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,,Să învăţăm oamenii să iubească copacii. Să-i preţuiască 

şi să-i îngrijească aşa cum îşi îngrijesc copii şi casele, să-i 
înmulţească şi să se uite la lemn ca la aur, să-i doară inima 
când taie, căci fiecare copac e un om. E bine să fie legi pentru 
păduri, dar şi pentru oameni. Căci nu este greu să tai un copac, 
dar tare-i greu să ciopleşti omul. Iar omul e precum copacul: 
când de mic se strâmbă anevoie se mai îndreaptă” 

Ioan Grigorescu.

www.arboreleanului.ro



arborele anului

în România

2010



Editat: Georgeta Ştefan
Tehnoredactare, design: Forró Botond
Fotografii: Trimise de participanţii concursului
Tipografie: Tipographic Srl.

© Fundaţia pentru Parteneriat, 2010



Cuprins

5. ................................................ Scurtă descriere a programului

7. .................................................. Secretul câştigării competiţiei 

                                                                    de către Teiul din Leliceni

10. ...................................................... Organizatorul competiţiei

11. ........................................................................... Teiul bisericii

15. .................................................................. Teiul lui Eminescu

19. ................................................................ Platanul cu amintiri

23. .......................................................................... Stejarul şcolii

27. ................................................................... Teiul din Inlăceni

31. .................................................................. Stejarul singuratic

35. .............................................................. Bradul de 500 de ani

39. ....................................................................... Stejarul regelui

43. ....................................................................... Părul lui Sticea

47. .......................................................................... Martorul mut

51. .................................................................... Stejarul lui Bădeş

55. ................................................................. Nucul din Slătioara

58. .................................................................. Stejarul schingiuit

61. ................................................... Lista arborilor nominalizaţi



4



5

Arborele Anului
 în România

 A rborii sunt frumoşi şi folositori şi au reprezentat simbolul 
vieţii încă din cele mai vechi timpuri. Arborii au asigurat 
oamenilor de-a lungul timpurilor hrană, protecţie, şi 
chiar imortalitate. Multe naţiuni cred că sufletele ce ne-

au părăsit, se ridică către ceruri prin crengile arborilor înalţi.

Arborii sunt parte organică a peisajului şi ca atare merită 
respectul şi admiraţia noastră. Ei necesită spaţiu şi îngrijire, 
dar din păcate în timpurile noastre devin din ce în ce mai mult 
victime ale activităţilor umane, cu toate că nimic nu e mai 
dezolant decât un peisaj defrişat.

Arborele Anului este o competiţie iniţiată şi implementată de 
Fundaţia pentru Parteneriat. Prin intermediul acestui concurs 
intenţionăm să atragem atenţia asupra importanţei arborilor 
în mod specific şi asupra necesităţii protejării mediului, în 
mod general. La baza competiţiei stau poveştile unor copaci 
importanţi pentru comunitate, ale unor arbori rari sau mistici, 
cunoscuţi ca simboluri locale.

Programul este promovat de Europa FM.
Partener media: Think Outside the Box

Înscrierea unui arbore în competiţie s-a putut face de către 
oricine: de la persoane fizice, şi comunităţi până la ONG-uri, 
autorităţi, companii, şcoli, etc. 

Până la expirarea termenului limită din data de 15 august,  87 
de arbori au fost înscrişi în competiţie. Cele 87 de aplicaţii au 
fost trimise din 33 de judeţe şi 53 de localităţi. Cele mai multe 
aplicaţii au sosit din judeţele Harghita (10),), Mureş (7), Iaşi (7), 
Constanţa (6) şi Neamţ (5) şi din Bucureşti (8).

Un juriu naţional format din jurnalişti, activişti de mediu, 
botanişti sau specialişti silvici au ales, din cei 87 de arbori 
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înscrişi, un număr de 12 finalişti, care au acces în faza superioră 
a competiţiei. Finaliştii competiţiei au fost patru stejari, trei tei 
şi câte un platan, un brad, un fag, un păr şi un nuc, din judeţele 
Harghita, Gorj, Iaşi, Arad, Satu Mare, Brăila, Mureş, Sibiu, Cluj 
şi Prahova. 

Fişierele cu cei 12 finalişti au fost postate, începând cu data 
de 10 septembrie, pe site-ul www.arboreleanului.ro şi, timp 
de 50 de zile, oricine a putut să-şi exprime votul online pentru 
arborele preferat.

Pe 31 octombrie s-a finalizat procesul de votare în cadrul 
competiţiei Arborele Anului în România. Competiţia a 
înregistrat un real succes, fapt dovedit cel mai elocvent prin 
numărul mare de voturi exprimate pentru cei 12 arbori finalişti. 
În total s-au înregistrat peste 105.000 voturi, ceea ce înseamnă 
în medie 2100 de voturi pe zi. 

Pe baza voturilor exprimate s-a stabilit câştigătorul ediţiei 
2010 a competiţiei Arborele Anului în România.  Acesta este 
Teiul din Leliceni, un arbore de peste 500 de ani, declarat ca 
Monument al naturii din anul 1992. Pe locul 2 s-a clasat Teiul 
lui Eminescu din Iaşi, în timp ce locul 3 a fost ocupat de un 
platan din Marna Nouă.

Lászlo Potozky
Director

Fundaţia pentru Parteneriat

Statistica procesului de votare conform site-ului AWSTATS:

Pagina web Nr. vizite 
 Sept. – Oct. 2010

Nr. vizitatori unici
Sept. – Oct. 2010

Statisticile pot fi  vizionate
on-line la:

www.evfaja.ro (lb. magh.) 83.582 52.642 www.evfaja.ro/awstats

www.arboreleanului.ro 59.817 42.705 www.arboreleanului.ro/awstats

www.treeoftheyear.ro 2.254 1.959 www.treeoftheyear.ro/awstats

TOTAL 145.653 97.306
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Secretul câştigării competiţiei 
de către Teiul din Leliceni

 C
âştigarea  competiţiei de către Teiul din Leliceni se 
datorează în mare parte faptului că organizaţia care a 
nominalizat copacul a reuşit să implementeze o campanie 
intensivă şi complexă , prin intermediul mass-mediei şi al 

internetului. Organizaţia a folosit mai multe reţele sociale prin 
intermediul cărora s-a reuşit mobilizarea unui număr foarte 
mare de persoane care au susţinut prin voturile lor acest arbore 
deosebit.

Iată cum este descrisă această campanie de membrii 
Asociaţiei Ţinutul Secuiesc Verde, organizaţia care a 
nominalizat teiul câştigător:

Primul şi cel mai important pas l-a constituit faptul că Darvas 
István, colegul nostru, a considerat că ar fi importantă înscrierea 
teiului secular din Leliceni în concursul Arborele Anului. El s-a 
documentat, a făcut fotografii şi a înscris arborele în concurs. 

Imedeiat după accederea în top 12 evenimentele s-au intensificat. 
La început am încercat să promovăm arborele prin messenger, 
prin contactarea cunoştinţelor. După câteva zile, când am văzut 
că nu putem ţine pasul cu Teiul lui Eminescu din Iaşi, şi nici 
cu alţi doi arbori (la un moment dat ne aflam pe locul IV), am 
regândit şi totodată am intensificat campania pentru arborele 
nominalizat de noi. 

Mai întâi i-am creat un profil de facebook. După aceasta, 
începând cu 20 septembrie,  am ţinut o statistică zilnică 
a primilor 5 clasaţi, ceea ce ne ajuta să analizăm evoluţia 
procesului de votare. Cifrele ne-au arătat  că în acele zile Teiul 
lui Eminescu obţinea în medie 788 de voturi în timp ce teiul 
nostru 365, platanul din Marna 143, stejarul din Brăila 158 şi 
aşa mai departe.
La acel moment se preconiza că Teiul lui Eminescu va câştiga 
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detaşat.  Am iniţiat şi lansat şi alte acţiuni şi modalităţi de 
campanie, implicând foarte mult presa şi internetul. Astfel 
portalul www.erdely.ma (unul din cele mai vizitate portaluri de 
ştiri în limba maghiară din România) a postat un webbanner 
cu teiul din Leliceni pentru câteva săptămâni. Cotidianul Csiki 
Hírlap din Miercurea Ciuc şi portalul www. szekelyhon.ro au 
publicat mai multe articole legate de competiţie si despre Teiul 
din Leliceni. La fel de importante au fost si cele două reportaje 
ale DUNA TV (televiziune regională în limba maghiară) legate 
de concurs şi de teiul din Leliceni. Un imbold puternic pentru 
a vota Teiul nostru a venit din partea directorului Asociaţiei 
Transivania Verde care a iniţiat un proces de “mass-messaging” 
prin messenger şi prin intermediul altor liste electronice. Mici 
filme de promovare ale Teiului au fost postate şi pe Youtube. 
Astfel, în decurs de câteva zile, am reuşit să creştem numărul 
de voturi zilnice pentru teiul nostru de la 5-600 la 2000-2500. 
Datorită acestui nou avânt a fost doar o chestiune de câteva 
zile să ajungem din urmă Teiul lui Eminescu. Acest lucru s-a 
întâmplat pe 1 octombrie şi din acel moment n-am mai pierdut 
poziţia de lider.

Iată şi câteva aspecte mai interesante din campanie:

Datorită circularelor electronice de care aminteam mai 
devreme, mesajul nostru prin care invitam lumea să voteze 
arborele nostru preferat, a devenit atât de cunoscut încât a 
depăşit inclusiv hotarele ţării.

Iată câteva dintre relatările  primite în acest sens:

• O cunoştiinţă de a noastră ne-a relatat că nişte prieteni din 
Slovacia l-au îndemnat să voteze Teiul din Leliceni 

• Altcineva ne-a spus că o cunoştinţă de a lui are deja un tabiet de 
dimineaţă. În fiecare dimineaţă porneşte calculatorul, votează 
şi doar după aceea pleacă la muncă.

Unele din mesajele trimise de noi au ajuns înapoi la noi, retrimise 
de alte persoane la câteva săptămâni după ce le lansasem.
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Iată şi nişte gânduri foarte simpatice postate pe pagina  facebook 
a teiului din Leliceni: “Văd din ce în ce mai multe profile 
impersonale, fără suflet. De aceea, de regulă nu accept pe oricine 
în reţeaua mea socială, deoarece ţin să păstrez sistemul meu 
relaţional la un anumit nivel. Comunitatea virtuală la rândul 
ei dispune  de o anumită atmosferă, similară  cu atmosfera 
unui grup, unde respirăm aerul împreună cu prietenii. Pe baza 
acestor considerente cred că un copac creează perfect atmosfera 
şi aerul de calitate.

Putem spune că succesul s-a datorat următoarelor:

• Colegului nostru inimos care a nominalizat arborele  
• Au existat mai multe organizaţii neguvernamentale care au 
promovat copacul
• Au existat mai multe organe media care s-au alăturat cauzei
• Au existat sute de persoane care au propagat mesajul nostru 
• Au existat mii de oameni care au votat arborele nominalizat 
de noi
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Organizatorul competiţiei

Fundaţia pentru Parteneriat a fost înfiinţată 
în 1998 ca fundaţie independentă şi face 
parte din Parteneriatul  pentru Mediu, care 
sprijină proiecte de îmbunătăţirea mediului 
şi dezvoltarea comunităţilor în şase tări din 
Europa Centrală şi de Est.

Fundaţia dezvoltă şi implementează o gamă largă de programe 
şi instrumente, care includ finanţările, asistenţa tehnică, 
instruirea precum şi programe operaţionale specifice.

Atât programele de finanţare cât şi cele operaţionale sunt 
elaborate şi implementate în aşa fel încât să corespundă 
principiilor dezvoltării durabile. Programele au ca grupuri ţintă 
majoritatea segmentelor societăţii: ONG-urile, comunităţile şi 
autorităţile locale, sfera de afaceri, mass-media etc.

Eficacitatea activităţii Fundaţiei noastre poate fi demonstrată 
uşor prin cifre şi date relevante: pe parcursul anilor, Fundaţia a 
iniţiat şi a implementat 10 programe de finanţare şi 7 programe 
operaţionale în domeniile protecţiei mediului şi dezvoltării 
comunităţilor.

În cei 12 ani de activitate peste 600 de proiecte ale peste 230 de 
organizaţii au obţinut finanţare în valoare totală de 9,2 milioane 
RON.

Fundaţia pentru Parteneriat
530120 Miercurea Ciuc, Str. Arsenalului nr.13

office@repf.ro,  www.repf.ro

“Programul Arborele Anului în România  face parte din proiectul 
Arborele Anului în Europa. Programul beneficiază de suportul 
financiar al Fondului de Mediu şi al Ministerului Mediului din 
Republica Cehă, precum şi din partea Czech Environmental 
Partnership Foundation” 
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Locul I.
55126 voturi

Teiul Bisericii
Asociaţia Ţinutul Secuiesc Verde, 

Miercurea Ciuc
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 C opacul a fost plantat, probabil, în prima parte a anilor 1500. 
Trăieşte în memoria oamenilor ca fiind, dintotdeauna, 
un arbore singuratic, care a străjuit biserica. Nu există 
nici-o sursă care să arate că în acest loc ar fi existat păduri 

sau terenuri plantate cu copaci. Avem foarte puţine informaţii 
despre tei. Trunchiul a fost înconjurat de borne îmbinate, care 
au fost folosite ca loc de dezbatere a principalelor probleme ale 
satului. Această tradiţie există şi în zilele noastre, doar bornele 
au fost înlocuite cu bănci din scândură.

De-a lungul secolelor, teiul a fost martorul a multor evenimente 
tragice. Satul din Valea Banatuş, în vecinătatea arborelui şi a 
bisericii, a fost năvălit de tătari, în anul 1661, aceştia nimicind 
toată localitatea. După câteva decenii s-au întors, din nou, 
tătarii, dar biserica şi copacul au rămas, şi de această dată, de 
neatins. În memoria acestui masacru stă, lângă satul actual, 
monumentul „Véreskép”, despre care legenda zice că ricoşează 
glonţul inamicului şi îl ucide pe acesta. 

În prezent, pe vârful monumentului se află o cruce din piatră, 
care a împodobit biserica, atunci când aceasta încă nu avea turn. 
Cu ocazia construirii turnului bisericii, crucea a fost transferată 
la acest monument, schimbându-l dintr-un monument păgân, 
în obiectul evlaviei creştine. 

Biserica a primit forma actuală în anul 1806 iar teiul bătrân a 
rămas în paza ei până-n prezent.
Conform documentelor, copacul a supravieţuit multor catastrofe 
naturale, care s-au abătut asupra satului. Trebuie menţionată 
seceta ce a început în mai 1717 şi a ţinut până în septembrie 
1718,  adică 17 luni. În acest timp, nu a căzut nici un strop de 
ploaie, nici rouă, şi soarele a fost arzător. Fântânile şi râurile 
s-au uscat şi oamenii au fost nevoiţi să migreze în alte părţi. 
Seceta lungă nu a lăsat în viaţă plantele din împrejurimi. S-a 
uscat totul, numai teiul a rămas în viaţă, probabil fiindcă a fost 
deja înrădăcinat adânc în pământ. 

În anii 1854 -1857 aşezarea a fost afectată de grindină, care a 
distrus culturile agricole şi a afectat biserica şi împrejurimile 
ei. Locul de pe deal, ales pentru tei, s-a dovedit a fi o alegere 
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norocoasă, fiindcă astfel a fost ferit de mai multe incendii, care 
au distrus satul dar şi de inundaţiile din anul 1864, care i-ar fi 
fost fatale, dacă copacul era mai aproape de sat. 

Arborele este un important simbol al regiunii. Pe lângă respectul 
localnicilor a câştigat şi respectul şi admiraţia autorităţilor. 

Datorită acestui respect, în anul 1992 a fost declarat monument 
al naturii, conform Registrului monumentelor judeţului 
Harghita. În acest fel, este posibil că va străjui biserica şi satul 
pentru o lungă perioadă de timp, de acum înainte.

Oraş: comuna Leliceni

Strada: La poalele dealului “Bocskorok hegye”

Judeţ: Harghita

Specia: Tei (Tilia)

Vârsta: 500 de ani

Circumferinţa: 3,9 m

Înălţime: 20 m
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Locul II.
23243 voturi

Teiul lui Eminescu
Asociaţia Dendro-ornamentală 

Anastasie Fătu, Iaşi
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 P ovestea acestui copac începe cu mult înainte de Mihail 
Eminescu. 
Pe vremea domnitorului-cărturar Vasile Lupu (1634-
1653), teiul respectiv era un copac tânăr (70-80 ani) iar 

fiii domnitorului, dornici de joacă şi hârjoneală, supravegheaţi 
de pădurar şi de oamenii de la curte, au trecut de multe ori pe 
aici, în drumul lor spre Biserica Sf. Anastasie şi Chiril (1638), 
ctitorită de către tatăl lor într-un loc ascuns, în fundul văii. 

Grădina Copou din Iaşi a fost amenajată în timpul aplicării 
Regulamentului Organic (1833-1840). Arhitectul german Fr. 
Rebhun, stabilit în România, a elaborat planul de reamenajare 
a Grădinii Copou (A.I. Iliescu, 2006), fixând centrul compozi-
ţional în apropierea acestui tei şi oferindu-i un loc privilegiat, 
personalizat. 
Mihail Eminescu a găsit teiul încă destul de viguros, la vârsta 
de aproximativ 300 de ani, cu un diametru apreciabil (peste 
1 metru). În perioada 1874-1877 îl vizita săptămânal, în zilele 
călduroase, şezând la umbra acestuia şi citind o carte sau privind 
visător la peisajul înconjurător. 

După plecarea poetului la Bucureşti, populaţia Iaşului, obişnuită 
cu prezenţa poetului lângă acest copac, a numit teiul din Copou 
– Teiul lui Eminescu. 
Oamenii au avut nostalgia lui Eminescu, încă din vremea când 
acesta era contemporan cu ei. Astăzi, autocarele cu turişti, 
venite în Iaşi din România, Republica Moldova, Ucraina, Israel, 
etc, au înscrise în agendele lor de vizitare Grădina Botanică, 
Teiul lui Eminescu din Copou, Bojdeuca lui Creangă din Ţicău 
şi apoi alte obiective locale. Adeseori, mai ales în jurul zilelor 
de 15 ianuarie (naşterea poetului) şi 15 iunie (data decesului) 
grupurile de excursionişti organizează manifestări literar / 
artistice omagiale în faţa bustului şi a teiului, ultimul ajuns 
simbol vegetal al poeziei româneşti. 

Oare există în ţara noastră un alt arbore – monument mai 
cunoscut şi mai vizitat??? Bătrânul tei din Copou a avut, însă, 
mult de suferit, de-a lungul timpului. Furtuna din seara zilei 
de 4 august 1950 a crăpat longitudinal tulpina copacului, 
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rupându-i şi ramura dinspre nord. Abia în primăvara anului 
1953 primăria Iaşului s-a ocupat de consolidarea părţii rămase: 
au scos putregaiul, au turnat mortar în scorbura mare, au legat 
trunchiul cu cercuri de fier, iar restul ramurilor groase au fost 
sprijinite pe console metalice, aşa cum ai sprijini de subsiori un 
invalid. Şi teiul a prins a-şi reveni. 

Dar nimeni n-a avut grijă apoi să mai lărgească legăturile pe 
măsura îngroşării naturale şi în perioada 1980-1985 teiul 
prezenta iarăşi semne vizibile de pierdere. După anul 1990, 
sub îndrumarea prof. M. Leocov, i s-au lărgit legăturile, i s-a 
înlăturat plomba şi s-a constatat faptul că teiul mai trăia prin 
câteva straturi anuale din alburnul ultimilor ani, restul lemnului 
fiind putred. (B. Lupescu, 2007)

Oraş: Iaşi

Strada: Parcul Copou (Grădina Copou)

Judeţ: Iaşi

Specia: Tei argintiu - TILIA TOMENTOSA Moench

Vârsta: 440 de ani

Circumferinţa: 3,768 m

Înălţime: 12 m
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Locul III.
5944 voturi

Platanul cu Amintiri
Marneanu Maria, Carei
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 F iecare venim dintr-un sat, Unii direct, alţii trecând prin 
părinţi, Unii direct purtători de eresuri şi basme,    Fericiţii 
putând să se-ntoarcă oricând” (Ana Blandiana, „Dintr-un 
sat”). Eu fac parte din categoria acelor fericiţi care încă se 

pot întoarce în satul părinţilor şi al bunicilor. De câte ori mă 
întorc, mă întâmpină de departe, de la şosea, un platan uriaş, 
măreţ, care ne recunoaşte pe toţi, care ştie toată istoria satului 
şi a noastră, a tuturor. Acest platan multisecular din localitatea 
Marna Nouă este situat chiar în centrul satului, în curtea bisericii 
şi are viaţa strâns legată de cea a oamenilor din aceste locuri. 
Este încărcat cu amintiri de tot felul, frumoase sau dureroase, 
a fost şi este martorul tuturor evenimentelor istorice şi sociale 
ale localităţii. 

Platanul a fost martorul sosirii pe aceste locuri a moşilor şi 
strămoşilor noştri, moţi din Ţara Ardealului, care în anul 1924 
au coborât aici, în Câmpia Careiului, spre a-şi întemeia un sat 
şi o viaţă nouă. 

A văzut cum s-a înfiripat satul, ridicându-se casă după casă, a 
asistat neputincios în toamna anului 1940 la plecarea în pribegie 
a bătrânilor, femeilor, copiilor, printre ei aflându-se bunica mea 
cu nume de Floare şi mama, care pe atunci avea doi ani. A rămas 
uimit de curajul feciorilor satului, care in noaptea dinaintea 
expulzării, au intrat în satul ocupat şi au salvat clopotul bisericii 
pe care l-au purtat cu grijă în toţi anii de refugiu şi care se află 
acum la locul lui, în clopotniţa bisericii. Tot platanul a fost 
martorul luptelor grele care s-au dat între armata română şi 
cea a cotropitorilor, în dimineaţa zilei de 25 octombrie 1944, 
în zona oraşului Carei şi a gării Marna Noua. El i-a primit pe 
săteni cu bucurie, in 1945, la reîntoarcerea acasă. S-au întors cei 
mai norocoşi, alţii au rămas pe câmpurile de luptă şi au intrat 
în istoria nemuririi neamului nostru românesc. Ce de amintiri... 

De atunci şi până azi platanul a fost martorul renaşterii satului, 
pentru că moţii, fie ei de la munte ori câmpie, nu se dau învinşi 
niciodată. Satul a renăscut treptat, din propria-i cenuşă, la umbra 
platanului au răsunat doine şi cântece de voie bună, s-au încins 
hore, s-au auzit glasuri voioase de copii ... Platanul multisecular 
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a devenit de-a lungul anilor un adevărat ,,brand” al localităţii.  
Mulţi iubitori de sport îşi amintesc cu drag de echipele de fotbal 
şi de oină denumite sugestiv ,,Platanul Marna”, care au activat 
prin anii 70-85 şi care au devenit chiar campioane judeţene. 

Platanul a fost inclus, după 1989 şi în denumirea unor firme 
din localitate. Multe, din păcate, şi-au încetat activitatea, dar 
asta e o altă poveste...  Acest platan care se menţine falnic şi 
învingător, precum oamenii acestor locuri, admirat de prietenii 
noştri din Olanda, Franţa sau Germania, merită să fie cunoscut 
de toţi aceia care iubesc natura şi tot ce cuprinde ea - arbori, 
păsări, flori, păduri, fluturi, ape... 

Iată motivul pentru care am îndrăznit să promovez Platanul 
multisecular din Marna Nouă prin înscrierea la acest prestigios 
concurs.

Oraş: Marna Nouă

Strada: Gării

Judeţ: Satu Mare

Specia: Platanus x acerifolia Willd

Vârsta: 250 de ani

Circumferinţa: 7,7 m

Înălţime: 45-50 m
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Locul IV.
5764 voturi

Stejarul Scolii
O şcoală construită în jurul unui stejar

Grup Şcolar Edmond Nicolau, 
Brăila

,
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 E ra vară. Potop de lumină şi căldură se revărsa peste câmpia 
răscoaptă. Era un cer albastru, adânc săgetat de vrăbii. 
Scrutam întinderea şoselei netede, dar un miros de tigaie 
încinsă m-a trezit la realitate. Îmi aruncai ochii prin gardul 

de sârmă şi parcă ceva îmi aduse aminte de copilăria mea. Era 
o şcoală, după arhitectura clădirii şi după mulţimea de glasuri 
– un liceu – după vârsta elevilor şi numele scris pe frontispiciu: 
„Grupul Şcolar Edmond Nicolau Brăila”. Am rămas, o vreme, 
pironită spre o cupolă întunecată – o umbră a unui copac. 
M-au impresionat dimensiunile lui: circumferinţa de 4,41m şi 
înălţimea de 24 m. Dar vârsta?! Câţi ani să fi fost sedimentaţi în 
brumăriul inelelor? ...50-100 ani!

Probabil că incertitudinea de pe chipul meu a atras atenţia. Nu 
i-am observat prezenţa, dar am tresărit la glasul lui firav, dar 
destul de hotărât şi cultivat. Era un bătrânel în ţinută de vară, 
coborât parcă din legendă, cu o pălărioară albă ce-i proteja 
capul şi se proptea într-un baston cu urme serioase ale trecerii 
timpului. 
- Ştii câţi ani are stejarul acesta? era întrebarea la care tocmai 
căutam un răspuns. Are în jur de 150 de ani şi prezenţa lui aici 
nu e întâmplătoare. O ştiu de la tata, tata de la tatăl lui... şi 
începutul lui poate fi cam de la 1860, cam pe vremea Unirii. 
- Măi să fie!! Chiar atât de bătrân este? 
- Păi, un stejar poate ajunge la 400 de ani şi chiar mai mult. 
Îţi dai seama câtă istorie a trăit el? Aici, la Brăila care n-a fost 
scutită nici ea de dureri şi lacrimi, dar şi de bucurii. 
- Dar care este istoria lui, cum a ajuns să crească în piatră?
 - Zice-se că un cioban ce-şi purta oile pe drumul transhumanţei, 
avea o ghindă rătăcită în traistă şi a îngropat-o în pământul 
negru şi reavăn, să aibă umbră şi adăpost de ploi când va să trecă 
pe aici. Nu ştia că arborele proaspăt răsărit va face o logodnă de 
peste 150 de ani cu pământul unde şi-a găsit casa. 

El, stejarul acesta, s-a instalat în această margine de răsărit a 
Câmpiei Dunării, la Brăila, veşnic supusă izbeliştii, vânturilor 
aspre, dar totdeauna fertilă – câmpia peste care au trecut atâtea 
neamuri ale istoriei. Înainte de îndiguirea acestor locuri, când 
Dunărea venea tulbure şi mare, din seninul de ape care acoperea 
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totul, alături de sălcii pletoase ce-şi oglindeau coroanele în apă, 
apăreau răsfăţate în soare: ostroave şi grinduri, pământuri noi 
ce se plămădeau an de an sub ochii contemporanilor. Dincolo 
de acest întins de ape, în zarea depărtărilor, se dantela silueta 
străvechilor munţi ai Dobrogei. Spre acest punct geografic şi-
au îndreptat dorinţele mulţi oameni. Astfel stejarul, cum ţi-am 
spus, a trăit vremea Unirii, triumful noului şi al lumii moderne, 
a libertăţii, a reformelor lui Cuza, dar şi vremea Războiului 
Independenţei. A cunoscut emanciparea, dar şi frământările 
sociale. Ca să nu mai vorbesc de dezvoltarea economică şi 
culturală în perioada interbelică. 

Oraşul, fiind aşezat într-o bogată regiune agricolă, s-a dezvoltat 
puternic datorită comerţului cu cereale, iar în port pulsa toată 
viaţa economică a oraşului... Şi să-ţi mai spun ceva: acest stejar 
a fost norocos influenţând amplasamentul şi forma clădirilor 
şcolii în deceniul al optulea al secolului trecut. Acum el veghează 
liniştea şi pregătirea copiilor. El ştie tot şi face parte din viaţa 
noastră, pentru că sub umbra lui ocrotitoare ne începem 
anul şcolar. Primăvara participă, făcând parte din decor, la 
efervescenţa evenimentelor ce au loc în curte cu ocazia „Zilelor 
şcolii”, iar apoi împarte cu melancolie diplome la sfârşitul 
anului. Ca să nu mai vorbim de iubirile ce se nasc sub coroana 
lui! Şi uite aşa, sub soarele dogoritor al verii, uitând de asfaltul 
cu miros de tigaie încinsă, ascultam cu o plăcere deosebită 
povestea stejarului de 150 de ani,  relatată cu pasiune şi mândrie 
de bătrânelul cu pălărioară albă. Robusteţea minţii şi a ideilor 
acestui român poate să fie comparată cu aceea a acestui arbore.

Oraş: Brăila

Strada: Curtea Grup Şc. Edmond Nicolau Calea Călăraşilor

Judeţ: Brăila

Specia: Stejar

Vârsta: 150 de ani

Circumferinţa: 4,41 m

Înălţime: 24 m
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Locul V.
4892 voturi

Teiul din Inlăceni
Asociaţia ”Regiunea Cristuru Secuiesc”, 

Cristuru Secuiesc
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 I n anul 1661, când hoardele de tătari conduse de Ali Paşa au 
pătruns în Inlăceni, au dat foc bisericii şi au incendiat satul. 
Atunci a ars şi clopotniţa. În acea vreme teiul era atât de mare 
încât a putut susţine clopotul bisericii. 

Oamenii l-au aşezat, deci, în acest copac, şi astfel a fost folosit 
până când s-a construit noua clopotniţă.

Se spune că sunetul clopotului era atât de puternic încât se auzea 
şi la Sighişoara. În timpul Primului Război Mondial clopotul 
a fost luat şi dus din sat. Inlăceni este o aşezare străveche 
secuiască. A fost formată din patru părţi şi fiecare era străjuită 
de câte un tei. Hotărârile mai importante erau luate de săteni 
sub cei patru arbori.

Din păcate, doar unul a rămas până în zilele noastre, mărturie a 
trecutului zbuciumat al poporului nostru.
În jurul anului 1600, locul desfăşurării procesului silvic a fost 
pădurea. 

Un localnic şi-a umplut opincile cu pământul de sub tei şi fiind 
în pădure a jurat că el stă pe pământul din Inlăceni, dovadă că 
pădurea aparţine satului.

Legenda spune că prin sunetul clopotului aşezat în tei erau 
chemaţi înapoi localnicii speriaţi în timpul luptelor, ca să se 
întoarcă pentru apărarea satului. 

Legendarul  copac a fost, de-a lungul anilor, martorul multor 
evenimente, a „văzut şi auzit” multe. Este parte a istoriei locale, 
subiectul multor poveşti şi legende care constituie elemente de 
bază ale tradiţiei noastre.

În prezent faimoasa coroană este atacată de vâsc şi pentru a 
putea salva bătrânul tei avem nevoie şi de sprijin material pe 
care sperăm să-l primim, pe această cale. 
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Oraş: sat Inlăceni - comuna Atid

Strada: Cimitirul ”Hegykert” 

Judeţ: Harghita

Specia: Tei (Tilia)

Vârsta: 650 de ani

Circumferinţa: 6,35 m

Înălţime: 13 m
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Locul VI.
3302 voturi

Stejarul Singuratic
Nagy Lehel, Reghin





33

 S ingurul simbol natural al oraşului nostru a trecut 
prin foarte multe nenorociri de-a lungul timpului, 
dar a supravieţuit. 
A fost plantat în 1849 de revoluţionari maghiari, în 

onoarea victoriei împotriva tiraniei, în revoluţia din 1848, dar 
are legătură şi cu înfrângerea tătarilor. Forţele naturii s-au 
dezlănţuit asupra lui, a fost lovit de fulgere care i-au provocat 
arsuri grave. Cu timpul, a reuşit să se vindece de arsuri dar, din 
păcate, a fost ars din nou de nişte adolescenţi fără minte, care 
nu au nici un respect pentru natură. 

De data aceasta arsurile l-au devastat, miezul stejarului a fost 
ars de tot, numai scoarţa copacului îl mai ţinea in picioare. 
Atunci, oraşul a decis să ajute stejarul şi, în 1983, a fost turnat 
ciment în miezul copacului. O vreme nu-i mai creşteau nici 
frunze, arăta mort şi uscat, dar a avut totuşi puterea de a trece 
de acea perioadă.

Acum trăieşte, s-a înnoit, are frunze. Cum a crescut, a crăpat 
cimentul, înlocuindu-l cu trunchiul său. Dacă îl privim de sus 
sau din partea nordică se mai pot vedea părţi ale cimentului. 
Arborele a avut dintotdeauna o semnificaţie aparte pentru 
fiecare locuitor din Reghin. Toţi îl cunoşteau şi aveau amintiri 
plăcute cu el, încă din copilărie. În fiecare duminică ne spuneam 
: “Mergem la Stejarul singuratic?”. Când te odihneai sub coroana 
sa, într-o zi caldă cu un vânt slăbuţ, simţeai măreţia, puterea şi 
dorinţa de viaţă din acel copac.

La atingerea scoarţei simţeam întotdeauna cum pe spinarea 
mea trecea un impuls cald, iar câteodată aveam şi “fluturi” în 
stomac. Din exterior, privindu-i scoarţa şi ramurile groase, se 
vede trecerea timpului, dar  în interior este fericit că a reuşit să 
rămână în viaţă.

Din păcate, noua generaţie ignoră acest copac magnific. Îi sunt 
rupte ramurile, lângă el sunt aruncate multe mizerii, e pictat 
cu graffiti, e rănit sau scuipat.  Înainte de a realiza fotografia 
pentru concurs, a trebuit să adun toate mizeriile, ramurile 
rupte, să şterg scuipăturile şi vopseaua.
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Îmi este milă, fericirea lui este pe terminate, nu-l mai iubeşte 
aproape nimeni şi cu toţii sunt nepăsători. Doar îmi imaginez 
cum plânge şi se întreabă: „Ce am făcut eu să merit aşa ceva???”.
Am foarte mult respect pentru acest copac, îl iubesc din tot 
sufletul şi  cred că şi el, undeva în adânc, ştie de mine. Mi-aş dori 
ca „Stejarul Singuratic” ( Egyfa, în limba maghiară) să fie etern 
sau măcar să trăiască încă multe sute de ani, fără alte incidente, 
care-l pot răni.

Oraş: Reghin 

Strada: Lângă Pădurea Rotundă

Judeţ: Mureş

Specia: Stejar

Vârsta: 161 de ani

Circumferinţa: 5 m

Înălţime: 7 m
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Locul VII.
1919 voturi

Bradul de 500 de Ani
Tulpan Teodor, Sibiu
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 S e spune că trăia, pe vremuri, un ciobănaş care avea 10 
oiţe, cu care-şi petrecea ziua cât era de lungă. Le ducea 
unde era iarba mai fragedă, apa mai limpede şi umbra 
mai deasă, iar acestea dădeau lapte deosebit de gustos 

din care ciobănaşul făcea o brânza foarte căutată de domnii cei 
mari. 

Din lâna lor, mama lui făcea hainele necesare să nu-i fie frig cât 
era la munte. 
Într-o zi, dintr-o dată, cerul s-a întunecat cu nori negri şi groşi 
şi a  început o furtună cu trăsnete puternice. Ciobănaşul a dus 
oiţele speriate la adăpost, sub un copac, iar el s-a acoperit cu 
cojocul mai bine şi s-a culcat sub un brad. Fiind foarte obosit, a 
adormit. Când s-a trezit furtuna se oprise şi soarele strălucea cu 
voioşie, dar oiţele nu mai erau.
 
A pornit să le caute peste tot, dar nu le-a aflat nicăieri. Era tare 
necăjit, ştia că nu putea merge acasă fără oiţe, mama lui s-ar fi 
supărat foarte tare întrucât erau singura lor avere.

 După căutări zadarnice, s-a aşezat sub un brad şi a început să se 
roage cu lacrimi la Cel de Sus, să-l ajute să le găsească.
 Plângând a adormit, iar când s-a trezit, bradul sub care se rugase 
a crescut foarte mare şi gros. Văzând acest lucru, s-a urcat până 
în vârful copacului de unde a văzut oiţele, departe, într-o poiană 
şi a fugit bucuros la ele. 

Întors acasă, i-a povestit mamei ce a păţit şi cum Dumnezeu a 
făcut să crească bradul ca să poată vedea oiţele în depărtare. 
Mama ciobănaşului a povestit duminică la biserică şi celorlalţi 
săteni întâmplarea şi aceştia au hotărât să nu taie niciodată acel 
brad.

De atunci au trecut mulţi ani şi acum bradul este tot falnic şi 
impunător, dar puţini mai merg acolo să se-nchine, iar turiştii 
ajung la el tot mai rar. 
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Oraş: comuna Gura Râului

Strada: Râu Mare

Judeţ: Sibiu

Specia: Brad

Vârsta: 500 de ani

Circumferinţa: 8 m

Înălţime: 40 m



39

Locul VIII.
1314 voturi

Stejarul Regelui
Chifor Vasile, Pecica
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 Pe 10 mai 2008 am reluat, la Pecica, sărbătoarea sfântă a 
românilor. La umbra unui copac, fanfara cânta imnuri de 
luptă şi Imnul Regal. Mulţi au ştiut ce se întâmplă. Dar şi mai 
mulţi nu ştiau. Am auzit întrebând româneşte „Ce este?”, 

dar şi ungureşte „Mi van?”. Am auzit răspunsuri în română: „E 
10 mai, Ziua Independenţei şi a Regatului României”. Am auzit 
răspunsuri şi în ungureşte „Majus tiz, kiraly nap”. Deopotrivă 
români şi unguri, unii cu lacrimi în ochi de emoţii, alţii cu ochi 
curioşi, s-au adunat, au ascultat şi au admirat.

Un profesor pensionar a început să spună istoria copacului la 
umbra căruia s-a desfăşurat ceremonia. 
Copacul, stejarul din Piaţa Pecica, a fost sădit de directorul 
Şcolii Maghiare, învăţătorul Laita Ianos, în ziua de 25 octombrie 
1921, în semn de omagiu şi speranţă la naşterea celui care va fi 
M.S. Regele Mihai I. al României.  Directorul şcolii de atunci era 
maghiar, dar trăia în proaspătul Regat al României. Ca el erau şi 
slovaci, evrei, nemţi, ţigani. Şi toţi simţeau la fel. Sădirea acestui 
copac cu gândul la înţelepciune, a avut rezultate, socotind astăzi, 
la 89 de ani de existenţă a copacului şi a regelui, dacă ne gândim 
numai la actul de imens curaj de la 23 august 1944.
 Desigur nu este numai atât, dar e suficient pentru a-l imprima 
adânc în istorie.  Profesorul pensionar continuă să povestească: 
„În tinereţea mea, aici erau mai mulţi copaci. După 30 
decembrie 1948, comuniştii cei fără de Dumnezeu şi ţară, dar 
cu securi, au vrut să taie toţi copacii din piaţă. Cu greu au fost 
înduplecaţi pecicanii, dar cu unul singur nu au fost de acord: 
copacul Regelui, cel sădit pe 25 octombrie 1921 de învăţătorul 
Laita Ianos. Toţi sătenii  au făcut de gardă în preajma copacului, 
pentru a-l proteja. Şi au reuşit!”. 
Profesorul pensionar, povestitorul nostru, era copil atunci. 
Dar dârzenia sătenilor a impresionat mintea lui de copil. A 
devenit profesor de fizică, dar şi un ecologist convins şi activ 
şi un iubitor de istorie.  De faţă erau primarul, viceprimarul, 
consilieri locali, preoţi, profesori, elevi. Toţi ascultau, atenţi, 
povestea copacului. Profesorul pensionar a citit pe feţele unora 
o umbră de neîncredere, o considerau o legendă. Atunci el ne-a 
adus documente, poze ale vremii, o fotografie din 1922, când 
copacul avea un an. Era singurul împrejmuit şi, deşi mai tânăr 
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decât ceilalţi, parcă era mai falnic, mai distins. Pe frontispiciul 
şcolii maghiare scrie în limba română, fapt ce atestă că poza 
era făcută după încoronarea Regelui Ferdinand ca rege al 
tuturor românilor la Alba Iulia, pe 15 octombrie 1922. Povestea 
şi argumentele profesorului pensionar se leagă ca un puzzle. 
Primarul şi viceprimarul iau rapid măsuri. Se sfătuiesc cu 
consilierii locali şi decid să reamenajeze zona din jurul stejarului 
încărcat de istorie din piaţa Pecica, concomitent cu reamenajarea 
Pieţii. În câteva zile copacul este reîngrădit, iluminat din sol şi, 
pe 01.12.2008, se amplasează o plăcuţă comemorativă. 
Am fost la Majestatea Sa cu o invitaţie oficială de a vizita Pecica 
şi inclusiv istoricul stejar. I-am oferit regelui poze cu copacul. 
Majestatea Sa  remarcă: „Tulpina e cam strâmbă”. Noi, însă, 
replicăm: „Cum strâmbe au fost vremurile, Majestate! Dar 
coroana, coroana e falnică si îndreptată spre cer!” 
- Falnică, precum este coroana regilor României, făcută din 
oţelul tunurilor turceşti, capturate de viteaza noastră oaste în 
Războiul de Independenţă 1877 - 1878. 
Regele, printr-un gest, ne dă dreptate şi promite că va face tot 
posibilul să vină la Pecica, să-i viziteze pe pecicani şi să admire 
stejarul cel de-o dată cu Majestatea Sa. Primarul este pregătit 
pentru vizită. Pecicanii sunt pregătiţi pentru vizită şi, cel mai 
important, şi Stejarul cel de 89 de ani este pregătit pentru vizită, 
pentru a se întâlni cu cel pe care îl reprezintă ca simbol - M.S. 
Regele Mihai I al României. Noi, pecicanii, suntem mândri 
de acest copac şi considerăm că este demn să fie declarat 
ARBORELE ANULUI, la împlinirea celor 89 de ani.

Oraş: Pecica 

Strada: 2

Judeţ: Arad

Specia: Stejar

Vârsta: 89 de ani

Circumferinţa: 2,4 m

Înălţime: 20 m
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Locul IX.
1172 voturi

Părul lui Sticea
Asociaţia Dendro-ornamentală 

Anastasie Fătu, Iaşi  
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 A cest veritabil şi impresionant monument al naturii – cel 
mai bătrân pom fructifer din judeţul Iaşi – reprezintă o 
dovadă incontestabilă a vechimii preocupărilor zonale 
pentru pomicultură. Fiind interesat de cel de al doilea 

nume popular – „Părul tătarilor” – care, de fapt, a fost prima 
denumire locală, dar care odată cu trecerea timpului îşi pierde 
uzualitatea – am ajuns la o anumită concluzie. Poziţia strategică 
a pomului era la vremea respectivă foarte importantă. Până 
în anii celui al Doilea Război Mondial, „Părul lui Sticea” era 
poziţionat chiar la marginea vestică a localităţii, cu o vedere 
foarte clară şi liberă asupra Văii Moldovei, cale parcursă de 
hoardele tătare în repetatele lor incursiuni prin Moldova. 

Din turla bisericii amplasată în centrul satului, vizibilitatea era 
mult mai limitată. De altfel şi scriitorul Mihail Sadoveanu, cu 
legături de rudenie în acest vechi sat, scrie despre vizibilitatea 
largă a Văii Moldovei, privită din Ciohorăni în „Pagini literare” 
(31 octombrie 1900), în „Locuri scumpe” sau „Locuri sfinte”, 
cum este trecută în sumar. În cartea „Anii de ucenicie” găsim 
un alt episod „La Ciohăreni”, iar în ultimul său roman „Nicoară 
Potcoavă” (1952), Mihail Sadoveanu descrie retragerea oştenilor 
lui Nicoară prin pădurea Ciohărănilor, până la apa Moldovei, cu 
aceeaşi remarcă asupra vizibilităţii. 

Aşadar, putea servi „Părul lui Sticea” drept Post de Observaţie 
în timpul incursiunilor tătăreşti??? Am luat următorul exemplu: 
în anul 1717 (când părul avea aproximativ 307 ani şi circa 10-11 
m înălţime) tătarii, traversând Valea Moldovei şi Pasul Tihuţa, 
au ajuns în Maramureş, aproape de Baia Mare, unde au fost 
înfrânţi de ţăranii din Şişeşti şi Cavnic. Aici, în 1852 a fost ridicat 
un obelisc de 7,2 m înălţime cu inscripţia în latină „În anul 1717 
până aici au ajuns tătarii ”. Deci este posibil ca acest venerabil 
pom fructifer să fi servit ca Post de observaţie, de unde i-a rămas 
şi numele.

Fiind născut în această localitate, în copilărie am mâncat pere 
din bătrânul pom fructifer: perele au forma clasică, lungimea 
de aproximativ 5 cm, culoarea roşie pe partea însorită şi sunt 
dulci şi aromate. Impresionantă este rezistenţa biologică a 
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plantei: crescută într-un loc bătătorit timp de 600 de ani, bătută 
cu pietre şi ciomege anual în luna august când se coc perele, 
ea a rezistat „eroic” în faţa tratamentului barbar, a bolilor şi a 
dăunătorilor.
În prezent, starea fitosanitară a  pomului fructifer este precară, 
din cauza ciupercilor parazite xylofage, care în decursul timpului 
au creat o scorbură înaltă de 6 m (la 2 m are un diametru de 50 
cm). În anul 2008 drumul comunal a fost asfaltat şi astfel părul 
a scăpat de poluarea cu praf, dar i s-a diminuat într-o anumită 
măsură aprovizionarea cu apă a rădăcinilor şi aerisirea parţială 
a acestora.

Oraş: Ciohorăni

Strada: 4 km distanţă de Hanul Ancuţei

Judeţ: Iaşi

Specia: PYRUS SATIVA Lam. et. DC Păr

Vârsta: 603 de ani

Circumferinţa: 4,305 m

Înălţime: 13 m
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Locul X.
1062 voturi

Martorul Mut
Carmen Stănescu, 

Câmpina
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 I
n iunie 1866 Carol I. a vizitat aceste locuri: sat Meliceşti, 
comuna Telega, judeţul Prahova, România. Telega reprezenta 
cea mai importantă zonă de exploatare a sării din ţară. Aici 
erau drumuri pietruite, cunoscute şi chiar păzite. Era prima 

ieşire a regelui prin ţară. Dorea să o cunoască, dar şi să aleagă 
un loc pentru un castel adevărat. 

Sătenii l-au întâmpinat cu bucurie şi au organizat o serbare 
câmpenească în cel mai frumos loc de unde puteai să vezi 
Carpaţii: “La fag”… loc pitoresc, încărcat cu multe legende. 
Fagul falnic a fost martor multor întâmplări neobişnuite. Ducea 
în spate vreo 400 de ani. Lipsa apei şi solul mai puţin stabil l-au 
făcut pe Carol să renunţe la acest loc şi să-şi îndrepte atenţia 
către alte zone. 

Aici, până în zilele noastre, a rămas FAGUL dar şi un monument 
ridicat în cinstea acestei vizite 
“CRUCEA DOMNITORULUI”. 

După cel de-al doilea război mondial, 
nimeni nu a mai dorit să povestească 
despre aceste întâmplări, ba chiar au 
fost şterse din istorie. 

Când, din nou, istoria şi-a cerut 
dreptul şi au venit peste noi “cei de 
astăzi”, în zonă a fost o încercare 
palidă de reabilitare a trecutului. 
S-a ridicat crucea de pe pământ unde 
fusese abandonată, dar asta a fost 

totul. 

Locul e prea puţin important şi e prea departe de oraş. Ne 
răzbunăm prosteşte pe bietele urme: FAGUL, CRUCEA 
DOMNITORULUI… Istoria nu o putem stinge. Câte ţări şi câte 
popoare ar proceda aşa? Cât nu e încă prea târziu să încercăm 
a opri jaful, nepăsarea şi să cultivăm în conştiinţa oamenilor 
dorinţa de frumos şi mândrie naţională!
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Oraş: sat Meliceşti

Strada: Meliceşti

Judeţ: Prahova

Specia: Fag

Vârsta: 600 de ani

Circumferinţa: 6 m

Înălţime: 15-16 m
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Locul XI.
794 voturi

Stejarul lui Bădeş
Negomireanu Ion, Târgu Jiu

- Falnicul şi trainicul stejar 
a lui Bădeş din Gorj -
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 I n rândurile următoare vă voi prezenta povestea unui 
arbore, şi anume a unui stejar: Stejarul lui Bădeş, din 
comuna Băleşti, aşa cum mi-a fost povestită de domnul 
învăţător Ilie Lăzăroiu, din satul Tălpăşeşti-Balava. 

Povestea începe într-un mod simplist: nimeni nu ştie cum a 
răsărit şi a crescut acest stejar. Poate o ghindă scăpată din gura 
unei vieţuitoare să-i fi dat naştere, însă în zonă au mai fost şi 
alţi stejari, nu de aceeaşi dimensiune, dar care au fost tăiaţi 
odată cu apariţia colectivizării. Stejarul lui Bădeş le-a fost un 
bun adăpost localnicilor. Domnul învăţător a precizat pentru 
început faptul că, bunica dânsului, Cătălina, îi povestea cum 
mama ei, Lia, se refugia alături de ceilalţi săteni luandu-şi de 
asemenea şi animalele, în zona stejarului în momentul în care 
năvăleau turcii. 

O veche zicală spune ,,Nu e uşor să te naşti între mărăcini!”, 
dar se pare că stejarului nostru i-a purtat noroc, căci ghimpii 
mărăcinilor l-au apărat de dinţii de drac ai caprelor ce îi dădeau 
târcoale când era doar un copăcel. Cu timpul, lăsând în urmă 
tot ce i-a fost potrivnic, Stejarul lui Bădeş a ajuns la grosimea 
tulpinei de 5,73 m, lungimea coroanei fiind de aproximativ 40 
m, iar înălţimea cu mult mai mare decât cea a unui bloc cu 4 
etaje. 
Pe sub acest stejar trecea un drum numit Drumul Mare, 
bifurcaţie cu Drumul lui Viorean ce urca în dealul Bălava şi se 
unea cu Drumul Teilor. 
Începând din primăvară şi până toamnă târziu, coroana 
falnicului stejar adăpostea cărăuşii care mergeau la Târgul de 
pe Jiu să-şi vândă produsele sau pe cei care mergeau în judeţul 
Dolj să-şi achite cotele de cereale. 
Cei care poposeau sub stejar, pentru o clipă de odihnă, veneau 
din satele Stroieşti, Arcani, Stolojani, dar şi din Brădiceni, 
aceştia din urmă trecând peste dealuri prin pădurea lui 
Constantin Căpitănescu.  Domnul Ruşeţ Gheorghe, o persoană 
ce deţine multe date despre monografia satului Tălpăşeşti, îi 
relata domnului învăţător faptul că, sub coroana acestui stejar 
a poposit însuşi Tudor Vladimirescu cu pandurii săi, înainte 
de a ajunge la hanul lui Moangă de la Corneşti. Tot sub stejar 
a poposit şi marele Constantin Brâncuşi.  În anul 1962, anul 
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colectivizării, toată pădurea ce aparţinea lui Ilie Bădeş a fost 
tăiată de autorităţile din acea vreme. Au scăpat doar câţiva 
copaci. Lângă falnicul stejar, în care se fixase Punctul Geodezic, 
se adunaseră şapte rromi, în frunte cu Tică Bălăşoiu, care vroiau 
să-l pună jos, însă stejarul a rămas în picioare.  Astăzi, Stejarul 
lui Bădeş se înalţă la fel de mândru ca şi în trecut, confirmând 
zicala ,,Cine se luptă de mic cu nevoile, creşte vânjos”. 
De veacuri, bătrânul stejar îi primeşte pe toţi şi-i adăposteşte de 
arşiţă şi de ploi. E precum omul ce a văzut şi a petrecut multe 
de-a lungul anilor. 

Însuşi moşu’ Ilie Bădeş, în zilele de arşiţă nu era de găsit acasă. 
Avea pat şi dormea sub stejar. ,,Să învăţăm oamenii să iubească 
copacii. Să-i preţuiască şi să-i îngrijească aşa cum îşi îngrijesc 
copii şi casele, să-i înmulţească şi să se uite la lemn ca la aur, 
să-i doară inima când taie, căci fiecare copac e un om. E bine să 
fie legi pentru păduri, dar şi pentru oameni. 
Căci nu este greu să tai un copac, dar tare-i greu să ciopleşti 
omul. Iar omul e precum copacul: când de mic se strâmbă, 
anevoie se mai îndreaptă” – spunea Ioan Grigorescu. Aşa că, 
dacă treci pe drumul naţional Târgu – Jiu – Motru şi-ţi arunci 
privirea în dreapta, la ieşirea din satul Tămăşeşti spre Motru, la 
o distanţă de 5 km vei observa cum se ridică deasupra satului 
Tălpăşeşti vârful stejarului lui Bădeş.

Oraş: comuna Băleşti

Strada: sat Tălpăşeşti Balava

Judeţ: Gorj

Specia: Stejar (Quercus robur)

Vârsta: 300 de ani

Circumferinţa: 5,73 m

Înălţime: 40 m
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Locul XII.
477 voturi

Nucul din Slătioara
Duncan Ileana, Cluj Napoca  
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 T
atăl meu, care are 77 de ani, spune: „aşa-l ştiu”. Povestea 
nucului e lungă, însă o să vă spun doar că se află la jumătatea 
satului, la marginea drumului şi intersecţia cu „uliţa” pe 
care am copilărit, la fel ca tatăl meu şi mulţi alţii. La umbra 

lui se scurge in linişte un pârâiaş care „adapă” văcuţele de pe 
uliţă şi din jurul ei.

Nu-i ştiu circumferinţa, nu-i ştiu înălţimea, ştiu doar că, toamna, 
nu era trecător care să nu se aplece, să ia o nucă, două şi să 
plece mai departe. Şi cred, cu tărie, că de aceea în fiecare an era 
încărcat de nuci ca părul din „Fata babei şi fata moşneagului”. 
Şi mai e ceva: era locul de întâlnire al femeilor când se întorceau 
duminică de la Sf. Biserică, al bărbaţilor unde se adunau şi jucau 
un „şăptic”, era locul de întâlnire al tinerilor, pe înserat. Un fel 
de discotecă în aer liber, dacă vreţi, dar nu muzica era cea care 
răsuna, ci râsetele şi chiuiturile tinerilor satului de atunci. 

Dar, vremurile şi vremea nemiloasă din această vară i-a rupt 
o ramură, apoi încă una, iar vecinii, de frică să nu cadă peste 
cineva au mai tăiat două sau trei. Şi, iată cum arată vechiul şi 
nou in fiecare an, nucul satului. 
Poate c-a obosit, poate c-ar vrea să mai stea, dar nu cred c-o să 
reziste ferestrăului mecanic cu care îl ameninţă oamenii, spun 
ei, de frică. 

De frica cui...? A unor amintiri ale copilăriei a trei sau patru 
generaţii?

Oraş: Slătioara

Strada: Principală

Judeţ: Maramureş

Specia: Nuc

Vârsta: 150 de ani

Circumferinţa: 1,15 - 1,20 m

Înălţime: 35 - 40 m
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Ni  s-a  trimis şi povestea tristă a unui stejar din Alexandria 
care a încetat să mai fie un arbore, fiind transformat de 
oameni într-o ... nu ştim ce.  Competiţia Arborele Anului 

aduce la suprafaţă şi astfel de poveşti.

Stejarul Schingiuit
Costel Curt

Când am scris titlul am văzut ce 
abreviere rezultă. Şi e corect... 
Dacă stejarul asta ar fi fost evreu, 
acel (i)responsabil care a luat 
hotărârea mutilării şi torturării 
stejarului multisecular, ca şi 
(ne)oamenii care au înfăptuit 
această hotărâre, ar fi catalogaţi 
drept SS-işti!

Dar bietul stejar nu poate vorbi! Şi de aceea nu există un 
„holocaust” al stejarilor, al Naturii.
Iar trecătorii ... mă privesc cu milă sau cu dispreţ cum îl 
fotografiez şi când, la întrebarea unuia: „Da ce îl pozezi, mă?”, 
răspunzând cu întrebarea „Ţi se pare normal ce i-au făcut?”, 
omul zilelor noastre îmi trânteşte în cap, parcă de la înălţimea 
iniţială a Falnicului Stejar, un „Cui?”, înţeleg că eu şi Stejarul 
nu avem ce căuta în vremurile astea sau în lumea asta! Suntem 
din alt veac sau din altă lume! Am acest sentiment din ce în ce 
mai des!

Dar iată isprăvile urmaşilor lui Alexandru Dimitrie Ghică, 
întemeietorul Alexandriei Teleormanului României Europei.
Prima mutilare s-a REALIZAT prin vara lui 2006, când 
tembeliziunile au propovăduit tăierea copacilor spre a nu cădea 
pe maşini. 
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De atunci, Alexandria devine 
tot mai gri, prin dispariţia 
„petelor” verzi!
Au tăiat (şi au continuat şi în 
vara 2007) plopi, sălcii, tot ce 
au găsit.
A văzut cineva vreun stejar 
prăbuşit sau ramuri de stejar 
rupte de furtună şi aruncate 
peste maşini?!

Stejarul este simbolul trăiniciei, este esenţa tare; nu-l poate 
înfrânge o furtună; de lupta dreaptă cu stihiile naturii nu se 
teme... 
A scăpat de două Războaie Mondiale şi de câte grozăvii o mai fi 
văzut!

A fost răpus de Prietenie (Drujba)!
Tot atunci au mutilat şi un Platan secular, însa i-au lăsat câteva 
crengi şi platanul s-a refăcut, oarecum.
Deci „edilii” au schingiuit un stejar multisecular PERFECT 
SĂNĂTOS (se vede în tăieturi, după mutilare); era verde cât 
o pădure, cu frunze mari şi făcea ghinde pe măsura sa; acum, 
când încă mai plânge, probabil, ÎL SCULPTEAZĂ!!!!! vor să-l 
facă „simbolul oraşului”.
Intr-adevăr, SIMBOL: aşa oraş, aşa oameni, aşa simbol!!!

L-am fotografiat în septembrie 
2007, din nou, după ce l-au 
împrejmuit cu ceea ce ei 
numesc „schela pentru artist”. 
Ce INIMĂ DE ARTIST!!!

Iar schela... de fapt este 
ESAFODUL ... nu, nu al 
„artistului”, nici al „edilului” ci 
al Stejarului!
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Dacă se petrecea asta în Germania, ce măsuri s-ar fi luat... dar ce 
spun, CUM să se petreacă in Germania?!?!?

Teleorman vine de la „deliorman”, care însemnă „pădure 
nebună”; acum, Teleorman este cel mai despădurit judeţ, cu 
mai puţin de 5% din suprafaţa sa acoperită de păduri (aici 
fiind incluse cele rărite până aproape de dispariţie, aşa cum şi 

în oraşe sunt incluse la „zone 
verzi” suprafeţe transformate în 
parcări sau suprafeţele de parc 
în care s-au ridicat construcţii);

- din păcate, pădurea a dispărut 
din Teleorman;
- tot din păcate, a rămas 
nebunia!
Nu era mai bine invers?

21 ianuarie 2008 - Au ţinut 
să-l „dezvelească/inaugureze” 
de Crăciun, de Naşterea 
Domnului Isus!!! Mare reuşita: 
au transformat o FIINŢĂ într-o 
ŢEAPĂ!
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Lista arborilor nominalizaţi
la competiţia Arborele Anului 2010

Nr. Numele aplicantului Localitate Judeţ Specia
arborelui

Nume 
popular

1 Acrişmăriţei Nela Bacău Bacău stejar Stejarul 
de la 
Scărişoara

2 Acsinia Camelia Tîrgu Neamţ Neamţ stejar
3 Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Iaşi
Iaşi Iaşi stejar Stejarul lui 

Berthelot
4 Anda Băile Hercu-

lane
Caraş Sev-
erin

sequoia gigan-
tica

5 Andronie Elisabeta Maria Pecica Arad stejar
6 Antip Iulian Costică Oseşti Vaslui plop

7 Argatu Alina Roman Neamţ stejar
Stejarul 
Unirii 

8
Asociaţia Agroturistică 
Sâncraiu

Sâncraiu Cluj tei pucios

9

"Asociaţia Dendro-
ornamentală 
Anastasie Fătu Ing. Dr. 
Lupu Ionel"

Iaşi Iaşi păr 

"Părul lui 
Sticea
Părul 
tătarilor"

10

"Asociaţia Dendro-
ornamentală 
Anastasie Fătu Ing. Dr. 
Lupu Ionel"

Iaşi Iaşi tei argintiu 
Teiul lui 
Eminescu

11 Asociaţia Nedeea Vâlceană Brezoi Vâlcea fag
Fagul 
Mădălinei

12 Asociaţia Nedeea Vâlceană Brezoi Vâlcea tei
Teiul 
Mădălinei

13 Asociaţia PROVIVERE Reghin Mureş stejar

14
Asociaţia Regiunea Cris-
turu Secuiesc

Cristuru 
Secuiesc 

Harghita tei

15
Asociaţia Regiunea Cris-
turu Secuiesc

Cristuru 
Secuiesc 

Harghita păr

16
Asociaţia ţinutul Secuiesc 
Verde

Miercurea 
Ciuc

Harghita tei 

17
"Balázs-Penszka Péter, 
Balázs Alexandru, Reisz 
Áron"

Miercurea 
Ciuc

Harghita tuia 

18 Barabas Mihaela Bucureşti tuya
19 Barceanu Ovidiu Marius Galaţi Galaţi agud
20 Bedő Albert Calnic Covasna stejar 
21 Bobernac Lucia Sânnicolau 

MareTimiş
Timiş avocado

22 Böjte Annamária Gheorgheni Harghita brad argintiu
23 Botez Carmen Roman Neamţ stejar
24 Bratu Bogdan Constanţa Constanţa arbust
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Nr. Numele aplicantului Localitate Judeţ Specia
arborelui

Nume 
popular

25 Cantemir Loredana Iaşi Iaşi castan Castanul 
Unirii

26 Chifor Vasile, dr. Pecica Arad stejar
27 Cismas Gheorghe Pâncota Arad sequoia gigan-

tica
28 Cleja Maria Blaj Alba stejar
29 Condescu Victoria Strehaia Mehedinţi prun Pomul 

cunoştinţei 
30 Cotan Liviu Constanţa Constanţa stejar, frasin
31 Curt Costel Alexandria Teleorman stejar
32 Dumitru Daniel Marian Roata de Jos Giurgiu stejar
33 Dunca Ileana Cluj Napoca Cluj nuc
34 Duţoiu Tonioara Breaza Prahova fag
35 Enache Elena Mihaela Mioveni Argeş arborele pa-

godelor
36 Fundaţia Mihai Eminescu 

Trust
Sighişoara Mureş stejar 

37 Fundaţia Mihai Eminescu 
Trust

Sighişoara Mureş stejar 

38 Fundaţia Mihai Eminescu 
Trust

Sighişoara Mureş stejar 

49 Gheorghe Cristina Ploieşti Prahova plop
40 Grindean Ioana Bucureşti magnolie
41 Grup şcolar Baróti Szabó 

Dávid
Baraolt Covasna salcie

42 Grup şcolar Edmond 
Nicolau

Brăila Brăila stejar 

43 Gudana Simona Bucureşti stejar
44 Ignat Emil-Mihăiţă Bacău Bacău stejar
45 Ioniţa-Ciurez Sînziana Bucureşti stejar 
46 Ioniţă Adrian Bucureşti arborele 

Prinţesei
47 Kádár Tibor-Sándor, Sz-

molka Péter, Szőcs Zoltán
Băţanii Mari Covasna brad

48 Kids4Future Mitreni Călăraşi stejar
49 Kids4Future Mitreni Călăraşi chiparos de 

baltă
50 Liceul Teoretic Jósika 

Miklós
Turda Cluj plop

51 Liceul Teoretic Nicolae 
Jiga

Tinca Bihor stejar

52 Liteanu Tamara Târgu Frumos Iaşi stejar Stejarul din 
Giurgeşti, 
La Bornă

53 Lupu Florin Iaşi Iaşi tei argintiu Teiul lui 
Eminescu

54 Marneanu Maria Carei Satu Mare Platan Platanul 
Marna
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Nr. Numele aplicantului Localitate Judeţ Specia
arborelui

Nume 
popular

55 Mitrache Diana Petroşani Hunedoara copacul cu 
lalele

56 Mocanu Horea Cernavodă Constanţa plop
57 Nagy B. Benedek Miercurea 

Ciuc
Harghita stejar

58 Nagy Lehel Reghin Mureş stejar
59 Negomireanu Ion Tg-Jiu Gorj stejar Stejar a lui 

Bădeş
60 Pál Csaba Joseni Harghita frasin
61 Pál Csaba Joseni Harghita frasin
62 Paraschiva Eduard Bucureşti stejar
63 Paul Alexandru Roman Neamţ tei Teiul lui 

Eminescu
64 Paul Alexandru Roman Neamţ stejar Stejarul 

Unirii din 
Roman

65 Petrache Alexandrina - 
Tanase Monica

Galaţi Galaţi arbore de 
mătase

66 Plastir Florin Săcele Braşov platan
67 Popa Daniela Constanţa Constanţa alun turcesc
68 Popa Ionel Botoşani Botoşani stejar
69 Popa Naomi Dayana Nehoiu Buzău sequoia sem-

pervirens
70 Popovici Iulian Alexandru Constanţa Constanţa palmier
71 Primăria Calafi ndeşti 

(Rodica Leuciuc)
Calafi ndeşti Suceava tei 

72 Radu George/DallArte srl. Manasia Ialomiţa platan
73 Rusu Raluca Suceava Suceava fag
74 Samu Pál Gyula Reghin Mureş stejar
75 Sárosy Katalin Siculeni Harghita stejar
76 Stancu Ioana Bucureşti magnolia 
77 Stănescu Carmen - Şcoala 

Alexandru Popescu Telega
Câmpina Prahova fag

78 Şerbănescu Mihai-Ion Pucioasa Dâmboviţa arborele 
Prinţesei

79 Tascu Crisitina Iaşi Iaşi tei Teiul lui 
Eminescu

80 Timár Éva Miercurea 
Ciuc

Harghita plop 

81 Tulpan Teodor Sibiu Sibiu brad
82 Urzică Simona-Crisitna Bucureşti Platan
83 Valea Cernei Isverna Mehedinţi pinul negru de 

Banat
84 Vancea Oszkár Sfantu Gheo-

rghe
Covasna nuc

85 Veress Grigore Dominic Neaua Mureş stejar 
86 White Wolf Club Montan 

Baia de Fier
Baia de Fier Gorj pinul negru

87 Wittenberg Mihai Cluj Napoca Cluj salcâm japonez



Tree of the year

 T
rees are beautiful and have been a symbol of life since 
prehistoric times. The trees supplied people with food, 
protection and even with immortality. Many nations believe 
that the souls of their dead rise through the branches of tall 

trees on their way to heaven. Trees are organic part of the landscape 
and therefore they deserve our respect and admiration. They require 
tender care to grow. Unfortunatelly they are more and more frequently 
victims of human activities, despite the fact that a landscape without 
trees is really sad.

Organizer: The contest is implemented by the Environmental 
Partnership Foundation

Promoter: The program is promoted by the Europa FM radio.

Media partner: Think Outside of the Box.

The Tree of the Year contest is a part of the international European 
Tree of the Year project. This project is realized with the financial 
support of the Czech State Environmental Fund, the Ministry of 
Environment of the Czech Republic and the Czech Environmental 
Partnership Foundation
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