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„înzestrat cu har profesional. ataşat de frumoasa vale a Trotuşului. unde
li este obîrşia şi unde slujeşte învăţlmântul, el şi-a pus ştiinţa şi talentul de
cercetător într-o istorie „totală", în care textul şi imaginile se asociază pentru a
recompune o zonă de convergenţe umane, de relaţii necontenite între Ţara
Moldovei şi Ţara Transilvaniei. „

~~
„Recunoscut drept unul din animatorii vieţii spirituale a oraşului şi cel
mai documentat istoric al V'aii Trotuşului. a creat un nucleu documentar ce
poate sprijini oricând viitoarele cercetări pluridisciplinare despre această
importantă şi interesantă zonă geografică a ţării:'

'!#„Modest, Corneliu Stoica se înscrie generos, prin

~

lucrările sale de până
acum, în ceea ce Alexandru Dima conceptualiza în perioada interbelică prin
sintagma „localismul creator". Istoricul şi profesorul din Târgu Ocna demonetizează, în acelaşi timp, cu eleganţă, prejudecata apartenenţei doar la o
provincie spirituală."

~!fiudiu;
„Un savant fără maeştri şi fără laborator - în sensul obişnuit al cuvântului
- a găsit un ,,institut de cercetări" pe care nu-l revendică nimeni: spaţiul geografic, istoric şi lingvistic Valea Trotuşului.
.Asumându-şi istoria locurilor ca pe o cercetare a propriilor adâncuri,
profesorul din târguşorul de pe Trotuş izbuteşte o mutaţie în propria sa personalitate. Fără să vrea, el a devenit o instituţie de care ceilalţi cercetători nu mai
pot face abstracţie~

$fimUJ ~
,,Fără

gesturi declamative, fără aroganţa titlurilor academice, nimic din
înălţimea falselor orgolii, decât piscul Spiritului. Olimpul Graţiei divine şi
puterea de muncă peste „ poate".
Prin darul enciclopedic făcut patriei sale de lut şi de suflet, Corneliu Stoica
se întâmplă să fie (şi cu tot cu vrere de la Dumnezeu) o valoare singulară în spaţiul spiritualităţii autohtone căreia posteritatea poate nu va şti niciodată să-i
mulţumească pe măsură."
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Un istoric

al Văii Trotuşului
unoscutul profesor de istorie Corneliu Stoica s-a născut la
18 septembrie 1950, în Comineşti, judeţul Bacău, ca fiu al
lui Gheorghe. constructor, şi al Corneliei Stoica (n. Sarea).
!n urma căsătoriei cu această nu doar frumoasă, ci şi harnică sălăjeancă
din satul Cristolţel. tatăl său a fost dezmoştenit, alungat din casa
părintească şi obligat să-şi înjghebeze propria gospodărie. Condiţiile
grele prin care a trecut tânăra mamă s-au răsfrânt şi asupra copilului,
ambii îmbolnăvindu-se grav. bolile şi diverse accidente marcându-i
toată copilăria până la intrarea în clasa I-a a Şcolii nr. 1 Comăneşti.
Ghinioanele nu s-au oprit însă la porţile acesteia. setea lui de carte
fiindu-i frântă de o epidemie de gripă asiatică. la doar câteva săptămâni
de la începerea cursurilor trebuind să fie internat. pentru un an şi
jumătate. la un preventoriu de copii de lângă HârlălL La 9 ani a revenit
pe băncile clasei I. dar situaţia disperată a mamei, internată mai mulţi
ani la spitalul din Galaţi şi prin diverse preventorii, precum şi
peregrinările tatălui pe şantiere de construcţii din Moineşti. Adjud,
Târgu Ocna au făcut ca întârziatul şcolar să-şi poarte de grijă atât lui, cât
O Familia Gheorghe Stoica: p1irinUi (Cornelia şi
şi fratelui mai mic.
Gheorghe) şi copiii (Gheorghe şi Comeliu) P954)

C

O Casa părintească, din Comăneşti, Str. Ştefan cel Mare nr. 14 ~960; azi,
dispilrută)

n Elev în clasa a IV-a (Şcoala nr. 1 Comăneşti, care func:ţiona în clădirea
palatului Dimitrie Ghika·Comăneşti; 1963)
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în 1966, tatăl său a luat o hotărâre radicală, vânzând casa clădită

O Elevul Corneliu Stoica, la absolvirea
gimnaziului, în cadrul Liteului Teoretic din Târgu
Ocna~967)

cu atâta trudă şi mutându-se la Târgu Ocna. unde îşi găsise un post de
pontator pe şantierul condus de Septimiu Percec. Decizia luată l-a
înrâurit sufleteşte, ataşându-se instantaneu de oraş, aşa cum se
întâmplase şi cu scriitorul Costache Negri, tnscris pe frontispiciul
Liceului unde avea să urmeze clasele VII-XIl. Deşi în cele două clase de
gimnaziu se regăseau majoritatea copiilor elitei oraşului, alegerea
tatălui s-a dovedit benefică în toate planurile, tânărul gimnazist şi.
apoi. liceean la secţia umană impunându-se rapid printre vârfurile
şcolii nu doar la învăţătură. A făcut. astfel, parte din cenaclul literar
,,Incertitudini solare", coordonat de profesorii Georgeta Angheluţă.
Dumitru Zgăvârdici şi Eugen Salahoru. printre colegii de aici numă
rându-se viitorii poeţi Daniela Caurea, Dan Sandu. doctor în sociologie Ion Boboc, arhitect Liviu Ioan Benea ş.a. în perioada 1968-1973
au editat împreună cinci numere ale revistei „ Trotuşul", fiind unul din
cei mai activi colaboratori ai acesteia, pentru care a scris de toate, de la
notele de călătorie geografice imaginare Ia articole despre fauna
carpatină, istoria oraşului, poezie, rebus, curiozităţi şi până la capitole
întregi din romanul Cerşetorul milionar. Pentru proză a şi obţinut,
de altfeL premiul II (locul I nu s-a acordat) la etapa judeţeană a
Concursului „Tinere condeie", dar elanul său creator avea să fie călăuzit
în cu totul altă direcţie. aşa că literatura a rămas pe plan secund. cedând
locul istoriei.

O Casa părintească, din lllrgu Ocna, Str. Sit. Comănl'SCu nr. 12, în care

O Familia Gheorghe Stoica în casa cumpărată în Targu Ocna, în 1967. În

istoricul a locuit în perioada 1967-1992 ~968)

perioada studiilor liceale 0969)
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Pasionat de zbor şi de aviaţie încă de copil, a fost silit să renunţe la
planoare şi Ia aeromodelele pe care Ie construia datorită sechelelor
bolilor şi accidentelor avute, însă cu imaginaţia a zburat până în negura
istorie~ de unde avea să scoată la iveală nestemate de preţ, ce au
contribuit la mai buna cunoaştere a locului.
Fostul responsabil al secţiunii ştiinţifice a revistei liceului şi-a
încercat mai întâi norocul Ia concursul de admitere la Facultatea de
Istorie din Bucureşti, dar o controversă la proba orală cu unul dintre
profesorii examinatori l-a scos din cursă, astfel încât un an a funcţionat
ca profesor suplinitor la Şcoala din Nicoreşti, comuna Pârgăreşti,
judeţul Bacău. în 1972 a revenit la admitere, însă la secţia pedagogică a
Facultăţii de Istorie-Geografie, fiind admis al doilea la proba scrisă şi al
13-lea pe listă, dar terminând ca şef de promoţie pe ţară, în 1975, cu o
medie de 9,96. Preferat al reputaţi.lor profesori Petre Coteţ, Alexandru
Roşu. Achim Popescu, Stelian Brezeanu. Zorin Zamfir şi Gheorghe
Iseru pentru sârguinţă, inteligenţă şi memoria proverbială, „Faraonul",
cum a fost etichetat de colegi, a făcut o pasiune pentru cursul de egiptologie, însă a mai cochetat şi cu literatura, activând în mai multe
cenacluri studenţeşti în „Solaris", cel condus de scriitorul Ion Hobana,
a citit povestirea Anabasis, despre viaţa culturală studenţească
publicând articole în „Informaţi.a Bucureştiului". Ca o alternativă la mai
vechea pasiune pentru înălţimi a practicat alpinismul, o suită de alte
accidente făcându-l să renunţe si la această îndeletnicire, însă nu şi la

O Clasa a VIII-a. Promoţia 1967. În centru, dirigintele clasei, prof. Eufrosina
Chiriţescu

O Absolvent al Liceului Teoretic din Târgu Ocna

0971)

O Elevul Corneliu Stoica prezentându-~i ultimile creaţii literare în cadrul
cenaclului „Incertitudini solare" 0969)
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O Absolvent al Universităţii din Bucureşti,
promoţia1975

dragostea pentru munte şi natură.
Din motive familiale a optat, la absolvire, pentru o catedră la
Şcoala Nicoreşti, unde va funcţiona până în anul 1983, în condiţii grele
de navetă, cu repercursiuni directe asupra sănătăţii si aşa şubrede. 1n
aceşti ani, deşi izolat de lumea ştiinţifică, şi-a adâncit cercetările asupra
zonei, tenninând concomitent cursurile Facultăţii de Istorie-Filosofie
(1980), din cadrul Universităţii Bucureş~ cu o lucrare de licenţă ce a
stârnit controverse între istoricii vremii: Valea Trotuşului în perioada trecerii de la feudalism la capitalism (1749-1864). La cele 120
de pagini ce au însemnat, practic, primul contact cu istoria zonei
trotuşene, s-au adăugat în ultimele trei decenii, alte câteva mii, unele
inserate în publicaţii de specialitate - „Acta Bacoviensia", ,.Anuarul
Institutului de Istorie şi Arheologie AD. Xenopol" din Iaşi, „Carpica"
(Bacău), „Cronica Episcopiei Romanului şi Huşilor"- , ziare şi reviste - ,
„Ateneu", ,,Adolescenţa"', „Cartea". „Cronica", „Curentul", ;Ecouri",
,Puls", ,România Eroică", „Sarea pământului", „Sinteze">, „Variante",
„Vitraliu" etc. - sau direct în volume. Voluminoasa lucrare Localităţi
de peValeaTrotusului. Origine şi evoluţie i-a permis, bunăoară, atât
susţinerea, sub coordonarea prof. dr. Ion Toderaşcu, a concursului
pentru gradul I în învăţământ, cât şi transformarea ei în Dicţionarul
istoric al localităţilortrotuşene, cu care adebutatlaEdituraAristarc
(Oneş~ 1997). Un dicţionar remarcabil, întâmpinat extrem de favorabil

O Ultima promoţie a Facultăţii de lstorie·Geografie a Universităţii Bucureşti

(1975~ În primul rand: lector dr. Iuliana Pop, prof. univ. dr. doc. Petre Coteţ.

În randul al doilea, conf. dr. Ghl'Orghe Iseru, prof. univ. dr. Zorin Zamfir, conf.
dr. Vlad Matei şi prof. univ. dr. Alexandru Roşu

O Promoţia 1975 a Facultăţii de lstorie-Ge<1grafie a Universităţii Butureşti.
În rândul al doilea: lector dr. Iuliana Pop. În centru, prof. univ. dr. doc. Petre
Cote~ în rândul al cincilea. prof. univ. dr. Radu Manolescu, iar pe ultimul
rând, prof. univ. dr. Alexandru R~
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mai ales de cititori, ceea ce a condus la apariţia altor două ediţii adăugite
şi revizuite (1998 şi 2002).
După transferarea, în 1983, la liceul în care învăţase, devenit între
timp Colegiul Naţional „Costache Negri", şi-a canalizat laborioasa
activitate de cercetare spre câteva proiecte ambiţioase, denumite sintetic Enciclopedie trotuşeană, Cronologie trotuşeană, Tezaur
istoric medieval trotufean, Dicţionarul istoric al localităţilor
trohlfene. La acestea se poate adăuga proiectul unui Muzeu de Istorie,
pentru care a adunat deja mai multe materiale, însă fără prea mari sorţi
de izbândă. cel puţin deocamdată. A finalizat, în schimb, pe lângl deja
amintitul Dicţionar, o lucrare de mai mică amploare, Monumente
istorice bisericefti din Târgu Ocna (multiplicată în 1992, la Târgu
Ocna), volumele Istoria oraşului Târgu Ocna din cele mai vechi
timpuri până la 1918 {Bacău, 1995). retipărit în 1999 de Editura Aristarc din Oneşti, cu un sumar îmbogăţit cu 134 de pag~ şi Istoria
ilustrată a oraşului Târgu Ocna, din cele mai vechi timpuri până
la 1918 (Editura Aristarc, 2003), reeditat într-o ediţie revăzută şi O Cercetarea pe teren a fost o parte importantă din
adăugită cu 100 de pagini la Editura Magic Print (Oneşti. 2009), ghidurile activitatea istoricului. Indiferent de anotimp sau
vremii, cu aparatul de fotografiat, prieten
turistice Târgu Ocna, oraş istoric fi turistic (2002, 2003, 2005, 2006, starea
nedespărţit, străbătând pas cu pas întregul bazin al
2007}, Târgu Ocna, Historic and Touristic Town, Tourist Guide Trotuşului (Pensiunea Fmnyeros, Valea Rece,
2004)
(2003) şi Târgu Ocna, viile historique et touristique, Guide
touristique (2003) şi pliantele Biserica Buna Vesti.re (Răducanu,

n Bicentenarul emt.:he Negri, alături de: Ioan Dănilă, Vilică Munteanu,
Ioan Mitrea, Ştefan Şilochi, Florica Sfârfea (2012)

n Înaintea unei duble lansări de carte, un dialog animat cu generalul Vasile

Jenică Apostol şi colegul Vilică Munteanu
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1694; 1763}, în 2005, şi Târgu Trotuş 1408-2008 (2008).
Corolarul acestor importante contribuţii istoriografice rămâne
însă monumentala Valea Trotufului. Enciclopedie (Editura Magic
Print, 2006, cu o ediţie adăugită în 2008}, prima enciclopedie din
România dedicată unui bazin hidrografic şi unica lucrare de acest gen în
literatura europeană. de specialitate, salutată încă de la apariţie cu entuziasm şi elogii atât în mass-media, cât şi de către specialişti. Ilustrative în
acest sens sunt Premiul ,.Eudo:xiu Hurm.uzaki." al Academiei Române

(2008)

şi

Ştiinţe

Diploma de Excelenţă a Filialei Bacău a Societăţii de
Istorice din România (2006). cu care a fost distinsă, dar şi

aprecierile unanime ale cercetătorilor şi specialiştilor români şi străini,
care au văzut deja lwnina tiparului în prestigioase reviste de specialitate, literare sau cotidiene. Nu mai puţin monumentalul Tezaur
istoric medieval trotufean (1399-1740), însumând 1250 pagini de
informaţii şi documente, îşi aşteaptă încă tiparul, ca şi manuscrisele
lucrărilor de licenţă {Valea Trotuşului în perioada de trecere de la
feudalism la capitalism (1749-1864) şi de grad (Localităţile de pe
Valea Trotuşului. Origine fi evoluţie), precum şi cele ale volumelor

6 Invitatul domnului Francis Gueth, conservator
general al Bibliotecii din Colmar, Franţa ~993).
Posibilitatea de a cunoaşte colecţia de incunabule a
Proprietari, proprietăţi şi forme de proprietate pe Valea Trotubibliotecii, între care şi dauli incunabule despre
Dracula (Vlad Ţepeş), dar şi alte cărţi privitoare la
şului în Evul Mediu (până la mijlocul secolului al XVIII-iea} şi
istoria rom~ilor.

Târgul anilor romantici, Un secol de istorie (1848-1948).

Pe lângă activitatea de şef de catedră (pe care a coordonat-o între

O Fili! din istoria oraşului Tilrgu Ocna răsfoite împreună cu elevii Şcolii

Naţional!! dl! Pregătire a Agenţilor dl! Penitenciare din Tilrgu Ocna (2013)

O Prezent la Simpozionul Naţional „Dimitrie Ghika - Comăneşti - in

memorianf, Ediţia a V·-a. des~rat la Muzeul de Etnografie şi Artă
Contemporană „Dimitrie Ghika·Comăneşti" din Comăneşti, din 8 august
2017
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2000 şi 2005 şi o conduce iar din 2007) şi munca de cercetare a activat în
această perioadă în cenaclurile locale, publicând diverse materiale 1n
revistele .,Ecouri" şi Adolescenţa", în secţiunile Asociaţi.ei „Costache
Negri'" din Târgu Ocna, al cărei preşedinte este din 2002, Fundaţiei
Naţionale „G. Călinescu„ din Oneşti, Filialei Bacău a Societăţii de Stilnte
Istorice din România, în conducerile cărora este membru. ori în diverse
alte organisme neguvernamentale, unde este adesea solicitat pentru
a-şi expune punctul de vedere avizat despre istoria locului, a realizat
filmul documentar Târgu Ocna, Salzburgul României şi a editat 27
de ilustrate ale frumuseţilor de pe Valea Trotuşului.
în urma unei corespondenţe asidui cu Francis Gueth, conservatorul general al Bibliotecii Municipale din Colmar (Franţa). a obţinut,
totodată, mai multe donaţii de carte pentru biblioteca liceului, precum
şi. în anii 1992 şi 1993, extrase preţioase din presa franceză referitoare la
România. şi a participat la un fructuos schimb şcolar între Liceul
„Costache Negri" şi.Liceul ,,Auguste Bartholdi" din Colmar.
Recunoscut drept unul din animatorii vieţii spirituale a oraşului şi
cel mai documentat istoric al Văii Trotuşului, a creat un nucleu
documentar ce poate sprijini oricând viitoarele cercetări pluridisciplinare despre această importantă şi interesantă zonă geografică a ţării.
Organizator sau partener în derularea unor proiecte şi activităţi

O Centenarul bătăliilor de la Coşna şi Cireşoaia (Cimi1ind as tunuri, llrgu
Ocna, TI aug. 2017). De la stinga: Sorin Braşoveanu (Preşedintele Consiliului
Judeţean Bacău}, ec. Cristian Ciubotaru, primar Ştefan Şilochi, prof. Cameliu
Stoica, Constantin Dudu Ionescu (Consilier pre.zidenVaQ şi MaricicaLuminiţa Coşa (Prefectul Judeţului Bacău)

O Evodnd momente importante din istoria cefui mai
vechi liceu de pe valea Trotuşului la c.nt.na.n&l
Coltgiu.lui N.pinal „c.o.a.ctw Nttri" (21 mai 2018)

O Omagiu adus eroilor căzuţi în zilele de foc ale verii 1917, când mii de ostaşi
români s-au sacrificat pentru ta~. l n funda~ colonelul Vasile Cristea,
comandantul Brigăzii 61 Vân3"tori de Munte din Miercurea Ciuc (nrgu
Ocna, n august 2017)
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culturale de prestigiu, este o prezenţă constantă în emisiunile posturilor
locale şi naţionale de radio şi televiziune (TVR Cultural, TVR Internaţional, TVR Iaşi, Radio Trinitas, One TV), în paginile revistelor de
specialitate şi nu numai, dar a sprijinit concomitent şi cercetările unor
specialişti şi călugări de la Muntele Athos în România, a făcut, la rândul
său, donaţii de carte unor arhive, muzee şi biblioteci din ţară şi străină
tate, a sprijinit constant Primăria Târgu Ocna în demersurile pentru
definitivarea stemei oraşului, identificarea şi clasificarea unor obiective
cu valoare de patrimoniu ori conservareapatrimoniului istoric existent.
Pentru laborioasa şi prodigioasa lui activitate a mai fost distins cu
Diploma de „Membru de Onoare" al Asociaţiei Naţionale „Cultul
Eroilor" (2007), Diploma de Excelenţă a Primăriei Târgu Trotuş (2008) şi
titlul de Cetăţean de Onoare al Oraşului Târgu Ocna (2009), dar o
răsplată mult mai importantă este citarea tot mai deasă a cărţilor sale în
lucrări de specialitate, de licenţă, grad şi doctorat, în enciclopedii şi
pagini web, ce au propulsat Târgu Ocna în centrul atenţiei generale.
O În dialog cu cititorii (Bogdana, Pensiunea „La
Fenna Veche~ 26 mili 2017)

Comei GALBEN
Referinţe:

Un istoric al ViliTrotufalui, în ,.ziarul de Bad.u•, nr. 2,4 iW'lie 2002, p. 4.
Pcr1onalit.ăfi biciuane, n, Bacilu. EdituraCorgal P.rcss, 2003, p. 204-208.
Aniveniri:ComeliuStoica,UniatoricalVlilTrohlfulul,tn.,Plumb",Revi.stlde
cultură şiatit.i:ldine. Anul V. nr. 42, septembrie 2010, p. 5.
Notă: Realizările istoricului Comeliu Stoica prezentate în referinţele de mai sus se
opresc laanul 2010, când istoricul împlinea 60 de ani Pentru toate lucrările şi realiWile culturale
ale istoricului, p8nl la apariţia acestei ediţii (din 2020), vezi şi celelalte informaţii. din prezenta
carte.

O Autografe oferite de istoricul Comeliu Stoici\ cu

prilejul lansării ediţiei de lux il lucrării Ylln
T"*'fU.lui • Endclopedie (809dana, Pensiunea
„La Ferma Veche"., 26 mai 2017)
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Bacăul literar
lltoric, cercetltor al

vieţii

culturale biciuane în

variantă trotufeană, publicist. Profesor de istorie.

1.1. Tatăl Gheorghe Stoica, funcţionar în construcţii, şi Cornelia
din jud. Si.laj), casnică. Studii: clasele I-VI le
urmează. la Şcoala Nr. 1 din oraşul natal (1959-1966), flnaiidnd
şcoala general.I şi ciclul următor la Liceul .c. Negri• din 11gu
Ocna (1966-1971}. Absolvă, ca şef de promoţie pe ţari, cursurile
Facultăţii de Istorie-Geografie a Universităţii din Bucureşti tn
1975, precum fi cele ale Facultăţii de Istorie-Filozofie ale aceleiaşi universităţi (1980). Carieră didacti.cA în calitate de profesor
de istorie la fCOlile generale din Nicoretti şi Satu Nou. com.
Pârglreşti, jud. Bacău (1975-1982} fi la Colegiul Naţional .C.
Negri" din Târgu Ocna (din 1983), unde funcţionează şi tn
prezent Pertinentă activitate de cercetător al istoriei şi culturii
locale, materializatl în studii. articole, recenzii, cronici, luc:rhi
de specialitate, dar şi tn prezenţe active tn Asociaţia .c. Negri8
din Târgu Ocna. în Fundaţia Naţional! .G. Călinescu" din Oneşti
sau FilialaBacău aSocietlţii de Ştiinţe Istorice. Tangenţe literare
prin preocuplri de prod. fi poezie, tn 1970 obţinând prerniulil la
concursul „Tinere condeie" cu romanul rămas în ms., CUfetoJ'ul milionar (publicat fragmentar tn revista liceului târg
ocnean, „Trotuşul•.
1.2. Debutul publicistic tn,.Anuarul Institutului de Istorie
fi Arheologie ,,A. D. Xenopor din Iaşi Debut editorial în 1995.
Colaborhi: ,.Ateneu•, „Carpica", .CronicaEpiscopiei Romanului
1 • , „.uu
" , „ Curentul•, .Cartea•, „Cro'' •
..........•.,....1" , .„anante
,,....or
f1. H„..;
nica", „Puls", înrevisteletârgocnene „Trotuşul• şi ,.Ecouri".
Frecventează numeroase cenacluri literare în timpul liceului şi
al studenţiei: „C. Negri• (Liceul „C. Negri" din Târgu Ocna,
1967-1971); „Solaris" (Casa de CulturA. a Studenţilor din
Bucureşti, cenaclu SF condus de Ion Hobana, 1972-1975); „C.
Negri" (Casa~ ~twi TArgu Ocna, 1985-1997).
1.3. Scrieri:
Iltoria ol'QU}ui Tirgu Ocna din cele mai vechi
timpuri pină la 1918, Bacău. 1995 (ed. a Il-a. Oneşti, Editura
(ardeleancă

„·-·

Aristarc, 1999}: Diqionarul istoric al localitiţilor trotufene,_oneşti, Ed. Aristarc, 1997, pref. de Ion Toderaşcu (ed. ail-a,
rev. şi co~tă, 1998; ed. a Ill-a, 2002)~ !atoria ilwtrată a
Ocna clin cele mai vecni timpuri pini în
O?{Wui .
Ariatarc, 2003. Corneliu Stoica este autorul
1918, Oneşti,
1u.crării Monumente iltorice biaericetti din Tirp Ocna
. 1992) fi al pliantului. Tirgn Ocn• ,_.. 1.1toric fl.
(Târgu Ocna.
turistic, Ghid turiatic (Târgu Ocna, 2002). ....., --_,.
Inclus în: GSB (2003), p. 47; Comel Galben. PB.II. p. 204.
2. Corneliu Stoica se vădefte a fi, în pofida deselor studii,
articole şi recenzii tratând aspecte de demografie istorică, istorie, toponimie, istoria artei, heraldică, istoria culturii, istorie
local.I, geografie etc. (fi, în treacăt spus, a preocupărilor literare,
prin ms. romanului Cerfetoml milionar ori al nuvelei SF
Anabuis), arhitectul unei construcţii monumentale privind
istoria, civilizaţia fi cultura bogatului areal spiritual care este
Târgu Ocna: Dicţionarul istoric al localităţilor trolufene (3
ediţii în şase ani). Masivul tom (754 de pagini la ediţia am-a) este
rezultatul unui uriaş travaliu în domeniul cercetării (bibliografie
vastă, documentare, arhive consultate), dublat de acribia ştiinţi·
fi.că proprie istoricului. Dincolo de reliefarea unei civilizaţii
materiale şi spirituale variate, Corneliu Stoica cl.a.rifi.cl. în sens
strict filologic, şi etimologiile (inclusiv istorice) ale localităţilor
de pe Valea Trotuşului.
Modest, Corneliu Stoica se înscrie generos, prin
lu.crhile sale de pânl acum, în ceea ce Alexandru Dima
conceptualiza în perioada interbelică prin sintagma .Iocalismul creator". Istoricul şi profesorul din Târgu Ocna
demonetizea.zl, în acelafi timp, cu eleganţi, prejudecata
apartenenţei doar la o provincie spirituall.
3. Referinţe critice (selectiv)
a) în periodice: 1. E Budău. A, 2/ 1999; 2. Comei Galben,
ZB, 2/4 iunie 2002; 3. Ecalcrina Ionescu. Ararat, 14 (227)/ 2001;
4.1. Mitrea, Sinteze, 7 (185)/17 febr. 1995); 5. Iftimie Nesfăntu,
Curentul, 148 (812), 24-25 iunie 2000.

Eugen BUDAU
1n Baciul literar, laşi, Editura Universita.t XXI, 2004, p.
652-653.
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Enciclopedia

Corneliu Stoica un remarcabil istoric
Sute de

turişti

orăşelul

de munte Târgu
în urma
vizitării Muzeului Local de Istorie, unde sunt expuse, la vedere,
cărţi scrise de profesorul de istorie Corneliu Stoica, un veritabil
cercetător în domeniul trecutului acestor plaiuri legendare
încărcate de faptele eroice ale înaintaşilor.
Astfel, în ultimii ani de sub pana lui au „ieşit", printre
altele următoarele cărţi: ,,Monumentele istorice bisericeşti
din Târgu-Ocna• (1992), „Dicţionarul istoric al localităţilor
trotufene" (1998), ,,Istoria oraşului Târgu-Ocna din cele
mai vech timpuri până la 1918", precum şi altele.
Menţionăm că în manuscris mai există şi alte cărţi,
precum: „Tezaur istoric medieval trotuşean" (1399-1740)
(1250 pagini), ,,Evoluţia proprietăţii funciare trotuşene în
Evul Mediu" (250 pagini). Afară de acestea, domnul profesor
Corneliu Stoica, are un număr foarte mare de studii şi articole
publicate în diverse reviste de specialitate. Iată câteva: „Contribuţii privind habitatul medieval trotuşean (1359-1740)•,
în „Carpica", XVIII-XIX, 1986-1987 („Carpica" este revista
Muzeului de Istorie ,,Iulian Antonescu" din Bacău), „Dezvoltarea economico-socială a oraşului Târgu Ocna în epoca
modernă•, în „Carpica" (XXIV, 1993), ,,Evoluţia localităţii
Târgu-Ocna în Evul Mediu (până la mijlocul secolului al
XVIII-iea•, în „Carpica" (1990), .Imaginea Văii Trotuşului
prin călători străini (sec. xv-x1xr. în „Cronica Episcopiei
Romanului şi Hu.şilor Bacău".
Şi exemplele ar putea continua Ne oprim aici arătând
cititorilor publicaţiei noastre, doar câteva rânduri despre o mare
personalitate. Din păcate presa de specialitate (şi nici de altă
natură) n-a scris în suficientă măsură despre opera acestui tânăr
(savant de pe acum) specialist în domeniul istoric. Dar, prin
intermediul ziarului ,.România Turistică", am posibilitatea să fac
această scurtă însemnare.
Ocna

care trec prin

judeţului Bacău

(judeţul Bacău). rămân plăcut impresionaţi,

Corneliu, istoric,

cercetător

al vietii culturale

băcăuane din zonaTrotuşului, publicist.
•
N. 18 septembrie 1950, Comăneşti, judeţul Bacău.
Studii: Şcoala Nr. 1, Liceul "C. Negri" din Târgu Ocna,
Facultatea de Istorie - Geografie a Universităţii din Bucureşti, precum şi
Facultatea de Istorie - Filozofie a aceleiaşi univesităţi. Carieră didactică
în calitatea de profesor de istorie la şcolile din jud Bacău şi la Colegiul
Naţional „C. Negri• din Târgu Ocna. Cercetător al istoriei şi culturii
locale, cercetător prin studii, articole, recenzii, cronici, lucrări de
specialitate, dar şi prin prezenţe active în Asociaţia „C. Negri" din Târgu
Ocna,înFundaţia.Naţională.G.Călinescu"'dinOneştisauFilialaBacău

a Societăţii de Ştiinţe Istorice. Preocupări pentru proză şi poezie.
Debutul publicistic în, Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie ,AD. Xenopol" din Iaşi. Debut editorial în 1995. Colaborări:,Ateneu",
.Carpica", .Cronica Episcopiei Romanului şi Huşilor", „Trotuşul",
.Variante", „Curentur, „Cartea", „Cronica", .Puls", în revistele târgocnene.Trotuşul" şi .Ecouri".
Scrieri: Istoria oraşului Târgu Ocna din cele mai vechi
timpuri până la 1918, Bacău, 1995, (ed. a II-a, Oneşti, 1999};
Dicţionarul istoric al localităţilor trotuşene, Oneşti, 1997; Istoria
ilustrată a orllfului Târgu Ocna din cele mai vechi timpuri până
la 1918, Oneşti, 2003; Valea Trotuşului, Enciclopedie, 2006. Autorul
lucrării Monumente istorice bisericeşti din Târgu-Ocna (TârguOcna, 1992) şi al pliantului Târgu-Ocna, orllf istoric şi turistic, Ghid
turistic (Târgu-Ocna, 2002).

Eugen BUDĂU, Ioan DĂNILĂ
Referinţe:
0

*Enciclopedia judeţului Bacău, coord. Emilian Drehuţă,

Bacău, Editura Agora, 2007, p. 405-406.
*** Enciclopedia judeţului Bacău, Ediţia a

adăugită,

Il-a revăzută şi
coord Emilian Drehuţă, Bacău, Editura Agora,

2008, p. 599.

Gheorghe GORUN
în „România Turistică", 1 februarie 2001.
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Un „ocna'" de
prestigiu internaţional

113 văduve, 12 zapcii, 20 de ciocli...
Inedită,

Reincarnarea
La Tg. Ocna, orăşel din judeţul Bacău, cunoscut mai ales
prin ocnele de sare din apropiere, un profesor de istorie îşi iese
din matcă pentru a intra în competiţie cu cercetătorii consacraţi.
lmpins de curiozitate şi sprijinit de coincidenţe repetate,
Corneliu Stoica, istoricul, îşi surprinde destinul oglindit
întocmai în viaţa lui Costache Negri, boier de viţă veche, care a
locuit o vreme într-o casă din orăşelul de pe Trotuş.

Sub semnul pasiunii
Destăinuirea mă

surprinde. Nefiind un susţinător al fenomenelor paranormale şi nici un adept al reîncarnării, încerc să
dibuiesc atent argumentele interlocutorului. Este asta o coincidenţă sau e doar efectul iminent al unei vieţi trăite sub semnul
pasiunii pentru istorie ? Căci profesorul din oraşul de pe Trotuş
este, în primul rând, un căutător înverşunat al rădăcinilor. Un
savant fără maeştri şi fără laborator - în sensul obişnuit al
cuvântului - a găsit un „institut de cercetări" pe care nu-l revendică nimeni: spaţiul geografic, istoric şi lingvistic Valea Trotuşu
lui. Trudind vreme de aproape 30 de ani într-o asemenea „ocnă",
el descoperă în zonă câteva sute de localităţi şi unităţi administrative dispărute, reîntregind segmente istorice puţin cercetate.
O adevărată Atlantidă scufundată în negura timpului este
recuperată graţie perseverenţei şi talentului unui istoric,
anonim până de curând.
O altă Atlantidă
Rezultatele obţinute în cercetarea documentelor de
arhivă confruntate atent cu indicii şi observaţii de teren l-au
condus pe istoricul din Tg. Ocna la concluzii surprinzătoare
privind succesiunea celor care au populat bazinul Văii Trotuşului şi chiar la o filozofie proprie asupra istoriei locurilor.
Demersul nu a rămas fără unnări în plan personal.
Asumându-şi istoria locurilor ca pe o cercetare a propriilor
adâncuri, profesorul din târguşorul de pe Trotuş izbuteşte o
mutaţie în propria sa personalitate. Fără să vrea, el a devenit o
instituţie de care ceilalţi cercetători nu mai pot face abstracţie.
Povestea personală a profesorului din Tg. Ocna, care îşi redescoperă legăturile cu istoria şi strămoşii, are în ea ceva
misterios şi adânc, un nu ştiu ce care fascinează.

citarea documentelor de epocă fără nici un fel
de intervenţie în text şi fără comentarii transformă lucrările
lui Corneliu Stoica în pagini de literatură. Exemplificăm,
folosindu-ne de un fragment din „Catagrafia din 1838", pagina
238-239 din volumul „Istoria oraşului Târgu Ocna - Din
cele mai vechi timpuri până la 1918": „20 preoţi, 2 diaconi,
28 dascăli, 3 vel căpitani, 3 poruşnici, 3 postelnicei, 2 polcovnici, 4 apăraţi cu cărţile ocârmuirii, 122 bătrâni şi nevolnici,
113 văduve, 183 şavgăi, 434 lăturaşi, 160 curteni, 24 lemnari,
23 herghelegii, 12 zapcii, 20 ciocli, 92 ţigani robi". La pagina
220, în acelaşi volum găsim: „1828 ian. 2, Iaşi. - Logofeţia cea
Mare încredinţează actul prin care Hagi Iancu, mare căpitan
din târgul Bacău, împreună cu Iliana, fiica Saftei Burigioaie,
soţia lui, vând lui Costache Popovici paharnic 6 pogoane şi o
fertă de vie, o casă, livada şi un loc din Târgu Ocna, peste
Trotuş, la Tiseşti, alături cu via cumpărată de el anterior de la
Vasile Alecsandri spătar, cu 1.000 de lei (Arh. Naţ. Bacău,
Colecţia Documente, XLVI/1 Orig.)
Suntem - iată - în anul 2000. Şi de vom merge pe stră
duţele târguşorului de altădată, vom constata cu surprindere,
după chipurile şi îmbrăcămintea localnicilor, că nu ne-am
îndepărtat prea mult de atmosfera de la 1800.
Ca şi când lumea de atunci s-ar reîncarna perpetuu în cea
de astăzi, trăgându-ne de picioare înapoi în timp.

lftimie NESFÂNTU
în „Curentul", anul IV, s.n., nr, 148 (812), din 24-25 iunie,

2000, p.3.

Exegi monumentum !
Am scris şi am durut aceste rânduri într-o jumătate de
septembrie, când sufletul meu se alinta între rouă şi cer, între
amintiri de neşters şi certitudinea clipei de faţă, trecute cu tot şi
ca toate prin vârstele unei fotografii mişcate invocând adolescenţa şi anii de liceu când prieteniile se leagă şi se înveşnicesc
potrivit bunelor ursitoare.
Îmi propusesem de mult să evoc statura impunătoare a
lui Corneliu de care mă leagă mai mult decât o prietenie (uneori,
ştim cu toţii, prieteniile se tocesc mult prea devreme), mă leagă
un crez, o religie potrivit căreie mă simt obligat să-mi propun
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colegul şi prietenul ca pe un model de competenţă, de flacără
nepieritoare în Panteonul neamului, asemuindu-l unui voievod
dintr-o pictură votivă.
Profesorul ni se înfăţişează astăzi ţinând în braţe
Cartea Trotuşului - adevărata izbândă asupra Timpului.
Numele său cât o pecete a istoriografiei româneşti se scrie singur
şi sigur pe coperta inconfundabilă şi irepetabilă a unui tom
izvorât din vârstele unui neam, din sarea pământului, cuprinzând până la exhaustiv în paginile sale poveşti adevărate spuse
istoriei şi istorii spuse poveştilor, adică geologic, arborele vieţii
sculptat în troiţa tutelară, izvorul focului troienit în trecutul
veacurilor osândite la uitare; viaţa şi nefiinţa străfulgerate de
irizări tragice, dragostea şi amarul unui neam prea des încercat,
înfrângerea şi izbânda măcar în speranţă. Şi pentru că toate
acestea trebuie să poarte un nume, le-aş zice simplu, cu
modestie, Patriotism. Fără gesturi declamative, fără aroganţa
titlurilor academice, nimic din înălţimea falselor orgolii, decât
piscul Spiritului, Olimpul Graţiei divine şi puterea de muncă
peste „poate".
Prin darul enciclopedic făcut patriei sale de lut şi de
suflet, Corneliu Stoica se întâmplă să fie (şi cu tot cu vrere de la
Dumnezeu) o valoare singulară în spaţiul spiritualităţii autohtone căreia posteritatea poate nu va şti niciodată să-i mulţu
mească pe măsură.
Pentru că din măruntaiele fabuloase ale spaţiului
geografic, din prăfuitele arhive ale neamului şi din discretele
muzee ale ţării, Cercetătorul dislocă lumi fabuloase pentru a
găsi diamantul adevărului, disecă nopţile minerale din cuprinsul
erelor planetare parcă lară de început şi lară de sfărşit, pentru a
le înnobila cu sensul raţional, mijloceşte tuşeuri pur ştiinţifice
între coperţile unei enciclopedii născute ca o stea fixă pe
firmamentul culturii române.
Peste Opera Domnului Stoica vor trece anii, se vor vesteji
amurguri şi vor înflori dimineţi, genune de timp îşi va scutura
floarea, iar Dumnezeu îi va înveşnici numele !
Aeternum Vale, Maestre !
Vineri, 26 septembrie 2006
Prof. Dan SANDU, Berzunţi
în „Sarea pământului", nr. 4/oct. - dec. 2006, p. 17.

Impresiile călugărului
Maximos lviritul despre
vizitarea fostelor metoace
ale Mănăstirii lviron din România
[ ...]1-6-2003. „La Grozeşti am ajuns pe la orele 1,30 p.m.
Aici l-am întâlnit pe istoricul (tot el este şi istoricul oraşului
Târgu Ocna), d-l Corneliu Stoica, care s-a oferit să ne însoţească.
(Urmează descrierea bisericii din satul Oituz) [...]
De la Grozeşti (Oituz) ne-am deplasat către întâiul schit
ivirit, Runcul, loc în care am rămas până la ora 18 p.m. Însoţit tot
de d-l Stoica ne-am îndreptat către oraşul Bacău. (Urmează
descrierea bisericii din satul Mazili, care adăposteşte obiecte
aduse de la fostul Schit Runcul şi a bisericii din Pănceşti). [...]
In mod consecvent, la ora 6 p.m., ne-am întors la Târgu
Ocna, care se află la o distanţă de 60 km de Prăjeşti. Prietenul
nostru, d-l Corneliu Stoica, ne-a însoţit până aici şi a plecat spre
casasa. [ ...]

Monahul Maximos IVI RITUL
MA:3IMOY, 'llhJpi-TOtl, Mouaxoo, EIII TA IXNH TflN
IBHPIIImN METOXInN EU: POYMANIAN
(Monahul Max.imos Iviritul, Pe urmele metoacelor
Mlnistirii Iviron în Rominia), ATION OPOl:, 2007,
p. 48--51.
Traducerea din limba greacă: profesor Mihaela COBUZ

Corneliu Stoica
Corneliu Stoica (n. 18 septembrie 1950, Comăneşti),
istoric, profesor, scriitor. Debutul ştiinţific şi literar în anii
liceului cu proză, poezie şi diverse articole. A activat în
numeroase cenacluri literare liceale şi studenţeşti: „Incertitudini
solare", „Solaris" (condus de cunoscutul scriitor SF Ion Hobana),
„Climate", „Ecouri", etc. Aprecieri despre lucrările publicate s-au
făcut în numeroase reviste de specialitate, literare/cotidiene
(„Ateneu", „Ararat", „Curentul", „Deşteptarea", „Ziarul de
Bacău", „Monitorul de Bacău", etc. Este preşedintele Asociaţiei
„Costache Negri" din Târgu-Ocna (2002) şi membru în
conducerea Fundaţiei Naţionale „George Călinescu" din Oneşti
(1995), Unul dintre cei mai activi animatori culturali ai oraşului
Târgu-Ocna, iniţiatorul unor activităţi culturale de prestigiu şi
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factor important în promovarea patrimoniului local. Studii:
Clasele I-VI la Şcoala nr. 1 din oraşul Comăneşti; Clasele VIIXII la Liceul Teoretic din Tg. Ocna, astăzi Colegiul Naţional „C.
Negri"; Facultatea de Istorie-Geografie (1975; şef de promoţie pe
ţară, ultimul din istoria acestei facultăţi) în cadrul Universităţii
din Bucureşti; Facultatea de Istorie-Filosofie (1980) în cadrul
Universităţii din Bucureşti. Activitatea profesională: Profesor de
istorie la şcoala generală din Nicoreşti; Profesor de istorie la
şcoala generală din Satu-Nou, comuna Pârgăreşti (1975-1983);
Profesor de istorie la Colegiul Naţional „C. Negri" Tg. Ocna (din
1983). Printre lucrările publicate de istoricul Corneliu Stoica, se
numără: „Istoria ilustrată a or~ului Târgu-Ocna din cele
mai vechi timpuri până la 1918" (1999 şi 2003). „Dicţionarul
istoric al localitiţilor trotuşene" (ediţia a III-a, 2002), „Valea
Trotuşului. Enciclopedie" (2006), „Valea Trotuşului.
Bibliografie" (2011), lucrări în care sunt evocate aspecte din
istoricul staţiunii Slănic-Moldova. „Personalitate distinctă în
peisajul învăţământului şi cercetării trecutului istoric românesc,
profesorul Corneliu Stoica şi-a identificat viaţa cu destinul unei
zone de o inegalabilă frumuseţe şi trăire spirituală: Valea Trotuşului. într-o mare de zile şi nopţi solitare, marcate de suferinţe şi
multe sacrificii. dar niciodată de renunţări, profesorul Stoica
rămâne un căutător asiduu al trecutului istoric,un om care şi-a
dedicat viaţa unei pasiuni, pe care, vrea să o lase moştenire generaţiilor viitoare: istoria locurilor. Reputatul profesor, ne-a măr
turisit că o asemenea pasiune e cam scumpă, deoarece l-a costat
mai bine de 30 de ani de viaţă. Legendele şi poveştile despre
trecutul locurilor, i-au marcat profund şi definitiv destinul, l-au
făcut să-şi redescopere legăturile cu istoria. Punctul culminant a
fost atins în anii studenţiei când, fascinat de istoria Egiptului
(ştia pe dinafară toţi faraonii Egiptului - în număr de 300!) se
dedică aprofundării acesteia, fiind cotat ca unul dintre cei mai
buni studenţi ai Facultăţii de Istorie-Geografie din cadrul
Universităţii Bucureşti, pe care o absolvă în anul 1975, ca şef de
promoţie, ultimul din istoria acestei facultăţi, cu media 9,96.
,.Eram poreclit Faraonul, deoarece mă obseda istoria
Egiptului, cu toate ministerele şi provocările ei. Imboldul pentru
cercetarea trecutului istoric mi l-a dat Achim Popescu, primul
profesor de egiptologie din România", îşi aduce aminte cu nostalgie, Corneliu Stoica. tn anul 1980 a absolvit şi Facultatea de
Istorie-Filodofie din cadrul aceleiaşi universităţi, cu o lucrare de
licenţă care a stârnit o serie de controverse între istoricii vremii:
„Valea Trotuşului în perioada trecerii de la feudalism la
capitalism (1749-1864)". Profesor de istorie de aproape 30 de
ani la Colegiul Naţional „C. Negri" din Târgu-Ocna, istoricul

Corneliu Stoica a obţinut consacrarea după publicarea a trei
importante lucrări despre Valea Trotuşului: „Dicţionarul istoric al localităţilor trotuşene" (1997), „Istoria ilustrată a
oraşului Târgu-Ocna. Din cele mai vechi timpuri până la
1918" (2003) şi „ Valea Trotuşului. Enciclopedie" (2006).
Această din urmă lucrare a profesorului Stoica, a primit Premiul
.Eudoxiu Hurmuzaki• al Academiei Române (2008) şi
Diploma de Excelenţă a Filialei Bacău a Societăţii de Ştiinţe
Istorice din România (2006), fiind prima enciclopedie dedicată
unui bazin hidrografic din România şi unica lucrare de acest gen
din literatura europeană de specialitate. Monumentala lucrare
enciclopedică este concepută ca un instrument de lucru, care
însumează 700 de pagini şi cuprinde peste 4.000 de documente
de mare valoare istorică, 100 de pagini de album fotografic cu
1.000 de fotografii color, dintre care, cea mai veche datează din
anul 1880 şi reprezintă o vedere de ansamblu a staţiunii Slănic
Moldova. .,Prin cercetarea mea de-a lungul anilor, am descoperit
o adevărată Atlantidă care exista în această zonă şi am făcut
cunoscută Valea Trotuşului oamenilor de pretutindeni, tuturor
celor care şi-au exprimat dorinţa de a o explora din punct de
vedere istoric şi arheologic", le explica elevilor săi, istoricul
târgocnean care a împlinit în luna septembrie a acestui an, 60 de
ani de viaţă, pentru el o toamnă de aur a împlinirilor depline.
.,Profesorul ni se înfăţişează astăzi ţinând în braţe Cartea Trotuşului - adevărata izbândă asupra Timpului. Numele său cât o
pecete a istoriografiei româneşti se scrie singur şi sigur pe
coperta inconfundabilă şi irepetabilă a unui tom izvorât din
vârstele unui neam, din sarea pământului, iar modelul său de
competenţă, de flacără nepieritoare în Panteonul neamului, îl
poţi asemui unui voievod dintr-o pictură votivă", spunea despre
profesorul Stoica, bunul său prieten, poetul Dan Sandu. De
acelaşi autor: „Valea Trotuşului. Bibliografie", Oneşti, Editura Magic Print; „Valea Trotuşului, Ghid turistic vizual",
Oneşti, Editura Magic Print, 2012. (Sursa: Enciclopedia liberă
Wikipedia.ro; Cf. Romulus-Dan Busnea, Faraonul de la TârguOcna, un iubitor al istoriei locurilor, Oneşti, săptămânalul „Ora
25",2011)

Romulus-Dan BUSNEA
în Povestea unui colţ de rai -Slănic Moldova, Bacău,
Editura Ateneul Scriitorilor, 2011, p. 321-324; Ediţia a
doua, revăzută şi adăugită, Oneşti, Editura Magic Print,
2013,p.319-321.
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Corneliu Stoica:
Opţiunea mea a fost de
a face lucruri mari Într-o
zona mai mica
'W

•

•

w

Corneliu Stoica dovedeşte şi astăzi un ataşament
deosebit pentru Valea Trotuşului. Odată cu terminarea studiilor
la Facultatea de Istorie şi Filozofie şi Facultatea de Istorie şi
Geografie din Bucureşti, se întoarce acasă în 1975, în micul
oră.şel al copilăriei, Târgu Ocna, unde continuă cercetarea istorică şi se dedică profesiei de dascăl. Publică nenumarate lucrări
precum "Dicţionarul istoric al localităţilor trotuşene",
„Târgu Ocna, ora' istoric 'i turistic" sau „ Târgu Ocna,
Salzburgul României". în 2006, publică lucrarea „Valea
Trotuşului. Enciclopedie", pentru care va fi premiat de
Academia Română, doi ani mai târziu.
- Istoria este o pasiune a copilăriei sau a apărut
odată cu aprofundarea studiilor?
- Pot afirma categoric că istoria este o pasiune din primii
ani de viaţă, datorită ambientului în care am trăit şi numeroaselor povestiri din partea tatălui, din partea unor bătrâni pe
care i-am cunoscut atunci şi care îmi evocau o lume de mult
trecută, o lume plină de prinţi, cu totul specială faţă de regimul în
care traiam atunci.
- Lucrarea dumnevoastra de licenţă, care a stârnit
pentru prima dată curiozitatea 'i atenţia istoricilor, a avut
ca temăValeaTrotuşului. De ce?
- Iniţial tema de licenţă viza civilizaţii îndepărtate,
precum cele precolumbiene, sau egiptologia, de care eram
pasionat în timpul facultăţii. A fost ca o revelaţie! Am pornit de
la ideea ca este mai interesant să descoperi ceva nou şi aproape
de tine decât să mergi pe urmele altora, care au valorificat
anumite informaţii. Vroiam un teren nou şi necunoscut de
cercetare.
- ":Viata ne asează acolo unde trebuie•. Enciclopedia conţine peste 1000 de fotografii. Sunt făcute şi de
dumnevoastra?
- Da, cele mai multe sunt rezultatul cercetărilor pe teren
pe care le-am întreprins, pentru că o cercetare solidă implică o
cunoaştere amănunţită a terenului pe care îl studiezi. Astfel poţi
compara informaţiile arhivistice cu cele reale.
- La această verificare a informaţiilor istorice aţi
găsit greşeli sau neadevăruri?

.

- Da Au fost foarte multe. Munca pe care am făcut-o a
fost una critică. Nici o informaţie nu am luat-o ca atare. Orice
informaţie a fost verificată cu arhiva, cu alte surse şi cu etapa
cercetării pe teren. Abia dupa aceea am considerat informaţia ca
fiind adevarată.
- Au apărut două ediţii de lux ale enciclopediei.
Cine a suportat cheltuiala acestora?
- Nu am avut sponsori. A fost o carte de editură, care a
presupus investiţii foarte mari, tirajul a fost semnificativ, peste o
mie de exemplare, dar editura cu care am colaborat mulţi ani a
avut încredere în valoarea lucrării şi a sponsorizat-o ea
- După ce aţi primit premiul .,Eudoxiu Hurmuzachi" al Academiei Române nu s-au deschis alte porţi, nu
ati avut propuneri să lucraţi în alte oraşe, în universităţi?
'
- Propunerile au apărut cu mult înainte de a primi acest
premiu. Am fost chemat să lucrez în mediul universitar, dar a
fost opţiunea mea de a rămâne şi, într-o filozofie proprie, de a
face lucruri mari într-o zona mai mică, provincială. Nu m-au
atras oraşele mari, forfota. lmi plac locurile, drumeţiile şi m-am
ataşat de această zonă... Viaţa ne aşează acolo unde trebuie.
- La ce proiecte lucraţi în acest moment?
- Anul acesta pregătim bicentenarul Costache Negri, ce
va face parte dintr-un proiect cultural mult mai amplu. Acest
eveniment coincide cu aniversarea a 100 de ani de la inagurarea
clădirii primăriei. Pentru acest eveniment pregătesc trei cărţi:
„Bicentenarul Costache Negri (1812- 2012j, „Biserica
Buna Vestire - fostă mănăstire Răducanu {1694-1763)" şi
„Centenarul Palatului Administrativ -clădirea primăriei
orasului Târgu Ocna (1912-2012)". Toate aceste cărţi se vor
lan;a în acea perioadă şi sper să aducă o frântură de istorie la
acest eveniment.

Anca BURNICHE
în www.cuzanet.ro. din 21 ianuarie 2012

.
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Oamenii
Timpului
Corneliu Stoica (n. 1950) este istoric, scriitor, publicist,
profesor la Colegiul Naţional „Costache Negri", Târgu Ocna,
preşedinte al Asociaţiei „Costache Negri". A publicat volumele:
Dicţionarul istoric al localităţilor trotuşene (1997), Istoria
oraţiului Târgu Ocna din cele mai vechi timpuri pînă la
1918 (1995), Târgu Ocna, oraş istoric şi turistic (ghid
turistic) (2002), ValeaTrotuşului. Enciclopedie (2006, prima
enciclopedie din România dedicată unui bazin hidrografic),
Valea Trotuşului de odinioară în cărţi poştale ilustrate
(1899-1939) (2014, premiul „Vermeil Mare" la expoziţia
internaţională Librafila, 2015), a realizat filmul documentar
Târgu Ocna, Salzburgul României (2007).
Nominalizarea pentru categoria Memorie şi istorie a
fost făcută pentru realizarea primului ghid turistic dedicat
prezentării unui bazin hidrografic din România în manieră
enciclopedică, Trotus Valley, Visual tourist guide (Valea
Trotuşului, Ghid turistic vizual) (2014), care oferă cea mai
amplă bază documentară privitoare la geografia, istoria,
demografia, economia, cultura, structura şi obiectivele turistice
(pensiuni, monumente, biserici etc.) de pe Valea Trotuşului.
în www.oameniitimpului.ro, din 2015

Corneliu Stoica:
In Târgu Ocna
am descoperit propria
mea Vale a Ni Iului
A.

Istoricul Corneliu Stoica şi-a dedicat cea mai mare parte
din viaţă cercetărilor despre bazinul hidrografic al Văii Trotuşului, regiune despre care spune ştrengăreşte că a fost prima şi
marea dragoste a vieţii sale. Deşi a publicat peste 20 de lucrări,
care i-au acaparat aproape integral existenţa, istoricul nu a
părăsit niciodată munca de catedră, de unde obişnuieşte să le
spună şi astăzi elevilor săi poveşti despre vremuri de mult apuse.
- Când s-a născut pasiunea pentru istorie?
- Pasiunea pentru istorie s-a născut de mic copil, probabil de la primele conversaţii pe care le aveam cu tatăl meu, care a
fost un mare admirator al familiei Ghica. Unul din străbunicii

mei a fost vânător la prinţul Ghica, iar pornind de aici au izvorât
nenumărate povestiri cu prinţul, palatul şi întâmplările acestuia,
povestiri care mi-au marcat cu siguranţă copilăria.
- Care a fost prima cercetare în domeniul istoriei?
- Prima cercetare amănunţită am îacut-o pentru un
articol ce unna să apară în revista liceului, pe terna Eteriei şi
oraşul Târgu Ocna. Pe atunci era un subiect aproape necunoscut
faptul că, la 1821, eteriştii au fost prezenţi în Târgu Ocna. Mai
mult, avusesem ocazia să descopăr în nişte arhive străine
documente care să vorbească despre modul în care Turcia a
reprimat încercarea eteriştilor de a opune rezistenţă în zonă,
astfel luând naştere primul meu articol de istorie pură.
- Oraşul Târgu Ocna a fost izvor al creaţiei pentru
dumneavoastră, începând cu lucrarea de licenţă din
vremea facultăţii şi până astăzi, de ce?
- ln vremea facultăţii, analizând perspectivele de
cercetare, am constatat că despre zona din care vin nu exista
decât o carte pe vremea aceea, (Iulia Văcăraşu, Valea Trotuşului - n.r.), care era mai mult de geografie, cu puţine elemente
aprofundate despre istorie. Astfel, am descoperit propria mea
Vale a Nilului, despre care aveam să scriu şi să fac cercetări.
Pentru un istoric, este foarte important să găsească un subiect
neexplorat, pe care să-l scoată treptat la lumină!
- De ce nu aţi ieşit din zona acestei regiuni?
- Pot spune că începuturile mele în cercetare au reprezentat o perioadă de încălzire a ceea ce urma să fac mai târziu
când mi-am oprit atenţia pe bazinul hidrografic al acestei zone'.
Pentru mine, cercetarea pe un bazin hidrografic cu limite
geografice stabile a devenit un laborator în care am putut urmări
de-a lungul veacurilor tot ce s-a întâmplat în spaţiul acesta bine
limitat. Noutatea cu care am venit eu a fost ieşirea din tiparele
cercetărilor istorice care merg pe provincii, pe unităţi. administrative.
- Care au fost coordonatele cercetării dumneavoastră?

- Coordonatele lucrărilor au fost istoria locală, foarte
istoria zonală. Cercetarea a fost una concentrică,
pornind de la lucruri cunoscute, pe care le-am îmbrăcat mereu
cu informaţii şi cercetări noi. Tocmai de aceea lucrările mele
apar în ediţii, ca de exemplu, pornind de la o monografie de
localitate, cum a fost Târgu Ocna, ajungând până la o enciclopedie de bazin hidrografic.
-Târgu Ocna, micul Salzburg al României..•
- Eu nu sunt născut în acest oraş, însă m-am stabilit cu
părinţii aici după terminarea clasei a şasea. Practic, pentru mine
apropiată şi
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de viaţă, iar primul contact cu
fost unul puternic din perspectivă emoţională.
!n primul an am trăit în apropierea fostei proprietăţi Costache
Negri, în Tiseşti, iar în fiecare dimineaţă vedeam poarta
monumentală de intrare pe proprietate şi Biserica Răducanu. ..
acestea au fost primele mele descoperiri în acest oraş, care m-au
marcat. După aceea am început să cutreier stradă cu stradă, să
citesc tot ce exista la acea vreme despre oraş, deşi nu prea erau
multe de lecturat... şi să mă consider un târgocnean practic
adoptat. Am trăit cam aceeaşi experienţă pe care a trăit-o şi
Costache Negri când a hotărât să se stabilească definitiv aici,
fiind pentru amândoi iubire la prima vedere!
- Aveţi foarte multe cărţi publicate, ce au ca temă
oraşul Târgu Ocna. Vorbiţi-ne putin despre cele mai
importante...
- Dicţionarul istoric al localitătilor trotuşene a fost
gândit pe o schemă lexicografică complexă, care acoperea toate
aspectele posibile de cercetare a zonei, începând de la partea
geografică, istorică, biografică, culturală, parte turistică, fiind
singura lucrare de acest fel din România. Fiind o lucrare mai
amplă, multor cititori le-a luat timp până au învăţat cum să
exploateze multitudinea de informaţii adunate într-o singură
lucrare, însă experienţa dicţionarului a constituit temelia care
mi-a permis să dezvolt şi mai mult şi să ajung la Enciclopedia
a început o

nouă experienţă

această locaţie a

Văii Trotuşului.

- Enciclopedia este singura din ţară şi singura din
Europa de acest fel. .•
- A fost o lucrare laborioasă şi de lungă durată. După
cum spunea profesorul Alexandru-Florin Platon (Universitatea
de Istorie din Iaşi-n.r.), e o lucrare pe care o faci într-o viaţă.
Această enciclopedie însumează munca de mai bine de trei
decenii. De la zeci de documente, am ajuns treptat la mii de
documente cercetate... folosind foarte multe scheme pentru
fiecare capitol distinct.
- Care au fost izvoarele folosite pentru documentare?
- Am scormonit în toate arhivele româneşti posibile,
pornind din proximitate (arhivele naţionale din Bacău, Iaşi,
Bucureşti, Braşov, Sibiu, Alba Iulia, Cluj, Suceava, Galaţi),
trecând graniţele şi ajungând la Muntele Athos, arhiva
Vaticanului. La unele documente am ajuns personal, pe unele leam obţinut cu ajutorul unor prieteni aflaţi peste hotare. Sunt de
altfel documente de a căror existenţă ştiu, însă e foarte dificil să
le accesez, prin Suedia, Polonia. Dacă mai punem şi comunităţile
evreieşti care au trăit în zonă, iar acum se regăsesc în Statele

Unite sau în Israel, cercetarea poate fi considerată globală.
- Enciclopedia adună într-un buchet de istorie
foarte multe poze. Vorbiţi-ne despre provenienţa lor.
- Consider că ilustraţia joacă un rol important, mai ales
în depănarea istoriei. De-a lungul anilor am străbătut la pas tot
bazinul trotuşean, munte cu munte, vale cu vale, localitate cu
localitate. Am creat o arhivă de mii de fotografii, din toate
anotimpurile şi vizând toate aspectele, începând de la peisaje,
monumente istorice, clădiri cu valoare de patrimoniu, tradiţii
locale. Pe lângă acestea, am intrat în contact cu mulţi colaboratori, colecţionari de vederi de epocă, fotografi pasionaţi, iar
atunci când am considerat că o imagine poate ilustra o temă
tratată în paginile enciclopediei am apelat la aceşti colaboratori,
am inclus creaţiile acestora în lucrare, cu dorinţa ca enciclopedia
să însumeze tot ceea ce este frumos în bazinul Trotuţului.
- Aţi dat exemplu arhivele Vaticanului, ce
documente aţi găsit acolo?
- Aproape 1.000 de documente sunt păstrate la
Mănăstirea Iviron, legate de domeniile mănăstireşti secularizate
pe timpul lui Alexandru Ioan Cuza, în anul 1863. Mănăstirile
Răducanu, Precista, Bogdana, Berzunţi, se regăsesc în bogatul
tezaur documentar de la Iviron. Practic, dublează numărul
documentelor care există în arhivele româneşti. La Vatican însă,
există o arhivă extrem de bogată legată de comunităţile catolice
care au trăit în zonă, iar informaţiile sunt foarte vechi, coborând
până în secolul al XVI- lea. Ele permit o reconstituire foarte
complexă a vieţii acestor comunităţi, al căror nucleu a fost la
Târgul Trotuş, pe vremea când era oraş medieval, în jurul
acestuia concentrându-se încă alte localităţi cu populaţie
catolică.

- Aţi spus că arhiva de la Muntele Athos este
aproape dublă decât cea românească, cum se explică acest
lucru?
- După secularizarea averilor mănăstireşti, foştii
egumeni ai mănăstirilor închinate au luat cu ei saci întregi de
documente. Se apreciază că nu mai puţin de 25.000 de
documente se găsesc în arhivele mănăstirilor athonite, ceea ce
aproape dublează zestrea documentară referitoare la partea
noastră medievală.

* * * Istoricul Corneliu Stoica a primit premiul .Eudoxiu
Hurmuzaki• al Academiei Române, pentru lucrarea .valea
Trotu1ului- Enciclopedie•. Cele 800 de pagini ale lucrării sunt
completate de peste 1.000 de fotografii, care dau o mai mare
greutate informaţiilor privind localizarea istorică fi geografică a
regiunii. Mai mult, enciclopedia oferă date despre persona-
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lităţile

locului, despre industria, arhitectura ti meşteşugurile
nu în ultimul rând despre obiceiurile populare. "Valea
Trotuşului- Enciclopedie" este singura lucrare de acest gen din
România şi din Europa.
* * * ln luna mai a anului viitor, când editura oneşteană
Magic Print va sărbători două decenii de activitate, va fi lansată o
nouă ediţie de lux a Enciclopediei Văii Trotuşului.
* * *„Târgu Ocna este o aşezare emblematică a istoriei
româneşti Oraşul a reprezentat singurul centru de exploatare a
sării din Moldova timp de aproape jumătate de mileniu. După
secolul al XVIII-iea, acesta se numără printre aşeză-mintele
importante ale regiunii, aici luând naştere pri.mele instituţii
moderne din perioada regulamentară, fie că vorbim despre
Penitenciar, ridicat la 1856 de Grigore Alexandru Ghica, fie că
mă refer la Spital"- Corneliu Stoica, Îllltoric.
zonei

şi

AncaBURNICHE
în www.ziarulevenimentul.ro. din 2 ianuarie 2016

Misiune Îndeplinită
"în oraşul Târgu Ocna, reputatul istoric al Văii Trotuprofesorul Corneliu Stoica este autorul câtorva lucrări
monografice de excepţie. După cum au menţionat criticii
literari, valoarea documentară a fost amplificată de efectul
special dat naraţiunii volumelor de imaginile bine împănate în
text, imagini păstrate datorită cărţilor postale ilustrate reproduse. Istoria ilustrată a oraşului Târgu-Ocna, ed. 2009, este o
împletire de documente de arhivă cu adevărate documente fotografice, cărţile poştale. O monumentală Enciclopedie -Valea
Trotuşului, de peste 700 de pagini cuprinzând şi peste o mie de
imagini, a fost tipărită în două ediţii 2006 şi 2008 datorită cererii
crescute de pe piaţă, provocate de premierea lucrării de Academia Română. Monografia Bicentenar Costache Negri prezintă viaţa şi activitatea unuia dintre făuritorii statului modem
român. Monografia clădirii primăriei Tg. Ocna, măreaţă operă
arhitecturală, a fost prezentată în cartea Centenarul Palatului
administrativ, ed. 2012. Apogeul utilizării ilustratelor ca
documente istorice a fost atins de ultimile două albume ilustrate
realizate de profesorul Corneliu Stoica: Târgul anilor romantici - un secol de istorie ilustrată a oraşului Târgu-Ocna,
ed. 2013 şi Valea Trotuşului de odinioară în cărţi poştale
ilustrate (1899-1939), ed. 2014. Este imposibil să nu fie
remarcat şi faptul că rolul de documente istorice al cărţilor
poştale a fost perfect evidenţiat de calitatea ridicată a reproducerior realizate şi puse în pagină de editura Magic Print din
şului,

Oneşti. Parfumul de epocă emanat de cărţile poştale ilustrate,
oferit în doze mici prin intermediul albumelor şi al monografiilor ilustrate poate fi amplificat printr-o metodă mai puţin
uzitată dar, cu siguranţă, de mare efect vizual: reproducerile de
mari dimensiuni. Merită toate aprecierile şi recunoştinţa acei
întreprinzători dispuşi să cheltuiască sume, pentru ei nesemnificative, în scopul realizării unor adevărate expoziţii, ocazionale
sau permanente, cu reproduceri de mari dimensiuni. ln anul
2013, primăria oraşului Târgu-Ocna a fructificat ideea realizării
fotocopiilor de mari dimensiuni pentru expunerea lor în
expoziţia dedicată zilelor oraşului pentru ca apoi, tablourile să-şi
găsească permanenta găzduire pe culoarele şi în sălile clădirii
centenare a Primăriei, spre deliciul cetăţenilor aflaţi cu probleme pe la administraţie. lădirii liceului a devenit punct de
interes permanent pentru liceeni. In toate aceste acţiuni expoziţionale inedite am avut bucuria de a fi putut contribui cu
imaginile ilustratelor de epocă, imagini pe care le-am pus la
dispoziţia distinşilor susţinători indirecţi ai cartofiliei cu tot
devotamentul meu pentru cauza disipării cât mai largi
~martorilor" istoriei locale printre concetăţeni. Nu cred să
existe pentru un colecţionar cartofi.I, mulţumire mai mare ca
recompensă pentru efortul de găsire şi de conservare a ilustratelor, decât încununarea acestui efort cu satisfacţia utilităţii
publice. Doar astfel, misiunea colecţionarului în societate poate
fi considerată îndeplinită!" - ing. Mihai Ceucă - 2014. Colaborând la realizarea albumului - monografie intitulat „Valea
Trotuşului de odinioară în cărţi poştale ilustrate (18991939)", ed. MagicPrint, Oneşti 2014, iniţiat şi redactat de prof.
Corneliu Stoica, autorul „misiunii împlinite" a marcat
apogeul activităţii sale cartofi.le şi filatelice reliefată în nota de
prezentare biografică.

Mihai CEUCĂ
în Misiune îndeplinită, „Magazin
de Cartofilie, Filatelie şi Numismatică", nr. 129, 2014;
"Deşteptarea", 25-27 septembrie 2015, p. 20.
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Magia Magicului

Momente festive.••

.Târgu-Ocna. 22 septembrie 2006. Am fost invitat,
împreun! cu alţi istorici şi oameni de litere din Bacău, de
Primăria oraşului şi Asociaţia .Costache negri•, la lansarea
volumului colegului meu de liceu, Corneliu Stoica. Valea
Trotufului. Enciclopedie, aphută la Editura Print Onefli Cu
Corneliu avusesem şi am continuat sl am o bwtl colaborare
pentru documentarea sa în comple:xele eforturi de cercetare a
izvoarelor istorice despre localităţile şi oamenii din bazinul
hidrografic al V'aii Trotuşului, dar am avut marea surpriză de a
lua tn mână nu o carte, ci o comoad, atât prin conţi.nutui ei, dar
fi prin eleganţa şi înalta ţinută tipogJafi.cl."

,.Duminică, 13 august a fost prilej de bucurie şi pentru
locuitorii oraşului Târgu Ocna. care au serbat Zilele localităţii.
Prezent la momentul festiv care s-a bucurat de participarea
oficialităţilor, preşedintele Consiliului Judeţean Bacău, Sorin
Braşoveanu a făcut un scurt parcurs istoric al oraşului, urmat de
raportarea la realitătfle prezentului : „lliaf ul Târgu Ocna este
mai mult decât o pagină de istorie neîntreruptă. Este şi o expresie
a identităţii noastre spirituale. („.) De Târgu Ocna sunt legate şi
numele a numeroase personalităţi. ale culturii şi ştiinţei dintre
care aş aminti pe Costache Negri, scriitor fÎ om politic; Gheorghe Petraşcu, pictor; Mihail }ora, compozitor; Ion Frunzetti,
critic de artă; Gabriela Adameşteanu, prozatoare fi, în mod
deosebit aş dori să amintesc pe Corneliu Stoica, profesor, istoric,
publicist. autorul unei excepţionale enciclopedii despre Valea
Trotuşului. Ajutat de o geogJafie gene.roasă şi, mai ales de
oameni care „au sfinţit tocul•, o1'8ful Târgu-Ocna a devenit o
emblemă a judeţului, un loc-simbol cu carene mândrim."
în www.csbacau.ro. din 16 aug. 2017

Vilică MUNTEANU
!D.MariaDohotaru, 20 de ani-ln.dujba culturii
naJion.ale, Oneşti.Editura Magic Print, 2016, p. 58.

O llrgu Ocna. Casc de Culturi. Manifestare legali de împlinirea a 25 de
ani de la primele alegeri libere. Profesorul Corneliu Stoica lansează cartea
Prilftiria Gnf'llui llrgu O..., Scurt i"1Dric: 09 decembrie 2017)

0 llrgu Ocna. Centenarul Colegiului Naţional.Costache NegriN. În prim

plan, directorul colegiului, profesor Cannen Anlohe, primind inYitaţi i sosiţi la
eveniment. În plan depărtat, profesorul Corneliu Stoica înt!mpinllndu-Ji
vechii prieteni: profesorul Vilici Munteanu şi generalul Vasile Jenidi Apostol
(21 mai2018)
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Corespondenţă
(scrisă şi

online)

Din sutele de scrisori şi mesaje primite de profesorul Corneliu Stoica au fost reţinute doar acelea care se
înscriu în tematica acestei cărţi. Scrisorile sunt predominante în perioada 1976-2006, iar mesajele online, după
2006. Corespondenţa reflectă preocuparea cercetătorului pentru identificarea surselor documentare,
procurarea unor lucrări de specialitate, dar şi aprecierile specialiştilor în legătură cu valoarea cărţilor publicate
de profesorul Corneliu Stoica.
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1

Stimate tovarăşe profesor,
Nădăjduind că vă poate interesa, vă trimitem primul volum
din marea colecţie de izvoare istorice de interes naţional
constituind cea dintîi ediţie critică de structură enciclopedică a
documentelor medievale; vă încunoşti inţăm, totodată, că voi. 11 şi lli
(epoca lui Ştefan cel Mare) se află sub tipar şi urmează să vi le
trimitem numai la solicitarea dv., deoarece tiraj ul este limitat.
Contravaloarea volumului I o puteţi trimite fie pe adresa
Institutului, fie pe numele tov. Ion Caproşu, secretar ştiinţific de
redacţie al revistei Institutului.
Director,
Mircea PETRESCU-DÎMBOVIŢA
[Prof. dr. doc., arheolog; Institutul de Arheologie laşi]
laşi, 20 mai 1976
2
Prea Stimate Domnule Profesor,
Îndată ce am ajuns la Galaţi, v-am expediat un exemplar din
cartea mea. Neprimind nicio confirmare din partea Dumneavoastră, am crezut că pachetul s-a rătăcit şi am dorit să vă anunţ că
mi-am respectat promisiunea. V-am scris acum pe adresa
Consiliului popular, pentru că nu am mai reţinut hîrtia cu adresa
Dumneavoastră. Felicitări pentru articolul apărut în Anuarul de la
laşi.

Cu bune sentimente,
Paul PALTANEA
[Prof„ Biblioteca „V.A. Urechia" Galaţi]
Galaţi, 17 aug.1987
5

Prea Stimate Domnule Profesor,
Vă mulţumesc călduros pentru informaţia comunicată.
Biblioteca „V.A. Urechia", în afară de pliantul alăturat, nu are alte
reproduceri. Unele piese care vă interesează pe Dumneavoastră ar
putea fi fotografiate de Ştefan Andronache, directorul Bibliotecii
din Tecuci (un excelent fotograf), pe care însă ar trebui să-l plătiţi,
cum se spune, „cu bani lichizi". Muzeul de istorie are, spre vânzare,
doar cîteva mulaje de ceramică după piese descoperite în aşezări
neolitice şi romane.
Biblioteca nu are xerox. Singura posibilitate de xerografi ere este folosi rea unui particular, care solieită un leu pe pagină,
fără a da bon de decontare,
Cu aleasă consideraţie,
Paul PALTANEA
[Prof„ Biblioteca „V.A. Urechia" Galaţi]
Galaţi, 31 aug.1987
6
Stimate Domnule Profesor,
Vă rog să nu vă impacientaţi de neprimirea copiilor. Sînt în
lucru. Nu am găsit la noi decît: C. Andreescu, Mo,ia Tise,ti;
Hodocin, Sarniţele şi V.A. Urechia, Codex Bandinus.
Cu bun! sa!utări colegiale
Paul PALTANEA
[Prof„ Biblioteca „V.A. Urechia" Galaţi]
Galaţi, 29 oct. 1987

Cu alese salutări colegiale,
Paul PALTANEA
[Prof., Biblioteca „V.A. Urechia'' Galaţi]
Galaţi, 14 apr. 1987
3
Prea Stimate Domnule Profesor,
M-am bucurat, primind scrisoarea Dumneavoastră, că aţi
primit cartea mea. Îmi îngădui să vă fac o rugăminte: când mergeţi
pe la Arhivele de la Bacău, pentru trebuinţele Dumneavoastră, vă
rog să aveţi amabilitatea să-mi copiaţi documentul din 15
septembrie 1805, cota IV/58, cf. Colecţia de documente de la AS
Bacău, 1976, nr. 526, referitor la o hotărnicie făcută de C. Conachi la
satele Săseşti şi Matosăşti. Vă mulţumesc mult pentru bunăvoinţă şi
vă doresc spor bun în preocupările Dumneavoastră.
Cu bun_e se!1timente colegiale,
Paul PALTANEA
[Prof., Biblioteca „V.A. Urechia" Galaţi]
Galaţi, 29 apr.1987

Prea Stimate Domnule Profesor,
Nu ştiu ce să fac cu restul de bani, 70 de lei, mai doriţi să
xerografiaţi ceva sau îi returnez. Vă mai fac o rugăminte. Din vară
am trimes pe adresa Domnului Genoiu cîteva pagini despre
„Legăturile familiei domnitorului Antioh Cantemir cu judeţul
Bacău". Dacă aveţi ocazie întrebaţi, vă rog, pe cineva din redacţie
care este soarta lor.
Cu deo_şebi!e mulţumiri şi salutări,
Paul PALTANEA
[Prof„ Biblioteca „V.A. Urechia" Galaţi]
Galaţi, 10 dec.1987

Prea Stimate Domnule Profesor,
Vă mulţumesc pentru cuvintele scrise şi, dacă nu vă
deranjez, vă rog să aveţi bunăvoinţă să-mi comunicaţi titlul
suplimentului de Catalog scos de Arhivele Statului Bacău, ca să-l
solicit, prin schimb, de la Biblioteca Bacău. Nu l-am găsit la laşi şi nu
a ajuns nici la arhivele din Galaţi. Vă mulţumesc pentru bunăvoinţă,

Mult Stimate Domnule Profesor,
Îmi pare foarte rău că după o tăcere atît de îndelungă, mă
văd nevoit să nu vă pot da veşti îmbucurătoare. După ce am primit
lista Dumneavoastră, nu am avut răgazul să mă ocup de ea. Între
timp însă colegul care se îndeletnicia cu operaţia respectivă s-a
mutat din Galaţi şi altă relaţie, pentru a vă satisface dorinţa

7

8
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Dumneavoastră nu am. Vă sugerez însă să apelaţi la Doamna
Directoare Varvara Alexescu care, prin schimb interbibliotecar, ar
putea să le împrumute de la biblioteca noastră. Din lista
Dumneavoastră avem: Revista istorică, 1930şi1946; Studii, 1960;
Veress, A., Documente, voi. 11, V, VI. Colecţia Uricariul o avem
aproape completă, Nu am avut posibilitatea să verific dacă există
toate volumele care văi nteresează pe Dumneavoastră,
Cu cea mai aleasă consideraţie,
Paul PALTAN EA
[Prof., Biblioteca „V.A. Urechia" Galaţi]
Galaţi, 17 aug.1988
9
Stimate coleg,
Vă mulţumim pentru amabila Dvs. scrisoare şi pentru
materialele trimise. Vă informăm că în scurt timp (din cauze
independente de voinţa noastră, care ţin seama de necesitatea
adunării unui anumit portofoliu de expediere) veţi primi cărţile
solicitate. Anexăm, deasemenea, lista publicaţiilor aflate în stocul
nostru, aceasta în cazul cînd doriţi să completaţi eventualele lipsuri
sau dacă aveţi cunoştinţe (profesori mai tineri sau pasionaţi de
istorie, care să devină abonaţii noştri - tirajul de 2000 d~ exemplare
obligându-ne să alegem cu grijă colaboratorii). In privinţa
materialului domnului Francis Gueth, după prima lectură, se pare
că este ceva deosebit. De aceea, ne-ar fi de mare folos adresa exactă
a domnului Gueth, pentru a-l contacta şi eventual pentru a publica o
serie de contribuţii de acest tip în Anuar. Am transmis domnului
Toderaşcu copia şi a promis că vă va scrie personal. Fiind dotaţi cu
un xerox pentru necesităţi de uz intern, dorinţa Dvs. privind
efectuarea unor copii se poate împlini. De aceea, aşteptăm o
comandă fermă şi cît mai exactă (volum, pagină etc.) pentru a o
onora. Plata se va face după expedierea materialului solicitat, ea
incluzînd şi munca colegului care se va ocupa cu colectarea şi
xerografierea, fără a depăşi ) în funcţie şi de numărul paginilor)
20-30 lei pagina. Vă adresăm cele mai calde salutări de la vechile
cunoştinţe de la Institut şi vă asigurăm că ne face plăcere să vedem
că vechii colaboratori nu ne uită. Primiţi, vă rog, domnule profesor,
asigurarea deosebi-telor sentimente ce vi le port.
Gheorghe ONIŞORU
[Cercetător, Institutul de Istorie şi Arheologie „A.D.
Xenopol" laşi]
laşi, 15iunie1993
10
Cher Monsieur Stoica,
Je suis heureux que mon envoi de livres vous ai fait plaisir et
vous soit utile. J'espe que le petit ouvrage ci-joint rencontrera
egalement votre interet. Oui,je pourrais rassenbler un certain lot de
romans franc;ais destines aetudiants et ades professeurs roumains.
La seul probleme est celui de leurexpedition: maisje pense trouver

une solution avec l'association qui a assure jusqu'a present le
transports dont vous avez beneficie. A quelle adresse les colis de
livres devront-ils etre deposes? Faut-il pour cela un autorisation
quelconque? Dans rattente de votre reponse, je vous assure, cher
Monsieur, demon amical souvenir et vous presente tous mes voeux
pour un joyeux Noel et un bon ne annee 1998,
FrancisGUETH
[Le Conservator General de la Bibliotheque Municipale de
la Viile de Colmar]
Coim ar,12Decembre1997
11
Domnule Stoica,
[...] Între timp, contactele mele cu oamenii de litere au
continuat vertiginos. Deja am numărat vreo sută de nume, dintre
contemporani. Tn ceea ce priveşte zona Trotuşului, deşi voi mai avea
ceva informaţii de ultima oră, m-am edificat asupra lui George Sion
- nu este acelaşi cu autorul Suvenirilor contimpurane (paşoptist,
născut în 1822 şi decedat în 1892), ci e un trăitor inclusiv al veacului
XX. Aveţi mai multe informaţii despre el? (îmi pare rău că n-am
mers la cimitir să văd cu ochii mei placa de pe cruce!). Oricum, vă
mai cerşi aici ajutorul, inclusiv în cazul (că a devenit un caz), Sanda
Moise ! [...] Mai sunt pe urmele câtorva - oricum, e o listă lungă de
literaţi, ceea ce demonstrează proteismul cultural! Voi face pentru
„Ateneu" o recenzie la Dicţionar •.•, anunţând ediţia următoare.
Oricum, cumpăr un exemplar, doresc să fiu printre priorităţile Dvs.!
Vă pun în plic nr. 2 din revista „Plaiuri trutuşene". Aveţi acolo alte
câteva nume din dicţionarul trotuşenilor. [...] Tare aş vrea să citesc
ceva din Gheorghe lordachi. Mai are familia vreo carte, măcar
pentru împrumut?[...]
Cu stimă,
Eugen BUDAU,
[Profesor de limba şi literatura română, istoric şi critic
literar]
Bacău, 21septembrie1998
12
Stimate domnule Stoica,
Vă felicităm pentru realizarea şi publicarea valorosului
Dicţionar istoric al localităţilor trotuşene şi vă mulţumim pentru
exemplarul trimis. La rândul nostru, vă dorim multă sănătate,
bucurii şi noi apariţii editoriale.
Dorin MATEI
[Secretar general de redacţie, al revistei „Magazin istoric'1
Bucureşti, 29aprilie1999
13

Stimate Domnule Corneliu Stoica,
Vă mulţumesc colegial pentru promtitudinea cu care
participaţi la Bibliografia istorică a României, voi. IX, şi vă asigur că
ne bucurăm să cuprindem lucrările Dvoastră.
Vă dorim multă sănătate şi succes în cercetările Dvoastră.
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Cu deosebită stimă,
Gheorghe HRISTODOL
[Cercetător, Institutul Naţional de Istorie, Cluj-Napoca]
Cluj-Napoca,16iunie1999
1.li

Cher Corneliu,
Connaissez-vous ce livre? [Lucian Boia, La Roumanie, Un
pays a la frontiere de I' Europe, Trad uit du roumaine par Laurent
Rossion, Paris, Les Belles Lettres, 2003, n.n.] S'il vous interesse, je
peux vous le procurer.
Amities,
FrancisGUETH
[ Le Conservator General de la Bibliotheque Municipale de
la Ville de Coim ar]
Colmar,12 Decembre1997
15
Stimate domnule profesor,
Zilele trecute am împrumutat de la Biblioteca „Radu
Rosetti" din Oneşti monumentala dv. carte „Istoria ilustrată a
ora,ului Târgu Ocna din cele mai vechi timpuri până la1918". Este
o lucrare ENCICLOPEDlcA, pentru că, un cercetător pasionat de
istorie, are o minunată sursă de documentare şi informare. Este
adevărat că şi ediţia din 1999 al acestei cărţi a fost remarcabilă, dar
ediţia din 2003 (care abia acum a ajuns la noi, la marele public) este
cu totul deosebită - şi ca volum, estetică, grafică şi chiar conţinut.
Fotografiile, desenele, hărţile şi alte imagini nu „îngreuneazr
paginile, dimpotrivă le fac mai atractive şi pline de conţinut. ln
decursul a peste o jumătate de secol (de când scriu), am citit multe
monografii, atât din mediul rural, cât şi din mediul urban, dar
nicăieri n-am găsit o abundenţă de material bibliografic atât de
bogat, variat şi interesant. Nici unele monografii închinate marilor
oraşe: Bucureşti, Arad, Oradea, Bacău, Craiova, precum şi altele, nu
au un asemenea material bibliografic (mă refer la număr şi volum);
material care vine din adâncul veacurilor, străbătând epocile
istorice, apoi se opresc în dosarele unor arhive. În această vastă
lucrare se întâlnesc şi îşi dau „mâna", parcă toate ştiinţele ce
oglindesc viaţa umană: geologia, arheologia, geografia, statistica,
istoria, industria (meşteşugurile), literatura, arta, numismatica etc.
Toate acestea la un loc (mă refer desigur la extragerea fină din ele de
către autor) şi adaptarea lor, la marea sa CREAŢIE. Desigur că
selectarea materialului a cerut o muncă de 5151 F, o muncă
deosebită. Nu fac o recenzie acum acestei cărţi, pentru că vreau s-o
studiez cu cea mai mare atenţie - şi pe urmă o public în paginile
prestigioasei reviste „România Turistică" al cărui reprezentant su_!lt
în această parte a Moldovei. Revista a fost înfiinţată în anul1936. ln
nr. 142 (serie nouă) din 1 februarie 2001, am publicat articolul
(modest din necunoaştere) intitulat: „CORNELIU STOICA - un
remarcabil istoric". Un exemplar din revistă l-am dat dlui Th.
Ciobanu cu rugămintea de a vi-l da. Nu ştiu dacă a ajuns la dv.? În

orice caz vă trimit materialul XEROXAT. Vă mai trimit (spre
documentare) copia a 2 articole publicate de mine în revista
respectivă intitulate „ Dispute aprinse la Academia Română pentru
••. barba Măriei-Sale Ştefan Vodă" (în nr. din 4 noiembrie 1999) şi
„Pe cale de elucidare. Misterul uneiîncurcături istorice" (în nr. din
31 martie2001), în care chiar presa centrală s-a ocupat de chipul lui
Ştefan. Eu mai posed nişte materiale legate de aceste subiecte.
Dacă vreodată veţi atinge acest subiect folosiţi şi aceste modeste
date. Desigur că dv. cunoaşteţi aceste date. Am vrut să întreb, la
sesiunea dedicată lui Ştefan Vodă (la Oneşti) pe d-nii istorici de la
manifestare despre acest subiect, dar m-am abţinut.[...] Aşteptăm
noi lucrări scrise de dv. Eu şi colegii mei vă considerăm un adevărat
Iorga al plaiurilor noastre. Lucrările dv. pot sta şi acolo le este locul,
adică în Biblioteca Academiei Române. Aş fi bucuros ca de sub pana
dv. să iasă şi o istorie a Văii Trotuşului. Dar ar trebui să se creeze şi un
Muzeu al Văii Tro-tuşului. De ce nu? Ar fi multe de scris. Sunt încă
foarte multe lucruri neelucidate legate chiar de istoria Oneştiului.
Eu am lucrat în toată presa oneşteană (adică am fost, când redactorşef, când secretar de redacţie, când simplu redactor al ziarelor care
au apărut în acest municipiu. Este vorba de „Oneştiul nou",
„Chimistul", „Petrochimistul", „Curierul de Oneşti", „Viaţa
oneşteană': ,,Jurnalul de Trotuş': „Gazeta de Trotuş",,, Puls~ precum
şi în presa judeţeană. Multă vreme am condus rubrica de ŞAH al
publicaţiei „Moldova sport", eu fiind şi compozitor şi problemist de
şah. Am fost correspondent permanent al ziarului „Sportul
popular" în municipiul Oneşti. Vă spun toate acestea ca să vă daţi
seama că ştiu~să apreciez o lucrare. Iar opera dv. luată în ansamblu
este GENIALA.
Vă doresc încă odată mult succes !
Cu deosebită stimă şi respect
Gh.Gorun,
[Ziarist]
Oneşti, iulie 2004
16
Dragii noştri,
Cartea târgului nostru ajunsă pe meleaguri transilvane a
adus nostalgia Văii Trotuşului în familia noastră înstrăinată de voie
sau nevoie de pe aceste meleaguri mirifice de legendă. Noi nu ştim
dacă mulţumirile sunt îndestulătoare pentru gestul dumneavoastră
în pricipal şi în mod special pentru valoarea certă a documentului.
Puţini oameni ştiu câtă sudoare, câte nopţi albe, câtă alergătură şi
chiar unele umilinţe din partea celor înapoiaţi în cultura lor au
trecut şi nu uşor până să aştern i o asemenea istorie cu care nu multe
oraşe din România se pot lăuda că o au. Să Î!:'cep să mă laud şi eu cu
câte ceva ce am făcut în ultima vreme. ln afara alergăturii cu
serviciul care nu ne prea iartă, am în tipografie în faza de tipărire
lucrarea România - Mica monografie a tunelelor de cale ferată
(185.li-200.li), o premieră în domeniu, la lansarea căreia aş fi onorat
dacă aţi răspunde la invitaţie. Astăzi am dat la C.D.C.A.S. Bucureşti
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~P_r_of_e_so_r_u_l_Co_r_n_e_liu~S_to_ic_a_l_a_7_0_d_e_a_n_i~,~
prima parte a albumului de protocol intitulat România - Istoria 'i
arhitec-tura gărilor de cale ferată (185"-200lt), lucrare bazată pe
colecţia

mea de circa 350 ilustrate vechi cu

gări şi

care va fi

prezentată în română, engleză şi franceză.
Să vedem ce va ieşi!

[Profesor de istorie]
Craiova, 9 februarie 2006
18

Pe curând,
Constanţa 'i Radu

Cu toată consideraţia şi cu dorinţa unei eventuale întâlniri,
Gheorghe I. SIMION

BELLU

[Inginer, Regionala Căi Ferate Braşov; istoric al Căilor
Ferate Române]
17

Dragii noştrii,
[...]Am finalizat câteva cărţi care aşteaptă tiparul şi în cursul
anului ce bate la uşă voi fi fericit să vi le pot oferi.În prezent lucrez la
Istoria Căilor Ferate forestiere din România, o lucrare de mare
dimensiune darfoarte greu de realizat. Îndrăznesc să vă cer din nou
sfat şi sprijin în măsura în care nu e prea mult. lată despre ce este
vorba: Pe Valea Trotuşului au funcţionat până în anii 70-80 un
număr de 5 căi ferate forestiere sau CFF-uri: Comăneşti,
Dărmăneşti-V. Uzului, Oneşti-Oituz, Oneşti-Scutaru, Căiuţi-Secu.
Toate acestea nu mai există şi am mare nevoie de o hartă a zonelor
unde să figureze aceste linii, istoricul lor, orice relaţie privind cine lea construit, când s-au desfiinţat şi în special orice fotografie cu
liniile, locomotive, vagoane cu lemne etc.
Cu mulţumiri şi cele mai bune urări,
Radu BELLU,

[Inginer, Regionala Căi Ferate Braşov; istoric al Căilor
Ferate Române]
Braşov, 30 decembrie 2005
18

[...] Eu am realizat una din lucrările mele la Oneşti, înainte ca
Dvs. să terminaţi „lucrarea Târgu Ocna': pe care am văzut-o la
primele pagi ni şi pentru care vă felicit din suflet. Eu am râvnit la ea şi
am voit să o am şi eu dar am considerat că e mai mai bine să o
terminaţi şi să amân pentru mai târziu. [...] Eu am realizat
Monografia ca,in-Mănăstirea Caşin cu câtva timp înaintea Dvs.
[...] Domnule profesor Stoica, vin cu o propunere şi anume: să intru
în posesia unui volum „Tg. Ocna" şi-n schimb să vă trimit un volum
de-al meu „Caşin-Mănăstirea Caşin". M-ar bucura acest troc
întrucât şi eu sunt pensionar. Se poate? Dacă nu să-mi trimiteţi un
exemplar şi voi face eforturi financiare ca să-l plătesc. Doar vreau
să-l citescîn întregime, întrucât am foiletat câteva pagini în timpul
tipăririi şi mi-a plăcut. Iarăşi trebuie să vă felicit, întrucât rar se vor
găsi asemenea oameni ca Dvs. să realizeze lucrări monumentale. În
plus, doresc să aflu câteva date despre profesorul Corneliu Stoica,
realizatorul acestor cărţi. Poate chiare bine să stabilim o cale de
comunicare între noi ştiind că am trăit cândva în aceeaşi zonă
geografică - Depresiunea Caşin-Tazlău, Târgul Ocna-Oneşti, pe
care am cunoscut-o, iubit-o mult. Dar închei aceste câteva rânduri
gândindu-mă că voi găsi prilej ul unei întâlniri-cunoaşteri!

[.„] Dragă domnule Stoica ce mult aş fi dat să fiu şi eu tânăr
ca Dvs. sau dac-aş mai trăi o viaţă cu un asemenea om aş fi
colaborat fructuos. Am ocazia acum să vă felicit din tot sufletul
pentru lucrările realizate. Să vă ajute Dumnezeu să realizaţi şi altele,
fiindcă vă ajută tinereţea şi energia intelectuală.[...]
Până atunci mai comunicăm prin condeiul Dvs. iscusit, care
mi-a făcut deosebită plăcere. [...] Cu multă dragoste şi prieten ie,
Gheorghe I. SIMION

[Profesor de istorie]
Craiova, 20 februarie 2006
19
Dragă

Cornel,
Sper să nu fi întârziat prea mult pentru a te încurca. Ţi-am
urmat sfatul şi am păstrat vechea prefaţă, adaptând-o noului text.
Am intervenit, pentru îmbunătăţi re, şi prin unele formulări. Sper să
te desc'!rci în intervenţiile mele.
Iţi trimit un C.V. şi vol. ln honorem pe care un grup de colegi
şi prieteni mi l-au dedicat laAniversarea-65. Vei găsi, astfel, şi alte
date care te interesează.
Te felicit pentru munca ta sisifică, de erudiţie şi ordine, pe
care ai făcut-o.
Eşti un om de ispravă.
Ion TODERAŞCU

[Prof. un iv. dr., Universitatea „Al. Ioan Cuza" laşi]
laşi, 9 aprilie 2006
20

[...] Este o lucrare care a sintetizat toate cercetările ce s-au
întreprins în acest minunat spaţiu românesc. [...] O lucrare de
această factură este greu de realizat fără o muncă tenace, fără o
dorinţă deosebită, de a descifra enigmele acestui spaţiu. [...]
Pofesorul Corneliu Stoica studiind cu calm, cu devotament, în aceşti
30 de ani, a reuşit să realizeze o lucrare care să sintetizeze tot
conţinutul spiritual al oamenilor din acest spaţiu geografic. [...] Pe
parcursul anilor ce vor veni, o să vă convingeţi, această lucrare nu
numai că va primi premiul Academiei, sunt convins de acest lucru,
dar va fi citată peste tot în istoria noastră naţională şi europeană.
Alexandru ARTIMON,

[Arheolog, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu"
Bacău]

Discurs la lansarea cărţii Valea Trotu,ului.
Enciclopedie (Târgu Ocna, 26 septembrie 2006).
ZI

[...] Una dintre cheile (reuşitei), despre care nu s-a vorbit,
este această capacitate, această abilitate fantastică de a utiliza
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Un istoric al Văii Trotuşului
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calculatorul, dar înainte de aceasta este o osârdie, o încăpăţânare, o
îndârjire, un devotament împins dincolo de limitele posibilului
pentru a acumula informaţiile.[ ...] Viitorul este al acestor
enciclopedii, antologii, crestomaţii, dicţionare. [...] Nouă, celor de la
Universitatea Bacău, ne va folosi extrem de mult lucrarea. Va fi baza
informativă pentru un proiect de cercetare ştiinţifică pe care l-am
demarat la Universitatea din Bacău. Valea Trotu,ului - Valea
Bistriţei, Interspaţii, este un studiu de antropologie culturală în
care se vor regăsi elemente din istorie, din sociologie, din
etnografie, din lingvistică, din dialectologie, adică tot ceea ce
înseamnă spiritualitatea acestei zone. [...] Aş mai menţiona un
aspect care ţine tot de latura comportamentală a d-lui Corneliu
Stoica. Cred că-l caracteri-zează o mare generozitate. Vă spun,
atunci când l-am cunoscut, în urmă cu vreo 10 ani la Târgu Ocna, mă
aşteptam să mă întrebe cine sunt, ce vreau, să ceară referinţe, de ce
mă interesez eu de istoria oraşului Târgu Ocna când, de fapt, este
teritoriul dum-nealui. Cu o generozitate fantastică, o jumătate de zi
am mers, am cutreierat oraşul, am găsit locul vechii farmacii a lui
Spirt. [...] Această generozitate, care se repercutează şi în realizarea
cărţii, este un act de restituire a unei informaţii pe care a simţit,
probabil, că nu o poate deţine doar dânsul ci trebuie să o pună la
dispoziţia tutui:.or. _
Ioan DANILA

[Conf. dr., Universitatea Bacău; filolog, istoric literar]
Discurs la lansarea cărţii Valea Trotuşului.
Enciclopedie (Târgu Ocna, 26 septembrie 2006).
22

[... ] Pentru că sunt reprezentantul Arhivelor Naţionale,
vreau să vă spun că este unul dintre împătimiţii cercetători,
căutători, în izvoarele arhivistice şi dacă d-l profesor Mitrea a
numărat şi a spus câte publicaţii sunt citate, cred că numai fonduri
arhivistice enumerate în bibliografie sunt în jur de o mie, poate
peste o mie. Dar, un fon!f arhivistic poate să aibă şapte, opt sute,
două, trei mii de dosare. lnchipuiţi-vă,câtaltvolum de informaţiei
a trecut. E adevărat, nu citeşti, nu studiezi un fond arhivistic în
totalitatea lui. Nu a urmărit o unitate administrativă ci una
geografică. [...] Este un lucru de luat în seamă. Este o prioritate
naţională şi această prioritate naţională a apărut la Târgu Ocna. [...]
Cred că şi despre această carte putem să-l parafrazăm pe poet şi să
spunem: „Carte frumoasă, cinste cui de-a scris~ atât autorului, cât şi
editorului.
Vilică MUNTEANU
[Profesor, arhivist, directorul Direcţiei Judeţene Bacău
a Arhivelor Naţionale]
Discurs la lansarea cărţii Valea Trotu,ului.
Enciclopedie (Târgu Ocna, 26 septembrie 2006).
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Vă mulţumesc

„Valea Trot!!fului. Enciclopedie", pe care aţi avut amabilitatea de a
mi-l trimite. Vă mărturisesc că am fost, cu adevărat, im presionat, nu
numai - fireşte - de condiţiile grafice deosebite în care a apărut
cartea, ci - în primul rînd - de amploarea şi densitatea sintezei pe
care aţi elaborat-o. Rar mi-a fost dat, în ultimii ani, să salut o carte ca
aceea pe care o am, acum, în faţă. Este o cercetare de o viaţă (acest
lucru se vede limpede), care mobilizează o masă documentară
uriaşă, dar foarte bi ne contro lată şi însuşită.
Cu prilejul recentelor „Zile ale Universităţii „Al. I. Cuza", cînd
Facultatea noastră a organizat, ca în fiecare an, mai multe
evenimente ştiinţifice, dl. profesor Ion Toderaşcu şi cu mine am
prezentat colegilor noştri monumentala Dumneavoastră
enciclopedie, în cadrul unui moment dedicat recentelor apariţii mai
semnificative în domeniul istoriei. Vom face acelaşi lucru şi în scris,
atît în revista Facultăţii ~,Anale"), cît şi în „Anuarul Institutului de
Istorie" şi,de asemenea, în alte publicaţii cu care suntem în contact.
O contribuţie ca aceea a dumneavoastră nu trebuie să rămînă
anonimă sau prea puţin cunoscută, ci să fie făcută publică, după
cum merită. Vă mulţumesc, Domnule Profesor, încă o dată, pentru a
mă fi făcut părtaş la această frumoasă şi importantă realizare, care
va fi, de acum înainte, un important instrument de lucru pentru toţi
istoricii interesaţi de istoria Văii Trotuşului sau de probleme de
istorie locală. Vă felicit pentru carte şi vă rog să primiţi expresia
admiraţiei mele şi a celor mai alese gînduri.
Al Dumneavoastră,
Prof. un iv. dr. Alexandru-Florin PLATON
[(Decanul Facultăţii de Istorie Universitatea „Alexandru
Ioan (uzaj
laşi, 5 noiembrie 2006
211

Stimate Domnule Coleg,
Ţin să vă mulţumesc pentru trimiterea Enciclopediei Văii
Trot!!fului şi, totodată, să vă felicit pentru această admirabilă şi
utilă lucrare, o realizare istoriografică deosebită, care vă face cinste.
Meritaţi întreaga consideraţie pentru tenacitatea şi profesionalismul dovedit, cu atît mai mult cu cît condiţiile în care vă
desfăşuraţi activitatea sunt departe de a fi propice iniţiativelor
ştiinţifice de anvergură. În ceea ce mă priveşte, voi încerca să
atenţioQezcolegii de breaslă asupra valorii opusului oferit.
Incă o dată calde mulţumiri şi felicitări,
Victor SPINEI
[Academician, istoric, arheolog; Prof. univ. dr.,
Universitatea ,,AL Ioan Cuza" laşi; directorul
Institutului de Arheologie laşi]
laşi, 15 noiembrie 2006
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Dragă

Stimate Domnule Profesor,
din suflet pentru frumosul exemplar din

Cornele,
Am primit interesanta ta lucrare care a fascinat pe toţi
cărora le-am arătat-o. Este o realizare deosebită pe care puţini o pot
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,_

___________
_Corneliu
__
Profesorul
Stoica la_
70 de _
ani ai.
crea şi într-o viaţă. Am depus la facultate cărţile, pe care le-ai donat
lor, iar săptămâna viitoare voi adresa câteva cuvinte domnului pe
care îl menţionezi în scrisoarea ta. [...] Apoi mi-a apărut primul
volum din lucrarea lstoriaaltfe~ al doilea fiind în lucru şi va apare în
februarie, anul viitor. Am să cer editorului un exemplar din primul
volum care sper să-ţi parvină. M-am ocupat de ultimele lucrări
didactice ale soţiei care au apărut în octombrie, iar altele vor apărea
în ianuarie. Am iniţiat şi voi face prima lucrare dintr-o serie
monografică având ca subiect oraşele din România, primul fiind
Bucureşti. Dicţionarul de care întrebi este aproape gata şi va apărea
cred în martie. Vreau să particip şi la elaborarea unui manual, iardin
când în când mai scriu şi articole. Ultimul a apărut în revista
„Magiste(, revista API R-ului şi se referă la Elitele politice în epoca
modernă (prima parte). Cam atât. Evident că mi-ar plăcea să
colaborăm la o lucrare la care am putea să convenim atât subiectul
cât şi termenele. Mulţumindu-ţi încă o dată pentru lucrare îţi doresc
sănătate şi succes,
Doru (DUMITRESCU),

[Inspector General în Ministerul Învăţământului şi
Cercetării]

Bucureşti, 8 decembrie

2006
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Cher Corneliu,
[...] J'ai bien re~u un exemplairede l'EncyclopedieduTrotus
et vous felicite encore une fois, piece en main cette fois, pour ce tres
remarquable travail. Non seulement vous avez rassemble et mis en
forme une somme enorme d'informations et d'images, mais vous
avez apparemment cree un genre nouveau, celui d'une veritable
encyclopedie par vallee. Par courrier separe, je vous ai envoye ce
que j'ai pu trouver comme publica-tions fran~aises se rapprochant
de la votre, mais îl s'agit principalement d'etudes hydrographiques,
bien moins completes que votre „Trotus". [...] J'ai cependant
communique l'information au Departement d'etudes roumaines de
l'Universite Marc Bloch de Strasbourg. Et bonne chance a la
Roumanie pourson entree dans !'Europe.
Francis GUETH,

[Conservateur General de la Bibliotheque de la Viile de
Calmar]
Calmar, le 26 janvier 2007
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Stimate Domnule Profesor,
Am primit astăzi cartea Dvs. Vă adresez calde felicitări. Este
un instrument de lucru remarcabil şi deosebit de interesant.
Lucrarea va sta în atenţia Secţiei noastre atunci când se vor lua în
discuţie propunerile pentru premiile Academiei Române pe 2006,
adică în cursul anului următor. Pentru aceasta, vă rog să-mi trimiteţi
un scurt Curriculum Vitae. Vă rog să primiţi încă o dată sincere
felicitări. Vă doresc mul tă sănătate şi succese cât mai mari.
Dr. Dorina N. RUSU

Secretar ştiinţific al Secţiei de Ştiinţe Istorice şi
Arheologie a Academiei Române
Bucureşti, 29 octombrie 2007
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Dragă domnule Stoica,
Tot mai citesc măiastra dv. carte, cu care am făcut o demonstraţie faţă de mulţi prieteni care ne-au vizitat casa în ultima
vreme. lată ce a realizat un coleg profesor de la Tg. Ocna! M-am
lăudat cu dv. şi am zis „să fiţi lăudat şi pomenit totdeauna"! [...]
Primiţi consideraţi a şi dragostea mea şi mai comunicaţi cum ine,

Gheorghe I. SIMION

[Profesor de istorie, pensionar]
Craiova, 27 mai 2008
28
Vă

trimit f~tografia promisă datând de acum 6 ani (nu am
una mai recentă). ln privinţa cărţii lui Iordache „Ocnaşii'~ urmează
să o caut dar este foarte greu momentan de depistat întrucât casa
mea e plină de cărţi şi vă imaginaţi dificultatea. O am precis şi cum
dau de ea v-o trimit negreşit. Prin toamnă, după operaţie, o să vă
vizitez şi atunci vom mai lămuri denumirea unor străzi şi relatări
despre unele personalităţi târgu ocnene pe care le-am cunoscut.
Date privind activitatea mea profesională şi literară găsiţi în cartea
pe care v-am dat-o dar. Ştiu că dpmnul Ţanu schiţase deja prăvăliile
negustorilor de pe strada Carol. Poate v-ar folosi în documentare.
Când voi veni prin Tg.-Ocna voi aduce şi nişte cărţi pe care doresc să
le donez bibliotecii liceului şi totodată a lua legătura cu profesoarele
de română în vederea organizării unui cerc de haiku şi de cultură
japoneză (cu proiecţii de diapozitive). Eu aş fi dispus să vin lunar
pentru a ţine prelegeri la acest cerc (ce-ar putea fi şi un atelier
literar). Îmi exprim încă odată regretul pentru faptul că Centenarul
nu a mai avut loc dar vă pot fi aici de un mic folos, trimiţându-vă
impresii, amintiri ale unor foşti elevi (colegi cu mine sau mai noi)
pentru revista ce intenţionaţi s-o scrieţi în legătură cu acest
eveniment. Pentru orice lămuriri privind datele biografice vă stau
oricând la dispoziţie. Vă urez sănătate şi multă putere de muncă
pentru ceea ce faceţi pentru Tg.-Ocna şi cu rugămintea de a adăuga
faptul că din 2006 sunt şi membru ARDSS (Asociaţia Română de
Studii Semiotice), în cadrul căreia am prezentat vreo patru
comunicări la simpozioanele internaţionale de profil ţinute la
Bacău sub egida Universităţii. Am vorbit cu domnul Ţanu despre
fotografia cu biserica Sf. Nicolae scoasă color de tipografia
Grunberg înainte de pri mul război mondial. Urmează s-o caute, dar
cred că dumnealui v-ar putea relata şi chiar schiţa unele străzi din
Tg.-Ocnade altă dată. Când voi veni la Tg.-Ocnavă mai pot relata şi
despre activitatea cercului literar condus de profesorul
Protopopescu între 1950şi195-4 şi despre o revistă „Revista noastră"
apărută în 195-4, care din păcate s-a opritla al treilea număr.

Dumitru RADU
[Medic, Doctor în
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Bacău, 11

august 2008
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„Bucuraţi-vă întru Domnul" - în această zi aniversară.
Bunul Dumnezeu să vă ajute să treceţi şi Iordanul acestei vieţi
ostincioase, adunând încă multă roadă în hambarul înţelep-ciunii,
cu bucurie, pace, sănătate voi casă şi multă, multă nă-dej de, răbdare
şicredinţă avrami că întru Mulţi Ani!
Monah Nicodim Ravaru
[Monah]
Sfântul Munte, Kapsala, septembrie 2009
30
Stimate Domnule Coleg,
Confirm cu multe mulţumiri şi calde felicitări primirea
admirabilului volum despre Târgu Ocna, care vă onorează. V-am
admirat şi cu acest prilej harul şi acribia de autentic istoricşi, în plus,
calităţile de fotografînzestrat cu bun gust. Volumul reprezintă un
adevărat model de monografie zonală. Editura merită şi ea toate
felicitări le pentru asigurarea excelente Io r condiţii grafice. [...]
Cu aleasă preţuire,
Victor SPINEI
[Academician, istoric, arheolog; Prof. un iv. dr., Universitatea „Al. Ioan Cuza" laşi; directorul Institutului de
Arheologie laşi
laşi, 15 noiembrie 2009]
31
Stimate domnule Stoica,
Am ajuns prea târziu acasă pentru a vă mai suna. Cartea
arată splendid, atat din punct de vede re grafic, cât şi al conţinutului,
după câte mi-am dat seama la o primă răsfoire. Vă mulţumesc, vă
felicit şi cred că ar trebui făcute deja demersuri ca şi această
preţioasă contribuţie la mai buna cunoaştere a istoriei de pe Valea
Trotuşului să fie încununată cu un premiu. Îl meritaţi cu prisosinţă!
Un sfârşit de săptămână cât mai ptăcut,
Cornel GALBEN
[Seri itor, jurnalist, Bacău]
Bacău, noiembrie 2009
32
Bună dimineaţa, domnule profesor,
Apelez la dumneavoastră cu o mare rugăminte. ln vederea
unei cât mai bune documentări pentru teza de doctorat, apelez la
bunăvoinţa dumneavoastră, ca fin cunoscător al evoluţiei oraşului.
Mă interesează orice informaţie relevantă despre spaţiile verzi
(amenajate sau nu în momentul actual) din intravilanul oraşului
Târgu Ocna. Mă gândesc la surse istoriografice care amintesc de
momentul înfiinţării/ amenajării, referiri privind evoluţia acestor
spaţii verzi, imagini din trecut (cărţi poştale ilustrate etc). Din
păcate, datele pe care le posed sunt minimale, făcând referire la
stadiul actual al acestor dotări edilitar-urbanistice şi la proiectele
viitoare ale administraţiei locale.
A

Cu mii de mulţumiri şi scuze pentru îndrăzneală,
Lucian ŞERBAN
[Profesor de geografie, inspector şcolar, Inspectoratul
Şcolar Bacău]
Bacău, 29

noiembrie 2010
33
Bună

seara, stimate domnule profesor,
Prin amabilitatea dumneavoastră, vin cu o mare rugăminte.
Am găsit câteva referiri la fosta grădină publică a oraşului (în
ataşament), din lucrarea dumneavoastră, Istoria ilustrată a
ora,ului Tg. Ocna din cele mai vechi timpuri până la 1918, Editura
„Magic Print" Oneşti, 2009. Sunt practic singurele informaţii
identificate de mine, din câteva pagini scanate aproape ilizibil pe
care le-am avut la dispoziţie (din păcate nu am putut intra în posesia
monografiei...). Dacă se poate, aş avea marea rugami nte de a vă uita
un pic pe aceste repere documentare, spre a-mi comfirma
corectitudinea transcrierii lor. Credeţi că aş mai găsi şi alte
informaţii? Eventual o carte poştală?
Cu mulţumiri şi urări de primăvară frumoasă,
Lucian ŞERBAN
[Profesor de geografie, inspector şcolar, Inspectoratul
Şcolar Bacău]
Bacău, 11

martie 2011
33

Stimate domnule profesor,
Vă mulţumesc foarte mult pentru amabilitate. Am primit
pdf-ul cu acea carte poştală ilustrată, îmi este de un real folos. Este
cât se poate de interesantă existenţa acestei grădini publice, în
condiţiile în care, pentru celelate oraşe trotuşene, cu o urbanizare
tardivă, nu au existat, din câte ştiu, încercări reale de a amenaja o
grădină în adevăratul sens al cuvântului (parţial în Parcul Tei din
Moineşti, dar fără a avea trasăturile „clasice" ale amenajărilor din
Târgu Ocna şi Bacău). Vă urez mult succes în definitivarea
Bibliografiei Văii Trotu,ului, pe care o aştept cu mare interes,
cunoscând profesionalismul dumneavoastră.
Lucian ŞERBAN
[Profesor de geografie, inspector şcolar, Inspectoratul
Şcolar Bacău]
Bacău, 13

mart. 2011

3"
Stimate domnule profesor,
Vă felicit pentru noua apariţie editorială, despre care am
auzit de la colegi, cu ocazia simpozionului de la Târgu Ocna, unde
din păcate nu am putut veni, deşi aş fi dorit foarte mult. Am amintit
de lucrare în articolul referitor la simpozion ( http://lucianbacau.blogspot.com/2011 /05/ta rg u-ocna-la-inalti me.ht ml). L-am
rugat pe colegul şi prietenul Virgil Şorgot să-mi achiziţioneze de la
editură un exemplar. Abia aştept să intru în posesia sa. Cu toate
gânduri le bune şi încă o dată felicitări din toată în ima,
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Lucian ŞERBAN
[Profesor de geografie, inspector şcolar, Inspectoratul
Şcolar Bacău]
Bacău, 30 mai 2011
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Bonjour professeur Stoica,
Nous sommes mai ntenant aLepsa-Soveja (Vrancea) et nous
poursuivons nos recherches sur le sel. Pour la vallee du Trotus, nous
avo ns enco re quelq ues questio ns suite anos travaux de terrai n :
- il y a eu un ancien village „Sarata" englobe en 1968 dans
Borzesti, puis maintenant dans Onesti (au sud}. Savez-vous ou cet
ancienvillage setrouve? Existe-t'il un lien aveclesel?
- pour la question du Bolovan (megalithe) de Galean, la
femme agee (Ileana CRETSU (ou Ecaterina Critsoiu ?) nous a parle
de pierres rondes gravees avec une ou des spirales dessus. Pouvezvous en savoir plus (nombre, lieux et dates de decou-verte, lieux
actuels de depots, photos...). Elle a aussi parte d'une statuette en
pierre qui aurait ete trouvee lors des memes travaux par le
bulldozer. ll s'agirait d'une statuette de type penseur (proche de
celui de Hamangia) mais la statuette aurait ete jetee par un homme
de lasi (aujourd'hui a l'hopital)... Cette infor-mation n'est pas tres
daire et peut-etre pas tres sure... Pouvez vous en savoir plus sur
cette possible statuette ancienne? Existe t'il une photo ancienne?
Est-îl possible de savoir ou elle a ete jetee (dans le village ?) et de la
retrouver?
- Avez vous une photo de la so urce "La Budei" de ViisoaraVarates ou le tresor monetaire a ete decouvert? Merei d'avance
pour votre aide. Je vous joins dans un mail suivant notre livre en
roumain sur Ies sources salees meme si celui-ci est un peu ancien
(2007).
Amicalement,
Olivier WELLER
[CNRS- Universites Paris I et Paris X; UMR 7041
Protohistoire europeenne -ArScAn Maison de
l'Archeologie et de l'Ethnologie]
Paris, le 23 juin. 2011
36

Stimate domnule profesor Corneliu Stoica,
Cu amabilitatea-i caracteristică, domnul profesor Ioan
Dănilă mi-a transmis documentele oferite de organizatorii
recentelor actiuni de la Tg. Ocna. Vă felicit pentru tenacitatea cu
care susţineţi rememorarea istoriei locale spre binele generaţiilor
viitoare! Centenarul clădirii primăriei şi bicentenarul naşterii lui
Costache Negri vor rămâne jaloane istorice şi datorită eforturilor
Dumneavoastră de „punere în pagină"! Apreciez gestul Dumneavoastră nobil de a aminti şi sursele imaginilor şi vă mulţumesc
din suflet. Idealul activităţii mele în pasiunea cartofilă a fost acela de
a crea un „mini-muzeu" particular cu intrare liberă pentru cei
interesaţi, convins fiind că, uneori, banalele ilustrate vor fi utile

bucur că sunteţi unul dintre vizitatorii
cu succes efortul meu de conservare a
documentelor. Pentru mine este o mare bucurie dar şi o adevărată
onoare să am numele pomenit în lucrările unor autori profesionişti
şi cu renume şi mă bucur că Dumneavoastră sunteti unul dintre
aceşti autori. Regret sincer că am ratat şi această ocazie de a vă
cunoaşte şi personal şi m-ar bucura dacă voi putea beneficia de o
invitaţie la o viitoare acţiune al cărei anfitrion veţi fi.
Vă urez multă sănătate şi putere de muncă pentru a realiza
noi proiecte spre bi neJe tuturor!
Mihai CEUCA
[Inginer, colecţionar, cartofii, Bacău]
Bacău, 8 oct. 2012

tuturor

generaţiilor. Mă

colecţiei şi că valorificaţi
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Bună dimineaţa, domnule

profesor,

Vă felicit din toată inima pentru noua apariţie editorială.
Sper să o văd cât mai curând în librăriile băcăuane. Dacă voi ajunge

în perioada următoare la Târgu Ocna, mi-aş dori foarte mult să ne
vedem (şi) pentru a intra în posesia unui exemplar. Dacă se poate, vaş ruga să-mi trimiteţi coperta în format electronic, lucrările de
valoare trebuie promovate, astfel încât aş fi bucuros să seri u câteva
cuvinte pe deferlări.ro. Vă trimit teza în format electronic, este o
formă prefinală, nu am mai făcut ulterior o conversie în pdf datorită
mărimii mari şi greutăţilor de asamblare electronică a părţilor
componente.
Cu toate gândurile bune şi urări de week-end luminos,
Lucian ŞERBAN
[Prof. dr., în geografie, inspector şcolar, Bacău]
Bacău, 13 oct. 2012
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Cher Corneliu,
C'est toujours avec plaisir que nous recevions votre courier
de fin d'annee, et j'aime a chaque fois votre aisance en fran~ais.
Nous avons termine l'annee avec Ies visites prolongBes de nos
enfants et petits enfants, mais la neige a manque cette annee au
rendez-vous. 2012 avu l'ouverture de la nouvelle mediatheque de
Calmar, un projet mis en route en 1987 et dont je n'aurai donc pas vu
l'achevement en founction. Comme vous le savez sans doute, j'ai
garde un petit bureau comme benevole dans l'ancienne
bibliotheque, consacree aux collections patri-moniales. [... ] Je
publie quelques artides d'histoire locale dandes periodiques
regionaux, mais je n'atteins pas votre remarquable production
historiographique! Vos livres figurent-ils dans quelques grandes
bibliotheque fran~aises? Si vous m'envoyez des prospectus ou des
bons de commande,je peux Ies diffuser. Que l'annee 2013 vous soit
benefiq ue et vous apporte la realisatio n de vos p rojets.
Avec mon amitie,
Francis GUETH
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Bună ziua, Stimate Corneliu,
Cu ajutorul lui Dumnezeu, am reuşit să termin cartea. Aduc
puţină „lumină" şi în acel, până „mai ieri", cătun, Albele. Sper ca
până la sfârşitul săptămânii să o preiau de de la editură. Îţi fac o
invitaţie preliminară la lansarea cărţii şi m-aş bucura dacă ai putea
să vii; invitaţiile scrise vor veni după ce contactez persoanele şi, în
funcţie de posibilitatea de a participa, stabilesc definitiv data şi ora.
Eu m-am gândit să fac lansarea pe data de 14 noiembrie 2015,
sâmbăta, în jurul orei 13.00, deoarece preoţii au slujbă, fiind şi
sâmbăta, când se fac pomeniri; de asemenea, persoanele care
lucrează, sunt li bere. Lansarea va fi la Oneşti, la bibliotecă, aşa că nu
îţi va fi prea departe. Am vorbit, anterior şi cu d-na Goţa, iar
dumneaei doreşte să vină. Aştept răspunsul tău, urmând ca apoi să
ţi comunic datele exacte.
Cu mulţumiri şi o zi frumoasă,
Maria PASCU
[Farmacistă, cercetător al istoriei locale, Bacău]
Bacău, 4 noiembrie 2015

"1

Bună ziua, Stimate Corneliu,
Lucrarea ta, Enciclopedia Văii Trotu,ului este un punct de
referinţă în cercetarea mea, privind istoria satului Albele. Sunt
anumite informaţii asupra cărora am nevoie de unele lămuriri, pe
care te rog să mi le oferi, dacă este posibil, cu rugămintea de-ami fi
iertată îndrăzneala de a te deranja. La satul Zebe (pag. 363), este
dată o informaţie că în 1772, martie 25, boierii Divanului Ţării
Moldovei, înştiinţează că „din cauza începerii oştirilor, oamenii de
pe moşia Zebe s-au strămutat". Această informaţie este foarte
preţioasă pentru studiul meu. De aceea te rog mult, cu toată
stăruinţa spune-i sursa de unde este informaţia. Mă interesează
documentul in extenso, deoarece sper să îmi furnizeze date mai
complete. Din carte nu îmi dau seama care este sursa documentară,
deoarece nu găsesc în text trimitere la document (denumirea
culegerilor de documente am găsit-o la capitolul de bibliografie).La
alte informaţii din carte nu apare trimiterea în text spre sursa de
documentare, eu nu găsesc...poate nu ştiu să citesc o lucrare de
genul acesta. De aceea, profitând de faptul că te cunosc, te rog să mă
lămureşti. O parte din informaţiile date în text, le-am găsit în DRH
(foarte important documentul care îmi prezintă hotarul
Berzunţiului cu Albele, pe care îl prezinţi şi tu, dar în DRH este în
întregime), Uricar, în lucrările d-nului Florin Marinescu (traduse), şi
alte studii, dar această informaţie nu am găsit-o. Informaţia despre
strămutarea satului este extrem de importantă, pentru că îmi pun
problema: anul exact când s-a strămutat satul?, unde s-au dus?
Axându-mă în jurul anului 1772, mă gândesc la războiul ruso-turc

~768/1769-1774), apoi la recensământul din 1774; din populaţia
recenzată nu apare niciun nume, prezent în informa-ţiile din

documente, din lucrarea ta. Deci, unde a plecat popu-laţia satului?
acestea sunt întrebări care mă frământă, pentru că doresc să fac o
lucrare corectă privind datele istorice. Despre Zebe nu am găsit
nicăieri informaţii mai complete, aşa cum apar în lucrarea ta. În
Tezaur toponimic, apar date începând cu anul 1812. Ştiu că este
greu, că lucrezi mult şi timpul probabil nu îţi este suficient, plus
oboseala, multitudinea datelor prelucrate, dar poate identifici sursa
de unde ai oferit o asemenea infor-maţie, atât importantă pentru
mine. Mă preocupă, în special populaţia satului, evoluţia ei. Am fost
la laşi şi am studiat cata-grafiile în original, pentru a vedea care au
fost familiile satului până în 1864, când a avut loc reforma şi oamenii
au devenit mai stabili, îngrijându-şi pământul primit.
Încă o dată te rog foarte mult să nu te superi. Îţi doresc
Sărbători fericite cu sănătate, iar sacul Moşului Crăciun să fie plin de
daruri.
Cu deosebită preţui re,
Maria PASCU
[Farmacistă, cercetător al istoriei locale, Bacău]
Bacău, 18 decembrie 2014

"2

Stimate Domnule Profesor,
Pentru filmarea interviului cu dvs, m-am gândit să abordăm
următoarele subiecte: (pentru interviul din gară): - o scurtă
prezentarea a oraşului Tg Ocna din care porneau mai multe
drumuri ale sării, necesitatea construirii unei gări într-o zona cu
mare potenţial economic şi construţia primei gări de către ing.
Anghel Saligny;- despre Teledinamic, cum se făceau transporturile
dinspre salina; - construcţia liniei Tg Ocna- Palanca de către ing.
Elie Radu; (pentru interviul din oraş): - despre istoria oraşului şi
Valea Trotuşului (ca autor al Enciclopediei şi Dicţionarului);- un loc,
o personalitate, o întâf'11plare pe care aţi vrea să ni le prezentaţi;
Vom filmaşi cărţile dvs. ln afara filmării, vă rog să mă sfătuiţi pentru
un text pe care doresc să-l folosesc în film. Din păcate, n-am găsit
mare lucru. Doar pe internet. Şi nu mă bazez niciodată doar pe
datele de pe site-uri. Este vorba despre cetatea Rakoczi şi zona
respectivă. Datele de care dispun sunt următoarele: Cetatea
Raco~i a fost ridicată de principele Gabor Bethlen în jurul anului
1626. In vale se vede satul Palanca şi Valea Tretuşului. Tot aici se afla
şi punctul vamal dintre Transilvania şi Moldova.
Vă mulţumesc pentru înţelegere şi colaborare
Roxana CHIRIŢĂ
[Realizator TVR, Bucureşti]
Bucureşti, 21 sept 2015
"3
Stimate Domnule Profesor,
Noi suntem deja la Comăneşti şi am filmat astăzi. Da, locul şi
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ora rămân cele stabilite: joi, ora ll!, la Gara Mare. Vă sun mâine după
amiază, pentru o nouă confirmare, dar sper să nu apară lucruri
neprevăzute. Astăzi am văzut şi locul de filmare din faţa primăriei şi
am ales şi unghiurile de filmare.
Mulţumesc încă o dată pentru colaborare,
Roxana CHIRIŢi

[Realizator TVR, Bucureşti]
Bucureşti, 22 sept 2015
Bună ziua, Stimate Corneliu,
Cu ajutorul lui Dumnezeu, am reuşit să termin cartea. Aduc
puţină )umină" şi în acel, până „mai ieri", cătun, Albele. Sper ca
până la sfârşitul săptămânii să o preiau de de la editură. Îţi fac o
invitaţie preliminară la lansarea cărţii şi m-aş bucura dacă ai putea
să vii; invitaţiile scrise vor veni după ce contactez persoanele şi, în
funcţie de posibilitatea de a participa, stabilesc definitiv data şi ora.
Eu m-am gândit să fac lansarea pe data de 14 noiembrie 2015,
sâmbăta, în jurul orei 13.00, deoarece preoţii au slujbă, fiind şi
sâmbăta, când se fac pomeniri; de asemenea, persoanele care
lucrează, sunt libere. Lansarea va fi la Oneşti, la bibliotecă, aşa că nu
îţi va fi prea departe. Am vorbit, anterior şi cu d-na Goţa, iar
dumneaei doreşte să vină. Aştept răspunsul tău, urmând ca apoi să
ţi comun ic datele exacte.
Cu mulţumiri şi o zi frumoasă,

Maria PASCU
[Farmacistă, cercetător al
Bacău, 4

istoriei locale, Bacău]

noiembrie 2015
.li5

Stimate Dle Prof. Corneliu Stoica,
Vă scrie un necunoscut, vă scrie un om căruia numele lui a
fost „spurcat" în bătaie de joc în campania „Oamenii Timpului".
Dvs.trebuia să prim iţi trofeul „O.T.", dar nu a fost să fie aşa, pentru că
nişte indivizi din juriu ştiau de la început cineva lua„Trofeul". Halal
de aşa oameni de nimic. Eu am fost pe 12 dec. 2015 la Sala Mare a
Teatrului Naţional ,;..tasile Alecsandri" din laşi, însă regret că am
fost.(...) Trebuia să se facă premierea ca la şcoala primară; premiul I,
11şi111; nu cum au procedat ei, s-au premiat ei între ei. Halal de aşa
organizare. Stimate Dle prof. C. Stoica, am aflat că recent aţi lansat 3
cărţi, felicitări! Aş dori, dacă nu sunt prea „obraznic~ aş dori să vă
cunosc şi prin operele Dvs. Aş solicita contracost, prin ramburs, 1, 2
sau chiar 3 volume ale cărui autor Dvs. sunteţi. La rându-mi şi eu am
să vă expediez câteva volume cu isprăvile mele scriitoriceşti. În
speranţa unei bune colaborări, vă rog să primiţi Stimate Dle
Profesor, înalta mea stimă şi respect.
Cu salutări colegiale
Octavian VITCU

[Inginer, prof. gr. I, corn. Ibăneşti, jud. Botoşani]
Ibăneşti, l febr. 2016

lt6

Stimate Ole Prof. Corneliu Stoica,
Am primit de la Dvs. volumul „Un istoric al Văii Trotuşului",
fapt pentru care vă mulţumesc foarte mult. Din lectura ei, am dat şi
peste nişte nume cunoscute bine de mine ca: Prof. dr. Ioan Mitrea,
Prof. Vilică Munteanu, Prof. dr. Ioan Murariu, la fel din Bacău, mă
întâlneam la Simpozionul SI RAR cu: Prof. dr. Jean Ciută, Prof.
Ursache etc. Sigur că şi Dvs. aţi participat la unele simpozioane.
Despre campania „O.T." nu mai am ce vorbi, mi-am dat seama de
neseriozitatea de care dau dovadă. Sigur că la categoria„Memorie
şi Istorie" Dvs. aţi atins punctajul maxim, dar „pile" şi „politicul" au
avut prioritate. Vă trimit şi eu o carte, ca drept răspuns la solicitarea
mea. Vă rog, să primiţi Stimate Dle Profesor înalta mea stimă şi
respect pentru tot ce faceţi pentru generaţiile de azi, dar mai ales
pentru cele de mâine.
Cu deosebită stimă colegială,
Octavian VITCU

[Inginer, prof. gr. I, corn. Ibăneşti, jud. Botoşani]
Ibăneşti, 10 febr. 2016
li7

Buna ziua, domnule profesor!
lndrăznesc să apelez la amabilitatea dumneavoastră cu
încă o rugăminte. Aşa cum ştiţi, în faţa bisericii de la noi este
înmormântat Lt. Nicolae Macarie. În această vară am dori să
invităm la festivităţi şi un urmaş al acestuia. Ştim că el era din
Moineşti. Am apelat la Primărie dar ei au spus că nu ne pot ajuta în
identificarea vreunui urmaş al Lt. Macarie. Mă gândeam că în cazul
în care am putea lua legătura cu cineva mai în vârstă din oraş, poate
ne-ar putea ajuta, damu cunoaştem pe nimeni. De aceea am apelat
la dumneavoastră, în ideea ca ne-aţi putea indica o pistă pentru a
găsi, dacă mai există, o rudă a Lt. Macarie.
Cu mulţumiri anticipate şi urări de bine,
A

Ciprian HUGIANU

[Inginer, cercetător al istoriei locale, Sfântu Gheorghe]
Sfântu Gheorghe, 23 mart. 2016
.li8

Domnule profesor,
Vă trimit, aşa cum am pram is, harta întocmită în an ul 1751 de
colonelul (pe atunci căpitan) Stefan Lutsch von Luchsenstein
~710-1792), ardelean intrat în slujba habsburgilor. Informaţii despre
acest personaj se găsesc aici. Pe lângă harta propriu zisă el a
întocmit un raport detaliat explicând de ce acele teritorii ar trebui să
fie ale Transilvaniei şi nu ale Moldovei. Cu roşu este graniţa pretinsă
de moldoveni (cumpăna apelor), cu galben este graniţa de atunci
~751) iar cu portocaliu pretenţiile habsburgilor.
O seară bună vă doresc!
Ciprian HUGIANU

[Inginer, cercetător al istoriei locale, Sfântu Gheorghe]
Sfântu Gheorghe, 23 mart. 2016
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Dragă domnule

profesor,
În ziarul „ Deşteptarea" de astăzi a fost publicat un articol de
promovare a setului de albume. Anexat, aveţi pagina de ziar. Mă
bucur şi vă mulţumesc, încă o dată, pentru colaborarea care s-a
dovedit a fi fructuoasă.
Sănătate, să le putem face pe toate!
Mihai CEUCĂ
[Inginer, colecţionar, cartofii, Bacău]
Bacău, 30 sept. 2016
50
Dragă domnule profesor,
Am avut bucuria să particip la vernisajul unei expoziţii
„Ştefan Constantinescu". În text am găsit o relatare despre
demersul dumneavoastră reparatoriu pentru memoria concitadinului nostru. M-am gândit că vă fac o bucurie oferindu-vă un
exemplar al catalogului.
Vă urez sănătate şi numai bucurii în anul abia început şi încă
foarte mulţi viitori!
Mihai CEUCĂ
[Inginer, colecţionar de cărţi poştale ilustrate; cartofii]
Bacău, 19 ianuarie 2017
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Dragă Corneliu,
M-am bucurat şi eu că m-a ajutat Dumnezeu să vin la
această deosebită reuniune de ştiinţă, cum rar găsim pe la noi. La
Bucureşti voi fi marţi, cu rezultatul evaluărilor din Bacău, care, pe
moment sunt bune. Diagnosticul este sever, dar sunt şi pârghii de al ţine în frâu. Doamne ajută! Cartea este o minunăţie, cuvintele sunt
sărace pentru a-ţi defini munca şi conceptul, dar folosesc cuvântul
„felicitări", cel care exprimă reuşita unui efort încununat de succes.
Am răsfoit-o cu sufletul ,,la gură", dar de acum trebuie să o iau pe
îndelete. Partea de imagistică este grozavă şi, doamna Dohotaru
merită toată lauda. Bravo ei! De asemenea, fotograful care ţi-a pus
la dispoziţie ima-gini le, are şi el dreptul a fi lăudat.Totul este sublim!
Eu lucrez; am terminat textul de redactat, dar mai sunt mici
intervenţii, corecţii fonetice etc. După ce termina acestea, va intra pe
text informaticianul cu aplicarea imaginilor, mai este de lucru, dar
este mai uşor. Vreau să vadă lumea, nu numai istorie pură, ci şi de un
anumit domeniu. S.Per să fiu bine, să ne revedem la reuniunea
anuală colegială. Tţi mulţumesc pentru imaginile casei mele
părinteşti pe care le-ai introdus în nemurire.
Te îmbrăţişez cu toată căldura sufletească, să te ţină
Dumnezeu sănătos, ca să te bucuri de tot ce ai realizat!
Maria PASCU
[Farmacistă, cercetător al istoriei locale, Bacău]
Bacău, 27 mai 2017

Bună ziua! Vă salut!

Sunt Florin

Dascălu

doctorand la Institutul Iorga din

Bucureşti, deşi sunt de fel din Comăneşti! Am mai discutat în anii
trecuţi despre Preluci printre altele tot pe e-mail. Mă pregătesc să

îmi închei teza de doctorat, şi nu aş vrea să o fac fără să încerc a
cuprinde toata informaţia actualizată posibilă! Înainte de a vă
întreba dacă mai aveţi un exemplar de Enciclopedie disponibil,
ultima oară cred că fuseseră 500 de exemplare disponibile, eu am
rămas tot la Dicţionar, aş vrea să vă întreb dacă aţi mai publicat ceva
nou despre Valea Trotuşului? Şi dacă este disponibil pe undeva!
Tocmai am terminat de citit un articol al dvs din Carpica 1986-1987,
Contribuţii privind habitatul medieval trotuşean, unde am remarcat
câteva lucruri deosebite. Având în vedere şi celelalte experienţe
anterioare ce credeţi, este asocierea dintre hidronimul Trotuş şi
„râul tăta-rilor" anterior formării statului, sustenabilă? Mă uitam
prin săpăturile domnului Artimon de la Bacău, Adjud şi Târgul
Trotus şi totuşi nu am văzut nicăieri să afirme răspicat că a găsit
ceramică de tip oriental! Nu ştiu ca undeva în ţinutul Trotuş, sau
oriunde dincoace de Siret, în umbra muntelui să avem o asemenea
atestare. Sigur, cel puţin dacă ne uităm în ceea ce s-a săpat inclusiv
la laşi, eticheta asta „ceramică orientală" ar putea fi discutabilă şi
poate că ar fi vremea să vedem mai mult în această eticheta! De la
Bucureşti, toate cele bune,
Florin DASCĂLU
[Istoric, doctorand, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga"
Bucureşti]
Bucureşti, 27 iunie

2017
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Buna seara!
Mă bucur să aud despre această nouă ediţie. Din păcate nu
sunt pregătit în acest moment să o achizitionez. Am epuizat bugetul
de achiziţii de luna aceasta cu câteva lucrări mono-grafice pe care
nu le ştiam, una dedicată vămilor Moldovei printre altele. Din
păcate nu toate merită. Probabil achiziţia de la editură va fi cea mai
bună soluţie. Bănuiesc că nici măcar la Academie nu o voi putea
consulta, oricum sunt în criză de timp şi până şi drumul la bibliotecă
e deja un lux. Lucrarea mea este despre Frontiera de vest a Moldovei
în secolele XIV-XVI. O să măoprescla Petru Rareş. Tocmai am aflat
că aţi găsit un document nou care coboară cu câţiva ani datarea
oraşului Comăneşti. Acum când ştiu că există o ediţie nouă cu multe
noutăţi, ediţia veche este mai putin atractivă. Bănuiesc că o ediţie
dedicată unui spectru mai larg de cititori nu va exista. Astăzi citeam
despre piatra tombală a lui lliaş Şanga care ar fi fost descoperită şi
luată la Bucureşti şi care ar fi fost vazută chiar de Iorga. Importantă
traditia orală. Mă gândem să încep să o caut dar cred că risc să pierd
vremea cu o nouă fundatură. Nu am văzut totuşi până acum prea
multe dovezi clare despre prezenţa tătară la Trotuş. Sunt mai multe
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turcisme la noi, pe care eu le-aş asocia cumanilor. Şansele ca ele sa
fie otomane sunt nule. De fapt aceasta este marea mea dilemă
acum. Toponimic, îmi este dar că avem la Trotuş multe turcisme
încadrate greşit, deşi cei de la Institutul de lingvistică de la laşi spun
ca subiectul este încheiat şi nu sunt şanse să mai existe termeni
turcici neîncadrati corect. Specialitatea mea iniţiala este Imperiul
otoman. Nu ai nevoie de multe noţiuni de limba turcă să simţi aceste
cuvinte puse în dicţionare cu pretenţii ca slave sau maghiare.
Sănătate. Toate cele bune.
Florin DASCĂLU
[Istoric, doctorand, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga"

sau nu un argument al aşezării în acel punct. Ultima redută în teza
mea despre folosi rea pasului Ghi meş înainte de secolul al XV Ii-lea
după ce Preluci rămâne o atestare târzie, ca localitate, dar nu şi ca
punct de popas pe un pas destul de anevoios dacă este să punem în
acest context memoriile târzii de secol XVI 11 ale gen. Steinville. Din
păcate nu am ajuns să fac o expeditţie la pas pe vechiul drum al
Ghimeşului, pe creastă. Ruinele de acolo, consemnate pe unele
hărţi maghiare cred că ar merita atenţie, chiar dacă se pare că şi alţii
au căutat acolo o cetate ce nu s-a arătat.
Aorin DASCĂLU
[Istoric, doctorand, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga"

Bucureşti]
Bucureşti, V

Bucureşti]
Bucureşti, 28

iunie 2017

iunie 2017
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Vă salut!

Dragă

Coordonatorului meu de teză este arabologul Virgil
Ciocîltan autorul lucrării Mongolii şi Marea Neagră. Am lucrat
înainte cu domnul B. Murgescu si Viorel Panaite, domnul Maxim
fiind plecat din ţară ani buni! Din păcate în ultima vreme domnul
Ciocîltan a fost foarte bolnav. Lucrez de multă vreme la aceasta teză
şi deja am ajuns să-mi doresc să scap de ea. Sigur pasiunea fără
condiţionări nu poate avea rezultate. Şi eu am „sentimentul" că
prezenţa mongolă a fost mai puţin prezentă dincoace de Siret deşi
la cât de insistent au căutat peste tot capete de pod, este greu de
crezut că au lăsat pasurile Carpaţilor neocupate sau măcar zonele
din imediata apropiere. Dincolo de Siret însă - sunt prea multe
dovezi, chiar dacă nu documentare că a fost stăpânire directă. Sunt
multe lucruri de di sculat. Ieri îl căutam pe domn ul Vasile Ang hei de
la Moineşti- sunt în cartea lui cîteva lucruri care mă intrigă. Am aflat
că a murit. Dar, precum tezele arheologului Oberlander
Târnovodeanu despre monedele cu caractere arabe a lui Negai,
care au realmente un succes nebun în afară şi îl regăsesc în toate
cărţile străine pe care le răsfoiesc, deşi se pare că totul a fost o eroare
de citi re conform num ism aţ Ho r ruşi, pe ce sunt construite în afară de
imaginaţie. Garnizoana la Comăneşti pe locul gării de astăzi în
vremea lui lliaş Şanga - care nu are ce să caute acolo şi are urme în
altă parte, reluată povestea fantasmagorică a voievodatelor şi
cnezatelor de la Trotuş şi Tazlău când cea mai mare parte a acelor
localităţi nu existau, etc.... Oricum am dat peste ceva foarte folositor
în lucrarea dânsului, mi-am făcut lumină puţină pe partea
geografică. Sigur o lucrare mult peste cea a domnului Ciocan. Din
cei enumeraţi de dvs, îl ştiu pe Neşu personal şi pe domnul Budaca
virtual. Cu puţin timp înainte îmi cerea nişte cărţi publicate de
instituţia la care lucrez. Sper totuşi ca liceul Comăneşti, prin
doamna Bîlbîe, să cumpere cartea aceasta măcar să o pot răsfoi cât
mai curând. Aseară am verificat în dicţionarul Văii Trotuşului,
materialele dvs despre - poiana lui Beleghet. Dacă acest Beleghet e
un unicat în zona noastră! Sigur faptul că este dat lui Moine poate fi

Domnule Profesor,
De cîteva ceasuri am intrat în posesia admirabilei
monografii. Calde mulţumiri şi felicitări: este în adevăr o lucrare
deosebită, atît ca documentaţie şi rigoare de expunere, cit şi din
punct de vedere grafic.
Vă face cinste!
Cu alese urări,
Victor SPl NEl
[Academician, istoric, arheolog; vicepreşedinte al
Academiei Române]
laşi, 3 iulie 2017
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Buna dimineaţa!
Am reuşit să citesc şi să fac notiţe după partea de
enciclopedie. Impresionant. Citeam despre pasul Oituz şi mă
gândeam că e păcat ca o asemenea muncă să rămână cunoscută
doar la nivel local, doar de câţiva. Măcar punctual poate ar trebui să
o publicaţi în câte un periodic mai mare. Am ajuns până acolo încât
v-am pus în paralel lucrarea cu Tezaurul toponimic al Moldovei, de
la care aveam şi încă am mari pretenţii. De departe, ca şi informaţii şi
vechime a lor, sunteţi cu mult peste ei, peste o lucrare altfel foarte
bună. Poate o să vă gândiţi măcar la o ediţie digitală, fie ea şi de lux.
Sigur poate prezenta dezavantajul ca la un moment dat este
piratată, dar profesorul meu are o vorbă, după ce lucrarea lui de
doctorat pe care am dat iniţial 12 ron, a fost publicată de cei de la
Brill de puţină vreme, şi imediat a fost piratată. El spune „cine nu e
piratat nu există". Dar există acum multe soluţii de a proteja
materialele publicate virtual. Nu sunt perfecte, dar nu pot fi sparte
atât de uşor. Chiar ar fi păcat să nu vă faceţi lucrarea cunoscută unei
pături mai largi. Revenind la lucrare: despre pasul Ghimeş - şi pe
mine m-a tentat Forgachi de Ghimes, până acolo încât ajunsesem
să-i caut cărţile. Nu poate fi legat cu pasul de la Trotuş în nici un fel
dintr-un alt simplu motiv, pe care l-am descoperit accidental.
Cetatea de la Gymes din Cehia, este mult mai mare şi mai veche. Am

https://biblioteca-digitala.ro

~1--_U_n~is_to_r_ic_a_l_V_ă_ii_1_ro_t_u~şu_l_u_i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
găsit-o semnalizată în lucrarea unui ungur care se ocupă expres de
secolele XVII-XVII I. Între timp am văzut şi imagini cu ea. Există o
pagină care prezenta în mod excepţional aceste lucrări de fortificaţii
din Ungaria medievală, era semnalizat fotografie acolo până şi locul
Palancii domneşti a lui Vasile Lupu. Altfel, de puţină vreme am găsit
o atestare a „castrum gymes" în contextul campaniei lui Matei
Corvin în Moldova. Informaţia este publicată cred ca de vreo 30 de
ani. În limba română. Şi chiar şi aşa tot apare dilema pe care nu am
reuşit să o înlătur - ultima dată când m-am ocupat de subiect
rămăsesem la a căuta moşiile celui care redactează documentul,
redactat, aşa cum v-am spus, în Castrul Gh imes. Oituz ca vale a sării.
Da, şi eu urma să fac această menţiune. Oituzul este un alt drum al
sării. Paradoxal nu ştiam că a mai scris cineva despre asta. Nu este
singurul din zona noastră. Interesant documentul pe care îl citaţi ca
fiind primul cel din 12ian1531 în care apare ca potecă interzisă. A
fost publicată informaţia anterior? Se mai poate scoate ceva din acel
document? Şupanul ca juP.an, pe filiera Ciocan. Am mai întâlnit pe
undeva această sugestie. În căutările mele am dat peste o citare
care face trimitere la un dialect din estul Turci ei, în care supanul este
tot una cu ciobanul, termen turcic şi el. Straja de la Comăneşti apare
pe adevarata hartă a lui Dimitrie Cantemir. Sunt doar 2 pe toată
harta menţionate. Una la Suceava. Deja mă gândeam că e posibil ca
la acel moment să fi fost chiar mici aşezări. Sper că nu v-am deranjat
cu aceste câteva mici obser-vaţii. Ştiu ca unii ar fi scris poate o
recenzie. Personal urăsc însă acest gen de literatură, sigure un mod
de a atrage atenţia asupra unei cărţi, dar şi de a desfiinţa cărţi poate
stralucite altfel. De curând citeam o recenzie semnată de un
cunoscut despre Tezaurul toponimic al Moldovei. Desfiinţa
aproape lucrarea pornind de la simplul fapt ca nu foloseşte hărţile
otomane. Doar un ageamiu putea să spună asta. Sigur când ai acces
la 3 articole care sunt 30 de euro pe piaţa liberă, şi citeşti dând un
click, e uşor să pui pe un coleg care are în spate o viaţă de arhivă să
caute documentele otomane, care sunt sau pot fi accesate de câţiva
cunoscuţi. Şi de acolo mai devreme de vreo 30 de ani nu vom vedea
nimic. Scuze. Cred că acestea sunt câteva din lucrurile pe care
intentionam să vi le semnalizez.Florin DASCĂLU.
Rorin DAScALU
[Istoric, doctorand, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga"

Bucureşti]
Bucureşti, 7 iulie

2017
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Va salut!
Mă scuzaţi de deranj! Este în Enciclopedie o informaţie care
mă intrigă. Atât la subiectul Comăneşti cât şi la cel despre Oituz,
pag. 23-4 este citată o singură dată 29 nov.1688 pentru aparent 2
călătorii prin pasul Oituz şi una prin pasul Ghimeş a misionarului
catolic Giorgini! Problema mea ar fi cât de real şi credibilă este
relatarea acestui spion, pentru că ea ar explica multe. Am ajuns să

caut în Călători străini dar nu am întâlnit relatarea nici în volumul
VI I nici în Voi. VII I. Din descrierea personajului, misionar
Propaganda fides şi informator al gen. Veterani, precum şi din
faptul că la momentul redactării volu-melor citate se afirmă că nu
aveau toate materialele, deduc că ar fi posibil să fiţi în posesia unor
documnte noi nepublicate înca „Relaţia despre Moldova şi
Bugeac"! Dacă e aşa, nu ar fi rău să le publicaţi separat cândva
pentru că sunt informaţii vaio-roase. Măcar ca o completare la
Călători străini. Este o informare către Veterani sau e tot una către
Propaganda? Mă scuzaţi dar mă pregătesc să citez semnalizarea
dvs deşi este în afara cadrului cronologic al lucrarii mele şi am o
problemă cu această dată. Nu mă pot referi la ea ca la o călătorie
simultană pe 2 pasuri- în acea zi. Ca şi prima atestare a pasului cu
numele Oituz, superb documentul. Practic este anterior cu 2 ani
celui semnalizat de Binder. Am fost curios şi am accesat şi eu de pe
net cataloagele electronice ale celor de la Arhivele Naţionale din
Covasna şi Harghita. Sunt acolo câteva fonduri care pot să mai aibă
multe surprize. Din păcate eu nu am timp acum pentru o astfel de
întreprindere şi va trebui să mă mulţumesc cu ce am văzut la Sibiu!
Vă salut! Toate cele bune de la Bucuresti,
Florin DAScALU
[Istoric, doctorand, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga"
Bucureşti]
Bucureşti, 12 iulie 2017
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scuze pentru întârziere. Tocmai rătăceam
prin arhiva naţională a Ungariei în mare parte cred, digitalizată şi
publică. Din păcate nu ştiu ungureşte, dar aici, din ce am reuşit să
înţeleg este moşia familiei Forgach, urmaşii lui Forgach de Gimesi
posesiuni în Moravia! Informaţii târzii dar relevante.
Toate cele bune!
Florin DAScALU
[Istoric, doctorand, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga"
Vă mulţumesc,

Bucureşti]
Bucureşti, 13 iulie 2017
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Stimate Domnule profesor,
Azi am terminat de parcurs Enciclopedia Văii Trotu,ului.
Vă felicit pentru lucrarea monumentală şi pentru munca enormă pe
care aţi depus-o pentru ca această lucrare să vadă lumina tiparului.
Aş dori să apelez la dumneavoastră şi cu următoarea întrebare:
dacă, printre documentele pe care le-aţi parcurs, aţi avut unele în
limba latină, la cine aţi apelat pentru traducere? Aş avea şi eu 3
pagi ni şi bi neînţeles contra cost aş dori să le traduc.
Cu mulţumiri şi felicitări din inimă,
Ciprian HUGIANU
[Inginer, cercetător al istoriei locale, Sfântu Gheorghe]
Sfântu Gheorghe, 1august2017
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Vă salut!
Mă interesau doar acei 2 termeni. Dar clar nu sunt de la
Oituz! Astăzi m-am aplecat asupra celor 2 localităţi Măneşti
semnalizate de dvs. Văzusem şi o monografie locală a Oituzului
semnată de un domn Caităr cred, un nume clar turcic, dar sunt
acolo destul de multe aberaţii iar documentele semnalate de el
pentru Măneşti nu mi s-au părut credibile! Ba am ajuns să caut cât
măsura un stadiu ca să vedem dacă mărturiile lui Bandini se referă
la Măneştiul de pe Oituz şi nu la cel de pe Tazlău. Măneştiul.... e o
localitate cu potenţial!. Din pacate l-am descoperit târziu şi nu am
timp să cern toate documentele aşezării!
Florin DAScALU
[Istoric, doctorand, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga"
Bucureşti]
Bucureşti, 10 august

2017
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unul dintre adepţii teoriei că Tg Trotuş
a fost parte a Ţării de sus spre deosebire de Adjud care a fost parte a
Ţării de jos. Cred că am văzut reluată ideea la dvs cel puţin de2 ori în
studii. Pe ce vă bazaţi? De cealaltă parte ar fi explicaţia totuşi prea
puţin veridică a lui Iorga că Tg. Trotuş şi Ocna arfi parte a Ţării de jos
şi aşa se explică susţinerea şavgăilor de la Ocne, nu ştiu pe ce o
probează, pentru Matia Corvin! Cred că am găsit un argument logic
al acestei separaţii dar nu şi unul documentar. Dacă dăm dreptate
lui Iorga, şi implicit prof. Papacostea care vorbeşte de intrarea
întreg ţinutului Trotuş în Moldova pe la 1395 separarea în Ţara de
Jos şi de Sus la Trotuş pică cu totul. Şi totuşi, e cam mult să fi fost
prins în Moldova într-o bucată.
Florin DAScALU
[Istoric, doctorand, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga"
Mă scuzaţi... sunteţi

Bucureşti]
Bucureşti, 10 august

Bucureşti]
Bucureşti, 23

august 2017
63

Vă mulţumesc!

Am

achiziţionat

de curând o carte Lia

Bătrâna şi Adrian Bătrâna- Biserica „Sf. Nicolae" din Rădăuţi. În

urma analizelor ADN făcute asupra primilor voie-vozi, va fi nevoie
să adoptăm o altă optică. Sincer nu mă aşteptam. Am terminat-o de
citit în ultimele zile. Recitind o serie de lecturi cred că va trebui să
reinterpretăm inclusiv aceste 2 noţiuni importante, aşa cum o şi face
A. Bătrâna în carte. Avem dovezi chiar din prima jumătate a
secolului al XV-iea că au existat mai mulţi vornici. Separaţia de Sus
şi Jos, este încă de la întemeiere aşa cum a intuit şi Iorga, dar mai
ales S. Papacostea în ultimii ani. Am recitit ieri Dicţionarul
dregătorilor. Chiar şi acolo, teza celor2 vornici de secol XVI se pare
că e impusă de C.C. Giurescu, autorul care adoptă şi el teoria, nu
poate să nu remarce - fie că au existat 2 vornici când au existat 2
domni, fie că a existat în vremea lui Alexandru cel Bun, un mare
vornic care automat presupune ca a mai existat cel puţin 1. De fapt
remarca despre existenţa încă de la Alexandru cel Bun a 2 vornici a
fost făcută într-un studiu despre Aexandru cel Bun în franceză, încă
de prin 1890. V-am citat deja, încercând să co nstruiescîn jur.
Vă salut! Toate cele bune! Mă scuzaţi încă o dată.
Rorin DASCĂLU
[Istoric, doctorand, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga"
Bucureşti]
Bucureşti, 23

august 2017

Bună ziua,
transmit conversaţia cu Radu Jugureanu (Siveco) şi
câteva documente, inclusiv o fotografie animată. Poate vă
convin gem să vă alatu raţi echipei,

Vă

2017
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Vă salut!

Mă scuzaţi că vă sâcâi mereu, dar sunteţi singurul care mă
ajuta la acest moment. Am primit ultimatul să fiu gata la
început de septembrie şi nu cred că voi reusi. Am multe de spus şi
merge foarte greu. La pagina ll!2 din ultima ediţie a Enciclopediei
vorbiţi despre Tg Trotuş ca parte a Ţării de Sus. Este o concluzie
personală? Nu am văzut nici un document care să susţină asta, dar
nu am experienţa dvs. în arhive. Sunteţi singura sursă întâlnită de
mine cu această teză. Dintr-o singură perspectivă aveţi dreptate,
dacă nu găsesc un document pe care să-mi clădesc teoria. Vis a vis
de Adjud, nu discutăm momentul intrării lui în Moldova, raportat la
valea Trotuşului în sine, Tg. de la Trotuş este Târgul de Sus, cum
Baia este pe valea Moldovei Târgul de Sus iar Romanul cel de Jos,
fără să existe şi consecinţele de rigoare.În funcţie de asta harta Ţării
puteţi

de Sus va cunoaşte modificări.
Toate cele bune
Rorin DASCALU
[Istoric, doctorand, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga"

Mulţumesc,

Gabriel LEAHU

[Profesor, directorul Casei Corpului Didactic „Grigore
Tabacaru", Bacău]
Bacău, 13 septembrie 2017
65

Stimate domnule profesor,
Vă transmit jurnalul caporalului Ioan Ghivirigă din
Regimentul 2 grăniceri, unitate cu care a participat în calitate de
combatant la dramaticele lupte purtate la Grozeşti şi Coşna în vara
anului1917.
Cu deosebit respect,
Sorin GRUMUŞ
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A. Un istoric al Văii Trotu~ului
w---------'-------------[Subofiţer, istoric, Roman]
Roman, 30 septembrie 2017
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Bună ziua,
conversaţie a coordonatorului

Ave'i ultima
proiectului,
precum şi structura enciclopediei.
Cred ca aţi putea fi un contributor important, măcar pentru
zona noastră.
Mulţumesc,

Gabriel LEAHU
[Profesor, directorul Casei Corpului Didactic „Grigore
Tabacaru", Bacău]
Bacău, 13 octombrie 2017
67

Stimate domnule profesor,
Vă mulţumesc din suflet şi sunt onorat pentru disponibilitatea dumneavoastră. La sugestia domului profesor dr. Aurel
Pentelescu, de a alinia aparatul critic al lucrării la cerinţele
Academiei Române, am hotărât, din lipsă de timp, publicarea
acesteia în cursul anului 2018.
Cu deosebit respect,
GRUMUŞ
[Subofiţer, istoric, Roman]

Sorin

Stimate domnule Profesor,
Vă mulţumesc foarte mult pentru fişierul trimis. L-am citit cu
mare plăcere şi vă felicit şi vă apreciez cu toată sinceritatea atât
pentru munca depusă cât şi pentru calitatatea lucrării. Un format
frumos, deosebit şi calitativ ca de altfel şi în celelalte lucrări ale
dumneavoastră. Şi după terminarea liceului ne învăţaţi şi ne sunteţi
exemplu. Aş dori să fac câteva mici precizări pentru corectitudinea
informaţiei şi v-aş fi foarte recunoscător dacă puteţi să faceţi micile
schimbări: studiile postdoctorale sunt axate pe cercetări în
domeniul spintronicii cu aplicaţii în nano-tehnologii pentru circuite
logice şi telecomunicaţii (de altfel şi acum lucrez în acelaşi
domeniu); la Facultatea de Fizică din laşi am fost asistent
universitar asociat; din anul 2014 am devenit cercetător postdoctoral la Universitatea Catolică şi IMEC (practic recrutat de imec
şi lucrând pentru IMEC - lider mondial în cercetare-dezvoltare şi
inovaţie în nano-electronică şi tehnologii digitale).
Vă mulţumesc aniticipat şi vă doresc numai de bine!
Cu deosebit respect,
Florin CIUBarARU
[Cercetător, IM EC şi Universitatea Catolică, Leuven]
Leuven, 18 noiembrie 2017

Roman, 16 octombrie 2017

O Profesorul Corneliu Stoica în preajma „colţului de rar, biblioteca
personală (rnrgu Ocna, 2015)

O Prof-esorul Corneliu Stoic.a într-un moment de reculegere în mijlocul
naturii, după pierderea mamei sale (Slănic-Moldova. iunie 2020)
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Profesorul Corneliu Stoica la 70 de ani

Ecouri În presă
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Avanpremieră la un centenar

Scriitorul cu trei nume
S-a născut la 24 mai 1902 în oraşul Târgu-Ocna şi este
cunoscut în istoria literară cu două nume: unul românesc, Mihail
Cosma şi, respectiv, unul francez, Claude Semet. Numele
adevărat era Emest-Benoit Spirt, iar tatăl său, Eugen Spirt, era
medic în Tg. Ocna. ln urmă cu câteva zile am ţinut să merg la el
acasă, adică în urbea natală, şi să mă documentez în perspectiva
manifestărilor menite a marca trecerea celor o sută de ani de la
naştere. Primul popas l-am făcut la primăria oraşului, unde, în
baza adresei emise de filiala Bacău a Societăţii Filologice (instituţia are şi obligaţia de a identifica patrimoniul cultural al zonei),
am obţinut permisiunea de a xerografia actul de naştere. Dincolo
de actul mecanic al executării unei copii a existat o atitudine pe
care merită să o fac publică în paginile ,,Deşteptării"; viceprimarul oraşului, dna prof. Elisabeta Vâlcu, şi secretarul, dna jur.
Mihaela Ro~ţ, au arătat o solicitudine exemplară când a fost
cazul să copiez în regim de urgenţă un act. (Nici domnul primar,
Ştefan Şilochi, nu este străin de momentul dedicat lui Claude
Sernet, cerând sprijinul Direcţiei pentru cultură pentru a realiza
împreună o manifestare adecvată în luna mai). Următorul
partener mi-a fost cunoscutul istoric Corneliu Stoica, autorul
unor monografii de referinţă a zonei. Cu dumnealui am păşit pe
locurile amintind de oraşul vechi şi am putut astfel să stau de
vorbă cu oameni din celălalt secoL care îşi aminteau perfect de
strada Farmaciei, unde la nr. 1, s-a născut Ernest-Benoit Spirt. Pe
locul acela acum se află un grup de blocuri, aşa cum arată
fotografia de alături. Se va pregăti - nu-i aşa? - o placă de marmură pe care forurile târgocnene o vor aşeza în acel loc. Noi
n-am făcut decât să-l depistăm...

Ioan DANILA
în .Deşteptarea•, din 23 aprilie 2002.

Enciclopedia Văii Trotufului, la
editura onefteană „Magic Print"
La Editura ,,Magic Print" din Oneşti se află, acum, în
pregătire „Enciclopedia Valea Trotuşului", alcătuită de
profesorul Corneliu Stoica.
!ntr-o mare varietate de informaţii (localizarea

geografică, vestigii arheologice, personalităţi ale locului, date
statistice), este prezentată Valea Trotuşului în ansamblu ei. În
această lucrare complexă, de peste 800 de pagini, se face referire
la peste 4.000 de documente şi 1.000 de inscripţii, iar un album
istoric, cu aproape 1.000 de imagini completează acest volum.
„Enciclopedia Valea Trotuşului" este prima lucrare de acest fel
consacrată unui bazin hidrografic şi unei arii geografice,
economice şi culturale compacte. [ ...]

Ion MORARU
în ..Ziarul de Bacău", 16 August 2006.

fi destăinuiri
la deschiderea „Zilelor Culturii
Călinesciene" de la Oneşti
Emoţii

!ntr-o atmosferă distinsă, marcată de farmecul prezenţei
unor mari personalităţi ale culturii române - prof. dr. doc.
Constantin Ciopraga şi criticul literar Alexandru Ştefănescu - la
Oneşti a debutat cea de-a XXXVIII-a ediţie a „Zilelor Culturii
Călinesciene", manifestare organizată de Uniunea Scriitorilor
din România, Centrul de Cultură „Rosetti Tescanu - George
Enescu" Tescani şi Primăria municipiului Oneşti. Puşi pe sfat,
scriitorii prezenţi au rememorat lucruri inedite care au încântat
publicul iubitor de literatură. Totodată, a fost lansat şi volumul
„Umbre fi lumini. Amintiri ale wiei prinţese moldave",
scris de Maria Cantacuzino Enescu şi prefaţat de prof.
Constantin Tu. Ciobanu. La lansarea „Enciclopediei Văii
Trotufului", autorul acestei cărţi, prof. Corneliu Stoica, a
amintit publicului că şase titluri ale clirţilor sale editate la Oneşti
au ajuns în Australia, America de Nord, Israel şi alte ţări ale
lumii. Criticul literar Alexandru Ştefănescu s-a destăinuit şi el
iubitorilor de literatură din Oneşti, amintind că pentru realizarea volumului „Istoria Literaturii Române Contemporane 1941-2000" a lucrat 10 ani. Scriitorul băcăuan Marin
Cosmescu Delasabar a trăit emoţii mari la deschiderea „Zilelor
Culturii Călinesciene", mai ales că pe 12 octombrie va împlini 90
de ani. Printre altele, el a mărturisit că marele critic literar i-a
fostprofesorînanul 1946.

Ion MORARU
în „Ziarul de Bacău", 7 octombrie 2006, p. 9.
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lirgu Ocna ar putea candida
pentru Guiness Book
Oraşul Trrgu Ocna ar putea ocupa un binemeritat loc în
Guiness Book, prin câteva dintre recordurile sale româneşti
absolute, care-i definesc imaginea mai ales după dobândirea
statutului de staţiune turistică de interes naţional, încă de acum
patru ani.
Care sunt punctele sale forte de atracţie? La Trrgu Ocna a
existat - şi funcţionează încă - primul şi singurul centru de
exploatare a sării din Moldova (secolul XVI) din care, timp de
câteva secole, a luat drumurile „aurului alb", plecând spre ţări
ale Europei, Asiei şi Africii Tot aici a fost construită prima
sondă de foraj mecanic din România şi a treia din lume, în 1861,
ca şi cel dintâi funicular din ţară, folosit la transportul sării utilaj performant realizat de vestitul inginer Anghel Saligny. Pe
cuprinsul oraşului întâlnim şi cel mai mare număr de biserici 24 - raportat la numărul de locuitori, 14.000. De asemenea este şi
singurul oraş cu bisericile situate la trei nivele, respectiv 17 - la
cota zero, una - la 240 de metri adâncime (este vorba despre
biserica săpată în sare) şi alte trei situate la altitudini de 560-600
de metri, pe munţii Măgura şi Cireşoaia. De asemenea, Ocna
Veche este unică prin claritatea şi durata ecoului, a cărui
reverberaţie ajunge şi până la trei minute, ne-a precizat
profesorul Corneliu Stoica, autor al unei interesante lucrări
monografice: „Enciclopedia Valea Trotuşului" - ea însăşi
unică la această dată, ca gen, apărută în România.

Dan Romulus BUSNEA
în „Ziarul de Bacău", 10 octombrie 2006.

„Faraonul" de Tg. Ocna, candidat
la Premiile Academiei Române
O pasiune lăsată moştenire: istoria locurilor
Un om, un nume, o vocaţie: profesorul de istorie
Corneliu Stoica. O personalitate distinctă în peisajul cultural
actual, care şi-a identificat viaţa cu destinul istoric al unei zone
de o inegalabilă frumuseţe şi spiritualitate: Valea Trotuşului.
Într-o mare de zile şi nopţi solitare, marcate de suferinţe şi multe
sacrificii, dar niciodată de renunţări, profesorul Stoica rămâne
un căutător asiduu al trecutului istoric, un om care şi-a dedicat

viaţa unei pasiuni pe care vrea s-o lase moştenire tinerilor:
istoria locurilor. Reputatul profesor ne-a mărturisit că o
asemenea pasiune e cam scumpă, deoarece l-a costat mai bine de
30 de ani din viaţă.
Redescoperirea legăturilor cu istoria
Legendele şi poveştile despre trecutul locurilor i-au
marcat profund şi definitiv destinul. L-au făcut să-şi redescopere legăturile cu istoria. Punctul culminant a fost atins în anii
studenţiei, când, fascinat de istoria Egiptului, se dedică studierii
şi aprofundării acesteia, fiind cotat ca unul dintre cei mai buni
studenţi ai Facultăţii de Istorie din cadrul Universi-tăţii
Bucureşti, pe care o absolvă ca şef de promoţie, cu media 9,96.
,,Eram poreclit «Faraonul», deoarece mă obseda istoria Egiptului cu toate misterele şi provocările ei. hnboldul pentru cercetarea trecutului mi l-a dat Achim Popescu, primul profesor de
egiptologie din România", îşi aduce aminte, cu nostalgie, profesorul Corneliu Stoica. Profesor de istorie de peste 20 de ani, la
Colegiul „C. Negri", din Târgu Ocna, Corneliu Stoica s-a
consacrat prin trei importante lucrări ce se referă la Valea
Trotuşului: Dicţionarul istoric al localităţilor trotuşene
(1997); Istoria ilustrată a orqului Tg.Ocna din cele mai
vechi timpuri pină la 1918 (apărută în 2003) şi Valea
Trotuşului- Enciclopedie, a cărei lansare a avut loc în toamna
acestui an. Această ultimă lucrare, concepută ca un instrument
de lucru, are 656 de pagini şi cuprinde peste 4.000 de documente
de mare valoare istorică, 100 de pagini de album fotografic cu
1.000 de fotografii color, din care cea mai veche datează din anul
1880 şi reprezintă staţiunea Slănic Moldova. Enciclopedia, rod al
cercetărilor de peste 30 de ani, este şi prima despre un bazin
hidrografic apărută în ţara noastră, drept pentru care a şi fost
propusă pentru Premiile Academiei Române. Profesorul univ.
dr. Ion Toderaşcu de la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" din
Iaşi spune, în prefaţa enciclopediei: „înzestrat cu har profesional, ataşat de frumoasa vale a Trotuşului, unde îi este obîrşia
şi unde slujeşte învăţămîntul, profesorul Stoica şi-a pus ştiinţa
şi talentul de cercetător într-o istorie «totală», în care textul şi
imaginile se asociază pentru a recompune o zonă de convergenţe umane, de relaţii necontenite între Ţara Moldovei şi Ţara
Transilvaniei Un efort îndelung, desfăşurat cu ştiinţă şi metodă,
îi aduce acum bucuria lucrului împlinit".

Romulus Dan BUSN EA
în „Ziarul de Bacău", 22 dec 2006, p. 4.
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Recunoaştere europeană pentru
Enciclopedia Văii Trotuşului
Rod al cercetărilor de peste 30 de ani, lucrarea
Enciclopedia Valea Trotuşului, a profesorului de istorie
Corneliu Stoica din Târgu Ocna, a fost, de curând, recunoscută
în mediile universitare europene ca unica lucrare despre un
bazin hidrografic apărută în Europa. Profesorul Corneliu Stoica
a primit această înştiinţare din partea profesorului Francis
Gueth, conservator general al Bibliotecii oraşului Colmar, al
doilea ca importanţă din Alsacia (Franţa) şi organizator al
Târgului Anual de Carte de la Cohnar (Salon de Livre).
Profesorul Gueth, cel mai cunoscut specialist în studiul incunabulelor (cărţi vechi) din Alsacia a confirmat, în urma cercetărilor
întreprinse prin sistemul informaţional al marilor biblioteci
franceze, că lucrarea profesorului Stoica este unică în literatura
europeană de specialitate. ln răspunsul său, reputatul profesor
francez afirmă că „profesorul Stoica este creatorul unui nou gen,
acela al unei veritabile enciclopedii, dedicată unui bazin hidrografic." Alte lucrări existente la această dată în bibliotecile europene şi dedicate unor bazine hidrografice sunt doar studii de
specialitate (hidrografice, turistice, etnografice), fără a atinge
complexitatea şi amploarea demersului ştiinţific realizat de
autorul enciclopediei de faţă. „Sunt onorat de această recunoaştere europeană şi mulţumesc pe această cale tuturor care au
f'acut posibilă apariţia acestei lucrări", a declarat prof. Corneliu
Stoica. Informaţii despre această enciclopedie vor apărea, în
următoarea perioadă, în revistele universitare şi academice din
Strasbourg şi Bruxelles, fapt care confirmă încă o dată vocaţia
europeană a cercetătorilor români. Cartea, care este destinată
bibliote-cilor, muzeelor, instituţiilor publice şi de învăţământ, ca
şi tuturor celor interesaţi de studiul zonei Văii Trotuşului, a fost
editată în 2006 de Magic Print Oneşti, într-un tiraj de 500 de
exemplare, care a fost deja epuizat. Propusă şi pentru premiul
Academiei Române din acest an, enciclopedia este un valoros
instrument de lucru care însumează 660 de pagini cu referire la
4.000 de documente istorice, 1.000 de inscripţii, completate de
un album istoric cu 1.000 de fotografii color, majoritatea dintre
ele de o mare valoare artistică şi istorică.

Cărţi

noi şi proiecte deosebite
pentru viitor la Tipografia şi
Editura „Magic Print" din Oneşti
Pentru a vorbi despre noutăţile de la Tipografia şi Editura
„Magic Print" din Oneşti, care de peste 10 ani a adus în această
localitate nobleţea apariţiei cărţilor, cuvintele nu pot fi decât
mari şi cu amintirea realizărilor din urmă. Astfel aici au fost
editate cărţi elogiind performanţele sportive ale Nadiei
Comăneci, care au uimit întreaga lume prin perfecţiunea
realizării exerciţiilor de gimnastică. Scriitori din Bucureşti şi din
alte oraşe ale ţării au publicat aici volume ale operei lor iar peste
câteva săptămâni va vedea lumina tiparului ediţia a doua a
„Enciclopediei Valea Trotuşului", semnată de profesorul
târg-ocnean Corneliu Stoica (prima ediţie apărând tot la Editura
„Magic Print"). Această carte este una deosebită deoarece este
prima enciclopedie a unui bazin hidrografic iar lucrarea conţine
referiri la peste 500 de documente externe şi 300 de localităţi. Ea
este ilustrată cu peste 1000 de imagini, 300 dintre ele fiind de
dinaintea anului 1880. Pentru autorul Corneliu Stoica realizarea
acestei antologii vine după publicarea „Dicţionarului istoric
al Văii Trotuşului" şi a „Istoriei oraşului Tg. Ocna". La
apariţia primei ediţii a „Enciclopediei Văii Trotuşului", prof.
Corneliu Stoica a făcut cunoscut faptul că în perioada studiilor
universitare a avut o deosebită fascinaţie pentru egiptologie
precum şi o tentaţie spre Bizanţ. Mărturisirea prof. Stoica a fost
una deschisă, el declarând: „după studierea vieţii a 250 de
faraoni, în anul 1976 m-am gândit să mut Egiptul istoric în Valea
Trotuşului". Ediţia a doua a acestei cărţi monumentale „ce
dislocă lumi fabuloase pentru a găsi diamantele adevărului"
(după cum releva un fiu al oraşului Tg. Ocna, prof. Dan Sandu),
este completată de autor cu mai multe pagini. [ ... ]

Ion MORARU
în „Informaţia Bacăului", nr. 297, 12 februarie 2008, p. 14

Romulus Dan BUSNEA
în „Ziarul de Bacău", 5 februarie 2007, p. 4.
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Enciclopedia Valea Trotu,ului,
la a doua editie
'

Editura „Magic Print" din Oneşti a lansat pe piaţă, ieri, 23
aprilie, cea de a doua ediţie a monumentalei lucrări „Valea
Trotuşului. Enciclopedie", semnată de cunoscutul profesor de
istorie din Târgu Ocna, Corneliu Stoica. „Deşi această
enciclopedie este o lucrare complexă, de peste 650 de pagini, am
avut solicitări pentru reeditare, în special din partea şcolilor,
bibliotecilor şi altor instituţii publice, fapt care ne-a determinat
să ieşim pe piaţă cu un tiraj de 1.000 de exemplare. Pentru noi
este şi o comandă care ne onorează, având în vedere valoarea
lucrării şi renumele autorului ei", a declarat Maria Dohotaru,
directorul editurii. EnciclopediaVăii Trotuşului este o amplă
lucrare care în cele peste 700 de pagini, completate cu peste 1.000
de fotografii, cuprinde informaţii pluridisciplinare despre
bazinul hidrografic Valea Trotuşului. Este singura lucrare de gen
din România şi unică în Europa, conform recunoaşterii oficiale a
mediilor universitare europene, drept pentru care a şi fost
propusă pentru premiile Academiei Române.

Romulus Dan BUSN EA
în „Ziarul de Bacău", 24 aprilie 2008.

Târgu Trotuş, la şase secole de la
prima atestare documentară
Cu prilejul împlinirii a şase secole de la prima atestare
documentară a localităţii Târgu Trotuş (în privilegiul comercial
acordat de voievodul Moldovei, Alexandru cel Bun, la 6
octombrie 1408 negustorilor lioveni), în organizarea Primăriei şi
Consiliului Local, a Consiliului Judeţean Bacău, a Direcţiei
pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional a judeţului Bacău
şi a Complexului Muzeal „Iulian Antonescu" din Bacău, s-a
desfăşurat simpozionul „Civilizaţia medievală urbană".
Simpozionul a fost moderat de prof. Corneliu Stoica,
autorul mai multor volume de istorie ce prezintă această zonă
străveche de civilizaţie, între care şi „Enciclopedia Văii
Trotuşului". [...]Prof. Corneliu Stoica a menţionat: „Din
arhivele pământului, prin relicvele descoperite, istoria acestor
meleaguri este cunoscută nu numai în ţară ci şi peste hotare.
Descoperirile arheologice de la Târgu Trotuş sunt aidoma

templelor unei văi care începe să-şi găsească încet-încet un
loc în conştiinţa europeană, astfel încât să se vorbească nu
numai de Valea Loarei (în Franţa) ci şi de Valea Trotuşului".
[...]

Ion MORARU
în „Informaţia Bacăului", 8 octombrie 2008.

Profesorul Corneliu Stoica,
din Tirgu Ocna, premiat de
Academia Română
Profesor de istorie la Colegiul „C. Negri" din Târgu Ocna
autor al unor importante lucrări istorice, Corneliu Stoica va
primi în această lună cununa cu lauri din partea Academiei
Române, forumul consacrării şi spaţiu al cercetării fundamentale din Romania. în domeniul ştiinţelor istorice şi
arheologice, Academia Română a hotărât, în urmă cu câteva zile,
acordarea premiului anual „Eudoxiu Hunnuzaki" lui Corneliu
Stoica, pentru lucrarea „Valea Trotuşului. Enciclopedie".
Premiile Academiei Române se atribuie lucrărilor apărute în
urmă cu doi ani şi reprezintă cele mai importante distincţii
acordate realizărilor ştiinţifice de înaltă valoare.
Lucrarea profesorului Corneliu Stoica prezintă, în cele
peste 700 de pagini completate cu 1.000 de fotografii, o mare
varietate de informaţii legate de localizări istorice, geografice şi
turistice, vestigii arheologice, date istorice şi statistice, personalităţi ale locului, referiri la industria, agricultura şi meşteşu
gurile zonei, obiceiurile populare specifice bazinului hidrografic
al Trotusului. Aceasta este şi singura lucrare de gen din România
şi unică din Europa, conform recunoaşterii oficiale a mediilor
universitare europene, drept pentru care a şi fost premiată de
Academia Româna .Este o mare onoare şi o mare bucurie
pentru mine acest important premiu acordat de cel mai înalt for
academic din România şi ţin să mulţumesc pe această cale
tuturor celor care mi-au acordat sprijin în elaborarea acestei
lucrări", a spus, emoţionat, Corneliu Stoica.
Volumul profesorului tîrgocnean a apărut până acum în
două ediţii de lux, la Editura Magic Print din Oneşti, care au
însumat peste 1.000 de exemplare. .Este, în această muncă de
erudiţie, un eşantion de istorie românească", se arată în prefaţa
lucrării, rod al unor cercetări care au durat 30 de ani. Profesoşi
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rului Corneliu Stoica i se va acorda importantul premiu, în
cadrul unei ceremonii care se se va desfăşura în aula Academiei
Române, pe 18 decembrie.

Romulus Dan BUSNEA
în „Ziarul de Bacău", 4 decembrie 2008.

Importantă distincţie

pentru
profesorul Corneliu Stoica

ln cadrul ultimei şedinţe de Consiliu Local desfăşurată în
martie, consilierii au acordat reputatului profesor de istorie
Corneliu Stoica titlul de Cetăţean de Onoare al oraşului Târgu
Ocna.
,,Personalitatea şi realizările deosebite ale profesorului
Corneliu Stoica au făcut cunoscut numele oraşului Târgu Ocna
în ţară şi în străinătate, fapt care onorează întreaga comunitate.
Profesorul Corneliu Stoica este pe deplin îndreptăţit să primească acest titlu, iar noi îi mulţumim pentru contribuţia sa la
cunoaşterea istoriei locurilor şi îi dorim succes în continuare", a
declarat primarul Floareaivanof.
Profesorul Corneliu Stoica, 59 de ani, este, printre altele,
autorul cărţii "Istoria ilustrată a oraşului Târgu Ocna. Din
cele mai vechi timpuri până la 1918", precum şi al lucrării
„Valea Trotuşului. Enciclopedie", aceasta din urmă fiind şi
singura lucrare de gen din România şi unică în Europa, pentru
care a primit premiul „Eudoxiu Hurmuzaki", acordat de
Academia Română în domeniul ştiinţelor istorice şi arheologice.
Decernarea titlului se va face în cadrul unei manifestări
festive care va fi anunţata ulterior.

Romulus Dan BUSNEA
în „Ziarul de Bacău", 2 aprilie 2009.

Distincţii

importante acordate de
Ziua Europei, la Târgu Ocna

Cu ocazia Zilei Europei, la Târgu Ocna, a avut loc
sâmbătă, 9 Mai, o amplă manifestare cultural-artistică şi sportivă

desfăşurată sub genericul „Ziua Europei este şi ziua ta". Pe lângă
spectacolul artistic şi erosul tinerilor, publicul din Piaţeta
Primăriei a asistat şi la un moment emoţionant, prilejuit de
acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al oraşului Tugu Ocna

profesorului de istorie Corneliu Stoica.
„Profesorul Corneliu Stoica s-a legat prin activitatea sa
de peste 30 de ani de istoria acestor locuri, pe care le-a străbătut
şi cercetat cu plăcerea căutătorilor de comori adevărate. De
aceea, am considerat ca ziua de 9 Mai, care reprezintă o zi cu o
triplă semnificaţie istorică, respectiv Ziua Independenţei
României, Ziua Victoriei împotriva nazismului şi Ziua Europei,
este cea mai potrivită pentru conferirea celei mai importante
distincţii a oraşului unui istoric al urbei cu care ne vom mândri
mereu", a declarat primarul Floarea Ivanof.
„Mulţumesc tuturor celor care mi-au apreciat şi răsplătit
activitatea, precum şi celor care mi-au fost în pennanenţă
aproape. Dragostea faţă de istoria acestor locuri, faţă de oamenii
şi preocupările lor, va fi şi în continuare principalul reper al
studiilor şi cercetărilor mele", a spus, în cuvântul său, Corneliu
Stoica.
Profesorul tîrgocnean este, printre altele, autorul
lucrărilor „Istoria ilustrată a oraşului rugu Ocna din cele
mai vechi timpuri şi până Ia 1918" şi „ Valea Trotuşului Enciclopedie", singura lucrare de gen din Europa, distinsă la
începutul acestui an cu premiul Academiei Române.

Romulus Dan BUSN EA
în „Ziarul de Bacău", 11 mai 2009.

Istoricul Corneliu Stoica,
invitat al minorilor delincvenţi
Profesorul de istorie Corneliu Stoica, autor al unor
lucrări istorice de referinţă pentru comunitatea Văii Trotuşului,
a fost invitat de Ziua Inmului Naţional, la Centrul de Reeducare
din Tirgu Ocna. Tema activităţii care l-a avut ca invitat pe

reputatul profesor, s-a intitulat „Oameni de seamă ai acestor
locuri" şi s-a desfăşurat sub îndrumarea bibliotecarului Mariana
Capătă. Cu acest prilej, profesorul Stoica a prezentat minorilor
aflaţi în custodia instituţiei, o recenzie a ultimei sale apariţii, cu
titlul „Istoria ilustrată a oraşului Târgu Ocna" - ediţia a II-a,
revăzută şi adăugită. După prezentarea noului volum, minorii
au vizionat şi două filme documentare referitoare la istoricul
oraşului, respectiv „Epopeea sării" şi ,,Masa Reginei", ambele
realizate de postul de televiziune România Cultural. ,,Acţiunea
desfăşurată miercuri, 29 iulie, cu ocazia Zilei Imnului Naţional, a
avut ca scop stimularea interesului pentru cunoaşterea trecutului istoric, îmbogăţirea bagajului de cunoştinţe şi dezvoltarea
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personală

a tinerilor aflaţi în unitatea noastră", a declarat
subcomisar de penitenciare Otilia Tutoacă, purtătorul de cuvânt
al Centrului de Reeducare Tg. Ocna. Profesorul Corneliu Stoica,
este laureat al premiului Academiei Române acordat în anul
2008 pentru lucrarea „ ValeaTrotuşului - Enciclopedie", iar în
2009, a primit titlul de Cetăţean de Onoare al oraşului Trrgu
Ocna.

Dan Romulus BUSN EA
în „Ziarul de Bacău", 3 august 2009

„Lumina cărţii"la Penitenciarul
Spital Târgu Ocna
O manifestare inedită, care s-a bucurat de un succes
deosebit din puncte de vedere din cele mai diferite a avut loc la
Penitenciarul - Spital din Târgu Ocna. Vineri, 20 n~iembrie, aici
a fost lansată cartea „Istoria oraşului Târgu Ocna, din cele
mai vechi timpuri până la 1918", al cărei autor este
cunoscutul profesor Corneliu Stoica, ce a realizat cu câţiva ani în
urma ,,Enciclopedia Valea Trotuşului". Lansarea de carte a
avut loc la clubul Penitenciarului - Spital în prezenţa prof.
Co~eliu Stoica, a ~ec~orului acestei unităţi din Administraţia
Naţională a Penitenciarelor, dr. Ileana Aurica Cozma a
viceprimarului oraşului Tg. Ocna, Nuţu Costache, a reprez~n
tantului Editurii ,,Magic Print" (care a tipărit lucrarea) precum şi
a numeroase cadre medicale şi militare ce îşi desfăşoară
activitatea aici. Directorul Penitenciarului - Spital, Ileana Aurica
Cozma a menţionat că „noul volum Istoria oraşului Târgu
Ocna, din cele mai vechi timpuri până la 1918 este o
provocare de a ~~aşte acest oras moldav~ o călătorie în timp
mtr-un oraş al sarn , cu o aşezare geografica de excepţie, care a
fost şi nu va mai fi niciodată aşa cum l-au cunoscut generaţiile de
până la 1918. Cartea, „o avere" pentru spiritualitatea locală, este
realizată cu o grafică deosebită şi abunda în multe date istorice".
Viceprimarul oraşului Târgu Ocna, Nuţu Costache, a evidenţiat
pasiunea deosebită pentru istorie a profesorului Corneliu
Stoica: „De la absolvirea Facultăţii de Istorie s-a dedicat
~~tă~ de cercetare pentt:i întreaga zonă a Văii Trotuşului.
Dm mmanuncherea de date din noul volum, dacă ar fi dorit prof.
Corneliu Stoica ar fi realizat o lucrare de doctorat ce ar putea să
treacă cu mult succes. Istoria oraşului Târgu Ocna se bucură
de o prezentare nuanţată, cu multe ilustraţii". Alexandru Toma,
reprezentantul Editurii Magic Print din Oneşti (unde a văzut
lumina tiparului această carte), a declarat: „Este o şansă mare de
a vorbi despre o carte ce încununează munca unui om prin
cercetare. Prof. Corneliu Stoica a adus bineţe oamenilor care au
trăit în zona „aurului alb - sarea", pentru că această lacrimă a lor

era mai sarată decât sarea Târgu Ocna, devenită staţiune turistică, numită şi „Salzburgul României", merita această carte ce va
dăinui prin veacuri, fiind poate un punct de plecare pentru o
nouă documentare".
Deschidere la dialog
ln cuvântul său, prof. Corneliu Stoica a remarcat faptul că
„lansarea. unei cărţi în cea mai veche instituţie târg-ocneană
după Salina, cu un profil specific pe o tradiţie extrem de
îndelungată, este un fapt inedit pentru că impresiile sunt mai vii
şi reacţiile mai directe. Cartea e rodul a trei decenii de cercetare
şi eyidenţiază caracterul special al Târgu-Ocnei, care a parcurs
rapid drumul de la sat la oraş. Ea a fost scrisă cu rigoare
ştiinţifică, fără abordări subiective, pentru a rămâne în afara
oricărei critici politice. ln paginile cărţii se regăsesc cele cinci
secole de istorie a salinei, aspectele economice, arhitecturale,
geografice ale acestei zone, în care prin contopirea aşezărilor
s-au născut oraşe iar epoca de maturitate, cu o economie
dinamică a fost după 1890 şi până la Primul Razboi Mondial. Aici
a fo.st prima sondă de extragere a ţiţeiului din Romania, primul
funicular, unul din cele mai vechi spitale din Moldova iar
penitenciarul (înfiinţat în 1856) era cea mai modernă instituţie
din sud~estul Ew:op~i. pe asemenea, Târgu Ocna este oraşul cu
cele mai multe bisenci raportate la numărul de locuitori iar de
acest oraş este legată prezenţa unor mari personalităţi (Mihail
S~veanu a făc~t armată în acest oraş, Ion Creangă, Al.I. Cuza,
Vasile Alecsandri, Gheorghe Petraşcu, Iosif !ser, Regina Maria
au trecut pe aici)". Dialogul ce a urmat dupăa prezentarea în
amănunt a volumului „Istoria oraşului Tg. Ocna din cele mai
vechi timpuri şi până la 1918" a atins numeroase probleme
legate de monumentele istorice precum şi de obiectivele
turistice care se întâlnesc la poalele Măgurii, scăldate în
curgerea undelor Trotuşului. Astfel, s-a făcut cunoscut că multe
monumente istorice au nevoie de reabilitare şi de punere în
valoare, între acestea s-a evidenţiat Biserica „Sfântul Nicolae" şi
„Casa Borisof' (care a fost trecută pe lista monumentelor
istorice, dar Primăria nu a facut nimic pentru refacerea clădirii).
De asemenea, s-a menţionat şi faptul că la Salina Tg. Ocna, unde
ajung până la 10.000 de vizitatori pe lună, o porţiune de drum pe
care se ajunge la acest obiectiv turistic este lăsată de izbelişte,
aici fiind condiţii foarte rele de circulat.Cadrele de la
Penitenciarul - Spital au făcut o remarcă deosebită, ca într-o
viitoare carte de istorie a oraşului Târgu Ocna să fie prezentată
atâtJ'erioada interbelică dar şi cea din epoca comunistă, atunci
cân această localitate a cunoscut traume deosebite, prin
demolarea centrului vechi, „Mănăstirii Măgura" (refăcută după
1989) şi surparea unei porţiuni din apropierea parcului de pe
malul drept al Trotuşului.

Ion MORARU
în www.onestieXPres.ro, din 26 noiembrie 2009
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Târgu-Ocna - 600
A fost la început satul Ocna, menţionat la 18 ianuarie
1599, în vremea lui Ieremia Movilă, devenit o aşezare cu o istorie
de-a dreptul pasionantă. A surprins-o cu acurateţe Corneliu
Stoica, cronicarul locului, care a editat o lucrare excepţională:
„Istoria ilustrată a oraşului Târgu-Ocna, din cele mai
vechi timpuri până la 1918", lansată pe 20 august 2010 în sala
de şedinţe a Primăriei. Au fost invitaţi Vilică Munteanu,
directorul Serviciului Judeţean Bacău al Arhivelor Naţionale,
prof. Ioan Mitrea, col. (r.) Paul-Valerian Timofte, preşedintele
filialei Bacău a Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor", Dan Sandu,
Cornel Galben, Aurel Stanciu, Ion Dănilă. Floarea lvanof,
primarul oraşului, le-a înmânat diploma jubiliară „Târgu-Ocna
- 60 de ani de atestare documentară (1410- 2010)" şi
medalia cu două imagini: Alexandru cel Bun (1400- 1432) şi,
respectiv, Biserica „Răducanu". O menţiune specială merită
făcută pentru contribuţia lui Aurel Stanciu: numeroase imagini
ale urbei Târgu-Ocna, reproduse în carte, fac parte din colecţia
artistului băcăuan.

Ioan DANILA
în ,,Astra băcăuană", nr. 6, 2010, p. 6

culmile Măgurii şi Coşnei, cu depuneri de coroane de flori lângă
crucile din mesteacăn ale eroilor căzuţi în luptă. „O tradiţie
înseamnă recunoştinţă pentru faptele înaintaşilor şi ea se naşte
atunci când ai constatat că ostaşii români au luptat până la capăt,
cu mult eroism. Sunt atâtea mii de eroi ce îşi odihnesc somnul pe
aceste meleaguri încât s-a ajuns la aprinderea unei flăcări ce
trebuie să rămână nestinsă iar o tradiţie câşti.gată în timp
înseamnă o permanentă lecţie de istorie", a menţionat prof.
Corneliu Stoica.(...)

Ion MORARU
în www.onesti.gpres.ro, din 15 noiembrie 2010

Sărbătoare
Sâmbătă 17

la Târgu Ocna

august, la sediul Primăriei localităţii va avea

şedinţă extraordinară a Consiliului Local la care participă
delegaţii din oraşele Cricova (Republica Moldova) şi Avangard -

loc o

Cetatea Albă (Ucraina). De la ora 17, în Parcul Măgura va avea
loc lansarea cărţii „Târgul anilor romantici", care ll are ca
autor pe profesorul Corneliu Stoica.

Ion MORARU
în www.desteptarea.ro, din 15 august 2013

Omagiul vânătorilor de munte
la Tg. Ocna
Oraşul

de la poalele Măgurii a sărbătorit miercuri, 3
noiembrie, Ziua Vânătorilor de Munte printr-o manifestare
marcată de un ceremonial militaro-religios. Oficialităţile
oraşului-staţiune împreună cu Batalionul 22 Vânători de Munte
de la Sfântu Gheorghe (jud. Covasna), însoţiţi de numeroşi
invitaţi au defilat în ritmurile muzicii militare pe bulevardul
Costache Negri iar în piaţeta primăriei, prezenţi în număr mare,
locuitorii au asistat la săvârşirea unui Te Deum, de către un
sobor de preoţi din localitate. Primarul oraşului Tg. Ocna,
Floarea Ivanof, a menţionat: „Este al cincilea an când cinstim
eroii care au luptat cu vitejie pe culmile Măgurii şi ne bucurăm
că de la un an la altul este în creştere numărul locuitorilor care
participă la acest ceremonial". Subprefectul jud. Bacău, Mugur
Dascălu, a apreciat tradiţia de a-i cinsti pe eroiii care s-au jertfit
pentru ţară pe aceste meleaguri sperând ca ea să dăinuiască şi să
fie de cât mai mult augur. Istoricul Corneliu Stoica s-a referit la
sărbătorirea eroilor în perioada de la sfărşitul Primului Război
Mondial şi până în anul 1935, când se organizau procesiuni pe

Zilele municipiului Moine,ti
Vineri, 6 septembrie 2013, la ora 11.00, la Biblioteca
Municipiului Moineşti a avut loc Colocviul Societăţii Culturale
Tristan Tzara. După ce micile balerine ne-au încântat prin
drăgălăşenia lor, domnul Corneliu Stoica a prezentat două din
cărţile domniei sale: „Târgul anilor romantici. Un secol de
istorie" - o carte deosebită despre oraşul Târgu Ocna şi „Valea
Trotufului" - o carte cu foarte multe date şi ilustraţii despre tot
ce înseamnă acestă zonă din punct de vedere geografic, turistic,
cultural.

Cristina CHIFU
www.cristinadinmoinesti.wordpress.com.
din 8 sept 2013

Zilele ora,ului Târgu Ocna
Tot sâmbătă, în prezenţa fiilor oraşului a avut loc şi
lansarea volumelor „Valea Trotufului de odinioară în cărţi
poştale ilustrate (1899 -1939} flhe formerTrotus Valley in
illustrated postcards (1899- 1939}" (Oneşti, Editura Magic
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Print, 2014) şi „Trotus Valley, Visual tourist guide" (Oneşti.
Ed. Magic Print, 2014), ambele semnate de cunoscutul istoric şi
publicist târguocnean, Corneliu Stoica. Despre impo:ianţa ~el~~
două lucrări, în prezenţa autorului şi ai reprezentanţilor editura
„Magic Print" din Oneşti au vorbit la modul s~p~la~v, gen~~
(r) VasileJenicăApostol, conf. univ. dr. Ioan Dănilă şi mg. Mihai
Ceucă.

Dan Romulus BUSN EA
în www.bacauexpres.ro, din 18 august 2015

Recuno,tinţă eroilor

la Târgu Ocna
Dacă

în

urmă

cu 100 de ani pe

înălţimile Coşnei,

Cireşoaiei şi Măgurii ostaşii români, cu preţul vieţii lor au învins
un inamic puternic şi tenace (armatele germane şi austro-ungare

în Primul Razboi Mondial), la împlinirea unui centenar de la
acele momente înălţătoare de vitejie oraşul Târgu Ocna a adus
cel mai profund prinos de recunoştinţă. Vineri 11 au~st
întreaga suflare a acestui oraş-staţiune s-a ~unat !n prea~n_ia
Cimitirului Eroilor de la Biserica „Sfântul Nicolae (aflata m
centrul localităţii), unde, în prezenţa autorităţilor judeţene şi a
reprezentanţilor unor instituţii naţionale, a avut loc cea mai
impresionantă manifestare de cinstire a eroilor neamului. ln
timp ce Preşedenţia României a fost reprezentată de consilie:W
de stat pentru securitate naţională Constantin Dudu Ionescu iar
Departamentul Centenar din Guvernul României a avut ca
reprezentant pe secretarul de stat Cristian Ioan Vid~scu, ~a
aceste înălţătoare clipe de omagiere au fost prezenţi s.o~m
Braşoveanu, preşedintele Consiliului Judeţean Bacău, MarlClca
Coşa, prefect al judeţului, Marius Gheorghiţă (vicepreşedinte al
C.J.) dar şi Viorel Ilie, moineşteanul ce este Ministru pen~
Relaţia cu Parlamentul, deputata Tueodora Şotcan, generali ai
armatei române. Au participat şi primarii mai multor localităţi
din această zonă a judeţului Bacău (din Oneşti, Moineşti,
Dărmăneşti, Slănic Moldova, Pârgăreşti), cadre militare şi
vânători de munte de la toate batalioanele care activează în
unităţile militare ale arcului carpatic (de la Vatr~ DAornei,
Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe, Braşov, Predeal şi Campulung Muscel). ln mesajul transmis de preşe-~tele Romani~,
Klaus Iohannis, pe care l-a prezentat consilierul Constantin
Dudu Ionescu, a fost mentionat faptul că ,,Armata Română a
salvat existenţa Statului Romârl în luptele de la Coşna şi

Cireşoaia, fapt ce îndatoreşte cinstirea pe care o purtăm celor
care, prin jertfa lor, au făcut posibilă Marea Unire". Cuvinte
patetice, pătrunse de o înflăcărată trăire a istoriei a rostit şi Sorin
Braşoveanu, preşedintele Consiliului Judeţean Bacău, ce a
declarat: „Faptele înaintaşilor ne sunt lecţie de viaţă, ne vorbesc
despre voinţa şi putinţa de a ţine piept ~tregiilorAistoriei~ despr~
curaj şi unitate. Ne vorbesc de faptul ca, a fi roman este m egala
măsură o virtute şi o datorie care ne obligă la verticalitate,
conştiinţă şi responsabilitate". ln această frumoasă zi în car~
soarele strălucitor a luminat chipurile miilor de oameni părtaşi
la eveni-mentul de comemorare a Centenarului luptelor de pe
înălţimile târg-ocnene, crucile eroilor au fost cuprinse de
candele aprinse, în atmosfera unei slujbe religioase, oficiată de
un sobor de peste 20 de preoţi, ce a avut în frunte pe Arhiereul
Romanului şi Bacăului, IPS Ioachim. Colonelul (în retragere)
Paul Valerian Timofte, preşedintele Filialei Bacău „Colonel
Corneliu Chirieş" a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina
Maria" a fost cel care a moderat întreg ceremonialul militar şi
festivitatea de la Târgu Ocna, cu o mare bucurie în suflet fiind
unnarită o defilare a militarilor şi a maşinilor de luptă ale
armatei. Este de evidenţiat faptul că alături de bravii oşteni care
au participat la comemorările de la Târgu Ocna ~-a.u aflat,
prezentând uniformele militare de acum 100 de ani ş1 reprezentanţi ai Asociaţiei „Tradiţii Militare Romârleşti - Regimentul
3 Arti-lerie" (condusă de colonel în rezervă Stelian Cojocaru).
Un moment mai mult decât înălţător, care a adus în oraşul de sub
Măgura sentimentele unice ale unei trăiri p?ne de p~to~ şi ~
patriotism, s-a constituit defilarea cu torţe (din seara zilei~ JOi
to august), spre înălţimile unde ostaşii români s-au acope-nt de
glorie. Desfăşurată după un ritual plin de solem~itate,
festivitatea a adus atâta bucurie în sufletele targ-ocnenilor de
toate vârstele că aceştia au însoţit pana în miez de noapte
„torţele" aprinse, ce au luminat înălţimile Coşnei, Cireşoaiei şi
Măgurii. Între alte manifestări care au mai avut loc la Târgu
Ocna în aceste zile mai menţionăm Simpozionul „Din tainele
Războiului Întregirii Neamului pe meleagurile trotuşene"
(care a fost prefaţat de vernisajul unei expoziţii de cartofilie din
colecţia inginerului băcăuan Mihai Ceucă, pe tema „Regele
Ferdinand I" şi a unei expoziţii cu obiecte din Primul Război
Mondial - între acestea regăsindu-se paftale, căşti militare
străpunse de gloanţe) şi lansarea unor noi apariţii editoriale. ln
timp ce prof. Corneliu Stoica, de la Colegiul Naţional „Costache
Negri" a lansat volumul „Zile de foc la porţile oraşului Târgu
Ocna, Centenarul luptelor de la Coşna şi Cireşoaia (19172017)", la simpozionul menţionat generalul (în rezervă) Vasile
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Jenid. Apostol colonelul (Jn retragere) Paul Valerian Timofte,
prof. Vilici. Munteanu, scriitorii Dan Sandu, Ioan Danilă şi alţi
invitaţi au reliefat aspecte mai puţin cunoscute din timpul
Primului Rhboi Mondial fi au evocat eroi ai acestei mari
conflagraţii.

Ion MORARU
tn www.onestiexpes.ro. din 1 sept 2017

1n memoria Eroilor de la Porţile
de Fier ale Moldovei
(.„ ) Vineri, 11 august, oraşul Târgu Ocna a adus cel mai
profund prinos de recunoştinţl. Aproape întreaga suflare a
acestui oraş-staţiune s-a adunat la Cimitirul Eroilor de la
Biserica Sflntul Nicolae sau cimitirul cu tunuri, aşa cum este
cunoscut de localnici. unde. tn prezenţa autorităţilor publice
locale şi judeţene. împreună cu reprezentanţi ai instituţiilor
naţionale, a avut loc cea mai impresionantă manifestare de
cinstire a eroilor neamului. An participat consilierul de stat în
.Administraţia Prezidenţială, Constantin Dudu Ionescu, ministrul pentru Relaţia cu Parlamentul, Viorel Ilie. secretarul de stat
la Departamentul Centenar clin Guvernul României. Cristian
Ioan V.idescu, general (r) Vasile Apostol, colonel Vasile Cristea,
împuternicit la comanda Brigăzii 61 Vânători de Munte, colonel
Cristian Teglaş, comandantul Briglzi.i 2 Vinători de Munte,
arhiepiscopul Romanului şi Baciului, lnaltpreasfinţitul Ioachim
însoţit de un sobor de preoţi şi credincioşi, parlamentari,
reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ai Asociaţiei
Naţionale Cultul Eroilor Regina Maria, Asociaţiei Naţionale
'fradiţii Militare R~ti Regimentul 3 Artilerie 1877 fi un
numeros public. S-a efectuat un Te Deum Jn :nw:noria eroilor
căzuţi la datorie, s-au acordat diplome şi distincţii şi s-au
susţinut alocuţiuni. Consilierul de stat în Administraţia
Prezidenţială, Constantin Dudu Ionescu, a dat citire mesajului
transmis cu această ocazie de preşedintele României, Klaus
Johannis. Ceremonia s-a încheiat cu defilarea vânătorilor de
munte din cele douA mari unităţi şi a tehnicii blindate compuse
clin autovehicule URO V.AM.TAC şi TAB-79. Alături de militari,
au defilat fi membrii Aaociaţiei Naţionale Tradiţii Militare
Româneşti Regimentul 3 Artilerie 1877. Ziua a continuat cu
vernisajele expoziţiei de cartofilie Regele Ferdinand I, colecţia
ing. Mihai Ceucă, a foto-expoziţiei cu documente de arhivă
despre luptele de la Cof118. şi Cireşoaia. colecţia prof. Vilici.
Munteanu, a expoziţiei cu obiecte din Primul Război Mondial,
colecţia Vasile Boboc, tn holul prim!riei din Târgu Ocna. tn sala

Consiliului Local din oraş, au avut loc lansirile cărţilor Zile de
foc laportile orquluiTârgu Ocna, Centena:rul luptelor de
la Cotna ti Ciretoaia (1917-2017), de Corneliu Stoica,
htoricul Regi.meniului 14 DOl'Ob.anţi Roman (1872-1944),
de Sorin Grumuf. fi prezentarea. cărţii File de istorie, scrisă de
generalul (r) Vasile Apostol. A urmat proiecţia filmului
documentar Oituz, a treia poartă de fier a Moldovei,
realizator colonel (r) dr. Ion Petrescu. Ziua s-a încheiat cu un
simpozion cu tema Din tainele Rhboiului fntregirii Neamului pe meleaguri troblfene. Invitaţi. au fost generalii
Vasile Apostol fi Nicolae Matei, conf. dr. Ioan D~ profesorii
Vilici. Munteanu fi Corneliu Stoica, istoricul Sorin Grumuf,
colonelul (r) Paul-Valerian Timofte şi Corneliu Cristea. La 13
august, a avut loc lansarea ediţiei de lux: a cărţii Valea
Trotufului-Enciclopedie, scrisă de profesorul Corneliu
Stoica. Centenarul luptelor de la Coşna şi Cireşoaia a fost
celebrat aşa cum se cuvine. Trebuie remarcată implicarea
autorităţilor judeţene din Baciu, a primăriilor din Târgu Ocna,
Slănic-Moldova fi Pârgăreşti, a clerului ortodox şi romanocatolic, a locuitorilor oraşelor fi comunelor din zonă, a turiştilor,
precum fi a vânătorilor de munte din Români.a, sosiţi de la sute
de kilometri inclusiv cu tehnică blindată

Lucian IRI MIA
în www.prcsamil.ro. din 2 sept 2017

Ceremonial fastuos pe
dealul CirefOaia
(.•.) Cu acest prilej, Primăria oraşului-staţiune Slănic
Moldova, lmpreună cu Brigada 15 Mrcanizati! ,,Podu !nalt" au
organizat o ceremonie militară de inaugurare şi o slujbă de
sfinţire a monumentului comemorativ. (...) Printre invitaţi s-au
numărat ÎPS Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi
Bucovinei, tFs Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi
Bacăului, PS Petru Gherghel, Episcopul Diece7.ei RomanoCatolice de 1afi, (...) Valentin lvancea, subprefectul judeţului
Bacău, Marius-Gabriel Gheorghiţă, vicepreşedinte al ConsiliuluiJudeţean Bacău, Gheorghe Baciu, primarul oraşului Slănic
Moldova, Ştefan Şilochi. primarul oraşului Târgu Ocna, prof.
Corneliu Stoica, istoric, Maria Dohotaru, directorul editurii şi
tipografiei ,,Magic Print" din Oneşti, consilieri locali ş.a.

Pu&IBIRTEA
în www.clresoaia.ro. clin 2 sept 2017
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O Tâ!'iu Ocna. Pia\eta Primăriei. Dublă anive15are: BieentitlW' Comche
Negri (1112-2012) t• Centenar clicliiu Primăriei (1912-2012) {august
2012)
O Moineşti. Biblioteca municipală .,Ştefan Luchian•. Prezentarea cărţilor:
llrgul millor romMlici şi Valea Trotupalui, Ghid turistic vizual. În
dreapta autorului, profesorul Vasile Robciuc (septembrie 2013)
O Bogdana, comuna Ştefan cel Mare. Pensiunea „la Ferma Veche".
Allturi de prof. Vilică Munteanu, la lansarea lucririi Valea T......,
Ghid tun.tic vizual (2012)
O llrgu Ocna. Sala de şedinţe a Primăriei. De .,Ziua Veteranilor de
Război•. De la stinga: prof. Comeliu Stoica, col (r.) Gheorghe Pavel, gen.
(r.) Vasile Jenică Aposto~ primar Ştefan Şilochi, col. (r.) Ion Petrescu, sing.
Corneliu Cristea, ing. lsaic, ing. Caramihu {2015)
O llrgu Ocna. Monumentul Independenţei. De ,.Ziua Eroilo~ De la
stlnga: Cristian Ciubotaru, Gh. Grozavu, Costache Nu\IJ, gen. (r.) Vasile
Jenid Aposto~ prof. Corneliu Stoica, col. (r.) Ion Petrescu şi prof. Liliana
Barna (2014)
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SOLO OAOlll C 2
SOLD BOA(,\ ST
SOLD 01\f\~AN C:
SOI.O BA1 CASll ~
SOLO BAROTf P
SOLO llOCll.U.fSOJ I
'SOLO 01\TCASU ~
SOLD 0ATCA"1l ŞT

SOLO BORTOS Sf
SOlO BIRicAM
SOI OCOJOC 1
SOLO COOCCIMAN I
SOt.OCOZI\~ I
SOI.O ClOSOTARIJ C
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SOLO CA1 AllAMA C
SOLD CRISTtA V
SOLO C1080TA I
SOLO. CO.IOC I
~~~~·~~~:. ~ ...

profesor Corneliu Stoica
SOLD COZAt-.\J c

O Oituz. Prof. Cameliu Stoica într-o secven\I din documentarul Oituz. a
treia pautlclefiera M....._i {2014)
O IAfÎ. Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri•. Gala pentru decernarea

premiilor „Oamenii Timpului" (dec. 2015}
O laşi. Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri". Gala pentru dec:emarea
premiilor „Oamenii Timpului" (dec. 2015). ln prim plan, academicianul
Solomon Marcus.
n Schitul „Cuv. Eftimie cel Mare" (.,Ci"'oaia"). Cuvântare cu ocazia
comemorării centenarului luptelor de la Ci~ia ~O aug. 2017)
O llrgu Ocna. Casa de Culturi. Discurs ~nut cu ocazia împlinirii a 25 de
ani de la primele alegeri libere ~992) ~i lansarea lucririi Primiri& ......-U
Scurt illDric ~9 decembrie 2017)

,.._Ocna,
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Profesorul Corneliu Stoica la 70 de ani

Simpozioane, conferinţe,
manifestări culturalştiinţifice, lansări de carte
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Un istoric al Văii Trotuşului

Simpozionul
Valea Trotufului - vatră de cultură fi
civilizaţie. 20 de ani de cercetări arheologice
la Tg. Trotuf
Tg. Trotuf-Tg. Ocna, 6-8octombrie1995
Program
Sâmbătă, 7 oct.

Ora 10 -

1995

Resfinţirea bisericii vechi a oraşului Tg. Trotuş. Oficiază slujba

religioasă

un sobor de preoţi în frunte cu P.C. Dumitru Ciubotaru,
Protoiereu de Tg. Ocna
Ora 11 - Şcoala generală Tg. Trotuş
Dezbatere ştiinţifică pe tema:
Valea Trotufului vatră de cultură fi civilizaţie. 20 de ani de
cercetări arheologi.ce laTg. Trotuf
La dezbaterea ştiinţifică: Prof. univ. dr. Mircea D. Matei (Bucureşti), dr.
Vasile Ursachi (Roman), prof. Constantin Buzdugan (Bucureşti), prof.
dr. Ioan Mitrea (Bacău), prof. Anton Paragină (Focşani), Gheorghe
Drăgan, scriitor {Iaşi), Octavian Voicu, scriitor (Bacău), prof Vilică
Munteanu (Bacău), prof. Mihai Vasiliu (Bacău), prof. Alexandru
Artimon (Bacău), prof. Viorel Căpitanu (Bacău), prof. Ioan Ungureanu
(Bacău). prof. Elena Artimon (Bacău), prof. Silvia lacobescu (Bacău),
prof. Nicoleta Matei (Bucureşti), prof. Constantin Eminovici (Oneşti),
Constantin Th. Ciobanu, scriitor (Oneşti}, prof. Corneliu Stoica (Tg.
Ocna), prof. Marina Bogdan (Tg. Ocna), prof. Petru Bogdan (Tg. Ocna),
prof. Marilena Bama (Tg. Trotuş). arh. Val. Popovici (Bacău), prof. L.
Marin (Bacău), prof. VeronicaCernat (Bacău).
Ora 13,30 - Vizitarea următoarelor obiective: Muzeul şcolar,
Monumente istorice, Situl arheologic
Ora 15 - Colocviu de impresii
Duminică, 8 octombrie 1995
Ora 9 - Vizită documentară la monumentele istorice din Tg. Ocna

Lansare de carte
Corneliu Stoica, Dicţionarul istoric al localităţilor
trotu,ene, Ediţia a 11-a, lărgu Ocna, Casa de Cultură,
7octombrie1998

Simpozionul
Civilizaţie medievală românească.

590 de ani de la prima atestare
documentară a OrBfului Tg. Trotuf

Tg. Trotuf, 7octombrie1998

Orele 10-12: Şcoala din Tg. Trotuş
La simpozion participă: prof. univ. dr. Mircea D. Matei (Bucureşti), prof.
univ. dr. Dan Gh. Teodor (laşi), prof. dr. Victor Spinei (laşi), prof. Vasile
Chirica (laşi), prof. dr. Ştefan Olteanu (Bucureşti), conf. dr. Vasile
Demciuc (Suceava), prof. dr. Victoriţa Batariuc (Suceava), prof. dr. Jean
Ciută (Bacău}, prof. Eugenia Antonescu (Bucureşti), prof. Nicoleta
Matei (Bucureşti), prof. dr. Ioan Mitrea (Bacău), prof. Florin Hău
(Suceava), prof. Alexandru Artimon (Bacău), prof. Lăcrămioara Marin
(Bacău), prof, dr. Vasile Ursachi (Roman), prof. Dan Jumară (Iaşi), prof.
Ioan Mareş (Suceava), prof. Domniţa Hordilă (Roman), prof. Eugenia
Păpuşoi (Bârlad), prof. Aurora Apostu (Focşani), prof. Senică Ţurcanu
(laşi), prof. Vilică Munteanu (Bacău), prof. Viorel Căpitanu (Bacău),
prof. Aurel Nicodei (Focşani), prof. Elena Gherman (Iaşi), prof. Petru
Bogdan (Tg. Ocna}, prof. Corneliu Stoica (Tg. Ocna), prof. Marilena
Bama (Tg. Trotuş), prof. Elena Artimon (Bacău), ing. Sonia MoruzLungu (Bacău), prof. Ioan Ungureanu (Bacău), ec. Manuela Palade
(Bacău), prof, Marina Bogdan (Tg. Ocna), prof. Cernea Romică (Tg.
Trotuş) şi prof. Silvialacobescu (Bacău).
Ora 12°0 - Vizitarea bisericii monument istoric şi a sitului arheologic
medieval din Tg. Trotuş
Ora 12e - Cocktail.
Ora 13°0 - Plecarea la Slănic Moldova.

Centenar
Claude Sernet
(1902-2002)
lărgu Ocna, 6 iunie 2002

PROGRAM
Ora 10°0 : Casa de Cultură Tg. Ocna
• Cuvânt de salut al domnului ec. Ştefan Şilochi, primarul oraşului;
• Corneliu Stoica - Tg. Ocna, la începutul secolului al XX-lea;
• Nicolae Ţone - Claude Semet şi avangarda românească;
• Vladimir Pană - Corespondenţa lui Claude Semet cu Saşa Pană;
• Eugen Budău - Mihail Cozma, aplicaţie pe text;
• Ioan Dănilă - Claude Semet în contemporaneitate;
• Vasile Robciuc - Claude Semet, portretul lui Tristan Tzara;
• Ioan Enache - Claude Semet în Biblioteca ]udeţeanll „C. Sturdza";
• Viorel Savin - Scriitori băcăuani omagiaţi de Biblioteca Judeţeană
„C. Sturdza";
•Octavian Voicu - Claude Semet în memoria locului;
• Moment poetic „DADA", prezentat de eleve din Basarabia ale
Liceului .Spiru Haret" Moineşti;
• Recitalul de poezie ,,Poetul marii profunzimi", susţinut de colectivul
Casei de Cultură Tg. Ocna;
• Lansarea revistei ALDEBARAN şi prezentarea noutăţilor Editurii
Vinea;
•Cornel Galben - Cuvânt de final.
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Simpozion
Anghel Saligny fi lucrarea sa mai puţin
cunoscută: Teledinamicul de la Tg. Ocna Primul funicular din România
Târgu Ocna, li august 2002
Târgu Ocna Casa de Cultură
Ora 1000 : Lansarea Studiului de Arheologie Industrială:
Anghel Saligny fÎ lucrarea sa mai puţin cunoscută: Teledinamicul de laTg. Ocna- Pri.mul funicular din România
Autor: ing. RaduBELLU - Braşov
Moderator: prof. Corneliu Stoica -Târgu Ocna

Zilele Culturii Călinesciene
Ediţia a XXXIV-a
Onefti-Tescani, 26-28 septembrie 2003
Oneşti Fundaţia Naţională "George Călinescu".

•]oi, 26 septembrie, începând cu ora 9,30, la Galeriile Fundaţiei
a putut fi vizitată expoziţia" Univers Călinescian". Reperele publicistice
au fost trasate de revistele "România Literară", ,.Ateneu·, "Convorbiri
Literare", "Sinteze", "Bucovina Literară", .Vatra", .13 plus", "Cartea",
.Mozaicul", ,Jurnalul literar". lntr-un panoramic editorial, Ion
Beldeanu, Al. Cistelcan, Viorel Savin, Aurelian Zisu, C. Tu. Ciobanu,
Mircea Cărtărescu, Mariana Codruţ, Ion Vădan, Cornelia Ştefănescu,
Radu Cârneci, Cornel Galben, Alexandru Muşina şi Corneliu Stoica
au prezentat programe şi au lansat drţi ale editurilor Polirom, Dacia,
Editura Universităţii l3Jii, Editura Fundaţie Naţionale de Ştiinţă şi Artă,
Orlon, Timpul, Corgal Press, Studion, Aius, Egal, Aula, Aristar, unii
dintre dumnealor oferind publicului şi aautografe.
A doua zi, vineri, 27 septembrie, la ora 9,30 în acee3Jii aulă s-a
desfăşurat colocviul de Literatură Contemporană cu tema .Literatura şi
piaţa cărţii", având ca moderator pe Mircea Chtărescu şi la care au
participat George Bălăiţă, Ion Beldeanu, Emilia Boghiu, Elena Buiai,
Dwnitru Buzatu, Radu Cârneci, C. Tu. Ciobanu, Gabriel Fomica, Cornel
Galben, Ion Groşan, Grigore Ilisei, Felix Lupu, Alexandru Muşina,
Ioana Nicolaie, Viorel Savin, Corneliu Stoica, Cornelia Ştefănescu,
Ion Vădan, Aurelian Zisu.

Miercuri, 19 martie 2003, a avut loc la Casa de Cultură din
oraJiul nostru o conferinţă publică cu tema: Relaţiile românoathoni te, cu referire specială la legăturile spirituale ale
Muntelui Athos cu Mănăstirile Răducanu fÎ Precista. Tema
inedită a atras mulţi iniţiaţi în domeniul istoriei şi nu numai, printre
care preoţi şi cadre didactice din Tg. Ocna şi Oneşti.
Evenimentul a fost organizat de către Inspectoratul Şcolar
Judeţean Bacău, Primăria or~ui Târgu Ocna şi Asociaţia "Costache
Negri". Moderatorul acestei întâlniri a fost profesorul de istorie
Corneliu Stoica.
Conferinţa l-a avut ca invitat pe dl. Florin Marinescu, cercetător
la Centrul de Cercetări Neogreceşti din Atena, singurul paleograf
român care are acces la arhivele de documente ale celor 20 de mănăstiri
de pe Muntele Athos.
Dânsul a vorbit despre trecutul nostru care acolo, în lumea
paleografiei, reprezintă un prezent etern. A făcut o scurtă descriere a
tezaurului documentar de la Athos (aproape 25-30.000 de documente ce
se referă la problemele româneşti), a vorbit despre experienţa sa ca şi
cercetător la Atena şi despre relaţiile româno-athonite.
Cuvintele dl Florin Marinescu au conturat o singură idee,
nespusă, dar resimţită de toţi cei prezenţi: ceea ce pentru noi este
relicvă, pentru cercetătorii de acolo este viaţă adevărată.

DeliaVÂLCU
în "Curierul de Târgu-Ocna", an III, Nr. 10, 2003, p. 3

Simpozionul
Civilizaţia medievală urbană.

595 de ani de la prima atestare
Tg. Trotuf
Tg. Trotuf, li octombrie 2003

documentară a orafului

Tg. Trotuş, 4 octombrie 2003, Şcoala Tg. Trotuş
PROGRAM
•Prof. Constantin Buzdugan (Bucureşti): Valea Trotuşului - stroveche
vatră th civilizaţie românească;
•Prof. univ. dr. Ştefan Olteanu (Bucureşti): Câteva consideraţii în
legăturd
oraşului

Conferinţă
Florin Marinescu
Relaţiile româno-athonite, cu referire
specială la legăturile spirituale ale

Muntelui Athos cu
Precista
Târgu Ocna, 19 martie 2003

Mănăstirile Răducanu fÎ

cu problema oraşului medieval în Moldova;

•Prof. dr. Alexandru Artimon (Bacău): Cercetarea arheologică a

medieval Trotuş.

Lansarea cărţii:
• Ora.ful medieval Trotuf în secolele XIV-XVIL Geneză
şi evoluţie a prof. dr. Alexandru Artimon
Prezintă:

•Prof. univ. dr. Victor Spinei (Iaşi)
•Prof. dr. Ioan Mitrea (Bacău)
•Prof. Corneliu Stoica (Tg. Ocna)
•Vizitarea expoziţiei Tg. Trotuş în lumina cercetărilor arheologice;
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•Vizitarea expoziţiei de carte veche româneasdl. şi icoane din colecţia
preotului Bama Constantin de la Parohia Viişoata-Tg. Trotuş;
•Vizitarea şantirului arheologic medieval de la Tg. Trotuş şi a
monumentelor istorice.

Colocviile Bibliotecii Municipale
„Radu Rosetti"
75 de ani de lectură publică one,teană
One,ti, 17 octombrie 2003
Biblioteca Municipală. ,,Radu Rosetti", 17 oct. 2003
Ora 10,30
Vizitarea bibliotecii şi a expoziţiei "Biblioteca oneşteană continuitate, evoluţie, modernitate" - prezintă şef Serviciu Tehnic,
ing. Doina Brumă
Lansare de carte:
1. Romanul Dubla înfăţişare de Gheorghe Izbăşescu;
2. Antologia de versuri Melodrama realului de
Gheorghe Izbăşescu
prezintă scriitorii:
Mircea Petean
Aurel Sasu/Horia Poenar
Ovidiu Pecican
Vasile Spiridon
3. Monografia municipiului Onefti în date de
Rozalia Verde şi Teodor Verde
Prezintă prof. Corneliu Stoica

LANSARE DE CARTE
Corneliu Stoica, Istoria ilustrată a
Târgu Ocna, EdituraAristarc, 2003
lărgu Ocna, Casa de Cultură, 2.li ianuarie 2003

oraşului

Prezintă:

Prof. dr. Ioan MITREA (Universitatea Bacău);
Dr. Alexandru ARTIMON (arheolog, MuzeulJudeţean de
Istorie "Iulian Antonescu" Bacău);
Prof. VilicăMUNTEANU (directorul Arhivelor Naţionale
DirecţiaJudeţeanăBacău);

Prof. Eugen BUDAU (inspector şcolar, Inspectoratul Şcolar
Judeţean Bacău);

Prof. Constantin Tu. CIOBANU (preşedintele Fundaţiei
Naţionale .G. Călinescu" Oneşti)
Maria DOHOTARU (Tipografia Magic Print, Oneşti)

Lansare de carte
Corneliu Stoica
Valea Trotu,ului - Enciclopedie
lărgu Ocna, 22 septembrie 2006
Târgu Ocna. Sala de şedinţe a Primăriei, ora 1800
Corneliu Stoica, Valea Trotufului - Enciclopedie,
Editura Magic Print, 2006
Prezintă:

Prof. dr. Ioan MITREA (Preşedintele Societăţii de Ştiinţe
Istorice, filiala Bacău)
Prof. Vilică MUNTEANU (directorul Arhivelor Naţionale Direcţia Judeţeană Bacău)

Simpozionul
Costache Negri 'i Unirea. l'mS de ani
de la Unirea Principatelor Române
lărgu Ocna, 2" ianuarie 200tm
Târgu Ocna, 24 ianuarie 2004, ora 10, Casa de Cultură
PROGRAM
•Prof. dr. Ioan Mitrea (Universitatea Bacău): Unirea Principatelor
Române moment decisiv înfăurirea statului modem român.
•Prof. Corneliu Stoica (Colegiul Naţional "Costache Negri" Târgu
Ocna): Costache Negri, diplomat al Unirii Principatelor Române, patronul
spiritual al oraşului Târgu Ocna.
•Prof. Vilică Munteanu (directorul Arhivelor Naţionale - Direcţia
Judeţeană Bacău): Costache Rosetti Tescanu, un lupttltor pentru cauza
ţărănească.

•Prof. Eugen Budău (Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău): Vasile
Alecsandri, poet ~i diplomat al Unirii.

Dr. Alexandru ARTIMON (expert arheolog, Direcţia
Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural
Naţional Bacău)

Cornel GALBEN (consilier superior, Direcţia Judeţeană pentru
Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Bacău)
Prof. Aurel STANCIU (Liceul de Artă .George Apostu"
Bacău)

Prof. Dan Sandu (Şcoala cu clasele I-VIII ,,Alexandru cel Bun"
Berzunţi)

Maria DOHOTARU (editor, director general al Editurii şi
Tipografiei Magic Print, Oneşti)

Zilele Culturii Călinesciene
Ediţia a XXXVI 11-a
One,ti-Tescani, 6-8 odombrie 2006
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Profesorul Corneliu Stoica la 70 de ani ~
----------------Onefti. FundaţiaNaţională„George Călinescu"
• ln ziua de 6 octombrie, începând cu ora 9,30, la Galeriile
Fundaţiei a putut fi vizitată expoziţia "Univers Călinescian". Un public
nwneros şi receptiv a urmărit cu interes câteva Repere publicistice
(prezentarea unor reviste culturale şi literare), Panoramicul edidorial
(lansări de carte, autografe) şi donaţia Scrinul Negru (manuscrisul
dactilografiat al romanului, cu corecturile şi adăugirile autorului).
Clirţile prezentate au răspuns aşteptărilor publicului. Cunoscutul eseu
"Mihail Sadoveanu fascinaţia tiparelor originare" de Constantin
Ciopraga (ediţia a doua, revăzută şi adăugită, Editura Academiei) a fost
comentat de prozatorul şi publicistul Grigore Ilisei şi de autorul însuşi.
Referindu-se la a sa "Istorie a literaturii române contemporane,
1941-2000" (Editura Maşina de scris), Alex Ştefănescu a insistat
asupra ecourilor contradictorii din presă asupra acestei cărţi. C.Th.
Ciobanu şi tinerii critici Florina P"ujol şi Cosmin Ciotloş au vorbit
despre "Umbre fi lumini, Amintirile unei prinţese moldave" de
Maria Cantacuzino-Enescu (traducere din franceză de Elena Buiai,
ediţia a doua, Editura Aristarc), iar academicianul Constantin Ciopraga
a evocat figura memorialistei pe care o cunoscuse personal, la Paris. S-a
lansat, de asemenea, ,,Enciclopedia Văii Trotuşului" (Magic Print,
Oneşti, 2006), în comentariul autorului, prof. Corneliu Stoica.

Prezentare de cărţi
Zilele Universităţii la Facultatea de Istorie
laşi, 23-27 octombrie 2006

Simpozionul
Civilizaţia medievală urbană.

600 de ani de la prima atestare
medieval
Târgu Trotu'
Târgu Trotu,, 5 octombrie 2008

documentară a ora,ului

Târgu Trotuş, 5 octombrie, ora 11, Şcoala Târgu Trotuş
Civilizaţia medievală urbană

600 de anide la prima atestare documentară
a oraşului medieval Târgu Trotuf
Participă:
Vilică

MUNTEANU (Direcţia Judeţeană Bacău a Arhivelor

Naţionale; Silvia IACOBESCU (Complexul Muzeal "Iulian Antonescu•
Bacău); Elena Artimon (Complexul Muzeal Julian Antonescu"
Bacău); Cornel GALBEN (Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi
Patrimoniul Cultural Naţional Bacău); Corneliu STOICA (Colegiul
Naţional "Costache Negri").
Lansare de carte:
Alexandru Artimon, Petre Bogdan, Istoria Târgului
Trotuş din cele mai vechi timpuri până
la Marea Unire din 1918
Prezintă:
Vilică

MUNTEANU (Direcţia Judeţeană Bacău a Arhivelor
(Complexul Muzeal Julian Antonescu"
Bacău); Cornel GALBEN (Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi
Patrimoniul Cultural Naţional Bacău); Corneliu STOICA (Colegiul
Naţional "Costache Negri"); Petre BOGDAN (Şcoala Nr. 4 Târgu
Ocna).
Naţionale; Elena Artimon

PROGRAM
23 octombrie 2006, Hl, 1700-2000
Prezentare de cărţi
Moderator: Nicolae URSULESCU
9. Corneliu Stoica, Valea Trotufului. Enciclopedie, 2006
Prezintă: Prof. univ. dr. Alexandru-Florin PLATON, Prof. Univ. dr. I.

Simpozion

TODERAŞCU

Comunicări ştiinţifice
Institutul de Filologie Română „A. Philippide"
la,i, 31 ianuarie 2007
Şedinţele

de miercuri ale Institutului

Şedinţa din

31 ianuarie 2007:
Vlad Cojocaru a prezentat cartea: Corneliu Stoica, Valea
Trotuşului. Enciclopedie, Oneşti, Editura Magic Print, 2006,
656p.

consacrat istoriei locale
la „Zilele oraîului lărgu Ocna"
lărgu Ocna, 20 august 2010
ln cadrul manifestărilor desfăşurate sub egida "Zilele oraşului
Târgu Ocna", vineri 20 august, a avut loc în sala de şedinţe a Primăriei
oraşului, cu începere de la ora 17°0 , simpozionul "Tirgu Ocna - 600
de ani de la prima atestare documentară şi trei secole de
civilizaţie urbană". Cu acest prilej, dezbaterile s-au axat pe o tematică
care a avut ca punct de plecare însemne ale istoriei locale ale oraşului
Târgu Ocna, prezentate de invitaţii la reuniune, printre care s-au
numărat prof. Vilică Munteanu - director al Arhivelor Naţionale Bacău,
conf. dr. Ioan Dănilă de la Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău,
prof. dr. Ioan Mitrea - arheolog şi istoric, Cornel Galben - publicist şi
poet, prof. Aurel Stanciu - artist plastic, col. (r) Paul Valerian Timofte -
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~,~_U_n~is_to_r_ic_a_l_V_ă_ii_1_ro_t_u~şu_l_u_i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
preşedintele

Filialei judeţene "Col. Corneliu Chirief a Asociaţiei
„Cultul Eroilor", Ion Petrescu - preşedintele Filialei Târgu
Ocna ale aceleiaşi asociaţii, Maria Dohotaru - directorul general al
Editurii Magic Print din Oneşti, precum şi neobositul cercetător al
istoriei locurilor, profesorul de istorie Corneliu Stoica din Târgu Ocna.
Cunoscut ca autor al unor celebre lucrări istorice, printre care „Valea
Trotuşului - Enciclopedie" tipărită la Editura Magic Print,
monumentala lucrare care vizează întreg bazinul hidrografic al Văii
Trotuşului - singura lucrare de gen din România şi din Europa,
profesorul Corneliu Stoica, a lansat cea de-a doua ediţie a volumului
„Istoria ilustrată a oraşului Târgu Ocna, din cele mai vechi
timpuri până la 1918", revăzută şi adăugită cu noi date şi ilustraţii.
Despre personalitatea autorului, au vorbit toţi cei prezenţi care au
intrat şi în posesia unei noii apariţii a Editurii Magic Print dedicată şi
intitulată „Un istoric al Văii Trotufului, Profesorul Corneliu
Stoica", carte prezentată de Maria Dohotaru, directorul general al
editurii oneştene, care cuprinde aprecieri generale, ecouri din presă,
impresii şi recenzii ale scriitorilor, criticilor şi publiciştilor băcăuani Un
moment interesant al manifestării l-a constituit şi lansarea primului
număr al revistei .Bacăul Eroic" - revista de cultură, educaţie
patriotică şi de cinstire a eroilor, editată de Filiala judeţeană „Col
Corneliu Chirieş" a Asociaţiei Naţionale .Cultul Eroilor" şi apărută în
condiţii grafice excelente, cu un bogat sumar în cele 52 de pagini ale
sale, din care nu lipsesc articole ale unor reputaţi istorici militari şi
civili, documente istorice inedite, interviuri, reportaje.
Naţionale

Dan Romulus BUSNEA
în „Ziarul de Bacău", din 23 august 2010

Simpozion
de geografie fÎ lansare de carte
la lirgu Ocna
lirgu Ocna,21mai2011
La Sala Multimedia a Colegiului Naţional .Costache Negri" din
Târgu Ocna are loc sâmbătă, 21 mai 2011, cu începere de la ora
9,30. Sesiunea anuală de referate şi comunicări ştiinţifice a profesorilor
de geografie din judeţul Bacău, manifestare desfăşurată sub genericul
..A treia planetă de la Soare", ediţia a VIII-a, dedicată Zilei Mondiale a
Mediului, Zilei Geografiei şi Anului Internaţional al Planetei Pământ şi
organi-zată de Societatea de Geografie din România (SGR), în parteneriat cu lnspectoratuş Şcolar Judeţean Bacău (ISJ) şi Colegiul „C.
Negri" din localitate. Cu acest prilej va fi organizată şi o expoziţie cu
lucrări ale elevilor sau ale profesorilor de geografie, dedicate celor două
evenimente (fotografii, desene, lucrări pentru obţinerea gradului
didactic I, fotomontaje, reviste, cărţi, caiete de lucru, afişe etc.)
„Susţinerea lucrărilor se va face pe următoarele secţiuni: geografie
fizică, geografie umană, geografia mediului, locul şi rolul geografiei în
învăţământul preuniversitar•, a declarat prof. Virgil Şorgot, preşeoraşul

dintele SGR - Filiala Bacău. Lucrările participanţilor vor fi publicate în
revista profesorilor de geografie .Orizontul băcăuan• nr. 3 şi nr. 4. Cu
această ocazie, va avea loc şi lansarea volumului „Valea Trotuşului.
Bibliografie", care îl are ca autor pe reputatul profesor şi istoric
Corneliu Stoica din Târgu Ocna. Este vorba de o bibliografie generală,
prima lucrare de acest gen care tratează bazinul hidrografic al Văii
Trotuşului din punct de vedere al fondului arhivistic ce include toate
lucrările de istorie, heraldică, geografie, literatură şi periodicele
apărute începând din sec. XVIII şi până în prezent. Cartea, care are 368
de pagini, este tipărită la Editura şi Tipografia Magic Print din Oneşti,
constituind un foarte bun îndreptar şi instrument de cercetare ce se
adresează cu precădere elevilor, studenţilor, dar şi celor pasionaţi de
istoria Văii Trotuşului.

Romulus-Dan BUSNEA
în .Ziarul de Bacău·, din 19 mai 2011

Lansare de carte
Victor Marinovici
Un veac de fCOală onefteană {1858-1958)
Onefti, 12 odombrie 2012
Oneşti.

Biblioteca

Municipală

.Radu Rosetti•, 12 octombrie

2012
Dorinţa dlui profesor Victor MARINOVICI de a lansa această
carte în bibliotecă a fost inspirată şi ne onorează, aceasta fiind calea
firească de a pătrunde în sufletul celor dornici de cultură şi istorie locală
dar mai ales mândri de realizările şcolii oneştene.
Publicul numeros a admirat întreg evenimentul care a mai
inclus:
• expoziţia de carte veche, aflată în colecţia domnului profesor, şi care sa bucurat de o prezentare de excepţie a cinei prof. dr. Gabriela
GIRMACEA,
• expoziţia foto-documentară permanentă cu reproduceri ale
fotografiilor din colecţia profesorului Marinovici: La răscruce de
vremuri - în prezentarea autorului,
•standul de cărţi al editurii Magic Print, la care a apărut cartea.
Un cuvânt de admiraţie despre acest volum l-a avut chiar directorul
general al editurii, dna Maria DOHITTARU.
Cartea este o lucrare ştiinţifică, aspect relevat prin prezentarea
făcută de către dl prof. Corneliu STOICA - eminent specialist în istorie
şi geografie locală.
Totodată cartea se poate citi uşor, cu drag, ca o poveste, datorită
faptului că dl profesor este concis, organizat, extrem de bine
documentat dar şi hâtru, ca un bun moldovean ce a reuşit să devină. li
place aici, la Oneşti, unde şi-a pus în valoare vocaţia, iar cartea aceasta
stă mărturie pentru că numai un om îndrăgostit de aceste locuri putea
scrie cu atâta mândrie istoria şcolii oneştene. (.„)
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~P_r_of_e_so_r_u_l_Co_r_n_e_liu~S_to_ic_a_l_a_7_0_d_e_a_n_i~,~
Acesta este autorul, aceasta este cartea şi aceştia suntem,
noi, cei care trebuie să-i înveţe pe tineri să-şi iubească trecutul,
valorile şi cărţile.
Să ne ajutăm reciproc, trimiteţi-i la bibliotec!!
Aici noi, bibliotecarii, ştim ce avem de făcut, îi aşteptăm cu
braţele deschise pentru a le arăta că în casa cărţii se pot simţi ca în
refugiul de acasă.

Doina Lili BALCANAŞU- bibliotecar

Cuvântare
la festivitatea de lansare a albumului de
cartofilie „lărgul anilor romantici" având
ca autor pe dl. prof. Corneliu Stoica
Zilele ora,ului lărgu Ocna, 17 august 2013
în zilele de sărbătoare se fac bilanţuri şi se adreseaz! mulţumiri.
Pentru a păstra tradiţia trebuie să transmit şi eu mulţumiri cetăţenilor
din Târgu Ocna pentru inspiraţia cu care au votat în fruntea urbei
consilierii şi primarul dispuşi şi capabili să organizeze acţiuni de suflet
preecum cele din aceste zile. Să mulţumesc Bunului Dumnezeu c! a
dăruit Pământului aceste locuri de vis cu oameni minunaţi precum
dumneavoastră şi că printre ei, l-a înzestrat cu har pe profesor Corneliu
Stoica pentru a consemna spre nemurirea istoria acestor locuri şi
locuitori.
Nu sunt un localnic dar, sunt un om al locului datorită deselor
vizite în zonă cu familia, datorită colecţiei de cărţi poştale care mi-a
permis să mă familiarizez cu locurile şi datorită domnului profesor
Stoica, autorul lucrărilor care m-au ajutat s! cunosc istoria acestei
localităţi.

Anticipând o posibilă întrebare a dumneavoastră vă răspund de
ce colecţionez cărţi poştale ilustrate şi mai cu seamă de ce Târgu Ocna.
Eu sunt unul dintre oamenii care consider! c! sunt puţine emoţiile
comparabile cu aceea provocată de revederea unei dovezi că într-un loc
a existat activitate socială, oameni cu obiccceiurile lor şi cu dorinţa de
comunicare. A pune mâna pe o ilustrată expediată de un cetăţean cu o
sută de ani în unnă înseamn! a tr!i emoţia reîntâlnirii cu străbunicii
noştri şi a ascultării poveştilor de viaţă.
Un colecţionar este un muzeograf amator şi rolul lui social este
şi de a oferi confraţilor roadelle muncii sale de achiziţie şi studiu. O
colecţie trebuie s! fie mereu într-o stare de "poartă deschis!" precum
marile muzee. Astăzi, aici, la Târgu Ocna, datorită bunăvoinţei
administraţiei locale, a domnului profesor Corneliu Stoica şi a
colecţionarilor aveţi porţile deschise spre trecutul trăit de bunicii
dumneavoastră Şi pentru ca s! puteţi p!stra amintirile şi pentru copiii
dumneavoastră, domnul profesor vă pune la dispoziţie impecabilul
album de ilustrate din"Târgul anilor romantici". Ce onoare mai mare
putea oferi un ncetăţean de onoare" precum domnul profesor Stoica

oraşului său? Delectaţi-vă privirea şi cugetul cu imaginile acestui
album şi la fiecare întoarcere de pagină gândiţi-vă câte o clipă, în semn
de mulţumire, la autorul, colaboratorii şi editorul acestei lucrări de
excepţie.

Cu puţin efort puteţi adăuga fiecare dintre dumnea-voastră,
cititorii, imaginile actuale ale oraşului în plin proces de modernizare şi
adaptare la exigenţele turismului.
Am convingerea că imaginile oraşului se vor transforma în
continuare datorită hărniciei şi priceperii întregii obşti, spre bucuria
copiilor care vor moşteni localitatea şi a editorilor care vor putea realiza
multe alte cărţi poştale ilustrate pentru colecţiile şi albumele viitoare.
Vă urez sănătate, să le puteţi face pe toate!

ing. Mihai CEUCĂ
membru fondator al Asociaţiei filatelice "Grigorie
Pascu" Bacău
membru fondator al Societăţii Române de Maximafilie
"Dr. ValeriuNeaga"

Prezentare de carie
Corneliu Stoica
Lecţie deschisă de istorie la 'coala
care pregăte'te viitorii agenţi de penitenciare
a Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de
Penitenciare din lărgu-Ocna (SN PAP)

15 decembrie 2013
La sediul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de
Penitenciare din Târgu-Ocna (SNPAP) a avut loc vineri, 13 decembrie
2013, prelegerea susţinut! de profesorul de istorie Corneliu Stoica,
intitulată "Tugu Ocna - File de istorie". Alături de istoricul Corneliu
Stoica, asiduu şi neobosit cercetător al istoriei locurilor de pe întregul
areal al Văii Trotuşului, elevii şcolii au întreprins o incursiune prin
istoria şi viaţa oraşului de la poalele Măgurii, care pe parcursul fiecărui
an şcolar, devine noua casă a tinerilor care se pregătesc să devină agenţi
de penitenciare. Oaspetele instituţiei le-a prezentat elevilor cele mai
reprezentative momente din istoricul oraşului Târgu-Ocna, subliniind
importanţa social! şi cultural! de-a lungul evoluţiei sale istorice,
precum şi personalităţile marcante care şi-au pus amprenta definitiv
asupra oraşului. ,,Patosul cu care a vorbit elevilor cât şi bogăţia
informaţiilor au sădit in sufletul tinerilor curiozitatea de a cunoaşte
frumuseţile acestor locuri iar reuşita absolută a acestei prelegeri a
constat în faptul că elevii, prin intermediul invitatului, au trăit într-un
mod profund dragostea şi pasiunea unui om faţă de istoria acestor
locuri şi mândria de a fi târguocnean~, a afirmat inspector principal de
penitenciare Silvia Vătavu, purtătorul de cuvânt al SNPAP Târgu-Ocna
în contextul celor de mai sus, profesorul Corneliu Stoica, autorul unui
număr de peste 20 de volume cu caracter istoric, împreună cu
reprezentantul Editurii Magic Print, Delia Monica Vilcu au realizat o
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interesantă

prezentare de carte, respectiv: „Istoria ilustrată a
„Valea Trotuşului, Ghid turistic vizuar şi
ediţia bilingvă „Târgul anilor romanticln. De asemenea, elevii au fost
fost interesaţi. de achiziţionarea acestor cărţi şi au primit autografe din
partea autorului ln anul 2008, profesorul târguocnean a fost distins cu
prestigiosul premiu „Eudoxiu Hurmuzachin al Academiei Române
pentru lucrarea „Valea Trotuşului Enclclopedien, lucrare ce prezintă
în cele peste 700 de pagini completate cu 1.000 de fotografii, o mare
varietate de informaţii legate de localizări istorice, geografice şi
turistice, vestigii arheologice, date istorice şi statistice, personalităţi. ale
locului, referiri la industria, agricultura şi mesteşugurile zonei,
obiceiurile populare specifice bazinului hidrografic al Trotuşului.
Conform recunoaşterii oficiale a mediilor universitare europene,
aceasta este şi singura lucrare de gen din România şi unica din Europa,
drept pentru care a şi fost premiată de Academia Română.
oraşului Târgu-Ocnan,

Romulus-Dan BUSN EA

Lansarea de carte
Maria Pascu
Satul Albele, Istoric fi datini străbune
Onefti, 15 noiembrie 2015
Oneşti. Biblioteca Municipală nRadu Rosetti",
15noiembrie 2015
Prezintă:

Prof. Vilică MUNTEANU
Prof. Corneliu STOICA
Gen. (r) VasileJenicăAPOSTOL
Valerian VREME
Maria Pascu
După o scurtă prezentare a profesorului Vilică Munteanu,
moderatorul acestei manifestări culturale, a luat cuvântul profesorul
Corneliu Stoica.
nîmi face plăcere şi sunt nu pentru prima oară în aula bibliotecii
municipale. Coincidenţa face că moderatorul, autorul şi subsemnatul
am fost colegi ai aceleaşi promoţii a Liceului Teoretic din Târgu Ocna,
un liceu care a dat personalităţi numeroase şi gustul acestora pentru
istorie. Cu ani în urmă prezentam în Anuarul Institutului de Istorie
nA.D. Xenopoln din Iaşi ediţi.a franceză întitulată Memoire des
Carpath.es, o ediţie care ulterior a fost tradusă şi în limba română, şi în
care un etnograf francez reputat avertiza că România are foarte multe
comori, din care cele mai mari sunt legate de etnografie, de tradiţii şi
dacă nu luăm seama, dacă nu suntem grijulii, aceste comori vor dispărea
iremediabil. Era un semnal de alarmă, că trebuie făcut mai mult, că
tradiţiile trebuie conservate, păstrate şi dacă se poate să li se asigure
continuitatea. Trei decenii de-a rândul am lucrat la enciclopedia văii şi
aş fi dorit să am la îndemână monografiile sutelor de localităţi. pe care

le-am cercetat. De obicei, oraşele posedau asemenea monografii,
comunele mai rar; erau puţi.ne, le puteai număra pe degete; la fel şi
despre sate. în ultimii ani au apărut multe monografii, a văii Tazlăului, a
Trotuşului, a Oituzului, au început să fie scoase la lumină prin ceea ce le
defineşte: valea Caşinului prin frumoasele porţi tradiţionale, zona
Tazlăului prin sate cu vechime foarte mare, coborând până în secolul
XV, nu departe de întemeierea statului medieval Moldova, altele prin
anumite particularităţi. Monografia satului Albele, monografii mai rare
pentru sate, înseamnă că cercetarea se face la microscop, dacă tot
vorbim de laborator. Adică, aici, trebuie să cauţi detalii pentru că comunitatea este mult mai mică şi, atunci, dialogul, relaţiile cu membrii
comunităţii sunt mult mai vii, mai intime, e aproape un fel de clan mai
mare. E o muncă de teren, de laborator, de cercetare. Eu am fost surprins
când, în urmă cu doi ani, colega mea m-a întrebat despre catagrafii, care
sunt cercetate de specialişti; după aceea, despre documentele provenite
de laMănăstirealviron şi care are şi documente despre satul Albele.(..)
Partea de rezistenţă a monografiei rămâne însă partea
etnografică, cea destinată datinilor străbune, în care, de la elementele de
civilizaţie materială foarte bine reliefată, care ţi.ne de ceea ce ţăranii din
Albele le foloseau în viaţa de zi cu zi, plină la nişte meşteşuguri
artizanale, care au ajuns în prag de măiestrie: ţesăturile care erau
lucrate în zonă; cum arată gospodăriile, elementele lor constitutive, ce
întâlneam în cadrul ei. Ca şi cum ai vizita un muzeu al satului, te plimbi
şi reînvii un nume de acum un secol Toate sărbătorile, toate tradiţiile
care privesc ciclul fundamental al vieţii, de la botez, la căsătorie şi la
moarte, toate sunt surprinse foarte bine, cu texte culese care, în felul
acesta, rămân pentru posteritate. Am înţeles că în carte se află şi un
DVD cu piese folclorice culese în zonă de tatăl autoarei, Grigore Pascu.
(...)Nu numai Nicolae Iorga, dar mulţi alţi istorici, cel puţin în perioada
interbelică, de la Dimitrie Gusti, care a iniţiat anchete în lumea satelor,
iar unele dintre acestea au fost chiar areale de cercetare pluridisciplinare, cum a fost Vrancea. După acestea, Theodor Roiban,
Constantin C. Giurescu, mulţi alţii, au încurajat lucrul acesta.(...)
Pasiunea, iubirea, ataşamentul pentru locul natal, suplinesc
toate aceste lipsuri. De aceea spun că satisfacţia lucrului împlinit, în
cazul colegei mele, Maria, este cu atât mai mare. Este o muncă făcută
doar din pasiune. Nu o aşteaptă nu ştiu ce lauri. Singura satisfacţie este
ca satul Albele să fie mai bine cunoscut, oamenii acestui sat şi, în
general, o întoarcere şi măcar o privire spre ce a însemnat universul
rural românesc.
în www.televiziunealiterara.ro, din 15 noiembrie 2015

Lansarea de carie
Bârsănefti, Cronica unei aşezări străvechi
Bârsănefti, 22 mai 2016
Bârsăneşti. Sediul Societăţii Agricultorul", 22 mai 2016

În Juminosul apriln, când zumzetul albinelor a pus stăpânire pe
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Profesorul Corneliu Stoica la 70 de ani A
----------------fiecare floare abia înflorită, comuna Bârsăneşti a cunoscut una din cele
mai mari manifestări culturale ale acestor meleaguri.(...) Cu toţii am
fost părtaşi lansării volumului DBârsăneşti - Cronica unei aşezări
străvechi" (ce are ca autori pe Vasile Jenică Apostol general în rezerv~
conferenţiar universitar doctor şi pe profesorii Bogdan Florin
Romandaş şi Adrian Dovleag).
Intre invitaţii care au dat curs participării la lansarea de carte
menţionăm pe prof. univ. Adrian Cotârleţ, doctor în ştiinţe medicale,
manager al Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti, prof. dr. Ioan
Mitrea, preşedintele de onoare a Societăţii de Istorie din Bacău, prof.
Corneliu Stoica, un prolific istoric de pe valea Trotuşului, singurul
istoric din aceasta zonă premiat de către Academia Română, profesorul
şi omul de cultură Constantin Tu. Ciobanu, preşedintele Fundaţiei
Naţionale "George Călinescu• din Oneşti, Costel Ciocea, preşedinte al
Consiliului de Administraţie şi director general al SIP Moldova,
comandor Vasile Florea, prof. Vilică Munteanu, autor al mai multor
cărţi de istorie, fost Şef Serviciu alDirecţieiJudeţene Bacău a Arhivelor
Naţionale, numeroase cadre didactice, consilieri locali şi altii.
(...) Profesorul şi istoricul Corneliu Stoica, nume emblematic
pentru istoriografia trotuşeană a apreciat noua apariţie editorială .o
monografie care va deveni model pentru altele! Este importantă pentru
locuitorii comunei Bârsăneşti pentru că reprezintă «cartea de
identitate» cu care te poţi mândri! Pentru cultura noastra spirituală
monografiile sunt «cărămizi» cu care pot fi clădite identităţile noastre.
în perioada interbelică a fost un elan pentru monografiile săteşti,
realizate fie de autodidacţi, de pasionaţi, fie de profesionişti. Această
este o carte extrem de so~ ce acoperă o tematică foarte largă şi este
scrisă cu acribie, cu ştiinţa domeniului pe care-l ilustrează. Capitolul
închinat reliefului, «personalitatea geografică» a comunei cuprinde
detalii foarte exacte, prezentate foarte ordonat În capitolul «Istorie»
dr. Ioan Vasiliu, un reputat arheolog al epocii bronzului, demonstrează
că de şapte milenii meleagurile acestea sunt locuite, aici fiind o veche
civilizaţie europeană. Prof. Bogdan Florin Romandaş a abordat cu
profesionalism un capitol foarte complex, pentru a lămuri toponimia,
data primei atestări documentare a localităţii Bârsăneşti, ce datează de
la 15 martie 1626. Sunt multe sate care au dispărut în negura istoriei Stăneştii, Dumeştii, Moiceştii, Rediu. Cartea prezintă şi valoarea
monumentelor ecleziastice din zonă iar în prezentarea personalităţilor a fost foarte greu să extragi multe date pentru a alcătui «Top
10» al acestora, ilustrativ. Tezaurul comunităţilor rornâ-neşti e
reprezentat de tradiţii, de satul românesc şi marele pericol ce ne paşte
este să pierdem această comoară. Fiecare monografie ce apare
reprezintă «O caramidă» la edificiul în care să construim o identitate
robustă, să reziste oricăror imixtiuni şi noi să ramânem asemeni
Carpaţilor, ce ne apară de milenii. «Bârsăne,ti, Cronica unei aşezări
străvechi» este o carte pentru care autorii merită toate felicitările, o
lucrare ce va rezista oricăror critici!"

Ion Moraru
în www.onestiexpres.ro, 28 mai 2016

Prezentare de carte

Oviaţă închinată unei opere. În
memoriam professoris Dumitru Mărtinaf
Sfântu Gheorghe, 22 iunie 2017
Sf'antu Gheorghe.Centrul Ecleziastic de Documentare .MitropolitNicolae Colan·, 22 iunie 2017
De la Bacău au participat ca invitaţi: ing. Gheorghe Bejan
(preşedintele Asociaţiei Romano-Catolicilor nDumitru Mărtinaş"), prof.
dr. Anton Coşa şi prof. VilicăMunteanu.
La simpozionul cu terna µul 1917 - moment hotărAtor în
realizarea idealului national", prof. dr. Anton Coşa a prezentat
comunicarea Jertfă şi patriotism în România anului 1917". (...)
Adăugăm aici şi prezentarea (de către domnul Vilică Munteanu)
altor două volume, importante şi pentru comunitatea catolică din
Moldova. Este vorba de ediţia de lux a cărţii profesorului Corneliu
Stoica, Valea Trotu,ului: enciclopedie, precum şi albumul omagial
semnat de doamna Maria Dohotaru: În serviciul culturii naţionale.
Magic Print 1996-2016, ambele tipărite la Editura "Magic Print" din
Oneşti. în paginile celor două cărţi sunt (cum era firesc) referiri şi la
istoria catolicilor moldoveni, la comunităţile catolice din zona Văii
Trotuşului, fiind citate în acest sens o serie de alte materiale ştiinţifice
(studii, articole, cărţi) publicate între timp.

Prof. dr. Anton COŞA
în www.ercis.ro, din 23 iunie 2017
Conferinţă În Protoieria Oneşti
Centenarul acţiunilor militare din timpul
Primului Război Mondial, serbat la Oituz
Poiana Sărată, 17 iulie 2017
Poiana Sărată. Biserica Sf. Arhangheli, 17 iulie 2017
Cu binecuvântarea Inaltpreasfinţitului Părinte Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, astăzi, 11 iulie, la biserica
Parohiei Poiana Sărată, s-a desfăşurat conferinţa preoţilor Protoieriei
Oneşti, din şirul celor dedicate celor 100 de ani trecuţi de la luptele
purtate pe aceste meleaguri de arma.ta română, în Primul Război
Mondial După oficierea Sfintei Liturghii de către un sobor de preoţi din
care au făcut parte pr. Inspector 11.arion Mâţă, paroh la Parohia Hârja, pr.
Lăzărel Sine!, paroh la Parohia Poiana Sărată, pr Bogdan Ionel Piştea,
preot slujitor la Parohia Grozeşti-Oituz şi pr. Ioan Bitir, preot pensionar,
sub îndrumarea pr. Ioan Bârgăoanu, protopop al Protoieriei Oneşti s-a
săvârşit o slujbă de mulţumire pentru cei 20 de ani pe care pr Lăzărel i-a
închinat slujirii acestei parohii, slujbă la care au fost pomeniţi toţi cei
care s-au botezat şi toţi cei care s-au cununat în biserica parohială.
După Sîanta Liturghie toţi cei prezenţi au participat la o conferinţă ce a
avut ca invitaţi pe domnul profesor Corneliu Stoica şi pe domnul
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colonel în rezervă Paul Valerian Timofte, care au evocat luptele care
s-au dat în vara anului 1917 pe Valea Oituzului, marcând prin aceasta
evoluţia armatei române pe acest front. După terminarea conferinţei,
toţi participanţii au mers la Cimitirul Internaţional închinat ostaşilor
căzuţi pe aceste meleaguri, situat în Poiana Sărată.

Pr. Ioan BÂRGĂOAN U
în www.protoieriaonesti.ro. din 17 iulie 2017

Simpozion
Eveniment de înaltă ţinută ftiinţifică,
la Comănefti
Comăne,ti, 5 august 2017
La Muzeul de Etnografie şi Artă Contemporană ,,Dimitrie
Ghika-Comlineşti (Palatul „Ghikan) din oraşul Comăneşti, a avut loc
sâmbătă, 5 august, cea de a şaptea ediţie a Simpozionului Ştiinţific
Naţional „Dimitrie Ghilea-Comăneşti - In mem.oriam•, manifestare de
tradiţie pentru comunitatea locală, care se desfăşoară anual, cu prilejul
sărbătorii „Zilele Oraşului Comăneşti•.
Pe an ce trece, evenimentul devine tot mai interesant şi mai
atractiv, nu doar prin varietatea lucrărilor prezentate, ci şi prin
participarea unor nume de seamă ale ştiinţei, culturii şi tehnicii
româneşti, cărora li se alătură personalităţi din lumea universitară şi
preuniversitară, cercetători, muzeografi, oficialităţi, cetăţeni ai oraşului. 1n cadrul simpozionului mai au loc şi alte activităţi, de la lansări
de carte şi expoziţii inedite, până la recitaluri de muzică şi poezie, toate
acestea stând sub semnul valorificării şi promovării tradiţiilor şi
obiceiurilor locale
Printre invitaţii de marcă ai ediţiei din acest an s-au numărat
academicieni şi cadre didactice universitare din România:
Acad. Gheorghe BENGA, prof. univ. dr., Universitatea de
Medicină şi Farmacie ,.Iuliu Haţieganun din Cluj-Napoca, membru al
Secţiei de Ştiinţe Medicale a Academiei Române, preşedinte al
Comitetului Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii al
Academiei Române (CRIFST) - Filiala Cluj-Napoca; Acad. Constantin
TOMA, profesor emerit şi profesor consultant, membru al Consiliului
Şcolii Doctorale de Biologie de la Facultatea de Biologie a Universităţii
,,Alexandru Ioan Cuza• din laşi, membru al Secţiei de Ştiinţe Biologice a
Academiei Române, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a
Republicii Moldova, director al revistei „Columna"; Prof. dr. ing. Viorel
BĂDESCU, Universitatea Politehnică din Bucureşti, membru corespondent al Secţiei de Ştiinţe Tehnice a Academiei Române; Dr. ec. ing.
Viorel GAFTEA, secretar ştiinţific, Secţia de Ştiinţa şi Tehnologia
Informaţiei a Academiei Române; Dr. col (r) Valentin MARIN, secretar
ştiinţific al CRIFST al Academiei Române, consilier editorial al revistei
„Columna·; Conf. univ. dr. Lăcrămioara IVĂNESCU - decan al
Facultăţii de Biologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din laşi;
Conf. univ. dr. Lenuţa ALBOAIE, prodecan al Facultăţii de Informatică,
Universitatea .Alexandru Ioan Cuza" din laşi; Prof. univ. dr. Ileana

BENGA, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale a României; Prof.
Corneliu STOICA, istoric, Colegiul Naţional „Costache Negri" din
Târgu-Ocna; Ing. Radu BELLU, Divizia Patrimoniu a Sucursalei
Regionale CF Braşov, vicepreşedinte CRIFST- Filiala Braşov. (...)
O prezentare specială a fost şi cea a profesorului şi istoricului
Corneliu Stoica, pentru lucrarea sa intitulată „Valea Trotu,uluiEncicolpedie", care a apărut în acest an într-o ediţie de lux, aceasta
fiind şi prima enciclopedie din Europa dedicată prezentării unui bazin
hidrografic din perspectiva pluridisciplinară. Pentru această lucrare
(care cuprinde câteva mii de documente şi fotografii), reputatul
profesor târguocnean (comăneştean la origini) a primit premiul
„EudoxiuHurmuzaki" alAcademieiRomâne. (...)

Dan Romulus BUSN EA
în www.bacaue"I!res.ro, din 8 august 2017

Simpozionul naţional
„Valea Oituzului - 100 de ani" fi lansarea
albumului „Valea Oituzului - jertfa unui neam 100 de ani de la împlinirea cuvintelor
„Pe aici nu se trece"
Oituz, 18 august 2017
Oituz. Şcoala veche, 18 august 2017
Cu binecuvântarea Inaltpreasfinţitului Părinte Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, în seara zilei de 18 august 2017,
la Şcoala Gimnazială Oituz, a avut loc Simpozionul Naţional „Valea
Oituzului - 100 de ani9. In cadrul simpozionului au fost aduse
mărturii sugestive din acea perioadă, au avut loc expoziţii, prezentări
de carte şi documentare. Avându-l ca moderator pe DL Colonel Paul
Valerian Timofte, ne-au vorbit despre Primul Război Mondial şi mai
ales despre rolul istoric al Oituzului în acea perioadă: Părintele
Protopop Ioan Bârgăoanu, Preotul Andrei Silviu Neicu şi Dl. Profesor
Corneliu Stoica. Totodată, cei prezenţi au putut viziona expoziţia cu
tematică istorică pusă la dispoziţie de membrii .Asociaţiei Prospectorii
istorei· şi de reprezentanţii Muzeului Naţional Militar din Bucureşti.
De amintit lansarea oficială a albumului „Valea Oituzului - Jertfa
unui neam - 100 de ani de la împlinirea cuvintelor ,,Pe aici nu se
trece.• cu o recenzie pertinentă a Doamnei Prof. Nicoleta Şraer. În
final, preoţii semnatari ai albumului Părintele Simion Purice şi
Părintele Bogdan-Ionel Piştea şi organizatorii acestul simpozion au
mulţumit celor prezenţi pentru implicarea în desflşurarea acestei seri
culturale.
în www.parohiagrozestioituz, din 31 august 2017
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Simpozionul
„Bacău pse secole,
o zi de „naştere" altfel a aratului
Bacău, 6 octombrie 2017
Bacău. Aula Universităţii .Vasile Alecsandri•, 6 octombrie 2017,

ora13
Ziua de 6 octombrie este o zi de mare

însemnătate

pentru

băcăuani căci acum 609 ani de la prima atestare documentare a
Bacăului. Astfel, Casa Corpului Didactic, Primăria Municipului Bacău
şi

Colegiul .,Ferdinand 1• au ales

să aşeze sărbătoarea

în cadrul

manifestaţiilor prilejduite de ZiuaEducaţiei.

Evenimentul cultural a avut trei părp: un memento prezentat
de Alin Popa, profesor al Colegiului Tehnic de Comunicaţii ,.N. V.
Karpen• din Bacău. Acesta a pregătit un memento intitulat: ,.Bacău~ în
tranziţia de la târg la oraş (1821-1983f.

Cea de a doua intervenţie a fost a profesorului univer-sitar
Alexandru Florin Platon, prin conferinţa .Istoria şi învăţământul istoric

în România contemporană: teme, direcţi, controverse, polemici'.
Cea de a treia parte a fost constituită din o dublă lansare de
carte. Profesorul Alexandru Florin Platon a lansat .Corpul politic în
cultura europeană. Din Evul Mediu până în epoca moderă· iar
Corneliu! Stoica, istoric, profesor şi scriitor a lansat cartea: .Zile de foc
la porţile oraşuluiTg. Ocna· şi.ValeaTrotu,ulW. Enciclopedie·.
Evenimentul a început de la ora 13.00 în Aula Universităţii
•Vasile Alecsandri· din Bacău la care au fost prezenţi. Ilie Bîrzu, consiler
local, prof. univ. dr. Gabriel Leahu, directorul Casei Corpului Didactic
.Grigore Tabacaru" Bacău şi alţi profesori din liceele băcăuane dar şi
numeroşi elevi.

Târgu Ocna).(...) Un moment de poezie creştină a completat vernisarea
acestei expoziţii şi a prefaţat lansarea unui volum deosebit. Este vorba
despre cartea .Sfânta Treime în viata noastră", ce a fost realizată la
Editura Filocalia de preotul Cătălin Ili~, de pe valea Slănicului . Despre
acest volum au vorbit profesorii Dan Sandu (care a realizat şi mcuvântul
înainte• al lucrării), Ştefan Epure, Adina Mitroiu, Corneliu Stoica,
scriitorul slănicean Alexandru Dumitru şi preotul Petru Roncea.
Bucoavna de faţă se vrea debutul unor lucrări de sinteză, proiectate în
monumentalul spiritualităţii ortodoxe - pe anumite paliere ale
ontologiei, purtătoare de intuiţii revelatorii prin care autorul propune
idei şi teme structurate în ritmurile imuabile ale existenţei primare în
lungul şi asprul drum spre Viaţa cea adevărată, văzută ca Inimă a lui
Dumnezeu - Tatăr, a menţionat scriitorul Dan Sandu despre această
nouă apariţie editorială. Un cuvânt emoţionant a rostit profesorul
Corneliu Stoica, ce a apreciat pe autorul cărpi ca fiind .un om care şi-a
găsit rostul în sânul comunităţii" iar prof. Adina Mitroiu a citit din cele
mai frumoase pagini ale volumului. Părintele Petru Roncea a remarcat
faptul că mfiecare pagină este scrisă cu sideful dragostei de cuvânt, fiind
învelit acest cristal cu apele binecuvântate ale duhului·. Menţionăm că
pe lângă cinstirea prin slujbe religioase a Sfântului Ilie, ocrotitorul
staţiunii Slănic Moldova şi a parohiei din această localitate, a mai avut
loc o procesiune spre Izvorul Sfântului Spiridon, unde au fost sfinţite un
monument din piatră (construit de Primăria oraşului) şi un mozaic
donat de către Emanoil Susai. Prezent la mare parte din evenimentele
desfăşurate primarul oraşului Slănic Moldova, Gheorghe Baciu a
felicitat pe cei implicaţi şi a reafirmat dorinţa de a se realiza o
monografie a acestei localităţi.

Ion Moraru
în ~Deşteptarea·, din 24 iulie 2018

Prezentare de carte

Ioana BOUR
în .Deşteptarea•, din 7 octombrie 2017

Festivalul Filmului Istoric Românesc, la Moineşti
Moinetti, 16-18 noiembrie 2018

Lansare de carte
Momente duhovnicefti de sărbătoare
la Slănic Moldova
Slănic Moldova, 2" iulie 2018
Timp de mai multe zile slănicenii şi oaspeţii lor veniţi la odihnă
de pe mai multe meleaguri şi de peste Prut, au trăit momente profunde
de credinţă şi duhovnicie. în centrul tuturor acţiunilor a fost Biserica
Ortodoxă Siantul Ilie, unde au avut loc mai multe activităţi de
împărtăşire spirituală, organizate sub oblăduirea Protopopiatului
Oneşti şi a Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului. Astel, într-o zi plină a
acestor manifestări cultural - spirituale în biserica menţionată a avut
loc vernisarea unei expoziţii de icoane pe sticlă dedicată Sfinţilor
români, autorii lucrărilor fiind elevi de la Şcoala Gimnazială nr. 1 Slănic
Moldova, Şcoala Gimnazială nr. 1 şi de la Liceul Tehnologic (ambele, din

ln perioada 16 - 18 noiembrie, la Centrul Cultural LIRA din
municipiul Moineşti, va avea loc Festivalul Filmului Istoric
Românescare se va desfăşura în contextul sărbătoririi Centenarului
Marii Uniri 1918-2018. Evenimentul va include proiecţii de filme
istorice, documentare şi dramă, ca de exemplu binecunoscuta peliculă a
regizorului Sergiu Nicolaescu Pentru Patrie, celebrul documentar
recent România Neimbli.nzită sau documentarul Licu, o poveste
românească, dezbateri şi schimburi de idei pe marginea subiectelor
filmelor cu invitaţi speciali, lansarea cărţii Marea Carte a Unirii a
istoricului Vasile Lupaşc Şfinteş, născut la Moineşti, precum şi
prezentarea lucrării Valea Trotuşului - Enciclopedie a istoricului şi
profesorului Corneliu Stoica.
în .Deşteptarea•, din 16 noiembrie 2018
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~P_ro_f_e_so_r_u_lC_o_r_ne_l_iu_S_t_oi_ca~la_7_0_d_e_a_n_i~C!L)
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O Buc1m!Jti. Aula Academiei Române (2008~ În acest cadru 50lemn wnt
decernate, anual, premiile pentru cele mai bune cărţi apărute
O On~ti. Prezent la inaugurarea noului sediu al Editurii, Tipografiei 'i
Librăriei Magic Print (2009)
O Bogdana. Pensiunea .La Ferma Veche". Lansarea lucrlrii Valea
T.........ui,Ghidturiltievizual(2012~. Pro( dr. Ioan Mitrea, prof. Vilid
Munteanu, prof. Comeliu Stoica fi editoru~ Maria Dohotaru
O Bogdana. Pensiunea .La Ferma Veche". Lansarea lucrării Valea
T.........ui, Ghid turiltie vizual (2012). Pro( Cameliu Stoica împreună cu
dţiva colaboratori ai Editurii Magic Print
O Bogdana. Pensiunea .La Ferma Veche". Lansarea lucrlrii Valea
T.........ui, Ghid turistic vizual (2012). Jumalistul Cornel Galben, prof.
Corneliu Stoica ti prof. Vilid Munteanu (2012)
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Biblioteca Municipali.Radu Ron~ Lansareadrţii UnWllC
enlflUnl (2012). Au prezentat prof. Gabriela Gîrmacea, Doina
Lili Bllclnafu, Maria Dohotaru, editorul, prof. Corneliu Stoica fi Vidor
Mari novici, autorul
O Oneşti.•Cafeneaua Literari". Lansarea cirţii PowllU &nai mit de rW,
Siinic-Moldavii, de Romulus Dan Busnea. De la stinga la dreapta: Mihai
Teleagi, Corneliu Stoica, Vilică Munteanu, Maria Dohotaru, Romulus Dan
Busnea (autorul), Gabriela Gînnacea, Alexandru Dumitru 07 mai 2013)
O llrgu Ocna. Şcoala Naţionali de Pregitire a Agenţilor de Penitenciare
(SNAP). Profesorul Comebu semnind autografe pe albumul Tllgul anilor
,..ll'llntici OS decembrie 20!3)
O llrgu Ocna. Colegiul Naţional .Costache Negri•. Lansarea lucrării
Calegiul N-iÎllMI .eost.che Negri", De i. tndiţie i. modemilmle (2014).
Autorul oferă un exemplar prof. Vilică Munteanu, fostul său coleg de liceu
O llrgu Ocna. Biblioteca .Daniela Caurta" a Colegiului Naţional
.Costache Negri". Tripll lansare de carte a profesorilor Mihai Docan,
Comeliu Stoica fi Cltllin Rugini (2015)
da
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O Cire,oaia. Monumentlll Eroilor, de la cotam m. Profesorul Corneliu
Stoica în timpul filmării documentarului Oiluz, a tnili p•rti de fier a
.........i(201lt)
O One~ti. Biblioteca Municipală .Radu Rosetti•. Lansarea cărţii S..Ul
Albele, lllaric fi Ulini stlillune. Au prezentat: gen. (r) Vasile Jenică
Aposto~ praf. Vilică Munteanu, Maria Pascu, autoarea cărţii, praf.
Corneliu Stoica ~i fostul ministru Valerian Vreme (2015)
O Sub culmea C(lfnei. Profesorul Corneliu Stoica, împreuni cu elevii
Colegiului Naţional .Costache Negri•, în drum spre cetlţuia dacici
Utidava, de Ziua Muzeelor (2016)
O Onetti. Biblioteca Municipală .Radu Rosetti•. Profesorul Comeliu
Stoica tidnd o prezentare la vernisajul expoziţiei pictorului Mihai
Nechita (2016)
O Tlrgu Ocna. Tnt!lnire emoţionantl. Trei Cetl\eni de Onoare ai oraşului
Tlrgu Ocna: pro[ Corneliu Stoica, prof. Laeti~a leonte, la împlinirea
vlrstei de 99 ani 'i preotul Dumitru Ciubotaru. Allturi de ei, primarul
Ştefan Şilochi (2016)
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Profesorul Corneliu Stoica a fost un orator apreciat de sutele de
la manifestările aniversare 'i comemorative ţinute în o""ul
llrgu Ocna. Aici, ţinlnd o alocuţiune de Ziua Eroilor (Tlrgu Ocna, 2015)
O BAnl~Participanţi la lansarea volumului Ursl.,..ai, Crenia unii
~
hi, autori gen. (r.) Vasile Jenicl Aposto~ prof. Bogdan Florin
Romanda' 'i prof. Adrian Dovleag (2016)
n Poiana Sărată. Conferinţa preoţilor din Protoieria One,ti (2017). Prof.
Corneliu Stoica, alături de col. (r.) Paul-Valerian 1imofte 'i pr. protopop
Ioan Bârgăoanu. prezentând lucrarea Valea Trotup&lui - Encidapeclie
O Poiana Sărat!. Conferinţa preoţilor din Protoieria Oneşti (2017). Prof.
Corneliu Stoica şi cartea sa, fotografiat l&ngl expoziţia eroului Nicolae
Macarie
n Bogdana. Pensiunea .La Ferma Vech~ Prof. Corneliu Stoica, prefectul
luminiţa Maricica~i;l:"demicianul Mihail DiaconeKu, la lans.are
volumului v.letl 1i
• - Endclopetlie (2017)
participanţi
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O Bogdana. Pen5iunea „La Ferma Veche". Pro( Corneliu Stoica, Maria
Dohotaru, editor, fi ministrul Viorel Ilie, cu acelaşi prilej (2017) O lllrgu
Ocna. „Cimitirul cu tunuri". Prol Corneliu Stoica primind diploma
comemorativă centenară 'i medalia comemorativă din partea primarului
ora,ului lllrgu Ocna, ca semn de recun~tere a efortului depus în calitate
de coordonator al Centenarului luptelor de la eo,na 'i Cirefoaia (2017)
O Tirgu Ocna. Biserica ,.Adormirea Maicii Domnulur. Prof. Corneliu
Stoica fi preotul Ştefan Curcu\I vorbind enoriatilor despre edi\ia de lux a
lucrării V.la TnllUfUlui • Enciclopedie (2017) O Oituz. Şcoala veche.
Simpozionul fi lansarea albumului dedicat centenarului bătăliei de la
Oituz (2011). AAJ participat fi luat cuvlntul: prof. Corneliu Stoica, pr.
protopop Ioan Bargioanu, primarul Gheorghe Bodea, prof. Vilică
Munteanu fi col (r) Paul-Valerian Timofte O Comlnttti. Muzeul de
Etnografie fÎ Art! Contemporani „Dimitrie Ghika-Comlntttr. Prof.
Corneliu Stoica prezentlnd în cadrul simpozionului fliin\ific edi\ia de lux
a volumului V.laa TnllUfUlui • Enciclopedie(2017)
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O Badu. Aula Universitlţii .Vasile Alecsandri". Prof. Comeliu Stoica
prezentlnd în cadrul .Zilelor Şcolii Blcluane" volumul V.IM Tnllufului •
Enciclopedie (2017) O Târgu Ocna. Casa de Cultură. La 25 de ani de la
primele alegeri libere din România, prof. Corneliu Stoica a lansat volumul
Primlria . . . . .i llrgu Ocm, Saart istoric (2017) O Tlrgu Ocna.
Centenarul Colegiului Naţional .Costache Negri" (21 mai 2018). De la
stlnga la dreapta: prof. Theodora Şotcan, prof. Verginica Barul şi prof.
Maria Mateciuc (foste directoare), prof. Corneliu Stoica, iar în plan
depărtat, prof. Vilică Munteanu fi gen. (r.) Vasile Jenică Apostol O Slănit·
Moldova. Biserica Sflnlul Ilie. Prof. Corneliu Stoica prezentând cartea
SflntaTiwime în~ nouri, a preotului Cătălin Ilie. Tn stânga,
Alexandru Dumitru, în dreapta, profesorii Adina Mitroiu 'i Ştefan Epure,
iar în plan depărtat, preotul Mircia Ilie (2018) O llrgu Ocna. Sala de
Jecfinţe a Consiliului Local. Prof. Corneliu Stoica prezentlnd evenimentele
la care a luat parte în zilele de 22-~ decembrie 1989, clnd s-a constituit
Frontul Salvirii Naţionale în acest o~ Allturi, printre participanţii la
evenimentele acelor zile, a fost şi inginerul Sorin Crlciun (în centru) (2019)
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Participări

la Târguri Internaţionale
de carte 'ide cartofilie

SalouullntemaţioualdeCart.eSIC~lO,EdiţiaaXDC-a.Comacrată

Anului Mihai Eminesai, ChiOÎlllU. august 2010. Expuse dl.rţile: Ittoria
iluatratl a ol'llflllui Tlrgu Ocna din eele mal wchi timpuri piDl Ia 1918,

2009; Valea Trotu.fUlul. Encidopedie, P.ditfa a 2-a, 2008. Pnmhll ,.Bogdall
Petril:eieu Hapdeu" pentru lu~ Valea1iotufuhli. Encid.opedie, Ediţia
a2-a, BdituraMagic Print, 2008.
Salonul lnternaţio.n.alde Carte SIC 2013,Edi.ţia.aXXII-a, Chif:inlu,
augu.st 2013. Expuse elrţile: Valea Trot'l'lfulal. Enciclo-pedle, P.dft!a a 2-a,
2008; latmia ilutrati a oratului Târgu Oma din t:ele mai veclii timpuri.
pini Ia 1918, 2009; Un ittmie al Viii 1iotufulai, Profe1orul Corneliu
Sto.lea, 2010; Valea TrotutuluL Bibliografie, 2011; Centenar Palatul
Administrativ (cll.direa Prlmlriei OnfUbal Tirgu Ocna (1912-2012),
2012; Bicaitenar Cwtache Negri (1812-2012), 2012; Biserica ,.B'UD.a
Velltire" (.,Rlducanu"), fo1tiMinhtirea ,.Ridw:anu" (1694; 1763}. 2012;
Mlnlctirca. Migma Oend, 2013; Tirgul anilor roman.Ud, Un secol de
lftorie lhutratl a orquhd TArgu Ocna. 2013. Premiul ,.Ilie G1a•onil•
pentru lUCl'llml Târgul anilor romantici. Un eecol de ittorie iluttrată a
onpluiThguOc:aa, BdituraMagicPrillt, 2013.
SalonullDte.maţicmaldeCarteSIC201.5,P.diţiaaXXIV-a,Chif:inlu,
drţile: Velea Troblfulul. E:nclclopedle, Ediţia a 2-a,

augu.st 2015. Expuse

2008; latmia ilutrati a Ol'llfului Târgu Oma din t:ele mai veclii timpuri.
pini Ia 1918, 2009; Un ittmie al Viii 1iotufulai, Profe1orul Corneliu
Stoiea, Editura Magic Print, 2010; Valea 1'.rol:afUlui. Bibliografie, 2011;
Centenar PalMul Administrativ (clldireaPrlmlrfeiol'llfUluiT&rgu Ocna
(1912- 2012). 2012; Bke:ntenar Codache Negri (1812-2012). 2012; Bieeriea
,.Buna Vatire• (,.Rlducanu"), fo.11ti Miniltilea .,Rim•c•m,.. (1694; 1763),
2012; M.lnlstirea MJgura Oalei, 2013; TArgul anilor romantici, Un aeeol
de l•torle llutntA a Onfulm T&rgu Ocna. 2013. Valea. Trol:afUlul de
octinioari iD eirţi pottale ilutnte (1899-193!>}, 2014. Premiul .,Arta
cărţii" pentru lucrarea Valea Trohltului de odinioară în ciz1i poftale
iluatrate(1899-1939),EdituraMagicPrint, 2014.
Salonul Intemaţlo.n.al de Carte Bookfest 2017, Ediţia a XXVI-a,
Chitinlu, 30 auguat-3 1eptembrie 2017. Expuae chţil.e: 1'toria ilmtrati a
onplui Tirgu Ocna din cele mai veehi timpuri pini la 1918, 2009; Un
htoric al Vili 1'.rol:afUlul, Profaorol Co.mellu Sto.lea, 2010; Valu Trotu·
fulul. Blbllografte, 2011; Centenar Palatul Admln.Utratl• (clldlrea
Prim.iriei oratuhd Tirgu Ocna (1912-2012), 2012; Bh:entenar Coetache
Negri (1812-2012), 2012; Bitcri.ca .,Buna Vatire" (.Riducanu"). foeti
MlDlltirca ,.J.t.ldlwm.u" (16M; 1763), 2012; MWatirea MJ,pra Ocnei,
2013; Tlrgul anilor romantici, Un Neoi de latoria lluatntA a Grafului
Tirgu Ocna, 2013;ValeaTrotufuhdde odinioarliD eirţi poftale iliutrate
(1899-1939}, 2014;; Sllnie-Moldan de odinioarl în d:rple poftale iliutrate (1899-19'9). 2015. Lansare de carte: Valea TrotufUlul, Endclopedie,
P.dlţie de lux, Editura Magic Print, 2017.
Salonul Inte.maţional de Carte Bookfest ~18, Ediţia a XXVI-a,
Chitinlu, 29 auguat-2 septembrie 2017. Expuae c:!rţile: Istoria ilu.rtnti a

onpluiTAlguOcnadbu:elemalwchitimpurip.lnlla1918,2009;Valea

1iotufulai, En.cid.opedie, Ediţie de lux, Editura Magic Print, 2017, Slănic
Moldovade odinioarlîndrjile poftale ilu.ltrate (1899-1939); Ziledefoe
Ia porJile ol'llfUlui Tkgu Ocna, Centenarul luptelor de Ia Cofna fi
Clref08la(1917-2017),2017.
Salon:u1 lntemaponal de Carte Bookfut 2017, Ediţia a XIII-a,
BUC\llCfli. 29 aug.-2 sept. 2017. Expuse cărţile: latmia iliutnti a ol'llflllui
Tlrgu Oena din cele mai TI:ehi timpml pAnl la 1918, P.ditma Magic Print,
2009; Un l&toric al Vili Tmtafulul, Profetonil Corneliu Stol~ Editura
Magic Print, 2010; Valea Trol:afUlui. Bibliografie, Editura Magic Print. 2011;
Ce.ntenarPalatulAdmini1tratiY(didireaPrim.i.rieiol'llfUluiTirguOcna
(1912-2012),2012;Bieent:enarCOIUcheNegri(1812-2012),2012;Biae·rlca
,.Buna Ve•tln" (.,Rl.c!uetnUj. fottl Ml1Wtlrea.,.Riducanu" (169'; 1763),
2012; MinUtire& Migma Ocnei, 2013; Tirgd anilor romantici. Un 1ecol
de iltorie ilmtratl a Grafului Tirgu Ocna. 2013; Trotu.I Valley, Vitml
tourlst guide, 2014; Valea Troblfulal de odlnioarl ln drţi poftale
iluatnte (1199-1939). 2014; Sllnlc-Moldova de odhl.loarl tn c1rţile
poftale iluatrate (1899-1939), Onetti. 2015; Valea Trohlfului. Enciclopedie, Ediţie de lu, 2017. Expuse cărţile: Valea1iotutului. Enciclopedie,
Edipaa.2-a, 2008; lltorlallutratlaOl'llfuhdThgu Ocnadineele malftCbl
timpuri pAnl la 1'18, 2009; Un latorlc al Vili Trotuflllul, ProfallOrul
Corneliu Stoica, 2010; Valea1iotufuluî. Bibliografie, 2011; Tirgd anilor
JODLaD.-tid. Un 1ecol de iltorie iluatrati a Ol1lfllluî Tirgu Ocna, 2013;
Trotwl Valley, Vhual touriatgulde, 2014; ValeaTrotufuhdde odlnloarl în
cirţi poftale
(1199-193'), 2014; Slinic-Moldova de odlnloarl tn
cirJile pofta1e ilutrate (1899-1939); Valea Trol:afUlW. Endclopedie,
Edipe de hur. 2017; Zile de foe la porjile Ol1lflllui Thgu Ocna, Centenarul

nu.trate

luptelordelaCofDafl.Clrefoaia(1917-~17),2017.
Tirgal Internaţio.n.al Gaudeam\U • Carte de fnvlt.ltml 2013,
Ediţia a XX-a. Bucure9ti, 20-24 noiembrie 2013. Expu.se drţile: Valea
1iolufuhli. Enciclopedie. Ediţia a 2-a, 2008; I1tmia ilu.ltrati a ol'llflllui

Thgu Ocna din cele mal ftCbl timpuri piDl Ia 1918, 2009; Un lftoric al
Vili Trotatului, Profeaorul Corneliu Stolell, 2010; Valea Trolufulul.
Bibliogra&e, 2011; Tirgul anilor ro.mantiei,, Un aeeol de iltorie ilmtrati a
CJraf11luiTirguOcna, 2013
Tirgul Intern.aJional Gaudeamm • Carte de lD:vlţ1tml 2014,
Ediţia a XXI-a. B~ftl, 19-23 noiembrie 2014. Expuse cbţile: Valea
1iotufului. Enc:idopedie, Ediţia a 2-a, 2008; I1toria iluatrati a Onfulal
Tirgu Oc:aa 1tin cele mai ndai timpuri piD1 la 1918, 2009; Un iltoric al
Vili Trotatului, Profaorol Corneliu Sto.lea, 2010; Valea 'llrotufuluL
Blbllografte, 2011; Tirgal anilor romantici, Un - 1 de l.atorie ilmtrati a
Ol'af11luiTArguOcna,2013;Vale&Trotufuluideodinioariincirţipottale

ilmtrate(ta99-1939), 2014..
TAzgal Intern.aJional Gaudeamm • Carte de lD:vlţltml 2014,
Ediţia a XXID-a, Bucureşti. 16-20 noiembrie 2016. Expu.se clrţll.e: v.iea
1iotufului. Enc:idopedie, Ediţia a 2-a, 2008; l•toria iluatrati a Onfulal
Thgu Oc:aa 1tin cele mai ndai timpuri piD1 la 1918, 2009; Un iltoric al
Vili Trotatului, Profaorol Corneliu Sto.lea, 2010; Valea 'llrotufuluL
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Bibliografie, 2011; Târgul anilor romantici, Un secol de istorie ilustrată a
OJ'llfuluiTârgu Ocna, 2013; TrotusValley,Visual tourist guide, 2014;Valea
Trotufului de odinioară în cărţi poftale ilustrate (1899- 1939), 2014;;
Slănic-Moldova de odinioară în cărţile poftale ilustrate (1899-1939),
2015.
Târgul Internaţional Gaudeamus - Carte de învăţătură 2017,
Ediţia a XXN-a, Bucureşti, 22-26 noiembrie 2017. Expuse cărţile: Valea
Trotutului. Enciclopedie, Ediţia a 2-a, 2008; htoria ilustrată a oratului
Târgu Ocna din cele mai vechi timpuri până la 1918, 2009; Valea Trotufului. Bibliografie, 2011; Târgul anilor romantici, Un secol de istorie
ilustrată a orqului Tărgu Ocna, 2013; Trotus Valley, Visual tourist guide,
2014; Valea Trotufului de odinioară în cărţi poftale ilustrate (1899- 1939),
2014; Slănic-Moldova de odinioară în cărţile poftale ilustrate (18991939), 2015; ValeaTrotutuluî, Enciclopedie, Ediţie de lux, 2017. Lansare de
carte:ValeaTrotufului, Enciclopedie, Ediţie de lux, Editura Magic Print, 2017.
Târgul Internaţional Gaudeamus - Carte de învăţătură 2018,
Ediţia a XXV-a, Bucureşti, 14-18 noiembrie 2018. Expuse cArţile: Valea
Trotutului. Enciclopedie, Ediţia a 2-a, 2008; Istoria ilustrată a oratului
Târgu Ocna din cele mai vechi timpuri până la 1918, 2009; Un istoric al
Văii Trotufului, Profesorul Corneliu Stoica, 2010; Valea Trotufului. Bibliografie, 2011; Tărgul anilor romantici, Un secol de istorie iluatrată a
oratuluiTârgu Ocna, 2013; Trotus Valley, Visual tourist guide, 2014;Valea
Trotutului de odinioară în cărţi poftale ilustrate (1899-1939), 2014;
Slănic-Moldova de odinioară în cărţile poftale iluatrate (1899-1939);
Valea Trotufului, Enciclopedie, Ediţie de lux, 2017; Zile de foc la porţile
orqului Tărgu Ocna, Centenarul luptelor de la Cofllll fi Cirefoaia
(1917-2017), 2017.
Târgul Internaţional de Carte fi Muzică Libris 2015, EdiţiaaXIl-a,
Braşov, 19-23 mart. 2015. Expuse cărţile: Valea Trotutului. Enciclopedie,
Ediţia a 2-a, 2008; Istoria iluatrată a oratului Tărgu Ocna din cele mai vechi
timpuri până la 1918, 2009; Valea Trotufului. Bibliografie, 2011; Târgul
anilor romantici, Un secol de istorie ilustrată a uratului Târgu Ocna,
2013; Trotus Valley, Visual tourist guide, 2014; Valea Trotufului de odinioară în cărţi poftale ilustrate (1899-1939), 2014; Slănic-Moldcml de
odinioarăîncărţilepottaleilwitrate(1899-1939),2015

Târgul de Carte Axia Libris 2007, Ediţia a IX-a, Galaţi, 2007. Expuse
ValeaTrotutului.Enciclopedie, 2006.
Târgul de Carte Alris Libris 2013, Ediţia a XV-a, Galaţi, 22-26 mai
2013. Expuse cărţile: Valea Trotutului. Enciclopedie, Ediţia a 2-a, 2008;
htoriailuatrată a ora,uluiTărgu Ocna din cele mai vechi timpuri pină la
1918, 2009; Un istoric al VăiiTrotufului, Profesorul Corneliu Stoica, 2010;
ValeaTrotupului. Biblio-grafie, 2011; Târgul anilor romantici, Un 1ecol de
cărţile:

istorieilustratăaorquluiTlrguOcna,2013;

Târgul de Carte Librex 2013, Iaşi, 6-10 mart. 2013. Expuse cărţile:
Valea Trotufului. Enciclopedie, Ediţia a 2-a, 2008; Istoria iluatrată a
orqului Tărgu Ocna din cele mai vechi timpuri până la 1918, 2009; Un
istoric al Văii Trotufului, Profesorul Corneliu Stoica, 2010; Valea Trotufului. Bibliografie, 2011;Valea Trotufului, Ghid turistic vizual, 2012;
Tărgul anilor romantici, Un secol de istorie ilustrată a orqului Tărgu
Ocna, 2013; Lansare de carte: Valea Trotufului, Ghid turistic vizual, Editura
Magic Print, 2012.
Târgul de Carte Librex 2015, Iaşi, 11-15 mart. 2015. Expuse cărţile:
Expuse cărţile: Valea Trotufului. Enciclopedie, Ediţia a 2-a, 2008; Istoria

ilustrată a orqului Târgu Ocna din cele mai vechi timpuri pină la 1918,
2009; Un istoric al Văii Trotufului, Profesorul Corneliu Stoica, 2010; Valea
Trohlfului. Bibliografie, 2011; Tărgul anilor romantici, Un secol de
istorie iluatratăaorqului Târgu Ocna, 2013; Trotu1 Valley, Visual tourist
guide, 2014; ValeaTrotufului de odinioară în cărţi poftale iluatrate (18991939), 2014; Slănic-Moldova de odinioară în cărţile poftale ilustrate
(1899-1939), 2015.
Ezpoziţia-Târg Piatra-Neamţ 2014, Ediţia a XXI-a, Piatra-Neamţ,
2014. Expusl cartea: Târgul anilor romantici, Un secol de istorie ilustrată a
ora,ului Tărgu Ocna, 2013. Premiul Diplomă în rang de medalie de Aur
pentru lucrarea Târgul anilor romantici, Un secol de istorie ilustrată a
ora,uluiTârgu Ocna, 2013.
Ezpoziţia-Tărg Piatra-Neamţ 2018, Ediţia a XXV-a, Piatra-Neamţ,
2014. Expusă cartea: Târgul anilor romantici, Un secol de istorie ilustrată a
ora,ului Târgu Ocna, Ediţia a 2-a, 2018. Premiul Diplomi în rang de
medalie de Aur pentru lucrările Slănic-Moldcml de odinioară în cărţile
poftale ilustrate (1899-1939), 2015 şi Târgul anilor romantici, Un secol de
istorie ilustrată aora,uluiTârgu Ocna, Ediţia a 2-a, 2018.
Tărgul Internaţional LIBRAFILA UTMEDFILA, Ediţia a V-a,
Cluj-Napoca, 2015. Expusă cartea: Valea Trotutului de odinioară în cărţi
poftale ilustrate (1899-1939), 2014. Premiul Diplomă în rang de medalie
de Vermeil Mare pentru lucrarea Valea Trotufului de odinioară în cărţi
poftale ilustrate (1899-1939), 2014.
Eipoziţia Literatură filatelică fi cartofilă FILA-CARTO
BUCUREŞTI 2016, Bucureşti, 26-30 oct. 2016. Expusă cartea: Slănic-Moldova
de odinioară în căl1île poftale ilustrate (1899- 1939), 2015. Premiul
Diplomi în rang de medalie de Argint pentru lucrarea Slănic-Moldcml de
odinioară în cărţile poftale ilustrate (1899-1939), 2015.
Festival TRANSILVANIA 2013, Cluj-Napoca, 2013. Expuse cărţile:
Valea Trotufului. Enciclopedie, Ediţia a 2-a, 2008; Istoria ilustrată a
ora,ului Târgu Ocna din cele mai vechi timpuri pină la 1918, 2009; Un
istoric al Viii Trotutului, Profesorul Corneliu Stoica, 2010; Valea
Trotufului. Bibliografie, 2011; Tărgul anilor romantici, Un secol de
istorie ilustratăaora,uluiTărgu Ocna, 2013;
Ezpoziţie de carte ,.Arca lui Gutemberg", septembrie 2015. Expuse
cărţile: Tărgul anilor romantici, Un secol de istorie ilustrată a ora,ului
Tărgu Ocna, 2013; Trotus Valley, Visual tourist guide, 2014; Valea
Trohlfului de odinioari în cărţi poftale ilustrate (1899-1939), 2014;
Slănic-Moldova de odinioară în cărţile poftale iluatrate (1899-1939),
2015.
E:icpoziţia naţională ,.Literatura pentru colecţionari în anul
centenarului Marii Uniri•, Piatra-Neamţ 2018. Expuse cărţile: Slănic
Moldova de odinioară în cărţile poftale ilustrate (1899- 1939), 2015 şi
Târgul anilor romantici, Un secol de istorie ilustrată a ora,ului Târgu
Ocna, Ediţia a 2-a, 2018. Premiul Diplomă în rang de medalie de Aur pentru
lucrările Slănic-Moldova de odinioară în cărţile poftale iluatrate (18991939), 2015 şi Târgul anilor romantici, Un secol de istorie ilustrată a
ora,uluiTârgu Ocna, Ediţiaa 2-a, 2018.
Ezpoziţia ,.Literatura pentru colecţionari•, Chişinău, 2019. Expusă
cartea: Tărgul anilor romantici, Un secol de istorie ilustrată a ora,ului
Târgu Ocna, Ediţia a 2-a, 2018. Premiul Diplomă în rang de medalie de Aur
pentru Târgul anilor romantici, Un secol de istorie ilustrată a ora,ului
Tărgu Ocna, Ediţia a 2-a, 2018.
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O Salonul lntemaţional de Carte (Chişinău, septembrie 2010}. Maria Dohotaru alături de poetul Vasile Groza.
Afiş de expoziţie: llGP MAGIC PRINT, 1996-2010,111 ani de re"fite. Pe afiş coperţile cărţilor: D. Dumitriu, Nadia Comiiteci fi

echipa ele a&&r; Comeliu Stoica, Valea Trotu.fUlui-Ericidopedie

în plan depărtat, printre cărţile expuse: Corneliu Stoica, Valea TrotufUlui-Erlcidopedie şi Istoria ilusb1di • Or&fului llrgu Ocna
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O Târg de carte, Mall Vitan (Bucureşti, septembrie 2012)

Afi~ de expoziţie: MGP MAGIC PRINT, EDITURA, TIPOGRAFIE.
În plan depărtat, printre cărţile expuse: Corneliu Stoica, Valn Trot"f'llui-Enciclopedie şi Istoria ihutratiaonat1&l1&i Targ1& Ocna
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O Salonul lntemaţional de Carte „Bookfest" (Chişinău, august 2016). Maria Dohotaru alături de câţiva dintre membrii
Editurii Magic Print
Afiş de expoziţie: MGP MAGIC PRINT, EDITURĂ, TIPOGRAFIE, LIBRĂRIE.
În plan depărtat, printre cărţile expuse: Comeliu Stoica, Vale• TrotUfUlui-Encidopedie şi Istoria iluslnd.l a ora,ului Tlrgu Ocna
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EDITURA MAGIC PRINT

O Târgul Internaţional de Carte »Gaudeamus» (Bucu~ti, noiembrie 2016}. Standul Editurii Magic Print reprezentat
de Cannen Bogatu
Afiş de expoziţie: MAGIC PRINT, Albume cu parfum de epoci. Pe afiş coperţile cărţilor: Mihai Ceucă, Bacău, urbea cu parfum
dHpoci şi Corneliu Stoica, Slănic-Moldova de odinioară, Targulanilorromantici ~i Val.a Tnrtu,ului de odinioară
În partea stângă, printre cărţile expuse: Corneliu Stoica, Istoria ilustndăa o,..,utui Targu Ocna ~i cele Li albume cu ilustrate
de epocă
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Profesorul Corneliu Stoica la 70 de ani

Publicatiile
'
autorului
Cărţi

(albume, dicţionare,
enciclopedii, ghiduri, monografii),
pliante, cărţi poştale ilustrate

https://biblioteca-digitala.ro

fD

~1~_U_n_is_to_r_ic_a_l_V_ăi_iîi_ro_t_u~şu_l_ui~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CORNELIU STOICA

DIN CELE MAJ VE CHI TIMPURI
PÂNĂ LA 1918

Ediţii
Istoria Ol'8folui Târgu Oe.na din cele mai vechi
timpuri pan.ăla 1918, Baclu,1995, X+170p.

Istoria oraşului Târgu Ocna din cele mai vechi
timpuri până la 1918, Ediţie revăzută şi completată. Oneşti,
EdituraAristarc, 1999,X + 304 p.

Referinţe
.ARGHIR. Dorin, Prof., Lamare de carte la Tg, Ocna, în
„Curierul.", Publicaţie independent! pentru Valea Trotuşului, an v; nr.

104(159),26ian-lfebr.1995,p.2.
IONESCU, Ecaterina, Un orq numit Tirgu-Ocna, tn
,.Ararat", Periodic al Uniunil.Annc.nilor din România, s.n., anXlI, nr.14
(227), 16-31iulie2001, p. 4-S.

MITREA,Ioan,Prof.dr.,Monografiaol'llfuluiTârguOc:na,în
.Sinteze literare-critice-sociale"', Supliment editat de S.C. Deşteptarea
S.A.Baciu,a.n VI,nr. 7(185), 17febr.1995,p. 8.
MITREA,Ioan,Prof.dr„Monograft.aor&fuluiTArguOcna,tn
.Sinteze literare-critice-sociale•, Supliment editat de S.C. Deşteptarea
S.A.Baciu,anVIII,ru:.4(207),31ian..1997,p.7.
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Lansare de carte la Tg. Ocna
ln ziua de 23 ianuarie 1995 la Casa de cultură a o~ului
Tg. Ocna a avut loc un eveniment editorial inedit: lansarea
cărţii .lltoria aratului Tlrgu Ocna•. Autorul, Corneliu Stoica,
profesor la Liceul teoretic din oraşul de la poalele Migurei.
întreprinde, în această ampli monografie, o minuţioasă şi
pertinentă incuniunc în istoria localităţii, pornind din .cele mai
vechi timpuri pânl la 1918•, dupl cum se specifică în subtitlul
clirţii

Structurată pe cinci capitole, cartea tratează cronologic
aproape exhaustiv evoluţia socială, politici şi economică a
urbci precum şi viaţa fi preocupările locuitorilor săi de-a lungul
timpului. Sunt menţionate cele mai vechi descoperiri arheC::
logice care atestă o strlveche civilizaţie pe aceste meleagun.
Este menţionată fi prima atestare documentari a localităţii. fi
anume un act emis de Alexandru cel Bun, la 1410, prin care
domnitorul întătra fiilor lui Miclouş, venit în Moldova cu
Bogdan voievod, printre altele, fi satul STOE.NEŞTI care va
deveni, mai tirzi.u, Târgu Ocna.
Un loc important în ansamblu monografiei îl ocupi.
consideraţiile asupra extragerii slrii în zonl, îndeletnicire cu o
vechime de peste o jumltate de mileniu pe aceste meleaguri ale
V"aii Trotu.şului Este interesantă evoluţia oraşului în epoca
modernă de până la 1918. A fost o perioa.sl în care oraşul a
cunoscut o dezvoltare deosebit!. Astfel, autorul menţionează el
•Târgu Ocna a fost cel mai mare oraş nereşedinţl de ţinut din
Moldova şi pânl la 1859 cel mai mare oraş al ţinutului Bacău•.
Câteva pagini. bine documentate, Roompun cronica eroică a
luptelor care s-au dat în aceste locuri în timpul celui de-al doilea
rlzboimondial.
Sunt inserate tn lucrare numeroase statistici, schiţe,
fotografii, planuri etc., care completează şi întregesc imaginea
cititorului asupra vechilor structuri social-economice ale
oraşului şi a dinamicii evoluţiei acestora, precum şi asupra vieţii
şi aspiraţiilor generaţiilor de trlitori pe aceste meleaguri.
tn virtutea acestor considerente şi a altora care, poate,
ne-au scăpat, recornandAm cu clldurl tuturor celor interesaţi
această lucrare în care vor regăsi, cu siguranţă. lucruri ce vor
face din lectura ci o îndeletnicire nu numai utilă şi şi
reconfortantl.
şi

Dorin ARGHIR
în „Curierul", din 26 ian.-1febr.1995, p. 2

Nevoia de monografii istorice
Monografiile istorice privind

aşezările

umane, sate

şi

oraşe, sectoare ale vieţii economico-sociale, culturale şi politice,
precum şi viaţa şi activitatea unor personalităţi „care au flcut

istorie•, partide, organinţii. instituţii etc., sunt cirăm.izile din
care se realiuază edificiul istoriei generale. („ .)
O abordare mod.cmă, respectând toate rigorile genului,
întAlnim şi în Rcenta lucrare monografică alcătuită de Corneliu
Stoica, ,.htoria Or&fnlui Tlrgu Ocna din cele mai vechi
timpuri pinila 1918", apArută în 1995. (. „)

Ioan MITREA
în .Sinteze literare-critice-1ociale", din 31ian.1997,

p. 7

Recenzii
Monografia oraşului Târgu Ocna
Unele date referitoare la istoria Onlfului Târgu Ocna au
fost consemnate tncă de la jumătatea secolului trecut, în a doua
jumătate a sec. al XIX-lea şi în prima jumătate a sec. al XX-lea,
istoria oraşului considerat un dar al .sării", sau .aurului alb", a
reţinut atenţia istoricilor Gh. Gln"bănescu şi N. Iorga. Ultimile
încerd.ri monografice asupra acestui oraş datează din anii 19391940.
Iată el după mai bine de jumătate de secol, un distins
profesor fi cercetător al istoriei locale, Corneliu Stoica, ne dă o
densă lucrare monografică, întocmită după toate regulile
genului. subtitlu„ISTORIA ORAŞULUITÂRGU OCNA DIN
CELEMAIVECHITIMPURIP.ÂNĂLA 1918•.
Rod al unor investigaţii stlruitoare, în arhive locale şi
naţionale, prefigurat tn câteva studii publicate în revista
.Carpica", în anii 1990 şi 1993, studiul de acum urmăreşte sub
multiple faţete, devenirea istorică a oraşului care timp de
aproape trei secole a fost cea mai importantă aşezare de pe Valea
Trotuşului.

Pe baza unei bogate documentaţii. autorul demonstreaz!
că în epoca medievală şi modeml localitatea Tg. Ocna a parcurs
trei stadii sociogeografi.ce: de sat (1410-cca 1709), de târg (cca
1709-cca 1774) fi de Onlf (dela 1774pânlazi).Este interesant de
reţinut că un cllltor suedez, trecând prin zonă pe la 1713-1714,
aprecia că oraşul Târgu Ocna era „cel mai ales din toată ţara,
după. Iaşi". In evoluţia oraşului Thgu Ocna de la 1774 la 1918
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de dinamism, transformări şi
doua între 1864-1918caracterizată
printr-o dezvoltare mai lentă, cunoscând chiar momente de
stagnare şi regres. „Târgu Ocna reprezintă cazul tipic al unor
centre urbane care, având o activitate economică bazată mai
mult pe industria extractivă şi lipsite de funcţii administrative,
nu au putut depăşi stadiul de oraşe mici sau mijlocii".
Rezultat al unor eforturi intelectuale şi materiale demne
de toată stima, lucrarea este întregită printr-un capitol în care
sunt prezentate monumentele istorice din oraş, numeroase
anexe documentare, ilustraţii, o cuprinzătoare bibliografie, un
util indice şi de rezumate în franceză şi engleză.
Om al datoriei împlinite, Corneliu Stoica vine cu această
„Istorie" în întâmpinarea a 585 de ani de la prima atestare
sunt

două

etape, prima,

plină

realizări între 1774-1864, şi a

documentarăalocalităţii(15martie1410).

Ioan MITREA
în „Sinteze literare-critice-sociale", din 17 febr. 1995,
p.8

Un ora' numit Târgu-Ocna
„Carte frumoasă, cinste cui te-a scris", ar zice poetul dacă
ar vedea Istoria oraşului Târgu-Ocna, de Corneliu Stoica.
Bucuria pentru mine de-a avea o carte nouă a fost dublată de
aceea de a fi vorba de orăşelul meu natal şi totul se leagă de
amintirile mele ...
Cartea este structurată pe cinci capitole cuprinzând
consideraţii geografice, istorice, ca şi evoluţia oraşului TârguOcna, din evul mediu până în epoca modernă, ca şi monumentele istorice de pe teritoriul oraşului. Volumul cuprinde
note, anexe, glosar, bibliografie, rezumate în limbi străine. Ceea
ce îi dă căldură sunt fotografiile, încă de pe coperţi. Coperta IV
este dublă, cu Harta turistică a Târgului-Ocna. Am fost redactor
de carte la Editura Academiei, am participat la târguri de cărţi în
ţară şi străinătate, dar nu am văzut niciodată o copertă
ingenioasă ca aceasta.
Un Cuvânt înainte al autorului, deosebit de bogat în
informaţii, ne familiarizează cu Târgu-Ocna, care, „a fost, în
primul rând, un dar al sării, iar în al doilea rînd, al poziţiei
geografice de excepţie. Ridicându-se spectaculos în secolul
XVIII[...] Târgu-Ocna timp de aproape trei secole a fost, fără
îndoială, cea mai importantă aşezare de pe Valea Trotuşului". A
eclipsat o vreme chiar şi Bacăul, centrul de reşedinţă al ţinutului.

Iată, aflăm că în peisajul nefiresc de frumos, între dealuri
molcome sau munţi împăduriţi de brazi, între apa Slănicului şi a
Trotuşului, între mina de sare şi drumul spre Slănic-Moldova, se
întinde o aşezare de oameni harnici, unde au trăit în linişte şi
armonie români, evrei, armeni, ţigani, greci. Mai întâi a avut o
atestare de sat (1410-1709), apoi de târg (1709-1774) şi de oraş
(din 1774 până astăzi). ln 1846, domnitorul Moldovei, Mihail
Sturdza, dispunea înfiinţarea eforiei Târgu-Ocna şi „îi stabileşte
hotarele: Gura Slănicului, Mosoarele, Gura Găleanului, Tiseşti şi
Vâlcele" (p. 82). Ba chiar un călător suedez, H. Schneider von
Weismantel, i-a zis pentru prima oară târg ,,Flecken Okno"
(1713-1714). Tot el scrie că, dintre toate oraşele moldovene o
impresie bună i-a făcut doar Ocna, „cel mai ales din toată ţara,
după Iaşi". Alt călător străin, Evlia Celebi, la 1659, ne-a lăsat o
descriere a ocnei de sare.
Emblema oraşului (de la p. 81) reprezintă un munte de
sare, sub care este inscripţionat 1862. Sarea, bogăţia de altfel a
acestor meleaguri l-a făcut cel mai important centru de
extragere a sării din Moldova, şi asigură la mină o slujbă pentru
târgoveţi şi pentru sătenii din jur. Exploatarea sării era un
monopol al domniei, care îşi numea "cămăraşii", până la 1828,
când devine al Statului. „Oraşul sării" se extinde de la nucleul
vechi, după construcţia traseului feroviar Adjud- Târgu-Ocna şi
Târgu-Ocna-Palanca (1898) spre defileul Cireşoaia, Poienile,
Mosoarele, apoi spre Gălean, Gura-Slănicului. Sarea este exportată în Polonia, Ungaria, Turcia, Egipt, Siria, Ucraina. Se formase
„drumul sării", „drumul ocnei" Târgu- Ocna-Galaţi. Pe locul doi
se află, din secolul XVII, industria extractivă a petrolului, în zona
Mosoare, Poieni, în împrejurimile Târgu-Ocnei, concesionate cu
apro-barea lui Alexandru I. Cuza unor companii franceze (la
1861), apoi Societăţii „Steaua Română". Spre sîarşitul secolului
XVIII o altă exploatare a fost aceea a pietrei, pe valea Slănicului.
în 1912, erau 18 cariere de piatră (cioplită, brută), necesară în
construcţii. Despre populaţie o statistică din 1774 menţionează
existenţa a 523 de case în vatră, la care s-au adăugat „92 de case
ale lăturaşilor, 6 case ale evreilor, 83 de case ale armenilor, 15
case pe Valea Ţiganilor, 17 case la Prislop[...]. Cu un total de 765
de case, Târgu-Ocna este al doilea oraş, după Iaşi, ca mărime din
Moldova" (p. 25). S-au ridicat construcţii solide, frumoase, care
dăinuiesc şi astăzi în zestrea edilitară: o cazarmă la 1836, farmacie la 1849, în 1854-1857 staţie de poştă, companie de pompieri
la 1859, prima sondă de foraj din Poieni, în 1861, localul Şcolii de
băieţi nr. 2 „C. Negri", în 1868; Gara Mare, în 1884, după proiectul
inginerului Anghel Saligny, apoi halta "Salina", Spitalul nou, în
1907, pe fosta proprietate a omului politic Costache Negri, 3 hote-
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luri, librării, la 1905, primăria terminată la 1912, după proiectul
renumitului arhitect Petre Antonescu. Datorită izvoarelor de apă
minerală în ,,Parcul Nastasache" se construieşte un stabiliment balnear,
Tg.-Ocna devine staţiune balneoclimaterică de la 1894. Forările din
1910 descoperă surse de apă potabilă, se fac kilometri de canalizare, se
introduce la 1916 iluminatul electric în centru, se pavează 99 de străzi
pânăîn 1912;Şcoaladefete „Spiru Haret" (1914).
Aflăm din volum (p. 83) că până la 1832 nu existau şcoli
organizate de stat. Astfel, familiile boiereşti au recurs la aducerea .pe a
lor cheltuială" a unor dascăli greci, francezi pentru instruirea copiilor
lor şi „numai la doi ani (1848 - n.n.), Guvernul Moldovei a înfiinţat o
şcoală armeană, alături de cele create la Botoşani, Roman, Focşani,
urmare a numărului mare de negustori armeni existenţi în oraş la acea
perioadă". Din 1845, se înfiinţează şcoli cu predare în limba română. Gh.
Asachi, la 1847, apreciază activitatea didactică de aici, închizându-se
cele particulare. O catagrafie din 1845 menţionează .prescrierea
neguţitorilor, naţia armenească, care cuprindea breasla bogasierilor, a
precupeţilor, a bacalilor, alte bresle" (p. 241). O altă statistică, din 1851,
arată că „matca neguţitorilor" cuprinde „34 neguţitori armeni: starea Ia, 3starea11-a, 17 starea a m-a, 14 calfe" (p. 243). în statistica armenilor
din 1809 (p. 244), la 29 familii erau: o biserică, un preot, un anagnost,
apoi despre banii vărsaţi de armeni la Vistieria Moldovei la 1816 (p.
245).
în capitolul m se aratli. cli. românii formau majoritatea populaţiei oraşului încă din evul mediu, însă se stabiliseră şi alte naţio
nalităţi. Preotul catolic Peter Zold, intre anii 1766-1767, menţiona că
alături de unguri .mai locuiesc şi evrei, greci, români, armeni [...] şi
câţiva turci". Negustorii armeni şi evrei reprezentau aproape 213 din
populaţie, Târgu-Ocna devine un centru important comercial iar
.negustorii armeni vor juca, începând din primajumătate a secolului al
XVIII-iea un rol însemnat în comerţul acestui târg" (dinN. Iorga, Opere
economice, p. 66). La p. 231 este o enwnerare de la 1-83, a numelor de
familii armeneşti din oraş: .1. Neculaiu, armean, 2. Tănasâi, armean... 9.
Hagi Iosâp, armean. .. 11. Cerchez, armean, 14. Bogdan, armean... 19.
Hagi Zerip, armean, 21. Agopşa Zet Hugaz, armean. .. Agop, Vârtan,
Ariton, Cârste, Măgârdici, Grigori Agapşă. „ Am căutat şi eu numele de
familie al tatei şi nu l-am găsit, deşi străbunicul a fost ajutor de primar,
la un moment dat. Se jucau nepoţii prin casă cu ştampila lui, „Sarchis
Simbat•, pe care o avem şi astăzi. Tata avea acelaşi nume, dar nu ştiu
prin ce transformări ortografice a ajuns Sergiu Zâmbatu (ca şi un frate
al meu). Mama, Otilia Bogdan (Tetler) apoi Zâmbatu. Din partea mamei,
familia Bogdan şi Cristea figurează în volwn.
Fiind o carte de suflet, îmi împletesc şi eu amintirile mele despre
oraşul natal. Nu se făcea deosebire că cineva este evreu, român sau
armean. Se stimau şi se respectau reciproc. Se ajutau la necazuri, se
înveseleau la nunţi şi botezuri. Vecinii apropiaţi, evreul Leon - băcanul
ne dădea zahăr, ulei, bomboane .pe gratis", înscriindu-ne într-un caiet.
La fel Weis, care ţinea magazin de încălţăminte, unde mama ne înşira pe
scaune, ca să ne incalţe cu sandale sau cu gheta. .. după sezon. Şi la leafă
(una modestă, de contabil la mina de sare, leafă cu care ţinea o casă cu 6

copii) tata trecea să acite datoriile. Niciodată nu erau în casă discuţii
pentru aceste datorii. La dragele mele colege Rica, Simona, Mendy
mâneam .pască• şi prăjituri fine „humăntaş" la sărbătorile evreieşti.
Mergeam cu ele la Sinagoga care era lângă mine. Ne jucam cu copiii
italianului Bartoluzzi, iar fraţii mei aveau cei mai bunu prieteni pe
Leibu şi Izu, admiram cum cântă la pian Doina, fetiţa vecinului
Nicodim, iar albaneza, d-na Baruth, o asista pe mama la naşteri, se
consultau ce s! gli.tească, ce flori să mai planteze. în jur mai erau vecini
armeni sau rude: Zaropapel, Baronac, Drăghici, Asfadur, Bogdan,
Cristea...
Volumul rezervă un spaţiu amplu Războiului de Independenţă,
de la 1877, la care târg-ocnenii au luptat. Autorul, la p. 112, arată cli.
populaţia oraşului a sprijinit războiul drept, de eliberare, cu eforturi
consideraile. Iar comunitatea armeană din Târgu-Ocna a ales un
comitet care a strâns sume însemnate pentru armată. Astfel Telegraful
sublinia la 12 iunie 1877 cli. .armenii au luat parte alături de români la
toate luptele pentru apărarea libertăţii patriei. Azi, ei din nou fac
dovada contribuţiei patriotice• (extras din I. Popescu-Puţuri, N. Copoiu,
Masele populare în războiul pentru cucerirea independenţei
absolute a României 1877-1878).
Primul Război Mondial pârjolea Moldova. Au luptat cot la cot,
pe front, români şi armeni. Sângele lor la fel a înroşit pli.mântul la
Mărăşti, Mărăşeşti, Cireşoaia, Oituz, Tecuci. Petru Munteanu, avocat de
obârşie armeană, luptli. cu Regimentul 2 Roşiori şi este decorat cu
.Steaua României•. La 15 noiembrie 1916, cade prizonier. în 1949, este
expropriat şi evacuat din casă. Şi tata a luptat, a fost rănit, a cbut
prizonier. Apoi, la câţiva ani, s-a însurat.Ne povestea despre faptele pe
front ale Regelui Ferdinand, de prezenţa în mijlocul lor a generalilor
Berthelot, Prezan şi Averescu. Istoria războiului pentru reîntregirea României (1916-1919), de C. Kiriţescu, ocupa un loc de cinste
în casa părintească, iar tata însemnase la p. 537, în dreptul luptelor din
august 1917: .Când am căzut prizonier•. Oraşul a ştiut să cinstească
memoria fiilor săi căzuţi în apărarea meleagurilor. S-a ridicat
Monumentul Independenţei (1910), închinat eroilor de la Plevana, apoi
altele sânt închinate celor peste 14.000 de eroi jertfiţi în Primul Război
Mondial. Astfel, pe Măgura ,.Muntele eroilor", la Cota 507, s-a ridicat un
monument, o biserică şi un muzeu, inaugurate în 1928. Se comemorează
de înălţare, prin slujbe, eroismul şi sacrificiul miilor de ostaşi şi al celor
107 fii ai Târgu- Ocnei. A mai venit un război şi a răsărit alt cimitir
pentru ostaşii sovietici, doar pietre simple, cu câte o stea roşie. Dar
românii unde sunt? Abia în 1993 s-a ridicat un monument eroilor din al
Doilea Război Mondial.
Oraşul are multe lăcaşuri de cult: 19 biserici (14 ortodoxe, 4
catolice, 1 armenească, şi 4 sinagogi). Dintre cele ortodoxe, t sânt
monumente istorice: Biserica „Răducanu" (din 1664, apoi la 1763
refăcută de logofătul Radu Racoviţă), „Cuvioasa Paraschiva" (sec. XVI),
refăcutli. de mare spătar Dediu Codreanu, socrul domnitorului Mihai
Racoviţă, .Sf. Gheorghe" (1761) şi .Sf. Nicolae" (1758). Biserica .Sf.
Nicolae" se află în centru, fiind cea mai veche din oraş, din 1580. Se zice
căa fost armenească la origine, transferată ortodocşilor în 1846. Aici s-a
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ridicat tot pentru eroii din Primul Rbboi Mondial un obelisc cu o placl
comcmo.rativă. în cimitir îşi dorm somnul de veci 69 de ostaşi p ofiţeri
cizuţila datorie. MormAntul.191-am privit mereu cu pi~ al eroului
Sion, cel care a dat şi numele copilăriei melc. Două tunuri de campanie:
stdjuiegc mormintele, cretnd o atmosferl solemnă. în oraşe cunoscut
drept .Cimitirul. cu tunuri". Ansamblul. a fost amenajat la 1932, de
Societatea „Cultul eroilor•.
Comunitatea armeneascl din Târgu-Ocna a ridicat şi alte 1rei
biserici, la Vfileni, tn 1600, 1700 şi 1825. cm.torul armean Minas
Plljlfkian menţiona tn cartea sa el aO statistic:A a armenilor din 1809
înregistra la largu-Ocna o biseric:A de lemn, unde slujea un preot fi Wl
anagnost. La acea dată. comunitatea armeană era format! din 29 de
familii" (p. 161). La sflrşitul. secolului XVIII, armenii alcătuiau o comunitate putemicll şi numcro.ulL tn apecial erau negustori, fiind aşezaţi
compact în cartierul Văleni, pe malul stâng al pârâului V'akica.
Se arată tn. volum el. pe la 1765, armenii au ridicat Biserica
,.Sfănta Născătoare", care va fi n:clădită din cărămidă între anii 18.201825 de hatmanii Grigoriu, Şteflnescu fi epitropul. coloniei arme-neşti.
Mikoia.a. Bi.serica este aseminătoarc celor arme:nefti din Moldova. într·
o împrejurare, tn toamna anului 2000, PC Arhimandrit Vicar Baronian
s--a exprimat, spre bucuria mea, el ,.Diclieri în ţarl o biserici armenească nu e aşezată într-un loc atAt de frumos, de pitoresc, ca tn Tg.
Ocna".
Cimitirul. armenHC ce tnconjoari Biserica „Sfănta Nlscătoare"
este cel mai vechi monument armean exiate:nt pe teritoriul. judeţului

Baciu. Sunt interesante pietrele de mormânt ale vechilor familii. Aici

odihnesc mofii fi atrimoşii. bunicii mei, rude, prieteni. Şi-a găsit odihna
în toamna anului 1999 şi Lambrinus Bogdan, virul meu. profesorul drag
al multor gene.raţii de tineri, poate cel mai iubit fÎ respectat cetăţean al
oraşului, pentru generozitatea lui deosebită, tatăl preotului nostru
Ezra.s Bogdan.
Dincolo de Cimitir este Penitenciarul deţinuţilor bolnavi de
TBC („Castelul° -donaţia.domnitorului Grigore Ghica), un.de fi-au glsit
sîarşitul. şi peste 40 de deţinuţi anticomunişti. cărora li s·a ri.di.cat o
tro.iţldupl.1989.

Din carte aflăm personalitlţile care au vizitat şi au scris uneori
despre Târgu-Ocna. Amintesc, nu exhaustiv, pe N. Iorga, M.
Kogălniceanu, Nicu Gane, M. Sadoveanu (tmcnmările cipraralai
Gheorghi~), lon Creangă tn drum spre Silnic la tratament, Costache
Negruzzi (Pelerinaj la Tirgu·Ocna); Ia 1852, V. Alecaandri venea la
bW'licii dinspre mami, iar unchiul preferat Mihai Cozoni i-a inspirat
poezia Andrii Popa (1843). .Alexandru Vlahuţl ac.ria tn Rom.Ania
pitorea.tel el este „un orăşel driguţ cuibirit pe apa Trotu.şul.ui, între
mă.guri acoperite cu vii ti livezi". S-a plimbat apoi prin t:Arg Costache
Con.acltl (1810). mitropolitul. Veniamin Costache (1816), Wilhelm de

Kotzebue {1846), fratele consulului rus de la Iaşi. S-a stabilit aici
magistratul Gh. Sion, s-a Dă.scut Elle Michăilescu, ajuns prim-dirijor la
capela Ortodox! din Paris (1892- 1894). Poetul Ion Catina, nlacut la
Târgu-Ocna, va fi primul român care călătorc,tc în Africa între
1900-1906. Costache Negri, unul dintre marii susţin!tori ai Unirii, fo.st
diplomat la Constantinopol. scriitor fid'etnicallui.Alexaudrul Cuzati
prietenalluiM.KogAlniceanusestabileştedefinitivtnacestcolţdeţară

(scria fiicei sale Iose:fina, când e.ra plecat, tn 1861: .Iubeac mult odihna şi
niciodatAnumi-aplrutmaimultdudupămodestaşisiricicioasamea
cllsuţl din Ocnaj. Principele Carol I ll vizitea.m, la 24 august 1866, dar
C. Negri refuzi să revină tn via4a politici. Preferi să se retragi discret.

d.-fi continue paaiunea de numismat, de colecţionar de tablouri, sl
cultive portocali, lămâi, rodii, cirqe, spre pilda celor din jur. „ ÎŞI
doarme, din 1876, somnul vqDic laBiserica ,.R.lducanu•, cllruiadoamna
Elena Cuza i-a adăugat o modestă stelă în 1877. O statuie a dlplomahllui
fÎ scriitorului C. Negri strlljuiefte centrul oraşului, realizatl tn 1941, de
sculptorul D. Bârlad, şi un bust realizat de Karl Storck se află la Muzeul
de Istorie al oraşului.

Date istorice valoroase despre oraş aparţin unor istorici şi
ca.: D. Cantemir (Deacriptio Moldaviae). R. Vulpe, H. Dj.
Siruni, D. Cantacuzino, C. Giurescu, AL Odobescu, D. Vitcu. Au mai
scris localnicul Gheorghe Iordache, apoi T. S!ndulescu, C. Mătasl etc.
Pictorii Gh. Petraşcu realizeazl două. pânze (tn 1906 şi 1913), care azi
sânt 1n Muzeul Naţional de Artă din Bucureşti. Peisajele i-au inspirat şi
pe Şt. Popescu, I. Jser fi E. Panaiteanu-Bardaaare. Despre asistenţa
medicală din Tg.-Ocna a scris dr. Paul Pruteanu.. Flora din zona târgocneanl a fost atudiatl de trei botanifti strllini:J. Edei {1835),J. Szabo şi
Cb. Guebbard (1848).
O carte de suflet, ca o icoanl frumoasll tn. su!let:ul meu, Iatoria
Orafului Târgu-Ocna, unde o comunitate armenească a fost puternic
implicati în viata târgului şi a avut o t:rlllie hamicll pe aceste meleaguri
de basm. O lectură agreabilii. bogată în înfoxmaţii Autorul aduce în
atenţia cititorilor istoria W\ui tArg un.de s-au întâmplat. .• multe tn cele
patru secoh! de la atestarea sa, din 18 ianuarie 1599. Nlvălirile turceşti.
rlzboaiele au adus bombardamente, ruine, morţi. jefuirea petrolului de
ruşi prin .SOvrom", dar el s-a :ridicat mereu ca pasărea Phoenix. Fili
literaţi

t:ârguluiliplstreazlînsufletoluminoasll.şiduioasllamintire.
Oare.„ sarea de aici ne-a folosit pentru toati viaţa noul,

răsp~diţi„. ca

celor
sa.rea p!mântul.ui, departe de locul natal TAltGU-

OCNA?

EcaterinalONESCU
1n .,Arar.at", Periodic al Uniunii.ArmenilordinRomAnia,
Pon.datîn 1924 (seri.enoull),anulXII,m.14 (227).16-31iul.ie
2001,p.4-5
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Ediţii
IstoriailustratăaoraşuluiTârgu Ocna, Din cele mai
vechi timpuri până la 1918, Oneşti, Editura Aristarc. 2003, N

+2S6p.

lstoriailustrati a Ol'afuluiTârgu Ocna, Din.cele mai
vedrl timpuri pini la 1918, Oneşti. Ed. Magic Print, 2009,
360
P·
Referinţe
BUSNEA, Dan Romulu.s. ktoria o1'8.f11lul Tirgu Ocna .lamati la
penitenciar, în.Observator de Bacău", 25 noiembrie 20Cl9.
BUSNEA, Dan Romulus, btoricul Corneliu Stoica, Invitat al
miDmilor delim:venti. tn ,.2:ianil de Bacău", 3 Allgust 2009.
LUPU, Vali. Lanw-e de carte lnediti, în hUp:Jwww. Info Trotuuo,

20 noiembrie 20Cl9.
MORARU, Ion, .Lumina cir1il" la Pe.nitend.a:rul Spital dinThgu
Ocna, în .Oneştibpn!s", 26 nolembrie 2009.
PATRĂŢEANU, Luminiţa, Apariţie editoriali de marei., ln
,.Monitorul de Be.c:liu", 25 sept. 2003.
P!TRĂŢEANU, LwzWlita, Monografia Ol'afulai Tg. Ocna. latmie
fiartl,4eopotrlvl,tn,.MonitoruldeBadiu",14iioiemhrle2003.
RUGINĂ. CltllliD, Recenzie, Comcli.u Stoica, Istoria iluatratl a
o.rqulaiTArp-Ocna,Dineele mai vechi timp1Ui pinlla 19UJ,EdlţiaaII-a,
rcvăzutl Ji completatl, 359 p., Editura Magic P.r:illt, 20(19, tn • Variante", VDI. nr.
16,2010,p.118-119.
TURBATIJ, Maria, ~. Corneliu Stoica, lato.da ilu1tratl a
o.rqulaiTirr;v-Ocna.Dineele mai vechi timp1Ui pAnlla 19UJ,EdlţiaaII-a,
rcvăzutl fi completat!, 359 P~ Editura Magic Print, 2009, 111 .Acta BacoYicnsia.•,
Iv; 2009, p.473-481.
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l..ansare de carte
Monogrcl ia ora,ului Târgu Ocna
Istorie 'i artă, deopotrivă
Aflată
apărea

sub tipar, ,.Monografia

oraşului

Tg. Ocna" va

în circa două săptămâni, sub egida Editurii „Aristarc" a

Fundaţiei Naţionale „George Călinescu" din Oneşti. Monografia este semnată de istoricul Corneliu Stoica, autorul
primului dicţionar complet al Văii Trotuşului. Lucrarea se
anunţă a fi una de excepţie, în peisajul editorial naţional. Ea
cuprinde, în premieră, o serie de date şi poze inedite legate de
istoria aşezării moldave, de apariţia şi dezvoltarea în perimetrul
geografic al Băilor Năstăsache din Tg. Ocna, precum şi ale Băilor
Slănicului Moldovei. Interesant se anunţă capitolul rezervat
personalităţilor legate în timp de istoria ţinutului, precum prinţesa Cantacuzino-Enescu. Costache Negri, Gheorghe Petraşcu,
Gabriela Adameşteanu. Calităţii de cercetător pasionat, a istoricului Corneliu Stoica, i se adaugă şi cea de artist, remarcabile
fiind compoziţiile sale în domeniul artei fotografice. Corneliu
Stoica reuşeşte să redea, aidoma unui pictor, panorama aşezării
Tg. Ocna, întregul ansamblu fiind realizat dintr-o serie de alte
ilustrate, parcă alipite cu penseta, fără ca ochiul fin şi avizat să
sesizeze.
Sigur, criticii în materie, vor remarca la momentul
apariţiei, talentul excepţional, care dă lucrării un puternic
caracter artistic.
De amintit faptul că profesorul Corneliu Stoica a semnat
în timp o serie de lucrări, precum: „Dicţionarul istoric al
localităţilor trotuşene" (trei ediţii), „Istoria oraşului Tg.
Ocna, din cele mai vechi timpuri şi până la 1918" şi
numeroase studii academice în numeroase reviste de gen.

Luminiţa Pătrăţeanu

în „Monitorul de Bacău", nr. 258 (2301).14 noiembrie
2003,p.6

Inedită lansare de carte

la Târgu Ocna
La clubul cadrelor de la Penitenciarul Spital Trrgu Ocna a
avut loc vineri, 20 noiembrie, lansarea cărţii „Istoria ilustrată a
oraşului Târgu Ocna din cele mai vechi timpuri până la
1918", care îl are ca autor pe reputatul profesor de istorie
Corneliu Stoica. „Volumul reprezintă o invitaţie şi o provocare,
în acelaşi timp, de a cunoaşte un vechi oraş moldav. Este o
călătorie în timp într-un oraş al sării, cu o aşezare geografică de
excepţie, care a fost şi nu va mai fi niciodată aşa cum l-au
cunoscut generaţiile de până la 1918", a declarat prof. Corneliu
Stoica. La eveniment au participat colaboratori externi ai
penitenciarului, funcţionari publici cu statut special, oficialităţi.
locale, reprezentanţi mass-media. Profesorul Corneliu Stoica
este laureat al premiului ,,Eudoxiu Hurmuzaki" al Academiei
Române pentru lucrarea „Valea Trotuşului. Enciclopedie" şi
a fost declarat în acest an „Cetăţean de onoare al oraşului Târgu
Ocna".

Romulus Dan BUSN EA
în „Ziarul de Bacău", din 23 noiembrie 2009

O carte necesară
Unul dintre oraşele reprezentative pentru istoria vieţii
urbane în România este Târgu Ocna. Evoluţia sa în timp susţine interesul pe care i-l dedică specialiştii în cercetarea trecutului, dorinţa turiştilor din ţara noastră şi din străinătate de a-l
cunoaşte, mândria de a fi cetăţean al său a celor care îl locuiesc şi îl înfrumuseţează în zilele noastre.
Tezaurele monetare elenistice şi cele din epoca romană
descoperite aici, numeroasele documente de cancelarie
domnească emise de Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare şi
Sfânt, Petru Rareş şi de alţi glorioşi domnitori ai Moldovei,
alte acte româneşti şi străine din epoca feudală, modernă şi
contemporană păstrate în diferite arhive europene demonstrează cu prisosinţă importanţa istorică, economică, strategică, culturală, turistică şi spirituală a oraşului Târgu Ocna.
Acestui stăvechi centru al civilizaţiei şi culturii noastre
urbane îi este dedicată ampla sinteză istorică pe care domnul
profesor Corneliu Stoica, eminent cercetător al trecutului,
laureat al premiului Eudoxiu Hurmuzaki al Academiei
Române, a intitulat-o Istoria ilustrată a oraşului Târgu
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Ocna.
Publicând

această nouă sinteză istorică.

Editura Magic
Print demonstrează încă o dată consecvenţa, exigenţa profesională şi dăruirea cu care urmăreşte realizarea programului
ştiinţific şi cultural prin care s-a impus în ţară şi în lume.
După ce a tipărit, tot sub semnătura domnului profesor
Corneliu Stoica, masiva enciclopedie Valea Trotu,ului
(2006), Editura Magic Print oferă publicului o nouă lucrare,
demnă de cele mai severe criterii ştiinţifice şi tehnico-tipografice, capabilă să corespundă unui larg orizont de aşteptare.
Istoria ilustrată a oraşului Târgu Ocna se impune ca o
lucrare aptă să le vorbească iubitorilor de cultură despre ceea
ce este demn, durabil, semnificativ, spiritual, înălţător şi
frumos în firea noastră. a românilor de pretutindeni.
Publicăm acest volum cu sentimentul că îndeplinim o
datorie morală şi patriotică. un act de cultură care ne
reprezintă.

primul rând valoarea istorică şi documentară, rezultată din
munca tenace de prelucrare şi sintetizare a unui volum imens de
date istorice achiziţionate prin cercetarea îndelun-gată în
arhive, biblioteci, institute şi muzee din ţară şi din străinătate.
Autorul a studiat un număr impresionant de surse documentare:
vestigii arheologice si numismatice pentru preistorie/protoistorie şi, în plus, documente şi cronici interne şi externe,
inscripţii şi documente bisericeşti, relatări ale unor călători
străini, hărţi, fotografii, colecţii, microfilme. Nu au fost neglijate
nici monografiile şi alte lucrări ale înaintaşilor referitoare la
istoria oraşului Târgu-Ocna, în general tot ce s-a scris anterior
referitor la istoria oraşului (în bibliografie sunt menţionate
lucrări scrise de Carol de Hodocin - 1849, C. Negruzzi - 1853,
Georgie Sion-Gherey - 1881, Ortenzia Racoviţă- 1895, Nicolae
Iorga - 1916, Gheorghe Ghibănescu - 1890, Dr. Emanuil Anca
-1939, Gheorghe Iordachi- 1940, Teodor Săndulescu - 1965,
Ştefan Pelin - 2002 -Târgu-Ocna - monumente şi persona-

Maria DOHOTARU

lităţi, ş.a.)

postfaţă la

A rezultat în final o amplă lucrare de sinteză, într-o
prezentare modernă şi atrăgătoare, o monografie istorică
elaborată după cele mai riguroase norme ale cercetării ştiin

Corneliu Stoica, Istoria ilustrată a
oraşului Târgu Ocna din cele mai vechi timpuri
până la 1918, Oneşti, Editura Magic Print, 2009, p. 359

ţifice.
Ediţia a 11-a a acestei monografii reprezintă o variantă
actualizată a primei ediţii, realizată prin rescrierea unor texte şi

Recenzie
Primul lucru care îţi vine în minte când vezi pentru prima
lucrare este versul arghezian „Carte frumoasă,
cinste cui te-a scris" pentru că, înainte de orice, avem în faţă o
carte deosebit de frumoasă, excelent tehno-redactată pe hârtie
de foarte bună calitate - o carte care ar onora orice bibliotecă.
Prin această elaborată monografie istorică, autorul,
reputatul profesor şi istoric Corneliu Stoica, laureat al premiului
Eudoxiu Hurmuzachi al Academiei Române (18 decembrie 2008
pentru lucrarea Valea Trotuşului. Enciclopedie). se dovedeşte nu numai un cercetător neobosit al istoriei oraşului TârguOcna, în general al istoriei zonei trotu-şene (lucrări anterioare:
Dicţionarul istoric al localităţilor trotuşene, Editura
Aristate, Bacău, 1997, Istoria oraşului Târgu-Ocna din cele
mai vechi timpuri până la 1918, Ed. I, Bacău, 1995 şi ediţia a
Il-a, Oneşti 1999, varianta ilustrată a aceleiaşi lucrări, ediţia I,
Oneşti 2003 şi Valea Trotuşului. Enciclopedie, Editura Magic
Print, Oneşti, 2008), ci şi un perfecţionist în adevăratul sens al
cuvântului, depăşind cu fiecare lucrare publicată noi limite
ştiinţifice şi profesionale.
Desigur că nu considerentele de ordin estetic repre-zintă
elementul definitoriu cel mai relevant al acestei lucrări, ci în
dată această

prin completarea acesteia cu noi informaţii şi materiale
ilustrative, rod al continuării neîntrerupte a cercetării istorice şi
al valorificării unor noi surse documentare din patrimoniul
istoric şi cultural al oraşului. Trebuie, de asemenea, să menţio
năm aparatul critic, bibliografia bogată şi multitudinea de anexe
documentare, care fac din această lucrare „un veritabil ghid
pentru toţi cei care doresc să cunoască sau să cerceteze mai
profund istoria oraşului Târgu-Ocna" (n.a).
în prefaţa, sugestiv intitulată „Târgu-Ocna - Salzburgul
României" dna Floarea Ivanof, primar al localităţii, face o
sumară prezentare a oraşului, menţionând sprijinul autorităţi.lor
locale pentru apariţia acestei cărţi, pe care o consideră - un dar
făcut cetăţenilor oraşului, dar şi tuturor celor care au cunoscut şi
îndrăgit acest fermecător oraş".
Urmează „Cuvânt înainte", în care autorul îşi divulgă
intenţia: aceea de a ne prezenta, printr-o „călătorie în timp",
„povestea" oraşului Târgu-Ocna aşa cum l-au cunoscut generaţiile trecute, pentru că, din păcate, „deceniile 8 si 9 ale secolului
trecut au fost devastatoare pentru patrimoniul arhitectural şi
istoric al oraşului, distrugându-se practic „centrul istoric", adică
„inima oraşului" (n.a.). Se face în continuare o scurtă descriere a
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istoriei zbuciumate a oraşului cu suişuri şi coborâşuri (perioada
de înflorire a oraşului, care „timp de aproape trei secole a fost ...
cea mai importantă aşezare de pe Valea Trotuşului", urmată de
distrugerea acestuia în timpul Primului Război Mondial,
refacerea localităţii în perioada interbelică şi demolarea masivă
în anii regimului comunist), dar şi cu câteva recorduri zonale şi
naţionale - „primul şi singurul centru de exploatare a sării din
Moldova", „prima sondă de foraj mecanic din România", „primul
funicular din ţară" ş.a. în continuare se descriu sursele documentare, autorul aducând un sincer omagiu tuturor înaintaşilor
care au adus contribuţii la cercetarea istoriei localităţii, precum
şi mulţumiri tuturor celor care, într-o formă sau alta, au sprijinit
apariţia lucrării.

Ca structură, Istoria oraşului Târgu-Ocna din cele
mai vechi timpuri până la 1918 este organizată în şase
capitole distincte.
Primul capitol intitulat Scurte consideraţii de geografie
urbană este structurat în mai multe subcapitole tematice

(Personalitatea geografică a oraşului Târgu-Ocna şi a împrejurimilor sale, Personalitatea fizico-geografică a oraşului, cu Aşeza
rea geografică şi limitele, Geologia, Seismicitatea, Resurse ale
subsolului, Relieful, Hidrografie, Clima, Solurile, Vegetaţia,
Fauna, Arii naţionale protejate, Potenţialul economico-geografic,
Evoluţia administrativ-teritorială, Poziţia geografică, Originea şi
evoluţia oraşului, Aşezarea oraşului, Evoluţia teritorială), care,
prin bogăţia informaţiei scrise, prin hărţile, schemele şi imaginile atent selecţionate, dau imaginea geografică de ansamblu
asupra localităţii şi împrejurimilor sale. Al doilea capitol, Milenii
de locuire în vatra şi împrejurimile oraşului Târgu-Ocna cuprinde
subcapitolele: Paleoliticul (destul de modest reprezentat de vestigiile istorice descoperite în această zonă), Neoliticul (reprezentat
în special de cultura cucuteniană; se prezintă şi o minunată
colecţie de imagini pictografice cu vase aparţinând acestei
culturi, descoperite în situl arheologic Podei-Tiseşti), Preistoria
zonei Târgu-Ocna, cu date istorice şi imagini structurate în
secţiunile Epoca bronzului şi Prima epocă a fierului, Zona TârguOcna în antichitate (cuprinde date istorice referitoare la Epoca
clasică geto-dacă şi Perioa-da etnogenezei româneşti) şi Zona
Târgu-Ocna la începuturile Evului Mediu. în ultimul subcapitol

se prezintă evoluţia culturii materiale în zona trotuşeană, care se
distinge prin prezenţa, alături de elementele culturii autohtone
şi a elementelor din cultura romano-bizantină, iar mai târziu din
cultura slavă (sec. VI-Vil), subliniindu-se faptul că trecerea
populaţiilor migratoare (goţi, huni, slavi - sec. IV, pecenegi,
cumani, tătari - sec. XI-XIV, „nu au putut disloca populaţia

locală". O altă caracteristică a zonei trotuşene o reprezintă
stabilirea aici a unui mare număr de români „ungureni", maghiari şi secui (până la sfârşitul sec al XVIII-iea), care, conform
tradiţiilor locale, au contribuit la „începutul exploatării sistematice a sării în zona Oituz şi Târgu-Ocna".
Capitolul al treilea, Evoluţia localităţii Târgu-Ocna în
Evul Mediu (până la începutul secolului al XVIH-lea) prezintă
informaţii cuprinse în: Primele atestări documentare (la începutul secolului al XV-lea apar primele informaţii despre unele
sate care vor constitui nucleul localităţii numite iniţial Ocna autorul consideră că satul Stoeneşti, situat pe pârâul Vâlcica,
reprezintă vechea denumire a satului Ocna), Începuturile
exploatării sării în zona Târgu-Ocna (prezintă, pe baza documentelor cercetate, argumente pro şi contra legate de apariţia şi
localizarea primelor exploatări de sare din zona trotuşeană; tot
aici se dă un fragment dintr-un document din 4 octombrie 1591,
întărit cu sigiliul târgului Trotuş, care atestă una din ocupaţiile
de bază ale locuitorilor - mineritul), Instaurarea monopolului
domnesc asupra exploatării sării din zona Târgu-Ocna (monopolul domnesc se instituie pe la mijlocul secolului al XV-lea),
Prima menţiune documentară a satului Ocna (datează din 18
ianuarie 1599, pe vremea domnitorului Eremia Movila, satul
Ocna având, după aprecierea făcută de Marco Bandini în anul
1646, circa 300 de case), Începuturile târgului Ocna, Oraşul
medieval Târgu Trotuş, secolele VIV-XVlI(o selecţie de fotografii
conţinând cele mai reprezentative exponate arheologice ale
perioadei amintite: topoare, unelte agricole, chei, podoabe, vase
de olărie, arme, cahle decorative, biserici ctitorite în această
perioadă etc), De la moşiile donative la Domeniul Ocnei (se prezintă istoria moşiilor donative Stoeneşti, Tiseşti, apariţia şi
definirea domeniului domnesc), Despre cămăraşii de ocnă şi
birăi (cămăraşii erau reprezentanţi domneşti cu atribuţii în
administrarea ocnelor - este prezentată o listă a acestora, iar
birăii, şefi ai corporaţiilor şavgăilor, răspundeau de lucrători, de
regulă oameni condamnaţi pentru diverse delicte), Privilegiile
şavgăilor (lucrători specializaţi în tăierea sării din ocne), Mărtu
riile călătorilor străini despre exploatarea sării (cuprinde citate
din mărturiile călugărului minorit Paolo Bonnicio din Malta,
misionarului catolic Marco Bandini, cronicarului turc Evlia
Celebi, colonelului austriac I. C. Weiss şi ale domnitorului
Dimitrie Cantemir în a sa Descriptio Moldaviae), Tehnica
extragerii sării (se prezintă tehnica exploatării sării în perioada
amintită şi schema instalaţiei numită crivac, cu care sarea, sub
formă de blocuri tăiate în adâncul ocnei era ridicată la suprafaţă), Comerţul cu sare (transportul sării se asigura cu ajutorul
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carelor, spre destinaţii ca Polonia, Ucraina, Turcia; se constată
concurenţă între producătorii de sare din Ţara Româneasca şi
Transilvania), Drumurile sării (sunt menţionate drumurile
Sculenilor, Lipcanilor, Ocnei, Braşovului, Ghimeşului), Forme de
proprietate, Ascensiunea târgului Ocna (informaţii în legătură cu
dezvoltarea meşteşugurilor curente, ale celor aferente exploatării sării, construcţiile şi zugrăvitul, comerţul şi rela-ţiile

economice, care au contribuit la dezvoltarea localităţii, târgul
Ocna devenind un important centru comercial), Evenimente
politice care au marcat evoluţia târgului Ocna (oraşul TârguOcna a reprezentat o adevărată „placă turnantă" în relaţiile
dintre Moldova şi Transilvania; sunt descrise şi evenimente
dramatice, cauzate de invazii ale tătarilor, turcilor, ungurilor,
secuilor, polonezilor, suedezilor, care nu au putut să împiedice
totuşi dezvoltarea localităţii, aceasta devenind, la sfărşitul
secolului al XVIII-iea, una dintre primele cele mai importante
aşezări din Moldova; se dau informaţii cu privire la tezaurul de
aspri otomani de la Târgu-Ocna).
Capitolul al patrulea, Dezvoltarea oraşului Târgu-Ocna în
epoca moderna (până la 1918) cuprinde: Descrieri ale oraşului de
la sjărşitul secolului XVllI şi prima jumătate a secolului XIX
(conţine descrieri ale localităţii făcute de preotul secui Peter
Z6ld (1766-1767), elveţianul Franz-Josef Sulzer - 1776, medicul
şi naturalistul austriac Baltazar Hacquet -1788, călugărul
armean Minas Băjăşchian - 1808, contele Feodor Karaksay 1818, preotul secui Gego Elek - 1836, Mihalic de Hodocin 1849, Costache Negruzzi - 1852); Evoluţia demografică cuprinde secţiunile: Evoluţia numărului de locuitori (pentru
localitatea Târgu-Ocna secolul al XVIII-lea reprezintă apogeul
dezvoltării, o creştere teritorială de 11503 şi a populaţiei de
2003, autorul numindu-l „secolul Târgului Ocna"); Densitatea
urbană (organizarea teritorială a localităţii); Compoziţia
populaţiei (în secolul al XlX-lea populaţia oraşului era formată
din boieri, negustori, meşteşugari, slujbaşi, rufetaşii ocnei, slugi,
robi ţigani, haimanale, vagabonzi şi cerşetori); Compoziţia etnică
(populaţie eterogenă, fiind reprezentată de români, secui,
unguri, armeni, greci, evrei, turci, ţigani); Structura familială;
Mişcarea naturală a populaţiei; Mobilitatea populaţiei (în ultimele trei subcapitole autorul face analize comparative utilizând
date din catagrafiile anilor 1774, 1832 şi recensămintele din anii
1860, 1899 şi 1912); Călători străini despre bogăţiile naturale ale
zonei Târgu-Ocna (sunt prezentate extrase din mărturiile unor
călători străini ca elveţianul Franz-]osef Sulzer, consulul prusac
J.D.F. Neigebauer, generalul rus Langeron, contele Feodor
Karaksay etc., care vorbesc despre Târgu-Ocna, în special în

legătură

cu exploatarea sării, principala bogăţie a zonei);
din care fac parte următoarele subpărţi:
Exploatarea sării (cu informaţii privind importanţa deosebită pe
care exploatarea sării o avea de-a lungul timpului, evoluţia
tehnologiilor de extragere a sării de la procedeele manuale până
la utiliza-rea maşinilor cu aburi - 1875, a morilor de măcinat 1888 şi a maşinilor electrice rotative de perforat sarea - 1914,
descrierea şi organizarea forţei de muncă, dinamica producţiei
de sare, aceasta ajungând în anul 1825 la 25-30 milioane ocale);
Industria petrolului (aflăm că aceasta începe să fie exploatat la
sfărşitul secolului al XlX-lea cu metode manuale, modernizarea
fiind în strânsă legătură cu pătrunderea capitalului străin
francez, începând cu anul 1864 (Olivier de Lalande) şi apoi a
capitalului românesc, la sîarşitul secolului XIX şi începutul
secolului XX); Meşteşugurile şi mica industrie (se enumără şi se
descriu: meşteşugurile alimentare, prelucrarea pieilor, ţesutul şi
prelucrarea ţesăturilor, prelucrarea lemnului, fierăritul, exploatarea carierelor de piatră etc. Aflăm că în anul 1832 industria
oraşului cuprindea 53 de "fabrici" dintre care una de lumânări, 8
ferăstraie, 2 velniţe, 6 mori şi 10 fierării); Activităţile comerciale
(vechile documente menţio-nează un număr mare şi diversificat
de pieţe şi iarmaroace, de negustori: bogasieri, cavafi, crâşmari,
bacali, precupeţi., abagii, băcani, cafegii etc. şi, de asemenea,
legături comerciale dezvoltate); Activităţile agricole (Agricultura tradiţională a fost practicată neîntrerupt de o parte din
locuitorii urbei în toată perioada cercetată; pomicultura, viticultura, apicultura, creşterea animalelor, cultivarea cerealelor,
cartofilor, nutreţurilor etc. au constituit preocupări de bază, în
special pentru locuitorii mahalalelor Tiseşti, Viişoara, Gura
Slănicului, Văleni, Gălian sau Vâlcele. în scrierile lor, scriitori ca
C. Negruzzi - 1852, Al. Vlahuţă - 1900 şi M. Sadoveanu - 1903
aduc mărturii importante în acest sens); Transporturile în epoca
modernă (Se prezintă evoluţia mijloacelor de transport, de la
carul cu boi la transportul pe calea ferată şi a cailor de transport:
moderni-zarea drumurilor, utilizarea funicularelor, construcţia
de poduri şi tunele etc); Forme de proprietate pe Domeniul Ocnei
(un subcapitol foarte documentat privind formele şi dinamica
proprietăţii, fiind prezentate mărturii dintr-o serie bogată de
documente: hrisoave domneşti ale unor domnitori ca Ştefan cel
Mare - 1466, Scarlat Grigore Ghica - 1758, Alexandru Mavrocordat-Firaris - 1785, Alexandru Grigore Ghica - 1849, hotăr
nicii, acte de vânzare etc); Evoluţia instituţiilor locale. !nfiinţarea
Eforiei (Este prezentat procesul dificil de înfiinţare a structurilor
administrative, a delimitării geografice şi organizării Eforiei,
proces care îşi găseşte rezolvarea abia în anul 1846, în timpul
Evoluţia economică
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domnitorului Mihail Sturdza. Sunt amintiţi. primii preşedinţi ai
Eforiei: spătarul Ion Lăceanu (1846-1852) şi G. Enescu (18521853)); Activitatea Primăriei (prin legea administrativă din 1864,
Eforia se transformă în Primăria comunei urbane Târgu-Ocna;
în componenţa oraşului intrau iniţial şi localităţile Gura
Slănicului, Geoseni, Mosoarele, Păcuri, Văleni şi Vâlcele. TârguOcna va fi şi reşedinţa plăşilor Ocna, Trotuşul, Tazlăul de Jos,
Dănnăneşti); Realizări edilitare şi urbanistice (se prezintă date şi
mărturii privind evoluţia lucrărilor edilitare şi de urbanism
referitoare la iluminatul public, alimentarea cu apă, canalizarea
oraşului, pavarea şi sistematizarea străzilor, punerea în valoare a
apelor minerale. La jumătatea secolului al XlX-lea Târgu-Ocna
devine staţiune de tratament); lnvăţământul (date privind
introducerea învăţământului de stat, începând cu anul 1833 şi
despre înfiinţarea primelor şcoli: Şcoala nr. 1 de Băieţi „Grigore
Ghica"- 1839, Şcoala nr. 2 de Băieţi „Costache Negri" - 1852,
Şcoala nr. 1 de Fete ,,Principesa Elena" - 1858, Şcoala nr. 2 de Fete
„Spiru Haret" - 1899, Şcoala Primară Mixtă Vâlcele -1899,
Şcoala Inferioară de Meserii - 1898, unele şcoli particulare de tip
pension (1890 - 1902), Şcoala Primară Mixtă Gura Slănicului 1908, Şcoala Profesională de Sericicultură -1912, Gimnaziul de
Băieţi „Oituz" şi Gimnaziul de Fete - 1918); Sănătatea, înfiinţarea şi activitatea spitalului (autorul prezintă istoria dezvoltării serviciilor medicale, aspecte legate de înfiinţarea primului
spital, inaugurat la 1 septembrie 1851, descrierea şi organizarea
acestuia); Farmacii şi farmacişti (prima farmacie, numită La
Speranţa, s-a înfiinţat în anul 1849 prin hrisov domnesc);
Penitenciarul (descrieri ale condiţiilor de detenţie ale ocnaşilor;
înfiinţarea primei închisori în 1855), Cazărmile (prima cazarmă
din Târgu-Ocna este atestată documentar în 1836. Sunt prezentate fragmente evocatoare privind viaţa cazonă din scrierile lui
M. Sadoveanu); Judecătoria (s-a înfiinţat în 1832, aspecte
organizatorice şi de personal); Unitatea de pompieri (înfiinţată in
1850, evocarea incendiului din 1883); Poşta (primul Oficiu poştal
s-a înfiinţat în anul 1861 şi sunt prezentaţi primii diriginţi);
Ocolul silvic (s-a înfiinţat în 1910, se dau date istorice privind
apariţia şi evoluţia acestuia), Lăcaşuri de cult şi conace (o
secţiune cu mare putere de sugestie, cu date şi mărturii referitoare la biserici, sinagogi, hanuri, clădirile oficiale reprezentative, principalele case şi castele ale unor familii renumite:
Costache Negri, Vasile Sturdza, Dimitrie Cozoni etc.); La belle
epoque (prezintă perioada de la cumpăna veacurilor XIX-XX, cea
mai frumoasă şi romantică din istoria oraşului, cu descrieri
pitoreşti ale unor scriitori ca Maria Cantacuzino-Enescu,
George Sion-Gherey, Duiliu Zamfirescu, Nicolae Gane, C.

Negruzzi, M. Sadoveanu, N. Iorga); Activitatea culturală
(evocarea principalelor personalităţi ale căror nume sunt legate
de evoluţia vieţii culturale); Frământări sociale (sunt prezentate
revoltele şavgăilor în anii 1838 şi 1844, tulburările provocate de
deţinuţii ocnelor în 1835 şi protestele minerilor din 1907 şi 1917).
Urmează subcapitolul Evenimente politice, de istorie
pură, care prezintă evenimentele istorice ale oraşului TârguOcna din perioada tratată, structurate în secţiunile: Războaie şi
ocupaţii militare, Evenimentele de la 1821, Revoluţia de la 1848,
Costache Negri şi Unirea Principatelor Române, Războiul de
Independenţă (1877-1878), Răscoala din 1907, Sjărşit de epocă
(descrie perioada începutului de secol XX, până la primul război
mondial,), Războiul de lntregire Naţională (1916-1919) - sunt
prezentate operaţiunile militare desfăşurate în zona Oituzului,
unde armata română a respectat consemnul Pe aici nu se trece.
Capitolul al cincilea, bogat ilustrat, Monumente istorice de
pe teritoriul oraşului Târgu-Ocna începe cu Prezentare generală
(găsim aici descrierea bogatului patrimoniu istoric şi cultural al
oraşului) şi continuă cu adevărate minimonografii ale unor
lăcaşe de cult, aferente subcapitolelor: 1. Biserica Buna Vestire;
Fosta Mănăstire Răducanu (1694-1763), 2. Biserica domnească din
lemn Cuvioasa Parascheva (Sfărşitul secolului alXVI-lea-1725), 3.
Biserica din lemn Sfăntul Gheorghe (1752), 4. Biserica Sfăntul
Nicolae (1758-1772), 5. Biserica Sfănta Treime (În. 1810), 6.
Biserica Sfinţii Impăraţi Constantin şi Elena (1824), 7. Biserica
armenească Schimbarea la Faţă a Sfintei Născătoare (sfărşitul
secolului al XVIII-iea; 1825), 8. Biserica Sfinţii Voievozi Mihail şi
Gavril ( 1837; 1849), 9. Biserica Adormirea Maicii Domnului; Fosta
Mănăstire Precista (În. 1662; 1860), Mănăstirea Iviron (Muntele
Athos), 10. Biserica Sfăntul loan Botezătorul (1815y-1994), 11.
Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel (1844), 12. Biserica
Schimbarea la Faţă ( 1844), 13. Biserica Naşterea Maicii Domnului
(1962), 14. Sfănta Varvara (1992), Capele ortodoxe (Paraclisul
Sfântul loan Teologul, Capela Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel,
Capela misionară Sfântul Ierarh Spiridon), Mănăstiri şi schituri
(Mănăstirea Măgura Ocnei - În. 1665; d. 1750; 1803; 2001), Schitul
Cireşoaia Cuviosul Eftimie cel Mare- 2000), Biserici romanocatolice (Biserica Sfântul Francisc de Assisi (1886; 1946), Biserica
Naşterea Sfintei Fecioare Măria (1941), Biserica Sjăntul Gheorghe
(1896; 1936), Biserica Schimbarea la Faţă a Mântuitorului Isus
Cristos (2006).
în subcapitolul următor, Monumente comemorative, sunt
prezentate, descriptiv şi imagistic, monumentele şi aşezămintele
istorice de referinţă ale localităţii: Monumentul Independenţei,
Monumentul Eroilor de pe Muntele Măgura, monumentele
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comemorative de pe muntele Cireşoaia, Cimitirul Eroilor din
Primul Război Mondial (Poieni), Cimitirul cu Tunuri, Monumentul Eroilor din al Doilea Război Mondial, Monumentul
Eroilor Sovietici, Troiţa Deţinuţilor Politici Anticomunişti,
prima sondă de foraj mecanic din România, alte monumente
comemorative.
Subcapitolul de încheiere, Monumente dispărute, descrie
soarta sinagogilor din localitate ca urmare a plecării în masă a
evreilor, etnie cu o pondere semnificativă în populaţia oraşului
acelor vremuri. Din păcate, contribuţia lor valoroasă la îmbogă
ţirea patrimoniului cultural şi istoric al oraşului este pe cale să
rămână numai în istoria scrisă.
Monotonia acestei descrieri a conţinutului nu are nicio
legătură cu lucrarea prezentată; ea derivă din încercarea, ca
într-o fonnă cât mai concentrată, să ofere cititorului acestei
recenzii cât mai multe date din monografie, pentru uşurinţa
identificării elementelor tematice de interes. Urmărind impresionanta pleiadă a personalităţilor prezentate în Capitolul 6
Oameni de seamă din istoria localităţii Târgu-Ocna nu ne putem
opri să parafrazăm: „Şi în oraşul Târgu-Ocna se nasc Oameni!".
Este un capitol fabulos pentru restituirea trecutului, iar prezentarea enumerativă a acestor „oameni de seamă" ar fi nedreaptă,
având în vedere valoarea contribuţiei acestora la îmbogăţirea
patrimoniului cultural al localităţii, devenită în timp „centrul
cultural şi spiritual al Văii Trotuşului". Las în seama cititorului
cărţii bucuria „descoperirilor" din acest capitol, cu menţiunea că
autorul extinde prezentarea şi la alte personalităţi care au avut
legătură sau au adus diferite contribuţii la istoria oraşului
(există, de exemplu, o prezentare amănunţită a călătorilor
străini, fară ale căror descrieri istoria scrisă a oraşului ar fi fost
mult mai săracă).
Conţinutul de fond al cărţii se finalizează cu secţiunile
Concluzii, Muzeu de Istorie (se prezintă pe scurt istoria acestuia)
şi

Scurt istoric al cercetărilor privitoare la istoria oraşului TârguOcna.

Dacă vrem să ne facem o idee despre ce a însemnat
efortul imens depus de autor în elaborarea acestei lucrări, nimic
nu ne convinge mai mult decât consultarea Notelor şi Anexelor
(adevărate instrumente de ghidare pentru oricare cercetător),
care ocupă aproape o treime din volum. Autorul se dovedeşte o
autoritate în materie în ceea ce priveşte istoria zonei trotuşene
în general şi a oraşului Târgu-Ocna în special, venind în faţa
cititorului cu încă o carte de referinţă, nu numai interesantă, ci şi
cursivă şi uşor accesibilă, în care multitudinea imaginilor „oferă
privitorului o fascinantă călătorie în timp, mai puternică decât
orice descriere în cuvinte".
În final, se poate spune că autorul „recidivează" în sensul
bun al cuvântului): după a sa „istorie totală" Valea Trotuşului.
Enciclopedie, constatăm că printr-o abordare similară, prin
care integrează toate aspectele ce ţin de viaţa localităţii TârguOcna: localizare geografică, devenire istorică, dezvoltare
economico-socială, demografie, dezvoltare spirituală, aspecte
de mentalitate colectivă etc., d-l Corneliu Stoica a reuşit să
elaboreze prin Istoria ilustrată a oraşului Târgu-Ocna din
cele mai vechi timpuri până la 1918 o lucrare din aceeaşi rară
categorie.
Subscriem mesajului din cuvântul de încheiere O carte
necesară al dnei Maria Dohotaru (directoarea Editurii, Tipografiei şi Librăriei Magic Print) şi recomandăm cu căldură
această lucrare nu numai studenţilor, cercetătorilor - în general
specialiştilor, ci şi tuturor iubitorilor de cultură, pentru că ea ne
aminteşte despre ceea ce este demn, durabil, semnificativ,
spiritual, înălţător şi frumos" în spiritualitatea noastră.
0

Maria TURBATU
[Arhivele Naţionale Bacău]
în „ActaBacoviensia", Anuarul Arhivelor Naţionale
Bacău, IV, Oneşti, Editura Magic Print, 2009, p. 473481.
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Referinţe

Ediţii
Dicţionarul istoric al localitlţilor trotufen.e, Oneşti,
Editura Aristarc, 1997, LXXXII+ 524p.
Dicţionarul istoric al localităţilor trotufene, Ediţie
revăzută şi completată. Oneşti, Editura Aristarc, 1998, LXXXIV
+ 524 p. + 6 hărţi.
Dicţionarul iatoric al localităţilor trotufene, Ediţia a
3-a, Oneşti, EdituraAristarc, 2002, 752 p. + 6 hărţi.

BUDAU, Eugen, Cartea locului. Cameliu Stoica, Dicţio
n.aral istoric al localitifilor trotupne.tn ,.Ateneu•, an 36, nr. 2 (353),
febr.1999,p.10.
MITREA. Ioan, Prof. dr., Un. remarcabil ,.Dic1ionar istoric",
în ,.Sinteze literare-critice·soc.iale", an VIII, nr. 44(247), 1997, p. 7-8.
PATRĂŢEANU, Luminiţa. Trei landri de carte la Onqti, tn
.Monitorul d.e Baciu", 22septembrie1998.
PĂTRĂŢEANU, LW'llÎDÎţa. Un.om tio pasiune, Un istoric din.
Tg. Ocna scoate primul dicţionar istoric al Văii Trotupului, în
.Monîtoruld.eBaciu", 16septembrie 1997.
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Un om şi o pasiune
Un istoric din Tg. Ocna scoate
primul dicţionar istoric al
Văii Trotuşului

CARTEA LOCULUI
Corneliu Stoica: Dicţionarul
istoric al localităţilor trotuşene
Sunt cu totul de acord cu recomandarea prof. univ. dr. Ion
Toderaşcu, consemnată în prefaţa la o carte rară (prin funcţiile ei

Istoricul Corneliu Stoica, din Tg. Ocna,

cercetător

împătimit al Văii Trotuşului, a finalizat documentaţia pentru
primul dicţionar istoric al habitatului „Trotuş", ca entitate
istorică. Aşteptat cu interes de specialiştii în domeniu, având în
vedere ineditul, dicţionarul va vedea lumina tiparului până la
sfârşitul acestui an. Totodadă, dicţionarul ar putea răsturna
ipotezele celor care se opun reînfiinţării judeţului Trotuş, atestat
prima oară la 1466. Corneliu Stoica are în palmares „Monografia
oraşului Tg. Ocna", iar ca planuri de viitor, istoricul pregăteşte
lucrarea „Tezaur istoric trotuşean", ce va cuprinde documente
inedite referitoare la atestarea zonei amintite.

Luminiţa PĂTRĂŢEANU
în „Monitorul de Bacău", 20 septembrie 1997

Lansare de carte
Trei lansări de carte la Oneşti
La Galeriile Fundaţiei „G. Călinescu" din Oneşti, au avut
loc vineri, 19 septembrie, trei lansări de carte. [... ]
Deosebit ca stil, „Dicţionarul istoric al localităţilor
trotuşene", de Corneliu Stoica, vine să consolideze importanţa
şi vechimea acestui ţinut moldav. O lucrare de anvergură,
însumând 600 de pagini şi apărută la Editura Aristarc din Oneşti,
cartea prezintă un tratat ştiinţific căruia istoricul şi cercetătorul
Văii Trotusului, i-a dăruit ani şi numeroase călătorii de
documentare în ţară.

Luminiţa PATRAŢEANU
în „Monitorul de Bacău", 22septembrie1998.

multiple) despre meleagurile băcăuane (în variantă trotuşeană),
de a fi consultată/ studiată/ analizată nu doar de istorici, „ci şi
(de) geografi, lingvişti, etnologi, sociologi, cerce-tători de artă şi
istorici ai bisericii ori specialişti în demografie istorică".
Este vorba (o spunem din capul locului) de o impor-tantă
lucrare ştiinţifică din domeniul lexicografic specializat dar care
realizează performanţa de a cuprinde o arie extinsă de
investigaţie:

Dicţionarul istoric al localităţilor trotuşene de
Corneliu Stoica (n. la 18 septembrie 1950, în Comăneşti,
actualmente profesor de istorie la Liceul Teoretic „Costache
Negri" din Tg.Ocna), apărut într-o a doua ediţie în 1998 (carte
trecută, din păcate, aproape neobservată la prima ediţie, inclusiv
de specialişti!)
Impresionează în acest masiv tom (524 de pagini), editat
de valoroasa Editură ,,Aristarc" din Oneşti (manager, profesorul
şi poetul C.Th. Ciobanu) şi tipărit (în condiţii excelente) la
Tipografia GADPRINT din Bacău, uriaşul travaliu în domeniul
cercetării (bibliografia, documentele, arhivele consultate
demonstrează cu prisosinţă aceasta), acribia ştiinţifică
(reflectată în calitatea materialelor şi a informaţiilor selectate
pentru publicare), structurarea inedită a conţinutului (fiecare
cuvînt-titlu este abordat din nu mai puţin 12 perspective ce
determină aprecierea că prezentul dicţionar depăşeşte stricta
substanţă a unei lucrări istorice). Pentru a sublinia încă o dată
complexitatea lucrării, transcriem cîteva date statistice: aceasta
prezintă 493 de unităţi administrativ-teritoriale simple (sate,
localităţi componente ale oraşelor/municipiilor), din care 215 de
localităţi actuale şi 278 de localităţi dispărute, 173 de unităţi
administrativ-teritoriale complexe (comune, oraşe/municipii,
ocoale, plăşi, cercuri, raioane, scaune, comitate, ţinuturi, judeţe,
provincii istorice), din care 56 de unităţi complexe actuale şi 117
dispărute.

Corneliu Stoica (autorul şi a unei Istorii a oraşului
Tg.Ocna din cele mai vechi timpuri pînă la 1918, apărută în
1995) îşi înscrie aşadar lucrarea în bibliografia de referinţă, în
sens mai larg, a culturii plămădite pe meleagurile băcăuane.
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Descifrând datele trecutului, lucrarea însăşi devine o operă de
cultură autentică. Dincolo de reliefarea elementelor unei civilizaţii materiale şi spirituale variate, Corneliu Stoica clarifică, în
sens propriu filologic, şi etimologiile (inclusiv istorice) ale
localităţilor de pe Valea Trotuşului, plauzibile în proporţie
covîrşitoare: de ex., toponimul C"mepişte (sat în comuna
Sănduleni) provine de la „C'mepă" + suf. „-işte", însemnînd
„teren cultivat cu cînepă" sau Cornăţel (aparţinător de comuna
Urecheşti) provine din termenul „cornet" + suf. diminutival „el", desemnînd „o pădurice de corni".
Excesiv de modest, profesorul Corneliu Stoica din Tg.
Ocna se înscrie generos, prin lucrările sale de pînă acum, în ceea
ce Al. Dima conceptualiza în urmă cu peste SO de ani în sintagma
„localismul creator" şi demonetizează cu eleganţă în acelaşi timp
prejudecata apartenenţei doar la o provincie spirituală.

EugenBUDĂU
în ,.Ateneu", an 36, nr. 2 (353), februarie 1999, p. 10

Un remarcabil
„Dicţionar istoric"
Ne-am obişnuit să aşteptăm marile lucrări de istorie, de
în general, de la autori sau colective de autori din
tradiţionalele centre universitare şi institutele academice.
Există o anume prejudecată că numai în aceste centre se
pot realiza lucrări fundamentale. Deseori chiar, specialiştii din
marile centre ştiinţifice şi culturale ale ţării privesc cu oarecare
neîncredere spre „provinciile" ştiinţifice, considerându-le ca
locuri în care nu se poate întâmpla nimic deosebit. Viaţa,
activitatea asiduă şi munca împinsă uneori până la sacrificiu,
infirmă o asemenea mentalitate dăunătoare.
!n cele ce urmează dorim să stăruim asupra unei cărţi
care se adaugă unei liste tot mi bogate şi care vine să confirme
ideea că lucrări ştiinţifice temeinice, chiar fundamentale, se nasc
şi acolo unde, fără a exista „o tradiţie", trăiesc oameni pasionaţi,
adevăraţi cercetători. Aradul, Bacăul, Bârladul, Câmpina,
Constanţa, Năsăudul, Piatra Neamţ, Reşiţa, Romanul, Suceava
etc. etc. figurează deseori pe lista centrelor în care apar lucrări
ştiinţifice nu numai de interes local, ci de cele mai multe ori de
valoare naţională.
În ultimii ani ne-a reţinut atenţia, prin rezultatele muncii
sale pasionante şi tenace, adevărată muncă de bene-dictin,
profesorul Corneliu Stoica din Târgu Ocna. Distins slujitor al
catedrei în oraşul în care îşi află locul de veşnică odihnă C. Negri,
ştiinţă

profesorul Corneliu Stoica s-a impus tot mai mult în rândul
cercetătorilor din câmpul istoriografiei româ-neşti. După câteva
studii publicate în reviste de specialitate care au reţinut atenţia
cercetătorilor, după o interesantă monografie asupra oraşului
Târgu Ocna, recent, harnicul şi talentatul istoric Corneliu Stoica
a publicat, sub egida Fundaţiei Naţionale „G. Călinescu", lucrarea Dicţionarul istoric al localităţilor trotuşene (EdituraAristarc, Oneşti, 1997).
O prezentare a diverselor aspecte cuprinse în această
lucrare de aproape 600 de pagini este practic imposibilă, având
în vedere caracterul ei.
Menţionăm însă că după o scurtă Prefaţă semnată de
cunoscutul istoric medievist, prof. univ. dr. Ion Toder:qcu,
prorector al Universităţii „AL I. Cuza" din Iaşi, care dă „girul
ştiinţific", autorul face oportune precizări şi oferă „îndrumări
pentru folosirea Dicţionarului", indicând şi bogata bibliografie
care stă la baza lucrării. Este vorba de câteva mii de surse
documentare, de la fonduri arhivistice şi lucrări în manuscris,
până la publicaţii şi colecţii de documente, colecţii de legi,
izvoare cartografice, atlase, lucrări de statistică, toponimie,
dicţionare de geografie, istorie, literatură etc. lucrări de istorie
locală precum şi studii privitoare la :qezările străvechi trotuşene, din paleolitic până în veacul al.XVIII-lea.
Conţinutul propriu-zis al „Dicţionarului" ll constituie
prezentarea alfabetică a localităţilor trotuşene de la 1400, anul
primei atestări a unora dintre ele, şi până azi.
Sunt prezentate 489 de unităţi administrativ-teritoriale
simple (sate şi localităţi componente ale oraşelor/munici-piilor),
din care 215 localităţi actuale şi 274 localităţi dispărute, precum
şi 173 de unităţi administrativ-teritoriale complexe (comune,
or:qe /municipii, ocoale, plăşi, cercuri, raioane, comitate, ţinu
turi etc.), din care 56 de unităţi complexe actuale şi 117 dispărute.
Schema lexicografică pentru un articol dedicat unei
unităţi administrative cuprinde 12 diviziuni şi anume: Cuvântul-titlu şi localizarea geografică, evoluţia admi-nistrativteritorială, etimologia istorică, cele mai vechi urme de locuire,
catalogul (-) repertoriu al documentelor privitoare la istoria
localităţii, mersul proprietăţii, ocupaţiile principale ale locuitorilor, populaţia şi evoluţia sa, evoluţia instituţiilor locale, personalităţi, monumente istorice şi monografii de localităţi. Unele
diviziuni cuprind mai multe subdiviziuni, iar la unităţile
administrative complexe survin unele adaptări la conţinutul
diferit al acestora
ln mod judicios autorul şi-a circumscris cercetarea Văii
Trotuşului, concepută ca zonă fizico-geografică, cu limite pre-
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Institutului de Filologie Români ,.A. Philippide", Iaşi, an vm, nr. 1, ian.mart., 2007.
Enclclopeclla Vlll Trotufulul, în Jurnalul literar". Revist:l a
Fundaţiei Naţionale „G. Călinescu•, s.n., anul XXXIV; m. 1 (55), octombrie 2008, p. 475.
MAPTEI, Ancuţa, Recenzie, Cornelia Stoica. Valea
Trotwulut En.clclopeclle, Oneşti, Ed. Magic Print, 2006, 656 p., tn
,.5areapmiftntu1ui•,nr. 4/o'ct-dec. 2006,p.16-17.
MORARU, Ion, A fost lantatl,.Enclclopeclla ValeaTrotufului", în .Ziarul de Bacllu", 25 septembrie 2006, p. 2.
MORARU, Ion, Apare encic:lopeclla Vlil Tro~ui, în
,.ziarul deBaclu9, 15 aeptembrie 2006.
MORARU, Ion. Bucurie ti lirbătoare la un jubileu, în
,,BaclulEroic",nr.14,2017,p.23-25.
MORARU, Ion. Emopî fÎ clestiinuiri la deschiderea .,Zilelor Culturii Clllne1cien.e" ele la On~ tn „Ziarul de Baciu", 7 oct.
2006,p.9.
MORARU, Ion, Enciclopedia Vlil Tro1.ufulni., la editura.
OD.Cfteană,.MagicPrint"',în„Zia.ruldeBacău",16august2006

Premieri.•. enclclopedlcl în Bac.lu, 1n „Ziarul de BacJ.u", 29

august2006,p. 7.
TURBATU, Maria, Recenzie, Corneliu Stoica, Valea Trotufului. Enciclopedie, Ediţia a II-a. 687 pagini fi 6 hhţi, Editura Magic
Print, On~ 2008, în ,.ActaBacoviensla", III, 2008, p.309-315.
Un. profesor a lamat Enciclopedia Viii 'lrolufului, în
..Evenimentul ZileiOnline", 21 august2006.

BUS.NEA. Dan Romulus, Profetorul Comeliu Stoica. clin
1'1rgu Ocna, premiat de Academia Rom.Ani, ,.ziarul de Baclu•, 4
decembrie 2008, p. 24.
BUSNE.A. Dan Romulus, Profesorul Stoica, ln 8fteptarea
premiilor Academiei Române, în ..Ziarul de Badu•,15 mai 2007,

p.2.
BUSNE.A. Dan Romulus, ReCU110..,tere europeană pentru
Ea.clclopediaVlil Trol:afUlal, 1n .Ziarul de Baciu", S februarie 2007,
p.4.
CEUCĂ, Mihai, Pe urm.ele urmelor, în „Context", an II, nr. 3,
mai2020,p. 98-102.
COJOCARU, Vlad: Corneliu Stoica. Valea Trotufului.
Enciclopedie, Oneşti. Editura Magic Print, 2006,656 p., în ,,Buletinul

O Bogdana, comuna Ştefan cel Mare. ensiunea „La Ferma Veche". Lansarea
Vaia Troblf111ui- Enciclopedii" (26 mai 2017)

ediţiei de lux
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Lansare de carte
A fost lansată
„Enciclopedia Valea Trotu,ului"
In

prezenţa

a numeroase personalităţi băcăuane, la
Ocna a fost lansată „Enciclopedia Valea
Trotuşului", semnată de profesorul Corneliu Stoica. Aceasta
este prima lucrare de gen despre un bazin hidrografic apărută în
Primăria oraşului Tg.

ţara noastră.

Prof. dr. Ioan Mitrea a remarcat munca depusă de autor
de-a lungul a 30 de ani, pentru strângerea documentaţiei. El a
mai declarat că enciclopedia va fi propusă pentru Premiile
Academiei Române. Prof. Ioan Dănilă, de la Universitatea Bacău,
a menţionat că lucrarea profesorului Corneliu Stoica se
constituie ca bază de informaţii pentru un proiect de cercetare
ştiinţifică a universităţii băcăuane, numit „Interspaţii: Valea
Trotuşului - Valea Bistriţei". Enciclopedia a apărut într-un tiraj
de 500 de exemplare, în condiţii grafice excepţionale. La lansarea de la Tg. Ocna au fost prezenţi şi 26 de turişti francezi, care
şi-au exprimat admiraţia pentru acest eveniment, în contextul în
care au văzut lansarea unei cărţi în epoca internetului.

Ion MORARU
în „Ziarul de Bacău", 25 septembrie 2006, p. 2

Prefaţă
„Istoria nouă" (L'histoire nouvelle"), care a fost dezvolprin ceea ce nwnim „Şcoala Analelor", patronată de Marc
Bloch şi Lucien Febvre, apoi de Femand Braudel şi Jacques Le
Goff, promovează o „istorie totală" (,,histoire totale"), capabilă
să recupereze tot ce ţine de viaţa umană. Altfel spus, o „restituţie
fără rest".
Pentru o asemenea finalitate, conceptul „clasic" de
document istoric a fost revăzut şi completat. Creaţiile orale,
tradiţia. o statistică, o curbă a preţurilor, o fotografie, un film, un
„exvoto", fosilele de polen, vestigiile dendrologice, toate acestea
şi încă altele sunt socotite astăzi surse de mare preţ.
Metodele tradiţionale, preluate de cercetarea nouă, au
fost şi ele înnoite, adăugindu-li-se altele precum: metoda
comparatistă, aceea regresivă, inter şi pluridisciplinară, metoda
cantitativă etc.
tată

Au apărut discipline noi, cum sunt geografia istorică,
demografia istorică, antropologia istorică, etnoistoria, lingvistica istorică, convergente cercetării pluridisciplinare.
Să reamintim că, o „istorie totală", practicată la noi (fără a
fi şi teoretizată) de N. Iorga şi Gh. Brătianu, reprezintă toate
formele trăirii, tot registrul activităţilor umane, de la economie
la spiritualitate şi mentalitate colectivă („de la cave au grenier",
cum spune, metaforic, istoricul francez Michel Vovelle).
Enciclopedia dedicată Văii Trotusului, pe care avem
plăcerea să o prezentăm şi să o recomandăm celor interesaţi, nu
doar istorici, ci şi geografi, lingvişti, etnologi, economişti, sociologi, cercetători de artă şi istorici ai bisericii, specialişti în demografie istorică ori simpli iubitori ai trecutului, are legătură
directă cu trimiterea noastră la reorientarea cercetării istorice,
pentru că asemenea instrumente de lucru sprijină, determină
chiar cercetarea globală, acea „restitutio în integram". Este, în
această muncă de erudiţie, un eşantion de istorie românească.
Istoria locală, preţuită mult la noi de N. Iorga, C. C. Giurescu, Tu.
Balan, D. Prodan, H. H. Stahl şi de mulţi alţii, este formă şi parte a
„istoriei totale" spre care tindem amplificînd mereu sursele şi
metodologia.
Valea Trotu,ului. Enciclopedie a fost elaborată în
timp. Rezultatele au fost publicate de autor, gradual şi sub
diverse forme, fiind bine primite de specialişti. Am avut ocazia
să cunoaştem şi să urmărim direct cum se dezvoltă o restituţie
istorică de tip concentric, de la articole şi micromonografii la o
carte impresionantă prin fondul, fomta şi dimensiunile ei. Am
încurajat această muncă, pasionată şi avizată, pentru că i-am
găsit resorturile şi i-am intuit finalitatea.
Autorul acestei enciclopedii, Domnul prof. Corneliu
Stoica, este un credincios al şcolii în sensul cel mai deplin. înzestrat cu har profesional, ataşat de frumoasa vale a Trotuşului,
unde îi este obîrşia şi unde slujeşte învăţământul, el şi-a pus
ştiinţa şi talentul de cercetător într-o istorie „totală", în care
textul şi imaginile se asociază pentru a recom-pune o zonă de
convergenţe umane, de relaţii necontenite între Ţara Moldovei
şi Ţara Transilvaniei.
Un efort îndelung, desfăşurat cu ştiinţă şi metodă, îi
aduce acum bucuria lucrului împlinit.
Prof. univ. dr. Ion TODERAŞCU
Universitatea ,Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
Prefaţă la ValeaTrotuşului. Enciclopedie, Oneşti,
Editura Magic Print, 2006, p. 6-7.
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Enciclopedie a profesorului Corneliu Stoica Lucrarea a aphut
la Editura Magic Print din Oneşti şi este rodul „unor îndelungi şi
stăruitoare investigaţii în arhivele, bibliotecile şi muzeele ţării,
dar şi pe teren", după cum mărturiseşte însuşi autorul. Editat în
condiţii grafice deosebite, volumul de faţă reprezintă munca de
mai mulţi ani a autorului, în „Cuvântul înainte" acesta mulţu
mind numeroşilor prieteni care l-au ajutat fie înlesnindu-i
accesul la o serie de documente, fie oferindu-i vederi de colecţie
ori fotografii sau pur şi simplu însoţindu-l în numeroasele
cercetări sau fotografieri făcute pe teren.
Profesorul Corneliu Stoica este un pasionat cercetător al
Văii Trotusului, publicând numeroase lucrări despre această
zonă: Contribuţii privind habitatul medieval trotuşean
(1987), Imaginea Văii Trotuşului prin călători străini
(1994), Tezaur istoric medieval trotuşean (1995), Dicţio
narul istoric al localităţilor trotuşene, în trei ediţii (1997,
1998, 2002), Valea Trotuşului în timpul lui Ştefan cel Mare
(2004). Cu fiecare lucrare apărută, de la lucrarea de licenţă,
Valea Trotuşului în perioada de trecere de la feudalism la
capitalism, la lucrarea de grad, Localităţi de pe Valea
Trotuşului. Origine şi evoluţie istorică, şi până la volumul de
faţli se poate observa o evoluţie, autorul nu numai că „a crescut
de la o carte la alta", dar a evoluat şi concepţia istorică şi metoda
de cercetare. Există concepţia că lucrări valoroase nu pot apărea
decât din marile centre universitare, iată însă că domnul
profesor Corneliu Stoica, prin lucrările sale, vine să infirme

Lucrarea, concepută pe şase capitole mari, debutează cu
de prof. univ. dr. Ion Toderaşcu, îndrumătorul de suflet al autorului, care mărturiseşte că a încurajat
munca acestuia, pasionată şi avizată, pentru că „i-a găsit
resorturile şi i-a intuit finalitatea". Urmează un „Cuvânt înainte"
al autorului care îşi prezintă lucrarea aducând o serie de
explicaţii, îndrumări pentru folosirea enciclopediei, abre-vieri,
prezentarea arhivelor cercetate, precum şi o amplă bibliografie
ce reprezintă partea tehnică a lucrării. Capitolul întâi se referă la
personalitatea geografică a Văii Trotuşului şi a fost conceput pe
două secţiuni: prima cuprinde informaţii geografice (aşezare,
geologie, resurse, relief, hidrografie, climă, soluri, vegetaţie,
faună, rezervaţii naturale, populaţie, aşezări umane, economie,
căi de comunicaţie, învăţământ, obiective turistice), iar cea de-a
doua cuprinde un dicţionar geografic trotuşean în care sunt
explicaţi o serie de termeni geografici zonali ce apar în
prezentarea generală, capitolul al doilea este dedicat habitatului
Văii Trotuşului şi cuprinde infonnaţii cu privire la habitatul
trotuşean din cele mai vechi timpuri şi până astăzi, precum şi un
repertoriu al descoperirilor arheologice din bazinul Trotuşului
şi menţiuni despre vestigii arheologice din materiale de arhivă.
Capitolul al treilea este cel mai amplu fiind consacrat unităţilor
administrativ-teritoriale simple. Sunt prezentate sate, unele
dispărute astăzi, şi localităţi componente ale oraşelor şi municipiilor urmărind o schemă lexicografică ce cuprinde mai multe
aspecte: poziţia administrativ-teritorială, localizarea geografică,
evoluţia administrativ-teritorială, etimologia istorică, cele mai
vechi urme de locuire, ocupaţiile principale ale locuitorilor,
personalităţi locale, monumente istorice şi monografii ale
localităţilor. Siarşitul capitolului este dedicat localităţilor
trotuşene superlative. Afllim astfel că cel mai vechi oraş atestat
documentar este Târgu-Trotuş, cel mai vechi sat este Poiana,
primul şi singurul centru de exploatare a sării din Moldova este
Târgu-Ocna, primul combinat de cauciuc sintetic din România
este la Borzeşti şi multe alte informaţii despre localităţile

această regulă.

trotuşene.

Valea Trotusului. Enciclopedie este o lucrare complexă, monumentală nu numai prin dimensiuni, ci şi prin
conţinut Abordând un model de cercetare interdisciplinar,
volumul oferă infonnaţii din mai multe domenii. Dacă va fi citit
de un istoric, acesta va descoperi informaţii valoroase despre
istoria Văii Trotusului. Un geograf va găsi informaţii legate de
domeniul său, aşa cum ar face şi un etnograf, un lingvist, un
cercetător al personalităţilor trotuşene, un specialist în heraldică, în arheologie etc. care ar citi această carte.

Capitolul al patrulea ne oferă informaţii despre unităţile
administrativ teritoriale complexe (comune, oraşe, ocoale,
raioane, scaune, comitate, regiuni, ţinuturi, provincii istorice).
Penultimul capitol ne oferă izvoare statistice (catagrafii,
conscripţii, recensăminte) privitoare la Valea Trotusului din
anul 1591 şi până în 1860. Ultimul capitol este consacrat monumentelor istorice trotuşene, autorul realizând un amplu documentar despre monumentele istorice existente sau dispărute,
dar pentru care a fost descoperită o bază documentară, ne sunt

Recenzii
Valea Trotu,ului. Enciclopedie

o

Ediţia2006
Vineri, 26 septembrie 2006, în sala de

conferinţe

a

primăriei Târgu- Ocna, într-un cadru oficial, dar totodată cald şi
prietenesc, a avut loc lansarea volumului Valea Trotuşu-lui.

prefaţă semnată
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oferite informaţii (localizare, istoric, hramul, inscripţii de pe
diferite obiecte, pisanii) despre monumentele istorice bisericeşti, bisericile ortodoxe, bisericile armeneşti şi sinagogile de pe
Valea Trotusului. în finalul volumului aflăm un glosar de
termeni vechi întâlniţi în documentele folosite şi o serie de
anexe documentare, un rezumat al enciclopediei în limbile
engleză şi franceză, precum şi o biografie a autorului. Noutatea
adusă de această enciclopedie este un consistent album istoric
având fotografii ce ilustrează geografia Văii Trotusului, vederi
document precum şi un panoramic trotuşean cu vederi generale,
palate, conace, monumente bisericeşti sau laice, tablouri votive,
statui, aspecte etnografice şi turistice, personalităţi trotuşene şi
călători străini pe Valea Trotusului. Un mic atlas istoric trotuşean cuprinzând şase hărţi tematice încheie această impresionantă lucrare, înfrumuseţată prin munca autorului, „o muncă
benedictină" aşa cum aprecia unul dintre vorbitorii de lalansare.
Prof. Ancuţa MAFTEI
în „Sarea pământului", anul II, nr. 4 (8)/octombriedecembrie 2006, p. 16-17.

Valea Trotuşului. Enciclopedie
Ediţia a 11-a, 2008
în

sine, cartea Valea Trotuşului. Enciclopedie reprerestituire. Este restituirea de suflet a unui dascăl înzestrat
cu har, născut pe meleagurile scăldate de apa Trotuşului şi
devotat iremediabil locurilor de baştină. Cu toate că studiile
strălucite şi preocuparea neobosită pentru cercetarea istoriografică l-ar fi îndreptăţit la o activitate de succes în orice institut
de cercetare istoriografică de prestigiu, autorul acestei enciclopedii, d-l profesor şi literat Corneliu Stoica şi-a dedicat întreaga
viaţă profesională atât catedrei, pe care a slujit-o cu dăruire, cât şi
cercetării şi punerii în lwnină a istoriei plaiurilor trotu.şene
natale, având meritul să ne prezinte azi o lucrare unică, o adevă
rată sinteză a cunoştinţelor şi informaţiilor care definesc spaţiul
geografic delimitat de bazinul hidrografic al Văii Trotuşului, zonă
cu personalitate geografică distinctă şi element de stabilitate în
peisajul fizico-geografic al ţării, aflat la contactul a două străvechi
provincii româneşti, Moldova şi Transilvania (n.a.).
Iniţiator al unor activităţi culturale de prestigiu şi un
promotor neobosit în promovarea valorilor patrimoniului local,
autorul este profesor de istorie la Colegiul Naţional „Costache
zintă o

Negri" din oraşul Tg. Ocna şi membru în conducerea Fundaţiei
Naţionale „George Călinescu"din Oneşti.

Necesitatea

redactării

acestei enciclopedii,

(după măr

turia autorului), a izvorât nu atât din lipsa unei asemenea lucrări

din bibliografia de specialitate, cât, mai ales, din nevoia unui
instrument de lucru care să impulsioneze cercetările de istorie
locală, să uşureze munca tuturor celor care, din pasiune şi
dragoste pentru locurile natale, doresc să scrie monografiile
acestor localităţi trotuşene sau doar să le cunoască istoria.
După mai multe studii, articole, recenzii publicate în
reviste de specialitate, după documentata monografie Istoria
oraşului Târgu Ocna din cele mai vechi timpuri până la
1918, apărută în Bacău, 1995, d-l Corneliu Stoica a publicat în
anul 1997, la editura Aristarc, Bacău, Dicţionarul istoric al
localităţilor trotuşene, lucrare care, după alte două apariţii în
ediţii revăzute şi adăugite, reprezintă fundamentul pe care a
construit în continuare Enciclopedia trotufeană, cu păstra
rea, în general, a principiilor şi metodelor folosite la redactarea
dicţionarului. Remarcăm în acest sens continuitatea cercetării şi
dezvoltării temei de cercetare, pentru că, în covârşitoarea lor
majoritate, lucrările de specialitate ale autorului sunt circumscrise bazinului hidrografic al Trotuşului.
Rezultat al unei activităţi îndelungate de cercetare
desfăşurată cu consecvenţă şi metodă, Valea Trotuşului.
Enciclopedie se prezintă ca o lucrare ştiinţifică de excepţie,
complexă, care sintetizează şi sistematizează practic totalitatea
informaţiilor de interes tematic referitoare la zona menţionată
(istorice, arheologice, etnografice, geografice, heraldice, toponimice, demografice, statistice, informaţii din istoria artelor şi
din istoria bisericii. personalităţi locale, imagini iconografice
etc).
hnpresionantă prin dimensiuni, conţinut şi prezentare
grafică de excepţie, lucrarea a apărut în primă ediţie (665 pagini)
în anul 2006, la editura Magic Print din Oneşti, iar în ediţia a II-a
în anul 2008, la aceeaşi editură. ln a Il-a ediţie cartea conţine 687
pagini şi 6 hărţi.
În procesul de elaborare a Enciclopediei, autorul a
adoptat o multitudine de metode şi scheme lexicografice, care iau permis nu numai condensarea unui volum impresionant de
informaţii „statice" (localizări geografice, evenimente istorice,
situaţii administrative, vestigii arheologice, proprietăţi, date
demografice, monumente istorice, personalităţi locale ş.a.), dar
şi crearea, prin modul de organizare şi prezentare a materialului
achiziţionat, a unei imagini dinamice a zonei trotuşene, în devenirea ei istorică, administrativă, cu elemente privind evoluţia
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demografică şi religioasă

Colecţii

ţiilor

a populaţiei. a localităţilor şi institulocale, a mersului proprietăţii, un rol important în acest
sens avându-1 imaginile pictografice şi datele statistice.
Folosind cu abilitate toată gama de instrumente de
cercetare, pe baza unor metode tradiţionale şi modeme (metoda
comparatistă, metoda regresivă, interdisciplinară, cantitativă)
şi, în acelaşi timp, a unui sistem de ierarhizări adaptate tipului de
informaţie, autorul ne prezintă o carte interesantă, cursivă şi
larg accesibilă, în care informaţiile sunt listate cronologic sau
alfabetic, fiind prezentate detaliat şi sursele documentare
utilizate.
Prezenta lucrare, reprezentând ediţia a II-a a Enciclopediei trotuşene se distinge prin extinderea achiziţiilor documentare şi iconografice, prin extinderea ariei tematice şi prin
revizuirea întregului material documentar într-o nouă formă de
prezentare. De asemenea, se aduc noi contribuţii la clarificarea
etimologică a unor denumiri ale localităţilor din bazinul hidrografic al Văii Trotuşului.
ln Prefaţa acestei lucrări, distinsul prof. univ. dr. Ion
Toderaşcu de la Universitatea ,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
încadrează lucrarea în categoria lucrărilor aparţinând istoriei
totale, ai cărei precursori în România au fost N. Iorga şi Gh.

6. Toponimie, 7. Enciclopedii, Dicţionare, 8. Indicatoare de

Brătianu.

Ca

structură,

Valea

Trotuşului.

concepută în trei părţi distincte.
Prima parte, prin secţiunile

Enciclopedie este

sale Cuvânt înainte

şi

Îndrumări pentru folosirea Enciclopediei, conţine o prezentare
generală a bazinului hidrografic al Văii Trotuşului, argumentele care au stat la baza cercetării acesteia ca obiect distinct de
cercetare, o prezentare a Enciclopediei şi îndrumările autorului
pentru utilizarea facilă a cărţii de către cercetători şi cititori.
Secţiunile următoare sunt: Semne simbolice, în care se
definesc semnele simbolice utilizate în lucrare, Abrevieri (cu
subtitlurile - a. Instituţii, b. Periodice, c. TermenQ şi Bibliografie,
această ultimă secţiune constituind o amplă bază de date în care
sunt prezentate sursele documentare care au stat la baza
Enciclopediei şi care putem spune că reprezintă partea tehnică a
lucrării.

Bibliografia conţine liste selective de documente, structurate pe I Izvoare. A Inedite cu capitolele: 1. Documente interne
şi externe, 2. Lucrări statistice inedite (în ordine cronologică), 3.
Lucrări în manuscris, 4. Studii asupra publicaţiilor de izvoare şi II.
Izvoare B. Edite, care cuprinde următoarele capitole: 1. Publicaţii şi
colecţii de documente, 2. Articole privitoare la Valea Trotuşului în
periodice străine din secolele XVlll-XIX (în ordine cronologică), 3.

de legi, 4. Izvoare cartografice (hărţi, atlase), 5. Statistică,

localităţi (în ordine cronologică), 9. Lucrări de sinteză, anuare, 10.
Istorie locală (Moldova, Transilvania, Regiuni, Judeţe, Oraşe,
Comune), 11. Studii referitoare la aşezările străvechi trotuşene
(din paleolitic până în secolul al XVlll-lea), 12. Lucrări speciale Cărţi, studii şi articole privind geografia, demografia istoria, etnografia, monumentele şi personalităţile trotuşene (cu subcapitolele
Geografie, Demografie istorică, Etnologie şi Folclor, Istorie), 13.
Biografii şi genealogii individuale şi Lista editurilor care au editat
şi tipărit vederi trotuşene (secolele XIX-XX).
Partea a doua reprezintă enciclopedia propriu-zisă şi este
structurată în şase capitole tematice.
Capitolul 1. Personalitatea geografică a Văii Trotuşului,
care cuprinde două diviziuni. respectiv o prezentare monografică amplă a Văii Trotuşului şi un Dicţionar geografic trotuşean.
Partea monografică reprezintă o bază de date sintetică,
similară Enciclopediei geografice a României, actualizată şi
adaptată zonei geografice amintite şi este structurată în 19 subcapitole: 1. Aşezare geografică şi limite. 2. Geologia. 3. Resurse ale
subsolului. 4. Relieful. 5. Procese de degradare a mediului
înconjurător. 6. Hidrografia. 7. Clima. 8. Solurile. 9. Vegetaţia. 10.
Fauna. 11. Rezervaţii naturale. 12. Populaţia. 13. Aşezările umane.
14. Economia (Industria, Agricultura, Silvicultura), 15. Căile de
comunicaţie.16. învăţământul.17. Ocrotirea sănătăţii, 18. Cultura
şi arta. 19. Obiective turistice.
Dicţionarul geografic trotuşean cuprinde elementele
definitorii şi descriptive ale denumirilor geografice din zona Văii
Trotuşului (descriere, localizare, dimensiuni, evoluţie, date
turistice etc).
Capitolul 2. Habitatul Văii Trotuşului, cuprinde două subcapitole: Scurte consideraţii asupra habitatului Văii Trotuşului
din cele mai vechi timpuri până astăzi, (aici sunt prezentate atât
evoluţia geografică a oicumenei <totalitatea aşezărilor umane>
trotuşene, ca rezultat al unei îndelungate evoluţii şi extinderi
teritoriale, cât şi dimensiunea demografică a acesteia, începând
din preistorie şi continuând până în zilele noastre) şi Repertoriul
descoperirilor arheologice din bazinul trotuşean, care cuprinde o
secţiune referitoare la localităţile de interes arheologic, cu
informaţii privind siturile aferente acestor localităţi, descrierea
succintă a sitului arheologic, a descoperirilor şi încadrării
cronologice, informaţii atât despre tipul, cât şi despre stadiul
cercetării sitului arheologic, şi o secţiune intitulată Menţiuni
despre vestigii arheologice în materiale de arhivă în care se fac
trimiteri la materialele documentare de arhivă mai importante.
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Capitolul 3. Unităţi administrativ-teritoriale simple, este
partea de cea mai mare complexitate şi reprezintă principala
bază documentară a Enciclopediei, conţinând informaţii referitoare la aceste unităţi, prezentate în ordine alfabetică. Schema
lexicografică pentru un articol dedicat unităţilor administrative
simple (sat sau localităţi componente ale oraşelor sau
municipiilor) cuprinde informaţiile despre acestea, identificate
cu numere romane/arabe şi organizate, de regulă, după
următoarele categorii: cuvântul-titlu şi localizarea geografică,
poziţia administrativ-teritorială;

etimologia istorică; cele mai
vechi urme de locuire; catalogul documentelor privitoare la istoria
localităţii (de la prima atestare documentară până la 1918); mersul
proprietăţii; ocupaţiile principale ale locuitorilor; statistica; evoluţia instituţiilor locale; personalităţi; monumente istorice; monografii ale localităţii.
Capitolul 3 se încheie cu secţiunea Localităţi trotuşene la
superlativ, care conţine date ca: cel mai vechi oraş atestat
documentar, cea mai veche biserică, cea mai veche fabrică de
sticlă, primul pod metalic dublu din România, primul foraj
rotativ hidraulic din România, oraşul cu biserici la trei nivele ş.a
Capitolul 4, Unităţi administrativ-teritoriale complexe
conţine informaţii referitoare la comune, oraşe/municipii,
ocoale, plăşi, cercuri, raioane, scaune, comitate, judeţe, regiuni,
ţinuturi, provincii istorice (în ordine alfabetică), informaţia fiind
structurată, de regulă, după următoarele criterii: evoluţia unităţii administrativ-teritoriale complexe (modalitatea utilizată în
prezentarea informaţiilor este aceeaşi ca pentru diviziunea
referitoare la unităţile simple, cu unele adaptări specifice
conţinutului diferit al acestora), evoluţia numărului de case,
evoluţia numărului de locuitori, bilanţ statistic (acesta cuprinde,
fără pretenţia de a fi exhaustiv, date referitoare la populaţia
localităţilor după recensămintele mai vechi şi contemporane,
structura pe sexe, numărul unităţilor sanitare, de învăţământ, de
cultură şi turistice conform statisticii din anul 2005, date
referitoare la utilizarea terenurilor etc.). Ca şi capitolul anterior
şi acesta se încheie cu secţiunea Comunele şi oraşele trotuşene la
superlativ (cel mai vechi ţinut atestat documentar, oraşul cu cele
mai multe aşezăminte ecleziastice şi monumente istorice, cea
mai veche comună, comunele cu cele mai multe sate, cu cea mai
mică populaţie ş.a).

populaţiei

pentru Moldova, din anii 1859-1860 şi date privind
în anul 1844. Cercetătorul are
la dispoziţie şi titlurile lucrărilor statistice din bibliografie, în
care se pot studia rezultatele finale ale tuturor recensămintelor
efectuate până în prezent.
Capitolul 6, Monumente istorice cu subcapitolele: Monumente istorice bisericeşti (LMI 2004) (după Llsta monumentelor
istorice din anul 2004), Alte biserici ortodoxe, Biserici armeneşt~
Sinagogi. în acest capitol sunt prezentate, într-o formă concisă,
informaţiile mai importante, istorice şi descriptive, despre
monumentele istorice locale, identificate în materialul documentar cercetat, cu trimiterile corespunzătoare la bibliografie
sau la cotele documentelor sursă.
Informaţii despre celelalte monumente istorice se
regăsesc în Capitolul 3, la descrierea articolului referitor la o
localitate.
illtima parte a Enciclopediei este reprezentată de un
Glosar de termeni arhaici explicaţi în limbaj contemporan, şi
douăsprezece anexe documentare (J Clasificarea unităţilor de
populaţia Transilvaniei pe religii

relief trotuşene, H. Reţeaua hidrografică a răului Trotuş şi unele
caracteristici hidrologice ale afluenţilor săt m. Lista selectivă a
principalelor surse arhivistice şi bibliografice privitoare la evoluţia
administrativ-teritorială a localităţilor trotuşene în ordine cronologică, IV. Corelaţii de localizare între satele existente şi cele
dispărute, V. Foste moşii trotuşene, VI. Trupuri şi părţi de moşii
trotuşene, VH. Indicele cronologic al documentelor trotuşene
<1399-1918> conţine liste de documente interne şi extemef cronici
interne şi externe, inscripţii şi însemnări, VIH. Lista cătunelor
trotuşene <apărute după 1950>, IX. Călători români care au vizitat
localităţi trotuşene. Repertoriu cronologic, X. Călători străini care
au vizitat sau au menţionat localităţi trotuşene. Repertoriu
cronologic, XI. Trasee turistice în bazinul Trotuşulut XH. Valea
Trotuşului. Enciclopedie în date), un Album istoric trotuşean, care

cuprinde un mare număr de imagini reprezentative pentru geografia şi dezvoltarea economico-socială şi culturală a acestui
ţinut, o listă de Surse iconografice (conţine surse documentare
referitoare la infonnaţiile de heraldică, colecţii de ilustrate şi
vederi de epocă, Fotografii şi Reproduceri, şi un util atlas istoric
trotuşean conţinând şase hărţi tematice: Harta unităţilor de

Capitolul 5, Izvoare statistice, prezintă toate sursele
statistice documentare pentru datele prelucrate în enciclopedie, începând cu catastiful lui Petru Şchiopul (Catastih de cisle

relief, Harta arheologică, Harta unităţilor administrativ-teritoriale actuale, Harta unităţilor administrativ-teritoriale dispărute.
Harta evoluţiei unităţilor administrativ-teritoriale complexe
(secolul alXV-lea-1864), Harta monumentelor istorice.

de la toate ţinuturi şi curtiani şi vătaji şi neamişi şi popi. 1591
(7099) februarie 20), până la primul recensământ modem al

Sub raport statistic, Enciclopedia prezintă 504 unităţi
administrativ-teritoriale simple (sate şi localităţi componente
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ale oraşelor/municipiilor), dintre care 215 contemporane şi 289
localităţi dispărute, 174 unităţi administrativ-teritoriale complexe (ocoale, plăşi, cercuri, raioane, scaune, comitate, ţinuturi,
judeţe, provincii istorice), dintre care 56 unităţi complexe
actuale şi 118 unităţi dispărute, 58 de izvoare statistice, 110
monumente istorice şi de arhitectură.
Trebuie menţionat faptul că aceste date cuprind perioada
de după anul 1400, anul primelor atestări documentare ale unor
localităţi trotuşene.

Dintre cele 215 localităţi contemporane, 183 aparţin în
momentul de faţă judeţului Bacău, 20 judeţului Harghita, 9
judeţului Vrancea, 2 judeţului Covasnaşi una judeţului Neamţ.
ln încheiere, se poate spune că Valea Trotusului.
Enciclopedie reprezintă rezultatul unei cercetări globale,
extrem de laborioase, o lucrare erudită în adevăratul sens al
cuvântului, care se adresează nu numai specialiştilor (istorici,
geografi, lingvişti, etnologi, economişti, sociologi s.a.), ci şi
simplilor cititori de carte, iubitori de cultură.
Modificările şi completările făcute în această a II-a ediţie
a Enciclopediei sunt uşor de identificat, acestea fiind grupate
într-o Addenda, redactată în acord cu precizările din Îndrumări
pentru folosirea Enciclopediei (vezi paginile 16-19).
Addenda a vizat trei secţiuni ale Enciclopediei:

Bibliografie, Unităţi administrativ-teritoriale simple şi Unităţi
administrativ-teritoriale complexe, noile referinţe bibliografice
fiind numerotate în conformitate cu succesiunea tematică
utilizată în bibliografia Enciclopediei (vezi paginile 26- 74).
ln secţiunea Unităţi administrativ-teritoriale simple s-au
introdus în completare, ca urmare a valorificării unor noi surse
documentare, variante de nume din cartografia veche europeană, date privind populaţia localităţilor după recensămintele
din 1992 şi 2002, precum şi un număr de personalităţi
reprezentative pentru istoria acestei zone.
ln secţiunea Unităţi administrativ-teritoriale complexe sau actualizat o serie de date statistice după Enciclopedia judeţului Bacău, ediţia 2007, referitoare la numărul de locuinţe,
populaţia unităţilor administrativ-teritoriale complexe după
recensămintele din 1992 şi 2002 şi utilizarea terenurilor.
ln concluzie, se poate afirma că prin această carte, Valea
Trotuşulul. Enciclopedie, prima enciclopedie din România
dedicată unui bazin hidrografic, profesorul Corneliu Stoica face
dovada deplinei sale maturităţi ştiinţifice, punând la dispoziţie o
lucrare de referinţă şi un instrument de lucru eficient, un
adevărat ghid pentru cei interesaţi de cunoaşterea şi continuarea cercetării trecutului istoric şi sociocultural din spaţiul

geografic al

Văii Trotuşului, zonă

de stabilitate

şi legătură

neîntreruptă între Moldova şi Transilvania, încă din preistorie.

consemnăm un fapt de ultimă oră. Datorită
deosebite ale cărţii, ediţia 1-a Valea Trotuşulul
Enciclopedie a primit, în noiembrie 2008, premiul ,,Eudoxiu
Hurmuzachi" acordat de Academia Română, Secţia Ştiinţe
Istorice şi Arheologice.
Prof. Maria TURBATU
[Arhivele Naţionale Bacău]
în ,,Acta Bacoviensia", Anuarul Arhivelor Naţionale
Bacău, ID, Oneşti, Editura Magic Print, 2008, p. 309-315.

ln final,

calităţilor

Valea Trotu,ului. Enciclopedie
Ediţie de lux, 2017
Bucurie 'i sărbătoare
la un jubileu
Sărbătorirea a 20 de ani de la înfiinţarea Editurii şi
Tipografiei „Magic Print" din Oneşti şi lansarea monumentalei
ediţii a ,,Enciclopediei Văii Trotuşului" (lucrare ce îl are ca
autor pe istoricul Corneliu Stoica din Târgu Ocna), au adunat la
Pensiunea ,.Ferma Veche" de la Bogdana numeroase oficialităţi,
scriitori şi colaboratori ai acestei edituri. La acest eveniment au
fost prezenţi prefectul judeţului Bacău, Luminiţa Maricica Coşa,
vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bacău, Marius Gheorghiţă, ÎPS Galaction, Episcopul Alexandriei şi al Teleormanului,
reprezentanţi ai Academiei Române, directori de la mai multe
instituţii, primari din localităţi trotuşene. Dupa ce ÎPS Galaction,
smeritul Episcop al Alexandriei (ce are o colaborare de mai multi
ani cu editura oneşteană), a rostit un cuvânt de binecuvântare
pentru desf'aşurarea acestei manifestări, totul a luat atmosfera
unei „mari sărbători de suflet", pentru toţi cei prezenţi. ,,Este o
mare bucurie să fim împreună la aniversarea a 20 de ani a
Editurii şi Tipografiei «Magic Print», care a realizat până în
prezent peste 2 milioane de exemplare de cărţi", a declarat Maria
Dohotaru, directorul general al firmelor menţionate, adaugând:
,,Prietenii de lângă mine spun ca aceasta este o sărbătoare a
culturii române, de cărţile noastre bucurându-se foarte mulţi
oameni din ţară şi din străinătate. Am avut succese dar şi
dificultăţi, pe care le-am învins datorită unui colectiv bine sudat.
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Profesorul Corneliu Stoica la 70 de ani A
---------------·
Avem profesionişti cu care ne mândrim, toţi angajaţii de la
«Magic Print» fiind camarazii mei de acţiune!"
Luând cuvântul în abnosfera frumosului jubileu prin
care s-au sărbătorit cei 20 de ani care au trecut de la înfiinţarea
Editurii şi Tipografiei „Magic Print" din Oneşti, prefectul jud.
Bacău, Luminiţa Maricica Coşa, a declarat: „Trebuie să
conştientizăm că, prin acest eveniment, în cultura judeţului
Bacău se întâmplă un lucru minunat. O felicit pe Maria
Dohotaru pentru 20 de ani la «Magic Print» şi dacă un asemenea
moment a reuşit să adune atâtea personalităţi înseamnă că
această editură are o valoare deosebită iar noi suntem «garanţii»
acesteia. Lansarea «Enciclopediei Văii Trotuşului» - o carte
ce va dăinui şi va arăta istoria noastră, este un prilej de a vă
apleca şi mai mult asupra culturii băcăuane!" Academicianul
Mihail Diaconescu a afirmat că „aniversarea a două decenii de la
înfiinţarea acestei edituri oneştene este un motiv de mare
bucurie şi pentru sutele de scriitori, care au tipărit cărţi aici. Este
minunat ca să fim împreună la sărbătorirea Editurii Magic Print,
care are o contribuţie decisivă la evoluţia actuală şi de mâine a
culturii române!" Acad. Mihail Diaconescu a mai declarat:
„Bucuria este o stare a oamenilor şi are o însemnată dimensiune
spirituală. Bucuria ne înalţă spre Dumnezeu! Editura Magic
Print din Oneşti colaborează cu Academia Română - cea mai
înaltă instituţie ştiinţifică a ţării, cu Muzeul Naţional de Istorie,
cu Institutul Cultural Român, cu Muzeul Naţional de Artă.
Episcopii şi arhiepiscopii (Episcopia Alexandriei şi Teleormanului, Arhiepiscopia Romanului şi a Bacăului), au publicat aici
multe cărţi... Sîanta Episcopie a Covasnei şi Harghitei a
încredinţat cărţile ce au adus la lumină existenţa românilor de pe
aceste meleaguri - cărţi care sunt citite şi de cei care nu ne
iubesc! Editura Magic Print a tipărit mai multe volume ale
venerabilului muzicolog, profesor şi critic muzical Viorel
Cosma, a scos cărţi magnifice lansate la Muzeul Naţional de
Istorie din Bucureşti... Are dreptate cronicarul când spune:
„Nasc şi la Moldova oameni", ce ne impun nouă recunoştinţă!
Această editură este de nivel european, a realizat splendide
albume de artă, cărţi care au fost premiate la târgurile
internaţionale ale cărţii". Vorbind despre Maria Dohotaru,
directorul general al acestei edituri academicianul Mihail
Diaconescu a menţionat: „ea are o inteligenţăa activă, tăioasă, ce
te copleşeşte uneori. Are exigenţă şi o putere mare de muncă. !n
tot ceea ce face are un ideal înalt, al lucrului bine făcut. Este o
minune că aici, la Oneşti, pe valea Trotuşului, există o asemenea
editură(...)

O carte şi... destinul său
Din postura de moderator al acestui eveniment prof.
Vilică Munteanu, ce a condus Arhivele Naţionale din judeţul
Bacău între anii 1989-2016, a prezentat ,,Enciclopedia Văii
Trotuşului", pe care o consideră „cea mai importantă carte a
Editurii «Magic Print», singura enciclopedie din Europa
dedicată unui bazin hidrografic". Prof. Vilică Munteanu a mai
menţionat: „!n această «oaza de linişte», ce vine de undeva din
urma noastră lansăm ediţia de lux a Enciclopediei.. „ care prin
conţinutul ei, prin realizarea tehnică şi tipografică, este un
corolar a tot ceea ce înseamnă Editura Magic Print. Pentru că,
prin miile de titluri tipărite aici oamenii din cele patru zări ale
lumii văd profesionalism, conştiinciozitate şi rigurozitate - ceea
ce ar trebui societăţii româneşti, la momentul actual." Despre
noul volum a adus „un cuvânt de întâmpinare" generalul (în
rezervă) Vasile Jenică Apostol, care a declarat: „Prin delimitarea
zonei geografice la care se referă Bazinul Vaii Trotuşului, aceasta
este o carte unică în Europa! Corneliu Stoica este un autor de
excepţie, ce îmbină în monumentala carte tot ce oferă această
zonă plină de istorie. Eu am un respect deosebit pentru şefii de
promoţie - Corneliu Stoica fiind şef de promoţie la Facultatea de
Istorie a Universităţii Bucureşti! - şi observ că modestul profesor
ce şi-a dedicat întreaga viaţă cărţilor, a rămas şef de promoţie!
Cred că îl onorează pe acest distins profesor să îl compar cu
generalul Radu Rosetti - idolul meu militar, amândoi fiind foarte
meticuloşi, cu un nivel de cultură de înaltă ţinută! Cu realizarea
acestei ediţii a EnciclopedieiVăii Trotuşului este un sfârşit de
drum şi pentru autor vor începe alte drumuri necunoscute,
pentru care îi urăm mult succes, să aibă putere şi să lase
moştenire şi alte volume, de care ne vom bucura! Cetăţenii
oraşului Târgu Ocna să fie mândri că printre noi trăieşte o
asemenea personalitate!" Autorul, Corneliu Stoica. a avut multe
emoţii, ce au fost „depăşite" de cuvintele: ,,Este cea de-a 24-a
carte pe care am scris-o, fiind cea de-a 17-a ce vede lumina
tiparului la Editura Magic Print, cu care am colaborat mai mult
decât fructuos, pentru promovarea Văii Trotuşului! „. Enciclopedia Văii Trotuşului este «cartea vieţii mele», marea
iubire!" După această mărturisire Corneliu Stoica. .. a continuat
să ne surprindă, în acelaşi mod plăcut şi a menţionat: ,,Această
carte a pornit din dorinţa de a alege Valea Regilor I Civilizaţia
bizantină şi am ajuns la concluzia că Valea Regilor - o vale din
Egipt, pe malul vestic al Nilului, unde timp de aproape 500 de
ani, au fost construite monninte pentru nobilii şi faraonii Noului
Regat Egiptean - este... valea Trotuşului! Am considerat că
exista o Troia ce trebuie descoperită! Această Enciclopedie a
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Văii Trotuşului nu mai seamănă cu prima ediţie a cărţii! Sunt
cuprinse acwn tradiţiile şi civilizaţia populară, personalităţile
acestei zone. Consider că personalităţile trebuie să fie mai bine
reliefate, ca omul să se apropie de activitatea lor! Există un
capitol în care redescoperim un potenţial turistic, ce nu este
valorificat deplin la ora actuală! Faptul că tipărirea acestei cărţi a
durat câteva luni este o invitaţie la lectură, pentru a cunoaşte
pa~oniul făurit de înaintaşii noştri! Fiecare bazin hidrografic
mentă o asemenea lucrare! Prin cultură se construieşte cel mai
solid şi. dacă vrem să deschidem ferestrele spre universalitate,
doar pnn cultură se poate realiza acest lucru!" Distinsul profesor
Corneliu Stoica a mai adăugat: ,,Enciclopedia Văii Trotuşului
este un nucleu documentar, pluridisciplinar, ce cuprinde şi
heraldica şi statistica acestei zone. Este un nucleu de la care alţii
pot pomi, să aibă uşurată munca de cercetare. Cartea cuprinde
peste 6000 de referinţe bibliografice, fiind peste 1000 de fonduri
arhivate! Mulţumesc Editurii Magic Print, cu care am colaborat
exemplar!" Cuvinte de salut ("sărace pentru sărbătoarea trăită"),
au fost rostite şi de către dr. Ioan Lăcătuşu (ce conduce Forumul
Civic al Românilor din Harghita, Covasna şi Mureş), de poetul
Ionel Simota (din Miercurea Ciuc) şi de Paul Valerian Timofte ,
preş~d~~e al .Filialei Bacău „Colonel Corneliu Chirieş" a
As~c1.aţie1 Naţionale „Cultul Eroilor". Acesta a menţionat că
trăieşte „ una din cele mai minunate întâlniri avute până la 64 de
ani" şi a felicitat conducerea Editurii şi Tipografiei ,,Magic Print"
pentru sprijinul acordat în realizarea revistei „Bacăul Eroic".
Menţionăm că la acest jubileu al Editurii Magic Print din
Oneşti a fost lansat şi albwnul „20 de ani în serviciul culturii
naţionale", care prezintă istoria celor două decenii ale firmei
menţionate. Manifestarea s-a bucurat de asemenea de susţi
nerea ':111ui progr~ artistic, ce a avut ca protagonişti pe actriţa
Camelia Paraschiv, de la Teatrul ,.Andrei Mureşanu" Sîantu
Ghe?r~e, de formaţi~ de dansuri „Doina Trotuşului" din Oneşti
căreia 1 s-au alăturat tinere interprete de muzică populară şi de
An~amblul "Rapsodia Călimanilor" din Topliţa. Ce a luminat şi
mai mult această frwnoasă sărbătoare? Gândurile prof. Vilică
Munteanu - „Unul din rolurile cărţii, al slovei tipărite, este de a
ne înnobila, de a ne face mai buni!
Săne dorim cu toţiisăfimlaînălţimeaMagic Print-ului!"

Ion MORARU
în „www.onestieXJ,?res.ro", 6 iulie 2017; vezi
Eroic", nr.14, 2017, p. 24-25

şi ,,Bacăul

Cântec de prieten
Lui Corneliu Stoica
Nu pot participa, cu regret o spun, la noua ediţie a
ZILELOR ORAŞULUI TG.OCNA din acest an, din motive care nu
ţin de voinţa mea.. Salut evenimentul de marcă încrustat în
efigia devenirii noastre şi petrecut cu fastul de rigoare în aceste
momente în toposul de suflet al existenţei multora dintre noi
a~că, ~urbea tutela~ă~de Măgura de poveste din care porneşte'.
neistovit, spre Lwnma, metaforic vorbind, Sarea Pământului
neatârnat şi neîntinat şi consider, cu mâna pe inimă, că toate
aceste se întâmplă acum şi aici dintr-o ambiţie spirituală deloc
tributară diverselor conjuncturi trecătoare care ne vămuiesc
zilnic puţina noastră existenţă terestră pusă din greu la-ncercare, mai mereu şi din plin... Mă ambiţionam mai zilele trecute
să „iau la pas" retrospectiva fiinţării noastre pe aceste meleaguri
greu încercate de istorie şi ziceam, în paginile unei reviste
cunoscute de către unii dintre conurbanii mei, următoarele:
„Ştiu, cuvintele sunt prea puţine şi prea mici pentru a reda
tumultul frământărilor sufleteşti. mai atunci când este vorba de
amintiri sau de întâmplări petrecute mai ieri... Prin ceaţa
faptului retrospectiv, se făcea (şi nu nwnai!) că eram la o lansare
de carte... Invoc aici monumentala Enciclopedie a Văii Trotuşului - o reuşită de excepţie a genului - adjudecată, cum altfel,
de către ilustrul istoric Corneliu Stoica, colegul şi, mai ales,
P~ietenul meu, pe care-l omagiez şi cu această ocazie! Am participat la lansarea acestui tom de referinţă şi-mi aduc bine aminte
c-am rostit cu acel prilej (şi nu din complezenţă!) câteva voroave
simţite care, parcă mi-au mers şi mie la inimă! Ce mai, sala de
oaspeţi a Primăriei din Tg.Ocna gemea de public ales, oameni de
cultură, oaspeţi străini, scriitori, critici şi istorici literari etc."
Ve~ţi, am evocat aici familia de spirite căreia îi aparţine, pe un
palier generos - genial, Profesorul Corneliu Stoica! Iată, astăzi
Cetatea îşi deschide din nou porţile şi-l întâmpină, după tradiţe,
ca pe un genius loci, cu salve închipuite de tun şi cu bucuria
„revede~". sub imperiul spiritului creator, mereu proaspăt,
mereu incitant! Atent la semnele Vremii, ilustrul istoric ne
prop~e acum încă două titluri - surpriză cu care-şi va desăvârşi
nemunrea. Modest cum îl ştiu, se va reinventa pe sine după
goluri de tăcere şi se va reînscrie cu generozitate pe orbita
apartenenţei la lwnea manolică a dăinuirii prin cultură, ca un
Maestru construind neostoit şi monumental pe tărâmul istoriei
şi al ştiinţei, în general, propunându-ne cărţi de căpătâi, studii de
maximă acribie, articole şi eseuri care vor judeca ... Timpul.
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Cu un alt prilej, măreţ şi fermecător asemena, întru reiterarea
momentului, spuneam cam aşa: „Fără gesturi declamative, fără
aroganţa titlurilor academice, nimic din înălţimea falselor
orgolii, decât piscul Spiritului, Olimpul Graţiei divine şi puterea
de muncă „peste poate"... Prin darul enciclopedic făcut patriei de
lut şi de suflet, Corneliu Stoica se întîmplă să fie (şi tot cu voie de
la Dumnezeu!) o valoare singulară în spaţiul spiritualităţii
autohtone căreia posteritatea nu va şti niciodată să-i mulţu
mească. Peste opera Domnului Stoica vor trece anii, se vor
veşteji amurguri, vor înflori dimineţi, genune de timp îşi va
scutura floarea, iar Dumnezeu îi va înveşnici numele!" Cu aceste
gânduri modeste şi sincere vă salut necondiţionat pe toţi, vă
urez soare în inimi şi lui Maître Corneliu îi adresez, anticipat,
urarea ,,LA MULŢI ANI!", ştiind că, peste aproximativ o lună,
Maestrul va mai urca un prag de lumină, va mai rotunji o
vârstă şi va mai aduga un semn celest în Marea sa Trecere! Cu
acest prilej îi urez toate cele bune şi-i dedic, în cinstea Prieteniei
noastre, o poemă de suflet care să cimenteze pentru vecie
dragostea noastră frăţească întru cele numai de noi ştiute.
Nu plânge mamă
profesor
Poezia de iarnă se
Scrie iarna şi se

După dom'

publică

Iarna
Poezia de vară se
scrie
numai vara
Şi se publică vara
Poezia de primăvară
Musai atunci se mai
scrie

şi

trebuie

spusă după

După mine

numai poemul de
toamnă

nu se scrie toamna
nu se scrie nicicând
şi nu se publică
niciodată."

Al

Dumneavoastră,

Dan Sandu - fiu al
oraşului Tg.Ocna
19 august 2016

Dan SANDU

O carte unică
[...] Trebuie subliniat că, în pofida unei adevărate explozii
publicistice, „campanie" în care şi-au găsit locul şi apariţia unor
aşa-zise monografii lipsite de o bază documentară şi interpretarea ştiinţifică adecvată, se cuvine a fi reţinute cele care
comportă o încărcătură ştiinţifică aparte fie că vizează zone
geografice (Vale Zăbrăuţului, Valea Moldovei, Valea Trotuşului,
Vrancea şi ţinutul Putnei, judeţul Soroca, Protopopiatul Săveni
ş.a.), fie că se referă la anumite aşezări săteşti. În acest context,
merită a fi consemnată şi reţinută recenta reuşită excepţională a
distinsului profesor şi cercetător, Corneliu Stoica, din Tg. Ocna,
care, în urma unor eforturi de peste trei decenii, a publicat prima
enciclopedie din România dedicată unui bazin hidrografic.
Monumentală, atât ca proporţii (665 p., cu o ilustraţie color de
cea mai înaltă ţinută a standardelor europene), cât şi, mai ales,
prin conţinut, această lucrare complexă cuprinde informaţii
pluridisciplinare (istorice, arheologice, etnografice, geografice,
heraldice, toponimice, demografice ş.a.). Autorul a adoptat mai
multe scheme lexicografice care să-i permită prezentarea unor
informaţii cât mai diverse (localizarea geografică, evoluţie
administrativă, vestigii arheologice, evoluţia istorică, mersul
proprietăţii, ocupaţiile locuitorilor, evoluţia populaţiei, a
instituţiilor locale, personalităţile locul, diverse surse statistice,
monumentele istorice ş.a.), urmărite, cronologic sau alfabetic, cu
ajutorul unui sistem de ierarhizări adoptate în funcţie de tipul de
informaţie. Este, într-adevăr, o abordare de o rară deschidere şi
profunzime ce îi conferă caracterul de unicitate în peisajul
istoriografic românesc actual. [...]

DumitruAGACH E
[Cercetător, Institutul de Istorie ,,A. D. Xenopol" Iaşi]
în Hrisoave inedite de la Ştefan cel Mare fÎ destinul
unor sate din Moldova, Iaşi, Editura Junimea", 2006, p.
15-16.

în „Cadranul cultural", Periodic al Ansamblului Folcloric
,,Busuiocul" din Bacău, Bacău, anul L nr. 2, iulie-august
2018,p.23.
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O Brgu Ocna. Sala de şedinţe a Primlriei. Lansarea lucrlrii Vaia
De la stânga: prof. Aurel
Stanciu, autorul (în picioare), Maria Dohotaru, prof. Vilicl Munteanu,
primar Ştefan Şilochi, pro[ dr. Ioan Mitrea, arheolog Alexandru Artimon
O Târgu Ocna. Sala de tedinţe a Primăriei. Lansarea lucrării Valea
TnllUfUlui. Endclopedie (22 septembrie 2006). De la stânga: prof. Aurel
Stanciu, autoru~ Maria Dohotaru (in picioare), prof. Vilică Munteanu,
primar Ştefan Şilochi, pro[ dr. Ioan Mitrea, arheolog Alexandru Artimon,
Comei Galben O Brgu Ocna. Sala de şedinţe a Primlriei. Lansarea
lucririi Vaia Trot11fulul. Enclclapeclie (22 septembrie 2006~ De la
stlnga: prof. Aurel Stanciu, autoru~ prof. Vilicl Munteanu (în picioare~
primar Ştefan Şilochi, prof dr. Ioan Mitrea, arheolog Alexandru Artimon
OTârgu Ocna. Sala de '41dinţe a Primăriei. O polemică amic.ală între autor
şi prol Vilid Munteanu n Oneşti. Fundaţia Nationall .George
Cllinescu". Lansarea lucrlrii Vaia Trotupalui. Encidopeclie (26
octombrie 2006). În plan apropiat, scriitorul Grigore llisei şi prof. dr. doc.
Constantin Ciopraga
T~lui. Endclopedie (22 septembrie 2006).

https://biblioteca-digitala.ro

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~P_ro_f_e_so_r_u_lC_o_r_ne_l_iu_S_t_oi_ca~la_7_0_d_e_a_n_i~G:D
1

O Bogdana, comuna Ştefan cel Mare. Pensiunea „La Ferma Veche".
Lansarea ediţiei de lux v.lea Î'9tllflllui - Enciclopeclie (26 mai 2017). De
la stânga: Maria Dohotaru, editor, prof. Vilică Munteanu, moderator, gen.
(r.) Vasile Jenică Apostol ,i autorul
O Bogdana, comuna Ştefan cel Mare. Pensiunea „La Ferma Vec~
Lansarea ediţiei de lux v.lea Trvtllflllui - Enciclopeclie (26 mai 2017).
Aspect din timpul discursului autorului; în plan apropiat, stlnga,
etnografii Dorinei şi Florica Ichim
O Bogdana, comuna Ştefan cel Mare. Pensiunea „La Ferma Vec~
Lansarea ediţiei de lux
Enciclopedie (26 mai 2017).
Aspect din timpul discursului autorului
O Bogdana, comuna Ştefan cel Mare. Pensiunea „La Ferma Vec~
Lansarea ediţiei de lux v.lea Trvtllflllui - Enciclopeclie (26 mai 2017).
Autorul împreună cu clteva cititoare prezente la eveniment
O llrgu Ocna. Biserica .Adormirea Maicii Domnului" (,.Precista").
Preotul Ştefan Cun:uţl ti autorul prezentAnd enoriifilor ediţia de lux a
lucrlrii V.IM Tnllufulu1 ·Enciclopedie~] august 2017)

\WM,,.....·
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Ediţii
Un istoric al Văii Trolufului, Profesorul Corneliu
Stoica, Oneşti, Editura Magic Print, 2010, 96 p.

Valea Trotuşului. Bibliog'l'afie, Oneşti, Editura Magic:
Print, 2011, 368p.
Un istoric al Văii Trolufului, Profesorul Corneliu

BUSNEA. Romulus-Dan. Simpozion. de geografie fi lamare
de cartelaTirga Ocna,.in „Ziarulde Bacău", 19 mai 2011
PETRESCU, G., Şase decenii de viaţă penhu profesorul
ComeliuStoica,in„OneftiE:xpres•,21-27 oct 2010

Stoica,Oneşti,EdituraMagic:Print,2018,200p.
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semnificaţii sunt opiniile celor care au zăbovit, studiind în
amănunt lucrlrile sale, cu acest prilej încercând ca s1 ni-l facă şi

mai cunoscut pe prof. Corneliu Stoica. ,.Pasionat cerceti1tor al
wm Trotuşului, ce a realizat numeroase lucrllri despre această

Şase decenii de viaţă pentru

profesorul Corneliu Stoica
Corneliu Stoica, profesor al Colegiului

Naţional

„Costache Negri" din Târgu Ocna. a împlinit în această toamnă
vârsta de 60 de ani Pentru a contura bogata sa activitate de
cercetare ştiinţifică (ce s-a concretizat în apariţia lucrărilor
„Dicţionarul istoric al localitlţilor trotu.fene", „Istoria
ilustrati a or.qului Tirgu Ocna", „Valea Trotufului.
Enciclopedie", .Târgu Ocna, orat istoric şi turistic" şi

zonii, se poate observa o evoluţie, autorul nu numai că a •crescut de
la o carle la alta>, dar a evoluat JÎ concepţia istorică şi meroda tk
cercetare. Prof. Corneliu Stoica, prin creaţia sa, lnfirmtJ. concepţia
ci1 lucrtfrl valoroase nu pot aptfrea decâ.t fn marlk centre
universitare': a notat prof. Ancuţa Maf\ei Ecaterina Ionescu
vede în cartea ,.Istoria oraşului Târgu Ocna", scrisă de profesorul
Stoica. .,.o carte de mftet, ca o icoană frumoasă în sufletul meu,
unde o ~munltate anneneasci1 a fost puternic implicată în viaţa
targulut şt a awt o tnllre harnicii. pe aceste meleaguri de basm". Ea
aminteşte că .oraşul siirii a eclipsat o weme chiar şi Bacliul. O
statisticii din 1774 menţiona existenţa a 765 de case la Tg. Ocna.1n
1846 domnitorul Moldave~ Mihail Sturdza i-a stabilit hotarele,
unde au locuit în armonie român~ evre~ arment ţigan~ greci.
Exploatarea si1rll era un monopol al domni.el Iar oraşul Tg. Ocna
s-a extins de la nucleul vechi, dupij construcţia traseului feroviar
Adjud-Palanca (1898f.
Cu un cuvânt de suflet îl omagiază pe prof. Corneliu
Stoica şi prof. Dan Sandu, din Berzunţi. • Prin darul encicklpedic
fiJ,cut patrl.el sale de lut şi de suflet, Corneliu Stoica se întampUJ. sa
fie (şi cu tot cu were tk la Dumnezeu) o valoare singularii. tn spaţiul
spiritualitilţii autohtone căreia posteritatea poate nu va şti niciodată să-i mulţumească pe măsură. Pentru că din măruntaiele
fabuloase ale spaţiului geografic, din prăfuitele arhive ale neamului şi din discretele muzee ale ţtfrlt Cercet<ltorul dlsloci1 lumi
fabuloase pentru a gtfsi diamantul adevtfrulut'. Maria Dohotaru,
director al Editurii ,.Magic Print" (care a tipărit volumele scrise
de Corneliu Stoica, laureate al premiului Eudox.iu Hurm.uzachi
al Aca.de:miei Române), consideră că .Istoria ilustrată a oraşului
Târgu Ocna" se impune ca „o lucrare aptii sa le vorbească iubitorilor de culturii. tkspre ceea ce este demn, durabt~ semnificativ,
spiritu4/, fnlilţlitor şi frumos în firea noastnl, a romllniLJr tk
pmutindenr.

George PETRESCU
în„OneştiE:xpres•,

altele). Editura Magic Print din Oneşti a publicat un volum
aniversar „Un istoric al Viii Trotufului, profesorul
Corneliu Stoica"'. Dincolo de bogata bibliografic ce atestă
activitatea acestui cunoscut profesor târg-ocnean, pline de
https://biblioteca-digitala.ro
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Valea Trotuşului., Ghid turistic: vizual, Oneşti,
Editura Magic Print, 2012, 320 p.
Trotus Valley, Visual tourist guide, Oneşti. Editura
Magic Print, 2014, 328 p.
Valea Trotufului, Ghid turistic: vizual, Ediţia a 2-a,

BUSNEA, Romulus-Dan. Un. promotor al tari.&mului fi
istoriei loc: ale, înwww.bacauel'l>res.ro. dln 27 sept. 2015
DĂNILĂ, Ioan. Cameliu Stoica, Valea Trotutulai. Ghid
turistic vizual. 320 p., Editura Magic Print, 2012, în ,.Act.a

revizuită,Oneşti,EdituraMagicPrint,2019,344p.

Trotu.falui., tn ,.Deşteptarea•, 8 octombrie 2019, p. 5.

Bacoviensia", 2012, p. 549-550
DONE,Petru,AapărutcelmaicompletghidturisticalVăil

MOjARU, Ion, O

nouă

carte pentru cunoatterea Viii

Trotu.falui., tn „Oneşti Expres". nr. 469, 11-17 oct. 2012, p.11
ŞERBAN, Lucian. Profesorul Comelia Stoica recidi'Razăl,
în www.deferlari.ro. din 14 oct. 2012
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O nouă carte pentru cunoaşterea
Văii Trotuşului
La Bogdana, acolo unde susurul pârâului cu acdaâi
nume îşi clipoceşte prin curgerea-i limpede cântecul slu, adus
din piidurile maiestuoase până în preajma zidurilor unei
miinăstiri „cucerite" de florile înflorite şi de curiiţenia asigurată
prin timp de vrednicia unei obşti de maici, într-un loc cunoscut
pentru ospitalitate şi frumuseţe. la Ferma Veche, s-a
desfăşurat recent un emoţionant eveniment cultw'al artistic.

Este vorba de lansarea volumului „Valea Trotusului, Ghid
turistic vizual", al drui autor este profesorul târg-ocnean
Corneliu Stoica. Alituri de personalităţile biiciiuane prezente
(prof. Vilică Munteanu.. directorul Arhivelor Naţionale Baciu.
prof.dr. Ioan Mitrea, cunoscut istoric:. dr. Dorin.el Ichim. unul din
marii etnografi. din Moldova, publicistul Cornel Galben). din
zona Vllli Trotuşului s-au aflat prof. Gabriela Gîrmacea (autoare
a unui volum de interviuri cu poeta Nora Iuga şi a numeroase
cronici literare), profesorii Romeo Lupeş (director al Şcolii
„George Călinescu" Oneşti), Dorica Buta (director adjunct) şi
Maria Zaharia (de la aceeasi :instituţie de învăţământ), prof.
Bogdan Romandaş (directorul Colegiului Sportiv .,Nadia
Comaneci"), poetul Dan Sandu, Constantin Rusanovschi şi
Nicolae Enache (p~edintele şi vicepreşedintele Filialei Oneşti a
Asociaţiei Culturale „Pro Basarabia si Bucovina•) şi
reprezentanţi ai unor instituţii oneştene. De asemenea, au fost
prezenţi membrii Ansamblului Artistic ,.BdcUţelul" din comwta
Aslu (coordonat de prof. Elena Murariu), interpretul de muzica
folk Mihai Teleagă, coregraful oneştean Francisc Eniişel şi
numeroşi invitaţi din Oneşti. Gazda a acestei deosebite lansări
de carte a fost directoarea Editurii ,.Magic Print", Maria
Dohotaru, care dupl adresarea urărilor de bun venit şi prezentarea invitaţilor a evidenţiat faptul că „evenimentul are loc întrun cadru încărcat de spiritualitate, tn vecinatatea M.Wstirii
Bogdana". Ca moderator al acestei manifestări de o deosebită
nobleţe spirituală prof. Vilică Munteanu a declarat: ..Prolificul
nostru coleg, pmf. Corneliu Stoica a reuşit să scoată de sub
tiparul Editurii «Magic Print» o valoroasl carte - «Valea
'Irotuşului, Ghid turistic visual» - ce ne duce pe cei care suntem
aici cu gândul spre amintirile noastre şi spre prezentul nostru.
Spun aceasta pentru că Valea Trotuşului, insuficient cunoscută,
oferă atâtea momente de istorie dar şi de frumuseţe, aici
îmbinându-se trecutul cu preuntul, peisajde cu frumuseţea
monumentelor istorice, cu locurile pe care a călcat marele
voievod Ştefan când era copil şi în drumul lui de dobândire a
tronului Moldovei Sunt aici miirturiile Oituzului, Caşinului,
Cireşoaiei din primul Război Mondial. atâtea evenimente încat
cel care vine pe Valea Trotuşului are o carte de cip~, prin care
ne poate cunoaşte pe cei care vieţuim aici". Profesor doctor în
istorie Ioan Mitrea a conturat prezen·tarea noii apariţii
editoriale într-un mod original. menţionând: „Mă pun în situaţia
unui turist c:are vine într-o zi pe Valea Trotuşului, dintr-o zonă a
României sau din afara ei. Primul lucru pe care îl face, se
interesează de o hartă turistică şi un ghid turistic. tn noua carte a
prof. Comeliu Stoica există o fişă de câteva rânduri ce îti dl
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dovada cine e acest autor şi să foiletezi fiecare pagină! A realizat
trei ediţii a Dicţionarului «Valea Trotuşuhti», ce stă la baza unei
lucrări monumentale - «Valea Trotuşului, Enciclopedie», o
carte muncită cu decenii. această lucrare meritând atenţia
forurilor academice (în 2008 ea prllnind Premiul «Eudoxiu
Hurmuzachi»). Prof. Corneliu Stoica a realizat o lucrare
excepţională, «Istoria ilustrată a Otafului Târgu Ocna».
Pentru ca aceste lucrări să atragă atenţia oriunde ajung în ţară a
fost şi o tipografie şi o editură, «Magic Print» Oneşti, care şi-a
asumat răspunderea. Dacă Editura Academiei Române apelează
la Tipografia «Magic Print» în publicarea lucrărilor sale
înseamnă că aceasta ştie că aici se realizează nişte lucrări
excepţionale! «Valea Trotuşului - Ghid turistic visual», care
are 800 de fotografii! - este o lucrare ce poate fi realizată numai
de un om foarte bine informat. Parcă altfel curg rândurile,
pentru cel care este născut pe acest meleag străbun. .. Tot ceea ce
îşi doreşte un turist ajuns pe Valea Trotuşului găseşte în acest
ghid, de la prezentarea cadrului geografic, la muzeele din zonă şi
patrimoniul de artă populară păstrat până în zilele noastre.
Acest ghid, ce pe viitor poate apare şi într-o limbă de circulaţie
universală, trebuie să fie la fiecare locaţie de turism de pe Valea
Trotuşului". Cu o declaraţie de întâmpinare a noului volum, prof.
Gabriela Gîrmacea a afirmat: ,,Este un eveniment deosebit
apariţia acestei cărţi pe care am asteptat-o foarte mult, ea fiind şi
un document vizual, estetic dar şi statistic. In drumurile mele
prin lume am constatat că toate zonele au astfel de ghiduri şi mă
bucur acum că are şi Valea Trotuşului. Cartea a beneficiat de
condiţii excepţionale de tipărire şi prin apariţia ei am devenit şi
noi europeni". Publicistul şi editorul Cornel Galben a ţinut să
remarce: ,,Am urmărit activitatea profesorului Corneliu Stoica
în timp ce a scos la lwnină volumul «Valea Trotuşului,
Enciclopedie». Consider că şi acest volum nou-apărut merită
toată atenţia, eu privindu-l şi cu ochii editorului. Am fost şi sunt
încântat de calitatea lucrărilor de la «Magic Print». Această
editură oneş-teană este una remarcabilă la nivelul întregii ţări.
Raportul calitate I cost învinge întotdeauna şi numai directorul
acestei edituri, Maria Dohotaru, ştie cum se strecoară prin aceste
«furci caudine». Corneliu Stoica este un enciclopedist de marcă,
dacă Bacăul nu l-ar avea, ar trebui să îl inventăm! Citindu-i toate
cărţile, intri în istoria locală şi nu ai cum să nu te laşi furat de ea!
Ideea realizării de ghiduri trebuie să fie preluată şi de alte zone
ale judeţului:
Muncă şi satisfacţie

în aplauzele celor prezenţi a luat cuvântul şi autorul
noului volum, prof. Corneliu Stoica, el destăinuindu-se: „Este cel

de-al 15-lea volum pe care îl propun cititorilor. In urmă cu 6 ani
(când a fost lansată Enciclopedia Valea Trotufului) am
început colaborarea cu Editura «Magic Prinb. Mă aşteptam ca
să fie una deosebită şi astfel s-a creat un portofoliu în care vedeta
a fost valea Trotuşului. Ceea ce este important este ceea ce
dăruim celor de lângă noi şi celor care vor veni după noi. Sunt
ani lungi pe care i-am petrecut prin «grânarele» istoriei de pe tot
cuprinsul României, am avut şi şansa de a avea acces la arhivele
străine de la Vatican şi de la Muntele Athos şi am întâlnit şi
oamenii potriviţi la Biblioteca Academiei Române (unde am fost
mereu ca acasă!) Dupa o perioadă în care m-a interesat originea
acestei zone era necesară şi o cercetare pe teren. Mulţi ani i-am
petrecut peregrinând pe toate văile adiacente Trotuşului, unde
am descoperit bogăţiile şi frumuseţile acestei văi, poveştile şi
întâmplările cele mai interesante. Astfel m-a prins noaptea prin
munţi meditând în faţa unei căderi de apă, spectacol de care mam bucurat şi prin prezentarea de fotografii ajunge să se bucure
şi alţii de natura şi de patrimoniul cultural pe care l-am moştenit.
Această carte este una care nu prea are echivalent în limba
română, ea fiind asemănătoare cu dicţionarele vestice, europene, în care fiecare autor are o viziune proprie. Lucrarea are trei
secţiuni: una în care este descrisă Valea Trotuşului prin ce are
aceasta mai incitant, a doua de restituţie (pentru că nu poţi să te
duci undeva fără a şti întreaga devenire a acelor locuri) şi o a
treia ce prezintă localităţile trotuşene. «Valea Trotuşului,
Ghid turistic visual» este o carte în care am lăsat mult loc
frumosului. Sunt foarte multe locurile despre care oamenii nici
nu au auzit şi care trebuie neapărat vizitate. Este o carte pentru
oamenii de toate vârstele, să-i ducă undeva într-o lume lipsită de
stresul urban, să se bucure de Valea Trotuşului şi să înţeleagă cu
ceea ce vine ea la patrimoniul românesc". Momentul sublim de
lansare a noii cărţi a prof. Corneliu Stoica a cuprins şi recitarea
de către avocatul oneştean Nicolae Enache a unor versuri
străbătute de fiorii patriotismului. Acestea au fost semnate de N.
Dica Paşcanu şi Nicolae Rogoza din Căiuţi iar recitarea lor a fost
însoţită de numeroase aplauze.
Prezentarea unui program artistic de catre folk-istui
Mihai Teleagă (ce a venit în faţa celor prezenţi cu un buchet
frumos de melodii pe versuri din poezia română) şi de către
Ansamblul Artistic ,,Brădăţelul• din Asău i-au prilejuit moderatorului întregii activităţi, prof. Vilică Munteanu să remarce
faptul că „tinerii mesageri de la Asău ai folclorului românesc vor
să ne arate că avem un trecut şi un viitor!" Ceea ce a urmat a
încântat fermecător publicul prezent, dansatorii din Asău
evoluând în dans legănat, cu frumoase strigături populare în
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ropotde de aplauze ale cdor prezenţi. De la ritmurile de polca, la
sârbele „pe bătute", cu dansurile „Muşamaua", „Corăgheşte" şi
până la ,,Bărbătescul" de la Asău, această formaţie de dansuri a
arătat că bogaţia folclorică a zonei este unică. Prin dansul
tematic ,,Raţa" - ce este unul ,,mai aşezat", ca al bătrânilor,
asăuanii au închipuit toate ocupaţiile vieţii de la ţară. A fost o
reuşită trecerea de la un dans la altul iar suita moldovenească ce
a încheiat acest program artistic, cu un tempo „vrăjit" în privirea
fiecărui spectator, nu avea cum să nu prindă şi cu o strigătură a
locului - „Şi iar verde şi-un dudău I Ca la noi, pe la Asău!".
Entuziasmată de dăruirea dansatorilor pe care îi pregăteşte prof.
Elena Murariu a declarat: „A fost un program foarte frumos şi
încărcat de cultură şi tradiţie. M-a captat atmosfera de aici, una
plăcută, plină de căldură, de la intrarea noastră în scenă şi până
la ultima secvenţă a programului artistic. Fiecare moment a fost
bine pregătit şi sintetizat pe ceea ce dorea să exprime. Felicit şi
pe profesorul Comdiu Stoica pentru noua sa carte apărută,
pentru că a avut atât timp câştigat cu folos pentru realizarea
acesteia".

Ion MORARU
în „Oneşti Expres", nr. 469, 11-17 oct. 2012, p.11

Corneliu Stoica, Valea Trotuşului.
Ghid turistic vizual, 320 p.,
Oneşti, Editura Magic Print, 2012
Este cea mai recentă lucrare a istoricului Corndiu Stoica,
apărută în condiţii grafice de excepţie la Editura ,,Magic Print"
din Oneşti, după Istoria oraşului Târgu-Ocna din cele mai
vechi timpuri pâni la 1918 (1995, 1999) şi Istoria ilustrati a
oraşului Tirgu-Ocna din cele mai vechi timpuri pină la
1918 (2003, 2009). Cdelalte lucrări ale profesorului târgocnean
- Dicţionarul istoric al localităţilor trotuşene (1997, 1998,
2002), Valea Trotufului. Enciclopedie (2006, 2008), Valea
Trotutului. Bibliografie (2011) - trebuie puse în relaţie cu
tipăritura din 2012, pentru că. după cum mărturisesc titlurile,
extind arealul oraşului la întreaga vale a râului care deţine cu
adevărat o personalitate geografică semnificativă. În deschidere,
harta regiunii delimitează punctele îndepărtate ale zonei
străbătute de această apă curgătoare: dinspre Miercurea-Ciuc

(judeţul Harghita), Tazlău (judeţul Neamţ) şi Adjud (judeţul
Vrancea), cu depresiunile Coşnea, Ciobănuş, Uzului, Ceangăi,
Slănic , Hârja-Poiana Sărată, Lunca, Ghimeş-Palanca şi
Ferestrău-Oituz.
însoţesc ca apoi să se verse în albia lui
Tazlăul, Caşinul, Oituzul ş.a., iar dincolo de Adjud îşi uneşte
apele cu Siretul.
După cum se deduce, Corneliu Stoica nu este doar un
vrednic slujitor al istoriei, ci şi un geograf competent, iar dacă
luăm în calcul multitudinea informaţiilor din domeniul
turismului cultural, ecleziastic şi balnear, ni se arată ca un foarte
bun cunoscător al reliefurilor locale.
Merită reprodus sumarul, pentru a ne face o imagine a
cuprinderii lucrării: indicaţii de utilizare a ghidului, urmate de o
legendă a simbolurilor şi de hărţile zonei (geografică,
administrativă, arheologică şi a monumentdor istorice). Partea
a doua, „Să descoperim Valea Trotu~lui", prezintă bazinul
hidrografic (de la izvoare - în Munţii Ciucului, din jud. Harghita
0151, până la vărsare, lângă localitatea vrânceană Domneşti
Sat), cu reperde cde mai importante din punct de vedere
turistic: peisaje, rezervaţii, păduri şi parcuri, situri arheologice,
biserici, mănăstiri şi schituri, monumente comemorative, clădiri
reprezentative, muzee şi case memoriale, staţiuni balneoclimatetrice, personalităţi ale locului. Partea a treia, Jnvitaţie la
călătorie", cuprinde referiri la natura locurilor, urmate de cde
istorice, demografice şi economice şi încheiate cu date despre
căile de comunicaţie, cultură, artă şi tradiţii populare.
Secvenţa cea mai amplă a ghidului (pp. 122-275) este
rezervată locurilor şi localităţilor, cuprinzând date despre satele,
comunele şi localităţile urbane din regiune, combinate cu
informaţii despre unităţile geografice (depresiuni, munţi, văi
etc.). Ca un ghid exemplar cum este, lucrarea ne aduce
„Informaţii utile" (pp. 276-280) despre momentul cel mai
potrivit pentru a vizita Valea, despre starea vremii, transport,
servicii şi calendarul evenimentdor locale. Bibliografia, indexul
şi sursele iconografice (ilustrate din colecţiile lui Vasile Alexa,
Ioan Catană, Mihai Ceucă, Aurel Stanciu şi ale autorului) încheie
ghidul, nu înainte de a oferi cititorului o sinteză în 17 file de
hartă, sub genericul ,,Atlas turistic - Valea Trotuşului".
În ansamblu, lucrarea lui Comdiu Stoica este realmente
un modd de alcătuire a unui ghid turistic. Atrag atenţia bogăţia
informativă, organizarea materialului documentar, iconografia
extrem de amplă, dar mai ales realizarea tipografică. Editura
„Magic Print" din Oneşti (coordonator, Maria Dohotaru) şi-a
demonstrat, încă o dată, calităţile profesionale exemplare.
Aproape că nici nu mai prezintă importanţă cele câteva abateri
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de la normele ortografice promovate de Academia Români în
ceea ce priveşte toponimele (Târgu-Ocna, nu Târgu Ocna,
Adjudul Vechi. nu Adjudu Vechi) ori hidronimele (Izvorul Alb,
Uzul. Trotuful, deci cu articol. dupi modelul Dunărea, nu
Dunlfn). La o nouă ediţie, vor mai fi corectate câte un pleonasm
(,,startul de pornire•, p. 279), o litera nemotivată (Floreşzi•, p. 4)
ori lipsa iniţialei tatălui (p. 46), pentru a-l deosebi pe criticul
literar Nicolae Manolescu de inginerul adjudean Nicolae l.
Manolescu(p.124}.
Valea Trotufului. Ghid turistic vizual este cartea de
vizită a unei regiuni româneşti reprezentative pentru comorile
sale naturale, economice şi umane, care, prin acest instrument
informativ, se deschid generos către publicul larg de aici şi de
oriunde.

loanDĂNILA

în ,.ActaBacovicnsia•, VIl, 2012, p. 549-550.

Profesorul Corneliu Stoica
recidivează!
De la sflrşitul lunii septembrie, judeţul Bacău s-a
îmbogăţit cu o nouă lucrare de referinţă, semnată de pasionatul
profesor târgocnean Corneliu Stoica, aflat la a patra reuşită
editoriall din acest an. .Valea Trohlfului - ghid turistic
vizual• oferă informaţii pluridisciplinare de actualitate, din
domenii diverse: istorie, geografie, economie, turism ş.a.
Structurată în cinci capitole (Sa descoperim Valea Trotrqului.

Invitaţie kl călătorie, Locuri şi localltaţi, Informaţii utile şi Atlasul

turiltic), lucrarea apărută în condiţii grafice deosebite la Editura
,.Magic Print" din Oneşti, acoperă cu succes un .mare gol în
literatura de specialitate, ultima lucrare a unui specialist fiind
cea a prof. Iulia Văciraşu din anul... 1980. Avem parte, în sflrşit,
de un ghid desăvârşit pentru peregrinările în bazinul hidrografic
trotufean şi, totodată, de un mijloc profesionist de promovare a
frumuseţilor acestui t:lrâmîncă prea puţin cunoscut fi valorizat

Lucian ŞERBAN
înwww.deferlari.ro. din 14oct 2012

Un promotor al turismului fi
istoriei locale: Corneliu Stoica
Sub semnătura profesorului fi publicistului târguocnean
Corneliu Stoica•, la Editura ,,Magic Prin~ Oneşti a văzut lumina
tiparului în această vari, ediţia tn limba englez! a unei ample
lucriri. turistice de 328 de pagini, intitulată „ValeaTrotufului
Ghid turistic vizuar („Trotus Valley, Visual tourist
gui.de•), primul ghid turistic dedicat prezentam unui bazin
hidrografic din Romania. (Valea Trotuşului) ce poate fi comparat
prin complexitatea informaţiilor fi modalitatea de ilustrare cu
celebra colecţie a ghidurilorverzi Michelin.
„Trobu Valley, Visual touri1t gui.de• este o mică
enciclopedie turistică cuprinzând toate elementele unui
veritabil şi util ghid turistic destinat unui cerc larg de posibili
beneficiari ai acestuia, prezentat într-un format elegant,
tntrunind caracteristicile unei ediţii de lux din punct de vedere al
ţinutei grafice.
Cartea este împărţită în mai multe secţiuni: „Modul de
utilizare a ghidului' (cu hărţi privind personalitatea geografică
fi istorică a acestei zone); „Sd de!copmm Valea TrotuJUlur
(Bazinul hidrografic Valea Trotuşului, Cele mai interesante
locuri, Peisaje magice, Rezervaţii naturale, Piduri. şi parcuri,
Situri arheologice renumite, Ministiri fi schituri, Biserici de
lemn, Biserici de z.id, Monumente comemorative. Cele mai
frumoase clădiri, mll7.ee fi case memoriale, Staţiuni balneoclimaterice, Personalităţile locului); „Invltaj'ie kl clflllto~
(Natura locurilor, Istorie trotuşeanA, Populaţia şi aşezările
umane, Economia, Trecut şi prezent, Căile de comunicaţie,
învăţământul, Ocrotirea sănătăţii. Cultură, artă şi tradiţii
populare, Obiective turistice}; ,,Locuri şi localitălf (o prezentare
complexă şi complet! a celor 216 localităţi de pe Valea
Trotuşului grupate tn 7 oraşe fi 40 de comune); ,,Informaţii
util.e;,,Atlasturistic Valea Trof'U1ulur etc.
Ghidul oferă cea mai amplă bază documentară privitoare
la geografia, istoria, demografia, economia. cultura, structura fi
obiectivele turistice (pensiuni, monumente, biserici etc.) privitoare la bazinul hidrografic Trotuş, fiind un instrument indispensabil pentru promovarea turistid. a acestei zone în plan
internaţional.

Din punct de vedere tehnic, „Trotua Valley, Vuual
tonriat gnide" este o lucrare de format mic (21x13 cm), cuprin-

zând 328 pagini color, peste 900 de ilustraţii, 7 planuri de orqe fi
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„

25 de hărţi tematice. Cartea este legatl fi are copertă. lăcuit!;
totodatl, este o carte de informare turistici, dar şi de patrimoniu, prin temurul documentar referitor la locurile. localită
ţile, monumentele naturale şi istorice, destinată tuturor categoriilor de cititori. de la specialişti până la turiftii străini care vor
vizita sau vor dori să se informeze despre această zonl tu.ri.sticl.
(...)

Romulus-Dan BUSNEA

în www.bacauex:pres.ro, din 27 sept. 2015

A apărut cel mai complet
ghid turistic al Văii Trotufului
La Editura Magic Print din Oneşti a apărut cel mai
complet ghid turistic al Văii Tro1:1J41ului. Lucra.rea, .Valea
Trotuşului. Ghid turistic vizual" aparţine profesorului Corneliu
Stoica fi este a 20-a din panoplia de cărţi publicate de autor, toate
(cu o singură excepţie) la cunoscuta editură oneşteani.
.Am muncit câteva decenii la această carte. Am lucrat în
paralel la mai multe proiecte (enciclopedii, albume, monografii
de orllfC, micromonografii de biserici, de personalităţi, de instituţii). Colaborez de cel puţin 15 ani cu Editura Magic Print şi am
devenit un fel de autor de edituri. A.cum am 69 de ani, sunt
profesor de istorie. comăneştean, dar adoptat de oraşul staţiune
Târgu Ocna."
Corneliu Stoica
„Valea 'Irotuşului Ghid turistic vizual" poate fi socotită,
practic, o miel enciclopedie turistică ilustrată în care poţi găsi
informaţii utile despre geografia zonei, despre istoria şi
economia ei, despre tradiţiile locale, spiritualitate şi cultură. Poţi
descoperi. prin intermediul imaginilor, cele mai interesante
locuri. ce.le mai frumoase biserici şi mlnlstiri. staţiuni turistice,

locuri de mare atracţie turistică, rezervaţii naturale, situri ·
arheologice, muzee şi case, ~~~~~ ,..,....-.....__,
dar şi personalităţile locului F
Sunt date desprenatura zonei,
despre atezarea geografică.,
despre relief, climi şi reţeaua
hidrografi.el, despre faUDa ei
Afli date din istoria trotuşeană, despre populaţie şi
BfCzările umane. Despre economia zonei şi despre ctile de
comunicaţii. Dar şi despre
castelele trotuşene şi despre
muzee şi case memoriale.
Inedit, aici un capitol este dedicat şi .arheologiei industriale", marilor aglomerări industriale care astăzi aproape nu
mai existl. Ceea ce urmeazli. este efectiv un ghid care poate fi
folosit atunci când ai nevoie. Cu date succinte despre fiecare
localitate, de la Ghimeş phi.ă la Adjud, dar şi din Oituz sau
Moineşti. Este o lucrare care poate interesa şi localnicul, dar şi
vizitatorul străin, pentru el este o prezenta.re dinamică, buată
pe l .000 de ilustraţii, dar şi cu mult material cartografic, cu
planurile celor ,apte oraşe trotuşene. Oricine doreşte, se poate
astfel orienta UJOr şi poate găsi orice obiectiv turistic din zonă.
De ce era nevoie de un ghid turistic al V-aii Trotuşului? ,.Nu prea
există multe asemenea ghiduri făcute profesionist, într-o ţinută
modemli., care să ofere informaţii pluridisciplinare tuturor celor
care ar vizita o anumită zonă - ne-a declarat autorul La ora
actuală nu cunosc un ghid mai complet pentru Valea Trotuşului,
cu excepţia celor tradiţionale, dar de la edituri străine (Hachette.
Michelin. Lonely Planet):' Un ghid cu peste 300 de pagini fÎ
într-un format care permite lesne să-l porţi cu tine.

PetruDONE
tn .Deştepta.rea•,
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Un istoric
Trotuşului
_
_al Văii
_
__,_______ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Târgul anilor romantici
Am primit de la prietenul Mihai Ceucă, cunoscut cartofildin Bacău, elegantul album, realizat de Corneliu
Stoica la editura Magic Print, intitulat sugestiv Târgul anilor
romantici. Un secol de istorie ilustrată a oraşului TârguOcna. (1848-1948). În prefaţa bilingvă, română şi engleză,
autorul propune o călătorie în timp cu ajutorul imaginilor. „O
imagine face cât o mie de cuvinte" (anonimus), ceea ce se verifică
odată în plus. La fel ca în toate oraşele României, după instaurarea regimului „democrat popular" de sorginte sovietică, şi la
Târgu-Ocna reconstrucţia oraşului a început cu demolarea ...
centrului istoric, de fapt cu demolarea I ştergerea realizărilor
înaintaşilor noştri. O politică practicată de-a lungul întregii
perioade totalitare, în toate domeniile, căreia i-au căzut victime
sute de mii de români, atrocităţi pe care abia în zilele noastre
începem să le aflăm cu adevărat. Noroc cu artiştii plastici,
fotografii şi editorii de cărţi poştale ilustrate (Ştefan Antonaş, H.
Auchberg, Dimitrie Danali, Simon A. Griinberg, A. Nachmazohn), care au imortalizat imagini din acele timpuri, concentrate, printr-un efort deloc de neglijat, în albumul de faţă.
Cunosc din propria-mi experienţă cât de grea e colaborarea în
adunarea, la un loc, a tuturor vederile redescoperite până în
prezent, precum şi prelucrarea imaginilor şi culegerea datelor de
interes cartofil. Cu siguranţă, în timp, vor mai reveni acasă
„păsări călătoare" expediate de turiştii sau locuitorii acelor
timpuri. Ceea ce mă intrigă este lipsa de pe imagini a denumirii
localităţii şi a titlului ilustratei, date de editorul vederii. Cu o
singură excepţie (p.88). Să fie datele menţionate pe celalată parte
a ilustratelor ?!? Sunt reproduse aproape 200 de tipuri de
ilustrate, adevărate documente vizuale, existente prin diverse
colecţii private (Ioan Catană, Mihai Ceucă, Vasile Pană, Aurel
Stanciu, Corneliu Stoica ...) sau în fondurile unor instituţii
naţionale (Arhivele Naţionale, Biblioteca Academiei)... Frumoasa staţiune Târgu-Ocna, merita o asemenea lucrare
iconografică, cu date de interes istoric, economic, social, cultural
... Albumul venind ca o completare binevenită la Istoria
cercetător

ilustrată

a oraşuluiTârgu-Ocna din cel mai vechi timpuri
în 1918, Oneşti, Magic Print, 2009, a aceluiaşi autor. De
reţinut, Târgu-Ocna, situat în nord-vestul Depresiunii Caşin, la
poalele munţilor Nemira şi Berzunţi, la o altitudine de 260-280
m, pe cursul râurilor Trotuş şi Slănic, a fost cel mai mare oraş
nereşedinţă de ţinut din Moldova, dominând, timp de trei secole,
economic şi cultural întreaga zonă trotuşeană. Salina Trotuş
funcţionează şi ca sanatoriu (la -240 m) destinat tratamentului
până

bolnavilor de astm alergic. Cele şapte izvoare din staţiune se
înscriu în categoria apelor minerale clorurate, sadice, slab
bicarbonatate şi uşor sulfuroase, fiind utilizate, în principal,
pentru tratarea afecţiunilor tubului digestiv şi ale aparatului
locomotor. Lucrarea de faţă readuce vizual contemporanilor,
realizările străbunicilor, bunicilor şi părinţilor noştri, de la 1848
la 1948, când noi, românii, reuşeam să ţinem ritmurile generale
de dezvoltare a Europei: clădiri oficiale sau private, biserici
(dintre care 19 sunt dispuse pe trei niveluri), un lanţ energeticospiritual bine pus la punct, hoteluri, restaurante, cinematografe,
grădina publică şi parcul Nastasache, locuri de promenadă şi
agrement, promovând superbul plai moldovenesc, pe care
autorul îl supranumeşte Salzburgul României, cu efecte sedative
şi curative de necontestat. Actualii localnici, şi nu numai ei, pot
fi mândri cu realizările înaintaşilor ! Astfel, o altă pată albă este
acoperită pe harta cartofiliei româneşti. Un nou obiectiv, din
programul propus, este bifat în evidenţele Comisiei Literatură şi
Cercetare a Federaţiei Filatelice Române, al cărui membru
devine Corneliu Stoica prin lucrarea de faţă, care constituie o
nouă contribuţie în promovarea cartofiliei româneşti. Autorul,
Corneliu Stoica şi colaboratorii săi merită toate felicitărilor
pentru modul de organizare a materialului iconografic, precum
şi a datelor succinte de prezentare.

Sergiu GABUREAC
în www.blogulluigabu.blogşpot.ro. din 9 oct. 2013

Şi

noi vom avea Sovata noastră

Promisiunea a fost făcută de primarul Târgu-Ocnei,
pentru a reînvia tradiţia apelor minerale de la
Băile „Nastasache", din perioada interbelică. !n Salina va
funcţiona Sala de spectacole ,.Florin Piersic" (soţia actorului s-a
născut în acest oraş), iar la încheierea Zilelor oraşului, Primăria
va oferi un bal, ca odinioarăa. (Evocarea îi aparţine avocatului
Dumitru Danale.) „Vom avea al patrulea centenar - Laetiţia
Leonte -, semn că la Târgu-Ocna se trăieşte mult şi, zicem noi, şi
bine", a mai spus Şt. Şilochi, provocându-i primarului de Cricova
un soi de „invidie albă". Fiii oraşului (Grigorovici, Drăgan,
Muşat, Ţintaru ş.a.) s-au întors acasă pentru 1-2 zile, invitaţi de
acelaşi inimos primar.
Înainte de a primi titlul de Cetăţean de onoare al oraşului
Târgu-Ocna, Carol-Teodor Peterfi (n. 1967), laureat al Premiului
Nobel pentru Pace pe anul 2013, a mulţumit pentru câte a făcut
urbea natală pentru el (aici a urmat şcoala generală). Partea a
doua a acţiunii din Sala de şedinte a Primăriei a cuprins lansarea
Ştefan Şilochi,
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lucrării „Valea Trotuşului de odinioară în cărţi poştale
ilustrate (1899-1939)" şi a unui ghid turistic al aceleiaşi zone,
ambele tipărite de Corneliu Stoica la Magic Print Oneşti.
Preluând ilustrate de la „marii colecţionari ai Bacaului - Ioan
Catană, Mihai Ceucă, Aurel Stanciu" -, acest „ambasador prolific
şi eficient al zonei" Genică Apostol) a reuşit să comunice „în
foarte puţine cuvinte" (Vilică Munteanu), „în special pentru
tineri" (Mihai Ceucă), informaţii despre „una dintre zonele cele
mai bogate spiritual din România" (Ioan Danilă). Pentru toate
acestea, „cuvintele sunt prea puţine şi prea mici" (Dan Sandu).
Programul de tehnoredactare în engleză nu deţine
diacriticele românesti, dar la o noua ediţie sau la o nouă versiune
(în franceză, de pildă), e absolut necesară trecerea de la
*Barsanesti la Bârsăneşti, de la *Cotofanesti la Coţofăneşti, dacă
vrem să nu ramână în conştiinţa străinilor grave deformări
ortografice. ,,Aşa vă place?" mă întreabă Ştefan Şilochi, aratând
spre o ilustrată devenită tablou, pe un perete al Sălii de şedinţe.
Scria acolo: „Târgu-Ocna, vedere general" (1923), iar alături
„Salutări din Tg.-Ocna" (1935). „Da, ambele respectă normele
academice din... 2005."

IoanDĂNILĂ

conceput o carte destinată mai ales publicului larg."
Albumul reproduce ilustrate inedite pe care le deţin
patru colecţionari băcăuani foarte cunoscuţi, Ioan Catană,
Mihai Ceucă, Aurel Stanciu şi Corneliu Stoica, şi vine ca o
completare la alte cărţi pe care le-a publicat autorul despre Valea
Trotuşului, între care primează „Valea Trotuşului. Enciclopedie", lucrare care a obţinut numeroase premii, între care şi
premiul ,,Eudoxiu Hurmuzaki" al Academiei Române, în anul
2006.
„Albumul - a mai precizat autorul - este a 22-a carte a
mea şi a doua realizată în această manieră, pentru că în 2012 am
mai scos şi «Târgul anilor romantici. Un secol de istorie
ilustrată a oraşului Târgu Ocna», premiată la Salonul de carte
de la Chişinău şi medaliată cu aur la o expoziţie de la Piatra
Neamţ. Acesta este un domeniu nou abordat de mine, pe lângă
cel legat de istorie şi de turism."
Tot în acest an a apărut, sub semnătura lui Corneliu
Stoica, şi o ediţie în limba engleză a unei ample lucrări de turism,
de 328 de pagini, „Trotus Valley. Visual Tourist guide", la
Editura Magic Print.

PetruDONE

în www.deste.ptarea.ro, din 20 august 2015

în„Deşteptarea", 14iunie 2015,p.10

Premiul „Vermeil Mare" pentru
un album de ilustrate vechi
de pe Valea Trotuşului
Profesorul şi istoricul Corneliu Stoica, unul dintre cei mai
activi animatori culturali ai oraşului Târgu Ocna, a obţinut,
recent, premiul Vermeil Mare (medalie de argint) la cea de a
cincea ediţie a expoziţiei internaţionale Librafila 2015, de la
Cluj-Napoca. Premiul a fost acordat pentru albumul „Valea
Trotuşului de odinioară în cărţi poştale ilustrate (1899 1939)", apărută la Editura Magic Print, din Oneşti. „Este - spune
autorul - un album de cărţi poştale ilustrate. Pot fi văzute, acolo,
patru decenii din viaţa localităţilor din Bazinul Trotuş-Oituz
Tazlău, imagini din Adjud, Agăş, Asău, Bereşti-Tazlău, Bogdă
neşti, Brusturoasa, Căiuţi, Comăneşti, Dărmăneşti, Ghimeş
Făget, Livezi, Mănăstirea Caşin, Moineşti, Oituz, Oneşti,
Palanca, Slănic Moldova, Ştefan cel Mare şi Târgu Ocna. Singura
obiecţie a juriului Librafila a fost că lucrarea nu este suficient de
tehnică. Ar fi putut lua, astfel, medalia de aur, dar eu am

Slănic

Moldova În ilustrate de
epocă adunate Într-o carte

Istoricul, scriitorul, profesorul şi publicistul Corneliu
Stoica ne propune o nouă şi originală călătorie în timp prin încă
unul dintre puţinele locuri din judeţul Bacău care mai păstrează
câte ceva din farmecul vremurilor apuse. După oraşul Târgu
Ocna şi despre alte locuri de pe valea Trotuşului a venit acum
rândul staţiunii Slănic Moldova. O face printr-o nouă apariţie
editorială, intitulată „Slănic Moldova de odinioară în cărţi
poştale ilustrate (1899-939)", un mic şi elegant volum editat şi
tipărit la Magic Print, Oneşti, care adună 114 cărţi poştale
ilustrate din colecţiile inginerului Mihai Ceucă şi profesorului
Aurel Stanciu, din Bacău.
Volumul continuă seria de restituiri de acest fel pe care
Corneliu Stoica a început-o prin albumul „Valea Trotuşului de
odinioară în cărţi poştale ilustrate (1899-1939)", dar care
întregesc zestrea mult mai bogată de lucrări dedicate promovării
patrimoniului local al comunităţilor de pe Valea Trotuşului,
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dintre care Encldopedia Văii Trotu9ului a şi obţinut, în anul
2006, premiul ,.Eudoidu Hurmuzaki" al Academiei Române.
Autorul a împărţit cele 114 ilustrate din Sllnic Moldova
pe zece capitole distincte, aatfel tnclt cel care parcurge noul
volum să deosebească urbanismul staţiunii, infrastructura, dar
şi viaţa economică sau instituţională, viaţa spirituală, zestrea de
băi şi izvoan: naturale etc. din staţiune. Ilustratele acoperă două
mari epoci istnrice distincte, ,.La belle cpoque" (1871-1914) fÎ
perioada interbelici (1919- 1039), separate de cea a Primului
Război Mondial. Fiecare imagine este însoţitl de o scurtă l~
gendă, care reprodU(;C fidel informaţiile din originalele ca.rtofile,
dar autorul volumului recomandă completarea acestora cu date
din lucrarea „Valea Trotu9ului Enciclopedie", apărută de

asemenea la Magic Print, în anul 2008.

„Speram ca :eecile de ilustrate ale acestui album sa
inimile şi sc1 bucure ochii cititorilor dornici de a
redescoperi vremuri de mult apuse, de a simţi, chiar şi pentru
încălzească

cateva momente, parfumulacelorvremuri romantice."
PetruDONE
în.Dqteptarea•, din 11aprilie2016

Albumul „Bacău, urbea cu parfum
de epocă", desemnat
„Cartea anului 2016
11

(...) Lucrarea face parte dintr-o serie de patru albume,
primele trei publicate la aceeaşi editura şi tipărite la aceeaşi
tipografie, Magic Print. şi semnate de profesorul Corneliu
Stoica. Ble cuprind ~ imagini din colecţiile de ca.rtofilie ale
inginerului Mihai Ceucă şi ale altor colecţionari. Albumele sunt
„Tirgul anilor rom.antici. Un 1ecol de iatorie iluatratl a

orqului Tirgu Ocna", „Valea Trohlfulni de oclinioară 1n
cii1i pottale ilwtrate (1899-1939)" fi .,slăni.c Moldova de
odini.oarătn cărti poftal.e ilustrate (1899-1939". (...)

AorinCRĂCIUN
în wwww.ziarulevenimentulro. din 17 ian 2017

Despre istoria şi miturile Bacăului,
cu Mihai Ceucă
(...)La începutul lunii septembrie 2016, Mihai Ceocl
(foto), cercetător, colecţionar, el însuşi 1ll1 om - document, a
publicat albumul bilingv ·Bacău, urbea cu parfum de
epocă•rBacău, the town with vintage perfume•, o istorie~
imagini a Bacăului vechi (1899 - 1949). Acesta este cel mat
recent volum dintr-o serie de patru albume realizate cu
implicarea colecţionarului bllcluan, proiect care formead
arhiva cartofill a judeţului Bacău şi care este rezultatul unei
activităţi de peste SO de ani în domeniu. (...)

-Care au fost celelalte albume clin aceastăcolecfie?
- Aici este o poveste a unei colaborări, din punctual meu
de vedere, foarte fructuoase cu domnul profesor Corneliu
Stoica, de la Tlrgu Ocna. Dumnealui s·a ocupat, şi se ocupă în
continuare, de istoria locurilor, de Valea lrotuşului, într-un mod
special Are o Enciclopedie a Văii Trotuşului. o lucrare
ştiinţifică premiată de Academie. în momentul în care a lucrat~
Enciclopedie, a solicitat colecţionarilor despre ca.re a aUZ1t,
domnului profesor Aurel Stanciu, mie, lui Ioan Catani fÎ lui
Dan Chiriţă vederi vechi, imagini vechi, din zonl. Şi pentru că
prin preocupările mele nu am adunat decât imagini cu judeţul
Bacău i-am oferit astfel de imagini. Este o regulă în colecpe:
daclnu te axezi pe o tematici at:rictă, nu reali%ezi nimic. Iţi
stabileşti subiectul. te axezi să ajungi la obiectivul dorit. De aici a
pornit totul, de la ideea de a reali7.a. enciclopedia. Am oferit toate
imaginile pe care le aveam, pentru că principiul meu sflnt este
că imaginile se oferă, nu se vând, şi atunci am pus la dispoziţie
toate imaginile. De altfel, şi acum le pun la dispoziţia oricărui
blcăuan care mi le cere. Plecând de la a.ceaati colaborare, până la
urm! a zis: ,.Dom'le, dar s-ar preta bine sl facem şi nişte albume
speciale numai cu vederile uteL Deci istoria din enciclopedie e
un aspect dar hai să facem şi albume·. La Zilele OrafuluiTârgu
Ocna, la expoziţia organizată, am venit cu un exponat din Tg
Ocna fi în anul unnltor domnul profesor a realizat cartea,
primul volum, numai cu TArgu Ocna. După care a venit pofta şi
domnul profesor a zis: •staţi aşa un pic, să facem toatl Valea
lrotufului, dacă tot suntem aici. de ce nu, tot judeţul·. - Toate
sunt de cartofilie? - Toate sunt exact pe acelaşi model, deci
sunt colecţiile de cărţi poştale cu vederi din judeţul Bacău. tmi
cer scuze pentru lipsa de modestie dar eu am cea mai amplă
colecţie de cărţi poştale de Slănic-Moldova, pentru că de fapt
cu el, cu acest Sllnic-Moldova, am început colecţia pentru
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întTe timp, tot strangand Bacău, automat s-au
adunat şi toate cărţile poştale din restul judeţului Şi aşa s-au
născut cele patru volume: primul volum Târgu-Ocna în 2013,

judeţul Bacău.

ValeaTrotutnluiîn2014,Sllnîc-Moldovatn2015şi.Baclutn

2016.

Laura HOLBAN
în wwww.farafiltru.ro. din 11 ian2017

A apărut a doua ediţie a albumului
,,Valea Trotufului de odinioară"
• lucrarea aparţine
revhutăşiadlugită

,.Enciclopedia V-aii Trotuşului", premiată de Academia „Cele
patru lucrări din colecţie constituie, practic, un album total al
ilustratelor vechi din judeţul Baciu, o premieră naţională la
nivelul Asociaţiei Cartofilişt:ilor din Români.a. Asociaţia şi-a
propus prin statut ca acţiune primordială crearea de albume cu
imagini vechi ale oraşelor din toată ţara. Astfel, în câteva zeci de
ani s-ar inventaria toate ilustratele emise în România ca
documente ale istoriei acestora~
MihaiCeud

PetruDone
în ,,Deşteptarea", 8 octombrie 2019, p. 5

profesorului Corneliu Stoica şi este

Raftul de biblioted pe care se a1ll un număr impresionant de lucrări realizate şi publicate de profesorul Corneliu
Stoica s-a îmbogăţit,, în aceste zile, cu o nouă ediţie (a doua) a
albumului cu ilustrate vechi din principalele 10<:alităţi ale V-aii
Trotuşului, de la Adjud la Ghimeş-Rget şi Lunca de Sus. Albumul, intitulat .Valea Trotuşului de odinioară - în cărţi poştale
ilustrate (1899-1939 a văzut lumina tiparului tot la excelenta
editură şi tipografie Magic Print din Oneşti
Noua ediţie se alătură suitei de patru albume cu ilusb'ate
de epocă din colecţii private apărute în ultimii ani sub semnă
turile lui Corneliu Stoica şi a colecţionarului băcăuan Mihai
Ceucă şi definitivează, astfel, o premiezi naţionali în domeniu.
Ilustratele noului album sunt din colecţiile lui Vasile
Alexa (din Dărmăneşti), Mihai Ceucă (Bacău), Ciprian Hugianu
(Sfântu Gheorghe), Octav Olaru (Bacău) şi Aurel Stanciu
(Badu}, alături de imagini reproduse din mai multe surse
iconografice.
Noul album, cu 320 de pagini elegante, se deschide cu o
prefaţă semnată de Mihai Ceucă, tradusă şi în limba engleză.
Fiecare ilustrată din album este însoţită şi de indicaţii asupra
temei în care se încadrează fiecare imagine, despre conţinutul
acesteia şi editura la care a fost tipirită, dar şi despre anul de
circulaţie şi dimensiunile ei reale.
Editura Magic Print a pregătit, de altfel, şi o casetă cu
toate cele patru albume ale colecţiei, primele b'ei fiind ,,Slănic
Moldova de odinioară", „Târgul anilor romantici" şi „Valea
Trotuşului de odinioară• -realizate de Corneliu Stoica şi ,..Bacău,
urbea cu parfum de epocă" - realizat de Mihai Ceucă.
Noul album completează întreaga muncă de cercetător a
profesorului Comeliu Stoica, autor şi al substanţialei lucrări
9

,

OTilrgu Ocna. Sala de şedinţe a Primăriei. Dublă lansarea de carte: Valea

T'*""1ui. Ghid turiltic vizual" şi Valea Tratufului dl odinioari tn c:ir\i

paftlla ilu.ltrat:a (1199-1939) 09 august 2016). Profesorul Corneliu Stoica
prezentând Valea Trot11fului dl odiniaari
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n Vechi colaboratori şi prieteni: gen. Vasile Jenică Apostol, prof. Vilică
Munteanu, prof. Corneliu Stoica şi ing. Mihai Ceucă

n Autorul preraţ!nd dubla lansare de carte (asped general)
n Prof. Corneliu Stoica. într-un moment de răgaz

n Autorul şi soţia sa, Michaela, într-o conversaţie amiabil! cu Carol
Peterfi, laureat al Premiului Nobel pentru Pace şi so~a sa

n lng. Mihai Ceucă prezentând albumul despre Valea TrotUfului
n Aspect din timpul celor două lansări de carte

n Autoru~ urmărind comentariul flcut de generalul Vasile Jenică Apostol
n Profesorul Cameliu Stoica unnărind comentariile colegului şi
prietenului său, prof. Vilică Munteanu

OArnbianţl destins! cu ocazia acestei manffestlri culturale de anverguri
Corneliu Stoica. Vilică Munteanu şi Ioan Dănilă

n

n lnt!lnire emoţionantă între .fiii oraşului". Tn plan depirtat, avocatul
Dumitru Danali
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Ediţii
Obftea evreilor din Târgu Ocna,

Ediţii
Scurtă

istorie

iluatrată, Oneşti, Editura Magic Print, 2019, 96 p.

1he Jewish Commnnity of Târgu Ocna, Brief
illustrated history, Oneşti, Editura Magic Print, 2019, 96 p.

Centena.r Palatul Administrativ (dădirea primăriei
Târgu Ocna) (1912-2012), Oneşti. Editura Magic: Print. 2012,
40p.
Primăria OrafWUÎ Târgu Ocna, Oneşti, Editura Magic:
Print,2017, 52p.

Referinţe
25 de ani de la primele alegeri hDere,tn www-tiocna.m.
din 20 decembrie 2017
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BICENTENAR

CORNELIU STOICA

COSTACHE NEGRI
(1812-2012)

COSTACHE NEGRI
(1812-1816)

CORNELIU STOICA
EDITURA MAGIC PRINT

Ediţii

Referinţe

Bicentenar Costache Negri (1812-2012). Oneşti,
EdituraMagic Print, 2012, 44 p.

Costache Negri (1812-1876).
Print,2018,44p.

Oneşti,

Editura Magic

GALBEN, Come~ Corneliu Stoica, Bicentenar Costache
Negri (1812-2012), în ,.Ateneu", an 49 (serie noul}, nrr. 9 (517),
septembrie 2012, p. 6.
GALBEN, Comei., O micromonografie ~teptaU. în Lecturi
aleatorii,II.Bacllu,EdituraStudion. 2013,p.137-138.
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O micromonografie aşteptată
Ignorat de propria breasll, bicentenarul na,teril
scriitorului C. Negri nu a fost, spre binele cititorilor, uitat şi de
Corneliu Stoica, autorul Enciclopediei Văii Trotuşului, în
paginile clreia li consacrase un scurt profil şi locul cuvenit în
.galeria luptătorilor ce s-au jertfit ca al cree:r.e o patrie" (N.
Iorga).
Sprijinit de Consiliul Local şi de Primăria Târgu Ocna.
urbe in care .cel din urmă repre:r.entant al marilor noştri
străbuni. modelul tuturor bunelor în1UfÎrl" (V. Alecsandri) şi-a
petrecut ultimele doul decenii din zbuciumata sa viaţi,
cunoacutul acormonitor prin arhive Corneliu Stoica i-a consacrat, de data aceasta. o utilă micromonografie: Bicentenar
Coltache Negri (1812-2012).
Apărută în 2012, sub egida Editurii Magic Print din
Onefti, aceasta e conceput! pe :r.ece secvenţe - Cronologie,
Argument, Costache Negri. Scurta biografie, Costache Negri la
T~ Ocna (1856-1876), Castelul Negri (1856-1904), Prietenii lui
Negri. Din corespondenţa lui Costache Negri (1856-1876), Note,
Bibliografie sekctivă - însoţite de o bogată ilustraţie, provenită,

în parte, din colecţiile Cabinetului de stampe al Bibliotecii
Academiei., din colecţii particulare fi propriul forul arhivistic.
tn doar 44 de pagini, istoricul izbutefte sl redea o

OTlrgu Ocna. Momtntul dt!zvelirii pllcii aniversaA! la împlinirea unui stcol

dl! la inaugurarea Palatului Administtativ (16 august 2012)

-

Corneliu Stoica la 70 de ani ~
-- - v
--Profesorul

întreagl epoci. dominat! discret de .cel cu inimă de aur",
.mereu gata sl se sac.ri1ice pentru patria sa", mereu în miezul
evenimentelor, mereu refuzând onorurile ce i cuvenea, mereu
dând dovadă de .cel mai curat patriotism şi caracterul cel mai
dezinteresat"' (M. Eminescu).
Doritl a 6 un „umil omagiu pe care comunitatea oraşului
Târgu Ocna o aduce patronului alu spiritual", eleganta plac.hetă
oferi, pe lingă informaţii biografice, date mai puţin cunoscute
despre existenţa sa în acest ,.mic târg", despre corespondenţa
purtată în cele două decenii petrecute pe moşia sa de pe malul
TrotuşulW. despre familie fi prietenii care l-au vizitat la Tisetti
Aplrutl la aproape trei decenii dupl ce Paul Plltănea
oferea publicului ultima monografie (1985), cartea i1torlcului
Corneliu Stoica are meritul el reînvie acest .model pentru
generaţiile prezente şi viitoare•, care prin .modestie, simplitate,
blândeţe, oapitalitate desăvârşită", a căpătat un prestigiu moral
pe care niciun om politic din epoca sa fi pică astăzi nu l-a mai
atins". O micromonografie ce ar trebui să figureze nu doar pe
rafturile bibliotecilor, ci şi pe masa de lucru a politicienilor, care
ar putea găsi în primul nostru diplomat de carieră şi om de stat
integru exemplul ce trebuie urmat.

Comei GALBEN
în Lecturi aleatorii, II, Baclu, Editura Studion, Z013,
p.137-138.

O llrgu Ocna. Sala dl! ~dinţe ale Primlriei. Prof. Corneliu Stoica şi primarul
Stefan Şilochi la lansarea celor două lucriri: Cen11enual Palamlui
Aclmin1....-.tiw(cliclirH primiriei) (lfl:l-2012) Bicentenar Costache Negri
(1912-3012)
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Ollrgu Ocna. Sala de şedinţe a Consiliului Local Prof. Corneliu Stoica şi
primarul Ştefan Şilochi
OTârgu Ocna. Piaţeta Primăriei. Discursul prof. Vilică Munteanu de5pre
C05tache Negri. Alături: prof. dr. Ioan Mitrea, prof. Corneliu Stoica Ji
primarul Ştefan Şilochi
Ollrgu Ocna. Piaţeta Primăriei. Discursul prof. dr. Ioan Mitrea. Alături:
prof. Comeliu Stoica, primarul Ştefan Şilochi şi colonelul (r.) Ion Petre5CU
Ollrgu Ocna. Piaţeta Primăriei. Prof. Corneliu Stoica citind textul plăcii
comemorative dedicate bicentenarului naşterii lui Costache Negri
Ollrgu Ocna. Piaţeta Primăriei. Prof. Corneliu Stoica prezentind date
legate de textul plăcii comemorative dedicate bicentenarului naşterii lui
C05tache Negri

https://biblioteca-digitala.ro

Profesorul Corneliu Stoica la 70 de ani

@

CORNELIU STOICA

MONUMENTE
ISTORICE
BISERICEŞTI

DIN
/\
TIRGU OCNA

Ediţii
Monumente istorice
Târgu Ocna,.1992, 48 p.

bisericeşti

din Târgu Ocna,

Biserica „Buna Vestire• (.,Răducanu•), fostă Mlnăstirea .Răducanu• (1694; 1763), Tipărită cu binecuvântarea !PS
Pirinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului Oneşti,
Editura MagicPrint, 2012, 44 p.
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Ediţii
MănăatireaMăgura Ocnei, Mai aproape de Cer, Mai

aproape de Dumnezeul,
56p.

Oneşti,

Editura Magic Print, 2013,

Biserica .,Adormirea Maicii Domnului•, fostă
1662; 1860), Oneşti, Editura Magic
Print, 2018, 52 p.
Mănbtirea .Preciata• (în.
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Ediţii
Biserica de lemn .Sfânta Cuvioasă Parascheva•
(,.Domneasca") (Sec. XVI; 1725). Oneşti, Editura Magic Print,
2018,40p.

Biserica .BunaVestire,,., (,.Răducanu"). mtă Mănăs
tirea ,.Răducanu• (1694; 1763). Tipmtă cu binecuvântarea
!PS Părinte Ioachim. Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului,
Oneşti, Editura Magic Print, 2018, 56 p.

129
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Cole9iul~#(JHiJl"CosliJche Ne9ri"din '/Jr9u-OcniJ
Pe la lratlilie la 111oder11ilale
I

Co~giul Naţional „Costache Negri" din Târgu Ocna
De la traditie la modernitate (1918-2018)
'
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Naţional

„Coltache Negri• din Tirgu

Ocna, De la tradiţie la modernitate, Onetti. Editura Magic
Print, 2014, 64p.

Colegiul

Naţional

-

~

- -- - v
Referinţe

Ediţii
Colegiul

Profesorul Corneliu Stoica la 70 de ani

„Co1tache Negri• din Tlrgu

Ocna, De la tradiţie la modernitate (1918-2018) On~ti,
Editura Magic Print, 2018, 72 p.

La lirgu Ocna, deschiderea anului
'colar va fi marcat de lansarea
monografiei Colegiului Naţional
„Costache Negri"
La Colegiul Naţional „Costache Negri" din oratulstaţiune Târgu-Ocna va avea loc luni, 15 septembrie, cu începere

de la ora 10.00, festivitatea de deschidere a noului an şcolar.
Cu acest prilej va fi lansat un nou volum din colecţia
profesorului şi istoricului târguocnean Corneliu Stoica:
„Colegiul Naţional „Costache Negri"' De la tradiţie la
modernitate•, o monografie nu doar istorici., ci şi una
sentimentali, un document viu ce prezintă evoluţia în timp a
prestigioasei instituţii de învăţim!nt din Thgu-Ocna, una de
tradiţie pentru înviţi.mântui băcăuan, ce va sărbători în 2018,
centenarul existenţei sale.
ln aceellfi excelentă prezentare grafi.că a cunoscutei
edituri şi tipografii oneştene ,,Magic Print", cartea profesorului
Stoica trece în revistă istoricul emblematicei instituţii de învăţl
mânt din Thgu-Ocna, într-o rememorare a evenimentelor şi
oamenilor care au marcat existenţa FOiii. de la primii dascăli ai
aăi fi până la personalităţile care s-au ridicat de pe băncile
acesteia: generalul (r) şi collf univ. dr. Vasile-Jenicl Apostol,
arhitectul Liviu-Ioan Benea, sociologul Ion Boboc, poeta
Daniela Caurea (decedată la doar 26 de ani în urma devastatorului cutremur din 4 martie 1977), publicistul şi poetul Ion
Chiriac, pictorul Ion Diaconescu, profesorul şi scriitorul
Gheorghe Drlga.n (membru al USR), criticul şi istoricul. literar
Mihai Drăgan (eminescolog de prestigiu), inginerul şi
inwntatorul Ioan Alexandru Sorin Harabagiu, pictorul Vasile
Melica (elev al renumitului pictor şi profesor Camil Ressu),
pictorul Gheorghe Mocanu (triplu laureat al Premiului
Naţiunilor decernat de Fundaţia UNICEF, New York, 1990, 1991
şi 1993), matematicianul. Dumitru Motreanu, profesorul,

BUSNEA, Romulw: Dan,

La Târgu Ocna, clachidcrca

anulai tcohr va fi marca de lanaan:a monografiei Colegiului
Naţional „Co1tache Negri•, tn .Baciu Expres•, din 12 septembrie
2014

Un dialog îară catalog, Invitatul 1pecial, Domnul
Comeliu Stoic:a. profeaor ele istorie Ia Liceul Teoretic „C. Negri"
Tg. Ocna, tn .Adolescenţa•, Revista Liceului Teoretic „Costache
Negri" Tirgu-Ocna, anil DI/IV, nr. 9-10, 1999-2000,p. 5.
istoricul şi arhivistul Vilică Munteanu. pictorul ~ profesorul
Mihai Nechita-Burculeţ, poetul, publicistul şi profesorul Dan
Sandu (membru al USR, remarcabil poet, diitins cu importante
premii la festivalurile de profil din Rom!nia), dramaturgul.,
poetul fi publicistul Viorel Savin (membru al USR, unul dintre
cele mai importante nume ale dramaturgiei româneşti contemporane), actorul Sandu Simionică, actorul Costel Caşcaval,
istoricul, profesorul şi scriitorul Corneliu Stoica, medicul şi prof.
univ. dr. doc. Gheorghe Zamfir, actorul Alexandru Bogdan (28 de
ani, cel mai tânăr nume din constelaţia valorilor prezente în
această monografie) ş.a.
Pentru că sufletul oricărei instituţii sunt oamenii, autorul
dedică numeroase pagini personalului didactic fi didactic
auxiliar, la care a adlugat fi catedrele la care au activat de-a
lungul vremii în cadrul acestei şcoli - educatori, învăţători,
profesori. maiştri. pedagogi, bibliotecari, directori etc. De
asemenea, în carte mai sunt prezentate printre altele. lista şefilor
de promoţie şi a foftilor directori ai şcolii, o parte din activităţile
educative, cultural-artistice şi sportive destlşurate, revistele
şcolare editate de profesori şi elevi (din 1967 pânl astizi. fiecare
purtAnd amprenta epocii şi a personalităţii celor implicaţi în
acest proces de creaţie), proiecte şi parteneriate, schimburi
Folarc. implicarea colegiului în activităţi de mare anvergură fi
rezonanţă locală şi naţional!, o scurt! biografie a personalităţii
lui Costache Negri etc.
,,Indiferent de epoci sau împrejurări, instituţia, prin
dascălii săi. şi-a urmat crezul, acela de a asigura elevilor care i-au
trecut pragul, o cât mai temeinică pregătire pentru viaţă,
devenind o fCOală deschisă către lumea de mâine. (...) Curajul,
dorinţa şi entuziasmul elevilor, clldite pe experienţa şi valoarea
profesorilor, vor face şi în viitor din Colegiul Naţional .Costache
Negri• o instituţie ce-şi merită locul câştigat în rândul instituţiilor de învăţământ de pe Valea Trotuşul.ui·, sunt gândurile
exprimate în carte de către prof. CarmenAntohe, directorul
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Colegiului „Costache Negri". Acestea îşi găsesc continuitatea în
cuvintele rostite de un fost director al instituţiei, prof. Theodora
Şotcan, în prezent inspector general şcolar al Inspectoratului
Şcolar Judeţean Bacău:,,Prima şcoală în care am păşit ca dascăl
rămâne cea mai dragă sufletului şi orice rememorare te încearcă
cu un fel anume de energie.(...) Prestigioasa instituţie de învăţă
mânt de pe Valea Trotuşului, Colegiul Naţional „Costache
Negri", are datoria să păstreze vie flacăra cunoaşterii, să facă din
elevii săi nu vase pe care să le umple, ci torţe care să ardă, să
descopere aptitudini, să formeze competenţe şi să deschidă
drumuri. Păstrând nealterate jaloanele fixate de-a lungul
timpului, această instituţie se va bucura în continuare de
respectul părinţilor, al copiilor, al comunităţii locale în general".
Mulţumind tuturor celor care l-au sprijinit în materializarea acestui demers, autorul cărţii a ţinut să precizeze
următoarele: ,,Lucrarea de faţă se doreşte a fi o „carte de vizită" a
unei şcoli centenare şi nu o monografie tradiţională. Ea poate fi
completată, în timp, cu noi nume şi date, care să ilustre~e mai
bine evoluţia acestui colegiu, orice omisiune sau modificare
nouă putând fi adăugate în ediţiile viitoare".
. .
.
Cu nostalgia şi emoţia generate de amintirea anilor în
care am fost elev la acest colegiu, le mulţumesc din suflet şi le
rămân veşnic recunoscător minunaţilor profesori, acestor
magicieni ai cuvintelor, sunetelor şi culorilor, ai viselor şi
năzuinţelor noastre, cei care, alături de iubiţii noştri păr~ţi.
ne-au îndrumat paşii în viaţă, ne-au arătat care sunt sensurile,
valorile şi reperele ei, întru demnitate, cinste, onoare, credinţă şi
iubire...
ln faţa voastră, dragi profesori de ieri şi de astăzi,
mă-nclin, cu aleasă consideraţie şi preţuire...
P.S. li mulţumesc pe această cale distinsului profesor
Corneliu Stoica, pentru că m-a alăturat atâtor oameni de seamă
care au onorat cu cinste numele acestei şcoli de tradiţie şi de
renume ...

Romulus Dan BUSN EA
în „Bacău Expres", din 12 septembrie 2014

Interviu cu profesorul
Corneliu Stoica
- Stimate domnule profesor, suntem de această dată în
Târgu-Ocna, la dumneavoastră acasă. Tocmai am ieşit din
cimitirul Bisericii „Sfântul Gheorghe", unde am identificat
mormântul pictorului Ion Diaconescu, dar vă propun să ne
întoarcem la subiectul Vasile Alecsandri, dezvoltat până la
jumătate, adică pe partea de Bacău, iar acum vorbim despre
Alecsandri la Târgu-Ocna. Am în faţă lucrarea dv. „Valea
Trotuşului - enciclopedie", în care poetul apare c~ fiind ~ul
dintre cei ce şi-au legat numele de această zonă, pnn propnetăţile de la Borzeşti, Pătrăşcani...
Corneliu Stoica: - Târgu-Ocna a fost odinioară un punct
de atracţie mai ales pentru cei care ajungeau în ~urnit~ ~eg~
torii locale. Pentru că în epocă sarea era cea mai atractiva pnn
prisma veniturilor care se puteau obţine, chiar şi în calitate de
mic dregător, e firesc ca familia Alecsandri să cunoască TârguOcna, la început, pe calea aceasta economică, a slujbei îndeplinite. Probabil datorită deselor veniri ale tatălui poetului aici,
în interesul slujbei, am găsit ceva mai târziu chiar şi intenţia de a
cumpăra teren în Tiseşti, aici unde ne aflăm n~i, undeva în apr~
pierea fostei proprietăţi a lui Costache Negn. ~tfel a ~e.rut
posibilă întâlnirea cu familia Cozoni, o f~ihe de ongi~e
grecească, statornicită pe la sfărşitul secolulw al XVIII-iea m
localitate, cu o gospodărie destul de impozantă. Raportându-ne
la ceilalţi, el figura printre cei optsprezece oameni mai de seamă
ai târgului, socotiţi atunci un fel de boieri mai mic~. A~c~ a
cunoscut-o şi pe viitoarea soţie, Elena, mama poetulw, lega~e
cu Târgu-Ocna statornicindu-se pentru ~uită vr~e. "."~il~
Alecsandri - de data aceasta, poetul - veneam dese randun aici:
o dată să-şi vadă bunicii, de care era foarte legat, iar mai târziu
datorită prieteniei cu Costache Negri. A fost o prietenie până la
moarte, altruistă, de o sinceritate şi o curăţenie excepţionale, aşa
încât putem spune că târgul a legat inimi pentru to~~aun11;
Astăzi, mai greu se poate identifica mormantul burucilor lw
Vasile Alecsandri, care au fost înhumaţi lângă Biserica „Sfinţii
Voievozi Mihail şi Gavriil"...
-Aici, în Târgu-Ocna...
- Da, bineînţeles. Naşterea poetului nici până acum nu a
fost elucidată până la capăt: unde s-a născut cu adevărat?
- Am avut adineauri o adevărată dezbatere pe acest
subiect, dar să ne întoarcem la relaţia cu familia Cazoni, cu
familia Costache Negri. Ca atare, Vasile Alecsandri era la el
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acasă aici, în Târgu-Ocna.

- Da, totdeauna s-a simţit extrem de bine aici. Existll. o
corespondenţă între Negri şi Alecsandri, şi cine a citit-o va
observa câtă căldură rezultă din scrisorile celor doi. Cel care a
suferit cel mai mult la moartea lui Negri a fost Alecsandri, şi
rândurile pe care i le-a dedicat sunt cu adevărat mişcătoare. E un
subiect pe care doar tangenţial l-am abordat, pentru că este un
oraş cu extrem de multe personalităţi; despre toate ar merita să
se scrie. Din păcate puţini dintre ei au fost aduşi în atenţia
opiniei publice. S-au realizat câteva centenare: cel al lui Claude
Sernet, bicentenarul lui Costache Negri, iar anul acesta am
înţeles că se doreşte invitarea unui laureat al Premiului Nobel
pentru pace, născut la Târgu-Ocna...
- Interesant. Cine?
- Un colonel, Carol Peterfi. Mama sa a fost profesoară de
educaţie fizică aici, în oraş, iar el a activat în diverse organizaţii
internaţionale care au luptat pentru îndepărtarea pericolului
chimic prin folosirea acestui tip de arme.
- Să adăugăm centenarul Ion Diaconescu, fiindcă de fapt
de aici am plecat. Să ne întoarcem însă la subiectul Alecsandri.
Vă rog să îmi descrieţi varianta centrată pe oraşul Târgu-Ocna
în ceea ce priveşte naşterea poetului
- Sunt multe variante, dar ca întotdeauna, există o
variantă de mijloc, cea pe care lumea a acceptat-o, aparţinând lui
George Călinescu: naşterea undeva între Bacău şi Târgu-Ocna. ..
- Ne interesează varianta dumneavoastră şi de aceea
v-aş ruga sll. vă delimitaţi de opinia lui Călinescu.
- lntr-un fel, să ştiţi că lucrul acesta seamănă cu naşterea
unei alte personalităţi importante, criticul Ion Frunzetti. Pentru
Alecsandri trebuie luată în seamă starea de panică generală:
suntem în 1821, în acea perioadă a zaverei, când eteriştii au
început să provoace temerea populaţiilor din târgurile moldovene, pentru că s-au întâmplat incidente sângeroase la Tecuci, la
Galaţi şi în alte târguri pe unde treceau aceşti eterişti, în drumul
lor spre Ţara Românească şi după aceea spre Grecia. Era
proiectul lui Ipsilanti şi probabil sub presiunea aceasta, unde se
putea refugia familia unui boier decât într-un loc mai retras
(vorbim despre munte). Alecsandri a considerat că un refugiu
mai bun pentru soţia sa ar fi fost la Târgu-Ocna, la părinţii săi.
Oraşul va cunoaşte mai târziu prezenţa eteriştilor şi a turcilor,
dar atunci, la începutul anului, părea un refugiu mai sigur decât
Bacăul. După cum se ştie, naşterea s-a produs pe drum, dinspre
Bacău spre Târgu-Ocna. Bacăul era mai expus, deoarece eteriştii
veneau dinspre Iaşi şi coborau spre Focşani. Mai târziu. tot
războiul a făcut ca mama lui Frunzetti să nască la Bacău şi nu la

Târgu Ocna. Dacă nu ar fi fost război, aici s-ar fi născut criticul.
lnregistrarea s-a îacut însă la Bacău. oraşul de reşedinţă.
- Ca atare unde putem scrie ,,Aici s-a născut Vasile
Alecsandri": la intrarea în oraşul Târgu-Ocna, la Sănduleni, la
Bârzuleşti, la Corn.an, la ValeaBudului?
- E foarte greu. aproape imposibil de a preciza un loc. E
posibil, da, şi pe vechiul drum al sării, deci prin zona aceea a
Bârzuleştiului, să se fi petrecut acest eveniment fericit pentru
familia Alecsandri.
- Aceasta înseamnă jumătatea distanţei dintre Bacău şi
Târgu-Ocna.
- E posibil, mai ales că atunci se mergea destul de greu,
iar familia era grăbită într-un fel.
- Domnule profesor, Alecsandri a scris în memoriile lui:
"Sunt născut în Bacău" şi de aceea vă cer din nou opinia
în legătură cu necesitatea de a salva un monument istoric. Avem
nevoie de Casa Vasile Alecsandri din Bacău? Indiferent dacă s-a
născut în această urbe sau în altă parte, câtă vreme este
monument istoric, câtă vreme este cea mai veche clădire din
zonă, cu ce argumente am putea să o salvăm?
- Cel mai important argument este că toate monumentele istorice reprezintă cele mai înalte valori din punct
de vedere urbanistic pe care le-ar putea avea un oraş, iar orice
monument care dispare înseamnă o pierdere iremediabilă
pentru localitatea respectivă. Din păcate, deşi ni se dau asigurări că monumentele vor fi protejate, vor fi restaurate, asistăm,
în fapt, la dispariţia peste noapte a multor construcţii de acest
fel, unele datorită neglijenţei sau lipsei de profesionalism a celor
puşi să le restaureze, altele datorită unor interese economice,
prin care se consideră că terenul valorează mai mult decât un
simbol al unui oraş. Este o perioadă extrem de tristă în istoria
noastră, când în fiecare zi aflăm că încă un monument a dispărut
de pe harta ţării.
- Acea clădire a fost, în interbelic, Casa de sfat şi citire
„Vasile Alecsandri", proprietatea lui Dragomir Badiu, un general luminat, care şi-a făcut un titlu de glorie din a crede că poate
să înalţe un monument arhitectonic în cinstea lui Vasile
Alecsandri. Municipiul Bacău, faţă de Târgu-Ocna, unde ne
aflăm, este cumplit de sărac la acest capitol.
- Acesta este paradoxul: când ai atât de puţine monumente, există o atât de mare indiferenţă. Probabil alte interese
sunt prioritare faţă de salvarea unui patrimoniu material sau
imaterial al unei localităţi. Lucrul acesta se vede peste tot şi este
extrem de trist. Oriunde călătorim - pentru că acum suntem
cetăţeni europeni -, vedem că toate ţările au grijă de monu-
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mentele lor, că oricât ar fi de neînsemnate. găsesc resurse pentru
a le pune în valoare şi atunci devin simbolwile cu care localitatea
se afişează vi2itatorilor. Din pkate, noi parcă am fi pe alt
continent.
- întrezhesc tot.uşi o undă de speranţă 1n spusele
dumneavoastră. Avem nevoie de trecut, avem nevoie de aceste
simboluri. Nu este suficient numele lui Vasile Alecsandri. el
trebuie asociat cu o reprezentare materială.
- Orice călltorie într-un spaţiu trebuie sl-ţi ofere un
reper. Am vizitat atâtea oraşe şi ni se spunea frecvent: ,.Aici s-a
născut cutare compozitor sau pictor„. Din p~cate. la Moineşti nu
poţi să spui ,.Aici s-a născut 'Iiistan Tzara. E doar placa amintind
lucrul acesta, dar în altă parte nu exi5tă nici măcar o plăcuţă care
sli spun! ,.Aici a fost cândva casa cuth'ei personalitiţi de seamă a
oraşului•. E o condamnare nedreaptă pentru cei care au creat cu
adevărat valori de patrimoniu pentru neamul nostru. Va trece o
generaţie şi poate se va schimba ceva: vor începe să descopere,
printr-un fel de arheologie, de reîntoarcere în timp, valorile
adevărate.

- Ceea ce e trist este că nu dorinţa. nu efortul de a salva
ceva conteuă acum, atâta timp cât autorităţile nu vor să
se implice. Fără implicarea lor multe proiecte efilează. Poate
s-or găsi destui inimoşi care sl sc implice în diverse proiecte
culturale şi să depună efort, suflet, dar sii simtă el au şi sprijinul
autorităţilor, pentru că 1n fond totul se face pentru comunitate,
nu pentru individ. Aici nu sunt interese materiale. ci interese de
proiecţie a viitorului, de a lăsa ceva după noi Acum foarte puţin
se vorbeşte despre cc llWn moştenire altora; ne intcrescazl în
primul rând ce zestre ne facem noi
- Vă mulţumim pentru acest rechizitoriu pe care l-aţi
configurat. Sii sperăm că se va găsi până la urmă o soluţie.
Doamne-ajută!

Târgu-Ocna, 29 iulie 2015
(Transcriere: stud. Daniela Melinte}

loanDANILĂ
în „13 PLUS", Revistă de cultură,. anulXVIlI, nr. 180, 2015,
p.22-23.

- Sigur se va întâmpla aşa şi e păcat să sc reproşeze
celor despre care vorbim acum el nu au făcut tot ce le-a stat în
putinţă pentru a salva aceste repere culturale.

Olârgu Ocna. Colegiul Naţional „Costache Negri". Lansarea volumului
Colegiul Naţional „COltache Negri~ De la tnuliţie la moclemitate 02
septembri 2014). De la stânga: prof. Vilieă Munteanu, gen. (r.) Vasile Jenieă
Apostol, Inspector General Şcolar Theodora Şotcan, ing. Cristian Ciubotaru,
preot Ioan Vasile Panţîru, director, prof. Carmen Antohe

Olârgu Ocna. Colegiul Naţional „Costache Negri". Autorul înm1neazl un
exemplar fostului coleg de liceu ~i bun prieten, pro( Vilieă Munteanu. În plan
depărtat, dreapta: prozatorul ~i publicistul Gheorghe Drăgan ~i fostul
director, prof. Gheorghe Capătă
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OTârgu Ocna. Centenarul Colegiului Naţional .Costache Negri" (21 mai
Profesorul Corneliu
Stoica, primul din primul rând
O llrgu Ocna. Centenarul Colegiului Naţional „Costache Negri" (21 mai
2(Jl8~ Festivitatea dezvelirii plicii centenare. De la stlnga la dreapta:
sociologul Ion Boboc, prof. Comeliu Stoica, ing. Teodoru lftimie, prof.
Vilică Munteanu, gen. Vasile Jenică Aposto~ prof. Maria lsaic
O llrgu Ocna. Centenarul Colegiului Naţional „Costache Negri" (21 mai
2018} Lansarea volumului Ce1e9i11l N....al .C..Che Negri~ De la
lnMl~e la ........... (191~018) ((21mai2018)
O llrgu Ocna. Centenarul Colegiului Naţional „Costache Negri" (21 mai
2(Jl8~ Sala Multimedia. Dialog între generaţii. De la stlnga la dreapta:
prof. Comeliu Stoica (moderator~ sociolog Ion Boboc, farmacist Maria
Pascu, col (rtg.) Gheorghe Pave~ prof. Vilică Munteanu, prof. Alin Radu
O llrgu Ocna. Centenarul Colegiului Naţional .Costache Negri" (21 mai
2(Jl8~ Sala Multimedia. Dialog între generaţii. Aspect din timpul întâlnirii
dintre '°flii absolvenli (personalitlţi recunoscute) •i actualii elevi
2018~ Profesori, elevi, fo'1i absolvenţi fi invitaţi.
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Centenarul luptelor de la
Coşna şi Cireşoaia (1917-2017)
Confruntările

sângeroase de la Coşna şi Cireşoaia
în luna august 1917 au reprezentat ultima bătălie
majoră de pe frontul românesc. Unităţile din subordinea Diviziei
7 Infanterie, marea unitate cu sediul în Garnizoana. Roman, au
avut un rol decisiv în această confruntare. ln lucrarea ,,File
rupte din cartea războiului9 apărută tn anul 1934 marele
istoric Gheorghe I. Brătianu. ofiţer adjutant şi de legătură la
Divizionul 1 din cadrul Regimentului 4 Artilerie „Roman" va
evoca acţiunile militare din vara anului 1917. In această calitate.
acest.a va participa la luptele sângeroase purtate de către armata
română în luna august 1917 la Coşna şi Cireşoaia, despre care
consemnează la 9 August 1917: „S-a isprivit, ne retragem. Sub
potopul de obuze. şanţurile s-au făcut mormânt, pământul şi-a
înghiţit apărătorii. Tot mai aproape se ridică pe creste copaci
uriaşi de fum, loviturile duşmane.Coborâm, cu caii la mâM, prin
râpa pârâului care se prAbuşe,te la vale.Peste un ceas dealul
acest.a va fi al vrăjma-şului. încă o bucată de pfimânt ruptă din
trupul ţării. Am pierdut-o noi. noi... Suntem învinşi, cine ştie
unde se va opri retragerea. „.Ultimul asalt, la Cireşoaia a fost
extrem de greu şi de sângeros. Prin desişul neplitruns al pldurii,
pregătirea artileriei nu s-a putut face îndeajuns, iar când
infanteria a pornit la ora hotărâtă,. reţelele de sârmă erau întregi
şi mitralierele duşmane neatinse". Rănit la braţ în timpul
ultimului asalt de la Cireşoaia. sublocotenentul Gheorghe L
Brătianu a fost evacuat şi transportat cu trenul la un spital
militar din oraşul Bacău. După o luni de convalescenţă, revine
pe front în ordinea de bltaie a Regimentului 4 Artilerie
„Roman", unde va funcţiona pană la data de 28 aprilie 1918.
La c:ontraatacul executat de căb'e trupele române la data de 12
august 1917 ora 17,15 pentru cucerirea punctului Cireşoaiaşi a
înllţimilor învecinate, au participat allturi de alte trupe
româno-ruse, Regimentul 27 Infanterie Bacău şi un battalion din
Regimentul 15 Dorobanţi ,,Războieni", unităţi din compunerea
Diviziei 7 Infanterie. Atacul executat de trupele noasb'e a
constituit un succes, astfel d, la lăsarea întuneri-cului. toate
înălţimile erau în mâinile soldaţilor noştri: Măgura, Vrânceanu.
Cuprianul, Grohotişul, Cireşoaia. Generalul Alexandru Averescu a sosit la Târgu Ocna la data 13august1917, filnd tnsoţit de
primul ministru Ionel Britianu şi ministrul Constantinescu
Alexandru. Aceştia au fost întâmpinaţi de generalul Arthur
Vlitoianu, comandantul Corpului IV Armată.
desfăşurate

Ediţii
Zile de foc: la porţile oratului Târgu Ocna, Centenarul luptelor de la Cotna şi Ciretoaia (11917-2017),
Oneşti. Editura Magic Print. 2017, 108 p.

Referinţe
GRUMUŞ, Sorin, Centenarul luptelor de la Cotna şi
Cinfoaia (1917-2017), în www.mellodonlnm ro, din 15 august

2017
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La data de 13 august 1917, ora 05,00, Divizia 7 Infanterie a
declanşat ofensiva cu efectivele Brigăzii 13 Infanterie în sectorul
Cireşoaia şi ale Brigăzii 14 Infanterie în sectorul central Coşna.
între văile Slănicului şi Oituzului. Generalul Alexandru
Averescu, care urmlrea bUllia dela faţa locului, a trimis în
susţinerea Diviziei 6 Infanterie doul batalioane din Regimentul
1 Marş al Diviziei 7 Infanterie. Acesta avea să consemneze tn
memorii: „„. Mai târziu am h'ecut la postul de comandă al
Diviziei a 7-a, general Rujinschi şi urcând pe un dâmb deasupra
Tg. Ocnei, am urmlrit atacul deja început în acest sector.
Rezultatul obţinut foarte satisflcitor. Inamicul este dat înapoi.
Se recucereşte cota 772. (Batalionul de munte face 400
prizonieri) reluăm Dealul Măgura şi ieşirea de Vest a defileului
dela Slănic-Gura SJănicului Am urmărit partea aceasta a luptei
de pe Dealul Piscu cu binoclu~ Scriitorul Ioan Missir„ pe front
clpitan de rezervi în Regimentul 8 Obuziere ,,Roman•,
consemnează în cartea sa intitulată: „Fata moarti" aplrutl tn
anul 1937, dramatismul confruntărilor de la Coşna şi Cireşoaia:
,,Luptele continuă la Coşna, prelugindu-se prin Cireşoaia spre
dreapta. unde germanii, care coborâseră pârâul pe malul
Trotuşului, au fost împinşi îndlri.t.„Luptele de la Cireşoaia
rlmân pietre de încercare şi în acelaşi timp lespedea a atâtor şi
atâtor regimente măcinate de uraganul de foc„.• Caporalul Ioan
Ghivirigă,. din compania a 2-a. Regimentul 2 Grăniceri, unitate
din subordinea Diviziei 7 Infanterie notează în jurnalul său
dramatismul luptelor purtate între satul Grozeşti şi dealul

Coşna: ,,Ne-am des.Bcut în linie de t:răgltori şi înainte spre
creasta dealului. Ne ascundeam prin gropi, prin dosul
copacilor.. .Pe creastă ne-am întâlnit piept la piept cu nemţii care
erau şi ei cu baionetele la anne.. .Nemţii fug de baionetă.N-au
mai putut înainta nemţii, dar ne atacau mereu şi ne băteau cu
artileria.Nu dormeam nopţi de-a rândul, toată ziua slpam tn
tranşee. ghebos ca să nu scoatem capul afară şi noaptea căram
sârma ghimpată. .."
Lucrarea domnului profesor Corneliu Stoica: ,,zile de
foc la porţile oraşului Tirgu Ocna" apirută Ia Editura Magic
Print din Oneşti şi lansată la data de 11 august 2017 la Tugu
Ocna, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la luptele de la Coşna
şi Cireşoia. reprezintă o contribuţie importantă la istoriografia
Războiului pentru întregirea României.

SorinGRUMUŞ
lnwww.meliodoniurn.ro. din 15 august 2017

Bibliografie:
STOICA, CORNELIU, Zile de foc: la porţile Orafulul nrga
Ocna, Editura Magic Print, Oneşti. 2017;
AVERESCU, Mareşal, ALEXANDRU, Notite zilnice din
rizboîu (1916-1918), EdituraCulturaNaponall, Bucureşti;
Arhivapersonali Ioan Ghivirigă.

O Centenarul luptelor de la Cotna $Î Cire$oaia ~1 august 2017). Paradii

militară a batalioanelor de V3~n de

https://biblioteca-digitala.ro

Munte, la Th-gu Ocna

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

GP,~_U_n~is_to_r_ic_a_l_V_ă_ii_1_ro_t_u~şu_l_u_i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
învăţământ de profil şi celor din academiile militare,
doctoranzilor şi tuturor celor pasionaţi trecutul eroic, istoricul
Corneliu Stoica adaugă noi dimensiuni complexei sale
personalităţi, în plină ascensiune creativă. Cu toate că onorantul
titlu de şef de promoţie al Facultăţii de Istorie din cadrul
Universităţii Bucureşti i-ar fi oferit alte orizonturi profesionale,
ataşamentul faţă de meleagurile natale şi faţă de profesia sa de
credinţă l-au determinat să rămână aici, pe Valea Trotuşului,
unde este şeful nostru de promoţie, al celor care încearcăm să
menţinem nestinsă flacăra unui patriotism autentic.
In urma meticuloaselor studii pe care le-a efectuat,
autorul a ajuns la concluzia că numai în zona cuprinsă în
conţinutul Cărţii de Aur a Eroilor de la Oituz şi-au dat viaţa
în Primul Război Mondial peste 70.000 de luptători. Această
impresionantă consecinţă ne obligă ca pe aceste meleaguri să
păşim cu evlavie pentru că, oriunde punem piciorul, poate fi
locul de unde s-a înălţat la ceruri un suflet de erou. Acest efort
îndelungat desfăşurat cu pasiune şi tenacitate îi aduce domnului
scriitor-istoric, profesor Corneliu Stoica, o nouă satisfacţie a
lucrului împlinit, bine făcut şi folositor generaţiilor prezente şi
viitoare.
General dr. Vasile JenicăAPOSTOL
Prefaţă la Cartea de Aur a Eroilor de la Oituz
(1916-1918), Oneşti, Editura Magic Print, 2020, p. 4-5

Postfaţă
Având la bază un bogat material bibliografic - documente de arhivă, monitoare oficiale, memorii şi jurnale de
război, lucrări de sinteză, lucrări speciale, studii, articole,
literatură de război şi un bogat material ilustrativ, Cartea de
Aur a Eroilor de la Oituz se constituie un omagiu adus celor
care au pus mai presus de orice dragostea de neam şi ţară, pe care
le au apărat până la ultima picătură de sânge în luptele de pe
frontul Oituzului din anii 1916 şi 1917. La chemarea Patriei, cei
mobilizaţi au răspuns ,,Prezent!", cu gândul că efortul şi jertfa lor
va schimba soarta ţării.
Volumul începe cu o scurtă prezentare a României în
timpul Primului Război Mondial şi a istoricului Văii Oituzului Termopile al românilor, în care, sintetic, sunt descrise primele
două bătălii de la Oituz, Caşin şi Pralea din anul 1916, apoi a
celor din anul 1917, respectiv a treia bătălie de la Oituz, Caşin
micul Verdun, Coşna - ultima redută şi Cireşoaia - ultima luptă.
In capitolele dedicate luptelor respective, se insistă pe organizarea frontului, desfăşurarea ostilităţilor, prezenţa Regelui

Ferdinand, dar mai ales a Reginei Maria în zonă, atât în apropierea câmpului de luptă, cât şi lângă răniţii din spitalele militare, toate acestea completate cu numeroase fotografii de epocă,
desene, planuri, hărţi şi schiţe deosebit de sugestive.
Ceea ce particularizează cartea de faţă este deosebit de
minuţioasa documentare a autorului în vederea prezentării
decoraţiilor şi ordinelor militare româneşti şi străine care au fost
acordate atât militarilor români cât şi străini, care au participat
la luptele de pe frontul Oituzului. O muncă migăloasă, care a
necesitat consultarea a zeci de mii de pagini din ,.Monitorul
Oficial", „Monitorul Oastei", alte mii de file din dosarele păstrate
la Arhivele Naţionale ale României, Arhivele Naţionale Militare
Române, precum şi a numeroase publicaţii de specialitate. Este,
în opinia semnatarului acestor rânduri, o lucrare de pionierat în
literatura românească.
Mai întâi sunt prezentate cele mai importante ordine şi
decoraţii româneşti, inclusiv imaginile lor, apoi cele străine:
româneşti - Ordinul Militar ,.Mihai Viteazul", Ordinul Naţional
„Steaua României", Ordinul Naţional „Coroana României",
Ordinul Crucea „Regina Maria", Medalia „Virtutea Militară",
Medalia ,,Bărbăţie şi Credinţă"; străine - Ordinul ,,Legiunea de
Onoare", Ordinele „Stăntul Gheorghe", „Stăntul Vladimir",
„Stănta Ana", „Stăntul Stanislas", Crucea „Stăntul Gheorghe" şi
„Crucea de război".
Partea de inedit a volumului este în capitolul „Ordine şi
medalii româneşti şi străine conferite unităţilor militare, ofiţe
rilor, subofiţerilor şi soldaţilor români şi străini pentru acte de
bravură şi eroism pe frontul de la Oituz (1916-1917)", în care sunt
cuprinse structurile militare în ordine ierarhică: annată, corp de
armată, divizie, brigadă, regiment şi batalion, iar în cadrul
acestora ofiţerii, subofiţerii şi trupa, cărora li s-au conferit medalii militare pentru fapte de bravură în lupte şi sunt enumeraţi în
ordine ierarhică a gradelor, de la general de corp de armată până
la soldat. De asemenea, ordinele şi medaliile, atât româneşti cât
şi străine, sunt prezentate tot ierarhic. Pentru fiecare unitate este
făcută câte o scurtă prezentare a acesteia: data înfiinţării,
comandanţii pe care i-a avut, structura organizatorică, bătăliile
în care au fost implicate şi unităţile cu care a cooperat şi un
bilanţ eroic, în care sunt însumate ordinele şi medaliile primite
de militari, după care sunt consemnate medaliile şi militarii
cărora le-au fost acordate. Partea documentară este completată
cu fotografiile unora dintre ofiţerii decoraţi şi imaginile
ordinelor şi medaliilor acordate. Militarii au primit câte una,
două, sau chiar mai multe decoraţii româneşti sau/şi străine.
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în majoritatea cazurilor se precizează faptele de arme prin care
se justifică acordarea medaliilor. Acesta este cel mai consistent
capitol, iar prin parcurgerea lui se poate aprecia efortul, deloc de
neglijat, dar meritoriu, al autorului, care, tn urma cercethilor pe
parcursul mai multor ani, mJŞeşte să evidenţieze adevărata
valoare a frontului de la Oituz tn economia Primului Război
Mondial a eforturilor şi aacrificiilor umane şi materiale. dar fi a
bunei pregltiri militare al comandanţilor, ofiţerilor fi trupei. cu
deosebire tn cea de a treia băt!lie a Oituzului. în istorie nu se
poate spune dacă, însă dacii la una din cele trei bătălii ale
Oituzului acesta ar fi picat, nu se 'tie care ar fi fost soarta
României Nu putem face ierarhizlri şi să spunem că a fost mai
important M!rlftiul, Mlrăşeftiul sau Oituzul tn vara anului
1917, dar, cu certitudine, Oituzul îşi are locul său şi nu
întâmplltor i se spune .Termopile al românilor·.
După capitolul .Luptele de pe frontul de la Oituz
oglindite tn memorialistică 'i literatura de război•, unde sunt
menţionate cam toate clrţile cu această temă publicate, fi nu
puţine, urmează capitolul ,.Monumente şi 1nsemne memoriale
ale eroilor de pe frontul de la Oituz•, în care sunt prezentate
monumentele din judeţul Bacău ridicate întru slava şi cinstirea
celor care au căzut pe câmpurile de onoare cu arma tn mână.

Ollrgu Ocna. Profesorul Corneliu Stoica, împreună cu elevii săi, de la
Col~giul National „Costache Negrr, în cadrul manifestărilor legate de Ziua
Eroilor. În dreapta, c.olonelul Ioan Petrescu, preşedintele Asociaţiei Cultul
Eroilor „Regina Maria• (2014)

răpuşi de glonţ inamic, dar respectând şi aplicând deviza ,.Pe aici

nu se trece!"

Şi

pe la Oituz nu s-a trecut. Nu întâmplător în

judeţul Bacău îşi află odihna veşnică cei mai mulţi eroi căzuţi în

Războiul întregirii Neamului dintre toate judeţele ţării.

Prin aceast! c.a rte, am putea sl o numim .cartedocument", autorul fli onorează, odată în plus, titlul de istoric al
Viii Trohlfului. în anii 1916 şi 1917 frontul de la Oituz, care se
întindea de la limita judeţului Bacău cu judeţul Puflla până pe
valea pârâului Doft:eana, a fost teatrul unor aprige şi crunte
lupte, care au avut meritul de a impune, în faţa inamicului, un
baraj de netrecut, chiar daci acel baraj era format din trupuri
umane, iar sângele eroilor a f!cut ca unele ape curgătoare,
pentru o vreme, să capete culoarea rotie. Monumentele ridicate,
cărţile scrise şi manifestirile destul de frecvente dedicate Eroilor
Neamului tn judeţul Bacău dovedesc, şi tn acest fel, că urmaşii
celor clzuţi. ştiu să-i cinsteascll. pe cei care au flicut scuturi din
piepturile lor, indiferent de gradele şi funcţiile pe care le avea\L
Aşa s-a nhcut o Carte de Aur pentru „Oameni de Aur",
care au pus mai presus de orice Patria şi Neamul!
Profesor Vilici MUNTEANU
Postfaţă la Carteaele Aur a Eroilor de laOituz
(1916- 1918). Oneşti, Editura Magic Print, 2020,
p.470-471

Ollrgu Ocna. Profesorul Cameliu Stoica, împreună cu elevii sli, de la
Colegiul Naţional .Costache Negri•, în cadrul manifestlbilor legate de Ziua
Eroilor. în centru, colonelul Ioan Peln!scu, pre~edintele Asociaţiei Cultul
Eroilor „Regina Mana• (2014)
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Coautor
Ediţii
STOICA, Corneliu, în Foree Touriam., Business Ic
Touriam Magazine, Deatinaţii judetene, Baciu, Bucureşti,
Asociaţia ,..Porce Tourism", 2014; Târgu-Ocna, p. 30-34; Mănls
tireaRăducanu, p. 81; ~tirea Măgura, p. 83; Biserica ,.Ador-

mirea Maicii Domnului", p. 87; Biserica armeneasd„ p. 91;
Biserici de lemn din judeţul Bad.u, p. 92; Salina Târgu-Ocna, p.
104;ParculM!gura. p.105.

STOICA, Corneliu, Tar.gu-Ocna, în Statiunile blciuane, oaze de sănătate fi relaxare pentru t~ate anotimpurile, Slănic Moldova fi Târgu-Ocna, 1taţiuni turistice de
interes .naţional, Broşură editată de Serviciul Public Judeţean
pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de
Salvamont Bacău, Bacli.u, Grafit Invest, 2015, p. 54-74.; Ediţia a
II-a..rev:izuitlşiadăugită,. 2015, p. 62-89.
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Alte pliante
STOICA, Corneliu, Targu-Ocna, în Staţiunile biciuane, oaze ele sănătate fÎ relaxare pentru toate anotimpurile, Slănic Moldova - Târgu-Ocna - Moinefti, Broşură
editată de Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea
Turismului şi Coordonarea Activităţii de Salvamont Bacău,
Baciu, Grafit Invest, Ediţia a m-a, revizuită şi adăugită, 2017, p.
62-89.

Primăria oraşului Târgu Oe.na, Oneşti, Editura
Magic Print, 2007, pliant, 6 p. color
Şcoala cu clasele I-vm Nr. 2 Tirgu. Ocna, Oneşti,
Editura Magic Print, 2002, pliant, 6 p. color
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Documentare video
Colaborator
Emisiunea: Trotter mania; Producţie: TVR Cultural
2006; Format: documentar {comentariu ilustrat}; Durata: 21
minute; Realizator: Ioana Stan; 2006; Colaborator: prof. Corneliu
Stoica
Emisiunea: Prin ţara zânelor; episodul: Povestiri la
masa reginei; Producţie: TVR Cultural 2008-2009; Format:
documentar {comentariu ilustrat}; Durata: 25,17 minute;
Realizator: Mihai Răduci; 2009; Colaborator: prof. Corneliu
Stoica
Emisiunea: Cantores Anîmae Târgu Ocna, 20 de ani
de activitate; Producţie: TVR Iaşi, 2013; Format: documentar
(video}; Durata: 85 minute; Realizator: Carmen Tâmoveanu,
Raluca Aftene; 2013; Colaborator: prof. Corneliu Stoica
Documentarul: Sit Natura 2000 Măgura T&rgu Ocna;
Producţie: Posmediu 2007-2013; Format: documentar (video};
Durata: 62 minute; Realizator: Natura 2000; 2013; Colaborator:

prof. Corneliu Stoica
Documentarul: Oitnz a treia poartă de apărare a
Moldovei; Format: documentar (comentariu ilustrat); Durata:
43 minute; Realizator: colonel {r.) dr. Ion Petrescu; 2014; Colaborator: prof. Corneliu Stoica
Serialul Gări de povate; episodul: Gările lui Elie
Radu; Producţie: TVR 1, 2014-2015; Format: documentar
(comentariu ilustrat); Durata: 48 minute; Realizator: Roxana
Chiriţă; 2015; Colaborator: prof. CorneliuStoica
Enciclopedia digitală: România 1918, oameni. fapte,
imagini; Format: html; Producător: Siveco România, 2018;
Coordonator proiect: prof. Radu Jugureanu; Autor şi scenarist:
prof. MagdaStan; Colaborator: prof. Corneliu Stoica

Autor
Târgu Ocna, Salzburgul

Românie~

Ghid

turistic vizual; Format: documentar (comentariu
ilustrat); Durata: 60 minute; Realizator: Corneliu
Stoica, 2007,DVD

:) Prof. Corneliu Stoica ~i Marina Constantinescu,
prezentatoarea episodului Glrile lui E1ie Rdu, din serialul G1ri
depoveste (TVR'l,2015)
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Profesorul Corneliu Stoica la 70 de ani

Editura „Magic Print" şi
profesorul Corneliu Stoica,
o colaborare de prestigiu
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Domnul profesor Corneliu Stoica a publicat
cele mai importante dintre lucrările sale ştiinţifice
(Valea Trotusului. Enciclopedie, Istoria ilustrată a oraşului Târgu Ocna, Din cele mai vechi
timpuri până la 1918) la Editura Magic Print. ln
calitate de director al editurii am acordat o deosebită
atenţie volumelor sale. Idealul înalt al lucrului bine
făcut, care imprimă fiecăruia dintre lucrările publicate la Editura şi tipografia Magic Print o ţinută
grafică inconfundabilă, precum şi conştiinţa faptului
că mă aflu în fata unor sinteze istorice de o valoare
excepţională. au decis rezultatele colaborării mele cu
domnul profesor Corneliu Stoica. Fie că am tipărit
sinteze istorice de mare anvergură (Enciclopedia
Văii Trotuşului, Istoria ilustrată a oraşului
Târgu Ocna), fie ghiduri turistice (Valea Trotuşului, Ghid turistic vizual, Târgu Ocna, oraş
istoric şi turistic). albume (Valea Trotufului de
odinioară, Târgul anilor romantici, Slănic-Mol
dova de odinioară). micromonografii (Costache
Negri. Primăria oraşului Târgu Ocna, Mănăs
tirea Măgura Ocnei ş.a.) sau vederi, ne-am străduit
să le realizăm în cele mai deosebite condiţii grafice.
Aprecierile cititorilor, specialiştilor (între altele, Premiul ,.Eudoxiu Hunnuzaki" al Academiei Române),
aria de circulaţie a cărţilor din Europa (Grecia. Italia,
Franţa. Germania ş.a.) până în Asia (Israel, Kuweit,
Coreea de Sud}, America (SUA, Canada) şi Noua
Zeelandă au marcat succesul eforturilor noastre.
Consider că lucrările domnului profesor Corneliu
Stoica, publicate la Editura Magic Print, exprimă
foarte bine posibilităţile noastre redacţionale, tehnice
şi artistice, dar mai ales modul cum noi, cei care le
dăm strălucirea tiparului, înţelegem să ne implicăm.
în mersul general al culturii române contemporane.

Maria DOHOTARU,
director general al Editurii Magic Print
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Contribuţii

la promovarea 'i conservarea
patrimoniului material şi imaterial al
oraşului Târgu Ocna şi al zonei trotuşene
Demersuri pentru reinfiinţarea şi organizarea
Muzeului de Istorie al oraşului Târgu Ocna
istorie, la iniţiativa primarului Maria Giurgiu. Profesorul Corneliu Stoica
a fost rugat al sprijine înfiinţarea şi organizarea noului. muzeu. anul
1989, a identificat şi propus penbu transfer, penbu vil.torul mw:eu,
obiecte cu valoare de patrimoniu aflate hl .instituţii locale, cu deosebire hl
şcoli. Astfel. au ajuns la colţul muzeistic: biroul, biblioteca şi călimara
donate de Costache Negri Şcolii de Blliep Nr. 2, bustul lui. Costache Negri,
realizat de sculptorul Carol Stortk, tabloul lui Costache Negri. pictat de
N.D. Fleischer hl 1930, numeroase obiecte adunate cu sprijinul elevilor de
laliceu,ceasulsolar(1875)etc.Aprczcntatunproiectpcnbunoulmuzcu,
care trebuiaamenajatln fosta cl!dire a Şcolii Nr. l (a.stlzi, Clubul elevilor),
cu următoarele săli tematice: Arheologie şi numismatică, Istorie locală,
Pri.mul Rizboi Mondial, Personalitlţi locale, Premiere naţionale 1n
economia oraşului Târgu Ocna, flcând demersurile necesare, împreună
cu primarul Mihai Poltache, pe lângă instituţiile judeţene abilitate. Din
plicate, următorul primar ales, hl 1990, nu a mai sprijiDit acest proiect, nu
a ulgurat spaţiul solicitat şi nici o securitate corespunzltoare penbu
obiectele de patrimoniu existente. maceste condiţii. profesorul Corneliu
Stoica a predat inventarul şi obiectele de patrimoniu Primăriei, în 1992,
dupl alegerea unui nou primar, Mircea-Pe1rc Bruml. Muzeul de Istorie a
fost reînfilntat abia în 1996, primu.1 muzeograf numit fiind profesorul
Ştefan Pelin. Spaţiu expoziţional a fost amenajat într-o sall de la etajul
Casei de Cultură. Din martie 2006, noul muzeograf este profesorul Alin
Radu. tn cursul anului 2018, profesorul Corneliu Stoica a flcut o donape
importantă Muzeului. de Istoric: zeci de obiecte cu valoare istorică
{artefacte, diverse obiecte gl!.si.te pe Coşna sau donate de elev.î), sute de
reviste de specialitate (.Anuarul Institutului de Istorie ,.A.D. Xenopol8
Iaşi, „Carpica", „Zargidava•, ,.Acta Bacoviensia'", ,.Revista Arhivelor",
.,Memoria Antiqvitatis", ,,Magazin istoric• ş.a.) şi câteva zeci de drţi. de
istorie şi geografie, care au fi referiri la zona Tâtgu Ocna. Alte donaţii sunt
preg!titepenbumomentulhlcaremuzeulvaputeafireorganizattnt:r-un

m
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1n anul 1928, prof. univ. dr. Iosif Iacobovici, decanul Facult!ţii de
Medi.cinl din Cluj, a pwt bazele Muzeului Local de Arheologie şi
Numismatică, cu sediul la Şcoala Elementară Nr. 1 „Grigore Al Ghica•
{asthi, Clubul elevilor), don.And artefacte provenite din descoperiri
tnt:Amplltoa.re de pe teritoriul oraşului. Din 1957 este tranfo.rmat hl
instituţie publică de cultură sub numele de Muzeul Raional Târgu Ocna.
Diredor a fost numit, la 1 martie 1958, arheologul Costachi. Bnmngan.
care organizează prima expoziţie permanentă în cadrul noului muzeu.
1n 1961, Muzeul de Istorie din Târgu Ocna a fost t:ran&ferat, cu tot cu
patrimoniul muzeistic, în Oneşti. Iniţiativa constituirii unui. colţ
muzeistic, la Casa de Culturl, a revenit farmacistului. Teodor
Săndulcscu, dupi 1980, care a strâns şi donat obiectele care reprezintă o
parte a nucleului. expoziţional al actualului muzeu. ln 1988, localul
fostei Şcoli Nr. 1 a fost renovat. cu intenţia de a găzdui un muzeu de

spaţiucorespumitoruneiasemeneainstituţiiculturale

Chiar da.el profesorul Con:ieliu Stoica nu apa.re, în cadrul Ullor manif'eatiri cultural"fliin.tilice de anverguri. ca organizatcr, care este o imtituţie locală
(Comiliul Local, P.rimlrie, Casa. de Culturi, Muzeul de Istoric:, Colegiul Napmw .Costache Negri" etc.), contribulia sa este totdeauna. illlportantl la Iellfita a.cestora
(concept program, lamare de carte, machete medalii aniversare S8ll comemora!ive, text pllci aniversare sau comemorative, machete diplome aniversare sau
comem.o.rative, pliante, c:irti pofta!e Jlll8trate µ.).
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Adoptarea stemei oraşului Târgu Ocna
Profesorul Corneliu Stoica a avut un rol important în adoptarea. actualei
steme a oraşului Târgu Ocna. A reuşit să convingă consilierii locali că este necesar
si se pornească de la stema interbelică (din 1932), care să fie actualizată conform
cerinţelor ştiinţei heraldice actuale. A colaborat, din partea Primăriei Târgu Ocna.
cu prof. univ. dr. Sorin S. Gorovei, preşedintele Comisiei de Heraldică, Genealogie şi
Sigilografie a Academiei Române, la parcurgerea. tuturor etapelor până la adoptarea
stemei oraşului în urma hotlrâril de guvern nr. 888, publicată în ,.Monitorul Oficial",
din 5 iulie 2004.
Descrie.re: Stema se compune .dintr-un scut roşu. încărcat cu un căprior
undat de argint, întovărăşit de trei braţe, ţinând fiecare în mână câte un ciocan, totul
de argint". Scutul are o coroană murală cu trei turnuri crenelate. Elementele stemei
sugerează că Târgu Ocna este un oraş, cu activitate tradiţională legată de extragerea
sării, iar căpriorul undat de argint simbolizează confluenţa Slănicului cu Trotuşul, tn
vecinătatea muntelui Măgura.

Redenumirea unor străzi ale oraşului Târgu Ocna
fn calitatea sa de cel mai avizat cunoscător al evoluţiei reţelei stradale şi a numelor străzilor oraşului Târgu Ocna, profesorul
Corneliu Stoica a !!cut, în doul rânduri (1993, 2018), propuneri Consiliului Local Târgu Ocna pentru modificarea a 11 denumiri de
străzi. tn anul 1993, a propus redenumirea a 6 strizi (Victoriei, Republicii, Debreţin, 13 Februarie, 13 Decembrie şi 23 August) cu noi
denumiri (Carol I. Ferdinand I. Ion Catina. Daniela Caurea. Ştefan Constantinescu şi Ion Diaconescu). Consiliul Local a abrobat doar
4 din aceste propuneri (Ion Calina. Daniela Caurea. Ştefan Constantinescu şi Ion Diaconescu). care au intrat în vigoare din 1994. Cu
ocazia Centenarului Marii Uniri (2018), a înaintat Consiliului Loc:a1 Târgu Ocna 9 propuneri pentru redenumirea unor străzi
(Victoriei, Republicii, Trandafirilor, Crizantemelor, Spitalului, Sălciilor, Liliacului şi Iernii) cu noi denumiri (Carol I, Ferdinand I, Arh.
Petre Antonescu, Grigore Alexandru Ghica, Regina Maria, Dr. Gheorghe Zamfu, Gen. Alexandru Averescu. Gen. Virgil Wulescu,
Gen. Arthur Viitoianu). Din cele 9 propuneri, Consiliul Local Târgu Ocna a aprobat doar 3 (Str. Carol I. B-dul Ferdinand I şi Piaţa
Regina Maria), denumiri care au intrat în vigoare la 1ianuarie2019. Atribuirea corectă şi inspirată a unor nume de străzi. legată de
evoluţia istorică şi personalităţile de seamă ale urbei, pot da strălucire unuia din V«hile oraşe moldave, care este, fără îndoială,
oraşul-staţiune balneoclimatică Târgu Ocna.

Denumirea unor instituţii locale
Profesorul Corneliu Stoica a propus denumirea de .Costache Negri" pentru Liceul Teoretic din Târgu Ocna. întocmind
memoriul istoric care a stat la baza dosarului depus de conducerea liceului în acest scop. Din 1993, c:el mai vechi liceu de pe valea
Trotuşului devine Liceul Teoretic „Costache Negri"', iar din 1 septembrie 2001 Colegiul Naţional „Costache Negri". A întocmit şi un
memoriu istoric pentru acordarea numelui viceamiralului Grigore Marteş liceului Tehnologic: din Târgu Ocna {2014). ln urma
demersurilor !!cute de profesorul Corneliu Stoica, Consiliul Local Târgu Ocna a aprobat, în aprilie 2020, următoarele denumiri:
Biblioteca Orăşenească „Claude Semet" (tn loc de Biblioteca Orăşenească) şi Centrul Cultural ,.Ion Talianu" (în loc de Casa de
Cultură). încă din 1993, a propus ca nume pentru şcolile gimnaziale nr. 1 şi 2 din Târgu Ocna. „Grigore Alexandru Ghica" şi „Ion
Frunzetti". Din păcate, propunerile n-au găsit ecoul scontat laconducerile celor două şcoli de la acea vreme.
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Medalii aniversare şi comemorative
MED.ALIB ANIVERSARĂ
600 DE ANI DE LA PRIMA ATESTARE DOCUMENTARĂ
A ORAŞULUIT.ÂRGU OCNA (2010)
Concept machet1 ti text legende: prof. Corneliu Stoica. A fort
fi a fost bl1utll la comanda. Prim!riei
oraflllulTârguOr:na(2010).
Detc:riere: tombac, cu diametrulde 60 mm, grosimea de S mm fi
greutatea de 150gr.
Avera: Efigia lui Aleundru cel Bun. Legenda: ALl!.XANDRU
CEL BUN •14.00-1432 •.
Reven: Palatul Administnuiv, flanl':llt de anii 1410 fi 2010. In
exergă, între doul cen:uri. legenda: • 'I1B.GU OCNA • 600 ANI DE
executatll la. Monetllria Statului

ATESTA.REDOCUMENTARĂ.

MEDALIE COMEMORATIVĂ
CENTENARUL LUPTELOR DE LA
COŞNA ŞI CIRF.ŞOAIA (2017)
Concept mac:hetll fi text legende: prof. Comeliu Stoica. A fost
executat! la Romherfil SRL Plo.iqti fi a foat bitul! la comanda Primăriei
orqului Tlrgu Oc:m.(2017).
DellCl'iere: tombac acoperit galvanic cu argint, patinl, cu
diametrulde70mm,groslmeade6mmflgreutateadeclre6200gr.
Aven: Efigia unui oltaf romftn tn po.zi.ţie de atac, llazia.t de anii
1917 fi2017.Legenda: lncxergl.întredoulcen:uri. COŞNA- ULTIMA
REDUTĂ(BUS) fi PEAICINUSETRECE (jos).
Rever.: Monumentul Eroilor de pe Muntele Măgura. flancat de
anii 1917 ti2017.Inexe.rp.între douicen:uri.legenda: Cm:EŞOAlA
ULTIMALUPTĂ(sus) pPEAICINUSBTRECE (jos).

MEDALIE ANIVERSARĂ
CENTENARUL MAlUI UNIRI (2018)
CoD.Cept machet1 fi text legende: prof. Corneliu Stoica. A fost
CXECUta!l la Rom'berfil SRL PloU!fli fi a. foat b.Uutl la comanda Primiriei.

oraşului Târgu Ocna (2018).

Dekriere: tombac acoperit galvanic cu argint, patină, cu
diametnil de 70mm, gi:o1imea. de 6 mm fi greutatea. decimr. 200 gr.
AVUI: Efigia celor 3 domnitori unificatori (Mihai Viteazul,
Alexandru Ioan Cu.za. fi Ferdinand 1) pl.asatll. pe harta Rom!niel Mari. tn
exergă, legendele: CEll ŞI PAMAN't ROMANESC - Mihai V.itealAd
1593-1601 • Alaandru Ioan Cm:a 1859-1866 • Fe.nlinand I
1914'-1927 • - 1918 CENTENARUL MARII UNIRI 2018 •
OSTEN'ITORIAJVETREI!NTREGITE.
lleven: Monumentul Eroilor de pe Muntele Măgura, llanait de
anii 1918 fi 201a. Inexergă, între doulcemui, legenda: •TAB.cu OCNA
(sus)• OMAGIUVÂNĂTORILORDEMUNTE(jos).
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Plăci

aniversare şi comemorative

Cu prilejul unor aniversări locale, PrimAria oraşului Târgu Ocna a comandat mai multe
plăci aniversare şi comemorative. Textul inscripţiilor de pe următoarele plăci a fost conceput

de profesorul Corneliu Stoica.
1. Placă de marmură, cu li&tapreşedinţilor Eforiei (1846-1864) şi primarii oraşului Târgu Ocna
din perioada 1864-2007 (2007).
2. Placă de marmuri, plasată pe spatele monumentului lui Costache Negri, cu inscripţia:
.BICENTENAR. COSTACHE NEGRI (1812-2012), ACEASTĂ PLACĂ A FOST
MONTATĂ CU PRILEJUL ANl-VERSĂRII A 200 DE ANI DE LA NAŞTEREA
MARELUI DIPLOMAT ŞI OM POUTIC, CARE ..AJUNGÂND FO.AllTE SUS ŞI
PUTAND RĂZBATE P.ÂNĂ LA CEA MAI ÎNALTĂ CULME A PUTERII ŞI
STRĂLUCIRII,AŞTIUTSĂR.ĂMÂNĂMODESTŞISĂRAC- (N. IORGA), CONSILIUL
LOCALTG. OCNA, PRIMARŞTEFAN ŞD..OCHI, 18AUGUST 2012"
3. Placă de marmură, în holul Primăriei, cu inscripţia: „1912-2007, LA IMPLINIREA A 95
DE ANI DE LA INAUGURAREA PALATULUI ADMINISTRATIV S-A DEZVELIT

ACEASTĂPLACĂOMAGIALĂCASE.MNDERECUNOŞTINŢĂPENTRU ALEŞilDE
IERIŞIDE.AZIAIORAŞULUITÎR.GUOCNA•

1- Holul Prim~riei (Primiria
Or&fUlui lirgu Ocna, 2007}.

•

BICENTENAR

•

COSTACH E NEGRI

(1812-2012)

4 Placă de marmură. pe faţada estică a Primăriei. cu inscripţia: „CENTENAR PALATUL
ADMINISTRATIV (1912-2012),ACEASTĂ PLACĂAFOSTMONTATĂCUPRILEJUL
ANIVERSĂRII A 100 DE ANI DE LA CONSTRUIREA PALATULUI
ADMINISTRATIV AL ORAŞULUI TÎRGU OCNA, CLĂDIRE PROmCTATĂ DE
ARHITECT PETRE ANTONESCU ŞI CONSTRUITĂ DE ANTREPRENORII
GIUSEPPE BAROU ŞI A. FONDIANE~ CONSILIUL LOCAL TG. OCNA, PRIMAR
ŞTEFANŞILOCHI, 18AUGUST2012"

ACEASTA PLACA A FOST MONTATA

5 Placl de granit, pe faţada sudicl a Colegiului .Costache Negri•, cu inscripţia: „COLEGIUL

CU PRILEJUL ANIVERSARII A 200 DE

NAŢIONAL »COSTACHE NEGRr TARGU OCNA, CENTENARIUM 1918-2018,
ACEASTĂ PLACĂ ANIVERSARĂ S-A AŞEZAT CU PRIIJUULSĂRBĂTORIRII A 100

ANI DE LA NASTEREA MARELUI
DIPLOMAT SI OM POLITIC, CARE
„ AJUNGAND FOARTE SUS SI PUTAN ~
RAZBATE PANA LA CEA MAI INALTA
CULME A PUTERII SI STRALUCIRll,

DE ANI DE LA INFIINŢAREA ACESTEI UNJTĂŢI ŞCOLARE, PRIMUL GIMNAZIU
(1918) ŞI PRIMUL LICEU (1945)DEPEVALEATR.OTUŞULUI, CA OMAGIU PENTRU
PROFESORIIŞIELEVIIACESTEIŞCOLIDEIERIŞIDEASTĂZI:'

A STIUT SA RAMANA MOOEST SI
SARAC„.(N. IORGA)

CONSILIUL LOCAL TG. OCNA
PRIMAR STEFAN SILOCHI
18 AUGUST 2012
•

2. - Spatele statuii lui Costache
Negri (BicentenU' Cost1che
Negri, 2012}.
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Manifestări aniversare
•
•
ş1

3 - Holul Primăriei (La 95 ele ani ele la
inaugurarea clidirii Primăriei, 2007).
CENT~MAR

ftALATUL ADMINISTRATIV
(t 112,2012)
ACUSTA l"LACA A FOST MONTATA CU PIHLE.JUL
ANfYlllSAIUI A 100 DE ANI D& LA CONSTlll:UlllEA

PALATULUI ADMINISTllATIV AL OltASULUI THIGU OCNA,
CLADIRE ..,_OIECTATA DE ARHITECT PITltE ANTONESCU
SI CONSTRUITA DE ANTREPlltE.NOltll GIUSIPPE &AlllOLI
SI A. fONOIANEll.
CONSILIUL !LOCAL TO. OCNA
PltlMAll S.T l:FAN llLOCHI
1a AUGUST 2,012

4 - Pe faţada estică a Primăriei (Centenar
Palatul Administrativ, 2012)
ţQi_cfll!ll..11~TIOl<IU. ~ICffE llHlll iftaw IJQM..'JI

<;~;MTJl~Rtl/h1

1918 -2018

comemorative

Profesorul Corneliu Stoica a fost implicat în organizarea unor manifestări
aniversare, comemorative, ştiinţifi.co-culturale, la nivelul oraşului Târgu Ocna,
dar şi a zonei trotuşene, realizând programele unor manifest.lri aniversare şi
comemorative, filnd coordonatorul şi moderatorul acestora, concepând
machetele unor medalii, diplome, lansBnd sau prezentAnd unele cărţi editate cu
aceste prilejuri (Centenar Claude Sernet, Târgu Ocna 2002; 600 de ani de
atestare documentară a orafUlui medieval Târgu Trotuf, Târgu Trotuş,
2008; Târgu Ocna - 600 de ani de la prima ate1tare documentară fi trei
secole de civilizaţie urbană, Târgu Ocna, 2010; Bicentenar Costache Negri
(1812-2012). Târgu Ocna, 2012: Centenarul Palatul Administrativ
(1912-2012), Târgu Ocna. 2012; Centenarul luptelor de la Cop.afÎ Ciretoaia
(1917-2017), largu Ocna, 2012; Centenarul Colegiului Naţional „Costache
Negri(t918-2018), Târgu0cna,201Sş.a. Abnsat38decărţi,aprezentatzecide
cărţi având autori din zona trotuşeanl sau dinjudeţul Baciu, a participat la zeci de
simpozioane ştiinţifice sau manifestări culturale, fiind invitat de autorităţi sau
diverse instituţii la Bacău, Bârsăneşti. Bucureşti. Comăneşti. Ghimeş-Făget, laşi.
Moineşti, Oneşti, Oituz, Poiana Sărată. Slănic-Moldova,Târgu Trotuş ş.a.
Contribuţia profesorului Corneliu Stoica la promovarea şi conservarea
patrimoniului cultural material şi imaterial al zonei trotuşene rezultă din întreaga
sa activitate ştiinţifică şi culturală, opera sa constituind un nucleul documentar
util tuturor celor interesaţi de cunoaşterea mai profundă a frumoasei văi a
Trotuşului

din

perspectivă plwidisciplinară {geografică, istorică, etnografică,

statistică, turistică etc.).

5. - Pe faţada sudică a Colegiului
National „Costache Negri" (Centenar
Colegiul Naţional „Costache Negn-..,
2018)

O Târgu Ocna. Prezenţă

constantă în cadrul
manifestărilor legate de Ziua
Eroilor ii Ziua Vânătorilor de

Munte. De Ziua Eroilor,

alături de viceprimarul

Costache Nu\u, generalul
Vasile Jenică Apostol ~i
colonelul Ioan Petrescu,
preşedintele Asociaţiei Cultul
Eroilor „Regina Maria~ la
„Monumentul
Independenţei" (2014)
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Distincţii, premii
şi diplome
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ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ „CULTUL EROILOR"

~- lllmam.ă

<ratfultU (( fM.emMu tU ()noa„ )>I pentfU contrifiuţia
tfeose6it4 în actitlitatea tfe cinstirr a P.roifm- şi fM.artirifor
ca„ s-au jertfit pentru aptlrarea 9/iei str46une şi
înflptuina marilor illeafuri ale !Neamului ~nesc
Pl,lEŞEDIN
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Data:_
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SOCIETATEA DE ŞTIINTE ISTORICE DIN ROMÂNIA
FILIALA BACĂU

acoraă

aomnu{ui Corneliu Srr'OIC}f. pentru {ucrarea
"Valea Trotuşului. Enciclopedie", tipărită în 2006, şi,
întreaga sa activitate aitfactico-ştiinţifică.
Se

Bacilu, 22 seprembrie 2006
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PRIMĂRIA
ORAŞULUI STAŢIUNE

TG. OCNA

DIPLOlll

DB CBl'ĂŢBAN D:B ONOARE
Prin 9iotardrea nr. 21 lfin 12 martie 2009 a Consiliului Local al Oraşului 'Tg. Ocna,

se acorcfa titCul tfe: CETĂŢEAN
'Domnului

DE ONOARE al oraşului Tg. Ocna
Profesor Corneliu STOICA
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BIROUL DE INFORMARE AL CONSILIULUI EUROPEI ÎN MOLDOVA

V

DIPLOMA
Se acordă

(>~e,C'Cl\UL ~.

SALONUL INTERNAŢIONAL

DE CARTE
SIC 2010
Ed1t1a a 19-a
.:, i

li

1

Ar

11

r: •

r

,

,

P. t\AŞD8U

u\Tv,1(1\ MA.c;iC 'ţ>(l..\f'ff
ON~Ti) J uD. 'E>t\CÂU
~f\U WCiCLoPeDi~ • VA'&A \R.CJ\uŞULU \"

Alexă1RĂU
DrectorLi General al El<blioeecil NaţxJnaie
aReţUiio "'1oldc>la

https://biblioteca-digitala.ro

NĂl. :1010

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

fD~-U_n_is_to_r_ic_a_l_Va_wi_iÎl_ro_t_uişu_l_ui~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ROMÂNIA
ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ " CULTUL EROILOR"
FILIALA JUDEŢEANĂ "COL. CORNELIU CHIRIEŞ"
BACĂU

'(;i.,1. ({fj{)
{fj~~rl· 0 nkl'lr111 ..J'i:ujt<'
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RO MANIA

ASOCIATIANATIONALĂ
"CULlUL IllOILOR - REGNA MARIA"
4'1:' Filiala
"Cot ComeUu

•"

Judeţeană

r-

Cttl1UEŞ"

CONSILIUL DIRECTOR
CONFERĂ

ll&llAUIDUW
Dlui Prof. Corneliu STOICA
·~'"l--4:'m~ cu priltjul împlinirii a

20 dt ani dt la rtînnlnlarta
Ori:anw.1;.; Judtfmt Bacău dt cirulitt • _.,.,;.; troilor şi
martirilor catt s-au jtrtfit pmtna apintta itliti stnibunt 11
înfiptuitta mariloridtahtri a~ ntamului româM:K.

Nr. J!'\122 iul;. 2012
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România

'

'

'

Judeţu l Bacău

Primăria oraşului

Tîrgu Ocna

Diplomă
2012

Corrneliu Stoica

acordă d-nului I d-nei
cu prilejul Împlinirii a 100 de ani de la inaugurarea
pentru merite deosebite în activitatea desfăşurată.

Se

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Data
18 August 2012
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CLUBUL

ASOCIAŢIA FILATELIŞTILOR NEAMŢ

COLECŢIONARILOR PIATRA -NEAMŢ

în rang be
;ffNQEll~JL]QE

llQE

~m~

Se acordă D-lul

fORNlllU !TOlfA
N„fttl AllUMUl
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TÂDCUl ANllGD DGMANTl(I »

4.07.2014
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Asociatia Filatelistilor
'
'
Clubul Colectionarilor
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~2tUuk UJ.nz~n~~; - ~/#cna,
120 de ani de la editarea primei cărţi poştale ilustrate româneşti
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• MINISTERUL CULTURII
• BIBllOTECA NAŢIONALĂ
• MINISTERUL EDUCAŢIEI
• MINISTERUL T NERETULUI ŞI SPORTULU
• COM SIA NAŢIONALI A REPUBLIC MOLDOVA PENTRU
1.NESCO

• PR.MlRtA MullolCIPIULUI CH ş Nlu. DIRECŢIA CULTURĂ
• BIBUOTECANAŢIONAUAROMÂN El
• 8 91.IOTECA JUDEŢEANĂ GH ASACHI" DN IAŞI
• 8191.IOTECAJUD[ŢEANĂ V A URECHIA DN GAl.AJl
• SOCIETATEAŞ1, 'f!IFICĂO€ 818LIOfJL ES EX·UBR S
PAUL M IWL" O N MOLDOVA
• NSTITUTUl CULTURAL ROMÂN MHA [ VINESCU.
OIN CHIŞJNĂU
• LIGA BIBLIOTECARILOR ALEXE RĂU.
DIN REPUBLICA MOLDOVA

DIPLOMĂ
Se acordă:

Premiul Arta

cărţii

dlui Cornel iu Stoica
pentru cartea

Valea

Trotuşului

de odinioartJ

Editura Magic Print
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federaţia Filate!Ştilof din România

Asociatia Filatelştlior d n Judeţul C1uJ
Gruparea de Filatelie Temalldl Crucea Roşi Me<fldna

V ermeil Mare
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pentru neobosita strădanie şi generoasa
contribuţie adusă păstrării memoriei ostaşilor
români care s-au jertfit pentru
înfăptuirea marilor idealuri ale neamului românesc.
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Profesor Corneliu Stoica

Cu prilejul Centenarului luptelor de la

Coşna şi Cireşoaia.

pentru neobosita strădanie şi generoasa
contribuţie adusă păstrării memoriei ostaşilor
români care s-au jertfit pentru
înfăptuirea marilor idealuri ale neamului românesc.
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Se acordă

CORN~hlV SrJIOICfl
ca semn de recunoştinţă pentru participarea la
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CENIENARUL BÂTÂUILOR DE PE VALEA OITVZULUI
-Jertfă şi recunoştinţă Eroilor Unificării Neamului
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ROMÂNIA
BRIGADA 61 VÂNĂTORI OE MUNTE . General VIRGIL BĂDULESCU"
17 August 2017 ·Miercurea Ciuc

Mult stimate domnule
Profesor STOICA CORNELIU

Cu deosebită plăcere ţin să

vă mulţumesc,
pentru sprijinul deosebit acordat la buna desfăşurare
a activităţilor organizate de către
Brigada 61 Vânători de Munte "General Virgil Rădulescu "
în zona Târgu Ocna - judeţul Bacău, în perioada 09-11.08.2017,
prilejuite de centenarul intrării în luptă în primul război mondial, a
primului batalion de vânători de munte din armata României.

În speranţa continuării unei fructuoase şi constructive
colaborări, permiteţi-mi ca atât în nume personal,
dar şi în numele tuturor cavalerilor fiorilor de colţ,
apărători ai crestelor Carpaţilor Orientali,
să vă urez putere de muncă, multă sănătate, împliniri
şi numai succese în activitatea pe care o desfăşuraţi.

Cu aleasă

consideraţie şi

respect deosebit,

F;ur,flJ,t,'fjCJ.găzii 61 Vânători de Munte
/ t:JIHmir:nJVIRG/L BĂDULESCU"
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D-lui CORNELIU STOICA - Tg. Ocna
pentru lucrarea
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PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU OCNA

Se acordă domnului Corneliu Stoica, în semn de preţuire a
participării directe la manifestaţiile pentru victoria revoluţiei din decembrie
1989.
VICEPRIMAR,
Col. (r) dr. Costache Nfţu

PRIMAR,

Ec. Ştefa(Jl1chi
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Corneliu Stoica- scriitorul
Până la debutul publicistic, din 1984, în .Anuarul Institutului de
Istorie şi Arheologie ,,A. D. Xenopol" din Iaşi, Corneliu Stoica se
remarcase în viaţa literară ca prozator şi poet în cadrul mai multor
cenacluri literare din Târgu Ocna, Oneşti şi Bucureşti (,,Incertitudini
solare", ,,Ecouri", „Climate", "Solaris"). Povestirile SF, Anabasis, Taina e~
Empusa, Pinut Abeona au fost lecturate în cenaclul .Solaris" (Casa de
Cultură a Studenţilor din Bucureşti), condus de scriitorul Ion Hobana,
iar poezii precum: Creaţie, Ars poetica, Remember, Şi totuşi, Poezia,
Mozaic, De-ai veni etc., au fost lecturate în cenaclurile „Climate"
(Bucureşti) şi „Ecouri" (Târgu Ocna). Prezenţă activă în cadrul
Fundaţiei Naţionale .George Cfilinescu" din Oneşti, unde a şi lansat
primele sale cărţi de istorie (1997, 1998). Debut ca prozator, cu romanul
Cerşetorul milionar, în revista •Trotuşul", a Liceului Teoretic din Târgu
Ocna, pentru care a şi primit premiul al Ii-lea (premiul I nu s-a acordat),
la concursul judeţean .Tinere condeie" (1970), ţinut la Bacău. Incurajat
de poeţi precum Horia Zilieru (Iaşi) sau Radu Cârneci (Bacău), Corneliu
Stoica a preferat calea cercetării din perspectivă pluridisciplinară a
orizonturile local şi zonal (Târgu Ocna şi Valea Trotuşului), reuşind,
prin cele 39 de apariţii editoriale, să-şi consolideze poziţia de istoric al
Văii Trotuşului, devenind .un Iorga al meleagurilor trotuşene".
kS Lucrările istoricului Corneliu Stoica sunt citate, până în prezent, în
peste 300 de articole, studii şi cărp. şi pe zeci de site-uri.
Sute de cărţi din biblioteca personală (cărţi de autor sau de specialitate:
arheologie, istorie, artă, geografie, turism etc.) au fost donate Bibliotecii

Academiei Romi.ne, Bibliotecii Central Universitare ,.Mihai Eminescu"
Iqi, Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale Bacău, BiblioteciiJudeţene
„Costache Sturdza" Bacău, Muzeul de Istorie Târgu Ocna, Colegiului
Naţional „Costache Negri" Tirgu Ocna, Bibliotecii Orifenefti .cla.ude
Sernet"Târgu Ocna ş.a.

Surse iconografice
Fotografiile provin din

colecţiile

de fotografii: Corneliu STOICA;

Constantin TODIRICĂ (Tody) (www. tg.ocna.ro); Daniel POPA (www.targuocna-portal.ro); LucianIRIMIA;AndreeaElenaCIOVOR;www.wikipedia.org.
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Anotimpurile
••
•
unui 1stor1c trotusean
'
(album sentimental)

n Familia Stoica Gheo1"9he. De la stânga: Cornelia O Corneliu Stoica la vârsta de trei ani, împreună
(mama), Gheorghe (tata), Gheor9he (Gigi,
mezinuQ, Comeliul (fiul cel mare) (Comăneşti,

1955)

O Familia Stoica în jurul bradului. De la stânga:
cu verişoara sa Elena (Nuţa), fiica lui Stoica Toader Cornelia (mama), Gheorghe (tata), Gheorghe (Gigi,
(Comănefti, 1953)
mezinul), Corneliu! (fiul cel mare) (Comăne~ti, 1957)
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OTatăl profesorului Corneliu Stoica, Stoica Gheorghe, elev în clasa a III-a,
la Şcoala Primară din ComăneJti (ComăneJti, 1937) B Părinţii profesorului
Corneliu Stoica, Gheorghe 'i Cornelia, în casa construită cu mari sacrificii
Ji doar prin forţe proprii, chiar dacă tatăl istoricului provenea dintr-o
familie înstăriti (Comlneşti,1957) n Pirinţii profesorului Corneliu Stoica,
Gheorghe 'i Cornelia, în perioadă de grele suferin~ ţi îngrijorări, într-un
moment de linifte în grădina spitalului din Bacău (Bacău, 1951}.
Dezmoştenit de tatil său, pentru că se căsătorise cu o ardeleancă,
Gheorghe 'i Cornelia, au îndurat multe privaţiuni pentru aşi construi o
casă, perioadă marcată de îmbolnăvirea mamei fi a copilului ei, Corneliu.
Au. urmat mulţi ani de suferinţe prin spitale (Bacău, Galaţi) fi toată viaţa
mamei fost marcată de urmirile acestor ani vitregi.O Mama profesorului
Corneliu Stoica, Cornelia, în perioada de lungi convalescenţi, în gradina
Spitalului Judeţean din Bacău (Bacău,1951) n Părinţii profesorului
Corneliu Stoica, Gheorghe 'i Cornelia, la începutul problemelor de
sănătate ale Corneliei, într-un moment de liniJte, în grădina spitalului din
Bacău (Bacău, 1951)
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O Verii dinspre tată ai prof. Corneliu Stoica:

Toader (Dorei), lo!ie4, Gheorghe {Gigi) J_i

Corneliu, iar pe rtndul cin faţă: Elena (Nuţa} şi
Gabriela (Gabt) (Comănqti.1956~ Familia Stoica
Alexandru (n. 1893) şi Rwcanda (n. 190'!). bunicii
istoricului, a avut lt băirţi: Ion (mort pe front, Tn
19ltlt}, Toader, Alexandru {Licu) şi Gheorghe.
Toader 1 awt 2 copii (Elena şi Toader), Ucu a
avut lt copii (lone~ Costel, Gabriela 'i Aleundru), iar Gheorghe 2 băieli (Corneliu 'i
Gheorghe) O Familia Stoica Gheorghe în curtu
casei din Comln~i construită cu multe 5aerificii: Cornelia (mama), Gheorghe {Gigi), mezinu~ Corneliu, ti ul cel mare, Gheorghe (tatăl) ti
c!inele .Ntatl" (Comlne~i, 1961) O Cei doi fraţi,
Corneliu~ Ghecirghe, în ţinWl de vari, într-un
studio foto {Cornlnqti, 1962} n Bewl Corneliu
Stoic.a, Tn clasa a V-a. cu doi prieten~ Tn perioada
clnd a Tnvlţat, un trimestru şcolar, în ~to
nul de copii Gldinţi, lingă Roman, amenajat în
conacul Bogdan (1963) O Familia Stoica în
Gridina publici din Galaţi: Gheorghe (tatlil) ti
Cornelia (mama), Corneliu 'i Gheorghe (Gigi),
reuniţi pentru scurtli vreme, pentru a o vizita pe
mama lor internati în Spitalul Judeţean. Pentru
o perioadl dt timp, Corneliu va fi în grija fami6ei Nicola Gheorghe, la Galaţi, iar Gigi, în grija
bunicii Sara Veronica, la Cristolţel (Galaţi, 1962}
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O Cei doi fra,, Corneliu şi Gheorghe, în camera lor, împreuni cu Pusy

(Comlnetti, 19651 în ultimul an petrecut în aceastl casl, de strada Ştefan
cel Mare nr.14. Talii lor, va lua hotlrlrea, în 1966, sl se mute cu familia în
llrgu Ocna, unde lucra ca mic funcţionar pe un tantier de construc:ţii
condus de inginerul Septimiu Percec. n Familia Stoica Gheorghe în
Grădina publici din Galaţi (Gala,, 1962) n Mama (Cornelia) 'i fiul ei
(Comeliu) în gradina Spitalului Judeţean din Galaţi, împreuni, pentru
scurt timp, ca pacienţi ai spitalului în care, mama a fost internată aproape
doi ani Ji a supravieţuit miraculos (Galaţi, 1964~ n ln gradina Spitalului
Judeţean din Galaţi, persoane importante din viaţa profesorului. De la
stlnga: Mirioara (locuia în Bucure~i), tatil (Gheorghe1 mama (Cornelia),
Aurica Ji unchiul Coli (Gheorghe Nicola) Ji elewl Corneliu. Timp de un an
de zile, elevul Comeliu a locuit la familia Nimla, în Galaţi, în cartierul
glina. Mărioara 'i Aurica erau surorile mai mari ale Comeliei. n Mama
Comelia) 'i fiul ei (Corneliu) în grădina Spitalului Judeţean din Galaţi
Gala,, 1964).

~
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n Bunica profesorului Comeliu Stoica, Sarea
Veronica, alături de sora sa, Maria Floruţ (în

stin~a sa), în apropiere de casa sa (Cristolţel,

1959). Cele două surori aveau gospodăriile
alăturate, la intrarea în sat, dinspre SurducSllaj. n Bunica profesorului Corneliu Stoica,
Sarea Veronica, în curtea casei sale (Cristolţe~
1970). Sarea Veronica, nlscutl în 1895, a fost
dsitoritl cu Sarea Ioan, nlscut în 1882, fi au
avut 5 fete: Maria, Reghina, Rozica, Aurica 'i
Cornelia. O Doui din surorile mai mari ale
mamei profesorului Corneliu Stoica, Sarea
Maria ti Reghina (Cristolţe~ 1934) O Copiii
surorii mai mari ai mamei profesorului Corneliu
Stoica, Sarea Rozica, căsătorită cu Lonai Eugen.
În primul rând : Lucica (fiica lui Magda), Doru,
Mia (cu cravata de pionier), Eugenia Qeni), iar pe
rândul din spate: Magda ti Mihai (Ticu Colonie,
comuna Aghire,u,judeţul Cluj, 1964). Magda a
avut o fiică (Lucica), iar Doru li băieţi. Verii
dinspre mamă ai istoricului s-au stabilit în
localităţi din judeţele Cluj 'i Sălaj (Ticu Colonie,
comuna Aghire,u, Turda, Huedin, Zalău).
O ln grldina Spitalului Judeţean Gala\i pentru
scurt timp împreuni talii (Gheorghe), Jiul cel
mare (Corneliu} fi mama (Cornelia) într-o
perioadl dificili pentru întreaga familie (Galaţi,
1964).
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n Bunica profesorului Corneliu Stoica, Sarea Veronica, în faţa casei sale

din satul Cristolţe~ comuna Surduc,judeţul Sălaj 0974). Soţul său, Sarea
Ioan, maistru miner, a fost ucis de horthyfti, în vara anului 19llll, pentru că
ceruse un tratament mai bun la ,coală învăţătoarei maghiare, pentru fiica
sa, Comelia (Cristolţel, 1974). Familia Sarea Ioan a avut S fete: Maria,
Reghina, Rozica, Aurica ti Cornelia, care s-au împriftiat în toată Romlnia:
Maria (Mărioara) la Bucuretti, Rozica la Ticu Colonie, comuna Aghirefu,
jud. Cluj, Reghina la Comăneşti, de unde a revenit la Cristolţel, Aurica la
Vatra Dornei ţi Galaţi, Cornelia la Comănefti fi llrgu Ocna. nTrei
generaţii în faţa casei bitrineşti din Cristolţel. Pe rindul din mijloc.: sora
bunicii, Maria, ţi bunica Veronica, în faţl, strinepoţii Rita fi Remus, iar pe
rindul din spate: Mărioara, Reghina (surorile mamei), Lenuţa (nora
Reghinei) şi unchiul Aurel lrimaş (soţul Reghinei) (Cristolţe~ 1974). n Tat!I
istoricului, cu o cupi de pmpanie, pe terasa casei cumpirate în llrgu
Ocna, la începutul celei mai frumoase perioade din viaţa familiei Stoica
Gheorghe 0968) n Tatăl (Gheorghe) 'i cei doi băieţi (Comeliu şi
Gheorghe} ciocnind o cupă de pmpanie pe terasa casei (Târgu Ocna.
1968)
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nParinţii, Gheorghe fi Comelia, pe o bancă în
Grădina publică din Galaţi, într-un moment de
răgaz fi feric~i de a fi împreună (Galaţi, 1963)
familie fericiti, tn faţa verandei pline de

no

flori. Zlmbete rimase peste timp (llrgu Ocna,
1968~ O familie unitl, implicat! tn toate
momentele importante ale membrilor sli.
n Cornelia (mama), alături de cei doi băieţi
(Corneliu ti Gheorghe) (Târgu Ocna, 1968). Este
perioada în care întreaga familie participa la
înfrumuseţarea casei ti amenajarea celor două
grădini, cu pomi ti multe flori, ata încât, în scurt
timp, casa de pe strada Sit. Comănescu nr.12
avea să atragă atenţia trecătorilor ti va bucura
privirile numerotilor invitaţi ai familiei în acest
„colţ de rai"M
n Gheorghe (tatil), alături de cei doi băieţi
(Corneliu şi Gheorghe) (llrgu Ocna, 1968) n
Studentul Corneliu Stoica tn nenumlratele
drumeţii cu prietenii sau singur pe căriri de
munte pline de pitoresc. Deasupra cascadei
Silnicului (Sllnic·Moldova,1973)
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O Elevul Corneliu Stoica ~nSnd în mini un tratat de istorie universal!
primit cadou de la plrinţi1 sli. ln poarta casei, mama elevului (Rrgu
Ocna, 1968) O Studentul Corneliu Stoica llngă obeliscul din Cimitirul
Eroilor de la Poieni. Toată viaţa a încercat să promOVl!Ze evenimentele şi
pe150nalităţile legate de Marele Război ~914-1918), dar şi monumentele
comemorative ale Văii Trotuşului O Ofamilie fericită, în faţa verandei
pline de flori. Zâmbete rimase pe5te timp, sub un soare tomnatic {largu
Ocna, 1974). O Împreuni cu colegi de la Facultatea de Istorie în faţa
Clminului studenţesc din 6 Martie (situat între Opera RomSnl şi
Facultatea de Drept), în care studentul Corneliu Stoica (al doilea din
stlnga) a locuit în perioada 1973-1974 (Bucure,ti, 1974) n În curtea
Universităţii din Bucureşti, la absolvirea Facultăţii de Istorie-Geografie. De
la stlnga spre dreapta, profesorii universitari: Vlad Matei, Alexandru
Roşu, Petre Coteţ, Iuliana Pop, Adrian Cioacă, Al. Tetea. Absolventul 'i
,erul de promoţie pe ţară, Corneliu Stoica, ultimul din dreapta (Bucureşti,
1975)
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O Corneliu Stoic.a, împreuni cu frattle siu
Ghtofghe (Gigi1 ţinlnd~ de ltsl pe dinele lot

.Dingo", vajnicul paznic al casei (1lrgu Ocna,
1968)
O Plrinţii profesorului Corneliu Stoica,
Gheorghe $Î Cornelia, Tn gridina de flori din faţa
casei, tn perioada cea mai frumoasi a existenţei
lor (llrgu Ocna, 1968)
O Profesorul Corneliu Stoica la vârsta de 18 ani
(Târgu Ocna, 1968). Ca elev H distins prin
participările la concursurile de literatură 'i
cun°'tinţe generale, în cadrul cenaclulului
literar .1 ncertitudini solare" 'i ca responsabilul
seqiunii Jtiinţifice ale revistei „Trot~ul"
~967-1971) a liceului Teoretic din lirgu Ocna.
O Gheorghe (Gigi) ~ fraltle siu, Corneliu, în
gridina cu flori din faţa casei~ Ocna,
1969). Tn acN vreme erau elevii Llceului Teotelic
din llrgu Ocna, o ~li cu prestigiu la ace.
vreme.
O În parcul „Mlgu~ Tn după amiezi! lini~tite,
cu colegul Ion Boboc (astizi, sociolog1 pe dnd
erau colegi la Liceul Teoretic din 11rgu Ocna
0970). Mai tlrzlu s-au regăsit ca studenţi ai
Univer5itlţii din BucureJti.
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O Corneliu Stoica, împreuni cu fratele siu Gheorghe (ln dreapta) şi Benu

Lupu (in stânga) în parcul „Măgura" (largu Ocna,1978} n Cele mai
frumoase petreceri, cu nume"°'i prieteni ai celor doi băieţi (Comeliu şi
Gigi), la care participau şi părinţii şi care durau până în zori de zi.în
primul rând: Aurica (prima soţie a lui Comeliu1 Dorina (cumnata1
Comeliu, Comelia (mama), iar pe ultimul rând din dreapta Gigi (fratele) şi
talii (Gheorghe) (1ărgu Ocna. 1980) n Profesorul Corneliu Stoica \in&nd
în m&na primul număr din ziarul „Libertatea" (23 decembrie 1989~ A fost
primul viceprtfedinte al Frontului Salvirii Naţionale constituit la ilrgu
Ocna în acele zile (Primiria llrgu Ocna. 23decembrie1989) O Seri
petrecute pe terasa din spatele casei la care participau numeroşi prieteni
ai familiei. De la stlnga spre dreapta: Cornelia (mama), Dorina (cumnata1
ing. Emil Panţica, Corneliu Stoica (largu Ocna, 1990} n Stoica Cornelia
mama) la monnântul soţului ei, care trecu-5e la cele veşnice în anul 1998
Cimitirul Bisericii ,.Sfânta Cuvioasa Parasched, 2000). Stoica Gheorghe
tatăl) a reprezentat elementul de echilibru Ji de nemărginită înţelegere
din cadrul familiei.

~
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n Mama (Cornelia) în grădina cu flori din faţa
casei, în aţteptarea celor doi băieţi, care urmau
să se întoarcă de la liceu ~970)
n ln faţa casei, în zilele unor veri caniculare,
familia Stoica Gheorghe împreuni cu un
musafir drag, farmacistul Comei Manolescu din
Bucureşti, împreuni cu fiul slu, Nine~ care erau
invitaţii pirinţilor în fiecare an (llrgu Ocna,
1970)
n În faţa casei, în gridina de flori, familia Stoica
Gheorghe împreună cu Ninel Manolescu, fiul
farmacistului Comei Manolescu din Bucureşti,
un prieten de suflet al părinţilor. În modesta
căsuţă de pe strada Sit. Comănescu nr. 12, dar
admirabil îngrijită şi 1nfrumuseţată, veneau şefii
şi colegii de muncă ai tatălui sau prietenii celor
doi băieţi. Acest colţ liniştit era animat de prezenţa celor apropiaţi familiei, rude, prieteni sau
colegi de muncă sau şcoală. Ani minunaţi care
au rămas doar în amintirea celor care mai sunt
în viaţi. n Cei doi fraţi, Corneliu 'i Gheorjhe
(Gigi), în faţa casei (llrgu Ocna, 1982) O Tn
Cişmigiu, împreuni cu cel mai bun prieten din
anii studenţie, cu Costel Mintoiu, asthi
profesor pensionar în Oriştie (Bucureşti, 1974)
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n Invitat al preoţilor Paul Thomann 'i Paul Emile Bemhard, dar 'i al

profesorilor Mich~lle şi Claude Sutter, profesorul Corneliu Stoica a avui
posibilitatea de a vizita, în doul rlnduri 0994 fi 2000}. timp de mai multe
slptlmAni cele mai importante obiective turistice şi culturalt ale Alsaciei,
daZbitc1ive turistice din Gtrmania şi Elveţia. Invitat la cini de
p
rul Claudt Sutter. De la stlnga: profesorii Corneliu Stoica, Tatiana
Ciurea şi preotul Paul Thomann (Calmar,1994) O Seară agreabilă în casa
familiei Claude şi Michllle Sutter. De la stinga: profesor Angela Voinea,
Julien Sutter, băiatul cel mare al gazdelor, Aurica Stoica (prima so~e a lui
Corneliu Stoica), profesorii Claude Sutter (gazda}. Mariana Gerea,
Corneliu Stoica, Tatiana Ciurea ii preotul Paul Thomann (Calmar, 199'1) n
Împreună cu profesorul Claude Sutter 'i preotul Paul Thoman la Europa
Part, în Fjord-Rafling (Rust, Germania, 199ti) n Pe Grand Ballon 0ti2ti m),
în Munţii Vosges, cu preotul Paul Thomann (2000). n Vizitind Munul
N9ţionlil al Autlnobilului (colecţia Schlumpt), rătăcind printre sute de
automobile (Mulhouse, 2000)
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n Studentlll Corneliu Stoica la o serbn
dmpenesd de lângă Jibou, alături de un tânăr
din Cristolţel ~974)
n Profesorul Comeliu Stoica, bi primii ani de
profesorat. Tmpreunl cu un grup de elevi de la
Şcoala General! din Nicoreşti, comuna
Plrgireşti, 1n drumeţie 1n staţiunea Siinic·
Moldova ~976)
n Profesorul Comeliu Stoica, împreună cu două
eleve de la Şcoala Generală din Nicore'1i,
comuna Pârgă"'ti, în excursie în staţiunea
Slănic-Moldova (1976). De-a lungul carierei
didactice, profesorul Corneliu Stoica a organizat
zeci de excursii, 1n ţară şi străinătate, la care au
participat sute dintre elevii săi.
n Profesorul Corneliu Stoica şi tatll siu, în
momente de relaxare (llrgu Ocna, 1994). În
aceste momente, tatăl ii povestea despre
int1mplări şi oameni pe care ii cunoscuse ct.a
lungul timpului. Tatll profesorului a fost un om
comunicativ şi un bun povestitor.
n Profesorul Comeliu Stoica şi mama sa, lulnd
cina pe terasa din faţa casei (Rrgu Ocna, 1994~
Erau momentele de relaxare dnd membrii
familiei se adunau 1n jurul mesei şi se discutau
problemele importante ale familiei.
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n Profesori ti elevi ai liceelor „Costache Negri" ti ,,Auguste Bartholdi" din
Calmar. În rândul doi, de la stânga la dreapta: prof. Corneliu Stoica,
preotul Paul Thomann, prof. Claude Sutter ti director Maria Mateciuc
(Mlnlstirea Sucevi,a, 1992) n Seari speciali pe terasa din faţa casei. De
(a stânga, pe primu rând: pror.sor Maria Mateciuc:, Paula Glman fi
Aurica (prima solie a pror.sorului Cameliu Stoica), iar pe al doilea lind:
Gheorghe (tatil), pror.sorii Lucian Corocea, Cornelia (mama) fi preotul
francez Paul Thomann (llrgu Ocna, 1993) n Cu Fran~ois Schi~I~. din
Ammerschwihr, pe virful Hohneck 0362 m), din Vosges, de unde se poate
zări câmpia Alsaciei ti în zilele senine chiar Munţii Alpi (Alsacia, 2000) n
Prieteni .,de suflet" veniţi în vizită. De la stânga: Stoica Gheorghe (tatăl),
Benu Lupu, Stoica Cornelia (mama), Mioara Lupu (MJţia lui Benu), Aurica
Stoica (prima MJţie a lui Corneliu), Dorina Stoica (cumnata) ti Corneliu
Stoica. Clipe de relaxare 'i de discuţii interesante ~rgu Ocna, 1995) n
Luând cina, pe terasa din spatele casei, cu prieteni dragi veniţi de departe
(profesorii Claude fi Mich•Ue Sutter, din Calmar, Franţa~ De fa stânga:
Aurica (prima soţie a lui Cameliu), Gheorghe (talii), Cornelia (mama),
profesorii Claude Sutter fi Corneliu Stoica

https://biblioteca-digitala.ro

~

Un istoric al Văii Trotuşului

~---------'----------------

n

Alături de profesoNI Claude Sutter, în fosta
cabană de vânătoare a lui Nicolae Ceauşescu de
la Psalea, comuna Căiuţi ~993)

'
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n Împreuni cu preotul Paul Emile Bemhard
vizit!nd pitorescul o~ Turckheim (Alsacia,
2000)
n Familia Nimla (Gheorghe fi Aurica) în
pădurea din aeropierea casei ririnteftÎ din
Cristolţel 0974).•unchiul Coli a fost un model
pentru copilul Comeliu Stoica în perioada când
a locuit la Galaţi 0963-196ll} fi căruia i·a purtat
o vie amintire.
n Invitaţi la BrafOV de cel mai apropiat prieten
al lui Stoica Gheorghe (tatăl), inginerul
constNCtor Septimiu Percec, care a fost ftful
t1ntierelor pe care acesta a lucrat mai bine de
25 de ani. De la stânga spre dreapta: Corneliu
Stoica, ing. Septimiu Percec, Aurica (prima soţie
a lui Corneliu Stoica~ Cornelia (mama), Marcela
(soţia ingineNlui Septimiu Percec) fi Dorina
(cumnata lui Corneliu Stoica) (BrafOV, 1998)
n ProfesoNI Comeliu Stoica, 1n parcul
„Măgura", alături de fina Mihaela (astizi,jurist)
şi mama ei, Mioara Lupu (llrgu Ocna, 2000)
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n Plrinţii istoricului (Gheorghe 'i Cornelia), care au dat viaţi 'i dldurl
acestui .colţ de ra'i' (llrgu Ocna, 1995).

n La cabana lui Gigi Stoica,în momente de relaxare: Florica Sflrtea

(prietenă de familie a lui GigQ, Cornelia (mama) 'i Corneliu (llrgu Ocna,
2004)
n Tn vizită, în apartamentul mamei sale, în anii de după dispariţia tatălui,
a cărui lipsă s-a resimţit
O La cabana fratelui slu Gigi, în micul .colt de rai~ De la stlnga: Dorina
(cumnata), Florica Sflrlea (prieteni de familie a lui Gigi), Rodica Prepeli\I
(cumltra Dorinei), Mldllina Sflrtea, Cornelia (mama) ti Maria Mutat
(llrgu Ocna, 2004)
n La cabana fratelui său Gigi. De la stlnga: Mădălina Sflrlea cu Cezar
(soţul ei), Dana (sora MădălineQ cu .Gimy" în braţe, Florica Sfirlea (mama
Mădălinei fi Daneih Familia Vlasie (Ana fi Ion), iar pe itndul al doilea:
Cornelia (mamah Dorina (cumnata) 'i profesorul Corneliu Stoica (llrgu
Ocna,2005)
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O Oînt&lnire c.are a marcat începutul W'lei
frumoase ~ de iubire între Michaela
Cristea şi istoricul Corneliu Sloica. Tntr-o însoritl
poianl de .,. dealul Glleanului, cei doi se simt
fericiţi (2010). Un deceniu în care istoricul a awt
cele mai însemnate realizlri în plan culturalftiinţific (25 de clrţi publicate, zeci de
man1festlri aniwrsare fi comemorat"e
coordonate).
O Pe o banei de pe aleea izvoarelor, din
staţiunea Siinic-Moidova, în care cei doi au
poposit de zeci de ori în clutarea unor momente
de relaxare.
O Michaela, soţia lui Corneliu, la întâlnirea
acestuia c.u colegii iăi de liceu (promoţiA 1971)
~wa, 2016)
(Hotel
(G. i) Stoica, fraiele profnonaWi
oG
Ccmeliu toic.a,?n puţinele momente de rtgaz.
Tn frumoasa casi, înconjurali de flori şi pomi, a
fratelui slu, profesorul Corneliu Stoica a poposit
zilnic pentru mom•nte de relaxare şi conversajii
interesante.
() Cristi1111 (Cristi~ fiul Michaelei, împreună cu
prietena sa, Andreea Elena, invitaţi la ziua
profesorului Corneliu Stoica, la un restaurant
din oraş (Tlrgu Ocna, 2018}
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O Prieteni de o viaţi: profesorii Corneliu Stoica ~i Dan Sandu, la
tntllnirea cu .Fiii oraşului': organizati de Primlria Târgu Ocna (august

2015)

n O întâlnire emoţionantă cu doi vechi prieteni pictori: Sorin Nicodim
(astăzi, în limitoara) ~i Tatiana Ciurea (astăzi, în

Pitettl/ (Târgu Ocna,

2015)

n Oîntâlnire îndelung aşteptati cu colegii de la Liceul Teoretic din Tirgu
Ocna, promoţia 1971, (Hotel Migura, 2016}

O Profesorul Corneliu Stoica tn .,colţul de rai~ care a fost biblioteca sa

personali. La un moment dat, biblioteca numira mii de volume. În ultimii
ani, profesorul Cameliu Stoica a donat din cirţile sale unor instituţii
culturale de prestigiu (Biblioteca Academiei Romlne, Biblioteca Central
Universitari „Mihai Eminescu· l~i
n Corneliu Stoica, pe malul Lacului Roşu. Un îndrăgostit iremediabil de
munţi, pe care i-a străbătut cu admiraţie toată viaţa. de la plimbările
zilnice pe dealurile din împrejurimile Târgu Ocnei până la lungile drumeţii
în Făgir~, Bucegi, Ceahlău, Nemira, Tarcău, Vosges etc.
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O Michaela, soţia lui Comeliu Stoica, alături de fiul ei, Cristian (Cristi}, în
multe din drumeţiile pe cărările pădurilor din apropierea 11rgu Ocnei,
imortalizate de aparatele foto ale istoricului Corneliu Stoica (2010}.
O Una dintre primele întâlniri ale profesorului Corneliu Stoica 1i
Michaelei Cristea, în lungile promenade pe c:lririle piclurilor din
vecinitatea Ol'afului (2010)
O Ultima aniversare a zilei Dorinei, cumnata lui Comeliu Stoica. De la
stlnga: Gigi (fratele), Dorina (cumnata) 'i Michaela (soţia lui Corneliu). O
bucurie reţinut! 'i un sfi11it prematur al Dorinei (llrgu Ocna, 2014)
O Michaela ti tatăl ei, Dumitru Cristea, la sărbătoarea „Răvăfitul oilo~
care atrage an de an foarte mulţi participanţi doritori să cunoască o
îndeletnicire străveche a românilor (Slănic-Moldova, 2017)
O Dupi un deceniu de la prima întâlnire, povestea de iubire dintre
Michaela şi Corneliu Stoica este oficializatl civil şi religios. Momentul
emoţionant al cununiei religioase ~urat într-un cadl\I drag
profesol\llui, unde a W'tat de sute de on de-a lungul anilor (Mlnistirea
Măgura, 2018)
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n Tntllnire cu mare îndrdturl sufleteasd între soacrl 'i nori (Cornelia
fi Michaela), care a înseninat ultimii ani de viaţi ai mamei istoricului
(Clminul Îngrijire Bltrlni Valea Arinilor, comuna Mlgireşti, 2016)
n Corneliu fi Michaela urclnd spre Schitul .Ciretoaia•, într-un cadru
hibernal superb (Schitul .Ciretoai;(, 2017) n Tovar~ii de drumeţii ale
istoricului Corneliu Stoica, de-a lungul anilor. familia lupu 'Mioara, Benu,
Mihaela) 'i soţia sa Michaela. De la plimbări în împrejurimi e oraJului
până la drumeţii mai depărtate (Slănic-Moldova, Hăghiac, Poiana Uzului,
Onefti, Comănefti, DărmăneJti, 'Bogdana~ În parcul dendrologic de la
Hlghiac, însoţiţi de clţel~a Bella (2016) n Benu 'i Mioara Lupu,
1mpreunl cu Michaela Stoica, pozind profesorului Corneliu Stoica în
vecinătastea barajului de la Poiana Uzului (august 2020) n Corneliu fi
Michaela Stoica în drumeţie într-o zonă de un pitoresc aparte, pe malurile
lacului de la Poiana Uzului (august 2020~ Profesorul Cameliu Stoica a
fost „îndrăgostit" iremediabil de munţi, pe care i-a străbătut cu înclntare
şi despre care a scris în unele din numeroasele cărţi publicate.
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