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Dragi vizitatori,

 Vă invităm să ne fiți alături și să vizitați zona montană a județului Bacău, un 
ţinut binecuvântat de natură și încărcat de istorie și legende, care dispune de 
numeroase şi variate atracţii turistice, de la patrimoniul său natural, cunoscut 
pentru puritatea aerului şi a apelor, pentru frumuseţea zonelor subcarpatice, 
de păşune sau montane, până la patrimoniul antropic şi spiritual, fie el 
cultural-religios sau tradiţional-popular.
 Aici, peisajul îmbină într-un mod armonios și deosebit de plăcut privirii, 
câmpia, dealurile şi munţii, intersectate de ape limpezi şi lacuri de cristal. 
Relieful variat şi plin de pitoresc, al cărui tablou este completat cu numeroase 
monumente istorice şi de artă, case memoriale, colecții și muzee în care tradiția 
și istoria interacționează, rezervaţii naturale şi staţiuni balneoclimaterice 
și turistice, constituie un important tezaur turistic. La toate acestea se mai 
adaugă numărul mare de biserici și mănăstiri, ceea ce plasează Bacăul printre 
zonele atractive din punct de vedere ecumenic. 
 Frumusețile naturale ale județului nostru sunt întregite de gastronomia 
tradițională moldovenească, printre bunătățile realizate după rețete specifice 
locului numărându-se diverse preparate precum păstrăvul afumat în hârzob 
de brad, zacusca, pateul, cârnații și sarmalele din păstrăv, sau piftia cu carne de 
pasăre sau porc, brânza de Oituz, brânza-șvaițer de Palanca, brânza “ascunsă” 
în scoarță de brad, cozonacul cu nucă, alivencile, dar și tradiționalele plăcinte 
“poale-n brâu”.
 Și, pentru a le cunoaște mai bine, vă punem la dispoziție acest instrument, 
prin intermediul  căruia dorim să contribuim la valorificarea și promovarea 
elementelor distinctive ale potențialului turistic specific județului Bacău, 
respectiv turismul de agrement, turismul balneoclimateric, turismul cultural, 
turismul ecumenic și turismul de evenimente, pentru a crea un set de 
produse turistice integrate care să devină tot mai atractive pe plan național și 
internațional.  
 Iată câteva argumente care vă pot convinge că județul nostru merită 
cunoscut și descoperit de fiecare dintre oaspeții săi. Așadar, fiți bineveniți în 
județul Bacău, unde veți găsi locuri minunate, oaze de sănătate și relaxare 
pentru toate anotimpurile, cu tradiții și obiceiuri dintre cele mai diverse și 
oameni ospitalieri și pricepuți! 
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 Călătoria noastră are ca punct de reper una dintre cele mai frumoase 
zone montane din județul Bacău și din țară, care străbate văile Trotușului, 
Oituzului, Cașinului și leagă localitățile situate la granițele de vest ale 
județului, respectiv Ghimeș-Făget (granița cu județul Harghita) și Oituz 
(granița cu județul Covasna), ambele, foste granițe istorice. Aici sunt 
obiective turistice care merită din plin atenția dumneavoastră, așa cum 
zbuciumata istorie a localităților situate de-a lungul și de-a latul acestor văi 
amintește de eroismul și sacrificiul ostașilor români care s-au jertfit pentru 
neam și pentru țară. 
 Referitor la această zonă a Carpaților Orientali, unde mii de oameni au 
pierit în timpul Primului Război Mondial, generalul Vasile Jenică Apostol, 
istoric militar, a rostit o frază dedicată luptelor din 1916-1917, demnă de 
memorat: „Pe aceste meleaguri trebuie să pășim cu smerenie, deoarece 
oriunde călcăm, este posibil să fie locul de unde un suflet s-a înălțat spre cer”.
Amintirea luptelor crâncene ce au fost date pe aceste locuri este reprezentată 
de cimitirele eroilor din aproape toate localitățile, precum și de monumentele 
ridicate în memoria lor. În fiecare cimitir își dorm somnul de veci minimum 
2.000 de eroi, cunoscuți sau necunoscuți, care au pierit în războaie...
 Mai peste tot în aceste zone, legendele se întrepătrund cu istoria, una 
dintre acestea fiind legată de frumoasa vale a Cașinului, acolo unde se află 
două cascade, cu totul speciale: “Buciaș”, cu o înalțime de aproximativ 15 
metri, cea mai mare cădere de apă naturală din județ, și „Fata Moartă”, 
care amintește de o legendă tristă, ca și de eroismul și suferința ostașilor 
români care au luptat pe această vale în anul 1916. 
Însăși Regina Maria a petrecut luni întregi pe frontul din Caşin, unde a îngrijit 
răni, a pansat suflete şi cel mai important, a sădit iubirea de patrie în inimi de 
viteji. 
Pe muntele „Fata Moartă” şi-a dat viaţa pentru ţară în toamna lui 1916 și 
locotenentul Alexandru Florescu din Ploieşti. Trupele lui cuceriseră muntele 
ocupat de duşmani printr-o ofensivă teribilă, înaintând pieptiş de-a lungul 
coastei muntelui. Când a fost încercuit de trupele inamice, a refuzat să 
se predea. A căzut doar după o crâncenă luptă la baionetă. Scrisoarea de 
înștiințare a morţii eroului trimisă soţiei lui, Victoria, este păstrată și acum în 
arhivele comunei Mănăstirea Caşin. Locotenentul îşi doarme azi somnul de 
veci alături de alţi 8.000 de viteji în cimitirul eroilor din Mănăstirea Caşin, mai 
mulţi decât toți locuitorii din comună. 
Și tot aici, a fost mobilizat sublocotenentul Ioan Missir, din Regimentul 
8 Vînători (botoşănean la origini), care va participa la toate campaniile 
războiului din 1916-1917, urcând treptele ierarhiei militare până la gradul 
de căpitan. A luat parte la cele mai importante momente ale acestui război. 
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A fost şi în prima linie, a trecut dintr-o aventură în alta și a supravețuit pe 
muchie de cuţit. Este o experienţă unică descrisă în cele mai mici amănunte 
în romanul său intitulat chiar “Fata Moartă”, considerat cel mai bun jurnal de 
război din literatura română. Romanul “Fata Moartă”, care a suscitat elogiile 
unor importanţi critici literari, a cunoscut  mai multe ediţii (cinci în primii opt 
ani, alte două peste câteva decenii) și a fost încununat cu două premii mult 
râvnite, unul al Societăţii Scriitorilor Români (în 1938), altul al Academiei 
Române (sesiunea 1937-1938), iar autorul ei a fost admis, cu derogare de la 
statut, în Societatea Scriitorilor Români.
Ritmul accelerat în care se succed acțiunile de luptă la care asistă și participă 
efectiv autorul, care este astfel și narator și personaj, sinceritatea cu care sunt 
reproduse acestea, inclusiv atrocitățile petrecute de ambele părți, alternarea 
momentelor de maximă tensiune cu cele detensionate, asigură veridicitatea 
și autenticitatea acestei scrieri, despre care istoricul Nicolae Iorga spunea: „Se 
vede de aci cât de mult talentul răsare din emoţia lucrului văzut bine, înţeles 
adânc şi întovărăşit de acele mişcări ale inimei, fără care şi cel mai mare dar 
de scris nu dă decât pagini moarte.” 
În legătură cu titlul ales, autorul ne explică: „Pentru litera rece a hărții, Fata 
Moartă este un punct trigonometric, cota 1.175, însemnat cu negru”. Dar 
tot acesta ne spune că, mai întâi de toate, titlul romanului este generat de 
povestea unei fete moarte din dragoste care apărea soldaţilor în clipa morţii. 
Pentru cei de prin părțile locului, „Fata Moartă” a fost și rămâne o legendă 
tristă: „Demult, o fată, mai frumoasă decât toate fetele din șapte sate, era 
îndrăgostită de un flăcău. Prins cu arcanul și dus la oaste, acesta dezertează de 
dorul fetei și, înfruntând legea, vine într-o noapte acasă. Dă de știre mândrei 
lui, se ascunde în munți și, pe poteci cunoscute numai de dânșii, își duc, 
furișându-se, dragostea lor nevinovată. Hăituit, dezertorul se face haiduc, 
iar haiducul stăpânește munții și văile Cașinului. Se înjgheabă poteri, fata îi 
dă de veste și, în dragostea ei, nu vrea să-l părăsească. Încercuiți, ajung pe 
un plai, hotar în hotar cu Țara Nemțească. Fără scăpare, își riscă viața și când 
potera strânge lațul găsesc pe plai fata înjunghiată, iar haiducul - zdrobit în 
prăpastie”, menționează Ioan Missir în cartea sa. 
Pentru cei care au luat parte la luptele din preajma Cașinului, denumirea 
„Fata Moartă” a devenit însă simbolul unei și mai mari drame: „Pentru noi 
combatanții - spune Ioan Missir - este o dâră de sânge tânăr și curat; este 
locul unde trunchiurile copacilor, retezați de uraganul artileriei, poartă schije 
și gloanțe, unde fiecare brazdă e însemnată. Este locul sfredelit de tranșee 
inamice și dușmane, unde am trăit două luni de încercări disperate, de 
atacuri câștigate și frânte sub bombardamente infernale. Este locul unde am 
tăiat aripile acvilelor bavareze îmbătate de asalt și unde, întăriți în credința 
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unei biruinți târzii nu am dat îndărăt decât sub valul uriaș inamic. Acolo, la 
câțiva metri de inamic, îngropați în șanțuri, muream de nostalgia trecutului 
și amintirilor noastre, fără speranță de reîntoarcere la zile senine și frumoase. 
Pentru cei rămași acasă, Fata Moartă este locul către care a zburat gândul 
reîntoarcerii celui drag plecat pe front, prefăcut în cimitir, unde soți, frați ori 
părinți au închis ochii pentru totdeauna”. 
Așa se termină legenda, dar în călătoria ce urmează vom afla și alte 
povești minunate despre aceste locuri și oamenii lor.  
 Așadar, începem periplul nostru, din extremitatea nord-vestică a județului 
Bacău, unde este poziționată Comuna Ghimeş-Făget, aflată la limita 
granițelor cu județele Harghita și Neamț, pe DN12A, cunoscută în istorie, ca 
fostă graniță a Imperiului Austro-Ungar.  
În gura pasului Ghimeș din Munții Ciucului, într-o zonă deosebit de pitorească 
vom întâlni Fostul punct vamal “Cetatea “Rákóczi” (1626, foto 1), astăzi 
ruine.
Cetatea a fost ridicată de principele Transilvaniei, Gábor Bethlen și a fost 
consolidată la începutul sec. XVIII, în timpul principatului lui Rákόkzi Ferenc 
al II-lea (1704-1711). Rolul principal era de supraveghere a vămii, dar a avut 
mai mult legături comerciale decât militare. Până în 1918, a fost punct vamal 
la granița Imperiului Austro-Ungar. Până la punct erau inițial 113 trepte, față 
de 96, câte sunt acum. În momentul în care a instalat calea ferată, societatea 
feroviară maghiară a reconfigurat dealul și a tăiat din trepte. 

1
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La poalele cetății se află Muzeul Feroviar Ghimeş-Făget, care adăpostește 
o colecţie de piese diverse din 1885 până în prezent, despre activitatea 
feroviară înainte şi după Primul Război Mondial (aparatură şi instrumente 
feroviare, uniforme, documente, fotografii de epocă, embleme şi mărci etc.). 
Aici era cantonul care purta numărul 30 în vremea Imperiului Austro-Ungar, 
canton construit  în 1896-1897 ca parte a căii ferate Miercurea Ciuc - Ghimeş - 
Palanca - Comăneşti, reprezentând atunci cel mai estic punct al infrastructurii 
feroviare maghiare.
Aici se mai poate vizita și Complexul memorial de la Kontumac, de 
pe Dealul Biliboc, vis-a-vis de Cetatea Rákokzi, monument închinat 
eroilor locali căzuți în cele două războaie mondiale (“kontumac” înseamnă 
“carantină” în limba sârbă, aici fiind spitalul carantinei ce funcționa ca anexă 
a vămii). Pe panoul din curtea complexului sunt prezentate detalii despre 
traseul turistic și de pelerinaj “Calea Mariei-Via Mariae”, ce leagă sanctuarele 
dedicate Maicii Domnului din Europa  Centrală, biserica de la Kontumac 
având hramul “Adormirea Maicii Domnului”.
Dacă doriți să poposiți într-o locație de mare frumusețe, vă  propunem, 
“Pensiunea “Aranyos”, la circa 6 - 8 km derivație dreapta din Ghimeș-
Făget, pe DN12A, în zona pasului Ghimeș din Munții Ciuc, la circa 1.085 
metri altitudine. Un loc unde natura este fascinantă și unde se simte din plin 
aerul tare al înălțimilor, un loc parcă desprins din munții Austriei sau Elveției, 
înconjurat de fânețe și păduri, într-o liniște totală, perturbată câteodată, doar 
de clopotul vacilor. 
Mâncare tradițională, din produsele proprii - în perioada de iarnă, în jurul 
datei de 20 decembrie, în comuna Ghimeș-Făget are loc Târgul de Crăciun 
al Gospodăriilor de Produse Montane, în cadrul căruia producători din 
gospodăriile montane de pe întreaga vale a Trotușului expun produsele 
tradiționale ale zonei (preparate din carne și lapte, fructe și legume, produse 
artizanale). Pe lângă sumedenia de bucate care mai de care mai savuroase, 
participanții au parte și de un program artistic tot mai diversificat de la o 
ediție la alta.
Dacă doriți să savurați produse și preparate autohtone, puteți să vă opriți la 
Magazinul “Degustarium” din localitate, o adevărată expoziție cu degustare 
de produse montane, care este și marcă înregistrată. Aici puteți găsi oricând 
lapte și brânză de vacă, urdă, caş tradiţional, unt, smântână, caşcaval afumat, 
iaurt, produse din carne de porc (muşchi, slănină, salamuri, pastramă, 
cârnaţi), dar şi pâine albă sau neagră, coapte la vatră, prăjituri de casă, miere 
de albine și alte produse apicole, țuică, palincă, de la micii producători locali. 
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 Urmând firul apei Trotușului și al șoselei, ajungem în Comuna Palanca, 
unde, chiar la intrare, ni se înfățișează grandios și solemn, Ansamblul 
Monumental Emil Rebreanu (foto 2), monument istoric. A fost ridicat în 
anul 1922, la inițiativa scriitorului Liviu Rebreanu, în amintirea fratelui său, 
Emil Rebreanu, care în timpul Primului Război Mondial a dezertat din armata 
austro-ungară, refuzând să mai lupte împotriva fraţilor români, drept pentru 
care a fost executat prin spânzurare. 
Aici a și fost înmormântat, la cererea fratelui său, scriitorul Liviu 
Rebreanu, care a scris romanul “Pădurea spânzuraților” (1922), în care 
personajul principal, Apostol Bologa, este inspirat de Emil Rebreanu.
Din Palanca puteți merge în satul Ciugheș, unde vă așteaptă câteva 
cabane turistice, dar și o degustare de păstrăv și brânzeturi proaspete, la 
Întreprinderea Familială Mihai și Ionela Paliștan. Renumitul păstrăv în 
hârzob de brad se pregătește de familia Paliștan după o rețetă atestată din 
anul 1920, la care se adaugă și alte preparate din păstrăv: cârnați și zacuscă 
de păstrăv, sărmăluțe în foi de viță cu carne de păstrăv, dar și ciuperci (ghebe, 
bureți și zacuscă făcută din ele etc), dulcețuri și siropuri din fructe de pădure, 
miere de albine și produse lactate specifice zonei.
 Continuăm drumul nostru, care șerpuiește printre munți, câmpii și dealuri 
semețe, și poposim în Comuna Agăș, unde descoperim o adevărată oază 
de liniște, credință și spiritualitate, care este Mănăstirea “Adormirea Maicii 
Domnului” (cu obște de maici), din satul Diaconești (foto 3).
Este situată mai exact între Munții Ciucului și Tarcăului, pe DN12A, urmând 

2
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de la şosea circa 2 kilometri de drum neasfaltat, dar practicabil. Numită și 
“Athosul mireselor lui Hristos”, mănăstirea a fost înființată în anul 1998. Există 
aici un atelier de croitorie şi unul de pictură, dar și preocupări editoriale de 
carte duhovnicească şi memorialistică, ca și de muzică bizantină (grup coral 
cu un repertoriu inedit), în contextul unui program liturgic ce include slujbe de 
zi şi de noapte. Tot aici, în satul Cotumba, se află și Mănăstirea „Pogorârea 
Sfântului Duh” (foto 4), așezată la 2 km NV de satul Agăș, spre inima Munţilor 
Ciucului, la altitudinea de 800 m, pe malul râului Glodeț. Este unul dintre cele 
mai vechi aşezăminte monahale din zona Bacăului, dar şi din Moldova. La 
1,5 km de mănăstire se află Vârful “Cotumba” (1.252 m, Munții Ciucului), cel 
mai înalt din zonă. Schitul Cotumba, cu Biserica „Sf. Treime”, a fost ridicată în 
sec. XVIII, din lemn. În locul ei, în 1766, a fost ridicată o alta de zid, iar după 
1864, schitul a fost desfiinţat. În timpul Primului Război Mondial, biserica a 
fost distrusă şi reclădită în 1929. În 1994 s-a reînfiinţat Mănăstirea Cotumba, 
ca mănăstire de maici, cu hramul „Pogorârea Sf. Duh”. În ultimii ani a mai 
fost ridicată aici o biserică măreață în stil ștefanian, în mijlocul mănăstirii 
Cotumba, cu hramul “Sfânta Treime”.

3
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 Colindând acest frumos tărâm, ne abatem de la traseul nostru si ajungem 
în Comuna Asău, satul Apa Asău, unde, pe malul râului Trotuș ne oprim 
pentru o binemeritată pauză, la Familia Drilea, una dintre minunatele gazde ale 
locului, patronul pensiunii ,,Livada Minunată”  și organizator de evenimente  
precum ,,Hora satului”, ,,Șezătoarea gospodinelor de pe Valea Asăului”, ,,De 
dragobete iubim românește”, ,,Culesul zmeurei”. Aici se mai organizează seri 
tradiționale și mese festive, pregătite doar din produsele proprii BIO, naturale 
și tradiționale. 
Din tradițiile și obiceiurile specifice locurilor parcurse până acum, 
amintim: Datini și obiceiuri de iarnă (Jocul ursului, Banda haiducului Bujor, 
Plugușorul), meșteșuguri populare (confecționarea de covoare țărănești, 
ștergare, obiecte din lemn, măști populare). Pitorescul deosebit al zonei va 
fi pus în valoare și de cele șase trasee montane aflate în curs de amenajare 
și omologare (vezi și capitolul “Trasee turistice montane în județul Bacău”). 
De comuna Asău este legată și Legenda lui Bujor, unul dintre cei mai 
cunoscuți și mai temuți căpitani de haiduci din Moldova secolului al 
XIX-lea, care se spunea că ar fi fost de loc de pe Valea Trotușului, fapt 
confirmat și de versul popular: “Colo-n vale pe Trotuș/ Dulce cântă un 
greieruș/ Și-l ascultă apa rece/ Și Zamfira îl petrece/ Cu ochișorii numai 
dor/ După dragul ei Bujor. (...) Se știe că haiducii atacau pe boieri luându-le 
galbenii pe care îi împărțeau cu cei săraci. Pe la sfârșitul secolului XIX, numărul 
haiducilor se înmulțește. Aceștia prind pe boierul Iordache Balș, cel cu 24 de 

4
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moșii din părțile Vrancei, care venise în vizită la Dimitrie Ghika din Comănești. 
Întorcându-se acasă cu trăsura, haiducii îi ies în cale către Vermești și după 
ce îl golesc de galbeni, îl leagă de un copac la marginea drumului, lângă un 
izvor. Fu găsit așa legat de către un călugăr ce trecea pe acolo, care-i dădu 
drumul. În urma acestei întâmplări, stăpânirea, împreună cu boierul Ghika, 
iau măsuri severe pentru prinderea vinovaților. Astfel, potere organizate, 
călări și înarmați, au pornit în urmărirea haiducilor. Spun bătrânii că potera a 
reușit să ajungă până la Holmul Gemenii (pe Valea Asăului), unde erau ascunși 
haiducii, fără ca aceștia să observe. Ajunși aici, poteriștii au dat mai întâi de 
caii haiducilor, pe care au reușit să-i prindă, iar apoi au dat și de bordeiele 
haiducilor din acest holm, unde aveau așezări serioase. Până astăzi se mai 
văd aici budăile haiducilor (vase de lemn în care se păstrează laptele, se duc 
bucatele la câmp, se țin băuturi etc, n. a.) unde-și țineau galbenii, armele și 
hrana. Sub un tei bătrân aveau ascunse cele 6 pungi cu galbeni și colierul 
sardaresei Ilinca, soția lui Iordache Balș. Luați prin surprindere, unii dintre 
haiduci au căzut în mâna poterei, care i-a ucis, tratându-i ca pe niște tâlhari, 
iar alții s-au retras prin locuri ascunse poterei. După retragerea acesteia, ceata 
de haiduci, dimpreună cu sătenii, au îngropat trupurile haiducilor căzuți în 
luptă, într-o poiană din fundul Gemenii. Oamenii bătrâni din sat povestesc și 
acum că au văzut multă vreme crucile de stejar așezate la căpătâiul acestor 
eroi ai munților”. (Fragment din lucrarea “Monografia comunei Asău”, de 
Gheorghe Albu)
Banda lui Bujor este un joc prezentat de Anul Nou și la Asău, unul ce ține de 
dramaturgia folclorică, un melanj extraordinar de doine, de balade, de joc 
scenic antrenant, cu dialoguri interesante, pe care le regăsim si în cîntecele 
lui Bujor sau Codreanu culese de Alecsandri, Hașdeu sau G.D. Teodorescu. 
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 Pornim mai departe și ajungem în Orașul Comănești, unde principala 
atracție o reprezintă Ansamblul palatului “Ghika-Comănești” (palatul și 
parcul, sec. XIX, foto 6), azi Muzeul de Etnografie și Artă Contemporană 
“Dimitrie Ghika-Comănești”, monument istoric (colaj foto 5). 
În mijlocul unui încântător parc tronează clădirea palatului, construit în 
stilul baroc târziu, de meşteri italieni (22 de încăperi mari, grupate pe două 
nivele). Ctitor: N. Ghika-Comănești; Arhitect: Albert Galleron (cel care a 
proiectat clădirea Ateneului Român, ca și pe cea a Băncii Naționale). În anul 
1988, palatul a fost transferat muzeului judeţean, care a organizat, într-o 
aripă, expoziţia etnografică şi de artă populară din zona Trotuş, deschisă în 
1989, iar în anul 1995, expoziţia de artă plastică românească contemporană. 
Colecţia cuprinde obiecte privind ocupaţiile tradiţionale din zona Trotuş şi 
obiceiurile de iarnă din aceeaşi zonă, meşteşuguri, industria casnică, ţesături 
de interior, costume tradiţionale. Actualmente, ansamblul palatului se află în 
administrarea Primăriei Comănești. În vecinătatea palatului se află Gara 
Comănești (1899), monument istoric construit de ing Elie Radu, în timpul 
lui Dimitrie N. Ghika, după proiectul arhitectului italian Giulio Magni, care 

6
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a realizat un proiect identic și la Curtea de Argeș. În Comănești mai putem 
vizita Cimitirul Internaţional al Eroilor din Primul Război Mondial, construit în 
anul 1933, după încetarea ostilităților din Primul Război Mondial, la inițiativa 
Ligii Culturale din comuna Comănești, cu sprijinul prințesei Ioana Ghika-
Comănești. Osemintele ostașilor au fost adunate și înhumate în același loc, 
indiferent de tabăra din care au făcut parte; aici odihnesc 165 de ostași 
români și 89 de ostași necunoscuți, 46 de ostași germani, 2.141 de ostași 
ruși, 370 de ostași unguri şi 191 de soldaţi austrieci. 
Pentru recreere și sport putem alege Centrul de agrement „Trotuș-Ionuț 
Iftimoaie”, situat pe malul râului Trotuş, la sud de Parcul Ghika. Acesta 
este format din două bazine de înot, unul pentru adulți și altul pentru copii, 
acoperite cu un balon presostatic și o clădire în care sunt amenajate săli de 
biliard, tenis de masă etc. În plus, în Comănești sunt în curs de amenajare și 
omologare trei trasee montane (vezi capitolul “Trasee turistice montane în 
județul Bacău”).
La Comănești, are loc anual, Festivalul de datini și obiceiuri strămoşeşti, 
unicat în România (30 decembrie, colaj foto 7), unul din cele mai importante 
evenimente locale, păstrător al unei tradiţii unice în lume şi anume, Jocul 
Ursului.

7
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 Fiind situat aproape, la aproximativ 8 km  nord-est de Comănești, vizităm și 
Municipiul Moinești, numit  și „Tzara DaDa”, locul de naștere al poetului 
si eseistului român evreu, Tristan Tzara, pseudonimul lui Samuel Rosenstock, 
stabilit mai târziu în Franța, cofondator al mișcării culturale dadaiste, care a 
revoluționat arta sec. XX. 
Ajunși aici, se ivește în calea noastră Parcul Băi, aflat în centrul orașului 
Moinești. Cu o existență atestată de peste 100 de ani, parcul a fost recent 
renovat și reabilitat, pe un un areal de 4,5 hectare, extrem de pitoresc și 
foarte popular. Aici există 10 izvoare de ape curative sulfuros-feruginoase 
(descoperite în 1860 și folosite din 1908), aflate în prezent în plin proces de 
monitorizare și analizate permanent. Izvoarele de la Moinești sunt indicate 
în tratarea afecțiunilor digestive, renale, reumatismale, ginecologice, 
oftalmologice, ale căilor respiratorii superioare, sistemului nervos periferic 
etc. Graţie izvoarelor de ape minerale existente în Parcul “Băi” , între 1934 și 
1954, Ministerul Sănătății a recunoscut comuna urbană Moineşti ca localitate 
balneo-climaterică. Printre cei care s-au tratat la Moinești (colaj foto 8), 
în vremurile de odinioară s-a numărat și pictorul Ștefan Luchian (1910), 
care a realizat aici opt dintre capodoperele sale.
Pentru că tot ne aflăm în orașul lui Tristan Tzara, putem vizita câteva obiective  
ale culturii Dada, enumerate în continuare.

8
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Monumentul “DADA” - Inaugurat în anul 1996, sub egida decizională a 
aniversărilor mondiale UNESCO, cu ocazia centenarului nașterii marelui poet 
și eseist moineștean Tristan Tzara (1896 - 1963). Monumentul este alcatuit 
din literele “DADA” și este concepția și creația sculptorului de origine română 
stabilit în Germania, Ingo Glass, într-o viziune definibilă ca fiind de ordinul 
unui design simbolic. Monumentul are 25 m lungime, 2, 6 m lățime, 10 m 
înălțime și cântărește 120 de tone, într-o combinație de oțel cu beton.
Parcul “DADA” Se află în centrul orașului, în apropierea Primăriei Moinești 
și a Bibliotecii Municipale “Ștefan Luchian”. Este conceput după orientarea 
literară și artistica a poetului Tristan Tzara. Acesta este omagiat anual, prin 
organizarea evenimentului cultural-artistic “Simpozionul și expoziția 
muzeală “Tristan Tzara și Cultura Dada” - Festival de poezie, concurs de 
colaje și postere, expoziții de artă plastică, spectacole de teatru scurt, 
inspirate din creația dadaistă (aprilie).
Din Moinești se pot organiza drumeţii în zone turistice apropiate. Un exemplu 
de traseu turistic, cu grad de dificultate ușor spre mediu, organizat în imediata 
proximitate a municipiului Moinești, într-un peisaj de basm, de adevărul 
căruia se poate convinge până și cel mai mefient vizitator, este Moinești - 
Mănăstirea Vermeşti - Dealul Stâna - Dealul Popii - Vîrful Tarniţa - Lacul 
Tarniţa - sat Vermeşti - Moineşti, în lungime de cca 20 km (7 ore de mers).
Lacul Tarnița, cunoscut ca „hăul fără fund”, se află în mijlocul unei păduri 
seculare sălbatice, care acoperă câteva zeci de hectare de pe dealul Măgura 
din sudul municipiului, către comuna Dofteana și orașul Dărmănesti, drumeții 
către această destinație pitorească organizându-se periodic; 
Moinești - Dealul “Cetățuia”, zonă catalogată monument istoric, unde 
au fost descoperite ruinele unei așezări dacice, monede, obiecte din fier, 
ceramică dacică și romană.
 Și dacă tot ne aflăm aici, merită să vizităm Ansamblul conacului “Rosetti 
- Tescanu” (conacul, parcul, livada și statuia lui George Enescu, sec. XVIII - 
XX) - monument istoric, situat în satul Tescani, comuna Berești-Tazlău, pe 
șoseaua DN2G, care leagă Moineștiul de Bacău, la circa 12 km de Moinești 
și 37 km de Bacău. Ansamblul cuprinde Casa Memorială Rosetti-Tescanu 
(1894), Statuia lui George Enescu (1957), Biserica “Sfântul Gheorghe” (1769), 
Fabrica de Spirt Rosetti (1840). Aici funcționează o secție a Muzeului Național 
“George Enescu”,  București. Muzeul este amplasat în fostul conac al renumitei 
familii boiereşti Rosetti-Tescanu şi are statut de monument istoric. Edificiul a 
fost construit între 1880 - 1898, într-un frumos parc dendrologic, situat într-o 
zonă colinară, în proximitatea satului Tescani. Este și locul în care George 
Enescu și-a dorit să fie înmormântat. După întâlnirea Marucăi Cantacuzino 
(născută Rosetti-Tescanu) cu George Enescu, în 1909, marele muzician a venit 
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aici deseori (între 1917-1946), lăsându-se inspirat de frumuseţea peisajelor. 
Bunăoară, la Tescani a definitivat capodopera sa lirică “Oedip”, pe care a 
dedicat-o Marucăi. În 1947, Maria Rosetti-Enescu a donat casa şi terenul de 33 
de ha, incluzând parcul şi livada de meri, statului român, cu condiţia ca aici sa 
fie găzduiţi artişti. Casa a fost restaurată în 1970, păstrându-se o bună parte 
din mobilierul original şi pianul la care lucra Enescu. În 1980 a fost inaugurată 
“Casa Memorială Rosetti - Enescu” din incinta imobilului principal, devenită, 
în1990, Centrul de Cultură Tescani, apoi din 1993, Centrul de Cultură 
“Rosetti Tescanu - George Enescu” (colaj foto 9).

9
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 După un mic popas pe valea Tazlăului ne întoarcem între culmea 
Berzunți la Est și Munții “Nemira” la Vest, în Orașul Dărmănești, 
aici unde râul Trotuș ajutat de afluenții săi, Uzul și Dofteana au creat 
un relief de terase și lunci. Din acest loc se deschide o superbă imagine a 
uneia dintre cele mai atractive zone turistice din județul Bacău, Barajul și 
Lacul de acumulare Poiana Uzului (foto 10), amplasat pe cursul inferior 
al râului Uz, în amonte față de orașul Dărmănești. Este primul baraj din 
România construit cu contraforţi şi al doilea baraj de acest tip din Europa. A 
fost construit în perioada 1965-1973 si are o înălţime de 80 m şi o lungime de 
500 m. În corpul barajului este încastrată priza de apă potabilă, priza de apă 
industrială şi microhidrocentrala cu o putere de 5 MW. Lacul de acumulare 
are o adâncime de 64,7 metri, un volum de 98 milioane metri cubi de apă, o 
lungime de 3,75 km şi o suprafaţă de 334 hectare. Lacul alimentează cu apă 
potabilă oraşele Dărmăneşti, Târgu-Ocna, Oneşti şi parţial Bacăul, dar produce 
şi energie electrică. Defileul din amonte de baraj, deosebit de spectaculos, are 
un număr mare de cascade şi repezişuri. Cele mai cunoscute sunt cascadele 
“Nasolea Mare” şi “Nasolea Mică”, aflate într-un decor unic prin măreţia şi 
splendoarea sa.

10
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Potrivit legendei, acum 100 de ani, pe locul acumulării de apă se afla satul 
Poiana, care a ars din temelii, peste 200 de familii rămânând fără casă. 
Familia Știrbei le-a promis tinerilor care se vor căsători primii după incendiu, 
că vor fi făcuți proprietari de terenuri, cu obligația de a păzi zona de hoții de 
gaz și de petrol, dar și de aur, care se găsea în cantități mari, exploatate prin 
cele trei mine din zonă. 
Pădurea “Izvorul Alb”, oraș Dărmănești, pe versantul drept al pârâului 
“Izvorul Alb”, la 1-2 km de la lacul de acumulare  - arie protejată de de 
interes național (rezervație naturală). 
Ocupă o suprafață de 210 ha și a fost înființată pentru a proteja pădurea de 
rășinoase și foioase. 
Coborând spre oraș, vom întâlni Palatul “Știrbei” (sf. sec. XIX) - monument 
istoric. Ctitori: Elisabeta și Gheorghe Știrbei (nobil, politician, diplomat). Este 
situat pe un platou, la o altitudinea de 600 metri, fiind înconjurat de un imens 
și minunat parc arboricol, cu alei umbrite de stejari, fagi și brazi și trei fântâni 
arteziene.
Palatul Știrbei, din Dărmănești, construit în stil neoromânesc după planurile 
arhitectului Nicolae Ghika-Budești, are 59 de camere și 47 de băi și se află pe 
un teren de 13 hectare. Numai suprafața construită are 4.500 mp și se află pe 
patru niveluri. Constructorii au fost meșteri italieni.
Domeniul de la Dărmănești a intrat în posesia familiei Știrbei în urma  
căsătoriei prințului Alexandru Știrbei cu o descendentă a familiei Ghica. În 
secolul al XX-lea, moșia Dărmănești ajunge în proprietatea lui George A. Știrbei 
(1883-1917), fiul cel mic al cuplului Alexandru și Maria Știrbei. Prin implicarea 
prințului George Știrbei și grație dezvoltărilor tehnologice și economice ale 
epocii (căi ferate, exploatări intense de pădure și minerit), moșia a început o 
nouă etapă și a devenit căminul tinerei familii George și Elisabeta Știrbei.
Anul construcției noii reședințe nu este cunoscut cu certitudine, fiind vorba 
cel mai probabil de 1913-1914. Anexele ocupă aproximativ 1.000 mp. În 
apropierea palatului s-au construit bazine cu apă, iar clădirile beneficiau de o 
instalație de aducțiune care se păstrează și astăzi, cea mai veche din județul 
Bacău, prin care apa este adusă din munte, de la o distanță de aproape 8 
km. În timpul celui de Al Doilea Război Mondial, pe domeniul Dărmănești s-a 
organizat o instituție medicală, pentru soldații salvați de pe front, și o pistă de 
decolare-aterizare pentru avioane. Între vizitatoarele regale de la Palatul din 
Dărmănești, se numără Regina Elisabeta și Regina Maria, fotografiate în straie 
populare în grădina și interioarele reședinței. Regina Maria consemnează și 
câteva detalii despre reședință, cu prilejul vizitei din august 1926: „Dărmănești 
este tot ceea ce mă așteptam. O casă frumos situată și o superbă grădină 
proiectată cu un perfect gust și concepție. Ea are ceva ce nu am mai văzut 
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până acum și care este fantastic, ronduri de flori enorme, aproape ca 
niște câmpuri de vâsc de grădină, sute și sute de flori în grupuri imense, 
absolut superbe și, de asemenea, casa ei este plină de flori aranjate în 
vaze mari, vase și oale. Nimic n-ar fi de mai mare efect […] Casa este, de 
asemenea, frumoasă și bine proiectată.” În iunie 1948, proprietatea a fost 
naționalizată. Spațiul a funcționat, până în 1977, ca spital, iar între 1978-1989 
ca tabără pentru copii. 
În anul 2005, palatul a fost recuperat de nepoții Elisabetei Știrbei, dar a fost 
vândut în 2014 unui om de afaceri care l-a renovat integral și care intenționează 
să-l repună în circuitul turistic. 
Biserica “Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, oraș Dărmănești - în curtea 
interioară se află Casa de prăznuire a bisericii și un muzeu etnografic.
La pensiunile din zonă puteți savura preparate tradiționale moldovenești 
și românești, ca și unele asiatice, în diverse combinații, pline de gust și 
culoare. 
Pentru pasionații de drumeții se pot organiza excursii pe traseele montane 
din Rezervaţia “Nemira”. Traseele sunt marcate și omologate şi dezvăluie 
turiştilor peisaje şi locuri inedite.  Aici se organizează o serie de evenimente 
intereseante de văzut: Festivalul internațional de blues “Open Air Blues 
în the garden festival” și Târgul Gospodăriilor de Produse Montane “La 
Porțile Nemirei”, eveniment purtând marca “Fabricat în Dărmănești” (luna 
august); Festivalul “Obiceiuri de iarnă și datini strămoșești” (colaj foto 
11), 31 decembrie. “Jocul Ursului” din Dărmănești este cel mai popular 
obicei de iarnă de pe Valea Trotușului. Acesta este punctul central de atracţie 
al sărbătorilor de iarnă din Bacău, Comăneşti, Dărmăneşti, Dofteana, Târgu-
Ocna, Slănic-Moldova şi din cele mai multe sate de pe Valea Trotuşului, în 
ajunul Anului Nou. Semnificaţia veche a “Jocului Ursului” este de a celebra 
forţa animalului care învinge iarna, regenerarea naturii (ursul este “bătut” și 
“moare”, după care “reînvie”), curgerea anotimpurilor.
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 Urmând cursul șoselei și firul apei, intrăm în Comuna Dofteana, aflată 
în categoria “Cele mai frumoase sate din Moldova”, unde câteva atracții 
turistice merită din plin atenția noastră.
Ansamblul castelului “Ghika” (castelul și parcul familiei Ghika, foto 12), 
sat Dofteana - monument istoric. 
A fost ridicat în stilul romantic, drept reședință de vânătoare, într-un areal de 
un pitoresc cu totul aparte, la sfârșitul sec. XIX. Ctitorit de către Nicolae Ghika, 
guvernator al Băncii Naționale a României, membru al familiei de boieri care 
a dat țării zece domnitori. Proprietarii săi au fost nevoiți să fugă din țară la 
finele celui de-al Doilea Război Mondial. Între anii 1941-1944, aici a fost stabilit 
Comandamentul armatei germane a Wehrmachtului. La retragere, soldații 
germani au luat cu ei cele mai valoroase obiecte de artă din castel. Au venit 
rușii, au luat și ei ce a mai rămas valoros, după care în 1949 întreg domeniul 
a fost naționalizat, trecând în proprietatea statului. Apoi, palatul a fost spital 
TBC, casă de copii și sanatoriu de reumatologie infantilă. În ultimii ani s-au 
efectuat lucrări de reparații, investiții și conservare. Parcul palatului (3,8 ha) 
este înzestrat și cu un lac de 1.800 mp. Cu timpul au fost reabilitate aleile, 
au fost refăcute căile de acces, s-au amplasat băncuțe, s-au plantat arbuști 
ornamentali și flori. În prezent, palatul se află în proprietate privată. Vechea 
“hulubărie” din incinta parcului a fost transformată în Pensiunea “Dofteana 
Park”, care evocă atmosfera secolului al XIX-lea. Decorul este rustic, fiind 
accesibile șase camere cu utilități, care pot fi puse la dispoziția turiștilor. 
La palatul “Ghika” din Dofteana s-a turnat filmul “Domnișoara Christina”, 
ecranizare după Mircea Eliade, iar în vara anului 2016, în aceeași locație, 
timp de aproape o lună de zile s-a filmat pentru pelicula “The Wanderers” 
(“Vânătorul de spirite”) - film de lung metraj în regia lui Dragoș Buliga. În 
distribuție: Armand Assante, Răzvan Vasilescu, Claudiu Bleonț, Daniel Plier, 
Oana Marcu, Alexandra Apetrei, dar și alți actori din România, Coreea de Sud, 
Israel, Bosnia și Herțegovina.
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Parcul Dendrologic Dofteana, sat Hăghiac (foto 13), este o colecţie ştiinţifică 
dendrologico-silviculturală formată din peste 660 de specii şi varietăţi de 
arbori, ce se întinde pe o suprafaţă de 24 ha. Este creaţia măiastră a unuia 
dintre cei mai mari şi pasionaţi silvicultori, Iuliu Moldovan, care a sădit lângă 
fiecare puiet o parte din sufletul său şi unde zi de zi a privit cum cresc scumpii 
lui arbori, cărora le-a purtat o grijă permanentă.
Arboretumul Dofteana constituie o valoroasă colecţie de specii lemnoase, 
în special de răşinoase, atât din ţara noastră cât şi din alte ţări. Arboretumul 
prezintă o deosebită importanţă forestieră botanică, didactică, ştiinţifică 
şi social-culturală. Întemeiat la începutul secolului XX, din punct de vedere 
forestier, arboretumul constituie un punct de aclimatizare a speciilor exotice 
şi, mai ales, a speciilor exotice de interes forestier. Vârsta la care au ajuns 
unele specii, 50 - 70 ani, precum şi dimensiunile realizate, cercetările efectuate 
asupra comportării lor, duc la concluzia că multe specii exotice au o valoare 
forestieră deosebită.
Rezervaţia naturală ”Nemira” - rezervaţie naturală cu caracter floristic 
şi forestier - Sit Natura 2000. Aici se află și izvoarele minerale de la Ciunget 
şi Sărărie. 
În Dofteana mai există și un barometru natural, numit Ochiul Huitorii, 
sau Ochiul meteorolog, în fapt, o firidă într-un perete de sare, care atrage 
umezeala, un barometru natural care anunţă starea vremii (seamănă cu un 
ochi uriaș săpat în piatra muntelui): când umezeala din aer creşte, pe stânca 
apare o dâră de apă şi localnicii sunt siguri că va ploua. Se află în spatele gării 
din Dofteana.
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 Purcedem la drum și după ce ieșim din Dofteana, ajungem în câteva 
minute în Orașul Târgu-Ocna, stațiune turistică de interes național. Se 
află pe malurile râului Trotuș, într-un golf depresionar, o adevărată “potcoavă 
a dealurilor”, străjuită din trei părţi de prelungirile Munţilor Trotuşului: 
Masivul “Nemirei” în sud şi sud-vest, Culmea Berzunţului în vest şi dealurile 
subcarpatice în nord. Se află la o distanță de 51 km de Adjud, 60 km de 
municipiul Bacău, 13 km de municipiul Onești și 18 km de orașul-stațiune 
Slănic-Moldova. 
Considerat un veritabil Salzburg românesc, orașul Târgu-Ocna şi-a câştigat 
renumele prin câteva recorduri la nivel naţional: primul şi singurul centru 
de exploatare a sării din Moldova (din sec. XV), care timp de câteva secole a 
exportat „aurul alb” pe trei continente (Europa, Asia şi Africa); prima sondă 
de foraj mecanic din România şi a treia din lume (1861); primul funicular din 
ţară (realizat de ing. Anghel Saligny pentru transportarea sării - 1885); cel mai 
mare număr de biserici raportat la numărul de locuitori (30 de aşezăminte 
religioase la mai puţin de 11.000 de locuitori); oraşul cu biserici la trei niveluri 
(la cota 0-24 de biserici, la cota 240 m adâncime - mina Trotuş - o biserică 
şi la cotele 560 - 600 m, M. Măgura şi Vf. Titirezu - alte 5 biserici); oraşul cu 
câteva instituţii printre cele mai vechi din Moldova: spital (1828), cazarmă 
(1836), şcoală publică (1845), primărie (1846), penitenciar (1856), unitate de 
pompieri (1850), gară (1884).
Principalele atracții ale stațiunii sunt: 
Fosta Mănăstire “Răducanu” (foto 14) (cuprinde Biserica “Buna Vestire”, 
ruinele, zidul din incintă, turnul de intrare și mormântul lui Costache 
Negri și a surorilor sale Catinca și Zulnia, sec. XVII - XVIII) - monument 
istoric.
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Biserica „Buna Vestire” (1664), aflată în incinta fostei mănăstiri, a fost construită 
de marele logofăt Ion Buhuş şi refăcută, la 1763, de marele logofăt Radu Racoviţă. 
Este un monument reprezentativ pentru barocul târziu moldovenesc şi este 
singura biserică din ţară cu text francez în pisania din 1763. Lângă peretele sud-
estic al bisericii se afla mormântul lui Costache Negri (1812-1876), diplomat,   
om politic şi scriitor, unul dintre făuritorii României moderne, îngropat alături 
de surorilor sale Catinca și Zulnia (1876 mormântul și 1877 stela funerară). Tot 
în incinta mănăstirii au mai fost înmormântaţi reprezentanţi ai unor familii de 
boieri iluştri: Buhuş, Racoviţă, Negri, Sturdza.  
Monumentul Eroilor de pe Muntele “Măgura Ocnei” (foto 15) - monument 
istoric (cota 520 m), la 2 km de șoseaua Târgu-Ocna - Slănic-Moldova, după 
un drum care urcă pe coasta muntelui. 
Este unul dintre cele mai impresionante monumente ridicate în memoria 
ostaşilor căzuţi în Primul Război Mondial și singurul din România din punct de 
vedere al formei sale și al altitudinii la care este amplasat. A fost ridicat între 
1925-1928, în amintirea celor peste 14 mii de soldaţi români ce au luptat şi au 
căzut eroic pe frontul de la Oiutuz - Coşna - Cireşoaia. 
Monumentul, construit din piatră în formă de obuz, cuprinde parterul şi două 
etaje, legate pritr-o scară interioară circulară şi având o înălţime de 22 m. Pe 
frontispiciu stă înscris: “Spuneţi generaţiilor viitoare că noi ne-am făcut datoria”. 
Este un monument-muzeu, ce deţine o colecţie de fotografii originale din 
primul război mondial (printre care aflându-se şi cele cu general Al. Averescu-
conducătorul Armatei a II-a, general C. Pezan, general E. Grigorescu), diferite 
tipuri de armament şi muniţie din primul război mondial (arme, obuze de tun 
folosite de vânătorii de munte, cartuşe de diferite calibre etc.), medalii onorifice 
acordate pentru fapte de vitejie, uniforme de soldat din 1917.
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Ansamblul bisericii “Sfântul Nicolae” (cu Biserica “Sf. Nicolae” și zidul 
de incintă, 1758 - 1772, transf. 1883, 1936), oraș Târgu-Ocna, monument 
istoric. 
A avut un destin zbuciumat: turnul său a servit ca post de observaţie pentru 
pompieri (1870-1880), a fost lovită de fulger (1890) şi bombardată în Primul 
Război Mondial. În incinta sa se află “Cimitirul cu tunuri” în care odihnesc 70 
de eroi căzuti în luptele de la Coşna şi Cireşoaia din vara anului 1917.
Mănăstirea “Înălțarea Domnului” de pe Muntele “Măgura Ocnei” (obște 
de maici), la 100 metri de Monumentul Eroilor. Aşezată pe un pinten muntos 
ce străjuieşte oraşul Târgu-Ocna, apare într-o primă atestare documentară ce 
aminteşte de construcţia schitului din lemn la 1653. În interior se află Biserica 
“Înălțarea Domnului”, ridicată în stil ștefanian, ca și clădirile administrative, 
care includ și 100 locuri de cazare.
Baza turistică de agrement “Salina” (foto 16), aflată în Mina de sare 
“Trotuș”, la circa 800 metri de centrul orașului, pe valea Vâlcicăi. 
Începutul exploatării sării în această zonă datează din sec. XV, din timpul 
lui Ştefan cel Mare. A fost singurul centru de exploatare a sării din Moldova, 
sarea fiind exportată pe trei continente. Prima bază turistică a fost înfiinţată în 
mina Pilot, în 1974, la 130 m adâncime, fiind profilată pe tratarea afecţiunilor 
căilor respiratorii superioare. Baza turistică de agrement (circa 13.000 mp), 
înfiinţată în anul 2005, este amplasată în Mina Trotuş, la orizontul IX,  la 240 
m adâncime, la 3,1 km de punctul de plecare a microbuzelor. Microclimatul 
de salină, bogat în ioni negativi, are o temperatură constantă de 12 - 13 grade 
Celsius şi este favorabil pentru tratarea afecţiunilor căilor respiratorii. Baza 
turistică de agrement oferă următoarele puncte de interes: Biserica „Sf. 
Varvara” (săpată în sare, în cursul anului 1992, biserica are aplicele, marele 
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candelabru, chinoavele şi alte obiecte de cult tăiate în sare, fiind una dintre 
puţinele biserici din ţara noastră construite în saline, şi singura de rit ortodox 
din Europa, realizată aproape integral din sare şi amplasată la o adâncime 
de peste 200 de m). Mai există aici Muzeul Sării, Sala de Spectacole „Florin 
Piersic”, cascada şi lacul sărat, spaţiul pentru gimnastică, cabinet medical, 
bază sportivă (terenuri de sport, spaţii amenajate pentru role, tenis de masă, 
șah etc), locuri de joacă pentru copii (leagăne, tobogane, maşinuţe), jocuri 
mecanice, chioşc alimentar, magazin de suvenire şi terasă, internet wireless, 
o locomotivă din perioada interbelică. La suprafaţă există un ștrand cu apă 
sărată, cu program în sezonul cald, indicat pentru afecţiunile reumatismale.
Parcul Măgura, cu izvoarele minerale descoperite în 1846, în „grădina 
lui Nastasache” (actualul Parc). Tot atunci au fost făcute primele analize 
chimice ale acestora. Existenţa acestor izvoare a făcut ca oraşul Târgu-Ocna 
să fie trecut în categoria staţiunilor balneoclimaterice încă din anul 1894, 
statut reconfirmat în 2002, Târgu-Ocna devenind staţiune turistică de interes 
naţional. La 11 iunie 2009, s-a inaugurat Centrul Balnear “Parc Măgura” din 
Târgu-Ocna care cuprinde: Centrul de tratament balnear Parc Măgura, Centrul 
de informare turistică Parcul Măgura şi Centrul de izvoare minerale. Noul 
centru balnear valorifică proprietăţile terapeutice ale celor 7 izvoare minerale 
din vecinătatea sa.
 De la Târgu-Ocna ne îndreptăm apoi spre Orașul Slănic-Moldova, 
stațiune turistică de interes național, supranumită și Perla Moldovei. 
Este cea mai veche stațiune balneoclimaterică din Moldova, cunoscută încă 
din 1840, când staţiunea apare pentru prima oară pe harta administrativă a 
Moldovei, sub denumirea de “Feredeiele Slănicului”. 
Din Târgu-Ocna (DN12A), se poate ajunge în stațiune pe DN12B, unde vă 
propunem o plimbare la pas, cu vizitarea următoarelor obiective turistice:
Izvoarele minerale
Stațiunea Slănic-Moldova a devenit cunoscută prin izvoarele minerale, care 
ţâşnesc din ambele maluri ale râului Slănic. Descoperite începând cu 1801 și 
folosite din 1820, ele sunt răspândite pe o distanţă de aproape doi kilometri, 
de la confluenţa Slănicului cu Slănicelul (550 metri altitudine) şi până la 
confluenţa Slănicului cu pârâiaşul Scărişoara, unde se află punctul numit 
“300 de scări” (480  metri altitudine), grupate câte 3-4 sau izolate, la câte 50-
150 metri unele de altele, majoritatea dintre ele fiind situate pe malul drept 
al apei.
Apele minerale de la Slănic au compoziţii şi concentraţii variate, fiind în 
general carbogazoase, bicarbonatate, slab sulfuroase, clorurate, sodice, 
hipertone, hipotone, oligominerale, indicate atât în cura internă cât și în cea 
externă pentru tratamentul bolilor digestive, renale, respiratorii, reumatice, 
endocrine și ginecologice. Valoarea terapeutică a apelor minerale de la Slănic-
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Moldova a fost confirmată de-a lungul timpului de medaliile obținute la 
Expozițiile internaționale de la Viena (medalie de aur, 1873), Frankfurt pe Main 
(medalie de argint, 1881), București (medalie de aur, 1894), Paris (medalie de 
aur, 1889). Din aceste motive a fost comparată de catre specialiști cu apele 
minerale de la Karlovy-Vary, Vichy, Aix-les-Bains, Baden-Baden etc. Izvoarele 
nr. 1, 3, 4 şi 5 sunt primele izvoare descoperite de serdarul domnesc Mihalache 
Spiridon. Izvorul nr.1 descoperit la 20 iulie 1801 (cu placă comemorativă din 
1927, monument istoric), a păstrat multă vreme numele de Mihail, în amintirea 
serdarului. Staţiunea Slănic-Moldova ocupă unul dintre primele locuri printre 
staţiunile balneo-climaterice din Europa, mai ales al varietăţii compoziţiei şi 
concentraţiei apelor sale. În prezent sunt în exploatare 11 dintre aceste surse. 
Și pentru a vă face și mai cunoscută frumusețea locurilor și a trăsăturilor 
locuitorilor acestei zone, trebuie să amintim aici și Legenda Nemirei, una 
dintre cele mai frumoase legende ale românilor, veche de câteva veacuri, una 
care acoperă arealul geografic al Munților Nemira, la poalele cărora se află 
localitățile Slănic-Moldova, Dofteana, Dărmănești și o parte a comunei Oituz 
(partea sudică a acestor munți se leagă direct de Munții Brețcului prin Pasul 
Oituz). 
O legendă din care aflăm și proveniența unor denumiri geografice precum 
Nemira Mare și Nemira Mică, Farcu, Șandru, Dobru, Țiganca, apoi Poiana 
Căprioarelor, Ciunget, Cleja; dar și ce rol a avut Crivățul Nemira* în teribil 
de frumoasa poveste de dragoste a doi tineri harnici și mândri; cum invazia 
tătarilor din 1241 a adus jalea pe aceste plaiuri moldave; cum oamenii de etnii 
diferite s-au înțeles în traiul lor zilnic și cinstit. (*Crivățul Nemira, denumire 
locală, unică în țară. Ca urmare a fenomenului produs de acesta, pe culmea 
Nemirei vegetaţia are un aspect cel puţin bizar, brazii având ramurile doar pe 
o parte, iar rocile pe alocuri au căpătat aspectul unor “ciuperci”, ca urmare a 
eroziunii eoliene).
Dar să mergem pe firul legendei, potrivit căreia, cu mai bine de un veac 
înaintea descălecării lui Bogdan-Vodă din Cuhea Maramureşului în Ţara 
de Sus a Moldovei, trăiau în linişte şi bună înţelegere, în Moldova de Jos, 
cneazul Farcaș și neamurile lui. Soția acestuia a murit la puțină vreme după 
ce a născut o fată fermecător de frumoasă, botezată Nemira. Grija i-a avut-o 
mai apoi o țigancă oacheșă, Cleja. Copila era mai altfel decât toți; îmblânzea 
căprioarele, se cățăra pe stânci, trăgea cu arcul și era neîntrecută la alergat. 
Când a împlinit anii de măritat, în înțelegere cu tatăl său, a pus condiția 
pețitorilor să o întreacă la câteva probe sportive; cum fata era de neegalat, 
niciun fecior n-a reușit s-o cucerească. Asta până într-o bună zi când un voinic, 
fiu de cioban din neamul Șandru, s-a ridicat la nivelul pretențiilor. Între cei 
doi tineri s-a înfiripat o tulburătoare poveste de dragoste. Începură pregătirile 
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de nuntă. Numai că, într-o bună zi, castelul cneazului Șandru a fost atacat de 
tătari „câtă frunză și iarbă”. Oștenii, aflați sub comanda bravului Dobru, au 
luptat vitejește. Au căzut la datorie, sub săgețile otrăvite ale tătarilor, fratele 
mezin al cneazului, numit Farcu Mic, Pufu, unicul fiu al unchiului Nemirei, 
Ciunget, căsătorit cu Doftena, Cleja și chiar uriașul Dobru. Șandru nu știa 
nimic despre urgia de la castel. A aflat de invazie când a coborât de pe munte. 
A adunat imediat toți ciobanii care, înarmați până-n dinți, s-au bătut cu tătarii 
ca leii și i-au învins. Bucuros, tânărul a pornit alături de câțiva camarazi să-și 
caute iubita. Pe drum, ceata s-a întâlnit cu un nou val de tătari. S-au luptat 
din nou pe viață și pe moarte; s-a întâmplat însă ca și voinicul să fie străpuns 
în spate de două săgeți, dându-și sufletul apoi în brațele Nemirei. Aceasta a 
vărsat lacrimi amare încât fiecare din ele s-a transformat în câte un izvor. Apoi 
s-a rugat zânelor bune să aducă un vifor, să înghețe pe veci pe orice tătar. Și 
așa a fost; a venit un vânt puternic numit de atunci Nemira, care i-a prefăcut 
în gheață pe toți cotropitorii. Dar a înghețat și Nemira, la pieptul iubitului ei, 
în Poiana Căprioarelor, acolo unde au fost găsiți și dați pământului cu mare 
jale... 
Iar deasupra mormintelor, o căprioară, poate una dintre cele care i-a dăruit 
laptele ei copilei Nemira, s-a aşezat cu grijă, cu căpşoru-i gingaş plecat pe 
mormântul reavăn ce acoperea cu măreţia lui rece pe cei doi împreunaţi 
pentru vecie Ea aştepta, şi a aşteptat cu nerăbdare trezirea Nemirei care să 
o mângâie cu căldură şi dragoste, cum făcuse de atâtea ori, şi să o sărute 
pe botişorul ei fremătător. Visând la mângâierile Nemirei, nemişcată şi 
nedormită zile întregi, a trecut şi ea în lumea Raiului, acolo unde toţi oamenii 
îşi iubesc semenii şi deopotrivă animalele şi florile şi tot ce a creat mai frumos 
Dumnezeu cel Veşnic ocrotitor... 
Pe lângă Legenda Nemirei și legenda descoperirii primului izvor mineral 
de la Slănic-Moldova, regretatul medic, publicist, poet și artist plastic 
Dorel Raape, ne-a relatat o altă legendă, cea a izvorului miraculos 
“Sfântul Spiridon” (care datează de la 1895), “darul special al lui 
Dumnezeu pentru locuitorii Slănicului, ai României şi ai întregii planete”. 
Iată povestea: “Istoria şi mărturiile bătrânilor din localitate ne spun că în 
timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, când comandamentul german care 
lupta împotriva Rusiei comuniste îşi avea sediul la Slănic-Moldova, serviciile 
secrete germane căutând izvoare de apă grea, au făcut analiza tuturor 
resurselor de apă din staţiune. Spre regretul lor, dar spre binele omenirii nu 
au găsit că apa izvorului Sfântul Spiridon ar fi o apă uşoară. Apa care are o 
concentraţie de compuşi de deuteriu mai mare de 156 părți per million, este 
o apă grea, una care de regulă are un efect toxic asupra organismului. Apa 
Izvorului `Sf. Spiridon` are o proporţie mult mai mică de deuteriu şi tritiu, 
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fiind o apă uşoară. Savanţii germani făcând această descoperire, au acordat 
o mare atenţie staţiunii Slănic-Moldova, de unde au plecat spre Germania 
mari cantităţi de apă uşoară produsă de acest izvor, pentru folosinţa zilnică 
a fuhrer-ului nazist Adolf Hitler şi a staff-ului său”. Folosită în cure prelungite, 
apa uşoară (sau “apa vie”) înlocuieşte apa obişnuită cu un conţinut mai mare 
în deuteriu, în mai toate umorile organismului, cu efecte benefice asupra stării 
de sănătate (umoare – lichid în care se scaldă celulele organismului, n. a.).
“Legenda mai spune că atunci când a fost descoperit izvorul, stânca din care 
izvorăşte ardea ca o flacără. De la imaginea pietrei izvorâtoare de apă şi foc, 
la cărămida Sf. Spiridion, n-a fost decât un pas! Un pas destul de mic pentru 
o minte evlavioasă. Şi vă mai pot spune că izvorul a fost mult timp străjuit de 
icoana Sfântului Spiridon, care a fost îndepărtată de comunişti, iar un localnic 
de pe Valea Slănicului, martor ocular la acest eveniment, ar fi spus că cel 
care a dat icoana jos a paralizat pe loc. O altă minune a Sfântului Spiridon”, 
a mai spus medicul Dorel Raape. Iată ce afirmă și cercetătorii de la Institutul 
de Criogenie din Râmnicu-Vâlcea, cu privire la apele cu o concentrație mai 
mică de deuteriu, precum cea a Izvorului “Sf. Spiridon”, de la Slănic-Moldova: 
“Deuteriul este unul din izotopii hidrogenului. O serie de experimente au 
demonstrat că apa sărăcită în deuteriu nu are nici un efect toxic. Ea ajută 
la controlarea diabetului, scăzând nevoia de insulină şi nivelul glicemiei. 
Reduce colesterolul, ajută la recuperarea după accidente vasculare cerebrale, 
stimulează memoria şi regenerează epiderma, tratează bolile dermatologice 
grave, cum este psoriazisul, şi are rezultate spectaculose în tratarea tumorilor. 
Îmbunătăţeşte somnul şi digestia, combate anxietatea, stresul şi depresia, 
combate acneea, determină resorbţia chisturilor, adenoamelor de prostată şi 
creşte eficienţa medicamentelor”.
Parcul stațiunii (4,16 ha) (foto 17). 
Cu fântâni arteziene și cascade antropice, are amplasat în centrul său 
Pavilionul pentru Muzică, construit în stil “Art Nouveau”, unde pe la sfârşitul 
secolului al XIX-lea, cânta o fanfară dirijată de capel-maistrul Cavaler Petro 
Rewotty. Acesta a compus şi o parte din muzica operetei „Băile de la Slănic”- 
considerată una dintre puţinele compoziţii din lume dedicate unei staţiuni, 
pe versurile publicistului băcăuan Costache Radu. Aici, la 24 iulie 1889, 
compozitorul George Enescu, geniul muzicii româneşti, concertează pentru 
prima oară în faţa numerosului public aflat la tratament în staţiune, când nici 
nu împlinise nouă ani (pe vremea când era elev al Conservatorului din Viena). 
În parc se mai află și Cazinoul, construcție monumentală ridicată între anii 
1892-1894, după planurile arhitectului George Sterian, devenind ,,inima” 
staţiunii. 
Din 1948 în imobil funcţionează Casa de Cultură, dar, de-a lungul anilor, în 
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spaţiile Cazinoului, ce beneficiază de o sală de spectacole, au mai fost deschise 
biblioteca orăşenească, precum şi unităţi de servicii publice. Stilul arhitectural 
al clădirii este complicat de definit: regăsim elemente în stil neoromânesc şi 
elemente în stil neorenascentist („Italienate” în engleză), la care se adaugă 
cele patru cupole în formă de ceapă specifice arhitecturii bisericilor ruseşti. 
Cazinoul din Slănic-Moldova este primul cazinou din România, fiind un 
monument istoric de valoare națională sau universală (Grupa A). Cu toate 
că o serie de articole și informații prezintă Cazinoul din Vatra-Dornei ca fiind 
primul din România (ridicat între 1896-1898), cel de de la Slănic-Moldova 
datează încă de la 1894, conform Listei Monumentelor Istorice din România, 
dar și a plăcii comemorative care se află pe fațada edificiului.
Și tot în acest parc există câteva ansambluri sculpturale de o inestimabilă 
valoare artistică și componistică, din păcate prea puțin scoase în 
evidență, mai ales că acestea au rezistat cu brio, în ciuda intemperiilor 
ivite de-a lungul timpului. Și mai interesant este faptul că, două dintre ele 
sunt specifice creațiilor din perioada comunistă, cu toate că, ele se află într-o 
antiteză  mai puțin observată sau mai puțin supusă atenției, chiar unică în 
peisagistica parcurilor din România.
Astfel, la intrarea în parc, întâlnim ansamblul sculptural care include patru 
sculpturi monumentale în piatră reprezentând busturile unor clasici ai 
literaturii române: George Coșbuc (sculptor Alexandru Gheorghiță, anul 1964), 
Ion Luca Caragiale (sculptor Pompiliu Clement, anul 1965) , Ion Creangă și 
Mihai Eminescu (ambele realizate de sculptorul Vasile Aciobăniței Mera, în anii 
1964 și 1965). Aceste opere au fost realizate în perioada “liberalizării culturale”, 
cuprinsă între anii ’60 -’70, complexitatea creației în această perioadă fiind 
determinată de coexistența artei monumentale oficiale cu tematică istorică 
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și culturală, cu ceea ce va însemna mai departe artă alternativă. Deși, cineva 
a făcut o schimbare și l-a înlocuit pe Ioan Slavici cu George Coșbuc, știut fiind 
faptul că pe vremuri, cei patru clasici ai literaturii române erau considerați Ion 
Creangă, Mihai Eminescu, Ioan Slavici și I. L. Caragiale. 
În imediata apropiere se află un alt ansamblu sculptural, în cadrul căruia se află 
o serie de creații personale cu o tematică la liberă alegere (sculpturi în lemn), 
realizate în Tabăra Națională de Sculptură a Studenților, din anul 1987, cum 
ar fi: Ana lu Manole, Compoziție (Maria Curticăpeanu), Relicva (Rudolf Kocsis), 
Miriapod (Radu Brehnescu).
Cheile și Cascada Slănicului - se desfășoară paralel cu șoseaua care duce spre 
campingul stațiunii, pe o lungime de aproximativ 400 metri, stabilind demarcația 
dintre muntele Pufu (malul stâng) și muntele Dobru (malul drept). Formată 
din roci de mari dimensiuni, cascada coboară în trepte domoale, peisajul fiind 
completat de pădurea de foioase de pe maluri și de o punte construită deasupra 
acesteia, care oferă turiștilor o superbă imagine a naturii în toată frumusețea și 
sălbăticia ei. Aici se află și restaurante cu specific tradițional, în care se servesc 
mâncăruri “ca la mama acasă”.
Cimitirul Internațional al Eroilor (cu osuar şi obelisc), amenajat de Societatea 
“Cultul Eroilor” între anii 1930 - 1931. Situat în stațiune, lângă cimitirul oraşului, 
cuprinde 100 de morminte şi circa 3.500 de schelete ce aparţin eroilor români, 
ruși, germani și unguri, căzuți la datorie în războiul din 1916-1919. În 2019 
au fost finalizate lucrările de restaurare a obeliscului și a pietrelor funerare, 
recuperarea și inscripționarea numelor eroilor cunoscuți, precum și tipărirea 
unui pliant cuprinzând informații despre acest monument repus în circuitul 
turistic al orașului.
Turiștii sosiți în stațiunea Slănic-Moldova beneficiază atât iarna, cât și vara, de 
Pârtia de schi “Nemira (foto 18). Aceasta este situată la intrarea în stațiune, 
la circa 100 metri de DN12B, pe str. Nicolae Bălcescu nr. 44 C. Cu o traiectorie 
orientată spre nord, pârtia este amplasată la altitudinea de 720 metri - punctul cel 
mai înalt de plecare și are o lungime pe înclinare de 1.414 m, lăţime medie de 38 
m, o diferenţă totală de nivel de 240 metri şi o pantă medie de 17%, înclinaţie ce 
o încadrează în categoria pârtiilor uşoare şi, implicit, îi conferă pârtiei un grad de 
atractivitate deosebit de ridicat. Pârtia este prevăzută cu instalaţie de transport 
pe cablu, instalaţie de înzăpezire artificială (tunuri de zăpadă), maşină de bătut 
zăpadă, instalaţie de iluminat pentru nocturnă, plase de protecție omologate, 
cameră web live, serviciu de salvare montană, parcare auto, monitori schi etc. 
Cu telescaunul poate urca oricine să admire peisajul de la înălțime, perspectiva 
fiind diferită pe durata verii. Pentru pasionații drumețiilor montane este oferit 
un acces facil către centrul stațiunii, prin intermediul următorului traseu turistic 
marcat cu triunghi albastru: Pârtia de schi “Nemira” (de la baza superioară a 
acesteia) - Valea Dobru - Parcul Central Slănic-Moldova. 
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Iubitorii de drumeții montane pot parcurge cele nouă trasee care pleacă 
din stațiune, trasee marcate, omologate și prezentate pe un panou aflat în 
parcul stațiunii, descrise detaliat în capitolul “Trasee turistice montane 
în județul Bacău”.
La 6 km de stațiune, în cartierul  Cerdac, se poate vizita Ferma “Stâna Dacilor” 
de pe Muntele Bolovanu. Amplasată într-un peisaj mirific, în apropierea 
Mănăstirii “Ștefan cel Mare și Sfânt”, cu multiple posibilități de agrement: 
echitație, tiroliană, panou de escaladă, pescuit sportiv, tir cu arcul, plimbări cu 
trăsura, plimbări cu sania, ponei pentru copii, plimbări în natură, participare 
la mulsul vacilor, paintball, etc; mâncăruri și preparate tradiționale, toate 
din producție proprie. Aici se organizează anual Festivalul “Răvășitul Oilor” 
(al doilea weekend din luna octombrie): spectacole folclorice, expoziții de 
animale, expoziție de produse tradiționale, obiecte artizanale și sculpturi din 
lemn, concurs de cai, foc de tabără. Turiștii pot savura preparate specifice: 
bulz ciobănesc, pastramă de oaie, păstrăv afumat, gulaș, miel la ceaun, toate 
acestea stropite cu vin și rachiu din belșug. 
Evenimentele care au loc în stațiune atrag și ele mulți turiști. Printre 
acestea se numără “Zilele Slănicului” (în fiecare an, în jurul datei de 20 
iulie, când se sărbătorește Sf. Ilie, patronul spiritual al stațiunii); “Festivalul 
Judeţean de Tradiţii şi Folclor” (anual, luna iulie, de “Zilele Slănicului”); 
Campionatul Național de Off-Road - etapă dotată cu trofeul “Dacii Liberi” 
(luna mai); “Anotimpul Cultural al Slănicului” - desfăşurat anual în sezonul de 
vară iunie - septembrie; Festivalul Pietrei (septembrie), Festivalul Lemnului 
(septembrie), Ocktoberfest Slănic-Moldova (octombrie), Festivalul “Răvășitul 
Oilor” (al doilea weekend al lunii octombrie), Festivalul de tradiţii şi obiceiuri 
de iarnă de pe valea Trotuşului - desfaşurat anual, perioada 28 - 29 decembrie.
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 Plecăm din Slănic-Moldova, urmărind firul râului Trotuș, și ajungem în 
punctul final al călătoriei noastre, Municipiul Onești (foto 19), locul în 
care s-a născut și a făcut primii pași în gimnastică, Nadia Comăneci, 
legenda gimnasticii mondiale, sportiva care a adus perfecțiunea în 
gimnastică, idol al tuturor iubitorilor de sport, considerată și “Pasărea 
Măiastră”, alături de “păsările” lui Brâncuși. 
Nadia Comăneci este mândria județului Bacău și rămâne cel mai mare 
și mai cunoscut nume al sportului românesc, una dintre cele mai bune 
sportive ale secolului XX și una dintre cele mai bune gimnaste ale lumii 
din toate timpurile, supranumită și “Zeița de la Montreal”, acolo unde, 
în 1976 a luat prima notă de zece din istoria gimansticii mondiale. În 
municipiul Onești, în urmă cu 52 de ani (1969) se puneau bazele gimnasticii 
românești, prin înființarea unui centru educativ și sportiv numit inițial Liceul 
de cultură generală cu program special de educație fizică pentru pregătire în 
ramura sportivă Gimnastică Fete, iar ulterior (din 1995), Liceul cu Program 
Sportiv “Nadia Comăneci”, ce poartă cu mândrie numele gimnastei care a 
absolvit aici și care a făcut cunoscută România pe toate meridianele lumii! În 
Onești mai există și Sala Polivalentă “Nadia Comăneci”, unde se pot practica 
toate sporturile de sală, de la gimnastică, lupte, judo și box, până la handbal, 
volei, badminton, baschet si tenis.
Tot aici s-a născut  Ștefan cel Mare, unul dintre cei mai mari domnitori români 
și singurul dintre aceștia declarat sfânt.
Și dacă tot am amintit de domnitorul moldovean, se poate vizita Biserica 
“Adormirea Maicii Domnului” (foto 20), Borzești (localitate componentă) 
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- monument istoric. Aici s-a născut și a copilărit domnitorul Moldovei, Ștefan 
cel Mare. El a ctitorit împreună cu fiul său cel mare, Alexandru (1464- 1496), 
biserica cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”, într-un an, trei luni și trei 
zile (1493-1494). Construcția bisericii a fost realizată în stil moldovenesc, din 
piatră de râu, cu o ușă foarte scundă, între naos și pronaos, remarcându-
se prin decorația plastică a fațadei. Mărimea intrării a fost hotărâtă după 
statura lui Ştefan cel Mare, cu coroana pe cap, ca modalitate de a împiedica 
profanarea lăcașului de către păgânii ce obișnuiau să năvălească în biserici 
din șaua cailor.  Alături se află și Muzeul de Cultură și Artă Religioasă (în 
clădirea vechii școli de la 1838), clădire restaurată şi placată pe exterior cu 
piatră, fiind destinată pentru expunerea celor 220 obiecte de patrimoniu din 
secolele XVII - XX.
 Biserica din Borzești este renumită pentru legenda ce gravitează asupra 
ei. Se spune că este singura biserică ridicată de Sfântul Ștefan cel Mare nu 
pentru a comemora o victorie, ci în amintirea prietenului său, Gheorghiță, 
omorât de tătari în acest loc (Legenda stejarului din Borzești). Sub masa 
Sfântului Altar din biserică se află rădăcina stejarului din Borzești, de 
care, spune legenda, a fost spânzurat Gheorghiță, unul dintre cei mai 
buni prieteni din copilăria voievodului Ștefan cel Mare.
În cimitirul Bisericii din Borzești este îngropată fiica lui Vasile Alecsandri, Maria 
Bogdan - după soț, care a locuit în conacul din imediata apropiere a bisericii.
Și dacă tot ați ajuns în Borzești, merită să mai faceți câțiva kilometri până 
în satul Negoiești (comuna Ștefan cel Mare), aproape de șoseaua Onești-
Adjud, unde puteți vizita Podul lui Ștefan cel Mare, singurul pod din țară 
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păstrat de pe timpul voievodului, care se află la kilometrul 24, pe partea 
stângă, după traversarea căii ferate, în valea pârâului Gârbovana (afluent pe 
dreapta al râului Trotuș), într-un decor de poveste. Ineditul acestei construcții 
mai constă și în faptul că aceasta poate fi considerată o adevărată comoară, 
nu doar din punct de vedere istoric și al tehnicii de construire, ci și din punct 
de vedere estetic, înfățișarea fiind una romantică, de un farmec aparte, 
caracteristică vremurilor medievale, tabloul fiind întregit și de frumusețea 
pură a naturii înconjurătoare. În plus, povestea acestui pod este una cu totul 
fascinantă, dar și remarcabilă ca viziune, întrucât Ştefan cel Mare a înălțat 
acest pod pentru a face o punte de legătură între pădurea de dincolo de 
pârâul Gârbovana, unde își antrena ostașii, și refugiul religios al bisericii din 
Borzești. Totodată, pe acest pod, voievodul își supraveghea și transporturile 
de sare de pe Valea Trotușului, despre care tradiția zice că a costat “un kertic 
domnesc de 2000 oca sare”, echivalent a 3.000 kg. Și tot în comuna Ștefan 
cel Mare putem să facem un popas spiritual la Mănăstirea “Bogdana” (foto 
21), (cu Biserica “Pogorârea Sfântului Duh”, Paraclisul, Stăreția, Chiliile, 
Turnul clopotniță și Zidul de incintă) - monument istoric (1660-1670), 
ctitorie a boierului  Solomon Bârlădeanu. A funcționat în perioada 1670 - 
1960. Reînființată în 1978 ca schit de maici, iar în 1990 redevine mănăstire de 
obște de maici. Muzeul mănăstirii expune veșminte preoțești, cărți, obiecte 
de cult și icoane din sec. XVIII - XX. Un corp de clădire adăpostește 700 de 
icoane din sec. XVIII - XIX. În corpul de clădire care adăpostește muzeul se 
află și depozitul de cărți vechi (4.400 de volume în limbile română, germană, 
slavonă și armeană) din sec. XVIII-XX.
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Lângă mănăstire se află și Pensiunea “La Ferma Veche”, care oferă sejururi 
tematice, într-un decor inspirat de viața la fermă. Pensiunea se află într-o zonă 
verde, cu dealuri împădurite, asigurând clipe de totală relaxare și reculegere, 
în mijlocul naturii. Camerele sunt spațioase, mobilate cu simplitate, în stil 
rustic, iar în curtea interioară se găsește o căsuță care adăpostește un mini-
muzeu etnografic. Atmosfera este de fermă, deține săli de restaurant unde 
se servesc mâncăruri tradiționale; sălile de mese sunt construite integral din 
lemn și au cuptoare cu vatră din piatră. Se asigură plimbări cu căruța, ca pe 
vremuri. 
Alte obiective de vizitat în Onești: Muzeul Municipal de Istorie, Colecția 
Fundației Naționale “George Călinescu”, Biserica “Sfântul Nicolae” 
(1843, monument istoric, cu o catapeteasmă pictată de Gheorghe Tattarescu), 
Biblioteca Municipală “Radu Rosetti” (un veritabil centru cultural), Sala 
Polivalentă “Nadia Comăneci” (inaugurată în 2011, cu o capacitate de 2.500 
locuri, acreditată pentru evenimente sportive internaționale).
 Din Onești putem face o escapadă spre un punct de mare atracție: 
Rezervația naturală Buciaș, arie protejată de interes național, cu 
un peisaj deosebit de pitoresc, alcătuit dintr-un ansamblu de abrupturi 
stâncoase, creste, țancuri, turnuri, cheiuri și cascade.
 Pentru a ajunge aici, vom pleca din Onești, pe DJ115, spre Comuna 
Mănăstirea Cașin și apoi, mai departe, spre satul Scutaru, circa 15 km, 
apoi încă vreo 4-5 km, pe un drum forestier bine întreținut. Spre amonte, 
pe valea pârâului Buciaș, se dezvăluie Cascada Buciaș (foto 22), aceasta 
având o înălțime de aproximativ 15 metri, fiind cea mai spectaculoasă și 
cea mai mare cădere naturală de apă din județul Bacău. Aceasta precede o 
altă cădere de apă, numită Cascada “Fata Moartă”, nume dat de o frumoasă 
și tristă legendă a locurilor, care a fost prezentată la începutul călătoriei 
noastre.
Tot în această rezervație este și singura zonă din județ unde s-a instalat 
natural capra neagră. În apropiere se mai află Schitul Buciaș și Păstravăria 
“Înțărcătoarea”.
În timpul Primului Război Mondial, în Punctul “Înțărcătoarea”, din satul 
Scutaru, a fost organizat un spital de campanie, iar pe locul respectiv a fost 
ridicată ulterior, crucea unei troițe. Aici se afla, în timpul războiului, Cartierul 
General al armatei, și tot aici, a fost Cartierul General al Regelui Ferdinand I, 
loc în care întemeietorul României moderne a ajuns, alături de Regina Maria, 
în mai multe ocazii pentru a inspecta frontul. De la „Înțărcătoarea” a pornit 
ofensiva militară peste crestele munților. Pe aceste locuri, în 1916, peste 1.200 
de soldați s-au aflat la granița dintre viață și moarte, întinși pe câteva paturi 
de fân improvizate. 
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Cabana “Înțărcătoarea” este o fostă cabană de vânătoare de pe la 1900, 
construită în forma inițială pentru vânătoarea de cerbi (1954) din ordinul lui 
Ion Gheorghe Maurer (prim-ministru al R.S.R. între 1961-1974). În anii `50 au 
ajuns aici şi Gheorghe Gheorghiu-Dej şi preşedintele URSS, Nikita Sergheevici 
Hruşciov. 
La Mănăstirea “Cașin”, vârful “Zboina Verde” (1.381 m) este singurul 
loc geografic din România unde se întâlnesc cele trei ținuturi din Balada 
Miorița, ținuturile bacilor moldovean, ungurean și muntean. Aici are loc 
manifestarea cultural-artistică Obârșia Mioriței și tot în această zonă se 
găsesc monumentele Masa lui Vodă și Fântâna Regelui Ferdinand (1916). 
În apropiere a fost sfințită o nouă troiță, iar în vârful muntelui “Zboina” a fost 
ridicat un monument cioplit din lemn, cu trei feţe, cu ciobani, mioare şi fân, 
intitulat “Obârșia Mioriței”, creație a sculptorului Ion Moraru.
Tot în Mănăstirea Cașin mai poate fi vizitat Ansamblul Mănăstirii “Cașin” 
(1656-1657, foto 23), fost metoh al Sfântului Mormânt, monument istoric. 
Fosta mănăstire cuprinde Biserica „Sfinții Voievozi” (construcție asemănătoare 
cu Biserica “Golia” din Iași, ctitorie a domnitorului Vasile Lupu), ruinele casei 
domnești a lui Gheorghe Ștefan (secolul al XVII-lea), ruinele școlii domnești 
(secolul al XIX-lea), ruinele chiliilor și ale turnului-clopotniță (1657), precum și 
zidul de incintă (1657, refăcut în 1820 - 1830).  
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Regina Maria a petrecut luni întregi pe frontul din Caşin. A îngrijit răni, a 
“pansat” suflete şi cel mai important, a sădit iubirea de patrie în inimi de viteji. 
După război, a venit ani la rând să petreacă seara de Înviere la mănăstire, 
însoțită de generalul Averescu și de marele istoric Nicolae Iorga. În clopotnița 
mănăstirii, ce are pe boltă „capul de bour”, încă se păstrează un tron al Reginei 
Maria. Din economiile sale, Regina Maria a ridicat la București, în zona Arcului 
de Triumf, Mănăstirea Cașin, în amintirea vremurilor petrecute pe frontul de 
pe Valea Cașinului.
 La întoarcere, trecem și prin Comuna Cașin, care pe lângă vechile biserici 
și cimitire ale eroilor, se poate mândri cu ale sale celebre porți de lemn cu trei 
stâlpi și acoperiș, brandul comunei. Aici se află circa 320 de porți acoperite 
care împodobesc intrările în gospodăriile oamenilor, aflate la cea de-a cincea 
generație, iar cășunenii continuă să construiască astfel de porți. Este comuna 
cu cele mai multe porți din județul Bacău, raportat la numărul de gospodării. 
Din prima generație se mai păstrează o singură poartă, cu o vechime de 120 de 
ani. Porțile din comuna Cașin sunt și opere de artă plastică, prin sculpturile de 
pe stâlpi sau acoperișuri, ce includ elemente fitomorfe (în formă de plante), 
dar și din viața curentă a țăranului, din zootehnie, agricultură, pădure, vânat, 
cărăușie, păstorit etc.
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 De la Onești, cei care doresc să ajungă la Brașov, vor trece prin 
minunatul ținut montan al Văii Oituzului (pe DN11), unde există o serie 
de importante monumente istorice închinate bravilor ostași români 
căzuți în Primul Război Mondial, cum ar fi cele din Comuna Oituz: 
Monumentul Eroilor Cavaleriști din Primul Război Mondial (1924-1925), 
sat Oituz (pe Dealul “Coșna„ din Pasul “Oituz”) - monument istoric, 
grupa A. Amplasamentul monumentului a fost stabilit într-un punct strategic 
din fostul front de luptă al diviziei, fiind aleasă cota 383 de pe Valea Oituzului 
- unde s-au dat luptele cele mai sângeroase (cea de a treia bătălie de la Oituz). 
De forma unui obelisc din piatră, înalt de 5 m, monumentul este așezat pe un 
postament din beton și piatră. Obeliscul are la bază trei lucrări din bronz: un 
cavalerist în poziție de atac, un cal și un scut heraldic cu stema României. 
În partea superioară se află un vultur, tot din bronz. Sculptor: Vasile Ionescu-
Varo. Pentru realizarea acestui monument, artistul a fost decorat în 1931 de 
către Regele Carol al II-lea al României, cu Ordinul “Meritul Cultural”.  În cadrul 
pregătirilor pentru comemorarea a 600 de ani de atestare documentară 
a comunei Oituz (din 15 august 2010), prin contribuția adusă de către 
Asociația Națională „Cultul Eroilor” și autoritățile locale din comuna Oituz, 
monumentul a fost restaurat în totalitate și s-a construit o scară cu 106 trepte 
pentru a facilita accesul;  
Cimitirul Eroilor din Primul Război Mondial, sat Oituz. Monumentul 
adăpostește osemintele a 18.613 ostași români căzuți în luptele din Valea 
Oituzului în anii 1916 - 1918. În centrul cimitirului se află un obelisc cu un 
medalion pe care este inserat portretul generalului Eremia Grigorescu. 
Construit de Societatea “Cultul Eroilor” Comitetul Central București, cu 
sprijinul obștesc, 1930-1931; 
Troița Eroilor din Primul Război Mondial (1956), sat Oituz. Anul construcției 
- 1956. Pe frontispiciile monumentului stau înscrise următoarele: “Cinstire 
și veșnică pomenire eroilor căzuți pentru întregirea neamului 1916-1918” și 
“Troiță de o ființă/ Fie-ne-ntr-ajutorință/ Tot ce simte românește/ Pe tine te 
preamărește”;
Crucea Eroilor (Troița, 1999), sat Ferăstrău-Oituz, dedicată eroilor căzuți 
în cele două războaie mondiale. Construită din inițiativa preotului paroh Ioan 
Bitir. Sculptor - Elena Șerbănescu. Dezvelită și sfințită la 8 septembrie 1999; 
Troița Eroilor din Primul Război Mondial (1929), sat Hârja. Construită din 
gresie în anul 1929 în memoria eroilor din localitate căzuți în luptele din anii 
1916-1918. Restaurată în anul 1996 din inițiativa Asociației Naționale “Cultul 
Eroilor” - Filiala Bacău, cu sprijinul preoților și enoriașilor;
Cimitirul Eroilor din Primul Război Mondial, sat Poiana Sărată. A fost 
organizat prima dată în septembrie-octombrie 1916, reorganizat în 1927-1928 
de către Societatea „Cultul Eroilor” şi refăcut în 2016, cu prilejul comemorării 
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a 100 de ani de la Primul Război Mondial. În mijlocul cimitirului se află un 
obeliscimpunător din piatră iar în fața lui o groapă comună. Pe latura din 
dreapta obeliscului se află, în partea superioară, o cruce dăltuită în piatră, iar 
la bază o placă de marmură cu inscripţia: “Nu vărsaţi lacrimi pe mormintele 
eroilor, ci mai curând slăviţi-i în cântece”. Textul aparţine reginei Maria, 
fapt care reiese şi din semnătura inscripţionată în limba franceză - Marie. 
Lucrările de centralizare a eroilor în cimitirul din Poiana Sărată s-au finalizat 
în octombrie 1933. Aici au fost înhumați un număr de 107 eroi cunoscuți în 
patru parcele (română, austriacă, germană și maghiară), alți 1.506 de eroi 
necunoscuți fiind depuși în cripta din centrul cimitirului. Însemnele de căpătâi 
și gardul cimitirului s-au realizat din beton. În 1933 au fost depuși în criptă 
încă 33 de eroi, numărul total al celor înhumați fiind de 1.609.
 În timpul Primului Război Mondial, satul Oituz a avut un rol deosebit de 
important, aici desfăşurându-se lupte intense, soldate cu numeroase sacrificii 
omeneşti. Pe Valea Oituzului a înaintat armata română către Transilvania (în 
vara anului 1916), în zonă au avut loc primele ciocniri armate şi tot aici a căzut 
şi primul erou, locotenentul Nicolae Macarie, care este înmormântat în curtea 
bisericii ortodoxe din satul Poiana Sărată. În toamna anului 1916, la Oituz a 
fost oprită puternica ofensivă a armatelor inamice și tot aici a răsunat pentru 
prima dată, strigătul eroic al ostașilor români: Pe aici nu se trece! (deviză 
lansată de generalul Eremia Grigorescu).  
În comuna Oituz mai pot fi vizitate: Biserica “Sfinții Împărați”(1913), sat 
Oituz, pictată de Nicolae Tonitza și C. Bacalu. Reparată în 1919 și 2010-2012;

24
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 Biserica romano-catolică “Preasfânta Treime” (1924-1926, foto 24), 
sat Oituz, cosntrucție impozantă, ridicată în amintirea tuturor eroilor catolici 
din Moldova, căzuți în timpul războiului din 1916-1918. Prima biserică, de 
lemn, s-a ridicat în anul 1734, cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”. În anul 
1806 s-a ridicat bisericuţa care se află astăzi în grădina vechii case parohiale. 
În anul 1854 s-a ridicat o altă biserică, din piatră, care a durat până la primul 
război mondial când a fost distrusă în timpul luptelor care s-au dus în zonă. 
După război, s-a construit din piatră, în anul 1924, actuala biserică, având 
hramul “Preasfânta Treime”; 
Colecția de etnografie “Gheorghe Grigore Caităr”, sat Oituz, înființată în 
memoria regretatului profesor de istorie Gh. Gr. Caităr (1916 - 2000), în anul 
2003, cu prilejul sărbătoririi a 100 de ani de activitate corală la Oituz. Prezintă 
o colecţie de textile pentru împodobirea locuinţei, piese de port popular, 
broderii, inventar gospodăresc, inventar de bucătărie, unelte agricole, 
monede, medalii, fotografii şi documente;
Muzeul Etnografic Poiana-Sărată; Mănăstirea “Codreanu” și Popasul 
turistic “Codreanu”, sat Oituz. Popasul este nod de legătură între Ardeal 
şi Moldova, unde autocarele se opresc pentru a oferi călătorilor posibilitatea 
să-şi bucure privirea cu frumuseţile naturii şi să-şi încânte auzul cu armonia 
creată din împletirea cântului păsărilor, foşnetul frunzelor şi susurul izvoarelor. 
Aici se află și Mănăstirea “Codreanu” cu Biserica „Sf. Împărați Constantin și 
Elena și Sf. Proroc Ilie Tesviteanul”, metoc chiriarhal de pe Valea Oituzului, 
Protopopiatul Onești, mănăstire de pe cuprinsul Arhiepiscopiei Romanului 
și Bacăului. Întreaga zidire a bisericii s-a făcut cu efortul material al familiei 
Constantin și Petronela Codreanu, la care s-a adăugat sprijinul PC Ieromonah 
Sebastian Vasiliu, preotul slujitor de aici. Constantin Codreanu, cunoscut om 
de afaceri, dar un om cu dragoste faţă de Dumnezeu, a dorit să zidească un 
sfânt lăcaş de închinare, o oază de spiritualitate pentru pelerini şi pentru toţi 
cei ce vor dori să caute un loc de reculegere şi rugăciune. După patru ani de 
diaconie, Constantin Codreanu a fost hirotonit preot și va sluji chiar în biserica 
pe care a ctitorit-o;
Popasul turistic și Motelul “Poiana Sărată”, sat Poiana Sărată. Oază de 
confort amplasată în mijlocul unei naturi de o frumusețe sălbatică, unde 
călătorii pot savura în liniște frumusețea munților împăduriți. Popasul Poiana 
Sarata este situat exact la 90 km de Bacău și 90 km de Brașov. Istoria locației: 
“În anul 1973, o salcie pletoasă ținea umbră la trei mese de tablă, așezate 
direct pe pietre alături de un grătar. Se mâncau mici, se bea bere sau 
băuturi răcoritoare. În anul 1990, în același loc, aceeași salcie pletoasă 
și aceleași mese de tablă unde meniul era neschimbat: mici și bere. Era 
însă și ceva în plus: vreo șapte, opt căsuțe de lemn și un restaurant numit 
pompos “Camping”. Acestea au fost construite pe vremea comuniștilor 
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când acest popas nu era alimentat cu electricitate. Exista un generator 
pe bază de motorină dar care, conform normativelor în vigoare, se oprea 
la orele 22.00, ora la care, fruntașii muncii socialiste aveau datoria să 
execute program de somn și, evident, să facă economie. În anul 2009, doar 
distanțele dintre Bacău, Poiana Sărată și Brașov au rămas neschimbate. 
Popasul “Poiana Sărată” e tot pe DN11A, la 90 km de Bacău și 90 km 
de Brașov. Lucrurile însă… arată complet diferit: restaurante moderne 
cu servire impecabilă, motel confortabil cu toate dotările, terasă, grătar cu 
mititei, magazine cu tot ce aveți nevoie la drum”. Satul Poiana-Sărată se 
află în categoria “Cele mai frumoase sate din Moldova” și este considerat ca 
având cea mai șocantă, bogată și frământată istorie dintre toate satele de 
pe Valea Oituzului. El a pendulat între administrația Austro-Ungariei până la 
Marea Unire din 1918, apoi administrația României până în 1940, aparținând 
județului Trei Scaune până în 1929, apoi județului Bacău până în 1940. 
În urma Dictatului de la Viena, satul trece în administrarea Ungariei, fiind 
ocupat de unguri la 13 septembrie 1940. După război, revine României 
funcționând ca o comună aparte până în 1952 când este înglobat comunei 
Hârja. Satul a îndeplinit funcția de frontieră - sat grăniceresc și punct vamal 
- prima mențiune documentară fiind din 1832 sub numele de “Satul Sărat”, 
denumit ulterior “Poienile Sărate”. 
Unul dintre cele mai cunoscute și atractive evenimente de pe Valea Oituzului 
este și Festivalul Plăcintelor din satul Hârja, comuna Oituz. Este cea mai 
importantă manifestare organizată în zonă şi unul dintre cele mai importante 
evenimente ale anului, care are loc în județul Bacău. Manifestările festivalului 
continuă tradiţia organizării acestui eveniment pe teritoriul județului Bacău, 
activitate care a debutat în 2001, și în care, participanții şi reprezentanții 
pensiunilor agroturistice din toată țara prezintă meșteșugul gastronomic al 
preparării plăcintelor și prăjiturilor după rețete originale. În cadrul acestui 
eveniment sunt promovate gastronomia zonei, natura (arealul Văii Oituzului), 
obiceiurile, tradiţiile, arta populară, folclorul, turismul montan, turismul 
ecumenic. 
      Turiștii aflați în stațiunile Slănic-Moldova și Târgu-Ocna care doresc să 
ajungă la Brașov, pot alege și varianta care pornește din Târgu-Ocna, pe 
pe DJ116, respectiv Târgu-Ocna - Pârgărești - Oituz, care se continuă în 
DN11 (Onești-Brașov). Se poate circula și pe DN12A, Târgu-Ocna-Onești, 
iar apoi pe DN11, Onești-Brașov. 
 Aici se încheie călătoria noastră, însă nu și ultima, întrucât mai urmează și 
alte itinerarii băcăuane...
Așadar, fiți bineveniți în aceasta mirifică zona din  județul Bacău, unde veți găsi 
locuri minunate, oaze de sănătate și relaxare pentru toate anotimpurile, cu 
tradiții și obiceiuri dintre cele mai diverse, cu oameni ospitalieri și pricepuți!



44

Gastronomie locală

 Spre bucuria locuitorilor dar și a turiștilor care vizitează zona de munte a 
județului Bacău, în ultimii ani se constată o creștere a ofertei de preparate și 
culinare cu specific local bazate pe brânzeturi, produse din carne, legume, 
fructe proaspete și uscate, gemuri, carne de vânat, sucuri și siropuri naturale, 
ceaiuri, produse apicole etc. 
 De asemenea, din meniurile unor restaurante nu lipsesc nici mâncărurile 
gătite “ca la mama acasă”, precum ciorba de fasole cu ciolan afumat, borșul 
de pleurotus, bulzul ciobănesc sau boieresc, tochitura moldovenească, 
sărmăluțele în foi de viță/varză, tocana de ciuperci cu mămăligă, tocănița 
de berbecuț la ceaun, păstrăvul cu mămăliguță și mujdei, găluștele verzi, 
alivencile moldovenești și multe altele. 
 Există și evenimente care reunesc producătorii din zona montană, în 
cadrul cărora aceștia expun produse din gospodăriile proprii, preparate după 
rețete vechi de sute de ani, 100% ecologice. Printre acestea se numără Târgul 
Gospodăriilor de Produse Montane “La Porțile Nemirei”de la Dărmănești (de 
regulă în a doua decadă a lunii mai), Târgul de Crăciun al Gospodăriilor de 
Produse Montane de la Ghimeș-Făget (în decembrie, înainte de Crăciun), 
Festivalul de produse tradiționale “Răvășitul Oilor” de pe Muntele Bolovanu 
(Slănic-Moldova - în al doilea weekend al lunii octombrie), sau Festivalul 
plăcintelor de la Hârja (de ziua Sărbătorii satului, la sfărșitul lunii august - 
începutul lunii septembrie). 
 Un permanent participant și partener la târgurile de la Ghimeș-Făget 
și Dărmănești, dar și unul dintre organizatorii acestora este Cooperativa 
“Degustarium”, cu magazine de desfacere în Ghimeș-Făget și Bacău, care este 
și marcă înregistrată. Petrică Pal și copiii acestuia, Ramona și Damian Pal, au 
afirmat faptul că această formă de asociere a adunat în jur de 40 producători 
din zona Ghimeșului și promovează produsele locale, o șansă în plus și pentru 
dezvoltarea agroturismului în zonă. 
     În zona montană a județului Bacău există producători care deţin dreptul de 
utilizare a menţiunii de calitate facultativă „produs montan” (precum familia 
Paliștan din satul Ciugheș, comuna Palanca), în fapt, un produs de calitate 
superioară, cu o origine recunoscută, obţinut dintr-o zonă cu un grad redus 
de poluare.
 Cu sprijinul Grupului de Acțiune Locală Valea Muntelui, vă punem la 
dispoziție o listă cu producătorii pe care îi puteți contacta la târgurile de 
produse montane tradiționale din această zonă, ca și pentru achiziția 
directă: 
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Degustarium Ghimeș-Făget  0769 066 820
degustariumgimes@gmail.com,  www.degustariumghimes.ro
Întreprinderea Familială I. Mihai și Ionela Paliștan, sat Ciugheș, comuna 
Palanca - Produse din pește (păstrăv în hârzob de brad, zacuscă de păstrăv); 
Lapte și produse din lapte (caș proaspăt de vacă, brânză de burduf la bășică 
sau la putină, cașcaval din lapte integral de vacă) 0724 554 092
Apostul Alina, Dofteana Miere de albine 0758 627 133
Belchim Costel, Dărmăneşti Produse din lapte de oaie 0753 593 967
Ardeleanu Vasile, Dărmăneşti Produse din lapte de oaie  0744 220 266
Aevei Mihai, Dărmăneşti Produse din lapte de vacă 0751 050 991
George Corban, Dărmăneşti Dulceţuri Mica Ilinca 0754 220 099
Şerbu Valeria, Dărmăneşti Cătină și sucuri din cătină 0745 546 411
Ganea Costel, Dărmăneşti Produse din lapte de oaie 0749 435 805
Roman Elena și Dan, Dărmăneşti Produse din lapte de oaie 0741 051 035
Alynusha Constantin, Dărmăneşti Prăjituri 0741 627 520
Juncu Doina, Moineşti Miere de albine 0741 345 369
Stoica Constantin, Dărmăneşti Produse din lapte de vacă 0748 479 472
Ghiorghiţă și Mioara Onea, Dofteana Produse din carne, zacuscă,
 compoturi şi ghebe 0723 200 656
S.C. Prod Vicomir SRL Dofteana Produse de panificaţie 0747 290 995
S.C. Prod Veniamin SRL Dofteana Producător brânzeturi 0758 627 133
Măcelăria tradițională
Roger&Bunghez  Produse  din carne 0234 316 520

O listă actualizată cu toți producătorii de produse montane tradiționale poate fi 
accesată pe site-ul Agenției Naționale a Zonei Montane, la adresa www.azm.gov.ro
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Trasee turistice montane în județul Bacău             

I. Munții Nemira
trasee turistice marcate și omologate 

1. 300 de scări. Slănic-Moldova – Culmea Dobrului – Popasul turistic Slănic-
Moldova –  Slănic Moldova.
 Marcaj:  triunghi roșu
 Timp de parcurs: 2 – 2 ½ ore
 Dificultate: Traseu ușor.  Necesită echipament adecvat sezonului.
 Descrierea traseului: Traseul începe la intrarea în parcul cu izvoarele 
minerale amenajate, traversăm un pod peste râul Slănic și începem să urcăm 
pe treptele amenajate pantele nordice ale muntelui Dobru. Poteca urcă în 
mici serpentine prin pădurea de amestec în care predomină coniferele și 
dupa ce se termină treptele ajungem pe un mic pinten stăncos descoperit, 
de unde avem vizibilitate spre culmea principală a Munților “Nemira”. Circa 
45 min de la plecare depășim cota maximă a traseului (795 m) pe muntele 
Dobru și coborăm ușor în șa urmărind partea vestică a culmii. După înca 10 
min poteca părăsește culmea, la început mergănd pe curba de nivel, după 
care coboară spre dreapta păna în frumoasa poiană a Caprioarei la capătul 
căreia traversăm pârâul Slănic pe un pod metalic recent renovat. De la Poiana 
Caprioarei pănă la punctul de plecare unde închidem circuitul mai sunt 2,5 
km pe care-i parcurgem astfel: pe șosea pănă la confluența Slănicelului cu 
Slănicul și în continuare pe lănga cascada și cheile Slănicului.

2. Slănic-Moldova - Valea Uzului. Slănic-Moldova – Culmea Caprioarei 
– Vârful Șandru Mare– Șaua Nemirei – Vârful Nemira Mare – Vârful Farcu Mare 
– Vârful Farcu Mic – Valea Uzului (cascada Nasolea Mare)
 Marcaj: bandă albastră
 Timp de parcurs: 9-10 ore
 Dificultate: Traseu de dificultate medie. Necesită echipament adecvat 
sezonului și condiție fizică bună.
 Descrierea traseului: Traseul traversează culmea principală a Munților 
Nemira peste Șandru Mare, de la est la vest, din Valea Slănicului pănă în Valea 
Uzului.  Marcajul bandă albastră începe din dreptul fostului camping Rai, de 
unde ne angajăm spre dreapta pe un drum ce urcă ușor aproximativ 50 m 
după care intrăm pe poteca care traversează un vâlcel și urcă în continuare pe 
pantele estice ale Culmii Căprioara.. Poteca ocolește pe la vest vârful Nemira 
Mică (1627 m), și după o ușoară coborâre ajungem în Șaua Nemirei (1440 
m). De pe vârful Nemira Mare (1649 m) coborâm înapoi pe poteca noastră 
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marcată cu bandă albastră pe care mai avem de mers cca. 4 ore pâna la valea 
Uzului. După o oră ajungem pe vârful Farcu Mare (1498 m) de unde admirăm 
imaginea impresionantă a lacului de acumulare Poiana Uzului. Ajungem la 
Drumul Județean 123 pe care mergem aprox. 400 m și sosim la podul peste 
râul Uz, aproape de coada lacului de acumulare Poiana Uzului.

3. Slănic-Moldova – Sălătruc. Slănic Moldova – Muntele Pufu – La Sălărie 
– Muntele Cleja – La strigoi – La Argintărie – Plaiul Ciungetului – Streaja Mică 
– Lacul Bălătau – Sălătruc
 Marcaj: bandă galbenă
 Timp de parcurs:  9- 10 ore
 Dificultate: Traseu de dificultate medie. Necesită echipament adecvat 
sezonului și condiție fizică bună.Nerecomandat iarna.
 Descrierea traseului: Traseul face legătura între Slănic Moldova și 
Sălătruc, traversând culmile secundare ce se formează spre est din culmea 
principală, precum și văile dintre acestea. Sunt traversați perpendicular, în 
ordine: Muntele Pufu, valea Dofteanei, Muntele Cleja, valea Ciungetului și 
pârâul Izvorul Negru. Traseul începe din partea opusă a intrării pe traseul “300 
de scari”.  După circa o oră de mers ocolim Vârful Pufu (1047 m) și schimbăm 
brusc direcția, coborâm spre vest, trecem pe lângă cantonul silvic și ieșim la 
podul peste râul Dofteana, în poiana La Sălărie (610 m). Ne continuăm traseul 
urcând pe piciorul din partea dreapta. După circa o oră ajungem pe culmea 
Muntelui Cleja și ne continuăm drumul in coborare spre nord-vest  pentru a 
prinde drumul forestier de pe malul paraului Ciunget. de unde ne angajăm în 
serpentinele care ne poartă în urcuș pe pantele sudice ale Culmii Ciungetului, 
și de la un cot al său, pe lăngă un podeț, îl părăsim pentru a urma o potecă care 
ne scoate în culme în cca. 10 min. Urmărim poteca de pe Plaiul Ciungetului în 
direcția nord-est. Dupa circa 2 ore, marcajul coboară brusc din culme spre 
vest în valea Izvorul Negru. Poteca coboară o pantă înclinată, printre blocuri 
de stâncă în pădure, trece pe lângă o baltă și ne scoate la drumul forestier 
de la Izvorul Negru, lângă lacul Bălătău. Până în centrul satului Sălătruc mai 
avem cca. 1 oră de mers pe drum forestier.

4. Slănic-Moldova - Șaua Nemirei. Slănic-Moldova – Valea Pufu – Vârful 
La Cireș – Șaua Nemirei
 Marcaj: cruce albastră 
 Timp de parcurs: 4-5 ore
 Dificultate: Traseu de dificultate medie. Necesită echipament adecvat 
sezonului și condiție fizică bună.
 Descrierea traseului: La confluența Slănicului cu pârâul Pufu urmăm 
drumul forestier de pe valea acestuia din urma aproximativ 3 km. Din capătul 
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acestuia prindem o potecă care urmărește firul pârâului și la final urcă o 
coastă pe partea dreaptă printr-o pădure deasă de molid. Intersectăm drumul 
forestier care coboară în valea Dofteanei și după ce îl traversăm intrăm în 
pădure și urcăm piciorul de munte spre vârful La Cireș. La cca. 1 oră de drum 
prin pădure sosim pe vârful La Cireș (1063 m), la piramida geodezică. Vârful 
este acoperit de pădure și în jur descoperim urme ale războiului, tranșee sau 
amplasamente de tunuri. Traseul își schimbă direcția către sud pentru cca. 
200 m prin pădurea rară și coboară apoi spre dreapta, în valea Dofteanei. 
Vom urma drumul forestier până la pârâul Țiganca. Poteca urcă pe pantă în 
lungul malului stăng al pârâului și în cca. 50 min ieșim pe culmea principală a 
munților, în Șaua Nemirei (1440 m) unde ne intersectăm cu traseul marcat cu 
bandă albastră.  Poarta Vânturilor, cum este numită zona de oamenii acestor 
locuri, desparte vârful Nemira Mică (1627 m) la sud de vârful Nemira Mare 
(1649 m) la nord.

5. Plaiul Ciungetului - Vârful Nemira Mare. Legătură cu traseul 3.
 Marcaj: cruce galbenă 
 Timp de parcurs: 1 oră
 Dificultate: Traseu ușor.  Necesită echipament adecvat sezonului.
 Descrierea traseului: Traseul face legătura între traseul de creastă marcat 
cu bandă albastră și magistrala care traversează culmile secundare  marcată 
cu bandă galbenă. Traseul coboară pe o potecă chiar de pe Nemira Mare și 
urmând culmea secundară Plaiul Ciungetului se intersectează cu traseul care 
vine dinspre Argintărie și coboară pe culme spre Lacul Bălătău.

6. Slănic-Moldova - platoul de sub Vârful Cerbului
 Marcaj: cerc roșu 
 Timp de parcurs: 30-40 min
 Dificultate: Traseu ușor.  Necesită echipament adecvat sezonului.
 Descrierea traseului: Traseul pornește pe valea Dobru și după cca. 300 m 
parcurși pe drum, după un pod,  facem brusc spre stânga și începem urcarea 
printr-o pădure frumoasă de fag și molid. Poteca este largă, panta destul de 
lină, marcajul este foarte vizibil ceea ce face ca traseul sa fie accesibil oricarui 
vizitator al stațiunii balneoclimaterice Slănic-Moldova. Odată ajunși pe platou 
ni se deschide o superbă panoramă a stațiunii. Ne încărcăm plămănii cu aerul 
curat, ne odihnim pe băncile montate inspirat pe platou, bucurăndu-ne de 
frumusețea acestor locuri binecuvântate.

7. Pârtia de schi Nemira - Valea Dobru - Parc Slănic-Moldova.
 Marcaj: triunghi albastru
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 Timp de parcurs: 2 – 2 ½ ore
 Dificultate: Traseu ușor.  Necesită echipament adecvat sezonului.
 Descrierea traseului: Traseul pornește de la baza pîrtiei de schi Nemira, 
urcă lin pe partea stângă a pârtiei până la partea superioară a acesteia. De aici, 
după o scurtă pauză, în care admirăm panorama superbă cu munții din jur, 
ne continuăm traseul prin pădure, urmărind marcajul cu triunghi albastru. 
Pădurea este un amestec de fag și molid, iar dacă înaintăm în liniște putem 
avea șansa să vedem căprioare, veverițe sau chiar cerbi. Nu după mult timp, 
ajungem în cel mai înalt punct de pe traseu, situat într-o șa care desparte vârful 
Cerbului de culmile din est. Suntem la altitudinea de 795 m și de aici coborâm 
spre Valea Dobru, în aceeași pădure frumoasă și sălbatică. Coborârea nu este 
abruptă, dar trebuie să fim atenți la marcaje. Ultima porțiune din traseu este 
comună cu traseul marcat cu cruce albastră, care vine din satul Hârja, comuna 
Oituz, pe un drum puțin deranjat de o recentă exploatare forestieră din zonă. 
După ce ieșim pe Valea Dobru, mai avem doar câteva sute de metri până la 
parcul central al stațiunii. Recomandăm traseul tuturor turiștilor care ajung în 
Slănic-Moldova.

8. Slănic-Moldova - Hârja.
 Marcaj: cruce albastră
 Timp de parcurs: 2 ½ - 3 ore
 Dificultate: Traseu ușor.  Necesită echipament adecvat sezonului.
 Descrierea traseului: Traseul pornește din parcul central al stațiunii 
Slănic Moldova pe valea Dobru și după cca. 200 m parcurși pe drum, după un 
pod facem brusc spre stănga și începem urcarea printr-o pădure frumoasă de 
fag și molid. Dupa circa 1,5 ore ajungem în punctul cel mai înalt al traseului 
(839m) unde găsim o sondă de petrol. Urmăm drumul care coboară de la 
sondă cateva zeci de metri și brusc intrăm pe o potecă în dreapta. Punctul de 
sosire este în satul Hârja, pe DN 11.
 
9. Slănic-Moldova - Vârful Pipaș.
 Marcaj: cerc albastru Timp de parcurs: 1 oră
 Dificultate: Traseu ușor.  Necesită echipament adecvat sezonului.
 Descrierea traseului: Traseul începe chiar la intrarea în Slănic-Moldova, 
trece printre căteva case și începe urcușul prin pădure spre Vf. Pipaș. Dupa 
aproximativ o oră ajungem pe vârf, de unde mai mergem căteva minute păna 
deasupra unei zone stăncoase de unde ni se descoperă o superbă panoramă 
a văii Slănicului și muntele Bolovanul. În zonă este o faleză cu câteva trasee 
amenajate pentru escaladă. 
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Munții Nemira
trasee turistice marcate și omologate
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II. Munții Tarcăului și Ciucului - zona comunei Asău
trasee turistice în curs de amenajare și omologare 

1. Asău - Chineț - Platou Pini 

Marcaj: cruce roșie (CR)  Altitudine plecare/sosire: 414 m/782 m
Altitudine maximă: 828 m Diferență de nivel: +486 m / - 119 m 
Lungime traseu: 7,08 km Timp de parcurs: 2,5-3 ore
Grad de dificultate: mediu Sezonabilitate: accesibil în toate anotimpurile
Atracții turistice: localitatea Asău, Platoul cu Pini, Punct de Belvedere 
Orașul Comănești și Municipiul Moinești.

2. Asău - Pârâul Boului - Stânca Paisa - Culme

Marcaj: triunghi albastru (TA) Altitudine plecare/sosire: 519 m/1004 m
Altitudine maximă: 1004 m Diferență de nivel: +538 m / - 52 m 
Lungime traseu: 4,59 km  Timp de parcurs: 2- 2,5 ore
Grad de dificultate: ușor Sezonabilitate: accesibil în toate anotimpurile
Atracții turistice: localitatea Asău, Stânca, Paisa, Culmea Runcu Stânelor

 3. Asău - Pârâul Nogea - Culme

(Traseu pretabil și la bicicleta mountain bike-MTB)
Marcaj: Cruce galbenă (CG) Altitudine plecare/sosire: 414 m/952 m
Altitudine maximă: 960 m Diferență de nivel: +640 m / - 102 m 
Lungime traseu: 10,7 km Timp de parcurs: 3 ore
Grad de dificultate: ușor Sezonabilitate: accesibil în toate anotimpurile
Atracții turistice: localitatea Asău, Valea Nogea, Culmea Runcu Stânelor

4. Asău - Pârâul Socer - Lac Osoiu

Marcaj: Triunghi albastru (TA) Altitudine plecare/sosire: 491 m/ 693 m
Altitudine maximă: 724 m Diferență de nivel: +271 m / - 69 m 
Lungime traseu: 2,88  km  Timp de parcurs: 1 oră
Grad de dificultate: ușor Sezonabilitate: accesibil în toate anotimpurile
Atracții turistice: localitatea Asău, Lacul Osoiu, Stânca Piatra Uriașului

5. Păstrăvăria Cărunta - Lac Solintar (1)

Marcaj: Triunghi galben (TG) Altitudine plecare/sosire: 788 m/1267 m
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Altitudine maximă: 1268 m  Diferență de nivel: +498 m / - 18 m 
Lungime traseu: 3,84 km  Timp de parcurs: 2-2,5 ore
Grad de dificultate: mediu Sezonabilitate: accesibil în toate anotimpurile
Atracții turistice: Valea Ciobănuș, Lacul Solintar

6. Păstrăvăria Cărunta - Lac Solintar (2)

Marcaj: Triunghi albastru (TA) Altitudine plecare/sosire: 780 m/1260 m
Altitudine maximă: 1261 m  Diferență de nivel: +486 m / - 13 m 
Lungime traseu: 4,2 km Timp de parcurs: 2-2,5 ore
Grad de dificultate: ușor Sezonabilitate: accesibil în toate anotimpurile
Atracții turistice: Valea Ciobănuș, Lacul Solintar

III. Munții Tarcăului și Ciucului - zona orașului Comănești 
trasee turistice în curs de amenajare și omologare 

1. Circuit Comănești - Mănăstire - Dealul Văiugei - Monument - 
Comănești

Marcaj: Triunghi roșu (TR) Altitudine plecare/sosire: 384 m
Altitudine maximă: 580 m Diferență de nivel: +241 m / - 242 m
Lungime traseu: 7,38 km Timp de parcurs: 2,5-3 ore
Grad de dificultate: ușor Sezonabilitate: accesibil în toate anotimpurile
Atracții turistice: Mănăstirea, Dealul Văiugii, monument

2. Comănești - Șupan - Vârful Lapoș

Marcaj: Cruce galbenă (CG) Altitudine plecare/sosire: 325m/1321 m 
Altitudine maximă: 1327 m Diferență de nivel: +1082 m / - 146 m 
Lungime traseu: 12,9 km  Timp de parcurs: 4-4,5 ore
Grad de dificultate: mediu Sezonabilitate: accesibil în toate anotimpurile
Atracții turistice: Vârful Lapoș, Cascada Șupănel.

3. Comănești - Vârful Lapoș

Marcaj: Triunghi Galben (TG) Altitudine plecare/sosire: 385m/1320 m 
Altitudine maximă: 1320 m Diferență de nivel: +1177 m / - 241 m 
Lungime traseu: 16,1 km  Timp de parcurs: 4,5-5 ore
Grad de dificultate: mediu Sezonabilitate: accesibil în toate anotimpurile
Atracții turistice: Vârful Lapoș.
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LEGENDĂ OBIECTIVE TURISTICE 

1.  Fostul punct vamal “Cetatea “Rákóczi” - Ghimeș-Făget
2.  Muzeul Feroviar - Ghimeş-Făget
3.  Complexul memorial de la Kontumac, de pe Dealul Biliboc - Ghimeş-Făget
4.  Ansamblul Monumental Emil Rebreanu – Palanca
5.  Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului” Diaconești - Agăș
6.  Mănăstirea „Pogorârea Sfântului Duh” Diaconești - Agăș
7.  Muzeul de Etnografie și Artă Contemporană “Dimitrie Ghika” - Comănești
8.  Gara (1899), monument istoric construit de ing. Elie Radu - Comănești
9.  Cimitirul Internaţional al Eroilor din Primul Război Mondial - Comănești
10.  Parcul “Băi”, cu izvoare de ape minerale - Moinești 
11.  “Pădurea cu pini” –arie protejată - Moinești
12.  Cetatea dacică  - Moineşti
13.  Monumentul „Dada” - Moinești
14.  Ansamblul conacului “Rosetti - Tescanu”, monument istoric - Berești-Tazlău
15.  Barajul și Lacul de acumulare Poiana Uzului - Dărmănești
16.  Pădurea “Izvorul Alb”, pe versantul drept al pârâului “Izvorul Alb” - arie protejată de de interes  
 național (rezervație naturală) - Dărmănești
17.  Palatul “Știrbei” (sf. sec. XIX) - monument istoric - Dărmănești
18.  Biserica “Sfinții Apostoli Petru și Pavel” - Dărmănești
19.  Ansamblul castelului “Ghika” (castelul și parcul familiei Ghika) – Dofteana
20.  Parcul Dendrologic sat Hăghiac – Dofteana
21.  Ochiul Huitorii, sau Ochiul meteorolog – Dofteana
22.  Fosta Mănăstire “Răducanu” (cuprinde Biserica “Buna Vestire”, ruinele, zidul din incintă, turnul  
 de intrare și mormântul lui Costache Negri - Târgu Ocna
23.  Monumentul Eroilor de pe Muntele “Măgura Ocnei” - Târgu Ocna
24.  Ansamblul bisericii “Sfântul Nicolae” – Târgu Ocna
25.  Mănăstirea “Înălțarea Domnului” de pe Muntele “Măgura Ocnei” - Târgu Ocna
26.  Baza turistică de agrement “Salina”, aflată în Mina de sare “Trotuș” - Târgu Ocna
27.  Parcul Măgura cu izvoarele minerale - Târgu Ocna
28.  Izvoarele minerale - Slănic Moldova
29.  Parcul stațiunii - Slănic Moldova
30.  Cheile și Cascada Slănicului - Slănic Moldova
31.  Cimitirul Internațional al Eroilor (cu osuar şi obelisc) - Slănic Moldova
32.  Pârtia de schi “Nemira” - Slănic Moldova
33.  Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, Borzești – Onești
34.  Muzeul Municipal de Istorie, Colecția Fundației Naționale George Călinescu – Onești
35.  Biserica Sfântul Nicolae- Onești
36.  Mănăstirea “Bogdana” (cu Biserica “Pogorârea Sfântului Duh”, Paraclisul, Stăreția, Chiliile,   
 Turnul clopotniță și Zidul de incintă) - Ștefan cel Mare
37.  Rezervația Naturală Buciaș (Cascada Buciaș, Cascada Fata Moartă, Schitul Buciaș și Păstrăvaria  
 Înțărcătoarea) –Mănăstirea Cașin
38.  Ansamblul Mănăstirii “Cașin” –Mănăstirea Cașin
39.  Monumentul Eroilor Cavaleriști din Primul Război Mondial – Oituz
40.  Biserica romano-catolică “Preasfânta Treime” -Oituz
41.  Biserica “Sfinții Împărați” (1913) – Oituz
42.  Cimitirul Eroilor din Primul Război Mondial – Oituz
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INFO UTILE*
Comuna Ghimeș-Făget
Pensiunea Turistică “ Deáky” **
Sat Ghimeș, str. Principală nr. 40 
Telefon: 0234 385 621, 0723 591 410
E-mail:  pensiunea.deaky@info-gyimes.ro
Pensiunea Turistică “Iringo” **
Sat Ghimeș, str. Principală nr. 37
Tel/Fax: 0234 385 621
Pensiunea Turistică “Ringo” **
Str. Principală nr. 37
Telefon: 0234 385 621
Pensiunea Turistică “Var” *
Comuna Ghimeș-Făget, str. Principală nr. 2
Telefon: 0234 385 655
Pensiunea “Aranyos”
(în curs de autorizare și clasificare turistică)
Sat Răchitiș
Tel: 0745 434 327
E-mail: pensiunea.arannyos@info-gyimes.ro
Camere de închiriat “Casa Ștefania” ***
Sat Tărhăuși, Șoseaua Națională, nr. 54
Tel: 0787 536 521
Web: facebook-square Casa-Stefania-392465764709408/
Pensiunea Biotur (în curs de autorizare și clasificare 
turistică)
Str. Principală, nr. 232, Ghimeș-Făget
Tel/Fax: 0040 234 385 885, Mobil: 0742 435 845
 

Comuna Palanca
Pensiunea Rebeca ***
Sat Cădărești, nr. 74
Telefon: 0744 394 129, 0740 032 807, 0234 385 301
E-mail: office@pensiune-rebeca.ro
Web: www.pensiune-rebeca.ro
Pensiunea “Păstrăvul de Aur”
(pensiune și păstrăvărie în curs de autorizare și 
clasificare turistică)
Sat Ciugheș
Tel: 0724 554 092; 0721 197 172
Pensiunea “Casa Crăciun” (în curs de autorizare și 
clasificare turistică)
Sat Cădărești
Tel: 0784641427; 0730 090 526 
Casa “Grig”
Comuna Palanca, sat Ciugheș
Locuri de cazare: 4 camere x 2 paturi. Acces la internet, 
televiziune, telefonie. Opțional, mâncare tradițională. 
Acces la bucătărie, frigidere, grătar. Posibilitate de jocuri 
de agrement, drumeții montane. 
Tel: 0723.599.794 (Dl. Ioniță)

Comuna Agăș
Pensiunea Turistică Bârlogul Ursului ***
Sat Sulța
Telefon: 0234 316 702, 0727 040 427, 0234 382 018 
Pensiunea Turistică Elena ***
Sat Cotumba, nr. 97 
Telefon: 0747 571 153

Comuna Asău
Pensiunea “Livada Minunată” ***
nr. 530 A, sat Apa Asău
E-mail: contact@livadaminunata.ro
Tel. 0741 360 647

Orașul Comănești
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică
Str. Pieții, bl.3, ap. 2
Tel: 0234 371 912; Fax: 0234 374 278
Web: http://www.comanesti-turism.ro
Pensiunea „La Excelentza” ****
Str. Cireșoaia din Cartier Vermești
Telefon: 0724 655 977, 0735 401 632 
Fax: 0234 370 561
E-mail: office@laexcelenta.ro 
Web: www.laexcelenta.ro 
G.P.S.  N 46.02455 / E 26.02904
Pensiunea „Cabana Șoimul” ***
Str. Moldovei, nr. 124
Telefon: 0727 307 445, 0744 704 746
E-mail: contact@cabanasoimul.ro 
Web: www.cabanasoimul.ro 
G.P.S.  N 46.2407559 /  E 26.2842189
Pensiunea „Casa Georgia” ***
Str. Moldovei, nr. 79
Telefon: 0234 374 459, 0725 805 223  
Fax: 0234 374 459
E-mail: casageorgia@ergio.ro 
Web: www.pensiune-georgia.ro 
G.P.S.  N 46.406174 / E 26.475158
Pensiunea „Prezident” **
Str. Moldovei, nr. 2
Telefon:  0234 374 528 
Fax:  0234 375 128
Snack Bar “Hei”
Str. Vasile Alecsandri, nr. 18
Telefon: 0372 722 920 
G.P.S. N 46.2511018 / E 26.2705764
Centrul de agrement “Trotuș”
Pe malul râului “Trotuș”, la S de Parcul “Ghika”
Telefon: 0234 374 272

Municipiul Moinești
Pensiunea “Royal” ****
Str. Libertății, nr. 44
Telefon: 0234 367 638, 0747 553 335, 0733 109 908
E-mail: receptie@pensiunea-royal.ro
Web: www.pensiunea-royal.ro
Pensiunea “Mario” ***
Str. Albotești, nr. 1
Telefon: 0744 117 717
E-mail: office@complexulmariomoinesti.ro
Web: www.complexulmariomoinesti.ro
Pensiunea “Davis “ ***
Str. Albotești, nr. 148/A
Telefon: 0733 680 818, 0733 680 817, 0234 362 119
E-mail: office@pensiuneadavis.ro
Web: www.pensiuneadavid.ro 
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Pensiunea “Ghizela” ***
Str. Zorilor, nr. 210
Telefon: 0726 832 099, 0748 842 249, 0743 319 156
Web: www.pensiuneaghizela.ro 
Popas turistic “Parc Pini” ***
Str. General Nicolae Șova, nr. 13 a
Telefon: 0234 361 284, 0753 570 787, 0749 269 269
E-mail: info@parcpini.ro 
Web: www.parcpini.ro 
Bungalow “Excelsior” ***
Str. Mihai Eminescu, nr. 8
Telefon: 0234 365 078, 0744 768 062
Web: www.pensiuneaexcelsior.ro
Pensiunea “Monden” **
Str. Zorilor, nr. 9
Tel: 0722 565 992
E-mail: adinaelena1@yahoo.com

Comuna Berești-Tazlău
Pensiunea Rosetti-Tescanu George Enescu **
Sat Tescani, nr. 126
Telefon: 0234 453 545
Pensiunea “Fyl Residence” ***
Sat Tescani, nr. 28 

Orașul Dărmănești
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică
Str. Victoriei, nr. 1 B
Tel: 0234 702 404
Web: www.turism-darmanesti.ro
Pensiunea “Himalaya” ****
Calea Trotușului, nr. 275
Telefon: 0334 100 503, 0722 518 198 
Pensiunea Uzu ***
Str. Uzinei, nr. 28
Telefon: 0742 553 496
Email: uzulv@yahoo.com, rezervari@pensiuneauzu.ro
Web: www.pensiuneauzu.ro
Pensiunea “Magic Garden” ***
Calea Trotușului, nr. 163 F
Telefon: 0234 356 520, 0741 610 817
E-mail: magicgarden_darmanesti@yahoo.com
Pensiunea “Cerbul” ***
Str. Barajului, nr. 17
Telefon: 0756 794 919
Pensiunea “Adolescența” ***
Punctul Izvorul Alb
Telefon. 0732 771 144, 0723 434 434, 0334 820 082
E-mail: luminitacojocarel@yahoo.com,
cojocarel.costina@yahoo.com

Comuna Dofteana
Pensiunea “Dofteana Park” ***
Sat Dofteana, pe domeniul castelului Ghika
Telefon: 0744 236 654
E-mail: dofteanapark@yahoo.com
Web: www.dofteanapark.ro
Pensiunea “Casa Creangă” **
Sat Dofteana
Telefon: 0234 352 461, 0744 605 870

Orașul-stațiune Târgu-Ocna
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică
Str. Parc Măgura, nr. 1
Tel: 0234 340 271; 0738 652 024
E-mail: cnipttgocna@yahoo.com
Hotel “Havana” ****
Str. C. Negri, nr. 110
Telefon: 0744 669 593, 0334 428 391
Web: www.havantarguocna.ro
Hotel “Măgura” **
Str. Trandafirilor, nr. 2
Telefon/Fax: 0234 344 444, 0728 184 111
E-mail: hotelmagura@hotelmagura.ro
Web: www.hotelmagura.ro
Pensiunea “Casa Creangă” ***
Str. Gălean, nr. 33 (Complex turistic)
Telefon. 0234 341 795; 0744 605 870
E-mail: casacreanga@yahoo.com
Web: www.casacreanga.ro
Pensiunea “Porţile Ocnei” ***
Str. Mosoare, nr .25
Telefon: 0751 230 490, 0747 250 646, 0747 254 547
Fax:  0334 819 909
E-mail: office@portileocnei.ro,
portileocnei@yahoo.com
Web: www.portileocnei.ro
Motel “Anda” ***
Str. Costache Negri, nr. 127 A
Telefon: 0234 344 144,  0744 338 085, 0735 007 106
Fax: 0234 344 143
E-mail: dobrenita@yahoo.com;
Web: www.motelanda.ro
Pensiunea “Cioca” **
Str. Poieni, nr. 46 bis
Telefon: 0736 690 341, 0234 341 369; 0234 341 320
Pensiunea “Elena” ***
Str. Ştefan Comănescu, nr.14
Telefon: 0744 582 095, 0723 563 676
E-mail: pensiunea.elena.tgocna@gmail.com 
Web: www.pensiuneaelenatgocna.wordpress.com
Pensiunea “Casa Elena” ***
Str. Alexandru Vlahuță, nr. 12
Telefon: 0234 341 795, 0744 605 870  
Pensiunea “Casa Andreea”  **
Str. Costache Negri, nr. 78
Telefon: 0745 308 779, 0234 344 171
Vila “Casa Cristal” ***
Str. Văleni, nr. 10
Telefon: 0744 111 554, 0744 219 866
E-mail: contact@complex-cristal.ro
Web: www.complex-cristal.ro
Camere de închiriat “Vivaldi” **
Str. Victoriei, nr. 70
Telefon: 0334 802 901
Camere de închiriat “Casa Tradițiilor” **
Str. C. Negri, nr. 66
Telefon: 0748 365 468 
Baza de tratament și Centrul SPA Hotel “Măgura”
Str. Trandafirilor, nr. 2
Telefon: 0234 344 444
E-mail: hotelmagura@hotelmagura.ro
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Baza turistică de agrement “Salina”
Str. Salinei, nr. 12
Telefon: 0234 344 017
Fax: 0234 344 022
E-mail: salina@salina.ro
Program: 
01 Octombrie - 30 Martie, orele 7.00 - 15.00,
ultima intrare la orele 14.00
01 Aprilie - 30 Septembrie, orele 7.00 - 17.00,
ultima intrare la orele 16.00
Noul Creangă SPA (Pensiunea “Casa Creangă”)
Str. Gălean, nr. 13
Telefon: 0773 732 268
E-mail: creangaspa@yahoo.com 

Orașul-stațiune Slănic-Moldova 
Hotel “Perla” ****
Str. Vasile Alecsandri, nr. 36
Telefon: 0234 704 704
Fax: 0338 816 437
E-mail: contact@hotelperlaslanic.ro
Web: www.hotelperlaslanic.ro
Complex Turistic “Panoramic” ****
Str. Vasile Alecsandri, nr. 22
Tel: 0234 702 999; 0799 765 794
E-mail: rezervari@complex-panoramic.ro
Web: www.complex-panoramic.ro
Hotel “Nemira” ****
Str. V. Alecsandri, nr. 7
Telefon și Fax: 0234 348 381
E-mail: receptie@hotelnemira.ro
Web: www.hotelnemira.ro
Hotel “Coroana Moldovei” ****
Str. Porumbeilor, nr. 1
Telefon: 0234 348 888 0743 171 001
E-mail: office@coroana-moldovei.ro
Web: www.Coroana-Moldovei.ro
Hotel “Dobru” ***
Str. Armoniei, nr. 2  
Telefon :0758 254 192, 0234 348 475, 0737 554 455
E-mail: hoteldobru@yahoo.com
Web: www.hoteldobru.ro
Hotel “Venus” **
Str. M. Eminescu, nr.1
Telefon: 0234 348 192, 0234 348 027, 0751 270 642
Fax: 0234 348 718
E-mail: receptie.smoldova@alfahotels.ro
Vila “Siam” *****
Str. Porumbeilor, nr. 4
Telefon: 0749 371 385, 0234 348 337
E-mail: marialacatusu@vilasiam.com
Web: www.vilasiam.com
Vila “Moldavia Class” ****
Str. N. Bălcescu, nr. 18
Telefon: 0745 137 129
E-mail: moldaviabest@gmail.com
Web: www.moldaviaclass.ro
Pensiunea “Cristal” ****
Str. N. Bălcescu, nr. 70
Telefon: 0744 219 866, 0234 348 004
E-mail: contact@complex-cristal.ro
Web: www.complex-cristal.ro

Pensiunea “Poiana Verde” ****
Str. N. Bălcescu, nr. 89
Telefon: 0234 348 444, 0740 240 705
E-mail: office@poiana-verde.ro
Web: www.poiana-verde.ro
Pensiunea “Poiana Verde” ***
Str. N. Bălcescu, nr. 89
Telefon: 0234 348 444, 0740 240 705
E-mail: office@poiana-verde.ro
Web: www.poiana-verde.ro
Casa “Moldavia Best” ***
Str. Păltiniș, nr. 2
Telefon: 0740 618 045
E-mail: moldaviabest@yahoo.ro
Web: www.moldaviabest.ro
Pensiunea “Izvoare” ***
Str. N. Bălcescu, nr. 2
Tel: 0744 597 705
E-mail: pensiuneaizvoare@yahoo.com
Web: facebook-square Pensiunea-Izvoare
Pensiunea “Casa Donna Byanca” ***
Str. N. Bălcescu, nr. 54
Telefon: 0745 599 095, 0234 348 509 
Vila “Teleconstrucția” ***
Str. V. Alecsandri, nr. 8
Telefon: 0744 503 301, 0744 503 300
Fax: 0234 348 304
E-mail: office@hotelteleconstructia.ro
Web: www.hotelteleconstructia.ro
Vila “Rica” ***
Str. V. Alecsandri, nr. 24
Telefon: 0728 973 020;
Web: facebook-square  VilaRicaSlanicMoldova
Vila “Ioana” ***
Str. Ion Creangă, nr. 9
Telefon: 0744 510 146, 0234 348 400
E-mail: office@slanic-moldova.ro
Vila “Edi” ***
Str. Primăverii, nr. 29 A
Telefon: 0723 627 748
E-mail: complex.edi.slanic@gmail.com
Web: www.complexedi.ro
Pensiunea “Eden Maison” ***
Str. N. Bălcescu, nr. 84
Telefon: 0740 553 793, 0742 099 985
E-mail: edenmaison@gmail.com
Pensiunea “Păltiniș” ***
Str. Păltiniș, nr. 4
Telefon: 0745 621 675, 0234 348 155, 0730 633 533
E-mail: office@pensiunepaltinis.ro
Pensiunea “Casa Albă” ***
Str. N. Bălcescu, nr. 59
Telefon: 0745 177 246, 0234 348 803
E-mail: contact@pensiunecasaalba.ro
Pensiunea “Miruna” ***
Str. Sărăriei, nr. 11
Telefon: 0744 776 710
Web: www.mirunaslanicmoldova.ro
Pensiunea “Sabina” ***
Str. N. Bălcescu, nr. 52
Telefon 0234 312 581, 0744 617 253
Pensiunea “Lorena” ***
Str. N. Bălcescu, nr. 52
Telefon: 0744 617 253
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Pensiunea “Stejarul” ***
Str. Poiana Soarelui nr. 2
Telefon: 0745 325 378, 0731 660 525
Web: www.pensiuneastejarulslanic.eu
Pensiunea “Cosalina Grande” ***
Str. Izvorului, nr. 1
Telefon: 0742 804 826
Web: facebook-square cosalinagrande
Vila “Pufu” **
Str. V. Alecsandri, nr. 1
Telefon: 0234 348 019
Fax: 0234 348 080
Vila CFR 2** (în curs de renovare)
Str. V. Alecsandri, nr. 13
Telefon/Fax: 0234 348 560
Ferma “Stâna Dacilor” **
Punctul “Bolovanu”
Telefon: 0744 219 866
E-mail: contact@complex-cristal.ro
Web: facebook-square ferma.sd.slm
Pensiunea “Rodica” **
Str. N. Bălcescu, nr. 96
Telefon: 0234 348 420
Pensiunea “Flora” **
Str. N. Bălcescu. nr. 78
Telefon: 0744 210 664
Fax: 0234 348 191
Pensiunea “Liana” **
Str. N. Bălcescu, nr. 70
Telefon: 0744 219 866
Vila “Roua Florilor” **
Str. N. Bălcescu. nr. 72 H
Telefon: 0741 030 901
Casa “Bamby” **
Str. N. Bălcescu nr. 12 A
Telefon: 0740 018 791, 0234 348 151, 0741 707 878
Pensiunea “Casa Cosmin” **
Str. N. Bălcescu, nr. 84
Telefon: 0744 378 654, 0745 690 260
Web: facebook-square airoaiecatalin
Pensiunea “Caraffa” **
Str. N. Bălcescu, nr. 96 A
Telefon: 0744 533 322 
Web: facebook-square Pensiunea-Caraffa
Pensiunea “Maria” *
Str. N. Bălcescu, nr. 97
Telefon: 0234 348 727, 0744 857 281
Camere de închiriat “Casa Andra”
Str. N. Bălcescu, nr. 39
Tel: 0746 012 919
Web: www.casa-andra-slanic-moldova.hotelmix.ro
Camere de închiriat “New Green” ***
Str. N. Bălcescu, nr. 48
Telefon: 0746 255 779
E-mail: pensiuneanewgreen@gmail.com
Web: www.pensiuneanewgreen.com
Camere de închiriat “Pridvorul Haiducilor” ***
Str. Oituz, nr. 1 A
Telefon: 0745 805 257
E-mail: rezervari@pridvorulhaiducilor.ro
Web: www. pridvorulhaiducilor.ro

Camere de închiriat “Casa Andra” ***
Str. N. Bălcescu, nr. 39
Telefon: 0746 012 919
Camere de închiriat “Casa Doina” ***
Str. N. Bălcescu, nr. 42A
Web: facebook-square Casa-Andra-Slanic-Moldova
Camere de închiriat “Casa Ana” **
Str. N. Bălcescu, nr. 23
www.facebook.com/people/Casa-Anna
Camere de închiriat “Casa Andrei” **
Str. N. Bălcescu, nr. 18C
Telefon: 0740 131 925, 0740 100 749 
Web: facebook-square pensiuneaandreislanicmoldova
Camere de închiriat “Casa Nasty” **
Str. Ștefan cel Mare, nr. 17F
Telefon: 0751 836 639
Web: facebook-square CASA-NASTY
Popas Turistic “Cascada” 
Str. N. Bălcescu, nr. F.N. (Zona B, Cascada) 
Telefon: 0234 348 833
Restaurant clasic “Crama Domnească”  
Str. Vasile Alecsandri, nr. 12 (Parcul stațiunii) 
Telefon: 0749 015 236, 0752 109 404
Restaurant clasic “Cascada” 
Str. N. Bălcescu, nr. 1 A 
Telefon: 0752 041 505
Web: www.restaurantslanicmoldova.ro
Restaurant “Taverna Slănicului”
Str. N. Bălcescu (zona Cascada)
Telefon:  0747 823 582
E-mail: celmare.alina@yahoo.com
Web: facebook-square Restaurant-Taverna-Slanicului
Restaurant clasic și Bar de zi “Expres”
Str. N. Bălcescu nr. 7
Telefon: 0234 348 080; 0751 103 656
Restaurant “Casa Montană” (în incinta păstrăvăriei)
Telefon: 0744 501 588
Sanatoriul Balnear Slănic-Moldova 
Str. N. Bălcescu nr.7
Telefon: 0234 348 129
Fax: 0234 348 184
E-mail: sanatoriulslanic@clicknet.ro
Baza de tratament Hotel “Venus”
Str. Mihai Eminescu nr. 1
Telefon: 0234. 348. 027
Fax: 0234. 348.718
Email: receptie.smoldova@alfahotels.ro
Web: www.alfahotels.ro
Baza de tratament Pensiunea “Cristal”
Str. N. Bălcescu nr. 70
Telefon: 0744. 219. 866 sau 0744. 111. 554
Fax: 0234. 348. 004
Email: ciurlicaliana@yahoo.com
Web: www.cristal.info-tur.ro
Pârtia de schi “Nemira”
Str. N. Bălcescu nr. 44 C
Telefon: 0371 023 073
Fax: 0372 008 823
Web: www.partianemira.ro 
GPS: 46. 215208, 26.449992
Sala de Sport
Str. Vasile Alecsandri, nr. 4
Tel: 0234 348 119
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Municipiul Onești
Complexul Muzeal Borzești (Biserica “Adormirea Maicii 
Domnului” și Muzeul de Cultură și Artă Religioasă)
Calea Adjudului,nr. 1, pe DN 11A, Onești - Adjud
Telefon: 0234 321 112; 0745 032 939 
Preot paroh Petrică Cautiș)
E-mail: cautispetrica@bisericaborzesti.ro 
Program: Luni - Duminică: 9.00 - 16.00 
Pentru doritori, complexul este deschis
și în afara programului. 
Detalii se stabilesc la telefon: 0745 032 939
Muzeul Municipal de Istorie Onești
str. Republicii, nr. 45 A
Telefon: 0234 324 052 
Fax: 0234 313 911
E-mail: muzmunonesti@yahoo.com 
Program: Luni - Joi: 7:30 - 16:00;
Vineri: 7:30 - 13:00; Sâmbătă, Duminică: Închis
Colecția Fundației Naționale “George Călinescu”
str. Belvedere nr. 1, sc. VI, parter
Telefon: 0234 321 010
E-mail: cthciobanu@yahoo.com
Program: Zilnic: 11.00 - 13.00, 17.00 - 19.00
Biblioteca Municipală “Radu Rosetti” Onești
B-dul Oituz, nr. 13A
Telefonl/Fax: 0234 312 202
E-mail: bibli_on@yahoo.com 
Program: Luni, Marți, Miercuri și Vineri: 8.00 - 17.00; 
Joi: 8.00 - 19.00; Sâmbătă și Duminică - Închis
Hotel “Trotuș” ***
Str. Emil Rebreanu, nr. 1
Telefon: 0234 316 702, 0234 316 311
E-mail: receptie@hoteltrotus.ro 
Hotel “Parc” ** 
B-dul Republicii, nr. 43
Telefon: 0234 31 02 02, Tel: 0751 495 888
Pensiunea “First Class” ****
Str. Redului, nr. 130
Telefon: 0234 318 083, 0742 252 332, 0744 939 464 
Web: www.pensiuneafirstclass.ro 
Pensiunea “Hanul Marisano” ***
Calea Brașovului, nr. 52
Telefon 0234 312 333, 0724 310 198, 0724 310 058 
E-mail:contact@marisano.ro 
Motel “La Strada” **
Calea Brașovului, 1A
Telefon: 0751 077 310
Pensiunea “La Cherry” **
Calea Brașovului, nr. 1
Telefon: 0334 738 828
E-mail: contact@lacherry.ro 

Comuna Ștefan cel Mare
Pensiunea “Ferma Nouă” ***
Sat Bogdana, nr.182, în apropierea Mănăstirii Bogdana
Tel: 0758 880 880, 0744 708 549, 0751 832 134
E-mail: la_ferma_veche@yahoo.com
Web: www.lafermaveche.ro

Camere de închiriat “La Ferma Veche” ***
Sat Bogdana, nr.182, în apropierea Mănăstirii Bogdana
Tel: 0758 880 880, 0744 708 549, 0751 832 134
E-mail: la_ferma_veche@yahoo.com
Web: www.lafermaveche.ro

Comuna Mănăstirea Cașin
Pensiunea “Adriana” *** (complet ecologică)
Sat Scutaru, str. Scutarului
(la intrarea în rezervația Buciaș)
Telefon: 0726 828 489, 0766 481 766
Pensiunea “Înțărcătoarea” **
Ocolul Silvic Mănăstirea Cașin
Telefon: 0234 331 614

Comuna Oituz
Colecţia de etnografie “Gheorghe Grigore Caităr”
sat Oituz, nr. 1343
Program: 10.00 - 14.00
Custode: Constanța Ghioldum
Telefon: 0234 337 550
Muzeul Etnografic Poiana-Sărată
Șoseaua Principală, nr. 226
Telefon: 0234 337 759
Persoană contact: Marian Petrescu
Biserica romano-catolică “Preasfânta Treime”
Str. Principală, nr. 1185,
Telefon/Fax: 0234 337 006
Pensiunea “Casa Benedetta” 3***
Sat Oituz, nr. 10
Telefon: 0742 838 845
E-mail: acasa@casa-benedetta.ro
Pensiunea “Margareta” 2**
Sat Hârja, nr. 260
Telefon: 0234 350 285, 0754 901 942
E-mail: pensiuneamargareta@yahoo.com
Camere de închiriat “Hanul Codreanu” 2**
Sat Hârja, Punctul “Sarosa”
Camere de închiriat “Tabăra Creștină Codreanu” 2**
Sat Hârja, Punctul “Pistoaia”
 în imobilul proprietate SC “Transbus” SA 
Pensiunea agroturistică “Maria”, 3***
Sat Poiana Sărată, nr. 170
Camere de închiriat “Oana & Lush” 3***
Sat Poiana Sărată, str. Halos, nr. 1
Telefon: 0741 168 014
Motel “Poiana Sărată” 2**
Sat Poiana Sărată, nr. 137
Telefon:  0234 337 886
E-mail: office@poianasarata.ro

*Conform listei structurilor de primire turistice cu 
funcțiuni de cazare clasificate, publicată de Ministerul 
Turismului
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