi pentru ei (s-ar zice că mortii nu prea trag la carne, 

ci mai degrabă la colaci, turte şi cozonaci). Copiii umblă cu Moş Ajunul ("Ne daţi ori nu ne 

daţi...?") şi primesc mai ales nuci şi covrigi. E bine să se împartă bucate, atât în numele morţilor, 

cât şi ca semn de belşug, fiind răstimpul prin excelenţa al darurilor. Lipsa reciprocităţii e rău 

văzută, iar pe alocuri se crede că zgârciţii încasează pedepse de la Moş Ajun (cele mai grele fiind 

ale acelora care nu primesc urătorii). Dăruitul de bani nu intra în optica tradiţională, încetăţenindu-

se abia în mahalale oraşelor.  

 

 

Moș Crăciun (25 Decembrie) 

 

Moş Crăciunul cu plete dalbe, astăzi îmbrăcat în costum roşu, cu sacul doldora de jucării 

sau alte atenţii, deplasându-se în sanie trasă de reni, de cerbi sau de iepuraşi, nu ţine deloc de 

vechile tradiţii româneşti, ci reprezintă, ca şi pomul (bradul) de Crăciun, un împrumut târziu din 

lumea apuseană, neatestat la noi înainte de secolul al 19-lea.  

Comuniştii l-au rebotezat Moş Gerilă (uzând abil tot de un nume de personaj fantastic din 

basmele populare), pentru a estompa pe cât cu putinţă implicaţiile religioase.  

Tradiţia creştină spune că Moş Crăciun ar fi fost proprietarul sau paznicul binevoitor al 

staulului în care a născut Fecioara. După o altă  variantă a legendei, el a fost, dimpotriva, un om 

bogat şi rău, care ar fi refuzat să dea ajutor Mariei, de n-ar fi intervenit nevastă-sa, Crăciuneasa. 

Ba mai mult, de furie că femeia i-a ajutat pe străini, el i-ar fi tăiat mâinile de la coate, dar acestea 

s-au refăcut în scalda Pruncului. Pentru inima ei bună, Crăciuneasa trece drept patroană a moaşelor. 

In faţa unei asemenea minuni, Crăciun însuşi se spăşeşte şi se creştinează, devenind primul dintre 

sfinţi.  

S-a spus şi că personajul popular ar fi continuarea unei vechi zeitaţi păgâne a locului. Se 

stie, bunăoară, că sărbătoarea Naşterii Domnului s-a suprapus pe vechea sărbătoare a naşterii 

zeului Mithra (Natalis Solis Invicti). În vechime, creştinii sărbătoreau tot acum şi Anul Nou, ceea 

ce explică faptul că Anul Nou actual (1 ianuarie) mai este numit pe alocuri şi "Crăciunul cel mic". 

 

 

Colindatul 

 

Colindatul sau uratul pe la case constituie 

un obicei stravechi, desigur precreştin, dar care, în 

timp, a ajuns să facă, s-ar zice, casă bună cu 

creştinismul. Cântecelele respective atrag norocul 

sau binecuvântarea asupra oamenilor şi 

gospodăriilor, pentru tot anul care urmează. In 

vechime, colindele erau "specializate" (de preot, de 

păstor, de fata mare etc.).  

O categorie importantă de colinde sunt 

strict legate de Crăciunul bisericesc, evocând 
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închinarea magilor (Viflaimul sau Vicleimul - stâlcire a numelui Betleem) sau panica şi viclenia 

lui Irod (Irozii), culminând cu tăierea pruncilor (cei 14000, pe care Biserica îi pomeneşte pe 29 

decembrie). Scenariile sunt simple, cuceritoare în naivitatea lor. Cam în acelaşi timp, flăcăii umbla 

cu Capra (Turca, Brezaia) sau cu Ursul, în cete pestriţe şi gălăgioase (ca e un obicei păgân se vede 

şi din aceea că în unele părţi se zice că astfel de colindători "glumeţi" ar fi părăsiţi vreme de 6 

săptămâni de îngerul lor păzitor!), iar copiii cu Steaua ("Cine primeşte steaua cea frumoasă şi 

luminoasă...").  

Cântecele de stea cu care suntem familiarizaţi astăzi (mai ales "Steaua sus răsare...") sunt 

de origine cultă, adeseori chiar bisericească. Pluguşorul şi Sorcova sunt legate de înnoirea anului, 

neavând nici o legatură cu ciclul religios al Crăciunului.  

 

 

Obiceiuri de Anul Nou 

 

În nici o altă parte a ţării 

repertoriul Anului Nou nu cunoaşte o atât 

de mare varietate şi bogaţie de manifestări 

folclorice ca în Bucovina.  

 

Bucovinenii, ca dealtfel toţi 

românii, şi-au dorit din totdeauna holde 

bogate. Această dorinţă transpare în 

cunoscutul Pluguşor, datină prin 

excelenţă agrară, şi este evidenţiată de 

recuzita pluguşorului (plug, bici, clopote, 

buhai), de elementele din scenariu (marcarea în mod simbolic a unei brazde) dar mai ales de textul 

literar, care nu este altceva decât o descriere hiperbolizată, cu ecouri mitice, a unei agriculturi 

ideale. Pluguşorul este pornit de către copii care, în preajma amiezei, în ziua de 31 decembrie, 

încep a umbla pe la case, rostind urături de bun augur şi primind în schimb daruri, unele cu caracter 

simbolic, colaci, fructe sau bani. Între jocurile cu măşti din Bucovina, un loc aparte îl ocupă 

jocurile caprei, ursului, caiuţilor şi cerbului. 

 

 

Jocul caprei se integrează în mod 

armonios în cortegiul amplu al obiceiurilor 

legate de sărbătorile de peste an. Acest 

animal a întruchipat în societăţile ancestrale 

personificarea prolificităţii zoologice şi 

fertilităţii telurice.  
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Jocul ursului, o prezenţă la fel de agreată în obiceiurile de Anul Nou în întreg spaţiul 

românesc dar mai ales în Bucovina, se practică şi astăzi în majoritatea satelor. Cultul ursului este 

moştenit de la geto-daci, care îl considerau un animal sacru. Datorită popularităţii sale, în ultimii 

ani au început să apară în sate, alături de cete precis constituite, şi grupuri mai mici de urşi (3-6 

personaje), care se bucură de multă admiraţie şi contribuie la amplificarea obiceiului. 

Calul este o alta întruchipare plastică a unor simboluri mitice din tradiţia bucovineană. 

Jocul calului este o reminiscenţă a cultului cailor practicat la solstiţiul de iarna, la echinocţiul de 

primăvară precum şi la solstiţiul de vară. 

Ca joc de Anul Nou, căluţii (caiuţii) au o largă răspândire în satele din Bucovina, mai 

vestiţi fiind dansatorii - caiuţi din Dolheţti, Zvoriştea, Zamostea, Hartop şi Fântanele, care 

impresioneaza prin fast şi eleganţă, dar caiuţii pot fi întâlniţi aproape în majoritatea satelor. 

O altă categorie de maşti prezentă în obiceiurile de Anul Nou este aceea a urâţilor 

antropomorfizaţi, măşti ce scot în evidenţă ceea ce este mai neplăcut şi mai dizgraţios în firea 

umană. Din aceste categorii de măşti fac parte cele ce reprezintă vechiul cult al moşilor şi 

strămoşilor (măşti de babe şi moşnegi), măşti sociale, măşti cu caracter etnic,  măşti cu caracter 

profesional (vrăjitor, doctor, felcer, negustor).  

Jocurilor cu măşti din Bucovina li se asociază şi trupele de teatru popular, organizate în 

cete ce poartă numele unor eroi locali (Darie, Dobos, Furtuna, Coroi) sau chiar ale unor eroi 

cunoscuţi în alte zone (Gruia, Novac, Jianu, Bujor, Terente). Teatrul popular de Anul Nou este o 

apariţie recentă, el fiind o replică la spectacolul păpuşarilor ce colindau, altă dată, satele 

bucovinene. 
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Boboteaza, încheierea ciclului sărbatorilor de Crăciun 
 

Ultima zi a ciclului sărbatorilor de iarnă, Boboteaza, cuprinde motive specifice tuturor 

zilelor de renovare ale anului, inclusiv ospeţele şi manifestările orgiastice. Petrecerea zgomotoasă 

a femeilor căsătorite organizată în ziua şi noaptea de Sântion (7 ianuarie, a doua zi după Bobotează) 

care păstrează amintirea manifestărilor specifice cultului zeului Dionisios este numita, in judetele 

din sud-estul Romaniei (Buzau, Vrancea, Braila, Tulcea si Constanta), Ziua Femeilor, Iordanitul 

sau Tontoroiul Femeilor. 

 Nevestele se adunau in cete de 10-30 de persoane la o gazda. Aduceau cu ele alimente 

(oua, faina, carne) si, bineinteles, bautura. Dupa ce mancau si beau din belsug spunand ca se 

iordanesc (sinonim pentru betie), cantau, jucau, chiuiau, ieseau pe drum unde insfacau barbatii 

iesiti intamplator in calea lor, ii ridicau si ii duceau cu forta la rau sau la lac sub amenintarea ca-i 

arunca in apa. In unele sate, ceata femeilor casatorite primea in randurile sale tinerele neveste, 

casatorite in anul incheiat, printr-o ceremonie speciala: acestea erau duse la rau si stropite cu apa. 

De altfel, femeile se considerau in aceasta zi mai tari si cu mai multe drepturi decat barbatii: lasau 

toate obligatiile de sotie si mama in seama soacrelor si chiar a barbatilor, chefuiau si se distrau 

intre ele fara sa dea cuiva socoteala. 

Totusi, practica specifica zilei de 6 ianuarie se leaga de alungarea spiritelor rele in 

lacasurile lor subpamantene, purificarea vazduhului prin zgomote, stropitul cu aghiazma a vitelor, 

caselor, constructiilor anexe, incurarea cailor.  Spiritele mortilor care au salasluit printre cei vii in 

timpul celor 12 zile, ospatate si venerate pentru a le castiga bunavointa in prorocirile si 

pronosticurile de Anul Nou, trebuiau alungate prin toate mijloacele posibile. 

 

Zilele Babei Dochia 

Moartea Dochiei in ziua de 9 martie se 

considera hotar intre anotimpul friguros si cel 

calduros. Vremea in luna martie este insa foarte 

capricioasa, iar trecerea de la un anotimp la altul 

se realizeaza, de obicei, nu intr-o singura zi, ci 

intr-o perioada mai mare de timp. Din acest motiv 

poporul a incercat sa umple zilele friguroase care 

urmau dupa 9 martie cu asa numitele zile 

"imprumutate": Ziua Strutului, Ziua Mierlei, Ziua 

Cocostarcului, Ziua Ciocarliei, Ziua Cucului, 

Ziua Randunelelor, Ziua Omatului, Ziua Mieilor, 

Ziua Berzelor.  

Zile "imprumutate" este o denumire 

generica a timpului schimbator, cu ninsoare, 

lapovita si vant care urmeaza dupa 9 martie. 

Acestea sunt dedicate pasarilor de padure, in 

special celor migratoare (Ziua Berzei, Ziua 

Mierlei, Ziua Sturzului, Ziua Cucului), mieilor care se nasc in aceasta perioada a anului (Ziua 

Mieilor). Adesea, aceste zile primesc determinativul "zapada": Zapada berzelor, Zapada Mieilor, 

Zapada Randunelelor etc.  
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Spre deosebire de Mos Craciun, Baba Dochia este o reprezentare mitica lunara, 

echinoctiala si materna. Determinativele de "mos" si "baba" precizeaza ca cele doua zeitati au 

ajuns la batranete, la pragul mortii si al renasterii anuale. Prin intermediul riturilor si al 

ceremoniilor, acestea devin ceea ce au fost cu 365 de zile in urma: copii si apoi tineri, maturi si 

din nou mos si baba.  

Schimbarile sezoniere ale naturii (infrunzitul si desfrunzitul copacilor, incoltitul si 

infloritul plantelor, coacerea semintelor etc.) erau asemuite cu varstele omului si puse pe seama 

unor zeitati care-si petreceau viata cu iuteala fulgerului in schimbul marelui avantaj al renasterii 

anuale. Plantele si animalele (natura in totalitatea ei) aveau patroni paterni (Santoaderul, Lazarelul, 

Sangiorzul, Santilie, Samedru, Nicoara, Ajun, Craciun) si materni (Dragaicele sau Sanzienele, 

Maica Precesta, Paraschiva, Dochia). 

Cele doua perechi de reprezentari mitice romanesti, una dominata de Zeita mama, Dochia, 

si alta de zeul Tata, Craciun deschideau anul solar (Craciunul) si anul lunar (Dochia). In cel de al 

doilea caz, Dochia s-ar numi Dragaica la imparguirea si coacerea graului (24 iunie); Santamarie la 

semanatul si incoltitul graului (8 septembrie); Vinerea Mare la imperecherea oilor (14 octombrie); 

Stretenie la fatatul ursilor (2 februarie) s.a.m.d.  

Exista argumente plauzibile ca Dochia si alte reprezentari mitice feminine ale Calendarului 

popular sunt de origine lunara. De altfel, scenariul ritual al renovarii timpului la echinoctiul de 

primavara dura 9 zile, cifra de origine lunara. 

 

 

Sarbatorile pascale 

Oul, alaturi de lut si aluat, arhetip al genezei 

 

Incondeierea sau "impistritul" oualor 

reprezinta un obicei stravechi in traditia romaneasca. 

Ouale incondeiate sunt o marturie a datinilor, 

credintelor si obiceiurilor pascale, reprezentand un 

element de cultura spirituala specific romaneasca. 

Deoarece oul rosu este purtatorul unor 

semnificatii profunde legate de invierea lui Hristos si 

de reinnoirea naturii, crestinii s-au ostenit sa-l 

incondeieze, desenand cu ceara motive decorative 

ancestrale, de o rara frumusete.  

Oul, vazut ca un simbol primordial, samanta 

vietii, potrivit traditiei, este vopsit si incondeiat  in 

zilele de joi si sambata din Saptamana Mare, indeletnicirea inrosirii oualor fiind rezervata aproape 

in exclusivitate femeilor. Oul incondeiat ne transmite bucurie, uimire, smerenie, impacare, pentru 

ca in ornamentatia lui, de fapt, se opereaza cu simboluri (soare, luna, cruce, etc.), cu modele din 

natura (plante, animale, obiecte casnice) si cu modele de tesaturi populare, cu tot repertoriul lor de 

semne sacre. 

Motivele ornamentatiei oualelor incondeiate sunt numeroase, si fiecare motiv se prezinta 

in mai multe variante, care se diferentiaza in functie de localitate. Nicaieri insa, mai mult ca in 

Bucovina, acest obicei nu este ridicat la nivel de arta ca aici. Motivele folclorice utilizate sunt: 

spicul, soarele, frunza si ca o reconfirmare a crestinatatii romanesti, crucea. 
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In Muntenia si Oltenia, motivele 

ornamentale sunt naturaliste, dar cu mai putine 

culori. 

In judetul Olt se remarca centrul de la 

Obaga unde aceasta ideletnicire populara a fost 

adusa la nivel de arta.  

In Transilvania si Banat se distinge 

incondeierea printr-o mare varietate de modele si 

culori, iar Tara Barsei este renumita pentru desenul 

si compozitia ornamentala si cromatica de o mare 

finete.Oamenii au simtit nevoia de a decora, prin 

diferite metode oul (cu ceara colorata, cu vopsele, cu margele, etc). 

Decorarea oualor cu ceara colorata se face cu ajutorul unui instrument special, care poarta 

numele de chisita (pcitita, bijita, condei etc). Aceasta este o bucatica de lemn care are in capat un 

mic tub de metal (cupru) prin care trece ceara topita, colorata prin numeroase procedee. 

Decorarea oualor cu vopsele se face tot cu ajutorul cerii, prin procedeul "batic". Oul alb, 

golit de continut, se decoreaza cu ceara pe spatiile care urmeaza sa ramana albe. Se scufunda oul 

in vopsea galbena, se scoate, se usuca si se aplica ceara pe spatiile care vor ramane, in final, 

galbene. Apoi oul se va scufunda in vopsea rosie. Procedeul se repeta in functie de numarul de 

culori, pornindu-se de la culorile mai deschise catre cele mai intense. In final oul se acopera cu un 

strat de nitrolac, care va da stralucire oului si va proteja decoratiunile. 

Ornamentica oualelor decorative este extrem de variata, ea cuprinde simboluri 

geometrice, vegetale, animale, antropomorfe si religioase.  

 

Cateva simboluri si semnificatii utilizate sunt: 

- linia dreapta verticala = viata ; 

- linia dreapta orizontala = moartea ; 

- linia dubla dreapta = eternitatea ; 

- linia cu dreptunghiuri = gandirea si cunoasterea ; 

- linia usor ondulata = apa, purificarea ; 

- spirala = timpul, eternitatea ; 

- dubla spirala = legatura dintre viata si moarte. 
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4.4. Port tradițional 

 

Portul popular românesc își găsește 

rădăcinile în portul strămoșilor noștri traci, geți și 

daci și se aseamănă cu cel al popoarelor din 

Peninsula Balcanică, desigur cu deosebirile care 

constau în amănunte decorative și colorit. În 

decursul istoriei, structura și evoluția costumului 

popular românesc și-a păstrat nealterate 

caracteristicile esențiale. 

 

 

Costumul femeiesc e compus din: cămașă, poale și piesa care acoperă 

partea de la brâu în jos care se deosebește de la o 

regiune la alta. Caracteristic costumului femeiesc 

din toate regiunile constă în folosirea, ca fond, a 

culorii albe, a țesăturilor de in, cânepă și lână.  

 

 

Costumul bărbătesc e mai simplu, compus dintr-o cămașă lungă 

în sudul și estul țării și mai scurtă în nord și vest, iar pantalonii în sud si 

est sunt lungi și strâmți iar în nordul și vestul țării sunt mai scurți și mai 

largi.  

 

Elementul principal în ornamentația costumului românesc 

constă în modul de decorare, atât ca plasare cât și compoziție a  

 

Specific costumului românesc este elementul 

cromatic, caracterizat prin sobrietate și echilibru în 

folosirea culorilor, în combinația lor în mod 

armonios, rezultând obținerea efectelor coloristice de 

bun gust și rafinament artistic. Culorile de bază sunt: 

negru, roșu, cafeniu închis, albastru, verde și violet.  
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4.5. Legende naționale 

 

Legenda Mărțișorului 

 

Odată, Soarele coborî într-un sat, la horă, luând chipul unui fecior. 

Un zmeu l-a pândit şi l-a răpit dintre oameni, închizându-l într-o temniţă. 

Lumea se întristase. Păsările nu mai cântau, izvoarele nu mai curgeau, iar 

copiii nu mai râdeau. Nimeni nu îndrăznea să-l înfrunte pe zmeu, dar într-

o zi, un tânăr voinic s-a hotărât să plece să salveze soarele. Mulţi dintre 

pământeni l-au condus şi i-au dat din puterile lor ca să-l ajute să-l biruie pe 

zmeu şi să elibereze Soarele.  

 

Drumul lui a durat trei anotimpuri: vara, toamna şi iarna. A găsit castelul zmeului şi au 

început lupta. S-au înfruntat zile întregi până când zmeul a fost doborât. Slăbit de puteri şi rănit, 

tânărul eliberă Soarele. Acesta se ridică pe cer înveselind şi bucurând lumea. A reînviat natura, 

oamenii s-au bucurat, dar viteazul n-a ajuns să vadă primăvara. Sângele cald din răni i s-a scurs în 

zăpadă. Pe când aceasta se topea, răsăreau flori albe, ghioceii, vestitorii primăverii. Până şi ultima 

picătura de sânge a flăcăului se scurse în zăpada imaculată. 

 

De atunci, tinerii împletesc doi ciucuraşi: unul alb şi unul rosu. Ei le oferă fetelor pe care 

le iubesc sau celor apropiaţi. Roşul înseamnă dragoste pentru tot ce este frumos, amintind de 

culoarea sângelui voinicului. Albul simbolizează sănătatea şi puritatea ghiocelului, prima floare a 

primăverii. 

 

De 1 Martie, românii au obiceiul ca părinţii să lege copiilor la mână sau la gât câte o 

monedă, pentru ca aceştia să aibă noroc tot anul şi să fie sănătoşi. Punerea mărţişorului se face de 

obicei înainte de răsăritul soarelui. El este dăruit, în zilele noastre, în principal copiilor, fetelor şi 

femeilor, pentru a le proteja gingăşia şi sensibilitatea. 

 

Fetele se spală tot anul cu apa din zăpada rămasă până la 1 martie, pentru a fi frumoase şi 

drăgăstoase. 

 

După 12 zile de purtat mărţişorul, acesta se scoate 

şi se leagă de un pom roditor, pentru a face multe fructe 

în anul respectiv. Se mai spune că dacă e vreme frumoasă, 

atunci vom avea o primăvară însorită. 
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Legenda Meșterului Manole 

 

 

În orașul liniștit Curtea de 

Argeș,în vechea curte a Valahilor 

de pe malul râului Argeș, lângă 

Carpați se afla una din cele mai 

faimoase mănăstiri din România , 

Biserica Episcopală. Biserica nu 

este cunoscută doar pentru 

frescele ei,mai degrabă pentru 

legenda meșterului Manole. 

 

 Regele Basarab I știut și 

sub numele de Basarab Inimă 

Neagră,  a ordonat arhitectului 

Manole construirea bisericii.S-a 

spus că regele a vrut să construiască cea mai frumoasă biserică care a fost construită vreodată. 

Manole s-a apucat de treabă, dar tot ceea ce era construit peste zi se darâma noaptea. Munca nu se 

mai termina niciodată.Teamându-se de mânia regelui, Manole și colegii lui au cosultat un oracol 

care le-a spus că pentru ca biserica să reziste are nevoie de un suflet omenesc. Pentru acest motiv 

,dacă vroiau ca biserica să reziste trebuia să zidească în perete prima persoană care se apropia de 

biserică la răsărit. 

 

Cu toate că au cazut de accord că această metodă este crudă ei au hotarât să o facă ținând 

cont de mânia regelui. Inima lui Manole a împietrit când a văzut că prima persoană care a apărut 

în fața bisericii ziua urmatoare odată cu primele raze ale soarelui era soția lui însărcinată. Ea s-a 

hotarât sa-i facă o surpriză aducându-i de mâncare. Manole a trebuit să-și sacrifice soția nimeni 

neputând să o scape pe soția lui Manole de la o moarte așa crudă, și astfel zidarii au reușit să 

construiască o mânăstire frumoasă.  

 

Dar legenda nu se termină aici. Cand biserica a fost terminată, regale a dat ordin ca Manole 

și meșterii lui să fie inchiși într-unul din turnurile mănăstirii. Regele a fost atât de satisfăcut de 

munca lor incât a vrut ca ei să nu mai poată construi o altă mânăstire mai frumoasă. Manole și-a 

construit o pereche de aripi și a încercat sa scape sărind din turnul în care a fost condamnat să 

moară. Zborul a fost scurt. A reușit să zboare câțiva metri, dar apoi s-a prabușit și a murit.  

 

Se spune că în locul unde el a murit a izvorât o fântână. Cine vizitează mânăstirea, îi va fi 

arătat locul unde a fost zidită soția meșterului Manole și fântâna care a izvorat din locul unde 

arhitectul și-a găsit sfârșitul. 
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Dracula - între legendă și adevăr 

 

Dracula – așa cum este perceput astăzi – constituie 

rezultatul interferenței unor fapte istorice reale, intrate în legendă, 

legate de domnia lui Vlad Țepeș – Dracula, al consemnărilor unor 

cronicari ai vremii, cu intenția de a-l pune pe marele voievod într-

o lumină nefavorabilă, amplificate în secolele următoare prin 

asocierea cu personajul romanului de ficțiune „Dracula”, apărut în 

Anglia, în 1897, avându-l ca autor pe scriitorul irlandez Bram 

Stoker. 

 

Adevărul despre domnitorul Țarii Românești, Vlad Țepeș 

(1456-1462; 1476)  fiul lui Vlad Dracul, este cunoscut din 

numeroase lucrări aparținând istoricilor români și străini.  

 

Convins că numai o domnie puternică în interior putea să asigure ordinea în țară și să 

organizeze cu succes apărarea ei de primejdiile externe, Vlad Țepeș recurge la o domnie autoritară, 

impune supușilor săi cinstea și hărnicia ca virtuți; necinstea (hoția),  lenevia și viclenia erau 

pedepsite cu asprime prin tragerea în teapă, o pedeapsă crudă, dar care poate fi înteleasă doar în 

raport cu epoca în care a trăit, o epocă de mare cruzime, care a cunoscut și alte pedepse, la fel de 

aspre, cum ar fi arderea pe rug, spânzurătoarea.Ca urmare a măsurilor sale drastice, Vlad Țepeș a 

reușit să instaureze ordinea în țară. 

  

Chipul său de om crud, dar care a pus „cumplita lui fire în slujba țării sale”, a fost asociat 

cu vampirul Dracula, personajul principal din celebrul roman de ficțiune „Dracula” al scriitorului 

irlandez Bram Stoker aparut la Londra în 1897 și considerat de catre Oscar Wilde „poate cel mai 

frumos roman din toate timpurile”. 

 

Există multe legende: una spune că transformarea lui Vlad Țepeș în Contele Dracula însetat 

de sânge se datorează faptului că, potrivit obiceiului în acea vreme, învingătorul unei lupte își 

potolea setea bând sângele celor învinși. 

 

Să fie oare acesta adevărul despre Dracula? 

 

 

4.6. Case tradiționale 

 

 

Bordeiul este cea mai veche formă de 

locuinţă, rămasă din vremuri preistorice şi 

cunoscută în majoritatea ţărilor europene. Casa, 

construită la suprafaţa solului, are particularităţi 

diferite de la o zonă la alta, amintind uneori de 

antichitate, alteori de popoarele cu care românii au 

intrat în contact de-a lungul istoriei. 
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În Transilvania, majoritatea caselor au 

pridvor, sunt acoperite cu șindrilă, au pereți din 

bârne de lemn, pardoseală interioară din pământ 

bătut și sunt ridicate pe soclu de piatră. Fiecare 

stâlp, grindă, balustradă este sculptată cu motive 

tradiționale românești. 

 

 

 

 

În arhitectura caselor din Banat, din secolul 

XIX se găsește influența locuințelor occidentale. 

Alinierea caselor, cu fațada îngustă spre stradă, s-a 

făcut comform sistematizării impuse de dominația 

habsburgică. Forma arcuită a frontonului și motivele 

florale atestă influența motivului arhitectural baroc, 

adus de Imperiul Habsburgic. 

 

 

 

 

 

În Muntenia, majoritatea caselor au prispă si 

multe dintre ele sunt cu foișor pe fațada principală. 

Interiorul locuințelor este decorat cu prosoape și 

batiste brodate cu motive geometrice, vegetale sau 

antropomorfe. Culorile cele mai folosite la motivele 

decorative sunt roșu și negru. 

 

 

 

 

 

 În Oltenia, deși de la exterior par 

movile de pământ acoperite cu vegetație, la 

interior sunt veritabile locuințe amenajate ca și 

construcțiile supraterane. Cauzele construirii 

unor asemenea locuințe se consideră a fi de 

natură climaterică (vânturi puternice în Câmpia 

Română și diferențe mari de temperatură). 

Bordeiele au proprietatea de a fi răcoroase vara 

și călduroase iarna. 
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În  Dobrogea, casele au pereți din chirpici 

(cărămizi nearse din lut și paie), sunt acoperite cu 

stuf, ridicate pe soclu din piatră și zugrăvite în alb 

pentru a respinge soarele dogorâtor din sudul țării. 

Această zonă a țării, în interacțiunea cu turci 

și ruși a preluat unele elemnete decorative în 

gospodăria tradițională precum coloritul. 

 

 

 

 

 

În Moldova, construcțiile autentice din 

această zonă sunt realizate preponderent din 

trunchiuri de rășinoase, date ulterior cu un strat 

de humă care avea atât rol estetic cat și rol de 

izolației. 

 

 

 

 

Elemente decorative de interior – toate gospodăriile sunt mobilate, utilate și decorate cu 

obiecte autentice, specifice zonelor din care provin. Elementele folosite de țăranul român pentru 

a-și estetiza casa sunt: farfurii din ceramică, prosoape atârnate pe pereți, icoane pe sticlă, lăzi de 

zestre, țesături din lână sau bumbac toate obținute în gospodăria țărănească. 
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4.7. Meșteșuguri românești 

 
România este o țară cu multe tradiți și obiceiuri care au fost păstrate de-alungul anilor. 

Avem meșteri în prelucrarea lemnului (mobilier artizanal, icoane si podoabe, troițe monumentale, 

măști, etc), în încondeierea oualelor, în producerea de textile, de podoabe și păpuși, în crearea 

împletiturilor (din sfoară, paie, papură, etc) și a porturilor populare românești, în prelucrarea pieilor 

și în realizarea icoanelor. 

 

 Ceramică populară 

Această tehnică arhaică legată de primele încercări ale olăriei, atestată în diferite părţi ale 

lumii, s-a practicat şi în ţara noastră. Exemplele foarte interesante din această ceramică ce se află 

în muzeele ţării ne mărturisesc o continuitate de viaţă istorică impresionantă a unei populaţii stabile 

ce şi-a transmis neîntrerupt tradiţii tehnice care altfel nu s-ar fi perpetuat. Excepţionala frumuseţe 

a ceramicii populare româneşti se întemeiază tocmai pe această străveche tradiţie. 

 

Manifestări artistice remarcabile sunt 

înregistrate în ceramica neolitică. O succesiune de 

cultură neolitică, fiecare cu profilul propriu, bine 

stabilite şi încadrându-se în mari arii ale culturilor 

europene şi est-mediteraniane au produs opere de artă 

ceramică deosebit de importante. Amintim dintre 

acestea ceramica pictată de Cucuteni, reprezentând fără 

îndoială una dintre cele mai strălucite ceramici ale 

preistoriei de pretutindeni.  

 

 Ea este cunoscută mai ales pentru formele ei 

mari şi pentru splendida ei ornamentare, în care spirala 

şi meandrul sunt elemente definitorii şi care se regăsesc 

în forme diverse şi în olăria tradiţională românească. 

Alături de vase de lut ars se cuvine a fi pomenite 

admirabile exemplare de plastică mică, între care 

figurinele care se disting prin maniera stilizării şi prin 

decorul ce ar putea reprezenta elemente de costum sau de tatuaj. 

 

Astăzi se pot regăsi în ceramica populară românească tradiţiile suprapuse de-a lungul 

mileniilor cu adaptările şi transformările impuse de nevoile de viaţă şi de gustul diferitor epoci, 

condiţionate şi de relaţiile dintre centrele rurale şi urbane. 
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Motive şi simboluri 

 

  Motivele decorative sunt în principal geometrice, dar şi fitomorfe, avimorfe şi zoomorfe. 

  Cel mai vechi motiv decorativ este triunghiul, care se întâlneşte şi la ceramica preistorică 

şi apare sub diferite forme: dinte de lup (o serie de triunghiuri de aceeaşi mărime) sau ferastrău 

(triunghiuri dispuse alternativ sus-jos). 

 

  Spirala apare în special pe ceramica de Cucuteni şi 

Boian, făcută de obicei din humă albă. Spirala este un 

motiv foarte vechi, ceramicile occidentale din aceeaşi 

perioadă şi chiar cele mai târzii, mediteraneene 

necunoscând-o. 

 

       Linia ondulată apare fie cu ondulaţii largi, fiecare 

cuprinzând în interior un alt motiv decorativ, fie cu 

ondulaţii apropiate, care nu permit intercalarea altor 

motive. 

 

  Dintre motivele fitomorfe, cel mai des întâlnit este crenguţa de brad, un motiv vechi, 

folosit în olăria preistorica, apărând apoi la ceramica neagră şi la ceramica cu decor cromatic. 

Creanga de brad simbolizează perenitatea asociata arborelui, reprezentand pomul vieţii. Se 

picteaza adesea şi viţa de vie (simbol creştin), dar şi spice de grâu, trifoi, ciorchini de struguri, 

boboci, frunze şi flori, mult stilizate. 

 

  Motivele avimorfe şi zoomorfe apar mai rar, aparţinând tradiţiei bizantine. Se întâlnesc 

porumbei, păsări şi peşti (simboluri creştine). Pentru ceramica de Horezu este specific motivul 

cocoşului. 

 

  Foarte interesante sunt motivele 

simbolice, legate de credinţe   străvechi, 

precreştine, asociate cultului Soarelui, 

care l-a înlocuit pe cel al fecunditaţii în 

epoca bronzului. Soarele e stilizat în 

rozete, vârtejuri, cercuri simple sau 

concentrice, spirale, sau chiar în imaginea 

antropomorfizată a astrului. Se întâlnesc 

şi pânze de păianjen sau aripi de fluture. 

 

 

http://www.folkromania.com/shop.php?ownerid=1
http://www.folkromania.com/shop.php?ownerid=1
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Obiceiuri legate de olărit 

 

 Mulţimea vaselor produse îşi poate 

găsi o explicaţie în obiceiul ca la nuntă 

sau la înmormântare acestea să fie 

sparte.  

Multe vase se spărgeau şi 

înaintea începerii postului, pentru ca 

bucatele mâncate să nu fie puse din 

greşeală într-un vas vechi şi „sa se 

spurce cu mâncare de dulce”. Oalele 

se adunau în fundul curţii şi se 

spărgeau cu ciomagul, fiind apoi 

înlocuite cu altele noi. Până şi 

prepeleacul (par cu câteva ramuri în 

vârful cărora erau agăţate oalele cu 

gura în jos, ca să se scurgă după ce au 

fost spălate) era distrus, pentru a nu spurca noile vase. 

 

Ceramica tradiţională românească din toate zonele ţării: 

            

figurine şi fluierice din ceramică                 miniaturi din Maramureş             ceramică din zona    

                                                  Horezu 

            

ceramică neagră de Marginea                  ceramică de Cucuteni               ceramică de Korond  

http://www.traditii.ro/ceramica-figurine.php
http://www.traditii.ro/ceramica-miniaturi.php
http://www.traditii.ro/ceramica-horezu.php
http://www.traditii.ro/ceramica-marginea.php
http://www.traditii.ro/ceramica-cucuteni.php
http://www.traditii.ro/ceramica-korond.php
http://www.folkromania.com/shop.php?ownerid=1
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ceramică decorativă şi ceramică pictată                       construcţii din ceramică 

 

 Icoane 

Icoanele ţărăneşti din România ocupa un loc bine  definit în  cadrul artei europene. Având 

importante semnificaţii magico-religioase, se disting şi prin valoarea decorativă.Icoanele din 

biserici erau plasate în funcţie de modul clasic de organizare a monumentului.Icoanele se puneau 

şi în capele, în afara satelor, în arbori sau lângă fântâni.Cele mai importante icoane din viaţa 

ţăranului român sunt cele pastrate în casa acestuia. Icoanele se asezau de obicei pe peretele estic 

sau pe colţul format de pereţii de est şi sud. Uneori se asezau şi pe sobă, în apropierea vetrei. 

 

 

Icoanele pictate pe sticlă 

 

Pictura pe sticlă s-a răspândit ca 

mesteşug popular în Transilvania şi în nordul 

Moldovei, începând cu a doua jumatate a 

secolului al XVII-lea. 

Icoanele ortodoxe, de tradiţie 

bizantină, pictate pe sticlă, cunosc o puternică 

dezvoltare în Transilvania, unde le înlocuiesc 

repede pe cele de lemn, provenite din 

Muntenia, Moldova şi Muntele Athos. 

Motivele acestei răspândiri rapide sunt 

reprezentate atât de limbajul simbolistic uşor 

de receptat, dar şi de faptul că icoanele pe sticla 

costau mai puţin decât cele de lemn.  

  Icoanele pictate pe sticlă apar mai rar la sud 

de Carpaţi şi atunci sunt preluate din 

Transilvania. 

Icoanele transilvănene se remarcă prin 

compoziţia foarte decorativă, prin culorile 

strălucitoare, prin tematica şi prin   

elementele de folclor.  

http://www.traditii.ro/ceramica-pictata.php
http://www.traditii.ro/ceramica-casute.php
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Desenul, în general stângaci, naiv, e realizat pe dosul sticlei, care protejează pictura, cu 

ajutorul şabloanelor făcute pe hârtie. Liniile de contur se trasează cu o pensulă foarte subţire cu 

păr moale sau cu ajutorul penelor de gâscă, folosindu-se mai tarziu şi peniţe de oţel. După trasarea 

conturului sunt colorate suprafeţele goale. 

Printre temele primelor icoane pe sticlă se numară figura şi scene din viaţa Maicii 

Domnului. Pe măsură ce aria de răspândire a crescut, s-a diversificat şi tematica, fiind reprezentaţi 

în special sfinţii protectori: Sf. Ilie (care îndepărta furtunile şi trăsnetele) în regiunile agricole, Sf. 

Haralambie (cel care a omorât ciuma), care apăra ţăranii de boli şi războaie, Sf. Gheorghe, care 

apăra avutul şi acareturile ţăranilor, Sf. Ioan, protector al viilor şi recoltelor, Sf. Nicolae, care 

aducea noroc, Sf. Stelian, protector al copiilor mici etc. Totuşi, cele mai multe icoane o reprezintă 

pe Maica Domnului îndoliată, plângând patimile lui Iisus, reprezentat într-un colţ, crucificat. 

Realizatorii unor astfel de lucrări au participat cu piese la diferite expoziţii personale sau 

colective în străinătate: Amsterdam (Olanda), Etalle (Belgia), Bar le Duc (Franţa), Luxemburg, 

precum şi în ţară: Bucureşti, Sibiu, Suceava, Fălticeni, Gura Humorului şi Fundu Moldovei la toate 

cele nouă ediţii ale festivalului "Buna Vestire". 

Din aceste lucrări, multe se află în colecţii particulare din ţară şi din multe ţări ale lumii (Marea 

Britanie, Austria, Belgia, Canada, Elveţia, Franţa, Germania, Luxemburg, Moldova, Spania, 

Statele Unite, Israel, Italia, precum şi în îndepărtata Japonie). 

 

 

Icoanele pictate pe lemn 

 

Cele mai vechi şi mai obişnuite icoane erau cele 

pictate pe lemn. Realizate de meşterii populari sau iconarii 

din mănăstiri, acestea s-au întâlnit mai des în Moldova şi 

Ţara Românească. 

Spre deosebire de icoanele pe sticlă, acestea, prin faptul 

că sunt pictate pe lemn, par mai discrete, lipsindu-le 

strălucirea dată de sticlă, lucru care nu le scade însă 

valoarea. 

 

  In cazul acestor icoane, meşterul, deşi folosea 

modele al căror chip era descris în erminii (carţi ce 

conţineau instrucţiuni în legătură cu pictura bisericească), 

nu copia după şabloane, cum se proceda la icoanele pe 

sticlă. 

 

Scenele se pictau pe un lemn tare, care rezista 

timpului. Icoanele pictate pe lemn reproduc teme folosite 

şi în arta cultă, redate însă în forme mai simple, farmecul 

lor constând tocmai în caracterul naiv. Principalii sfinţi 

pictaţi sunt tot cei protectori, alături de care se întâlnesc în 

mod obişnuit scena naşterii, Maica Domnului, Iisus. 

 

Aceste icoane se aşezau pe peretele de est al camerei de locuit şi al camerei curate. Alături 

de ele se puneau uneori buchete de busuioc şi deasupra se punea un ştergar.  
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In nordul Moldovei, unde s-au facut simţite influenţele transilvănene, numărul icoanelor este mai 

mare, cam patru-cinci într-o camera, fiind aşezate una lângă alta, pe cei doi pereţi din dreptul 

laviţelor. Tot în Moldova, cadrul se distinge prin stele pictate, amintind de unele din broderiile şi 

picturile evului mediu romanesc. Aici apar de obicei doua personaje pictate pe o singură tablie. 

 

 Țesături tradiționale 

 
Ţesăturile, lucrate în cadrul gospodăriei proprii, au un rol foarte important în locuinţa 

tradiţională, fiind elementele decorative cele mai importante. 

Ele sunt aşezate pe tavan, pe perete, pe mobile, pe culme sau 

la grindă şi sunt diferite ca stil pentru fiecare zonă etnografică 

în parte.  

 

In antichitate, Herodot afirma că fineţea ţesăturilor noastre 

poate fi comparată cu cea a ţesăturilor din Roma.  

Chiar dacă, din cauza perisabilitaţii materialelor, cele mai 

vechi ţesături decorative ţărăneşti datează din secolul al XVIII-

lea, meşteşugul torsului şi ţesutului are o veche tradiţie, 

războiul de ţesut orizontal fiind cunoscut încă de la începutul 

secolului al XI-lea. 

 

 

 

Materiale 

 

Ţesăturile sunt confecţionate din materiile prime existente în gospodărie, având origine 

animală (lâna oilor, părul caprelor, borangic) sau vegetală (cânepă, bumbac, in). Un tip de material 

nu îl exclude pe celalalt, multe ţesături fiind fabricate atât din fibre de origine animală, cât şi 

vegetală. La materialele principale de confecţie se adaugau, pentru ornamentaţie, mătase, mărgele 

etc. 

 

Confecţionare, culori 

 

Ţesăturile sunt realizate doar de femei. Acestea se ocupă de cultivatul cânepei şi al inului, 

tund lâna oilor, prepară fibrele, se ocupă de ţesutul la război, vopsesc firele, croiesc materialele şi 

apoi le împodobesc. 

Culorile erau iniţial naturale, obţinându-se din diferite rădăcini, tulpini şi flori sau insecte. 

Erau cunoscute proprietăţile fiecărei plante şi insecte, momentul cel mai bun de recoltare şi reţetele 

de prelucrare pentru a se obţine o anumită intensitate a culorii.  

Cu timpul, obţinerea pe cale naturală a culorilor a început să devină tot mai rară. După 

primul război mondial, introducerea culorilor chimice, cu ajutorul cărora se obţin culori primare, 

a produs o schimbare în cromatica ţesăturilor.  

Cea mai folosită culoare este roşu, care apare într-o multitudine de tonuri şi nuanţe, urmată 

de albastru şi negru. 

 

 

 

http://www.folkromania.com/shop.php?ownerid=291


Let’s Discover Europe Together Finding  Harmony in Differences – EUROPE’S FRIENDS – 

2017-1-RO01-KA219-037409_1 
 

48 

Ghid România 

Utilizare 

 

 Ţesăturile sunt folosite atât pentru uz în gospodărie, fiind aşezate de obicei pe pat sau lada 

de zestre (cerga, ţolul, perna), fie în scopuri decorative (scoarţe, covoare, feţe de masă, ştergare, 

perdele, feţe de pernă etc.).  

Exista şi ţesături care se folosesc doar în anumite ocazii, fiind legate de diverse ceremonii 

(naştere, nuntă, înmormântare). 

 

Ţesături decorative 

 

In Moldova, Muntenia, Oltenia şi Dobrogea, pentru 

decorarea locuinţei se folosesc în principal ţesăturile de lână, 

la care se adaugă din loc în loc câte un ştergar, o faţă de masă 

etc.  

Cele mai importante ţesături decorative ale artei 

tradiţionale româneşti sunt reprezentate în principal de 

covoarele de lână şi de scoarţe.  

Covoarele sunt lucrate la război vertical şi sunt 

alcătuite din fire înnodate, iar scoarţele sunt ţesute în razboi 

orizontal şi sunt mai subţiri. 

Covoarele şi scoarţele sunt aşezate pe pereţi, pe pat, 

folosindu-se chiar ca faţă de masă.Erau considerate piese 

foarte valoroase, transmiţându-se prin zestre de la o generaţie 

la alta. 

Formele cele mai vechi sunt păretarele (lăicerele), 

aşezate pe pereţi, în dreptul patului şi laviţelor, având legatură 

şi cu menţinerea căldurii în interiorul locuinţei. Obiceiul 

aşezării acestora pe pereţi se întâlnea îndeosebi în Muntenia, 

Oltenia, Moldova şi Dobrogea. Lăicerele erau alcătuite dintr-

o singură foaie, de lungimi variabile, acoperind pereţii pe trei laturi ale încăperii. Se remarcă 

îndeosebi lăicerele din Moldova, cu dungi colorate alternativ în verde, maro şi galben.  

Culorile utilizate ca fond sunt calde: brun, vişiniu, verde pastelat, albastru ultramarin 

Covoarele din Muntenia se caracterizează în general 

prin decoraţiile geometrice (în special romburi). Chiar 

motivele florale, atunci când apar, sunt puternic 

geometrizate. 

Covoarele din Moldova au culori mai puţin 

aprinse: verde deschis, vişiniu, negru şi decoraţii 

vegetale, apărând ca motiv principal pomul vieţii. 

Specifice Moldovei sunt laicerele. 

In Transilvania, cele mai renumite covoare se 

găsesc în Maramureş, fiind ornamentate cu figuri 

geometrice, flori, brazi stilizaţi, animale, oameni, 

scene de muncă, unelte etc. Apar adesea femei şi 

bărbaţi care se ţin de mână, într-o horă. Culoarea 

principală este castaniu, care apare în diferite nuanţe. 
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 Prelucrarea  artistică  a  lemnului 

Ca şi plastica lapidară sau cea în lut ars, în oase şi colţi de felurite animale, sculptura în lemn 

s-a practicat pretutindeni din cele mai vechi timpuri, dar, din păcate, nu s-a păstrat până în zilele 

noastre decât în anumite zone geografice care, prin natura climatului lor, au favorizat conservarea 

acestui material mai puţin rezistent la acţiunea 

conjugată a intemperiilor şi a factorilor biochimici, fără 

să mai vorbim de incendii şi de alte calamităţi. 

 
Preocuparea pentru prelucrarea artistică a 

lemnului îşi găseşte multiple explicaţii, dar una dintre 

cele mai plauzibile constă în aceea că materialul se 

pretează la întrebuinţări diverse, cu multă uşurinţă, iar 

decorarea propriu-zisă se realizează cu unelte simple 

(topor, bardă, daltă, briceag), nepresupunând tehnologii 

elaborate minuţios.  

 

Ca motive ornamentale geometrice se pot 

distinge dintele de lup, zimţii, spirala şi cercul incizat 

sau decupat prin care se face trecerea spre cosmomorf 

realizându-se decoraţii de mare vechime ca roza 

vânturilor, sau motivul solar în toate variantele lui. Se 

întâlnesc, de asemenea, pătratul, rombul, sau arcul de 

cerc şi funia sau torsada prin care se realizează 

zoomorful reprezentării şarpelui, iar ornamentele 

vegetale, de obicei reprezentate în manieră naturalistă şi 

uneori stilizat - crenguţa de brad, frunza, conul, floarea - recurg la rezolvarea motivului în funcţie 

de tehnica folosită tot prin tuşa dreaptă sau curbă derivată din arc de cerc. 

 

Unul din obiectele cele mai comune şi mai variat ornamentate este lingura, indispensabilă 

oricărei stâni sau gospodării păstoreşti, dintre care confecţionarea unora depăşeşte sfera 

meşteşugului de lingurar, întrucât ornamentarea lor dovedeşte talent artistic deosebit. 

 

Fluierul fără dop arareori este confecţionat din lemn, în comună şi în întreaga zonă sunt 

folosite fluierele din alamă sau aramă şi mai rar aluminiu, adevărata artă atât în confecţionare, cât 

şi în interpretare, având-o fluierul mare sau cavalul realizat invariabil din lemn de foioase. 

Ornamentica acestuia atinge culmi de măiestrie, iar motivele distribuite de regulă în două registre 

neproporţionale încântă în rigoare şi fineţe. Sunt reluate de obicei motivele botelor ciobăneşti, în 

care uneori elementul concentric pur se disociază în spiral unduind printre spaţiile dintre găuri şi 

unind cele două registre. 

Pecetea ornamenticii se găseşte şi pe splendide exemplare de juguri şi tarniţe, acestea din 

urmă fiind executate în ateliere specializate din Moldoviţa şi Vatra Moldoviţei. 
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 Confecționarea măștilor populare 
 

Maştile populare sunt reflectari ale unor reminescenţe ale memoriei colective ce vin din timpuri 

străvechi. Măştile se folosesc în cadrul unor ritualuri ale fertilităţii, ale chemării ploii, vânătorii 

sau în dansuri ritualice şi reprezinta personaje din mitologia populară şi din folclor. 

 

Jocurile cu măşti se desfăşoară în 

anumite momente ale anului (Crăciun, Anul 

Nou, Rusalii) sau cu ocazia unor evenimente 

definitorii pentru viaţa omului (nuntă, moarte). 

 

In Vrancea, la priveghiul mortului, 

oameni cu măşti pe faţă dansează în curte, la 

lumina focului şi în ritmul tobei, la ultima 

petrecere oferită celui care a trecut pragul dintre 

lumi. Doar bărbaţii sunt cei care se maschează şi 

este interzisă divulgarea numelui celui mascat, 

obiceiuri derivate probabil din străvechile 

ritualuri de iniţiere. 

 

 

Măştile sunt confecţionate din piele şi blană de animale, ţesături de pânză sau postav gros, 

lut ars, lemn cioplit, coajă de tei, de mesteacăn, de brad, bucaţi de metal sub formă de plăci sau 

cercuri, sfoară groasă colorata, pene de păsări, câlţi de cânepă, păr de cal sau de porc, boabe de 

fasole şi porumb, paie, pănuşe de porumb, hârtie şi carton colorat, mărgele, nasturi, bucăţi de sticlă, 

coarne de animale sau resturi de obiecte precum doage de cofe sau funduri de putini.  

 

Cele mai utilizate unelte pentru confecţionarea măştilor sunt cuţitul, scoaba, foarfeca, 

ciocanul, tesla, sfredelul, cleştele. Măştile sunt rămăşiţe ale unei lumi stranii, simbolice, care se 

pierde din ce în ce în lumea industrializată de astăzi. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.folkromania.com/shop.php?ownerid=3
http://www.folkromania.com/shop.php?ownerid=3
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5. Artă și Arhitectură 

 

 
5.1 Pictori și sculptori importanți 

Constantin Brâncuşi (1876-1957 

 

Născut într-o familie cu şase copii din Hobiţa, Gorj, Constantin Brâncuşi a urmat Școala 

de Arte şi Meserii în Craiova(1894-1898) , în anul 1902 venind la Bucureşti unde va absolvi Şcoala 

de Belle-Arte. Îşi va continua studiile la prestigioasa şcoală pariziană École Nationale Supérieure 

des Beaux-Arts, unde va fi admis în anul 1905. Cele mai importante lucrări, parte a patrimoniului 

universal sunt Sărutul, Poarta Sărutului, Păsări măiestre, Muza adormită, Domnişoara Poganz, 

Coloana ifinitului, Masa tăcerii. 

 

Nicolae Grigorescu  

S-a născut pe 15 mai 1838 și este primul dintre 

fondatorii picturii române moderne, urmat de Ion 

Andreescu şi Ştefan Luchian, a devenit un simbol pentru 

tinerele generaţii de artişti care, în primele decenii ale 

secolului al XX-lea, căutau să identifice şi să aducă la 

lumină valorile spiritualităţii româneşti. A văzut lumina 

zilei în satul Pitaru (Dâmboviţa), fiind al şaselea copil al 

lui Ion şi al Mariei Grigorescu.  
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Ţărăncile sale simple, curate, zâmbitoare şi carele cu boi devin pasiunile prin care-şi dedică 

sufletul vieţii molcome ţărăneşti. Peste şaizeci de pânze sunt dedicate celebrilor săi boi, aliatul 

neobosit al plugarului sărac, un simbol al forţei domesticite. 

Nicolae Grigorescu se stinge din viaţă la 21 iulie 1907 la Câmpina, acolo unde „boul 

Ghiocel venea singur dimineaţă, la pozat”, cum duios ne povesteşte Vlahuţă despre „sfântul Nicu”. 

În atelier, pe şevalet, se afla ultima sa lucrare, neterminată, “Întoarcerea de la bâlci”. 

 

Theodor Aman  

 

S-a născut pe 20 martie 1831 la Câmpulung-Muscel. După 

lecţii de desen cu pictorul Constantin Lecca, la Şcoala Centrală din 

Craiova studiază la Colegiu Sfântul Sava din Bucureşti de unde pleacă 

în 1850 la Paris. Aprofundează pictura cu Michel Martin Drolling, 

apoi, din 1851, cu Francois Edouard Picot. 

Se dedică picturii influenţat de maeştrii Renaşterii italiene. 

Revenit pe meleagurile natale s-a inspirat din viaţa muscelenilor 

lăsând mai multe pânze cu peisaje din Câmpulung şi împrejurimi.A 

murit  pe 19 august 1891 . 
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5.2. Modele tradiționale 

 

Satul este inima și sufletul României, unde cultura țărănească rămâne o forță puternică și 

predomină a vieții medievale, așa cum nu se întâmplă în altă parte în Europa. Țesutul este cel mai 

răspândit meșteșug artizanal din România, predat din generație în generație, folosind modele 

familiale distincte, împreună cu cele specifice diferitelor regiuni geografice. 

 

Nu este nimic întâmplător în motivele cusute pe textilele românești, fiecare cusătură fiind 

un cod care îți spune povestea creatorului ei. Forma și ornamentele articolelor de îmbrăcăminte 

contemporane au păstrat o parte din limbajul semnelor și simbolurilor specifice gândirii mitice a 

timpurilor anterioare. 

 
Diversitatea provine în parte din rolul pe care îl joacă îmbrăcămintea ca indicator al statului 

social al unei persoane sau locul în cadrul comunității, incluzând vârsta, statutul marital, ocupația, 

bogăția și statutul social.  
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Diversitatea se datorează, de asemenea, diverselor scopuri pe care îmbrăcămintea o 

servește: îmbrăcămintea elaborată este purtată în sărbătorirea unor ocazii speciale, cum ar fi nunți, 

sărbători religioase etc. Modelele geometrice folosite în țesut au servit drept sursă de inspirație 

pentru broderiile anterioare, motivele florale non-geometrice au fost introduse în a doua jumătate 

a secolului al XIX-lea. 

 

De-a lungul secolelor, au existat împrumuturi frecvente și împărtășirea de motive între 

regiuni. Decorul a devenit mai elaborat în jurul anului 1900, combinând multe tehnici diferite, 

folosite pe o singură piesă de îmbrăcăminte. 
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5.3. Construcții importante  

 
Castelul Bran 

 

Cea mai iconică construcție din Transilvania, Castelul Bran găzduiește mituri cu vampiri. 

În mod similar cu castelul lui Dracula, descris în romanul lui Bram Stoker, Castelul Bran este un 

loc plin de legende și povești de groază. Cu toate acestea, o vizită la castel te va ajuta să descoperi 

adevărata istorie și frumoasa poveste a fostului său proprietar, Regina Maria a României, care a 

decorat interiorul acestuia. 

 

Biserica Neagră din Brașov 

 
Un monument gotic maiestuos, Biserica 

Neagră este unică în Europa, fiind cea mai mare 

biserică gotică dintre Istambul și Viena. Parțial 

distruse de foc în 1689, zidurile bisericii s-au 

înnegrit, dând numele bisericii. O vizită în acest 

loc oferă șansa de vedea nu doar această clădire 

monumentală simbol al Brașovului, ci și cea 

mai mare colecție de covoare orientale din 

Europa. 
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Cazinoul din Constanța 

 

Situat pe malul Mării Negre, cazinoul 

este, fără îndoială, unul dintre cele mai 

iconice repere arhitecturale din România. Un 

exemplu excelent de Art Deco, care încântă 

cu ferestrele în formă de cochilie și cu 

podoabe complicate, are o istorie lungă și 

tulburătoare care îi dă un aer de mister. 

 

 

 

Sarmizegetusa Regia 

 

Situat adânc în mijlocul pădurilor seculare la 1200 de metri altitudine, Sarmizegetusa Regia 

este un sit istoric foarte drag românilor. Acest oraș antic era centrul puternicului regat al dacilor, 

strămoșii poporului român. Astăzi puteți merge printre rămășițele unei cetăți, coloane și să admirați 

cadranul soarelui impresionant, în timp ce cele mai mari comori ale site-ului, brățările dacice din 

aur, sunt expuse la București, la Muzeul Național de Istorie a României. 
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5.4. Stiluri de arhitectură 

 

Brâncovenesc 

 
Sub dominația Imperiului 

Otoman, Bucureștiul se afla în 

principatul Țara Românească, 

administrat de prințul Constantin 

Brâncoveanu. Numele său este legat de 

stilul de arhitectură Brâncovenesc, care a 

rămas și sa dezvoltat chiar și după 

moartea sa. 

Stilul arhitectural Brâncovenesc 

este o combinație a credințelor creștine 

ortodoxe ale popoarelor din Țara 

Românească, a influențelor islamice și 

bizantine și a ideologiei Imperiului 

Otoman. Acest amestec de influențe a 

format Manastirea Stavropoleos, care este una dintre cele mai unice și frumoase biserici creștine 

din Europa de Est.  

 

Neoromânesc 

Când România a devenit 

independentă, sa născut un nou stil 

arhitectural pentru a reprezenta națiunea 

română modernă. A fost numit stil 

neoromânesc. 

Istoria poporului român și lupta 

pentru propria lor credință sub cotropirea 

otomană, au influențat acest stil. 

El își are rădăcinile în stilul 

Brâncovenesc, precum și arhitectura 

țărănească a țării. A început în 1886 și a 

continuat să fie folosită până când 

comuniștii au venit la putere în România. 

 

Art Nouveau 

La sfârșitul secolului al XIX-lea, Bucureștiul a fost influențat de cultura franceză, în special 

de Paris. Orașul a devenit "Micul Paris", datorită adaptării lui Art Nouveau. Având clădiri 

construite complet în Art Nouveau, în timp ce altele erau construite doar cu fracțiunile lor. 

Influența Art Nouveau a contribuit în continuare la dezvoltarea stilului neoromânesc. 
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Era comunistă 

Epoca comunistă a părăsit Bucureștiul lasândul cu sectoare pline de blocuri. Sectorul care 

inconjoară Palatul Parlamentului sau Casa Poporului a devenit o alternativă al vechiului oraș. 

 

Unii oameni spun că Palatul Parlamentului, cea mai mare clădire a Europei, a fost inspirată 

din arhitectura sovietică, alții spun că seamănă mai mult cu Coreea de Nord. Palatul în sine are o 

mulțime de motive românești în arhitectura sa și a devenit "punctul de vârf" al epocii comuniste. 
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5.5. Personalități 

Nadia Comăneci 

 Nadia Comăneci a devenit prima 

femeie gimnastă din lume care a primit nota 10 

într-un concurs olimpic de gimnastică la 

Jocurile Olimpice din 1976, la varsta de 14 ani. 

Performanțele sale la Jocurile Olimpice din 

1976 au redefinit atât așteptările sportivului, 

cât și așteptările audienței fată de sportivii de 

sex feminin. 

 

 

Este câștigătoare a cinci medalii olimpice de aur. Este considerată a fi una dintre cele mai 

bune sportive ale secolului XX și una dintre cele mai bune gimnaste ale lumii, din toate timpurile. 

Ea sa retras din competiție în 1984 și a fugit în Statele Unite în 1989. 

 

Gheorghe Hagi 

Este un fost fotbalist român, 

considerat unul dintre cei mai buni 

mijlocași atacatori din Europa în anii 1980 

și 1990 și cel mai mare fotbalist român din 

toate timpurile. Fani Galatasaray l-au 

numit "Comandante", iar românii l-au 

numit "Regele". 

 

Hagi a jucat pentru echipa națională 

a României în trei Campionate Mondiale în 

1990, 1994 (unde a fost numit în Cupa 

Mondială, Echipa All-Star) și 1998, 

precum și în trei Campionate Europene de Fotbal în 1984, 1996 și 2000. A câștigat in total, 125 de 

capete pentru Romania, clasat pe locul doi dupa Dorinel Munteanu si este cel mai bun marcator al 

echipei (impreuna cu Adrian Mutu) cu 35 goluri. In 2009, Hagi a infiintat clubul romanesc Viitorul 

Constanta. 

 

   În prezent, este proprietar și președinte al clubului. Hagi a înființat și Academia de Fotbal 

Gheorghe Hagi, una dintre cele mai mari academii de fotbal din sud-estul Europei. Fiul său Ianis 

este, de asemenea ,un fotbalist desăvarșit. 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jocurile_Olimpice
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XX
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Simona Halep 

 

Este o jucătoare de tenis profesionistă. Ea 

este actuala nr. 1 în lume în turneul WTA, 

ocupând anterior această poziție timp de 16 

săptămâni între octombrie 2017 și ianuarie 2018. 

Halep a intrat pe primul loc în top 50 la 

sfârșitul anului 2012, a ajuns în top 20 în august 

2013 și, în final, în top 10 în ianuarie 2014. A 

câștigat primele 6 titluri WTA în același an 

calendaristic în 2013  (un succes realizat ultima 

dată de Steffi Graf în 1986, când a câștigat 

primele 7), fiind numită cel mai bun jucător de 

WTA și ESPN Center Court din 2013. 

 

Mihai Eminescu 

 

Născut Mihail Eminovici (ianuarie 1850 -  iunie 1889 ) a fost un 

poet, prozator și jurnalist român, socotit de cititorii români și de critica 

literară postumă drept cea mai importantă voce poetică din literatura 

română. 

 

 

 

 George Enescu (1881-1955) 

S-a născut la Liveni, în judeţul Botoşani. 

A studiat la Conservatorul din Viena între 

anii1888-1894, continuând la Conservatorul din 

Paris între anii 1895-1899. Admirat de către 

regina Elisabeta- Carmen Sylva, va fi adesea 

invitat să susţină concerte la palatul Peleş din 

Sinaia.  

Cele mai importante compoziţii ale sale 

datează de la începutul secolului XX, acum fiind compuse cele două Rapsodii Române (1901-

1902), Suita Nr. 1 pentru orchestră (1903), Simfonie (1905) şi Șapte cântece pe versurile lui 

Clément Marot(1908). Între anii 1921-1931 a compus opera monumentală Oedip, care a avut 

premiera la Paris în anul 1936, bucurându-se de succes de la prima reprezentaţie. A murit la Paris 

în anul 1955. 
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6. Cazare 

 
6.1 Hoteluri 

 

Hotel Ibis Palatul Parlamentului București 

 
Adresa: Str. Izvor 82-84, București 

Tel: (+40) 21/4011000 

Fax: (+40) 21/4022898 

 

 

6.2 Pensiuni 

 
Hello Vila 

 

Adresa: Valea Alba nr. 30, Bucuresti 

Telefon: (+40) 0749 369 178 

Site: http://hellovilla.business.site/ 

 

 

6.3 Hostel 

 
Umbrella Hostel 

 

Adresa: General Christian 21, Bucuresti 

Telefon: +40212125051 

Site: http://umbrellahostel.com/ 

 

The Map Hostel 

 

Adresa: Bucur 3, Sector 4, Bucuresti 

Telefon: numai rezervări online 

Site: http://the-map-hostel.bucharest-hotel.com/en/ 

 

 

6.4 Camere și apartamente de închiriat  

 
Site-uri: https://www.airbnb.com/?logo=1 

   http://suitehome.ro/en/ 

   http://www.in-bucharest.com/ 

 

 

http://the-map-hostel.bucharest-hotel.com/en/
https://www.airbnb.com/?logo=1
http://suitehome.ro/en/
http://www.in-bucharest.com/
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6.5 Camping 

 
Camping Casa Albă 

 

Adresa: Aleea Privighetorilor 1-3 

Telefon: (+40) 02 13 61 77 30 

Site-ul: www.casaalba.ro 

 

 

6.6 Cum rezervăm o camera in limba română  

 

AT THE HOTEL LA HOTEL   

I have a reservation. Am o rezervare. Am o re-zer-va-re. 

Do you have a double 

room? 

. . . single 
Aveţi o cameră dublă?  

. . . single 

A-vets o ka-me-ruh pen-

troo do-wuh per-swa-me?  

. . . o per-swa-nuh      

Do you have a room 

with a bath? 

. . . a shower 

. . . air conditioning 

. . . twin beds 

Aveţi o cameră cu baie?  

 

. . . duş 

. . . aer condiţionat 

. . . două paturi 

A-vets o ka-me-ruh cu ba-ye? 

. . . doosh 

. . . a-er kon-di-tsyo-nat  

. . . do-wuh pa-toor' 

What is the rate per 

day? Cât costă pe zi? Kit kos-tuh pe zi? 

Is breakfast included? Micul dejun e inclus? Mic de-jun ye in-kloo-suh? 

Your name, please?  

. . . address 

Numele dumneavoastră, vă 

rog?  

Adresa . . . 

Noo-me-le doom-nea-vwas-

truh, vuh-rog? 

A-dre-sa . . . 

Please wake me up at 

6 am. 
Vă rog, treziţi-mă la şase 

dimineaţa. 

Vuh rog, tre-zi-tsi-muh la sha-

se di-mi-nea-tsa. 

On what floor is my 

room? La ce etaj e camera mea? 

La che e-tazh ye ka-me-

ra mea? 

I need ice,  

please 

. . . . another blanket 

. . . an electric fan  

. . . a heater  

Am nevoie de gheaţă,  

vă rog. 

. . . încă o pătură 

. . . un ventilator  

. . . un reşou  

Am ne-vo-ye de gea-tsuh,  

vuh rog. 

. . . in-kuh o puh-too-ruh 

. . . oon ven-ti-la-tor  

. . . oon re-shoh  

http://www.casaalba.ro/
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. . . an iron 

. . . a light bulb  

. . . a pillow 

. . . shampoo 

. . . soap  

. . . toilet paper 

. . . a towel 

. . . un fier de călcat  

. . . un bec  

. . . o pernă 

. . . şampon  

. . . săpun 

. . . hârtie igienică 

. . . un prosop 

. . . oon fyer de kuhl-kat  

. . . oon bek  

. . . o per-nuh  

. . . sham-pon  

. . . suh-poon  

. . . hîr-tee-ye i-ji-e-ni-kuh  

. . . oon pro-sop 

At what time is 

breakfast served? 
La ce oră se serveşte micul 

dejun? 

La che o-ruh se ser-vesh-te mi-

kool de-zhoon? 

I'm leaving today. Plec astăzi. Plek as-tuhz'. 

Please call a taxi Vă rog, chemaţi un taxi. Vuh rog, ke-ma-tsim'oon ta-xi. 

 

TRANSPORTATION TRANSPORT   

Where is the  

. . . metro station? 

. . . train station  

. . . bus stop  

. . . ticket office 

. . . information desk  

. . . exit to the street 

Unde e . . . ? 

staţia de metrou 

. . . gara  

. . . staţia de autobuz   

. . . casa de bilete 

. . . biroul de informaţii  

. . . ieşirea spre stradă 

Oon-de ye  . . . ? 

. . . sta-tsya de me-troh 

. . . ga-ra  

. . . sta-tsya de a-oo-to-booz 

. . . ka-sa de bi-le-te?  

. . . bi-ro-ool de in-for-ma-

tsiy  

. . . ye-shi-rea spre stra-duh 

How much is a  

ticket ? 

. . . one-way  

. . . round-trip  

. . . first-class  

. . . second-class 

Cât costă  

un bilet ?  

. . . dus 

. . . dus - întors    

. . . la clasa întâi  

. . . la clasa a doua 

Kit kos-tuh  

oon bi-let ?  

. . . doos  

. . . doos shi în-tors  

. . . la kla-sa yn-tyi  

. . . la kla-sa a do-wa 

Is there a special . . . 

rate? 

. . . college students  

. . . senior-citizens 

Există tarif redus pentru. . 

.? 

. . . studenţi  

 . . . pensionari 

E-xis-tuh ta-rif re-doos  

pen-tru . . .? 

. . . stoo-dents' 

. . . pen-syo-nar' 
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7. Informații practice 

7.1 Împrejurimile 

 
Cetățenii din Uniunea Europeană sau din Spațiul Economic European care doresc să 

viziteze România pot intra pe la orice punct de trecere a frontierei, dacă pot să prezinte un 

document de identitate valabil - pașaport sau orice alt document recunoscut de statul român. 

 

Cetățenii UE / SEE pot intra pe teritoriul României și pot rămâne, în conformitate cu 

dreptul la liberă circulație și ședere acordat în conformitate cu legislația română, în acord cu 

reglementările europene.  

 

Pentru a rămâne în România mai mult de 90 de zile, trebuie să obțineți un certificat de 

înregistrare de la Oficiul Român pentru Imigrări (ORI).Cetățenii din statele care nu sunt membre 

ale UE / SEE pot solicit o viză de intrare. Tipul de viză diferă în funcție de scopul călătoriei în 

România. 

 

Există state ale căror cetățeni se vor cere, pe lângă viză, o scrisoare de invitație aprobată 

de Oficiul Român pentru Imigrări. Scrisoarea de invitație poate veni de la o persoană fizică sau 

juridică; persoana fizică poate fi cetățean român sau cetățean străin cu domiciliul legal în România. 

 

Viza de scurtă ședere permite intrarea pe teritoriul României în alte scopuri decât imigrația 

și permite șederea permanentă sau mai multe șederi care nu depășesc 90 de zile, în termen de 6 

luni de la data primei intrări. Acest tip de viză poate fi eliberat într-un format cu o singură intrare 

sau cu mai multe intrări. 

Rata de schimb este în prezent: 1 EUR - 4,58 RON. 

 

7.2 Aeroport, Frontiere, Autobuz, Tren 

 

Aeroport 
Aeroportul Internațional Henri Coanda, situat la 16,5 km nord de centrul Bucureștiului, 

este cel mai mare aeroport din România, care deservește 67 de destinații externe și 9 destinații 

interne. 

Informații 

Adresa: Calea Bucurestilor nr. 224 E, Otopeni, județul Ilfov, 075150 

Plecări informații: +4 (021) 2041210, +4 (021) 2041200 

Sosiri informații: +4 (021) 2041220 

Articole / bagaje pierdute: +4 (021) 2041069, +4 (0786) 137134 

Poliția de frontieră: +4 (021) 2013315 
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Site: http://www.bucharestairports.ro/en 

 

 

 

 

Transport de la / spre aeroport: 

Linia 780 Express pentru gara principală, Gara de Nord (Gara de Nord). 

Linia 783 Express pentru centrul orașului. 

Taxi (numai de la Sosiri) 

 

Transport public 

 

Autobuze / Tramvaie 

 

Serviciul de transport public de suprafață este asigurat de Regia Autonomă de Transport 

București (RATB). Timpul de funcționare pentru RATB este de 05: 00-24: 00.  

 

Taxa pentru transportul public poate fi plătită printr-o cartelă electronică, care se poate 

cumpăra numai de la chioșcuri speciale, situat în apropierea stațiilor care au semnul RATB. Cardul 

http://www.bucharestairports.ro/en
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electronic trebuie să fie validat prin apropierea lor în fața mașinilor portocalii situate pe barele din 

interiorul autobuzului. 

 

Pentru hărțile și program consultați: http://www.ratb.ro/ 

 

 

 

 

Metrou 

Metroul din București are patru linii cu 45 de stații care rulează de la ora 05:00 dimineața 

până la ora 23:00. Biletele pot fi achiziționate la toate stațiile de metrou. 

 

 

Taxi 
 

Aplicațiile Taxify și Uber sunt bine stabilite în București și prezintă o bună alternativă. 

Prețurile sunt în jur de 1,69 lei pe kilometru. 

http://www.ratb.ro/
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7.3 Asigurare de sănatate 

 
Asigurați-vă că sunteți la curent cu vaccinurile de rutină înainte de fiecare călătorie. Aceste 

vaccinuri include: rujeolic rujeolic (MMR), difteric-tetanos-pertussis, varicelă, polio și vaccinul 

anual de gripa. 

 

Adresați-vă medicului dumneavoastră ce vaccinuri și medicamente aveți nevoie în funcție 

de locul în care mergeți. O cantitate rezonabilă de medicamente pentru uz personal poate fi adusă 

în țară în bagajele de mână. 

 

Rețineți că 112 este numărul de telefon de urgență care poate fi apelat gratuit de la orice 

telefon sau telefon mobil pentru a ajunge la serviciile de urgență (Ambulanțe, Serviciu de pompieri 

și poliție) din România. 
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Servicii de ambulanță: 112 

Ambulanța SANADOR: 021-9699 

Ambulanța SOS: 021-9761 

Ambulanță BIOMEDICA: 031-9101 

 

 
SPITALUL DE URGENTA "FLOREASCA" 

 

Adresa: Calea Floreasca nr. 8, sector 1, București 014461 

Tel: 021-599-2300 sau 021-599-2308, 

Linie de urgență: 021-962 

E-mail: spital@urgentafloreasca.ro 

Site web: http://www.urgentafloreasca.ro 

 

 
REGINA MARIA 

 

Adressa: Calea Floreasca 14A 

Tel: 021-9208  

E-mail: birouinternari@reginamaria.ro  

Website: http://www.reginamaria.ro/spitale/spitalul-euroclinic  

 

 

7.4 Informații oficiale ( ambasadă,consulat,urgențe, sărbători oficiale, 

Internet, etichetă, newspapers & magazine ) 

 
Ambasada Portugaliei la București 

 

Adresa: Str. Paris nr. 55,011815, București, România 

Telefon: +40 21 230 41 36 

Fax: +40 21 230 41 17 

E-mail: secretariat@embportugal.ro 

Site: https://www.bucareste.embaixadaportugal.mne.pt/en/ 

Program de lucru: luni - vineri 8.30 - 16.30 

 

 

Ambasada Republicii Polone la București 

 

Adresa: Str. Aleea Alexandru nr. 23, 011821 București, România 

Telefon: +40 21 30 82 200 

Fax. + 40 21 230 78 32 

E-mail: bukareszt.wpe@msz.gov.pl 

Site: http://www.bukareszt.msz.gov.pl/en/ 

Program de lucru: luni - vineri 8.30 - 16.30 

http://www.urgentafloreasca.ro/
mailto:birouinternari@reginamaria.ro
http://www.reginamaria.ro/spitale/spitalul-euroclinic
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Ambasada Greciei la București 

 

Adresa: 1-3, Pache Protopopescu, Sector 2, București 

Telefon: (004021) 2094170-4 

Fax: (004021) 2094175 

E-mail: gremb.buc@mfa.gr 

Site: www.mfa.gr/bucharest 

Ore de lucru: luni - vineri 09:30 - 13:30 

Ambasada Republicii Turcia la București 

Adresa: 010575 Calea Dorobanților 72, Sector 1, București 

Telefon: (0040-21) 206 37 00 

Fax: (0040-21) 206 37 37 

E-mail: embassy.bucharest@mfa.gov.tr 

Program de lucru: luni - vineri 09.00-12.30; 14.00-18.00 

 

 

Ministerul Afacerilor Externe al României - http://www.mae.ro 

Oficiul Român pentru Imigrări - http://ori.mai.gov.ro/; 

Poliția de Frontieră Română - http://www.politiadefrontiera.ro/ 

Biroul Național de Turism - http: /www.romaniatourism.com 

Ministerul Cercetării și Inovării - http://www.research.gov.ro/ 
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Etichetă 

România este țara mitului și a legendei, plină de dealuri frumoase, câmpii verzi, vârfurile 

de munte și istoria sa bogată. Pe lângă faptul că a fost singura țară latină a Balcanilor, România a 

reușit să supraviețuiască prăbușirii Blocului de Est și, după căderea regimului comunist de 

guvernământ, a reușit să reinventeze ceea ce înseamnă să fii român. 

Românii sunt un popor ospitalier care nu se fug de discuțiile mici. Așteptate să vorbiți 

despre lucruri precum bunăstarea familiei dvs., călătorii recente sau evenimente interesante înainte 

de a ajunge la încheierea unei afaceri.  

O strângere de mână fermă și menținerea contactului vizual reprezintă modalitatea corectă 

de a vă saluta unii pe alții. Îmbrățișările sunt rezervate prietenilor sau rudelor. Prenumele sunt 

folosite în mod liber, deși este politicos să se adreseze cunoștințelor mai învâste decât dvs. cu un 

titlu onorific (cum ar fi domnul sau doamna - "Domnul" și, respectiv, "Doamna") și numele de 

familie. 

Femeile sunt întâmpinate, de obicei, prin sărutarea obrajilor, începând cu stânga. În ocazii 

formale, cum ar fi nunți, când vizitați rudele sau persoanele în vârstă sau când vă vedeți cu cineva 

pe care nu l-ați văzut de mult timp, se așteaptă sărutări pe obraz. Tinerii tind să considere actul de 

a săruta mâna unei femei ca fiind depășită și exagerat de rafina deși apreciază cu siguranță actul și 

o consideră o galanterie. 

Este acceptat să consumi alcool sau să fumezi în public, până la un anumit punct. Începând 

cu 2016, este ilegal să fumezi în interior. 

Când sunteți invitat la o cină, este politicos să aduceți un cadou, deși nu se așteaptă. 

Românii își protejează ferm casa și este o ofensă gravă să fi nepoliticos în casa cuiva. 

Cadouri precum alcoolul și florile sunt, de obicei, cele mai frecvente, și niciodată nu puteți 

da greș cu acestea. Cu toate acestea, asigurați-vă că florile sunt impare – un numar par este rezervat 

pentru cei morți. Dacă aduceți un cadou, asigurați-vă că este împachetat. În nouă din zece situații, 

darul va fi deschis imediat ce este primit. 

În societatea românească, este cel mai politicos să refuzați cadoul primit. În timp ce 

reacțiile pot varia, unii vor refuza cu totul cadoul, în timp ce unii se vor oferi să vă plătească pentru 

asta. Cu toate acestea, majoritatea vor fi profund mișcați de act. În România, gestul contează. 

 

Newspapers & Magazines 

 

http://www.nineoclock.ro/ 

https://www.romania-insider.com/ 

http://adevarul.ro/ 

https://www.romania-insider.com/

