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Ce este și cui se adresează Ruta cultural turistică Atrium? 

 

Sistemul de recunoaştere voluntară din partea Ministerului 

Antreprenoriatului și Turismului urmăreşte conştientizarea actorilor din turism 

asupra semnificaţiei patrimoniului cultural material şi imaterial pentru societate 

şi pentru generaţiile următoare. 

Ruta Culturală Europeană ATRIUM, este o rută cultural turistică ce 

traversează Europa de la Vest spre Est având ca scop de a disemina, proteja și 

promova patrimoniul european asociat cu arhitectura și istoria secolului XX, 

axându-se în special pe perioada ce marchează regimurile totalitare și dictatoriale 

din Europa. 

Din 2014, ATRIUM este una din cele 32 rute culturale certificate ale 

Consiliului Europei  din care face parte și Ruta Culturală  Europeană “ATRIUM 

- Arhitectura Regimurilor Totalitare din Secolul XX”.  

Ne dorim să fim parte a acestui proiect european cu cartierele din orașele 

din Depresiunea Petroșani – Valea Jiurilor: 

- Petrila: Lonea:  

- Petroșani: Dimitrov; 

- Aninoasa: 

- Vulcan: cartierul vechi 

- Paroșeni: blocurile energeticienilor și blocurile … 

- Lupeni: Nivelt 

- Uricani: Orașul Vechi și Sterminos. 

Din Ruta Culturală Europeană ATRIUM, mai fac parte orașele Ștei şi Iaşi, 

ce au fost reconfirmate, în primă instanţă, de Comisia Europeană, rezultat care 

demonstrează implicarea continuă și atentă a autorităţilor locale, membre ale 

acestei reţele, la care ne dorim să aderăm în vederea promovării valorilor culturale 

ale Depresiunii Petroșani – Valea Jiurilor. 



Arhitectura regimurilor totalitare în memoria urbană a Europei) își are baza 

într-un patrimoniu urban și arhitectural comun în Europa, care poate fi 

numit ”disonant” sau ”inconfortabil”. 
Regimurile totalitare și autocratice, care au caracterizat o mare parte din 

Europa în deceniile centrale ale secolului 20, au avut un impact major asupra 

peisajului urban și rural. În timp ce Europa democratică, care a ieșit din cel de-al 

Doilea Război Mondial și din căderea zidului Berlinului, se bazează ferm pe 

opoziția față de regimurile totalitare și autocratice, patrimoniul lor construit 

rămâne pe străzile orașelor noastre. 

Traseul Cultural ATRIUM reunește experiențe cu amprenta arhitecturii 

sovietice și este recomandată pentru a descoperi elemente istorice comune în 

localitățile din Depresiunea Petroșani – Valea Jiurilor.  

Contextul istoric al arhitecturii cartierelor construite în periioada SovRom 

trebuie căutat în aproape toate localitățile din România, mai ales în localitățile 

care au început o industrializare forțată de conducerea duală sovieto-română.  

Se pot observa cele două etape ale ale arhitecturii din regimul totalitarism 

comunist din perioada 1950 – 1989: 

- Prima etapă cu o puternică amprentă sovietică 

- Etapa a doua, cea în care se poate observa o cu totul altă arhitectură, 

realizată în perioada socialistă. 

Depresiunea Petroșani – Valea Jiurilor este o comunitate, Ținutul 

Momârlanilor, cu o puternică amprentă lăsată de regimul totalitarist comunism, 

ce se vede și în prezent mai ales în cartierele  construite în perioada 1950 – 1975, 

perioada timpurie a comunismului, când în asociație cu  sovieții (perioada 

SOVROM) s-a început modernizarea și construirea cartierelor din orașele din 

Depresiunea Petroșani – Valea Jiului. 

 

 

 

 



Fișa tehnică  
 

1. Denumirea 

rutei 
Ruta cultural turistică a cartierelor construite în perioade 

totalitariste 

 din  

Depresiunea Petroșani – Valea Jiurilor 
 

2. Tematica 

rutei 

- Cultură; 
- Arhitectură; 
- Istorie; 

- Obiceiuri și tradiții; 
- XXX.  

3. Descrierea 

obiectivelor 

turistice 

incluse în rută 

1. Denumire obiectiv: 

Orașul Petrila. Cartierul Lonea 
 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

45⁰ 26’57” N 

23⁰ 25’28” E 

 

Posibilități acces: 
DN 66 – dinspre Tg. Jiu și Hațeg (S și N) 
DN 7A – Voineasa (E) 

DN 66A – Vulcan – Lupeni – Uricani (V) 

Program: 

Non Stop 

Taxă de vizitare: 
Nu  

 

Fotografii: 

 



 
Autor:  

Sorin Inel 

 

2. Denumire obiectiv: 

Orașul Petrila.  
 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

45⁰ 26’31” N 

23⁰ 22’51” E 

 

Posibilități acces: 
DN 66 – dinspre Tg. Jiu și Hațeg (S și N) 
DN 7A – Voineasa (E) 

DN 66A – Vulcan – Lupeni – Uricani (V) 

 

Program: 

Non Stop 

 

Taxă de vizitare: 

Nu 

 

Fotografii: 



 
 

 
Autor:  

Sorin Inel  

 

3. Denumire obiectiv: 

Municipiul Petroșani. Cartierul Dimitrov 
 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

45⁰ 26’57” N 

23⁰ 22’16” E 

 



Posibilități acces: 
DN 66 – dinspre Tg. Jiu și Hațeg (S și N) 
DN 7A – Voineasa (E) 

DN 66A – Vulcan – Lupeni – Uricani (V) 

 

Program: 

Non Stop 

 

Taxă de vizitare: 
Nu 

 

Fotografii: 

 
 

 
 



 
Autor:  

Sorin Inel - CNIPT Uricani 

 

 

4. Denumire obiectiv: 

Municipiul Petroșani. Cartierul Aeroport 
 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

45⁰ 24’15” N 

23⁰ 22’24” E 

 

Posibilități acces: 
DN 66 – dinspre Tg. Jiu și Hațeg (S și N) 
DN 7A – Voineasa (E) 

DN 66A – Vulcan – Lupeni – Uricani (V) 

 

Program: 

Non Stop 

 

Taxă de vizitare: 
Nu 

 

Legendă: 
Cartierul Aeroport din Municipiul Petroșani a  fost construit după al doilea 
război mondial pe locul unde funcționa o baza aeriană nemțească de mici 
dimensiuni. 

 

Fotografii: 



 
 

 
Autor:  

Ionel Anastasescu 

 

 

5. Denumire obiectiv: 

Orașul Aninoasa  
 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

45⁰ 24’38” N 

23⁰ 18’49” E 

 

Posibilități acces: 
DN 66A – Vulcan – Lupeni – Uricani (V) 

DJ 666B 

 



Program: 

Non Stop 

 

Taxă de vizitare: 
Nu 

 

Fotografii: 

 
 

 
 



 
Autor:  

Sorin Inel 

Dan Gavrilă 

 

 

6. Denumire obiectiv: 

Orașul Vulcan 
 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

45⁰ 22’35” N 

23⁰ 17’13” E 

 

Posibilități acces: 
DN 66A – Petroșani – Uricani 

DJ 666 – Dealu Babi 

DJ 664 – Pasu Vâlcan 

 

Program: 

Non Stop 

 

Taxă de vizitare: 
Nu 

 

Fotografii: 

 

 

 



 
 

 
 Autor:  

Internet 

 

7. Denumire obiectiv: 

Orașul Vulcan. Cartierul Coroești. 
 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

45⁰ 22’33” N 

23⁰ 17’35” E 

 

Posibilități acces: 
DN 66A – Petroșani – Uricani 

DJ 666 – Dealu Babi 

DJ 664 – Pasu Vâlcan 

 

Program: 

Non Stop 

 

Taxă de vizitare: 
Nu 



 

Fotografii: 

 
 

 
 



 
Autor:  

Sorin Inel 

 

8. Denumire obiectiv: 

Cartierul Paroșeni din Vulcan 
 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

45⁰ 21’36” N 

23⁰ 14’46” E 

 

Posibilități acces: 
DN 66A 

Program: 

Non Stop 

 

Legendă: 
Este împărțit în două părți, cartierul Energeticienilor și blocurile Intervenții (2 

blocuri care erau destinate echipelor de specialiști sovietici) 
 

Fotografii: 

 
 



 
 

 
 

 
Autor:  

Sorin Inel - CNIPT Uricani 

Dănesc Ionel 
 

9. Denumire obiectiv: 



Municipiul Lupeni 
 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

45⁰ 21’07” N 

23⁰ 12’11” E 

 

Posibilități acces: 
DN 66A 

 

Program: 

Non stop 

 

Taxă de vizitare: 
Nu 

 

Fotografii: 

 
 

 
 



 
 

 
Autor:  

Sorin Inel 

 

10. Denumire obiectiv: 

Cartierul Sterminos din orașul Uricani 
 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

45⁰ 20’02” N 

23⁰ 07’42” E 

 

Posibilități acces: 
DN 66A 

 

Program: 

Non Stop 

 

Legendă: 
Caprtierul Sterminos este locul de unde a început construcția orașului Uricani, 
în acest cartier construindu-se primele blocuri de locuințe și clădirea 

administrativă a fostei Exploatări miniere Uricani. 
 

Fotografii: 



 
 

 
Autor:  

Sorin Inel - CNIPT Uricani 

 

 

11. Denumire obiectiv: 

Cartierul Orașul Vechi din Uricani 
 

Amplasament din punct de vedere geografic: 

45⁰ 20’02” N 

23⁰ 07’42” E 

 

Posibilități acces: 
DN 66A  spre Băile Herculane 

DJ 672C spre Comuna Runcu 

 

Program: 

Nu 

 



Taxă de vizitare: 
Nu 

 

Fotografii: 

 
 

 
 

 



 
 

 
 
Autor:  

CNIPT Uricani 

 

 

4. Lungimea 

totală a rutei: 
40 km (secțiunea Depresiunea Petroșani – Valea Jiurilor) 

Peste 2000 km (dacă va fi încorporată în Ruta culturală ATRIUM) 
5. Durata:  1 zi 

 În funcție de disponibilitatea și timpul liber al vizitatorului 
6. Beneficiari 

(grupuri - 

țintă) 

Ruta cultural turistică a cartierelor construite în perioade totalitariste din 

Depresiunea Petroșani – Valea Jiurilor se adresează deopotrivă turiștilor din țară 
și din străinătate, care îşi doresc să descopere îndeaproape Destinația turistică 
Depresiunea Petroșani – Valea Jiurilor, să cunoască sau să studieze arhitectura 
unui regim totalitarist apus în urmă cu 32 de ani, să vadă efectul culturii 
totalitariste asupra elementelor de artă tradiţională, să studieze etnologia și 
etnogeneza metisării combinate ale culturii momârlanilor cu elemente ale 
culturii comuniste, muzeografilor, specialiştilor în domeniul geografiei, 



geologiei, culegătorilor de folclor și celor care doresc să cunoscă istoria locurilor 
şi preţioasa moştenire culturală a Văii Jiului. 

7. Descrierea 

rutei 

Ruta cultural turistică a cartierelor construite în perioade totalitariste din 

Depresiunea Petroșani – Valea Jiurilor se dorește a face parte din memoria 
urbană a comunităților asupra cărora regimul tutalitarist de sorginte sovietică 
(SovRom) a lăsat amprente asupra ideologiei, mentalităților și a culturii 

individului ce a trăit și supraviețuit în acea perioadă. 
8. Transport  autoturism, autocar, microbus - curse regulate, cicloturism 

9. Localități de 
tranzit 

Lonea (Petrila), Oraș Petrila, Municipiul Petroșani, Iscroni (Aninoasa), Orașul 
Aninoasa, Municipiul Vulcan, Paroșeni (Vulcan), Municipiul Lupeni, Oraș 
Uricani 

10. Unități de 
cazare și de 
alimentația 
publică 

Pizzeria Number One 

Stațiunea turistică Parâng peste 500 locuri cazare 

Hotel Petroșani – 60 locuri cazare 

Tahoo Pub 

Domeniul schiabil Pasul Vâlcan peste 50 locuri cazare 

Restaurant Heaven Inn 

Stațiunea turistică Straja peste 1000 locuri cazare 

Pizzeria Mama Mia 

Restaurant Montana 

Stațiunea turistică Uricani peste 300 locuri cazare 

Casa Amicii 

Pizeria Poema 

11. Posibilități de 
agrement 

Sezonul hibernal: schi, snowboard în stațiunile turistice, drumeții, etc; 

Sezonul de vară; parcuri aventură, drumeții, școli scubadiving, alpinism, 
escaladă, speologie, călărie, cicloturism, etc. 

12. Centre de 

informare 

turistică 

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Petroșani 
Centru de Informare Vulcan 

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Straja – Lupeni 

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Uricani 
 

13. Acoperire 

GSM 

100% 

14. Asistență SMURD 

SALVAMONT 

15. Acoperire 

GSM 

100% 

16. Bibliografie Mircea Baron, Cărbune și societate în Valea Jiului, Ediția a II-a revăzută și 

adăugită, Volumele I, II și III, Editura Universitas, Petroșani, 2020 

Alte surse: 

https://ro.wikipedia.org/ 

https://romaniadategeografice.net/unitati-admin-teritoriale/orase/orase-

u/uricani/ 

https://ro.wikipedia.org/
https://romaniadategeografice.net/unitati-admin-teritoriale/orase/orase-u/uricani/
https://romaniadategeografice.net/unitati-admin-teritoriale/orase/orase-u/uricani/


 

17. Imagini Ionel Anastasescu 

Ionel Dănescu 

Savu Emilian 

Ioan Pardos 

Gabi Coca Trofin 

Miruna Inel 

Sorin Inel 

 

18. Video https://youtu.be/-9SHLUQH0fY  

 

18. Harta ruta 

culturală 

 

 

https://youtu.be/-9SHLUQH0fY
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Ruta cultural turistică ATRIUM 

Secțiunea Depresiunea Petroșani – Valea Jiurilor 

 

 

Ansamblurile de locuințe construite în perioada 1950 – 1960 (perioada SovRom) 

”Lipsa de poziţie a arhitecţilor întreţinea o confuzie greu definibilă, care 

arunca tot ce se construise după război sub oprobriul (public?) faţă de fostul 

regim şi îi lipea automat eticheta (difamantă?) de ,,arhitectură comunistă”, 

care înlocuia asertoric orice judecată de valoare. O spuneau studenţii, cărora 

încă li se vorbea prea puţin despre arhitectura perioadei; o spuneau însă cu 

aceeași uşurătate şi personalităţi mediatice, şi oameni de cultură care navigau 

şi ei într-o neaşteptată lipsă de criterii şi de informare. Creştea un fel de ,,pată 

albă”, un anormal hiat istoric, acoperit numai de umbra molipsitoare a Casei 

Poporului, ce continua să ne domine şi în discurs. 

Ana Maria Zahariade, Arhitectura în proiectul comunist. 

România 1944-1989, București: Editura Simetria, 2011 

 

Realizarea acestei rute a clădirilor de locuințe construite în anii ce au urmat celui de-al doilea 

război mondial, ani în care stalinismul a lăsat amprente profunde prin societățile SovRom, atât în 

Țatră cât și în Depresiunea Petroșani – Valea Jiurilor, perioadă cunoscută ca având un elan pro 

sovietic, extrem de serioasă şi consistentă, făcută cu realizarea și investigarea unor imagini realizate 

la fața locului a fiecărui imobil în parte după o perioadă destul de lungă în care acestea nu au fost 

întreținute corespunzător sau au fost cârpite cu elemente noi ale modermismului actual, scot la 

lumină o epocă în care în România s-a construit foarte mult, nu întotdeauna neinteresant, nu 

întotdeauna lipsit de interes profesional, mereu cu implicarea puterii politice ale cărei apropieri de 

subiect şi intervenţii sunt excelent surprinse şi revelate. 

Depresiunea Petroșani – Valea Jiurilor se poate mândrii cu o dezvoltare locală puternică în 

perioada comunistă (1950 – 1989), atunci când pentru a extrage patriei cât mai mult cărbune au fost 

aduși la muncă în minele de huilă mii de lucrători din diferite zone ale României, fapt ce a obligat 

structura supremă de partid (comunist) să se implice în dezvoltarea, mărirea și construirea de 

locuințe pentru a oferii lucrătorilor condiții normale de trai. 
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Astfel se pot observa două etape ale dezvoltării comunităților: perioada SovRom și perioada 

comunistă (perioada Ceaușescu). 

Ce au fost SovRom-urile?  

1949 - La 20 august se înființează Societatea româno - sovietică pe acțiuni pentru exploatarea 

și desfacerea cărbunelui ”SOVROM – CĂRBUNE”. 

 

Insigna Societății SovRom Cărbune 

După încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, Uniunea Sovietică a făcut presiuni 

pentru includerea în guvernele postbelice a unor reprezentanți ai Partidul Comunist din România, 

recent reintrat în legalitate (partidul fusese interzis în 1924 pe motivul acceptării 

tezei cominterniste „a dreptului popoarelor oprimate din România imperialistă la autodeterminare 

până la despărțirea de stat”), în vreme ce liderii necomuniști erau eliminați în mod constant. 

În primii ani de dominație comunistă resursele României au fost exploatate de sovietici prin 

intermediul companiilor mixte româno-sovietice SovRom, înființate după încheierea conflagrației 

mondiale pentru a gestiona plata uriașei datorii de război către URSS, stabilită prin Tratatul de Pace 

de la Paris la suma deloc neglijabilă.  

SovRom-urile nu au fost ceva specific românesc, sovieticii înființând asemenea societăți 

mixte în toate țările care trebuiau să le plătească despăgubiri de război. 

 

Cartierul Dimitrov – Petroșani. Foto: Sorin Inel 

De asemenea în perioada SovRom se pot observa trei momente cheie ale arhitecturii 

clăririlor, primele proiecte analizate aparțin perioadei post 1950 – perioada stalinistă.  
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Al doilea moment începe atunci când secretarul general al Partidului Muncitorilor Români, 

Gh. Gheorghiu-Dej, a dat undă verde pentru a construi versiunea românească a comunismului.  

1954 a fost anul în care a început procesul de destalinizare în România, făcând ecou 

discursului lui Hrușciov. Aceasta a determinat reevaluarea legislației de inspirație sovietică 

referitoare la urbanism și arhitectură. 

În același an, Uniunea Arhitecților a adoptat câteva rezoluții cu impact semnificativ asupra 

arhitecturii. În consecință, arhitectura modernistă a revenit în favoarea, s-a permis referirea la 

modele internaționale de urbanism și s-a încurajat un raport echilibrat între soluțiile prefabricate și 

unice.  

Al treilea moment esențial începe în 1965-1966, când proaspătul ales președinte Nicolae 

Ceaușescu a pus bazele viziunii sale asupra arhitecturii rezidențiale, apogeul fiind în anii 1980 – 

1989, astfel în toate orașele și comunitățile din Depresiunea Petroșani se disting trei mari modele 

arhitecturale: perioada SovRom, perioada socialismului și perioada antebelică. 

De menționat că în perioada SovRom, sovieticii au încercat să controleze România. 

SovRom-urile au creat mai multe zeci de mii de locuri de muncă. Apoi, după urma SovRom-

urilor, patrimoniul acestora a rămas în proprietatea statului român: lucrări de infrastructură, căi 

ferate, drumuri, rafinării, conducte petroliere subterane, utilaje, mijloace de transport, dar și cartiere 

de locuinţe muncitoreşti. 

 

   

Sursa: Internet  
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Destalinizarea  s-a făcut fără înlocuirea conducerii partidului şi a statului astfel că legislaţia 

comunistă în domeniul arhitecturii şi al construcţiilor şi instituţiile centralizate, care au generat-o şi 

care au condus întreaga activitate, au fost inspirate direct din sistemul sovietic, dar fuseseră 

concepute pentru a pune capăt exercitării liberale a profesiunii. 

În acest context apare şi Hotărârea CC al PMR şi a Consiliului de Miniştri al RPR cu privire 

la planul general de reconstrucţie (socialistă), în care sunt trecute în revistă legile care aveau să 

guverneze exercitarea profesiunii. Cu unele modificări şi completări, această legislaţie va păstra în 

structura ei păcatul originar, acela de a fi fost născută în URSS.  

Sunt puse în practică idei noi bazate pe: necesitatea folosirii exclusive a experienţei sovietice 

şi folosirea tipizării proiectelor de locuinţe. 

Astfel sunt implicate societățile miniere, acestea se angajau ca, în limita posibilităților, să 

asigure întregului personal, locuință în mod gratuit. 

Pentru a asigura aceste locuințe, având în vedere caracterul special a zonei (depresiune 

intramontană, acces îngreunat în special iarna datorită căderilor de zăpadă, temperature scăzute în 

sezonul hivernal, risc de inundații în perioadele cu precipitații abundente, etc.) și a faptului că 

datorită salariilor mai mari decât în alte zone ale țării s-a observat o migrație internă sporită, 

personalul care se angaja în Depresiunea Petroșani venea din alte părți ale țării, iar Societățile 

miniere erau interesate în a crea condiții de locuit cât mai bune. 

 

Uricani, bloc prevăzut cu balcun pentru nomenclatura comunistă, cu ocazia defilărilor de 1 Mai și 23 August. 

Foto: Sorin Inel 

Structura și gruparea spațiilor de locuit au fost proiectate conform unei gândiri riguroase,în 

care s-a urmărit gruparea personalului în funcție de nivelul de pregătire și de specificul preocupărilor 

cotidiene, astfel încât existau colonii minerești sau cartiere și străzi care grupau doar locuințe pentru 

funcționari, maiștri, ingineri. 
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Schimbarea a apărut în 11 Iunie 1948 în urma actului naționalizării, când în urma demolării 

coloniilor minerești s-a trecut la realizarea unor ample programe de construcții de cartiere de blocuri 

de locuințe. 

 

Act de propietate – acțiuni Mina Uricani. Sursa Nicu Hada. 

La 27 Mai 1946, Serviciul Construcții din Direcțiunea Minelor arată că în anul 1946 vor fi 

construite: 

1. două blocuri a câte 4 locuințe pentru lucrători în Petroșani; 

2. zece blocuri a câte patru locuințe  pentru lucrători în Livezeni; 

3. patru blocuri a câte patru locuințe pentru funcționari în Livezeni. 

Se prevede începerea lucrărilor la locuințe în Petroșani: 1-2 blocuri a câte 8 locuințe; 5-6 

blocuiri a câte patru locuințe pentru lucrători și alte 2 blocutri pentru funcționari. 

La 4 Iunie 1946, Direcția Minelor Petroșani cere aprobarea Consiliului de Administrație al 

Societății ”Petroșani” pentru demararea altor lucrări: 

1. mărirea unor locuințe de tip 1 (10 locuințe), de tip 2 (22) și de tip 3 (40) pentru familiile 

du peste 4 copii; 

2. se preconizează realizarea unor amsambluri de locuințe noi, pentru a asigura 

posibilitățile de cazare a celor ce urmau să vină în valea Jiurilor. 

La expunerea făcută în data de 29 Iunie 1052 la încheierea Consfătuirii pe țară a muncitorilor 

minieri din industria carboniferă, prim secretar al Partidului Muncitorest Român și președinte al 

Consiliului de Miniștri, Gh. Gheorghiu-Dej, a arătat că până la sfârșitul primului plan cincinnal 

(1951 – 1955) se vor construe în Valea Jiului 5.000 de apartamente din cele 9.000 de apartamente 

promise în toate regiunile carbonifere.  
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La începutul lunii Octombrie 1948, încep lucrările de construcție a unor blocuri de locuințe 

la Lupeni, pentru angajații Fabricii ”Vâscoza”, primul bloc de locuințe preconizându-se a fi terminat 

până la 1 Ianuarie 1949. 

Anul 1949 se crează la Livezeni (în zona stadionului) un cartier nou cu 8 blocuri de locuințe, 

iar până la 15 octombrie se vor mai preda șase blocuri (pentru salariații din comerț) și încă două 

pentru muncitorii de la C.F.R. până la data de 15 Decembrie 1949. 

La data de 7 Noiembrie 1949 se dau în folosință la Petroșani, pentru mineri, primele 24 de 

apartamente. 

În anul 1950 minerii din Valea Jiurilor vor primi în folosință 64 de apartamente, iar în 1951, 

încă 118 apartamente. Până în Noiembrie 1052 au mai fort terminate 160 de apartamente, iar până 

la sfârșitul anului încă câteva zeci. 

Anul 1951 se începe la Lonea construirea a opt blocuri de locuințe cu 108 apartamente, care 

vor fi terminate până la 23 august 1952. Tot la Lonea, în luna Iunie a lui 1952, se începe construcția 

a țncă șase blocuri de locuințe cu peste 100 de apartamente. 

În primele zile ale anului 1952, la Uricani, se deschide un șantier de construcții pentru 

construirea a 400 de apartamente și edificarea Orașului Nou. Astfel în iulie 1952, Trustul 7 

Construcții Petroșani terminând săparea a o fundații de blocuri der locuințe, unui din blocuri a ajuns 

la primul etaj, urmează să se mai deschidă un șantier, unde se va începe construcția de noi blocuri 

de locuințe. 

Se lucră în ritm alert, astfel ca în luna Decembrie să fie finalizate șase blocuri cu câte 141 

de apartamente, iar la alte 11 blocuri cu 207 apartamente se lucra. La începutul anului 1953 se maid 

au în folosință patru blocuri cu 36 apartamente și un cămin ce 207 locuri. 

În anul 1954, la 20 mai, într-un articol de ziarul Steagu Roșu găsim ”Uricani – un orășel al 

minerilor”1 unde citim despre cele peste 300 de familii care s-au instalat în cele 517 apartamente 

nou construite și care alcătuiesc un viitor oraș. 

Tot în anul 1954 se construiește Clubul Muncitoresc, actuala Casă de Cultură Uricani, de 

către Întreprinderea 704 Construcții Uricani din cadrul Trustului 7 Construcții Petroșani. 

La Lupeni în anul 1952, se construiesc cinci blocuri cu 20 de apartamente, două blocuri cu 

24 de apartamente și două blocuri cu 156 de apartamente.  

În Vulcan, în Iulie 1952 ia ființă in șantier de construcții pe un teren așezat în mijlocul 

comunei, pentru construirea unui nou cartier compus din zeci de blocuri de locunțe pentru mineri, 

astfel că în centrul orașului, în Iunie 1954 se înălțau zeci de blocuri cu peste 300 de apartamente. 

                                                           
1 Dumitru Ghiță, Vasile Camilar, Uricani-un orășel al minerilor, Steagul Roșu, VI (IX), 1954, nr. 1451, p. 2 
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În anul 1953 în Valea Jiului au fost date în folosință 1.427 de apartamente și s-au construit 

pentru tineri 25 de cămine de nefamiliști pentru 2.000 de persoane. 

O sinteză a construcțiilor realizate în perioada avântului stalinist prin societățile SovRom 

până în anul 1954, în Valea Jiurilor se arată că: 

- la Uricani s-a început edificarea unui nou oraș muncitoresc, ridicându-se deja 27 de 

blocuri cu 500 apartamente; 

- la Lupeni: 

o Cartierul Braia cu șapte blocuri pentru 44 de familii; 

o Sohodol, 11 blocuri cu peste 300 de apartamente 

o la Viscoza  cinci blocuri cu câte 112 apartamente; 

o lângă Filatură se ridică un cartier nou cu 416 apartamente. 

- la Petrila și Lonea au fost ridicate peste 30 de blocuri cu peste 600 de apartamente; 

- la Petroșani s-a construit: 

o un nou cartier muncitoresc (Dimitrov); 

o un grup de 12 blocuri cu 288 de apartamente (Colonia de jos). 

În anul 1954 în cinstea zilei de 23 August au gost date în folosință 386 de apartamente în 

orașele Lupeni, Uricani, Petrila, Lonea și Petroșani. 

Între anii 1950 – 1960 în plină perioadă a avântului revoluționar Stalinist, sub directa 

coordonare a partidelor de sorginte comunistă, în Valea Jiurilor s-au construit 15.767 apartamente, 

pentru ca îm perioada 1960 – 1989 să fie construite peste 30.000 de apartamente (într-o nouă etapă 

de construcție a socialismului). 

Desi noile cartiere de blocuri au fost construite cu bani de la bugetul Statului, Societatea 

SovRom Cărbune le-a gestionat până la 1 Ianuarie 1960, prin propia structură constituită în acest 

scop, în vederea unei mai bune gospodăriri a fondului propiu de locuințe (H.C.M. nr. 8/12 din 

Ianuarie 1960) 

 

Orașul Petrila 

Date generale 

Oraşul Petrila se află în partea central-vestică a României, în provincia istorică Transilvania, 

în extremitatea de Sud Est a judeţului Hunedoara, în zona de Nord Est a Depresiunii Petroşani, la 

poalele de Nord - Vest ale Munţilor Parâng, la 630 – 675 m altitudine, în regiunea de confluenţă a 

pâraielor Taia şi Băniţa cu râul Jiu de Est, în renumita zonă cunoscută sub numele de ”Depresiunea 

Petroșani” sau “Valea Jiului”, la intersecţia paralelei de 45º27’00” latitudine nordică cu meridianul 

de 23º25’12” longitudine estică, la 6 km Nord-Nord Est de municipiul Petroşani şi 90 km Sud Est 

de municipiul Deva, reşedinţa jud. Hunedoara.  
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Din punct de vedere demografic, Petrila face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie 

de 24 241 loc. (1 ian. 2019), din care 12 051 loc. de sex masc. şi 12 190 fem. Suprafața de 310 km², 

din care 9,6 km² în intravilan; densitatea: 2 525 loc./km². La recensământul populaţiei din 20-31 

octombrie 2011, din totalul celor 22 692 loc., 19 969 de persoane erau români (88,0%), 1 048 

maghiari (4,6%), 165 rromi (0,7%) şi 1 510 loc. (6,7%) aparţineau altor etnii (germani, evrei, slovaci 

ş.a.).  

Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensământ s-au înregistrat 17 244 ortodocşi 

(76,0%), 1 479 penticostali (6,5%), 1 312 romano-catolici (5,8%), 506 reformaţi (2,2%), 281 

Martorii lui Iehova (1,2%) şi 1 870 (8,3%) aparţineau altor confesiuni (baptişti, unitarieni, greco-

catolici, creştini după evanghelie, adventişti de ziua a şaptea, evanghelişti, musulmani ş.a.), erau 

atei, fără religie sau cu religie nedeclarată. Situată la capătul unei linii de cale ferată, care vine de la 

Petroşani (sector de cale ferată închis în anul 2015), Petrila a fost un important centru de exploatare 

şi de ameliorare (preparare) a huilei (minele Petrila şi Lonea, deschise în anul 1840), cu extracţii 

intensificate după anul 1859.  

Vestita regiune a Văii Jiului, este o zonă cu bogate zăcăminte de cărbune superior (huilă), 

cu o capacitate calorică foarte mare, extinse pe o suprafaţă de circa 170 km², având orizonturi 

carbonifere cu o grosime de circa 300-400 m, în care mina Lonea este cea mai întinsă (cu galerii 

care însumează circa 60 km) şi cea mai adâncă mină din România şi din Europa (sub 1 000 m). La 

Petrila funcţionează o staţie de brichetare a cărbunelui. Producţie de mobilă, de cherestea, de 

confecţii şi tricotaje.  

În arealul oraşului Petrila funcţioneaza trei microhidrocentrale. Bibliotecă publică, 

inaugurată la 26 iulie 2001, cu peste 10 000 de exemplare. Muzeul mamei, inaugurat în anul 2012, 

unic în România şi în Europa, a fost realizat din iniţiativa caricaturistului Ion Barbu, în casa în care 

a copilărit, dedicat mamei sale, Virginia Barbu. Colecţia de exponate include obiecte de familie, 

obiecte de bucătărie, fotografii ş.a., precum şi donaţii ale unor oameni de cultură (artişti, poeţi, 

scriitori) referitoare la mamele lor. 

Istoric 

În perimetrul localităţii componente Jieţ, în punctul numit Hududeu, a fost descoperit (în 

1962) un tezaur monetar alcătuit din denari romani şi numeroase bucăţele din aur, datând din secolul 

3 d.Hr. Localitatea Petrila apare menţionată documentar, pentru prima dată, în anul 1493, într-un 

act de danie semnat de regele Ungariei Vladislav I către cneazul român Mihail Cânde (“… boierul 

Mihail Cânde stăpâneşte moşiile aflate la Peterella” – arealul de azi al oraşului Petrila). În anul 1499, 

Petrila este consemnată în documente ca sat cu caracter păstoresc. În 1788, această zonă a fost 

devastată de invazia otomană. În perioda 1830-1840 au fost descoperite aici zăcăminte de cărbuni 

superiori (huilă), care au început să fie exploatate, cu mijloace rudimentare, în 1840 de fraţii 
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Hoffmann din Braşov. În perioada 1840-1900, o dată cu intensificarea extracţiei cărbunelui, au fost 

aduşi în această regiune muncitori din Ungaria, Cehia, Polonia şi Italia care au întemeiat Colonia 

Lonea, devenită după 1918 Colonia Brătianu, iar apoi satul Lonea, care a fost înglobat în comuna 

Petrila. Comuna Petrila a fost declarată oraş în 1956, azi având în subordine administrativă 4 

localităţi componente: Cimpa, Jieţ, Răscoala şi Tirici. 

Monumente 

Biserica ortodoxă cu hramul “Sfântul Gheorghe” a fost construită în anii 1922-1932, pictată 

în 1982-1983 de preotul P. Iacobescu (sfinţită la 18 sept. 1983) şi restaurată în anul 2002); biserica 

“Sfântul Ilie” din fostul sat Popi (azi cartier al oraşului Petrila), a fost construită în anii 1937-1938 

(sfinţită la 20 iulie 1938) pe cheltuiala lui Nicolae Gavrilescu, după planurile arhitectului italian 

Guido Lorenzzi, pictată de Eugen Gâscă şi restaurată în anul 2000; biserica “Sfânta Muceniţă 

Varvara” din cartierul Lonea a fost sfinţită în anul 1928, reparată în 1968, repictată în frescă în 1992 

de Radu Mărculescu, restaurată în 2019 şi sfinţită la 12 ian. 2020; biserica “Sfânta Treime”, zidită 

în perioada 1926-1932, după planurile arhitectului A. Ludovic, posedă un iconostas realizat în lemn, 

în anii 1933-1934, de către Aurel Cotârlă şi pictat în 1937 de P. Timoc şi N. Covaci şi sfinţită la 21 

mai 1941; în fosta localitate componentă Taia, înglobată în oraşul Petrila la 17 febr. 1968, se 

află biserica “Sfântul Nicolae”, construită în anii 1882-1886, restaurată în 1991-1992, repictată în 

frescă, în 1995-1997, de Constantin Ciubuc din Curtea de Argeş şi resfinţită la 2 mai 1999; în 

localitatea componentă Cimpa există biserica “Schimbarea la Faţă”, construită în anii 1965-1969, 

restaurată în 2019-2020 şi resfinţită la 1 martie 2020; la Petrila se mai află biserica ortodoxă cu 

hramul “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, zidită în perioada 2011-2016 şi sfinţită la 31 ian. 2016, 

o biserică romano-catolică (1911-1914), o biserică reformată (1916-1920) şi casa memorială a 

romancierului, filozofului şi eseistului Ion Desideriu Sârbu, inaugurată în 1994 şi reamenajată în 

anul 2010.  
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Foto: Dan Gavrilă 

În centrul orașului se află ansamblul monumental ”Lacrima minerului” opera a artistului 

local Ladislau Schimdt, ce reprezintă o lacrimă care cade spre cer.  

În orașul Petrila există două rezervaţii natural: Cheile Jieţului (10 ha) şi Cheile Taia (2 ha). 

Sursa: 

https://romaniadategeografice.net/unitati-admin-teritoriale/orase/orase-p/petrila/ 

România Geografică - Dan Ghinea 

 

         

https://romaniadategeografice.net/unitati-admin-teritoriale/orase/orase-p/petrila/
https://romaniadategeografice.net/


 

CNIPT Uricani - VisitUricani 

P
a

g
e

1
1

 

         

   

Orașul Petrila. Foto: Sorin Inel & Miruna Inel 

 

 

Municipiul Petroşani 
Date generale 

Municipiul Petroşani se află în partea central-sud vestică a României, în provincia istorică 

Transilvania, în extremitatea de Sud-Est a judeţului Hunedoara, în depresiunea cu acelaşi nume, la 

610-650 m altitudine, pe râul Jiu de Est, la intersecţia paralelei de 45°24’44” latitudine nordică cu 

meridianul de 23°22’24” longitudine estică, la 93 km Sud-Est de municipiul Deva – reşedinţa 

judeţului Hunedoara; 41 606 loc. (1 ian. 2019), din care 20 035 loc. de sex masc. şi 21 571 fem. 

Supr.: 210,8 km2, din care 18,2 km2 în intravilan; densitatea: 2 286 loc./km2. La recensãmântul 

populaţiei din 20-31 oct. 2011, din cei 37 160 loc., 30 926 de persoane erau români (83,2%), 2 250 

maghiari (6,1%), 597 rromi (1,6%), 116 germani (0,3%) şi 3 271 loc. (8,8%) aparţineau altor etnii 
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(italieni, polonezi, slovaci, evrei, chinezi, cehi ş.a.). Din punct de vedere confesional, la acelaşi 

recensãmânt s-au înregistrat 28 585 ortodocşi (76,9%), 2 474 romano-catolici (6,7%), 1 017 

reformaţi (2,7%), 779 penticostali (2,1%), 260 martorii lui Iehova (0,7%), 207 greco-catolici (0,6%), 

174 baptişti (0,5%), 113 unitarieni (0,3%) şi 3 551 loc. (9,5%) aparţineau altor confesiuni (adventişti 

de ziua a şpatea, evanghelişti, creştini de rit vechi, creştini dupã evanghelie, musulmani, mozaici 

ş.a.), erau atei, fără religie sau cu religie nedeclarată. Linia de c.f. Petroşani – Simeria a fost 

construită în anii 1868-1869, fiind una dintre cele mai vechi linii de cale feratã de pe teritoriul actual 

al României, iar gara feroviarã a fost inauguratã la 25 august 1869. Totodatã, Petroşani este unul 

dintre cele mai importante şi mai vechi (din 1840) centre de exploatare şi prelucrare a huilei. În 

cadrul economiei municipiului Petroşani se produc piese de schimb pentru industria minierã, 

mobilã, cherestea, aparataj electric, tricotaje, preparate din carne şi lapte ş.a. La Petroşani 

funcţioneazã o Universitate cu profil tehnic de minerit, inauguratã la 7 decembrie 1948 cu numele 

“Institutul Cãrbunelui”, numit din anul 1952 “Institutul de Mine Petroşani”, o Universitate Tehnicã, 

înfiinţatã în 1990, un Institut de Cercetãri şi Proiectãri Miniere, un Institut de Securitate Minierã, un 

Teatru dramatic, inaugurat în 1948 (azi poartã numele “Ion D. Sârbu”), cu sediul în clãdirea fostului 

cazinou al funcţionarilor (construitã în 1905, modificatã şi renovatã în 1981-1983), azi declaratã 

monument istoric, o Casã de Culturã a Sindicatelor, construitã în 1966 şi renovatã în 1979, o Casã 

de Culturã a Studenţilor, gãzduitã în clãdirea fostului spital de copii “Principele Mircea”, construitã 

în anii 1922-1925, azi declaratã monument istoric, un Muzeu al Mineritului, inaugurat în 1961 şi 

gãzduit într-o clãdire datând din anul 1900, declaratã monument istoric, un stadion cu 20 000 de 

locuri, inaugurat la 1 august 1962 şi renovat în anul 2004 ş.a. Municipiul Petroşani reprezintã un 

punct de plecare şi de acces spre Munţii Parâng. 

Istoric 

Aşezarea Petroşani a luat fiinţă în jurul anului 1640 prin stabilirea în aceastã zonã a unor 

păstori atraşi de bogatele pãşuni de aici, veniţi din Ţara Haţegului, din satul Petros, care au atribuit 

localitãţii, întemeiatã de ei, numele Petroşeni (din 1818 localitatea are grafia actualã – Petroşani). 

Prima menţiune documentarã a localitãţii Petroşani dateazã din anul 1788. Dezvoltarea accentuatã 

a aşezãrii a început o datã cu exploatarea zãcãmintelor de huilã (în 1840) şi a continuat în ritm 

accelerat dupã deschiderea mai multor galerii de minã în perioada 1845-1867 – perioadã în care a 

avut loc mari migraţii de mineri germani veniţi din Bucovina şi din unele zone ale Transilvaniei. În 

1869, în arealul oraşului a fost descoperit un tezaur monetar din argint, alcãtuit din 200 de 

tetradrahme macedonene emise de regele Filip II (359-336 î.Hr.), tatãl lui Alexandru Macedon. La 

sfârşitul secolului 19, Petroşani a fost declarat comunã urbanã, în 1930 a devenit oraş, iar la 17 

februarie 1968 a fost trecut în categoria municipiilor. Petroşani are în subordine administrativã 4 

localitãţi componente : Dâlja Mare, Dâlja Micã, Peştera şi Slãtinioara. Extinderea cãtre Sud a 
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muncipiului Petroşani a inclus în arealul sãu fostul sat Livezeni, devenit, astfel, cartier al 

municipiului. 

Monumente 

Clãdirea fostului cazinou al funcţionarilor (azi sediul Teatrului dramatic “Ion D. Sârbu”), 

datând din anul 1905, declaratã monument istoric; clãdirea Muzeului Mineritului, datând din anul 

1900, azi monument istoric; clãdirea fostului spital de copii “Principele Mircea” (azi sediul Casei 

de Culturã a Studenţilor), construitã în anii 1922-1925, declaratã monument istoric; clãdirea 

Judecãtoriei (1910); bisericile ortodoxe cu hramurile “Pogorârea Duhului Sfânt” (1887-1897), cu 

picturi murale interioare realizate  în anii 1972-1973 de Ion Diaconu şi  restaurate în anii 2005-2006, 

iar biserica reparatã în 1998 şi 2009; “Sfântul Nicolae” (sfinţitã la 22 iun. 1900 şi reparatã în 

perioada 2006-2009), cu picturi murale interioare executate în frescã în anii 1968-1971 de Ioan 

Cozila din Sibiu şi restaurate în 2006-2009; “Sfinţii Împãraţi Constantin şi Elena”, construitã în anii 

1930-1940, cu picturi murale interioare realizate în frescã de Iosif Vasiu din Bucureşti; “Sfânta 

Treime”, ziditã în 1936-1940 şi reparatã în 1965-1966 şi 1976-1977, cu picturi murale interioare 

executate în frescã în 1965-1966 de Constantin Niţulescu din Bucureşti şi restaurate în 1983 de Petre 

Achitenie din Bucureşti; “Izvorul Tãmãduirii”, construitã în anii 1946-1950 (pe locul unei vechi 

biserici care data din 1775) şi reparatã în anii 2008-2010; “Buna Vestire”, construitã în perioada 13 

iulie 2008-11 iulie 2010; catedrala ortodoxã “Sfântul Ilie”, aflatã în construcţie din anul 2011, cu un 

paraclis cu hramul “Acoperãmântul Maicii Domnului”, sfinţit la 21 nov. 2011, în care se ţin slujbele 

pânã la finalizarea construcţiei catedralei; biserica ortodoxã “Sfânta Varvara” (1994-1997, sfinţitã 

la 27 nov. 1997); biserica romano-catolicã, ziditã între 15 august 1886 şi 13 iulie 1887 şi restauratã 

în 1923-1924, 1957 şi 1995-2000; biserica reformatã (1886-1888). 

Sursa: 

https://romaniadategeografice.net/unitati-admin-teritoriale/municipii/municipii-p/petrosani/ 

 

https://romaniadategeografice.net/unitati-admin-teritoriale/municipii/municipii-p/petrosani/
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Aninoasa 

Date generale 

Oraşul Aninoasa se află în partea de Sud Vest a României, în provincia istorică Transilvania, 

în extremitatea de Sud Est a judeţului Hunedoara, în Depresiunea Petroşani, în bazinul carbonifer 

Valea Jiului, la poalele de Sud Est ale M-ţilor Retezat, la 556-650 m altitudine, pe valea pârâului 

Aninoasa şi pe cea a râului Jiu de Vest, la intersecţia paralelei de 45°22’43” latitudine nordicã cu 

meridianul de 23°18’36” longitudine estică, la 95 km Sud Est de municipiul Deva (reşedinţa 

judeţului Hunedoara) şi 8 km Vest de municipiul Petroşani. Din punct de vedere demografic, 

Aninoasa face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 4 523 loc. (1 ian. 2019), din care 

2 251 loc. de sex masc. şi 2 272 fem. Supr.: 34 km2, din care 3,8 km2 în intravilan; densitatea: 1 

190 loc./km2. La recensământul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din cei 4 360 loc., 3 711 persoane 

erau români (85,1%), 298 rromi (6,8%), 172 maghiari (3,9%) şi 179 loc. (4,2%) aparţineau altor 

etnii (germani, italieni ş.a.). Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensãmânt s-au înregistrat 

3 592 de ortodocşi (82,4%), 278 romano-catolici (6,4%), 133 penticostali (3,1%), 65 reformaţi 

(1,5%) şi 292 loc. (6,6%) aparţineau altor confesiuni (Martorii lui Iehova, greco-catolici, baptişti, 

unitarieni, evanghelici ş.a.), erau atei, fără religie sau cu religie nedeclarată. Exploatarea şi 

prelucrarea lemnului. În perioada 1880 – 17 apr. 2006 (când a fost închisă mina), la Aninoasa s-au 

efectuat exploatări de huilã; producţie de oxigen. Bibliotecă orăşenească. 

Istoric 

Prima menţiune documentarã a localitãţii dateazã din anul 1435, iar în 1442 apare 

consemnatã ca aşezare ruralã cu numele Bãrbãtenii de Jos (denumire pãstratã pânã în 1733). În 

1913, Aninoasa avea statut de comunã rurală, iar la 18 apr. 1989 a fost declarată oraş, având în 

subordine ad-tivă satul Iscroni. 

https://romaniadategeografice.net/unitati-admin-teritoriale/judete/judete-h/hunedoara/
https://romaniadategeografice.net/unitati-admin-teritoriale/municipii/municipii-p/petrosani/
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Monumente 

Castelul “Maderspoch” (sec. 19); în satul Iscroni se aflã biserica având dublu hram – 

“Înãlţarea Domnului” şi “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, construitã în anii 1926-1928 (sfinţitã 

la 9 mai 1929) pe locul unei biserici din lemn ridicatã în 1791, care la rândul ei fusese construitã pe 

locul alteia din lemn, incendiatã de turci în anul 1788; în oraşul Aninoasa se aflã Arborele-

lalea (Liriodendron tulipifera), care face parte din familia Magnoliaceae, de talie mare (40-50 m 

înãlţime si 2-4 m diametrul trunchiului), originar din America de Nord, declarat monument al 

naturii. Acest arbore a fost adus din Franţa, în anul 1880, de cãtre Anne Margarette Maderspoch, 

soţia baronului Maderspoch, care l-a sãdit în grãdina care înconjura castelul în care locuiau. 

 

Sursa: 

https://romaniadategeografice.net/unitati-admin-teritoriale/orase/orase-a/aninoasa/ 

 

  

  

https://romaniadategeografice.net/unitati-admin-teritoriale/orase/orase-a/aninoasa/
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Aninoasa. Foto: Sorin Inel &Dan Gavrilă 

Vulcan 

Date generale 

Municipiul Vulcan se află în partea central-sud vestică a României, în provincia istoricã 

Transilvania, în zona de Sud Est a judeţului Hunedoara, în regiunea centrală a Depr. Petroşani, la 

610 m alt., la poalele de NE ale M-ţilor Vâlcan, pe râul Jiu de Vest, la intersecţia paralelei de 

45°22’52” latitudine nordică cu meridianul de 23°17’29” longitudine estică, la 13 km SV de 

municipiul Petroşani şi 102 km S-SE de municipiul Deva; 28 085 loc. (1 ian. 2019), din care 14 006 

loc. de sex masc. şi 14 079 fem. Supr.: 87,3 km2, din care 12,2 km2 în intravilan; densitatea: 2 302 

loc./km2. La recensãmântul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din cei 24 160 loc., 21 250 de persoane 

erau români (88,0%), 1 155 maghiari (4,8%), 321 rromi (1,3%), şi 1 434 loc. (5,9%) aparţineau altor 

etnii (germani, polonezi, cehi, ucraineni, italieni, sârbi ş.a.). Din punct de vedere confesional, la 

acelaşi recensãmânt s-au înregistrat 19 145 ortodocşi (79,2%), 1 513 romano-catolici (6,3%), 707 

reformaţi (2,9%), 545 penticostali (2,3%), 287 martorii lui Iehova (1,2%), 142 greco-catolici (0,6%), 

112 baptişti (0,5%) şi 1 709 loc. (7,0%) aparţineau altor confesiuni (unitarieni, creştini dupã 

evanghelie, adventişti de ziua a şpatea, evanghelişti, creştini de rit vechi, musulmani ş.a.), erau atei, 

fără religie sau cu religie nedeclarată. Staţie de c.f. (din 1870). Vechi centru de expl. a huilei (primele 

lucrări de extracţie a cărbunelui datează din anii 1850–1870). Centrală electrică şi de termoficare 

(300 MW), în localitatea componentă Jiu-Paroşeni, retehnologizată şi modernizată în anul 2009. 

Centru de reparare a utilajelor miniere. Construcţii de stâlpi hidraulici pentru mină; instalaţie de 
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brichetare a cărbunelui. Producţie de conf. şi tricotaje, de lanţuri şi arcuri; prelucr. lemnului. Spital 

inaugurat în 1910, reabilitat în anii 2006-2008, 2014-2015 şi 2017. Telegondolă. 

Istoric 

În zona pasului Vâlcan a fost descoperit un tezaur monetar roman, precum şi un bust din 

bronz aurit, care înfăţişează un luptător cu coif şi scut, iar în cartierul Crivadia au fost scoase la 

iveală urmele unui atelier meşteşugăresc din perioada romană. Localitatea s-a format prin unirea a 

două sate (Crivadia şi Vaidei), locuite de ciobani veniţi din Ţara Haţegului, şi apare menţionată 

documentar, prima oară, în 1462, ca aşezare rurală cu numele Wolkan, pe vechiul drum 

transcarpatic care lega Depr. Haţeg, prin pasul Vâlcan, cu Oltenia. În anii 1455 şi 1787, localit. a 

fost devastată de turci. Declarat oraş în 1953 şi municipiu la 20 dec. 2003; are în subordine ad-tivă 

2 localit. componente: Dealu Babii şi Jiu-Paroşeni. 

Monumente 

Biserica având hramul “Duminica Orbului” (aparţinând Parohiei Vulcan II), dominată de un 

turn cu ceas, a fost construită de comunitatea greco-catolică, în anii 1906-1907, după planurile 

arhitectului italian Giacinto Puttini, restaurată în anul 1924, preluată de cultul ortodox în anul 1948, 

restaurată în anii 1959, 1970, 1974 (când a fost şi pictată în frescă de Ioan N. Diaconu) şi 

2004; biserica “Sfinţii Apostoli Patru şi Pavel”, zidită în anii ’70 ai secolului 20 pe locul unei biserici 

din lemn care data din anul 1870, pictată în tempera de Petru Iacobescu şi sfinţită în 1980; biserica 

romano-catolică, având hramul “Adormirea Maicii Domnului”, a fost zidită în anii 1910-1911 

(sfinţită la 3 dec. 1911) după planurile arhitecţilor Biró Ernő şi Giacinto Puttini; în localitatea 

componentă Dealu Babii se află schitul “Sfântul Nicolae” (de călugări), întemeiat în anul 1992, cu 

un paraclis cu hramul “Sfântul Nicolae”, construit în 1998, din lemn cu pereţii interiori căptuşiţi cu 

blocuri mici de BCA, tencuiţi şi pictaţi în frescă de Ieromonahul Porfirie Cuciuc de la mănăstirea 

Cozia. Biserica schitului, cu hramul “Sfinii Apostoli Petru şi Pavel” a fost zidită după anul 1998. 

Sursa: 

https://romaniadategeografice.net/unitati-admin-teritoriale/municipii/municipii-v/vulcan/ 

  

https://romaniadategeografice.net/unitati-admin-teritoriale/municipii/municipii-v/vulcan/
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Vulcan. Foto: Sorin Inel 
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Vulcan. Cartierul Paroșeni și Ansamblul de locuințe ”Intervenție”. Foto Ionel Dănescu & Sorin Inel 

Lupeni 

Date generale 

Municipiul Lupeni se aflã în partea central-vesticã a României, în provincia istoricã 

Transilvania, în zona de Sud a judeţului Hunedoara, în Depresiunea Petroşani, la 700 m altitudine, 

la poalele de Nord ale Munţilor Vâlcan, pe râul Jiu de Vest, la intersecţia paralelei de 45°21’37” 

latitudine nordicã cu meridianul de 23°14’18” longitudine esticã, la 18 km Sud Vest de 

municipiul Petroşani; 26 049 loc. (1 ian. 2019), din care 13 030 loc. de sex masc. şi 13 019 fem. 

Supr.: 77,7 km2, din care 10,1 km2 în intravilan; densitatea: 2 876 loc./km2. La recensãmântul 

populaţiei din 20-31 oct. 2011, din totalul de 23 390 loc., 19 365 de persoane erau români (82,8%), 

1 566 maghiari (6,7%), 771 rromi (3,3%), 69 germani (0,3%) şi 1 619 loc. (6,9%) aparţineau altor 

etnii (polonezi, italieni, ucraineni, evrei ş.a.). Din punct de vedere confesional, la acelaşi 

recensãmânt s-au înregistrat 17 717 ortodocşi (75,7%), 1 249 romano-catolici (5,3%), 957 reformaţi 

(4,1%), 603 penticostali (2,6%), 338 greco-catolici (1,4%), 320 baptişti (1,4%) şi 2 206 loc. (9,4%) 

aparţineau altor confesiuni (Martorii lui Iehova, unitarieni, adventişti de ziua a şaptea, evanghelişti, 

creştini dupã evanghelie ş.a.), erau atei, fãrã religie sau cu religie nedeclaratã. Staţie finalã de cale 

feratã pe linia Petroşani – Lupeni (22,2 km), inauguratã în anul 1892 – linie scoasã din circulaţie în 

anul 2015. Municipiul Lupeni este un vechi centru de exploatare a huilei (din 1881) şi, totodatã, un 

centru de producere a echipamentelor frigorifice şi de ventilaţie, de încãlţãminte, de lanţuri şi arcuri, 

de ambalaje din hârtie şi carton, de oxigen şi de produse alimentare. Municipiul Lupeni este punct 

de plecare spre cabana Straja din Munţii Vâlcan, situatã la 1 460 m altitudine care este deservitã de 

o instalaţie de transport pe cablu (telescaun) cu o lungime de 2 590 m, datã în folosinţã in 1982, 

şi  de trei teleschiuri. 

Istoric 

https://romaniadategeografice.net/unitati-admin-teritoriale/judete/judete-h/hunedoara/
https://romaniadategeografice.net/unitati-admin-teritoriale/municipii/municipii-p/petrosani/
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Aşezarea a luat fiinţã în anul 1770 prin stabilirea aici a unor locuitori veniţi din satul Valea 

Lupului, din Țara Haţegului, aşa-numiţii “lupeni” de la care localitatea a preluat denumirea. La 

recensãmântul din 1941, Lupeni apare consemnat ca oraş, dar în 1945 a fost trecut în rândul 

aşezãrilor rurale. Declarat din nou oraş în 1960 şi apoi municipiu la 20 decembrie 2003. La 5-9 

august 1929, la Lupeni a avut loc o puternicã grevã a minerilor pentru revendicãri economice, 

soldatã cu victime (22 de morţi şi 58 de rãniţi). Tot la Lupeni, la 1-3 august 1977, minerii au 

declanşat o grevã de protest împotriva abuzurilor economice şi politice comise de regimul comunist, 

aceasta fiind consideratã cea mai puternicã acţiune revendicativă a muncitorilor din România de 

dupã instalarea la putere a regimului comunist (în 1945), în condiţiile în care grevele sau orice 

acţiuni revendicative erau interzise prin lege de autoritãţile comuniste. Greva a fost înãbuşitã cu 

brutalitate de forţele de securitate fidele regimului comunist, o serie de lideri ai minerilor fiind 

întemniţaţi. 

Monumente 

Biserica “Sfântul Nicolae” a fost construitã în anii 1922-1929, pe locul uneia din secolul 19, 

cu picturi murale interioare executate în 1929 de Traian Cornescu şi refãcute în 1986 de Decebal 

Caceo. Biserica a fost supusã unor reparaţii în 1986 şi 2015-2016; biserica reformatã (1921, renovatã 

în anul 2000); biserica romano-catolicã (1900-1904); biserica “Sfântul Toma” (1932); biserica 

evanghelicã (1939); în localitatea componentã Bãrbãtenii de Sus se aflã biserica din lemn cu hramul 

“Pogorârea Duhului Sfânt”, construitã în 1880 pe locul uneia care data din 1799, şi reconstruitã în 

anii 1936-1940 şi pictatã în 1969 de Constantin Niţulescu (picturi refãcute în anul 2005). Biserica a 

fost renovatã în anii 2013-2014 şi declaratã monument istoric; schitul “Straja” (de cãlugãri), situat 

în Munţii Vâlcan, înfiinţat în 1999, cu biserica din lemn cu hramul “Înãlţarea Sfintei Cruci”. 
Sursa: 

https://romaniadategeografice.net/unitati-admin-teritoriale/municipii/municipii-l/lupeni/ 

 

https://romaniadategeografice.net/unitati-admin-teritoriale/municipii/municipii-l/lupeni/
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Lupeni. Foto: Sorin Inel & Gabi Coca Nechifor 

 

Uricani 

Date generale 

Oraşul Uricani se află în partea de Sud Vest a României, în provincia istorică Transilvania, 

în extremitatea de Sud a judeţului Hunedoara, în zona de Vest-Sud Vest a Depresiunii tectono 

erozive Petroşani, la 650–750 m altitudine, la poalele de Sud Est ale M-ţilor Retezat şi cele de Nord 

ale M-ţilor Vâlcan, pe râul Jiu de Vest, la intersecţia paralelei de 45°20’11” latitudine nordicã cu 

meridianul de 23°09’09” longitudine esticã, la 24 km Sud Vest de municipiul Petroşani şi la 96 km 

Sud Est de municipiul Deva, reşedinţa judeţului Hunedoara. Din punct de vedere demografic, 

Uricani face parte din categoria oraşelor mici, cu o populaţie de 9 457 loc. (1 ian. 2019), din care 4 

757 loc. de sex masc. şi 4 700 fem. Supr.: 251,4 km2, din care 11,5 km2 în intravilan; densitatea: 

822 loc./km2. La recensãmântul populaţiei din 20-31 oct. 2011, din totalul de 8 972 loc., 8 097 de 

https://romaniadategeografice.net/unitati-admin-teritoriale/judete/judete-h/hunedoara/
https://romaniadategeografice.net/unitati-admin-teritoriale/municipii/municipii-p/petrosani/
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persoane erau români (90,2%), 251 maghiari (2,8%), 173 rromi (1,9%) şi 451 loc. (5,1%) aparţineau 

altor etnii. Din punct de vedere confesional, la acelaşi recensãmânt s-au înregistrat 7 363 de 

ortodocşi (82,1%), 423 penticostali (4,7%), 293 romano-catolici (3,3%), 135 reformaţi (1,5%), 92 

Martorii lui Iehova (1,0%) şi 666 loc. (7,4%) aparţineau altor confesiuni (baptişti, greco-catolici, 

creştini dupã evanghelie, adventişti de ziua a şaptea, unitarieni ş.a.), erau atei, fãrã religie sau cu 

religie nedeclaratã. Principal centru de exploatare a huilei (primele mine au fost deschise în 1859), 

a cãrui ultimã minã din Uricani a fost închisã în anul 2017, cea din localitatea componentă Câmpu 

lui Neag închisă în anul 1999, iar mina din localitatea componentă Valea de Brazi a fost închisã în 

anul 2004. Exploatarea şi prelucrarea lemnului (Uricani, Câmpu lui Neag); producţie de confecţii 

textile şi de anvelope şi camere de aer pentru autovehicule. În localitatea componentă Câmpu lui 

Neag, pe pârâul Valea de Peşti (lung de 11 km), afluent pe dreapta al râului Jiu de Vest, care 

izvorăşte din zona de Sud Vest a M-ţilor Retezat, a fost creat (în anul 1970), lacul de 

acumulare Valea de Peşti (32 ha) pentru alimentarea cu apă a centrelor miniere din zonă. Casã de 

Culturã care găzduieşte o bibliotecă publică, înfiinţată în anul 1965, modernizatã în anul 2013, în 

prezent cu peste 16 000 de volume. Oraşul Uricani a fost declarat staţiune turisticã de interes local 

prin Hotãrârea de Guvern nr. 852 din anul 2008, el fiind punctul principal de plecare spre obiectivele 

turistice din M-ţii Retezat şi cãtre Peştera cu Corali de pe dreapta râului Jiu, la poalele muntelui 

Coada Oslei, Peştera Zeicului, pe stânga Jiului, în masivul Piule-Iorgovanu, cascada Sterminos, 

cheile Buţii ş.a. Cabană turistică (în localitatea componentă Câmpu lui Neag). 

Istoric 

Primele referiri documentare ale zonei în care se aflã astãzi oraşul Uricani dateazã din 19 

aprilie 1461 într-un act în care se menţioneazã cã Murzina (Marginea), cneazul din Densuş (Ţara 

Haţegului), a vândut mai multe proprietãţi ale sale, între care şi Sylotena (Valea Vacii), aflatã azi în 

perimetrul oraşului Uricani. Localitatea Uricani a luat naştere în a doua jumătate a secolului 18 prin 

stabilirea aici a unor locuitori veniţi din fostul sat Uric (din Ţara Haţegului), de la care derivă numele 

actual al oraşului. În 1788, aşezarea a fost prădată de turcii din insula Ada-Kaleh, care au incendiat 

biserica din sat. Menţionat documentar, ca sat, în 1818, cu numele Hobiceni-Uricani (denumire 

purtată până în anul 1918), a devenit oraş la 1 ianuarie 1965. În prezent, oraşul are în subordine ad-

tivă 2 localitãţi componente: Câmpu lui Neag şi Valea de Brazi. Pânã la 17 februarie 1968, oraşul 

Uricani a mai avut în subordine administrativã şi localitatea componentã Bulzu, care la acea datã a 

fost înglobatã în oraş, devenind cartier al acestuia. Localitatea componentã Câmpu lui Neag apare 

amintitã documentar, ca sat, prima oarã în anul 1493, într-un document al regelui Ungariei Vladislav 

al II-lea (Vladislaus II), în care se menţioneazã cã boierul Mihail Cânde stăpânea 

moşia Nzakmezeu (azi Câmpu lui Neag). În perioada 1984-1987, o parte din localitatea componentã 

Câmpu lui Neag a fost desfiinţată, prin demolarea totalã a construcţiilor şi mutarea locuitorilor în 
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blocurile din oraşul Uricani, pentru ca aici să se efectueze exploatãri la suprafaţã a cãrbunelui. 

Rezervele de cărbune s-au epuizat după circa 12 ani, exploatarea fiind abandonată în anul 1999, iar 

pe locul fostei cariere de exploatare a cãrbunelui s-a format un lac de acumulare, care în prezent este 

folosit pentru agrement. 

Monumente 

În oraşul Uricani se aflã mai multe biserici ortodoxe, printre care biserica „Înălţarea 

Domnului”, construită în anii 1968–1970 (picatã în anul 1979), pe locul unei biserici mai vechi, care 

data din anul 1870 (pictatã în 1874). Biserica are un iconostas din lemn sculptat şi pictat în 1982 

(sfinţit la 27 mai 1982); biserica “Adormirea Maicii Domnului”, ziditã în perioada 2006-2018 

(sfinţitã la 26 august 2018), cu un frumos pridvor deschis, sprijinit pe opt coloane cilindrice, înalte, 

terminate cu arcade treflate; biserica “Înãlţarea Domnului” din cartierul Bulzu, construitã din lemn 

în anul 1870 pe locul altor douã biserici din lemn, care s-au succedat anterior şi care datau din 

secolul 18, lãrgitã în anii 1963-1969 şi cãptuşitã pe pereţii interiori cu cãrãmidã şi pictată în 1978 

de un grup de studenţi sub coordonarea profesorului Gheorghe Popescu-Vâlcea; biserica greco-

catolică având hramul “Înălţarea Domnului”, finalizată în anul 2008 şi sfinţită la 17 august 2008 şi 

biserica reformată, finalizatã în anul 2000. În perimetrul localităţii componenete Câmpu lui Neag se 

aflã Casa parohială a fostului preot Constantin Stanciu, pe care a construit-o în anul 1890 şi care a 

fost folositã ca şcoalã pânã în anul 1936, biserica “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, construitã 

în perioada 1988-1992 (pictatã în anii 1992-1993) pe locul unei biserici din lemn şi cărămidă ridicată 

în anii 1890-1891, şi “Schitul Pleşa” (de maici), situat la 1 300 m altitudine, într-o poiană mirifică 

de la poalele masivului Pleşa din M-ţii Retezat, cu biserica “Naşterea Maicii Domnului”, construită 

în perioada 2003-2015 şi sfinţită la 26 iulie 2015. În localitatea componentă Valea de Brazi 

existã biserica “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, ziditã în perioada 1936-1941 (sfinţitã la 29 mai 

1941) şi pictatã în anii 1972-1973. 

Sursa: 

https://romaniadategeografice.net/unitati-admin-teritoriale/orase/orase-u/uricani/ 

https://romaniadategeografice.net/unitati-admin-teritoriale/orase/orase-u/uricani/
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Uricani. Foto: Sorin Inel 
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