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Top șapte atracții de vizitat în Iași !

În Palatul Culturii, sistemul de clopote acordate din Turnul cu Ceas care 
cântă la fiecare oră Hora Unirii și cutiile muzicale de la Muzeul de Știință 
și Tehnică îți provoacă o puternică emoție. Podeaua de sticlă de la Muzeul 
de Istorie îți revelează fundațiile vechii Curți Domnești a Moldovei, iar sălile 
Voievozilor și Henri Coandă te transpun în perioada regală a României.

Mănăstirea Trei Ierarhi te va impresiona prin dantelăria sa unică de piatră, 
care ar fi fost inițial suflată cu aur, decorată cu flori de crin, vaze persane, 
colonadele aparente cu bolți în formă de acoladă și marcată de o spirală 
mediană care separă, în mod simbolic, planul terestru de planul cosmic.
  
Muzeul subteran al Catedralei Mitropolitane din Iași proiectează un 
itinerariu al istoriei creștinismului. Vei suspina pe „Calea Crucii” prin 
catacombe, iar la final vei descoperi superba pictură a lui Grigore Popescu 
din „Baptisterium”, un lăcaș boltit de sub Fântâna gotică. În Catedrală, vei 
asista la taina rugăciunii pelerinilor veniți la moaștele Sfintei Parascheva.   

Teatrul Național îți va „tăia răsuflarea”, după cum prezintă topul BBC, atunci 
când vei descoperi pictura de pe tavan a lui Alexander Goltz, candelabrul 
venețian, cortina pictată de M. Lenz, blazoanele României, Casei regale și a 
Iașului sau multitudinea de măști aurite de la loje. 

Pictura interioară a Mănăstirii Golia te transpune în perioada de glorie a artei 
religioase moldovenești, iar Turnul Goliei, parte a complexului fortificat, 
oferă o panoramă 360º asupra orașului, în special asupra Cartierului Târgu 
Cucu, centru al comunității evreiești de altădată. 

Palatul Universitar de la Copou ascunde Biblioteca Universității „Gh. 
Asachi”, o bijuterie a perioadei regale, Aula Veche și impresionanta galerie 
a pictorului Sabin Bălașa din Sala Pașilor Pierduți. În apropiere, la Muzeul 
Universității, vei fi uimit de „camera obscură”, un loc magic unde o suită de 
zeițe cucuteniene se învârt amețitor pe un fundal de muzică tribală.

În Parcul Copou, celebrul Tei al lui Eminescu te așteaptă să-l cuprinzi cu 
privirea și cu sufletul și să citești poezia „Dorință”, în fața bustului poetului.  
Iar dacă vrei să continui plimbarea romantică în natură, ești invitat, în 
apropiere, în cea mai mare Grădină Botanică din România.

(Ordonate de la Palatul Culturii spre Copou. Asta în caz că nu ai timp să citești toată cartea ..)
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Traseul Artelor

CUPRINS

Traseul UNIRII

Traseul COMUNISMULUI

1. Palatul Culturii (Muzeul de Istorie a Moldovei)
2. Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi”
3. Muzeul de Istorie Naturală
4. Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa”
5. Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”
6. Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
7. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
8. Casa Cantacuzino-Pașcanu
9. Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”
Centenarul Marii Uniri din 1918 și Centenarul Primului Război Mondial (1916-1918)
10. Muzeul Unirii
11. Piața Unirii
Restaurantele tradiționale din Iași

1. Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi”
2. Palatul Universitar de la Copou
3. Galeriile Anticariat „Dumitru I. Grumăzescu”
4. Galeriile de Artă U.A.P.R. Iași
5. Fosta Cameră de Comerț. Hala & Teatru FIX
6. Casa Balș. Filarmonica Moldova Iași
7. Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași. Opera Națională Română Iași
8. Galeriile de Artă ale Municipiului Iași
9. Teatrul pentru copii și tineret „Luceafărul” Iași
10. Palatul Culturii (Muzeele de Artă, Etnografie, Știință/Tehnică)
11. Galeriile „Art Georgies”
Festivalurile de artă / muzică din Iași
Cafenelele culturale

1. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași - Corp B
2. Academia Română - Filiala Iași
3. Casa Ghika (Roset)
4. Casa de Cultură a Studenților
5. Statuia și Bulevardul Independenței
6. Monumentul Victimelor Comunismului
7. Piața Unirii
8. Piațeta „La Cub”
Nopți albe / Pub crawling
Tramvaiul comunismului
9. Casa Pătrată (Consiliul Județean Iași
10. Memorialul Revoluției din 1989, Piața Palatului
11. Centrul Civic

Cum se citește?                                                                                                                                                    8   
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Traseul EVREIESC

Traseul ROMANTIC

Traseul ACTIV

Traseul PELERINULUI
1. Ansamblul Mitropolitan Iași
2. Ansamblul Episcopal Romano-Catolic
3. Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi”
4. Biserica „Sf. Nicolae Domnesc”
5. Biserica Barnovschi
6. Biserica „Sf. Sava”
7. Biserica Armenească
8. Biserica Bărboi
9. Mănăstirea Golia
10. Biserica „Sf. Spiridon”
11. Biserica Banu

1. Gara Iași
2. Strada „Alexandru Lăpușneanu”
3. Fosta Chestură a Poliției
4. Strada „Cuza Vodă”
5. Fostul Teatru Evreiesc „Pomul Verde”
6. Cartierul „Târgu Cucu”
7. Sinagoga Mare
8. Sinagoga Merarilor
9. Centrul Comunitar Evreiesc
10. Spitalul „Elena Doamna” (Fostul Spital Israelit)
11. Fosta Sinagogă a Cismarilor (Clinica Dr. Ghelerter)

1. Palatul Cantacuzino-Pașcanu
2. Grand Hotel Traian
3. Râpa Galbenă
4. Casa Memorială „Vasile Pogor”
5. Parcul Copou - Obeliscul cu Lei
6. Grădina Botanică „Anastasie Fătu”
7. Bojdeuca lui Ion Creangă
8. Casa Memorială „Mihai Codreanu”
9. Teatrul Național „Vasile Alecsandri”
10. Palatul Roznovanu
11. Casa Dosoftei
Restaurante și Hoteluri romantice

1. Piața Palatului
2. Dealul Galata (Mănăstirea Galata)
3. Cartierul Frumoasa (Mănăstirea Frumoasa)
4. Dealul Cetățuia (Mănăstirea Cetățuia)
5. Comuna Bârnova 
6. Dealul Repedea 
7. Dealul Bucium (Mănăstirea Bucium)
8. Pădurea Ciric. Zona de Agrement Ciric
9. Dealul Șorogari
10. Dealul Breazu
11. Dealul Copou
Despre autori                  226
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Ghidul este alcătuit din șapte trasee turistice tematice 
reprezentative pentru orașul Iași. 

Culorile
Pentru Traseul Unirii s-a folosit culoarea semnului 
oficial pentru monumente istorice. 
Culoarea folosită pentru Traseul Artelor emană 
entuziasm și optimism, dar sugereză culorile 
toamnei, perioada cea mai prolifică în evenimente 
culturale în Iași. 
Traseul Comunismului preia culoarea roșie, cea 
mai sugestivă pentru simbolistica regimului 
comunist. 
Traseul Pelerinului are culoarea neagră, purtată 
de călugări și măicuțe. 
Pentru Traseul Evreiesc s-a folosit culoarea 
albastră ca referire la culoarea de pe steagul 
Israelului. 
Culoarea folosită pentru Traseul Romantic evocă 
creativitate, devotament, feminitate. Eminescu 
o alinta pe Veronica spunându-i „Măi ramură de 
liliac”. 
Traseul Activ a primit culoarea verde pentru a 
sugera pădurile, viile și livezile care înconjoară 
orașul și ale sale coline.

Subtemele
Casetele colorate reprezintă subteme 
suplimentare care aprofundează tematica 
traseului. Subtemele pot detalia evenimente 
speciale, povestea unor personalități ieșene, 
obiective care sunt în apropierea traseului sau 
activități complementare acestuia. Infografiile 

La fiecare obiectiv sunt 
prezentate câteva simboluri 
împărțite în două rânduri, 
primul reprezentând stilul 
arhitectural dominant, iar 
cel ce-al doilea funcțiunile 
atracției turistice din 
respectivul traseu. Pentru 
fiecare traseu au fost 
alese câte șapte stiluri 
arhitecturale și câte șapte 
funcțiuni. La fiecare obiectiv 
sunt activate (colorate 
în culoarea traseului) și 
denumite doar stilurile, 
respectiv funcțiunile care 
se aplică acestuia. Celelalte 
rămân neactivate (gri). 
Unele simboluri se pot 
repeta pe mai multe trasee.

Reprezentările 2D
Fiecare obiectiv este însoțit de o reprezentare 2D a 
clădirii descrise sau a unui element sugestiv pentru 
zona prezentată. Aceste reprezentări ne ajută să 
identificăm ușor obiectivul în oraș.

Cifrele
Fiecare traseu are câte 11 obiective care 
păstrează culoarea traseului. Acestea sunt 
aranjate geografic, pentru a avea un parcurs 
ușor de urmărit prin oraș. 

Cum se citește?

Infografii - stilurile arhitecturale

medieval

neogotic

gotic moldav

neoclasic Neoromânesc

eclectic francez Arhitectura 
betonului

Fațadă 
buceardată

folclor 
interpretat

barocBiZantin

Tradițional
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Personajele
Ideea reprezentării tematicilor traseelor prin 
intermediul unor personaje a venit de la denumirea 
primului proiect – INTERFACE-IS și de la sloganul 
folosit de Iași pentru a candida la titlul de Capitală 
Culturală Europeană 2021 – „Interfața răsăriteană 
a culturii europene”. Prin jocul de cuvinte „interfață” 
- „față”, s-au născut cei 7 ghizi care vă vor purta pe 
fiecare traseu în parte. Vă invităm să îi cunoașteți!

Alexandru – un dârz cavaler, vă va prezenta 
istoria orașului, oamenii de marcă și 
importanța colosală pe care a avut-o Iașul în 
toate unirile survenite de-a lungul timpului și 

deci, la crearea României. Orașul mustește de istorie, 
iar dacă aveți răbdare, veți afla povești la care nici nu 
vă așteptați.

Matei – un talentat actor, vă va purta prin 
săli de spectacole, galerii de artă și cafenele 
cu dichis, în timp ce vă va povesti despre 
istoria teatrului, a operei, dar și despre arta 

contemporană sau festivalurile în vogă. Nu ratați să îl 
vedeți pe Matei pe scenă! Cumpărați repede un bilet la 
teatru sau la operă. Se vând ca pâinea caldă.

Nina – care tocmai a primit cravata de 
pionier, e bucuroasă să vă prezinte marile 
„realizări ale comunismului”. Dar, odată ce 
ați ajuns pe străzi lăturalnice, unde pereții 

nu mai au urechi, vă va povesti despre orori, revolte și 
suferințe îndurate de populație.

Ioan – tânăr student la teologie, vă va purta 
pașii prin bisericile ieșene, indiferent de 
cult, vorbind despre spiritualitate, stiluri 
arhitecturale și picturi de excepție. Istoria 

zbuciumată prin care au trecut lăcașurile de cult 
și-a pus amprenta pe fiecare, iar Sfânta Cuvioasă 
Parascheva are un loc special în această istorie.

Benjamin – un scriitor evreu, vă va 
transpune în lumea agitată a numeroasei 
comunități evreiești din Iașii secolelor 
trecute. Meșteșugari adunați în bresle, 

comercianți, doctori sau afaceriști, evreii au accelerat 
transformarea României pe model occidental. 

Veronica – visătoare și zglobie, vă va plimba 
prin parcuri și pe străzi liniștite, cu case 
superbe și cu miros de tei. Îi veți revedea 
pe Creangă și pe Eminescu, Junimea va 

prinde din nou viață și veți auzi frumoase povești de 
dragoste.

Geo – lucrează în IT și e foarte pasionat de 
sport și mișcare în aer liber. Merge peste 
tot cu bicicleta și vă va duce pe un tur mai 
solicitant, dar plăcut, care să atingă toate 

cele 7 coline ale Iașului. Pe drum veți descoperi 
mănăstiri fortificate, crame de renume și activități 
outdoor, astfel încât să nu vă plictisiți niciodată.

Infografii - funcțiuni

Piață

muzeu Lăcaș de cult

Învățământ

Casă 
memorială

bibliotecăMonument

galerie 
de artă

anticariatteatruoperă

Monument

refuncționalizare

opresiune

basorelief

mozaic

administrativ

centru 
comercial

biserică 
ortodoxă

ansamblu 
mitropolitan

Biserică 
Catolică

Ansamblu 
episcopal

MănăstireBiserică 
Armeană

GarăStradă 
comercială

sinagogă centru 
comunitar 
evreiesc

Spital

Parc Grădină 
botanică

Natură

Punct 
belvedere

Degustare 
de vin

Parc de 
aventură

Contemporan

Rezervație 
geologică

cafenea

Infografii - stilurile arhitecturale (continuare)



Dragă vizitatorule, 

Orașul pe care urmează să îl vizitezi, parcurgându-i străzile sau citind paginile acestea, 
ascunde multe secrete. Noi ne-am propus să ți le dezvăluim prin intermediul a 7 trasee 
tematice, care te vor purta prin locurile pline de farmec ale Iașului actual și ale celui din 
trecut. Dacă ești interesat de istorie, două trasee îți stau la dispoziție: cel al Unirii și cel al 
Comunismului. Te invităm, astfel, să descoperi locuri emblematice unde s-a scris destinul 
României, locuri care fac din Iași un oraș al Unirii. Amprenta lăsată de comunism asupra 
multora dintre clădirile din oraș, dar mai ales poveștile asociate acestora, te vor transpune 
în „Epoca de Aur” a României. Trecutul Iașului a fost marcat și de prezența unei comunități 
semnificative de evrei. Astăzi, vei putea descoperi istoria acestora la Iași prin povești și 
edificii. Dacă ești pasionat de arta religioasă sau ești în căutarea unei experiențe spirituale 
aparte, „orașul celor 100 de biserici” va răspunde cu siguranță căutării tale. Orașul Iași 
este recunoscut și prin statutul de „Capitală Culturală a României”. Arta la Iași înseamnă 
premiere culturale la nivel național, dar și transformarea străzilor și a piețelor într-o scenă 
culturală, prin intermediul numeroaselor festivaluri de muzică, teatru, film, literatură. 
Trecutul literaturii la Iași și elementele de arhitectură fac din oraș o destinație romantică, 
în care se va regăsi orice cuplu. Orașul îți oferă de asemenea multiple posibilități de 
relaxare activă, pe parcursul unui traseu de 60 de km ce străbate cele 7 coline ale Iașului. 
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Preistorie
Actualul amplasament al orașului Iași a fost 

locuit cel puțin din perioada neolitică (finalul 
epocii de piatră). Descoperirile arheologice 
arată prezența, în perioada 5200-3500 î.Hr., a 
uneia dintre cele mai vechi civilizații ale Europei,  
numită Cucuteni, după numele unei localități de 
lângă Târgu-Frumos. 

Antichitate
În perioada antică, zona a fost populată 

de numeroase triburi, precum geto-dacii, carpi, 
sarmații, sciții, bastarnii, costobocii etc. Regatul 
Daciei, constituit în sec. II î.Hr., a fost primul stat 
organizat menționat în istorie pe acest teritoriu. 
A fost cucerit de Împăratul roman Traian în anul 
106, însă teritoriul Iașului a făcut parte din așa-
zisul ținut al Daciei Libere. Cu toate acestea, se 
credea că turnul (din fața Palatului Domnesc), 
demolat la 1834 și prezent în vechea efigie a 
orașului, ar fi fost construit de romani. 

Evul mediu 
Perioada cuprinsă între retragerea din 

Dacia a armatei împăratului roman Aurelian 
(271 d.Hr.) și întemeierea Moldovei (aprox. 
1359) a fost marcată de valuri succesive de 
popoare migratoare: goți, slavi, huni, avari, 
maghiari, cumani, mongoli etc. Multe dintre 
acestea au produs efecte devastatoare asupra 
populației existente, iar izvoarele istorice 
asupra acestei perioade sunt foarte sărace.

Întemeierea Moldovei la 1359
Dragoș-Vodă a „descălecat” pe teritoriul 

actual al Moldovei nordice în prima jumătate a 
secolului al XIV-lea, pentru a întemeia o marcă 
(provincie de graniță) a Regatului Ungariei, 
cu rol de apărare contra invaziilor tătarilor. 
Cronicile cu iz de legendă vorbesc despre 
trecerea lui Dragoș dinspre Maramureș spre 
zona râului Moldova, în timpul unei vânători de 
bouri în urma căreia cățelușa sa de vânătoare, 
Molda, s-ar fi înecat în apele râului. În jurul 
anului 1359, Bogdan I („Întemeietorul”), un 
alt voievod al Maramureșului istoric, a trecut 
în Moldova și s-a răzvrătit împotriva regelui 
Ungariei, înlăturându-i suzeranitatea. Simbolul 
noului stat a devenit bourul, iar după o vreme, 
capitala Moldovei s-a stabilit la Suceava.

Atestarea documentară de la 1408
Târgul Ieșilor a apărut menționat documen-

tar pentru prima dată în 1408, ca important 
centru comercial, în timpul Voievodului 
Alexandru cel Bun și s-a dezvoltat odată cu 
întemeierea Curții Domnești de la Iași în 1434. 
În timpul domniei lui Ștefan cel Mare (1457-
1504), a fost construită biserica Sfântul Nicolae 
Domnesc. Luptele purtate împotriva Imperiului 
Otoman, a tătarilor și a regatelor Ungariei 
și Poloniei i-au adus faimă, iar Moldova a 
prosperat, ajungând la extinderea ei maximă 
în 1483, de la Nistru până la crestele Carpaților 

Scurt Istoric al Iașului

ORIGINEA NUMELUI
Orașul Iași este cunoscut în documente ca Târgul 
Ieșilor, Iașii sau Jassy (mai ales în documentele 
străine). Numele orașului este legat de tribul 
iazigilor, un popor antic documentat în sec. I-V 
d.Hr., care făcea parte din familia sarmaților 
(de origine iraniană) alături de alani și roxolani. 
Urmașii acestor triburi sunt „iașii”, care apar 
menționați în sec. XIV în zona Moldovei și a 
Ungariei și se crede că numele lor ar deriva de 
la vechii iazigi, unde yazg sau yash înseamnă 
„faimă bună” în sanscrită. În limba maghiară, 
Municipiul Iași este denumit „Jászvásár”, iar în 
estul Ungariei există comitatul Jász.

CIVILIZAȚIA CUCUTENI DACIA LIBERĂ POPOARELE MIGRATOARE MOLDOVA



13

Orientali și de la Marea Neagră până la nord de 
Cernăuți (azi în Ucraina). Puterea crescândă a 
Imperiului Otoman și alierea acestora cu tătarii 
din nordul Mării Negre a făcut ca Principatul 
Moldovei să devină vasal acestuia, de la 
moartea lui Ștefan (1504) și până la obținerea 
independenței (1877), cu anumite întreruperi.

Iași Capitala Moldovei 1564-1862
După anul 1564, capitala s-a mutat la Iași, 

în urma presiunilor sultanului către Voievodul 
Alexandru Lăpușneanu de a distruge Cetatea 
de Scaun a Sucevei. Astfel s-a ales un oraș cu o 
poziție ușor de controlat de către otomani, dar și 
mai central în cadrul Moldovei. Pentru următorii 
300 de ani, Iașul s-a dezvoltat și a generat 
mai multe mișcări cultural-artistice, religioase, 
politice și de emancipare. Din nefericire, a fost 
și martorul unor distrugeri catastrofale cauzate 
de molime (1612), cutremure (1802), incendii 
(1775, 1827), inundații periodice ale râului 
Bahlui sau de atacuri ale armatelor otomane, 
rusești, tătare, poloneze și austriece. 
     Țara Românească (Valahia) și Moldova au 
avut de multe ori domni care au ocupat tronul 
când într-o țară, când în cealaltă. 
În anul 1600, în urma campaniilor de succes 
din Ardeal, cealaltă provincie locuită majoritar 
de români, Domnul Mihai Viteazul a intrat 
triumfător în Iași, realizând o unire personală a 
celor trei provincii timp de un an. În mai 1600, 
și-a realizat o pecete la Curtea Domnească 
de la Iași, care îl proclama drept „Domn al 
Țării Românești și Ardealului și a toată Țara 
Moldovei”. 

Vasile Lupu (1634-1653) a dus Iașul la 
apogeu, construind lăcașe de cult de valoare 
monumentală (Mănăstirile Golia și Trei Ierarhi), 
o școală de învățământ superior și altele. A 
adus aici moaștele Sfintei Parascheva de la 
Constantinopol (1641) și a convocat Sinodul 
de la Iași (1642), ceea ce a transformat orașul 
într-o capitală a pelerinajului ortodox. 

Relativa autonomie a Iașului și a Moldovei 
în cadrul Imperiului Otoman s-a schimbat după

anul 1711, când Domnul-cărturar Dimitrie 
Cantemir l-a chemat la Iași pe Țarul Petru cel 
Mare al Rusiei pentru a realiza o coaliție anti-
otomană. Armatele rusești și moldovenești 
au fost înfrânte, iar în perioada următoare 
domnitorii au fost numiți direct de sultan, aleși 
din rândul familiilor aristocratice grecești din 
cartierul Fanar din Istanbul, numiți „fanarioți”. 

Reprezentantul Imperiului Otoman la Iași, 
„beiul”, a avut un palat lângă Biserica Barnovschi, 
în zona denumită pe atunci „Beilic”. Aici i-a fost 
tăiat capul Domnitorului Grigore Ghica al III-
lea pentru opoziția față de cedarea Bucovinei 
către Imperiul Austriac în 1775. Dominația 
fanarioților se va sfârși în 1821 când mișcarea 
de eliberare a Greciei, „Filiki Eteria” (constituită 
la Odessa, dar organizată și finanțată la Iași), a 
înlăturat încrederea acordată grecilor.

ȘTEFAN CEL MARE MIHAI VITEAZUL
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Iași Capitală de Război și Marea Unire 1918  
         Intrarea României în Primul Război Mondial 
în anul 1916 și ocuparea capitalei București 
de către trupele Puterilor Centrale au făcut ca 
întreaga administrație, casa regală și o mare 
parte din populația civilă să se retragă la Iași. De 
la Iași, Regele Ferdinand și conducerea țării au 
planificat apărarea țării și apoi ofensiva finală. 
Generalul francez Henri Mathias Berthelot a 
dus, de la Iași, un efort necontenit de formare și 
echipare a Armatei române. 

Marea Unire din 1918 a reprezentat un 
proces de reîntregire națională care a început 
la 27 martie cu Basarabia a continuat cu 
Bucovina (28 noiembrie) și s-a încheiat la 1 
decembrie cu Transilvania, Banat, Crișana și 
Maramureș. Regina Maria, găzduită în actualul 
Palat al Copiilor din Copou, a îmbrăcat haina de 
infirmieră, ajutând răniții din război. A avut un 
rol esențial în tratativele de pace de la Paris din 
1919, când România Mare a fost recunoscută 
de marile puteri. 

Perioada interbelică, Al Doilea Război Mondial 
Între 1919-1939 România a cunoscut o 

puternică dezvoltare, iar Iașul și-a consolidat 
poziția în cadrul regiunii. În anul 1927, Corneliu 
Zelea Codreanu a înființat la Iași Mișcarea 
Legionară, o grupare naționalist-extremistă, 
antisemită și teroristă care a promovat politici 
de eliminare a evreilor din viața publică. Deși 
mișcarea a fost înnăbușită în ianuarie 1941, 
intrarea României în război de partea Germaniei 
naziste a dus la Pogromul din 28-30 iunie 1941. 

Hora Unirii și Unirea Principatelor de la 1859
Tinerii revoluționari de la 1848, înflăcărați 

de idealurile Revoluției Franceze, au reușit 
să mobilizeze la Iași o mișcare pașnică, care 
propunea o serie de reforme sociale și politice, 
redactate de poetul Vasile Alecsandri. Același 
poet a compus în 1856 poezia Hora Unirii, 
care va întări dorința de unitate ale românilor. 
Aceasta a fost cântată și dansată pe actualul 
loc al Pieței Unirii din Iași, la vestea dublei 
alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza la 24 ianuarie 
1859 la București (după ce fusese ales  mai 
întâi la Iași la 5 ianuarie). În 1862, unirea politică 
a celor două țări a fost definitivată și s-a hotărât 
ca Bucureștiul să rămână singura capitală a 
noului stat, consacrat cu numele „România”. 

Importanța Iașului a început treptat să 
scadă în urma acestei decizii, iar revolta din 
1866 arată că existau o serie de nemulțumiri 
legate de pierderea statutului de capitală. 

Sosirea pe tronul României a principelui 
german Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen 
a adus o perioadă de progres, în care România 
și-a declarat independența (10 mai 1877) 
și apoi a devenit regat (10 mai 1881). În 
timpul domniei sale, Iașul a fost privit ca o 
a doua capitală a țării și a primit o serie de 
clădiri-simbol nou construite (Teatrul, Palatul 
Universității), reconsolidate (Mitropolia, Palatul 
Administrativ) sau renovate (Ansamblul 
Trei Ierarhi, Biserica Nicolae Domnesc, alte 
monumente istorice religioase sau laice). 

UNIREA PRINCIPATELOR INDEPENDENȚA MAREA UNIRE POGROMUL

IAȘI

Teritoriul României libere 
Teritorii ale României ocupate
Teritorii locuite de români
România Mare în 1920

IAȘI

Linia Frontului în 1917

IAȘI - CAPITALĂ DE RĂZBOI 
1916-1918
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Alierea României cu Puterile Axei împotriva 
Uniunii Sovietice în 1941 și apoi pierderea 
bătăliei de la Stalingrad din 1943 au dus la 
retragerea armatelor și bombardarea intensă 
a Iașului, care a fost astfel mutilat. Imediat 
după pierderea Iașului, Regele Mihai I a decis 
întoarcerea armelor împotriva Germaniei în 
data de 23 august 1944 și arestarea mareșalului 
Ion Antonescu, decizii care au grăbit finalul 
conflagrației.

Regimul comunist 1947-1989
După război, un alt extremism, de data 

aceasta comunismul de sorginte sovietică, a 
început să prindă rădăcini și să distrugă treptat 
libertatea de gândire și dreptul la proprietate. 
Prin propagandă, manipulare, frică indusă de 
violențele Securității (poliția secretă de stat 
înființată în 1948) și nepotism pe toate scările 
ierarhice, regimul a provocat răni adânci în 
societatea românească, care nici astăzi nu sunt 
complet închise. În timpul regimului lui Nicolae 
Ceaușescu, la Iași au avut loc distrugeri majore 
ale centrului vechi al orașului. Cutremurul din 
1977 a fost folosit ca pretext pentru eliminarea 
caracterului istoric, politică susținută de 
prim-secretarul Ion Iliescu. Această politică a 
fost contrabalansată prin investiții majore în 
construcția de cartiere de blocuri de locuit și 
platforme industriale, care azi domină o parte 
a peisajului urban. 

Anii 1980 au fost marcați de cultul 
personalității cuplului dictatorial Nicolae 
și Elena Ceaușescu și de politicile austere: 
lipsa acută de alimente și utilități, investițiile 
precare în modernizarea societății etc. Astfel, 
în februarie 1987, a pornit la Iași o revoltă a 
studentelor din Campusul Pușkin care au cerut 
drepturi minime, iar apoi, la 14 decembrie 1989, 
a fost planificată o mare demonstrație împotriva 
regimului, înăbușită însă de Securitate.

Perioada de Tranziție și Aderarea la U.E. 
După căderea regimului Ceaușescu în 

decembrie 1989, a urmat o perioadă de tranziție 
către economia de piață, acompaniată adesea 
de o dezvoltare haotică sau nepăsare din 
partea autorităților. După aderarea la Uniunea 
Europeană în 2007, Iașul și-a redescoperit 
patrimoniul local, atractivitatea turistică și 
spiritul cosmopolit. La nivel infrastructural, 
ultimii ani au însemnat o renaștere prin 
îmbunătățirea spațiilor publice, reabilitarea 
multor monumente istorice și culturale, punerea 
în valoare a clădirilor-simbol prin iluminat 
arhitectural etc. Internetul de mare viteză, 
renumele Universităților din Iași și depărtarea 
relativ mare față de piața de desfacere 
europeană au dus la dezvoltarea rapidă a 
sectorului IT și outsourcing, iar Iașul a devenit 
un oraș al tinerilor progresiști. Festivalurile 
culturale, viața de noapte, cumpărăturile și 
conferințele de afaceri sau educaționale 
îmbogățesc paleta de motive pentru care tot 
mai mulți turiști aleg Iașul ca destinație.

COMUNISMUL SOVIETIC CEAUȘESCU REVOLUȚIA UNIUNEA EUROPEANĂ





românia s-a născut la iași

traseul UNIRII
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ROMÂNIA S-A NĂSCUT LA IAȘI

Parcurgerea traseului Unirii presupune 
răsfoirea unor pagini importante din istoria 
Iașului și descoperirea unor locuri emblematice 
ce au contribuit la consolidarea națiunii 
române. Pe parcursul traseului sunt puse în 
lumină atracții turistice care ascund, în spatele 
ferestrelor, mituri și legende care păstrează 
amintirea unor evenimente remarcabile din 
istoria Moldovei. Itinerariul urmărește perioada 
Unirii Principatelor de la 1859, proces demarat la 
Iași, și rolul de Capitală a Rezistenței românești 
în Primul Război Mondial care a prefigurat 
Marea Unire, de unde și motto-ul „România 
s-a născut la Iași”. Vizitatorii sunt invitați 
astfel într-o frumoasă călătorie prin trecutul 
zbuciumat al fostei capitale a Moldovei.

Traseul propune spre vizitare cea mai 
veche zonă a Iașului, prin locurile unde s-a scris 
istoria Moldovei vreme de cinci secole. Prima 
atracție este arealul Curții Domnești de la Iași, 
care datează din vremea Voievodului Alexandru 
cel Bun (1400-1432), în perimetrul actualului 
Palat al Culturii. Alexandru Lăpușneanu a mutat 
către 1564 capitala Moldovei de la Suceava la 
Iași, iar Curtea Domnească s-a consolidat de-a 
lungul timpului. Pe aceste locuri, în mai 1600, 
Mihai Viteazul a realizat unirea vremelnică a 
Țării Românești, Ardealului și a Moldovei, ceea 
ce a întărit mai târziu idealurile de unitate ale 
tuturor românilor. Tot la Palat, la 5 ianuarie 
1859, Alexandru Ioan Cuza a fost ales Domn 
al Moldovei. Prin alegerea sa și la București 
la 24 ianuarie, i s-a încredințat misiunea de a 
realiza Unirea Principatelor, actul de naștere al 
României moderne.

Pe Ulița Mare, actualul Bulevard Ștefan cel 
Mare și Sfânt, se distinge silueta Bisericii „Sfinții 
Trei Ierarhi”, bijuterie arhitecturală și panteon 
românesc, aici fiind înmormântați Vasile Lupu, 
Dimitrie Cantemir și Alexandru Ioan Cuza. În 
curtea bisericii, organizația Filiki Eteria a dat în 
1821 semnalul luptei pentru eliberarea Greciei.

În Piața Națiunii descoperim Monumentul 
Unirii și pavajul care trasează conturul României 
Mari de la 1918. În clădirea impozantă a 
Universității de Medicină și Farmacie „Grigore 
T. Popa” s-au pus bazele primei universități 
moderne din România, la 1860. Dincolo 
de bulevard, se găsește primul Muzeu de 
Științe Naturale din țară, loc al desemnării lui 
Alexandru Ioan Cuza drept candidat la alegerile 
din 1859. Traseul continuă cu o superbă casă 
boierească în care a locuit Mihail Kogălniceanu, 
adevăratul artizan al Unirii Principatelor, casă 
care reconstituie atmosfera de epocă și 
impresionează prin eleganță și lux. 

Muzeul Universității valorizează nașterea 
primei instituții de învățământ modern a țării și 
ne prezintă una din cele mai vechi civilizații din 
Europa care s-a dezvoltat pe aceste meleaguri 
- civilizația Cucuteni. Monumentala clădire 
a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, corpul 
A („Palatul Universitar de la Copou”) invită 
la o incursiune prin universul romantismului 
cosmic al pictorului Sabin Bălașa, prin superba 
Bibliotecă a Universității Tehnice „Gheorghe 
Asachi”, și prin Aula Veche și Aula Magna. 
Coborâm apoi dealul Copou pe lângă Palatul 
Copiilor, fosta reședință a reginei Maria, în 
jurul căreia gravitează fascinante legende și 
evenimente istorice și pe lângă impresionanta 
Bibliotecă Centrală Universitară (fostă 
Fundațiunea Regele Ferdinand I).

 Mai jos, pe Strada Lăpușneanu, o faimoasă 
arteră pietonală a Iașului, vizităm Muzeul Unirii, 
reședința primului Domnitor al Principatelor 
Române unite, Alexandru Ioan Cuza. Tot aici a 
fost și reședința Regelui Ferdinand I între 1916 
și1918, cât timp Iașul a fost Capitala de Război 
a României. La Iași a fost pregătită  în anul 1918 
Unirea României cu Basarabia la 27 martie, cu 
Bucovina la 28 noiembrie și cu Transilvania la 
1 decembrie. În final ajungem în Piața Unirii, 
cu o semnificație deosebită pentru români; ea 
reprezintă locul în care se joacă Hora Unirii la 
fiecare 24 ianuarie, din 1859 până azi.

cronologie explicată: 

1564 1821 18661600 18591848 1916
Mutarea capitalei 

Moldovei de la Suceava 
la curtea domnească 

de la iași 
(atestată din 1434)

Intrarea lui Mihai 
ViteazuL la Iași, când s-a 

proclamat Domn al 
țării românești, al

ardealului și al
 moldovei

Revoluția de 
Eliberare a Greciei, 
pregătită la odesa, 

consolidată, finanțată 
și demarată la iași

Revoluția Română de 
la 1848, petiția lui 
Vasile Alecsandri, 

consolidarea ideilor 
unioniste

Unirea Principatelor 
Române în ianuarie, 

prin dubla alegere a lui 
ALEXANDRU IOAN Cuza la 

Iași și București

Abdicarea lui 
ALEXANDRU IOAN Cuza, 

Mișcarea antiunionistă, 
Sosirea lui Carol I de 

Hohenzollern

Iași – Capitală de 
Război și epicentrul 
eforturilor pentru 

procesul desăvârșirii 
Marii Uniri din 1918
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„românia s-a născut la iași”
traseul unirii

6 - muzeul univ. „Alexandru ioan cuza”

7 - univ. „alexandru ioan cuza” - corp a

8 - Palatul „Cantacuzino-Pașcanu” 

9 - biblioteca centrală universitară

10 - muzeul unirii

11 - piața unirii

1 - palatul culturii (muzeul de istorie)
  

2 -  Mănăstirea „Sf. Trei Ierarhi”

3 - Muzeul de Istorie Naturală

4 - Univ. de medicină „gr. T. Popa”

5 - muzeul „mihail Kogălniceanu” 

3
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palatul Culturii  
muzeul de istorie a moldovei 

1

Principala atracție și simbolul absolut al 
Iașului, Palatul Culturii reprezintă un muzeu 
emblematic al României și sediul Complexului 
Muzeal Național Moldova. Edificiul monumental 
se distinge prin înălțime (turnul de 55 m), 
suprafață (268 de încăperi cu o suprafață 
desfășurată de ca. 35.000 m2) și prin poziția 
privilegiată pe „Platoul de Aur”, acea terasă de 
deasupra râului Bahlui care îi asigură palatului o 
vizibilitate sporită. 

Forma actuală este rezultatul refacerii, 
între 1906-1925, a fostei reședințe a domnilor 
Moldovei, situată în cadrul vechii Curți Domnești 
de la Iași. 

Curtea fusese ridicată la începutul domniei 
lui Alexandru cel Bun (după 1400), iar prima 
atestare documentară datează din 1434. 
Voievodul Alexandru Lăpușneanu a mutat aici 
capitala Moldovei, în jurul anului 1564, după 
care Curtea a urmat un îndelung proces de 
consolidare.

Tot în acest loc, la 27 mai 1600, Mihai 
Viteazul s-a proclamat „Domn al Țării 
Românești și al Ardealului și al Moldovei”, titlu 
pe care niciun voievod nu-l avuse până atunci. 
Unirea de la Iași a Principatelor Românești 
pentru circa un an a întărit idealurile românilor 
de pretutindeni. 

În primele secole de existență, Curtea 
Domnească arăta ca o cetate, cu ziduri de 
apărare, bastioane și turn la intrare, însă 
fortificațiile au început să fie înlăturate 
după 1700, la ordinul Imperiului Otoman. O 
reamenajare a acesteia a avut loc sub domnia 
lui Vasile Lupu (1634-1653). 

În urma incendiului devastator din 1775 
și a seismului din 1802 (7.9 Richter), Domnul 
Moldovei Alexandru Moruzi a construit un 
impozant Palat Domnesc (1803-1806). Despre 
acesta din urmă, proiectat de arhitectul Johan 
Freywald în stilul neoclasic, s-a spus că avea 
„tot atâtea ferestre câte zile are anul”. 
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În urma unui alt incendiu (1827), între 
1841-1843, Domnitorul Mihail Sturdza a 
dispus  reamenajarea edificiului sub titulatura 
de „Palatul Ocârmuirii”. După Revoluția din 
1848, Iașul a constituit leagănul eforturilor 
intelectualității românești de a realiza idealul 
Unirii: „Măi muntene, măi vecine, vino să 
te prinzi cu mine” („Hora Unirii” de Vasile 
Alecsandri, 1856). În Sala Adunării Elective 
de la Palat (aflată pe atunci deasupra holului 
de intrare) s-a consfințit la 5 ianuarie 1859 
alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca Domn al 
Moldovei, când i s-a încredințat misiunea de 
a realiza unirea. Firmanul de învestitură a lui 
Cuza, la 21 septembrie 1859, a fost citit aici de 
colonelul turc Samih-bey. 

După decizia mutării capitalei la București 
(1862), clădirea a pierdut o parte din roluri, iar 
după incendiul din 1880, palatul a capătat o 
înfățișare neoclasică de inspirație franceză. În 
1883, în fața Palatului, a fost ridicată statuia 

ecvestră a Voievodului Ștefan cel Mare, cu 
basoreliefuri reprezentând luptele Moldovei cu 
Polonia și Imperiul Otoman, operă a sculptorului 
francez Emmanuel Frémiet. 

Promisiunea Regelui Carol I de a oferi 
Iașului un simbol adevărat a dus la reproiectarea 
edificiului în 1906 de către arhitectul Ion 
D. Berindey, în stil arhitectural neogotic 
flamboyant, schimbându-i-se destinația în Palat 
de Justiție și Administrație. Inaugurarea a avut 
loc la 11 octombrie 1925, în prezența Regelui 
Ferdinand I și a Reginei Maria. 

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, 
a servit drept cazarmă a trupelor germane și 
rusești și spital de campanie. Din anul 1955, 
edificiul a primit titlul de „Palatul Culturii”, 
găzduind Muzeul de Istorie a Moldovei și 
Complexul Muzeal Național „Moldova”.  

Clădirea reflectă spiritul palatelor regale 
din Europa de Vest, cu holuri triumfale decorate 
cu mozaicuri în paviment, săli foarte mari și o 

MIHAI VITEAZUL - PRIMA UNIRE DE LA IAȘI
Domnul Țării Românești, Mihai Viteazul (1558-
1601), s-a ridicat împotriva dominației otomane, 
habsburgice și poloneze în Țările Române. În 
urma campaniilor sale militare de succes din 
1599, a învins pe Principele Transilvaniei, Andrei 
Bathory, iar în 1600 l-a învins pe Ieremia Movilă, 
Domnul Moldovei. La 27 mai 1600, printr-un 
hrisov emis la Curtea Domnească din Iași, Mihai 
Viteazul s-a intitulat „Domn al Țării Românești și 
al Ardealului și al Moldovei” și a făcut o pecete 
pe care apăreau toate cele trei steme ale Țărilor 
Române. A fost însă asasinat la Turda, după un 
an, în august 1601, de mercenarii generalului 
imperial Habsburgic aliat, Gheorghe Basta. În 
timpul Primului Război Mondial, capul domnului, 
depus la Mănăstirea Dealu în Muntenia ocupată 
de armatele Puterilor Centrale, a fost adus 
temporar la Catedrala Mitropolitană din Iași. 
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bogată decorațiune heraldică murală.
La amenajarea unor încăperi s-au 

folosit dotări tehnice ultramoderne (sistem 
de ventilație, iluminat, aspirator, ceasuri 
sincronizate cu cel din turn etc.). S-a folosit 
de asemenea, în premieră, lambriul cu bois-
ciment („lemn-ciment”), un material decorativ 
realizat dintr-un amestec de ciment și rășină, 
fiert în ulei, care imită lemnul de stejar, invenția 
celebrului inginer Henri Coandă.

Palatul Culturii adăpostește patru muzee 
de talie națională: Muzeul de Istorie a Moldovei, 
Muzeul de Artă, Muzeul Etnografic al Moldovei 
și Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”.

Traseul Unirii propune o incursiune în 
Muzeul de Istorie a Moldovei (aripa stângă, 
parter) care surprinde evoluția Curții Domnești 
de la Iași, societatea ieșeană la 1900 și 
funcția clădirii de Palat de Justiție în perioada 
interbelică. 

Fundațiile Curții Domnești medievale sunt 
vizibile prin planșee din sticlă, iar exponatele 
surprind evoluția organizării militare a capitalei. 
Societatea ieșeană din perioada la belle-époque 
este ilustrată prin activitățile în vogă la acea 
vreme: teatrul, fotografia și pariurile sportive. 
Rolul de Palat de Justiție este prezent prin sala 
tipică de Tribunal sau prin fosta Curte cu Juri 
din Sala Henri Coandă. 

Cea mai impresionantă încăpere din Palat 
este Sala Voievozilor (etaj), o sală de festivități 
cu tavanul în arc gotic. La parte superioară se 
găsește galeria de portrete ale conducătorilor 
spațiului dintre Carpații Orientali, Nistru și 
Marea Neagră, de la Decebal și până la Carol 
al II-lea. În capătul vestic, superbul șemineu 
este decorat cu arborele genealogic al 
domnilor Moldovei. Turnul cu Ceas cuprinde 
orologiul cu „carillon”, adică un tambur cu 
știfturi, care acționează opt clopote. Acestea 
redau la fiecare oră fixă melodia compusă 
de compozitorul ieșean de origine germană 
Alexander Flechtenmacher pentru poezia 
Hora Unirii, simbol al rolului esențial al Iașului 
în nașterea României moderne. Cu 15 minute 
înainte de ora exactă, se organizează tururi în 
mansarda și turnul palatului pentru a observa 
mecanismul ceasului, a experimenta vibrația 
clopotelor și a admira o superbă panoramă. 
Ruinele Curții Domnești (încă în amenajare), 
efigia familiei Rosetti, provenită de pe actualul 
Palat Roznovanu, și cele două tunuri (trofee din 
timpul Războiului de Independență de la 1877-
1878) completează armonios Piața Palatului.
(Pentru detalii privind arhitectura palatului și 
colecțiile de artă, vezi Traseul Artelor, pg. 74)

PROGRAM:
Marți - Duminică: 10:00 - 17:00
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MĂNĂSTIREA „SFINȚII TREI IERARHI”2

Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași 
este situată în centrul istoric al orașului Iași, 
pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt (fostă 
Ulița Mare). Edificiul central, unic în România,   
a fost ridicat de marele Voievod Vasile Lupu, 
între anii 1637-1639, în numele celor trei mari 
arhierei ai începuturilor Bisericii creștine: Vasile 
cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gură de Aur. 
Îmbinarea de forme tradiționale cu materiale 
prețioase și decorațiuni rafinate fac din Trei 
Ierarhi cel mai prețios monument bisericesc 
din Iași. Apărător devotat al Bisericii Ortodoxe, 
Vasile Lupu a dorit să ridice în inima orașului 
o mănăstire care să îmbine spiritul bizantin și 
tradiția moldovenească și să servească drept 
necropolă a familiei sale. 

Broderia unică din piatră de la fațade este 
alcătuită din elemente de sorginte bizantină 
și motive geometrice georgiene și armenești. 
Se mai observă influențele goticului târziu 
transilvănean la intrări, ferestre și contraforturi 

și elementele muntenești la brâiele spiralate. Ca 
semn al ambițiilor sale de urmaș al împăraților 
bizantini, Vasile Lupu a adus aici moaștele 
Sfintei Cuvioase Parascheva, oferite de către 
Patriarhia din Constantinopol în semn de 
recunoștință pentru acțiunile și donațiile sale 
generoase. Domnitor de factură renascentistă, 
mare iubitor de artă și învățătură, a înființat în 
cadrul mănăstirii un colegiu teologic ortodox  
numit „Academia Vasiliană”, pe locul căreia azi 
se mai păstrează superba Sală Gotică, o fostă 
trapeză refăcută în 1904. Tot aici a înființat și 
o tipografie cu presă adusă de la Kiev unde a 
apărut prima lucrare tipărită din Moldova în anul 
1643,  celebra Cazania („Carte românească de 
învățătură”) a Mitropolitului Varlaam. În ziua de 
25 iunie 1711, Mănăstirea a primit vizita țarului 
Petru I, proaspăt aliat cu Domnul Moldovei 
Dimitrie Cantemir. Țarul Rusiei s-a închinat la 
moaștele Sfintei Parascheva înainte de lupta de 
la Stănilești împotriva Imperiului Otoman. 
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Mănăstirea a jucat un rol major în sprijinirea 
Eteriei în lupta pentru eliberarea Greciei de sub 
stăpânirea otomană. În urma unui incendiu, 
racla cu moaștele Sfintei Parascheva a fost 
mutată în Catedrala Mitropolitană în 1889. 
Se spune că moaștele au rămas neatinse de 
flăcările mistuitoare. În timpul restaurărilor 
din anii 1882-1904 sub comanda arhitectului 
francez André Lecomte du Noüy, turnul-
clopotniță a fost demolat. 

Calitatea de necropolă domnească s-a 
întărit de-a lungul vremii, încât mănăstirea a 
devenit un adevărat panteon. Pe partea opusă 
mormântului familiei Lupu, au fost depuse 
în 1935 osemintele Voievodului cărturar 
Dimitrie Cantemir, repatriate din URSS, și ale 
Domnitorului Principatelor Unite, Alexandru 
Ioan Cuza, aduse de la Ruginoasa. (pentru 
detalii privind latura arhitecturală și spirituală, 
vezi Traseul Pelerinului, pag 128).

PROGRAM VIZITARE : 10:00-12:00, 15:00-17:00

„FILIKI ETERIA” ȘI ROLUL IAȘULUI ÎN 
REVOLUȚIA DE ELIBERARE A GRECIEI

Eteria a fost o organizație revoluționară secretă, 
înființată la Odesa în 1814 cu scopul de a înlătura 
dominația otomană din teritoriile unde trăiau 
greci și înființarea unui stat grec independent. 
Sub conducerea lui Alexandru Ipsilanti, fiul 
fostului Domn fanariot al Moldovei Constantin 
Ipsilanti, mișcarea decide declanșarea revoluției 
în 1821. Trupele grecești au intrat în Iași în 
februarie 1821, sprijinite de Domnul Mihai Șuțu, 
iar Mitropolitul Moldovei Veniamin Costache a 
sfințit steagul mișcării, declarând astfel deschisă 
lupta de eliberare. Conflictele interne dintre 
fruntașii Eteriei, lipsa sprijinului rusesc promis 
inițial și asasinarea de către eteriști a lui Tudor 
Vladimirescu, acuzat de trădare, au condus la 
eșecul temporar al mișcării grecești. 
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Muzeul de istorie naturală3

Muzeul de Istorie Naturală este cel mai 
vechi muzeu de acest fel din țară. Clădirea 
a purtat denumirea de Casa Roset sau Casa 
Sturdza, de la numele proprietarilor Vasile 
Roset, respectiv Costache Sturdza. S-a numit și 
Muzeul Elefantului, de la impresionantul elefant 
indian, expus la etaj. Muzeul de Istorie Naturală 
a fost fondat în februarie 1834, cu jumătate 
de an înaintea Muzeului Antipa din București, 
de către doctorii Mihai Zotta și Iacob Cihac. 
Aceștia au pus bazele Societății de Medici și 
Naturaliști din Iași, prima societate științifică 
de acest tip din Principatele Române. Muzeul a 
funcționat în mai multe clădiri ale orașului: casa 
lui Alecu Balș, Academia Mihăileană, iar din 
1841 în actuala clădire. Casa a fost cumpărată 
de Societatea de Medici și Naturaliști în 1844 
de la Agripina Sturza, căreia îi fusese lăsată 
drept zestre de tatăl ei, Vasile Roset. Se pare că 
edificiul a fost construit în 1811 pe locul unei 

case mult mai vechi care a aparținut pentru un 
timp cronicarului Ion Neculce.

Clădirea este celebră grație Cabinetului 
Elefantului și a Sălii Cuza. Aici, în seara zilei de 
3 ianuarie 1859, după discuții aprinse, Partida 
Națională a decis propunerea și susținerea lui 
Alexandru Ioan Cuza ca Domn al Moldovei. 
Alegerea sa și la București a dus la Unirea 
Principatelor Române și la fondarea statului 
modern român. Muzeul deține obiecte de mare 
preț ce au aparținut domnitorului, expuse în 
sala care astăzi îi poartă numele.

Cel mai vechi și celebru exponat din 
colecția muzeului este elefantul Gaba care a 
adus faimă muzeului. Scheletul mamiferului a 
fost cumpărat de la circari cu 135 de galbeni 
de către Domnitorul Moldovei, Mihail Sturdza. 
Legenda spune că pielea elefantului a fost 
furată și folosită în loc de acoperiș la una din 
casele din mahalaua orașului.
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Clădirea muzeului se distinge prin fațada 
realizată în stilul neoclasic al epocii, cu o 
structură de bolți pe arce la parter. În curte a 
fost amenajată în 1873 a doua grădină botanică 
a orașului. Plantele și semințele au fost donate 
chiar de Anastasie Fătu, care amenajase prima 
grădină botanică din Principatele Române în 
1856 în zona Râpei Galbene. Din aceasta au 
mai rămas câțiva arbori seculari, declarați 
monumente ale naturii. 

Muzeul este apreciat mai ales de copii. 
Colecțiile de insecte, pești, păsări și mamifere, 
precum și cele de minerale sau cuiburi și ouă 
numără peste 350.000 de piese, fiind printre 
cele mai bogate colecții din România. Acestea 
sunt completate de expoziții itinerante de 
minerale, reptile sau  vietăți preistorice.

PROGRAM VIZITARE: ÎNCHIS PENTRU REABILITARE

RADU ROSETTI - POVESTIRI DESPRE 
ALEGEREA LUI CUZA LA IAȘI

Memorialistul și istoricul Radu Rosetti povestește 
în volumul de „Amintiri”, despre momentele 
tensionate care au condus la Unirea Principatelor 
în 1859. În contextul internațional, Franța a 
sprijinit demersul, însă Austria, Rusia și Imperiul 
Otoman au avut o opoziție majoră, dublată de 
un curent antiunionist local. Unchiul istoricului, 
Lascăr Rosetti, a fost prezent la ședința din 
noaptea de 3 ianuarie 1859, desfășurată în 
Cabinetul Elefantului din actualul Muzeu de 
Istorie Naturală. Acesta a încuiat ușa, declarând 
că niciun deputat nu va ieși până nu se hotărăște 
pentru cine votează la candidatura pentru tronul 
Moldovei. După dezbateri tensionate, deputații 
au votat în unanimitate pentru candidatura lui 
Alexandru Ioan Cuza.
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UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ 
ȘI FARMACIE „GRigore T. POPA”
PIAȚA NAȚIUNIi

4

Universitatea de Medicină și Farmacie 
„Grigore T. Popa”, cunoscută și ca Palatul 
Calimachi, este una dintre cele mai impunătoare 
și vechi clădiri ale Iașului. Clădirea inițială a fost 
construită în 1793 pe proprietatea hatmanului 
Costache Ghica și a vistiernicului Ion 
Cantacuzino, și a devenit reședință domnească 
în timpul lui Calimachi Vodă (1795-1799).

Sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, 
clădirea a fost cumpărată cu 18.000 de galbeni 
pentru înființarea primei Universități moderne 
din România (1860), de unde și denumirea 
de Universitatea Veche. Aici, la biblioteca 
universitară, a fost bibliotecar Mihai Eminescu. 
Tot aici a funcționat și Filiala Academiei din 
Iași și Pinacoteca Națională din Iași (Muzeul 
de Artă). Odată cu inaugurarea noului sediu al 
Universității ieșene din Copou în 1897, aici a 
rămas doar Facultatea de Medicină, datorită 
apropierii de marele spital al Spiridoniei. Între 

timp, au apărut și alte facultăți: Farmacie, 
Medicină Dentară și Bioinginerie Medicală. 
Vechiul palat a fost extins printr-un corp 
masiv, cu trei etaje și mansardă, construit în 
1912. Din zidul vechii reședințe domnești a 
rămas doar portalul intrării cu stema Moldovei, 
cunoscut drept Ușa Nădejdii. Legenda spune 
că studenții care trec prin această poartă vor 
promova cu succes examenele. În 1991, i s-au 
atribuit statutul de Universitate și numele lui 
Grigore T. Popa, celebru reprezentant al Școlii 
de Anatomie Funcțională din Iași. Fațada este 
de factură neoclasică, prevăzută cu trei arcade 
și boltă pentru accesul trăsurilor, iar la etaj 
ferestrele sunt încadrate de coloane ionice.

În partea dreaptă, clădirea Institutului de 
Anatomie, construit între 1894 și 1900 în stilul 
neoclasic, are forma unui templu grecesc, cu 
coloane dorice. Frontonul (pedimentul) prezintă 
basorelieful „Lecția de Anatomie” a sculptorului 



tr
as

eu
l

u
n

ir
ii

29

Wladimir Hegel, cel care a realizat și statuile lui 
Vasile Alecsandri și Miron Costin.

În cadrul Universității de Medicină și 
Farmacie funcționează Muzeul de Istorie a 
Medicinei și Muzeul de Anatomie, unde este 
expusă statuia „Ecorșeu”, un studiu pentru 
reprezentarea corpului omenesc, realizată 
de sculptorul Constantin Brâncuși în 1902 cu 
ajutorul dr. Dimitrie Gerota. Muzeele includ 
exponate precum documente istorice, aparatură 
medicală sau măști din ceară reprezentând 
bolile de ochi din clinica prof. dr. Elena Pușcariu, 
prima femeie profesor universitar din România 
din domeniul oftalmologiei.

În fața Universității a fost amenajată în 
1999 Piața Națiunii, cu Monumentul Unirii 
refăcut și o torță reprezentând Flacăra Veșnică 
a Eroilor.

VIZITĂ MUZEU ANATOMIE:  
cu programare la secretariatul UMF

MONUMENTUL MARII UNIRI DIN PIAȚA NAȚIUNII

Monumentul Marii Uniri de la 1918 a fost realizat 
de sculptorul ieșean Constantin Crengăniș în 
1999. Acesta reprezintă o copie a unui vechi grup 
statuar, comandat de principesa Olga I. Sturdza 
în 1927 și amplasat inițial la baza dealului 
Copou. Monumentul respectiv a fost distrus în 
timpul celui de-al Doilea Război Mondial și a fost 
înlocuit ulterior cu statuia lui Mihai Eminescu. 
Grupul statuar reprezintă Patria-Mamă în 
centru și cele trei fiice, provinciile Transilvania, 
Basarabia și Bucovina, iar copilul simbolizează 
românii rămași în afara granițelor. Monumentul 
este situat în centrul unei hărți a României 
Mari evidențiată prin pavele roșiatice, iar patru 
alei pornesc din colțurile pieței și se opresc la 
„granițe”.


