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TERRA BERLADENSIS 

 
 

Amicus certus in re incerta cernitu!    
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SCHI��  PROIECT 
 

 
1. Titlul proiectului 

 
Terra Berladensis 
Intensa activitate me�te�ug�reasc� a dus la dezvoltarea economico-social� timpurie a localit��ii care a devenit 

centrul politico-administrativ acelui stat medieval cunoscut în izvoarele vremii sub numele de �ara 

Berladnicilor ("Terra Berladensis", cum apare în unele izvoare bizantine �i în unele acte emise de cancelaria 

papal�) 

De�i primul document scris despre Bârlad dateaz� din 28 iunie 1401 (Arhivele Statului Ia�i), vechimea 

documentar� a localit��ii este socotit� de la anul 1174, an în care se vorbe�te despre Bârlad, în „Vechea 

Cronic� Rus�” sub denumirea de Terra Berladensis (�ara berladnicilor). Documentul este cunoscut sub 

numele de „Cronica Kievean�”. 

 
 

2. Motiva�ia proiectului  

Bârladul este unul dintre leag�nele culturii �i civiliza�iei române�ti.Unul dintre cele mai vechi ora�e 

moldovene �i chiar din �ar�, atestate documentar înc� de la 1174.                                                                          

Pe locul actualului ora� �i în zona acestuia exper�ii au descoperit însemne ale prezen�ei �i activit��ii umane 

înc� de acum 7000 de ani, în zona Bârladului descoperindu-se cel mai mare centru de prelucrare a cornului de 

cerb din sud-estul Europei. O atent� incursiune în istoria local� dovede�te c� Bârlad este cel de-al doilea ora� 

al Regiunii Istorice Moldova sub raportul vechimii. 

Ora�ul nostru a fost re�edin�� a vornicului ��rii de Jos �i cancelarie domneasc�, iar în perioada modern�, la 

Bârlad, a fost stabilit� pe rând re�edeni�� de jude�, re�edin�� de regiune �i mai apoi centru raional.  

La Bârlad s-au n�scut, sau �i-au legat numele de acest ora�, personalit��i importante ale culturi, istoriei �i 

vie�ii sportive române�ti precum: 

• Alexandru Ioan Cuza-Domnitorul Principatelor Romane si infaptuitor  al Unirii de la 24 
ianuarie, n�scut în “Mahalaua de Gios a Târgului.” 

• Manolache Costache Epureanu- Prim ministru al României (22 august 1820, Bârlad -  7 
septembrie 1880, Wiesbaden, Germania) a fost prim-ministru al României, din partea partidului 
Conservator, în dou� rânduri: în 1870 (1 mai - 26 decembrie) �i în 1876 (6 mai - 5 august) �i 
pre�edinte al Partidului Conservator. 
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• Vasile Sturdza, (8 noiembrie 1810 - ianuarie 1870), membru al c�im�c�miei de trei: octombrie 
1858 - ianuarie 1859. La 15 ianuarie 1859 este numit Ministru de Interne �i Pre�edinte al 
Consiliului din Moldova. Primul Pre�edinte al Înaltei Curti de Casa�ie. 

• Mihail Cristodulo Cerchez ( 8 iunie 1839, Bârlad —  1885, Ia�i) a fost un general român, care a 
condus trupele române în R�zboiul de Independen�� (1877) la Grivi�a, Bucov, Opanez, Smârdan, 
Plevna, Vidin, c�ruia Gazi Osman Pa�a, comandantul for�elor otomane asediate în fortifica�iile de 
la Plevna i  s-a predat, dându-i sabia �i garnizoana. În semn de recuno�tin�� pentru tot ce a f�cut în 
R�zboiul pentru independen�a Bulgariei, poporul bulgar i-a ridicat un bust în fa�a Mausoleului 
Osta�ului Român de la Grivi�a. 

• Gheorghe Gheorghiu-Dej (n�scut Gheorghe Gheorghiu la 8 noiembrie 1901, Bârlad; decedat la 
19 martie 1965, Bucure�ti) a fost liderul comunist al României din 1948 pân� la moartea sa �i 
Pre�edinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Române în perioada 21 martie 1961 - 18 
martie 1965 

• Nicolae Tonitza (n. 13 aprilie 1886, Bârlad - d. 26 februarie 1940, Bucure�ti) a fost un pictor �i 
grafician român, interpret al "triste�elor luxuriant colorate" �i al unor sincere sim��minte de revolt� 
mocnit� �i îndelung resemnat�. 

• Victor Ion Popa (n. 29 iulie 1895, C�lm��ui, comuna Grivi�a,langa Barlad, jude�ul Tutova, d. 30 
martie 1946, în Bucure�ti), om de teatru �i literat polivalent a adus prin opera sa dramatic�, 
regizoral� �i pedagogic� o contribu�ie însemnat� la evolu�ia teatrului românesc dintre cele dou� 
r�zboaie mondiale. A creat primul teatru românesc de p�pu�i �i marionete si este autorul faimoasei 
piese de teatru Take, Ianke �i Cadâr. 

• Alexandru Vlahu�� (n. 5 septembrie 1858, Ple�e�ti, azi Alexandru Vlahu��,langa Barlad — d. 19 
noiembrie 1919, Bucure�ti) a fost un scriitor român, una dintre cele mai cunoscute c�r�i ale sale 
fiind România Pitoreasc�. �i-a desf�surat o parte a activit��ii sale la Bârlad unde a atras mai multe 
personalit�ti ale vremii. 

• �tefan Procopiu (n. 19 ianuarie 1890, Bârlad - 22 august 1972, Ia�i) a fost un fizician, profesor 
universitar �i inventator român. A descoperit efectul Procopiu de depolarizare a luminii. 
Descoperitor al Magnetonului Bohr-Procopiu (1919), nu i s-a acord� Premiul Nobel dintr-o 
neglijen�� a comisiei. Descoperitor al Efectului Procopiu.  

• Elena Farago (n. 9 martie 1878, Bârlad – d. 4 ianuarie 1954) a fost o poet� românc�, considerat� 
una dintre cele mai bune creatoare de poezie pentru copii (C��elu�ul �chiop, Gând�celul, Clo�ca, 
Sfatul degetelor, Motanul pedepsit etc.) 

• Maestrul Marcel Guguianu (n. 28 iunie 1922, Bârlad, jude�ul Vaslui) - sculptor român. 
• Ion C. Dimitriu-Bârlad (n. 1890, Bârlad – d.1964) a fost un sculptor român, autor al Statuii 

Cavaleristului în atac din Ia�i – 1927,Statuia lui �tefan cel Mare din Ia�i, din cadrul Grupului 
Statuar al Voievozilor,Statuia lui Dimitrie Cantemir din Ia�i, din cadrul Grupului Statuar al 
Voievozilor, Femeie cu ulcior (Izvorul “Sissi”) din Gr�dina Ci�migiu din Bucure�ti,Statuia lui 
Alexandru Ioan Cuza din Gala�i, Bustul lui Ion Creang� din Gr�dina Copou din Ia�i, Bustul lui 
Titu Maiorescu, amplasat în Rotonda scriitorilor din Parcul Ci�migiu din Bucure�ti, Bustul prof. 
Dimitrie Brândz� din Gr�dina Botanic� din Bucure�ti. 

• Cezar Iv�nescu ( n.6 august 1941, Bârlad – d. 24 aprilie 2008, Bucure�ti), a fost un poet, 
dramaturg, traduc�tor �i director de editur� român. 

• Constantin Chiri�� (n.12 martie 1925, Ib�ne�ti, langa Barlad,—  d.14 noiembrie 1991, Bonn-
Konigswinter, Germania) a fost un cunoscut prozator român, c�r�ile sale adresându-se în special 
celor mai mici cititori. Eroii ciclului Ciresarii sunt bârl�deni, o parte din ac�iunea romanelor 
desf��urându-se la Bârlad. 

• Andreea R�ducan (n. 30 septembrie 1983, Bârlad, jude�ul Vaslui) este o gimnast� român�, 
medaliat� cu aur pe echipe �i argint la s�rituri, la Jocurile Olimpice de la Sydney din 2000, 
multipla campioana na�ional� si mondial�. 
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• Constantin Aur sau Titi Aur ( 25 decembrie 1963 Bârlad) este un pilot de raliuri român. A 
câ�tigat 49 de raliuri �i a ob�inut 8 titluri de campion al României în anii 1995, 1997, 1998,  

          Rolul important pe care l-a jucat Bârladul este reflectat �i în avântul pe care îl cunoa�te dezvoltarea 
activit��ilor culturale: 

• la 1 decembrie 1832 se deschide prima "�coal� de b�ie�i nr.1". Primul pas spre înv���mântul secundar din 
ora� este f�cut la data de 2 octombrie 1846 când ia fiin�� "Clasul real Gh. Ro�ca Codreanu".  

• în anul 1858, "Clasul Real Codreanu" se transform� în gimnaziu, fiind singurul ora� din Moldova, cu 
excep�ia Ia�iului, în care func�ioneaz� un gimnaziu.  

• în anul 1864, gimnaziul se transform� în liceu, num�rându-se printre primele ora�e din �ara în care 
func�iona un liceu. 

• primul spital public se inaugureaz� în anul 1838 prin contribu�ia ob�teasc� �i dona�iile unor intelectuali 
bârl�deni. 

• în anul 1909 profesorul Stroe Belloescu doneaz� ora�ului o cl�dire, cu destina�ie testamentar� de a fi 
folosit� pentru adapostirea unei biblioteci publice �i a unui muzeu.  

• în anul 1914 un grup de intelectuali bârl�deni în frunte cu profesori de la Liceul Codreanu se constituie în 
"Comitetul de fondare a muzeului bârl�dean", muzeu care î�i inaugureaz� activitatea cu o pinocotec� �i o 
expozi�ie de istorie. 

•  înfiin�at� în anul 1915"Academia Bârl�dean�", de c�tre un grup de intelectuali, în frunte cu poetul 
George Tutoveanu, Toma Chiricu��, Tudor Pamfile, este o societate care desf��oar� o prodigioas� 
activitate atât în domeniul crea�iei literare cât �i în domeniul muzicii �i artelor plastice. Activitatea acestei 
societ��i a prilejuit participarea unor mari personalit��i ale culturii române�ti care au poposit pe aceste 
meleaguri. Printre ace�tia se num�r� marele istoric Nicolae Iorga, marele muzician George Enescu, poe�ii 
�i scriitorii Alexandru Vlahu��, Cincinat Pavelescu, Cezar Petrescu, Victor Ion Popa, George Topârceanu, 
Ionel Teodoreanu, Tudor Vianu, George Bacovia, Vasile Voiculescu �i al�ii. 

• în a doua jum�tate a secolului XIX debuteaz� �i activitatea teatral�.  
• a existat o cl�dire a teatrului, unde, începand cu anul 1860 trupe de actori conduse de M. Millo, Al. K. 

Robescu, au poposit pe scena teatrului bârl�dean. 
• în secolul XX a existat un Ateneu Popular �i un Teatru Muncitoresc a c�ror activitate a f�cut posibil ca în 

anul 1953 s� ia fiin�� Teatrul de stat "Victor Ion Popa". 

O astfel de istorie �i activitate cultural� permanent� �i de calitate l-a f�cut pe George Calinescu s� afirme în 
Istoria literaturii române “Bârlad, o vreme... un fel de Weimar...” 

Azi, datorit� situa�iei precare a economiei locale, Bârladul este un simplu târg de provincie despre care mul�i 

dintre români nici nu �tiu c� exist� sau daca au mai auzit de numele ora�ului cu siguran�� nu �tiu unde s�-l 

plaseze nici macar din punct de vedere geografic. 

Este de datoria noastr�, a fiilor ora�ului s� îi red�m demnitatea de care trebuie s� se bucure, iar aceasta si cele 

scrise mai sus, evident al�turând �i bun�starea economica reprezint� motiva�ia acestui proiect. 

  

     
 3.Perioada proiectului 
             

Proiectul este unul continuu care se va desf��ura at�t timp cât va exista ora�ul Bârlad. 
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4. Obiectivul general  
       
Transformarea radical� a ora�ului pe baza a 3 piloni principali: 
1.Turistic 
2.Educa�ionl 
3.Cultural 
 

     Dezvoltarea ecnomic�, social� �i cultural� a Bârladului ca parte integranta a regiunii Moldova �i a României. 

 
5. Obiectivele specifice (rezultate a�teptate) 

    
Transformarea ora�ului într-o capitala cultural� a Romaniei �i într-un  centru educa�ional �i turistic unic în 

Europa de Sud-Est, care s� atrag� investitori puternici, capabili s� genereze bun�stare economic�, social� �i 

cultural�. 

A�a cum spuneam mai sus, exist� 3 piloni de dezvoltare pe care îi voi detalia în cele ce urmeaz�, neexistând o 

grani�� clar� între cei 3, ace�tia contopindu-se în cadrul acestui proiect. 

 

Pilonul I. Turistic 

 

Pilonul I  este rezultatul dezvolt�rii urm�toarelor elemente: 

1.Construirea la Bârlad  a celei mai mari cl�diri sub form� de Cruce din lume. 

Patroana spiritual� a ora�ului Bârlad este Sf. Cruce, care se s�rb�tore�te pe data de 14 septembrie prin zi de 

post negru.  

Amplasarea  acestui monument va fi în incinta Gradinii Publice din Bârlad.  

Gradina public� va fi transformat� într-un parc londonez cu por�iuni mari de gazon �i flori �i va fi 

reconstruit� dup� modelul gr�dinii Edenului, exact cum a fost descris� in Biblie. 
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Crucea va fi construit� din o�el �i va avea o în�l�ime de 50 m, iar  la nivelul bra�elor va cuprinde 3 biserici.  

În partea dinspre vest va fi o biseric� greaca, în  partea dinspre est va fi o biseric� rus�, iar în partea central� o  

biseric� româneasc�. 

Cele trei loca�uri de cult vor func�iona ca m�n�stiri aflate în direct� subordonare a patriarhilor, Greciei, 

Rusiei �i României, iar slujbele se vor �ine, în fiecare m�n�stire, în limba m�n�stirii respective. 

Tot în zona central� a Crucii va exista o caset� cu o p�rticic� vizibil� din Sfanta Cruce la care se vor putea 

închina to�i credincio�ii. 

Singurele moa�te care vor fi prezente permanent la Bârlad vor fi doar cele ale Sfintei Cruci. 

Crucea va avea forma unei cruci române�ti asem�n�toare cu cea de pe Caraiman �i va g�zdui cele 3 

m�n�stiri, rus�, greac� �i româneasc�. 
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La m�n�stiri se va putea ajunge fie pe sc�ri fie cu liftul. La baza crucii va exista o construc�ie  în form� de 

cruce greac� care va înconjura curcea din metal, unde vor locui c�lugarii sau c�lug�ri�ele. 

Crucea va fi  situat�  în cel mai înalt punct al gr�dinii publice unde acum este amplasat� acum o cruce de mici 

dimensiuni. 
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Pe aleea care duce acum de la Poarta FEPA spre cruce se va construi  „Drumul Crucii”, un ansamblu 

arhitectonic �i peisagistic, care va recrea patimile Mântuitorului. Drumul va reproduce, cu ajutorul statuilor �i 

al peisajelor scenele de pe Via Dolorosa parcurs� de Mântuitor, doar ca în locul Mântuitorului  

vor trai emo�ia turi�tii.   

 

La baza „Drumului Crucii”, la intrarea FEPA, un simbol important al Cre�tin�t��ii �i anume stejarul de 

Mavri, va deschide calea pelerinilor. Aceasta trebuie s� fie o opera de mare valoare �i expresivitate artistic�.  
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Datorit� acestui proiect ecleziastic-cultural se va crea o mare comunitate monahal� ortodox� interna�ional� la 

Bârlad, sub patronajul Patriarhilor Greciei, Rusie si României, cu un impact pozitiv extraordinar asupra vie�ii 

culturale �i economice a Bârladului dar �i a regiunii Moldovei �i chiar a României. 
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Prin oferirea ca proprietate a celor 2 Biserici c�tre Patriarhia Greciei �i cea a Rusiei, România poate solicita 

din partea Greciei ridicarea la rang de m�n�stiri a celor 2 schituri de la Muntele Athos, Sf. Ioan Botezatorul 

(Podromu) �i Sf.Dumitru (Lacu), iar  din partea Rusiei, România va solicita tezaurul bisericesc care se afla, 

înc� la Moscova sau crearea unei comisii bilaterale care s� studieze tezaurul românesc aflat în Rusia, iar 

unele obiecte s� fie aduse pentru studiu, dac� nu pentru totdeauna la Bârlad. Totodat�, cele dou� patriarhii, 

greac� �i rus�, vor facilita aducerea definitiv� a unei p�r�i din Sfânta Cruce la Bârlad. 

Parcul în care va fi situat� Sfânta Cruce va fi p�zit semestrial, prin rota�ie, de garda care asigur� paza si 

protocolul �efului statului din Grecia, Rusia si România. 

 

Suprafa�a total� a parcului: 50 ha. 

Suprafa�a estimativ� total�, la sol, ocupat� de complexul monahal (Sfânta Cruce, chiliile monahilor si complexul 

arhitectonic ): 5 ha. 

Grup �int�:  

• Turi�tii români �i str�ini, cre�tini ortodoxi �i nu numai, care practic� turismul ecumenic; 

• Turi�tii care vin la Bârlad pentru a se relaxa în interiorul Aqua Park; 

• Studen�ii Universit��ii Academia Bârl�dean�; 

• Suporterii echipelor de rugby ce disput� meciuri, la Bârlad; 

• Înal�i oficiali afla�i în vizit� la Bârlad; 

Beneficii economice: 

• Locuri de munc� provizorii: muncitori pentru construirea parcului, arhitec�i �i proiectan�i, �efi de �antier, 

etc. 

• Locuri de munc�  permanente: personal de între�inere �i administrare a complexului monahal. 

Estimare cost: 50 milioane euro 

Estimare recuperare investi�ie:10 de ani 

Intrarea va fi contracost- între 5 si 10 euro/persoan�; 

Sursa de finan�are :  

-Programul Opera�ional Regional- finan�at în perioada  din bugetul de stat �i bugetele locale, cât �i din surse 

private, fiind cofinan�at din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) – unul din Fondurile Structurale 

ale Uniunii Europene. Contribu�ia financiar� a UE poate ajunge pân� la 85% din totalul cheltuielilor na�ionale 

(publice �i private). 

- Bugetul local în limita unei sume stabilite de Consiliul Local 

- Fonduri de la Consiliul Jude�ean 

- Dona�ii ale Bisericilor implicate �i ale guvernului român �i rus. 

- Dona�ii ale cre�tinilor ortodoxi �i ale societ��ilor comerciale interesate. 
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- Crearea unui ONG care se va ocupa de strângerea de la popula�ie si de la  societ��i comerciale a procentului de 

2% din valoarea impozitelor pl�tite 

 

2.Realizarea unui Aqua Park, în aer liber, unic în Europa de Sud-Est, cu  ap� cald�, tot timpul anului. 

Amplasarea acestui parc se va face pe actualul lac  Prodana  aflat la intrarea in Bârlad dinspre Tecuci, pe 

malul râului Bârlad. 

Aqua Park-ul va avea o  suprafa�� de 30-50 de hectare, apa va fi înc�lzit� prin instalatii speciale pe tot 

parcursul anului. Lacul va fi desecat ini�ial �i cur��at �i apoi aprovizionat cu ap� din r�ul Bârlad. 

 
 

Pe lang� toboganele cu ap� cald� �i alte atrac�ii ale unui astfel de loc, va exista un hotel pentru cei care doresc 

s� se cazeze în interiorul parcului. 
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Spre deosebire de alte �tranduri cu ap� cald� din România �i ��rile învecinate, acesta nu va avea ap� cu 

caracter curativ ci ap� de râu, asta însemnând c� nu va afecta s�n�tatea celor care sufer� de anumite boli �i 

care au  interdic�ie de a intra în ape cu anumite caracteristici fiziologice. 

Acest Park va fi o investi�ie privat�, urmând ca municipalitatea s� cedeze prin concesiune pe o perioda 

îndelungata �i pe o sum� simbolic� (s� spunem de un 1 euro pe an) amplasamentul.  

Administra�ia local� va recupera investi�ia din taxele impuse �i din banii cheltui�i de turi�ti în ora�. 

Aqua Park-ul se va adresa localnicilor, dar mai ales oamenilor cu venituri substan�iale din Moldova, 

Bucure�ti (distan�a de la Bucure�ti la Bârlad este de aproximativ 300 km, iar în planul Ministerului 

Transportului exist� construc�ia unei autostr�zi Bucure�ti-Albi�a, care s� fac� leg�tura cu inelul de autostr�zi 

ce va înconjura Marea Neagr�), dar mai ales a oamenilor cu posibilit��i financiare din Ucraina, Republica 

Moldova �i Rusia.  

Cei care nu vor avea timpul necesar s� ajung� la Marea Neagr� vor putea veni la Bârlad pe timpul verii, iar 

cei care nu vor putea  ajunge iarna într-o zon� c�lduroas� vor veni aici pentru a se bucura de înot în aer liber 

�i ap� cald�. 

Energia electric� folosit� pentru înc�lzirea apei va fi una verde atât pentru protejarea mediului înconjur�tor 

cât �i pentru costuri minime, iar zona Bârladului este o zona din ce în ce mai cautat� de investitori pentru 

energia eolian�. 

Tot aici exist� posibilitatea cre�rii unui teren de golf de 18 g�uri omolgat interna�ional �i al unui helioport. 

 

Grup �int�: persoane cu venituri peste medie  din România, Republica Moldova, Ucraina �i  Rusia. 

Beneficii economice: 

• Locuri de munc� provizorii: muncitori pentru desecarea �i cur��area lacului, pentru construirea parcului 

acvatic, arhitec�i �i proiectan�i, �efi de �antier, etc. 

• Locuri de munc�  permanente: personal de între�inere, administratori, personal hotelier �i alimenta�ie 

public�. 

Estimare cost: 300 milioane euro 

Estimare recuperare investi�ie:30 de ani 

Surs� de finan�are: Parteneriat public-privat. 

 

 

 

3. Stadionul �i �coala de Rugby Terra Berladensis 

La Bârlad activeaz� o echip� de rugby înc� din 1956, iar din 1962, Bârladul a fost nelipsit din Divizia A. 
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Echipa de Rugby din Bârlad, de�ine dou� cupe al Federa�iei de Rugby din România, una câ�tigat� în 1986 �i 

una în 1987. Aici s-au desf��urat  pân� în prezent  peste 5 partide interna�ionale �i o partid� de Cupa 

României. 

La Bârlad exist� un stadion de 5000 de locuri plasat la ie�irea din localitate.Acest stadion prin parteneriat 

public-privat trebuie renovat �i l�rgit la 10000 de locuri �i va asigura astfel locul de antrenament �i locul de 

desf��urare a meciurilor echipei locale. 

Acest stadion va fi  renovat �i utilat la standarde europene, pentru ca în viitor s� g�zduiasc� meciuri de  cupe 

na�ionale �i chiar interna�ionale. 

Un prim pas este realizarea la Bârlad a unei �coli de Rugby de renume interna�ional prin parteneriat public-

privat. Parteneriatul public privat va fi  realizat cu o companie din strain�tate(dintr-o �ar� cu tradi�ie în acest 

sport, Anglia, Fran�a, Africa de Sud sau Noua Zeelanda)  care s� asigure un renume puternic viitoarei �coli de 

ruigbi�ti de la Bârlad. 

Municipalitatea se va implica activ prin promovarea echipei locale, ce trebuie s� devin� cea mai puternic� din 

campionatul local. 

Ruigbi�tii vor locui în cadrul campusului universitar al Academiei Bârl�dene, iar cei care vor r�mâne pentru 

cel pu�in 3 ani la Bârlad vor putea  urma cursurile Facult��ii de Educa�ie Fizic� �i Sport creat� special pentru 

ace�tia.(subiect descris pe larg în Pilonul Educa�ional) 

Prin crearea unei echipe de renume la Bârlad �i a unui stadion la cele mai înalte standarde din punct de 

vedere al dot�rilor tehnice �i umane, Bârladul va beneficia de un aflux �i mai mare de turi�ti , care dup� 

participare la meciurile echipelor preferate vor vizita �i celelate puncte de atrac�ie ale ora�ului. 

M�rirea num�rului de locuri ale stadionului �i renovarea acestuia va permite desf��urarea aici a tuturor 

evenimentelor importante pentru comunitate ce presupune prezen�a unui numar mai mare de oameni: zilele 

ora�ului, concerte,  dezbateri electorale, deschiderea anului universitar, etc. 

 

Grup �int�:  

• Iubitorii de rugby din Bârlad, din �ar� �i strain�tate; 

• Turi�tii care vin la Bârlad pentru Aqua Parck 

• Studen�ii Universit��ii Academia Bârl�dean� 

• Cei care vin s� se închine la Sfânta Cruce 

• Inal�i oficiali care vin în vizit� la Bârlad 

 

Beneficii economice : 

• Locuri de munc� provizorii: muncitori pentru renovarea stadionului, arhitec�i �i proiectan�i, �efi de 

�antier, etc. 
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• Locuri de munc�  permanente: personal de între�inere, juc�tori de rugby, antrenori, doctori, personal 

auxiliar; 

Estimare cost: 20 milioane euro 

Estimare recuperare investitie:10 de ani 

Surse de finan�are:  

-Parteneriat public privat ; 

-Fonduri structurale europene; 

-Fonduri guvernamentale; 

 

5.Gr�dina Zoo-Sakura (floare de cire�) 

La Bârlad se afl� cea mai mare gradin� zoologic� din regiunea Moldovei, Gr�dina zoologic� din inima Gr�dinii 

Publice Bârlad, se întinde pe o suprafa�� de 5,6 hectare. Aici sunt cazate în jur de 30 de specii de animale (lei, 

ur�i, lupi, jaguari, pume, p�s�ri exotice, reptile). 

Proiectul Gr�dinii Zoo din Bârlad, presupune mutarea acesteia de pe amplasamentul ei pe locul actual  al 

cartierelor  Munteni �i Podeni �i crearea unui parc zoo de nivel european. 

De ce numele de Sakura ? Acest nume se traduce în limba japonez� „floare de cire�”iar a�a cum spuneam la 

început, Bârladul este casa personajelor Ciclului Cire�arii, Gr�dina Zoo urmând s� fie  creata ca un parc tematic 

inspirat din romanele lui Constantin Chiri��. Gr�dina va  fi împ�r�it� în mai multe zone iar pe aleile importante 

vizitatorii vor fi  întâmpina�i de statuile din bronz ale personajelor principale din romanul Cire�arii (Victor, Ionel, 

Dan, Maria, Ursu, Tic �i Lucia), iar la intrare de c�tre  Mo� Timofte. 

 Mergând pe aceasta tem�, a florii de cire�, atât în interiorul Parcului Zoo cât �i în celelate parcuri din Bârlad se 

vor planta cire�i ornamentali care vor înflori la sfâr�itul lunii martie-începutul lunii aprilie oferind turi�tilor �i nu 

numai, un spectacol de amploare a�a cum se întâmpl� în Japonia. 
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Crearea Parcului Zoo cu aceast� denumire uram�re�te si stabilirea unei leg�turi importante cu, cultura japonez� �i 

totodat� atragerea de turi�ti japonezi dar �i a unui împrumut japonez pentru realizarea Parcului Zoo. 

Parcul Zoo va avea ca atrac�ie,  pe lâng� speciile de  animale (în special animale din zona temperat�, pentru a 

avea un cost cat mai scazut al între�inerii acestora) �i Cetatea de P�mânt a lui �tefan cel Mare, pe care ar urma sa 

o construiasc� de la 0 cu tehncile din perioada medievala, studen�ii de la Facultatea de Arheologie, dar �i casa 

memorial� Alexandru Ioan Cuza, care se afl� ca amplasament în Cartierul Podeni(unul dintre cartierele pe locul 

c�ruia se va construi gr�dina zoologic�) 

Gr�dina Zoo va fi deschis� din martie pân� în octombrie (pân� la caderea frunzelor copacilor) �i apoi în  perioada 

lunii decembrie, îmbracat� în perdele de lumin�.  

Gr�dina Zoo va fi m�rginit� de râul Bârlad �i traversata de râul Valea Seac�, a�a c� asigurarea apei �i a unui 

peisaj natural nu va fi o problem�. 

 

Suprafa�� total� Gr�dina Zoo Sacura (inclusiv Cetatea de P�mânt, Casa Memorial� A.I.C. �i restul suprafe�ei) : 

40 ha 

Nr. Estimativ de turi�ti atin�i: 1000000 

Grup �int�:  

• Iubitorii de animale din Bârlad, din �ar� �i strain�tate; 

• Turi�tii ce vin la Bârlad pentru Aqua Parck; 

• Studen�ii Universit��ii Academia Bârl�deana; 

• Cei care practica turismul ecumenic �i cultural; 

• Suporterii echipelor de rugby afla�i la Bârlad pentru meciurile echipei favorite; 

• Înal�i oficiali ce se afl� în vizit� la Bârlad; 

Beneficii economice : 

• Crearea unui flux economic sustenabil prin prezen�a la Bârlad a unui num�r constant de turi�ti. 

• Locuri de munca provizorii:arhitecti �i proiectan�i, �efi de �antier, muncitori pentru amenajarea spa�iului; 

• Locuri de munc�  permanente: personal de între�inere �i administrare 

Estimare cost: 500 milioane euro 

Estimare recuperare investi�ie:50 de ani 

Intrarea va fi contracost- între 10 si 15 euro/persoan�; 

Surs� de finan�are:  

-Parteneriat public privat; 

-Împrumut intrena�ional; 

 

6. Bâlciul de Sfântul Ioan 
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La Bârlad, tradi�ia bâlciului, ini�ial denumit iarmaroc, vine de pe la jum�tatea sec. al XIX-lea, locul s�u de 

desf��urare fiind cartierul Podeni, pe malul Bârladului, comuni�tii mutându-l în Obor – în anii 1980. Data 

desfã�urãrii bâlciului este 20 – 29 august, punctul culminant fiind de s�rb�toarea cre�tin-ortodox� Tãierea 

capului Sfântul Ioan Botezãtorul. 

Bâlciul de la Bârlad din p�cate s-a transformat de-a lungul anilor  într-un loc de prost gust �i care atrage din 

ce în ce mai pu�ini oameni. Distrac�iile pentru tineri sunt din ce în ce mai pu�ine iar principalii participan�ii 

sunt cei mai s�raci oameni din Bârlad �i ��ranii din satele apropiate. 

A�a cum se întampla în vestul Europei, bâlciul poate redeveni un puct de atrac�ie turistic� asemeni celor din 

Germania, care atrag în medie un num�r de 4000000 de persoane anual. Redus la dimensiunile României �i 

capacitatea de a oferi servicii turi�tilor, la Bârlad ar putea ajunge cu ocazia bâlciului între 500000 �i 1000000 

de oameni. 

 

 
 

Bâlciul de la Bârlad va fi transformat în cel mai important punct de atrac�ie pentru iubitorii de sporturi 

extreme din Sud-Estul Europei. În fiecare an, la Bârlad, vor poposi cele mai spectaculoase utilaje din Europa 

precum rollercoaster, bungee jumping, ciocane pneumatice, etc. 

Municipalitatea va semna un contract de exclusivitate cu furinizorii europeni care activeaza în domeniu, ca 

ace�tia s� vin� 1 singura dat� pe an, doar în România (în niciunul dintre statele vecine României) �i numai la 

Bârlad.  

Municipalitatea va oferi gratuit loca�ia �i accesul la utilit��i �i va inchiria celorlalti comercian�i (de  

mâncare �i b�utura, de produse tradi�ionale, etc.) spa�iile pentru desf��urarea activit��ii. 
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Suprafa�a total� estimativ� utilzat� : 2 ha. 

Perioada desf��urare: 20.08-29.08. 

Nr. Estinativ de turi�ti atin�i: 500000-1000000 

Grup �int�:  

• Iubitorii de senza�ii tari din �ar� �i strain�tate; 

• Turi�tii care vin la Bârlad pentru Aqua Parck; 

• Studen�ii Universit��ii Academia Bârl�deana; 

• Cei care practic� turismul ecumenic;. 

• Cei care vin s� viziteze Gr�dina Zoo; 

• Suporterii echipelor de rugby afla�i la Bârlad pentru meciurile echipei favorite; 

Beneficii economice 

• Locuri de munc� provizorii: muncitori care se ocup� de utilajele aflate în fuc�iune,vânz�tori �i 

comercian�ii etc. 

Estimare cost municipalitate : 200000 euro (amenajarea spatiului �i promovare în presa na�ional� �i 

interna�ional� �i în agen�iile turistice a evenimentului, în fiecare an) 

Estimare recuperare investi�ie: 60 de zile 

Surse de finan�are: 

- Bugetul local 

- Fonduri de la Consiliu Juden�ean; 

- Parteneriat public privat; 

 

 

 



 

 

II.Pilonul Cultural 

 

Pilonul cultural presupune recrearea at

cu Waimar-ul. 

Principalele ac�iuni luate în cadrul acestui pilon trebuie s� aib� ca finalitate desemnarea Bâ

Culturala europena în maxim 10 ani de la punerea în ac�iune a proiectului �i situarea ora�ului pe harta ora�elor 

culturale de importan�� major� pentru Europa.

Pilonul Cultural reprezint� practic, completarea

ofere perpetuarea valorilor Terrei Berladensis în viitor �

valori universale. 

 

1. Schimbarea no�iunii de „cet��ean de onoare

Terra Berladensis”. 

 

Municipalitatea nu va mai acorda ca pân� acum banalele titluri de cet��

”ordin”. Cei care vor fi ale�i vor avea atât beneficii cât �i responsabilit��

Cavalerul sau Doamna de Terra Berlad

dupa sabia de investitura a lui Cuza sau dup�

Amicus certus in re incerta cernitur-

pentru b�rba�i �i roz pentru femei. 

 

 

a atmosferei culturale ce l-a facut pe George C�linescu s� asemene Bâ

cadrul acestui pilon trebuie s� aib� ca finalitate desemnarea Bâ

Culturala europena în maxim 10 ani de la punerea în ac�iune a proiectului �i situarea ora�ului pe harta ora�elor 

pentru Europa. 

, completarea celorlal�i  doi piloni, cel Educa�ional �

a valorilor Terrei Berladensis în viitor �i transformarea acestora din valori locale, na�ionale î

ean de onoare” în „Cavaler de Terra Beraldensis” �i „Do

palitatea nu va mai acorda ca pân� acum banalele titluri de cet��ean de onoare ci va crea un adev�

”ordin”. Cei care vor fi ale�i vor avea atât beneficii cât �i responsabilit��i. 

a Berladensis va primi odata cu  titlu �i 3 însemne ale cavalerilor: Sabie (copie 

investitura a lui Cuza sau dup� cea de parada primita de la prin�ul Obrenovici)

-; Un stilou cu peni�a de aur; O decora�ie în forma de floare de cire�
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a facut pe George C�linescu s� asemene Bârladul 

cadrul acestui pilon trebuie s� aib� ca finalitate desemnarea Bârladului drept Capitala 

Culturala europena în maxim 10 ani de la punerea în ac�iune a proiectului �i situarea ora�ului pe harta ora�elor 

nal �i Turistic, pilon capabil s� 

acestora din valori locale, na�ionale în 

i „Doamna/Domni�oar� de 

an de onoare ci va crea un adev�rat 

nsemne ale cavalerilor: Sabie (copie 

ea de parada primita de la prin�ul Obrenovici)- cu inscrip�ia -

r; O decora�ie în forma de floare de cire�- alba 
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Semnifica�ia celor 3 obiecte este accea ca un adev�rat cavaler va lupta pentru Terra Beraldensis �i pentru 

perpetuarea valorilor acesteia, dac� va fi nevoie atât cu sabia cât �i cu peni�a, f�când asta mereu cu cele mai bune 

inten�ii �i cu sufletul curat.  

Cavalerii de altfel vor semna �i un document onorific prin care se angajeaz� ca de fiecare data când Terra 

Berladensis va fi în pericol, indiferen�a de pericolul prezent, ace�tia vor s�ri în ajutorul ei. 

La fiecare vizita oficial� a unui Cavaler la Bârlad acesta va trebui s� poarte la recep�iile sau evenimentele oficiale 

cel pu�in unul dintre cele 3 însemne ale cavalerilor, în mod special sabia sau decora�ia. 

Fiecare Cavaler va trebui s� aduc� din �ara sa (daca nu este România) un copac pe care sa îl planteze în unul 

dintre parcurile din Barlad, pe Aleea Cavalerilor �i 2 c�r�i: 1 carte scris� de un autor na�ional al cavalerului 

editat� în limba na�ional� a acestuia �i o carte a unui autor roman editat� tot în limba cavalerului, c�r�i ce vor 

trebui dublate de municipalitate cu acelea�i volume dar în limba român�. Aceste c�r�i vor fi depuse într-o sec�ie 

special� a Bibliotecii Stroe Beloescu, Biblioteca Cavalerilor. 

La fel, Cavalerii din România vor trebui s� planteze un copac, un cire� sau un stejar, de preferinta, �i s� aduc� la 

Bârlad 2 dintre c�r�ile  preferate. Dac� una dintre c�r�ile preferate este a unui autor str�in acesta va trebui s� 

aduc� �i varinata în limba originar� a autorului. 

Fiecare Cavaler va avea ca datorie s� vina cel pu�in odat� la 4 ani la Bârlad, sa vad� în ce stare este copacul 

plantat. 1 vizita de 1 s�pt�mân�, 1 data la 4 ani, pentru 2 persoane, pentru orice Cavaler va fi suportat� de 

municipalitate. Vizita poate fi facut� �i de delega�i ai Cavalerului, nu neap�rat de acesta. 

Titlu de Cavaler va fi acordat personalita�iilor na�ionale �i interna�ionale care vor veni la Bârlad(�efi de state, 

ambasadori, comisari europeni, etc) sau pentru personalit��i care au f�cut lucruri deosebite pentru Bârlad. 

       De titlu de Cavaler vor beneficia în mod onorific mai multe persoane: 

1. �eful statului român, iar în momentul în care acesta nu se va afla la Bârlad, la intâlnirile oficiale titlul �i 

însemnele vor fi purtate de c�tre primarul ora�ului. 

2. Patriarhul României, iar in momentul în care acesta nu se va afla la Bârlad, la întâlnirile oficiale titlul �i 

însemnele sale vor fi purtate de c�tre protopopul Bârladului. 

3. Pre�edintele Federa�iei Ruse,iar în momentul în care acesta nu se va afla la Bârlad, la întalnirile oficiale 

titlul �i însemnele vor fi purtate de c�tre ambasadorul Federa�iei Ruse la Bucure�ti. 

4. Pre�edintele Republicii Elene, iar în momentul în care acesta nu se va afla la Bârlad, la întâlnirile oficiale 

titlul �i însemnele vor fi purtate de câtre ambasadorul republicii Elene la Bucure�ti. 

5. Împ�ratul Japoniei, iar în momentul în  care acesta nu se va afla la Bârlad, la întâlnirile oficiale titlul �i 

însemnele vor fi purtate de c�tre ambasadorul Japoniei sau de succesorul în linie imediata aflat la Bârlad. 
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2. Crearea festivalului interna�ional de teatru V.I.P.(Victor Ion Popa) 

Realizarea la Bârlad a unui festival de teatru odata la 2 ani în cinstea dramaturgului Victor Ion Popa. 

Festivalul de teatru va fi unul interna�ional care va reuni în prima faza echipe de actori din Romania, Grecia �i 

Rusia. 

Acest festival va avea ca scop promovarea valorilor culturale române�ti la nivel european. El va avea ca tem� 

punerea în scen� a piesei  Tache, Ianche �i Cadâr de c�tre trupele de teatru. Modul în care aceasta piesa va fi pus� 

în scen� va r�mâne la latitudinea regizorilor (musical, teatru de p�pu�i, mima, etc). 

Piesa „Tache, Ianche �i Cadar”  va fi singura piesa jucat� in fiecare an, iar la festival vor participa de fiecare data 

alte trupe de artisti. 

 

                      
Perioada de desf��urare: 20.08-29.08, odat� la 2 ani; 

Nr. Estinativ de turi�ti atin�i: 20000 

Grup �int�:  

• Iubitorii de art� �i teatru din �ar� �i strain�tate; 

• Turi�tii care vin la Bârlad pentru Aqua Park; 

• Cei care particip� turismul ecumenic;. 

• Cei care vin s� viziteze Gradina Zoo; 

Estimare cost municipalitate : 500000 euro (amenajarea spa�iului �i promovarea în presa na�ional� �i 

interna�ional� �i în agen�iile turistice a evenimentului, în fiecare an) 

Estimare recuperare investi�ie: 60 de zile 

Surse de finan�are: 

- Parteneriat public privat; 

- Sponsoriz�ri; 
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3. Transpunerea legendelor legate de Bârlad, în realitate sub forma de sculpturi �i grupuri statuare: 

a) Legenda lui Petru Rare� va fi transpus� sub forma unui grup statuar  în zona Podului Pescariei- pe unde 

domnitorul trecea cu carele cu pe�te de la Gala�i spre Ia�i. Aici va fi reconfigurat� toat� zona, iar malurile 

râului Valea Seaca �i Podul Pescariei vor fi aurite �i vor descrie urbanistic legenda voievodului. 

b) Legenda Icoanei f�c�toare de minuni a Maicii Domnului Podromi�a- în centrul ora�ului lânga una dintre 

bisericile din Bârlad, va fi fâcut un grup statuar, care s� reprezinte cele dou� legende legate de minunile 

f�cute de aceasta icoan� la Bârlad- va fi realizat� o tr�sura din acea perioad� care va avea în interiorul ei o 

copie dup� Icoana F�c�toare de Minuni; tr�sura va fi f�cut� în a�a fel încât  s� par� c� se scufund� în p�mânt, 

iar lâng� ea va sta o femeie care se roag� pentru ajutor Maicii Domnului. 

c) La fiecare dintre cele 3 intr�ri în pia�a agro alimentar� din Bârlad va sta câte o statuie din  bronz care s� îi 

întâmpine pe cump�r�torii �i pe turi�ti în pia��. Statuile vor fi cele ale faimo�ilor Ianche, Tache �i Cadâr care 

în piesa lui Victor Ion Popa aveau fiecare câte un magazin. 

      d) Arhitectura din centrul Bârladului este inspirat� de cea din sudul Italiei, mai mult, în toata zona  

       Moldovei nu exist� înc� un grup statuar care s� simbolizeze leg�tura dintre popoarele latine, astfel în      

       pia�eta din fa�a Halei Centrale se va amenaja o statuie a împaratului Traian, cel care prin faptele, dar �i    

       prin  originea sa, face leg�tura între Spania, Italia �i Romania. Totodat�, aceast� statuie este un tribut    

       adus atât celor care muncesc cinstit în Spania �i Italia, dar mai ales statelor care i-au primit �i le-au oferit     

       posibilitatea unui trai mai bun. 

       e) Transformarea zonei bisericii Sfin�ii Voievozi, pe locul careia în evul mediu erau spânzura�i cei care   

       comiteau far�delegi. Trebuie desfiin�ate barurile de la baza dealului, pe care se afl� biserica �i crearea  

       unui  parc care sa aduca aminte de istoria zonei. 

 

4. Transformarea Bulevardului Prim�verii, bulevardul care face leg�tura între Gara ora�ului �i Centru, într-o 

artera comercial� de renume european. 

Structura cl�dirilor de pe acest bulevard a fost anume gândit� ca ele s� asigure la parterul lor spa�iu pentru 

magazine.De altfel toate spa�iile actuale sunt ocupate de magazine, îns� aceste magazine, în majoritatea lor de 

îmbr�caminte au la vanzare marfuri de proasta calitate. 

Prin aducerea unora dintre cele mai apreciate branduri interna�ionale de îmbr�c�minte �i înc�l��minte, care s� 

asigure nevoile turi�tilor în materie de cump�r�turi, bulevardul Primaverii va fi un alt punct de atrac�ie, în mod 

special pentru turi�tii români. 

Fiind un bulevard relativ mic ca lungime dar �i îngust, m�rginit de copaci, acesta va avea cu atât mai mult un 

aspect pl�cut, dac� blocurile care g�zduiesc spa�iile comerciale vor avea fa�adele renovate cu o arhitectur� 

schimbat� care s� aduc� aminte fie de arhitectura antichit��ii roamane fie de stilul arhitectonic neoromânesc. 
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5. Implementarea transportului locuitorilor Bârladului dar �i a turi�tilor prin intermediul bicicletelor simple �i a 

bicicletelor duble în perioada martie-septembrie a fiec�rui an. 

 

                                                    
Municipalitatea va achizi�iona, în prim� faz�,  100 de biciclete duble pe care le va ânchiria locuitorilor �i 

turi�tilor. 

O dat� ce locuitorii vor fi obi�nui�i s� foloseasc� astfel de vehicole Prim�ria le va vinde c�tre ace�tia, iar pentru 

turi�ti va semna un contract cu o societate comerciala interesat�. 

Estimare cost municipalitate : 400000 euro (un vehicol costa intre 3000 si 5000 de euro in functie de  numarul de 

locuri ale acestuia) 

Surse de finan�are: 

- Bugetul local 

- Parteneriat public privat; 

 

5.Reabilitarea fa�adelor blocurilor situate în apropierea principalelor artere de circula�ie. 

Aceasta presupune integrarea în peisajul urban a blocurilor f�cute în perioada comunist� prin transformarea 

acestora în spa�ii moderne �i creative de publictate exterioara sau în adevarate galerii de arta în aer liber. 

Reabilitarea acestor blocuri se va face prin parteneriat public privat. 
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6.Redenumirea strazilor ora�ului în func�ie de evenimentele istorice tr�ite de na�iunea român� dar �i de ora�. 

Actualul bulevard Republicii, care este principalul drum ce sec�ioneaza ora�ul dintr-un cap�t al acestuia în 

cel�lalt, pe o distan�� mai mare de 5 km,  va fi „spart” în mai multe bulevarde:  

B-dul ��rii de Jos, din care vor pleca str�zi ce vor avea numele legate de aceasta perioada: Str. �tefan cel Mare, 

Dimitrie Cantemir, etc; 

B-dul Principatelor Unite cu str�zi precum Al. Ioan Cuza, Elena Rossetti, Mihail Kog�lniceanu, etc. 

B-dul Regal din care se vor ramifica strazi  precum :Regele Carol I, Regele Ferdinand, Regina Maria, etc. 

B-dul Republicii cu str�zi precum Republica Elena, Federa�ia Rusa, etc. 

Denumirea fiecarei strazi ce va avea leg�tur� cu o alt� �ar� va trebui s� devin� un adevarat eveniment pentru ora�, 

iar prim�ria se va asigura c� de fiecare dat� când se întâmpla acest lucru un reprezentant al acestei ��ri, în 

România, s� se afle la Bârlad, iar în aceast� zon�, �ara respectiv� s� constuiasc� un mic monument închinat 

prieteniei dintre ��rile noastre sau un monument  reprezentativ, legat de propria cultur�. 

 

 

Pilonul III. Educa�ional 

Probabil cel mai important dintre cele 3 piloni ai acestui proiect, acesta include mai multe subpuncte: 

1.Crearea unei universit��i de stat la Bârlad-Universitatea „Academia Bârl�dean�” 

a) Infrastructura tehnica 

Universitatea va fi unic� în Romania �i chiar în Sud-Estul Europei �i asta în primul rând prin sistemul de 

func�ionare �i prin amplasamentul s�u. 

Aceast� Universitate va fi creat� pe sistemul universit��ilor de prestigiu din vestul Europei �i SUA.Centrul 

universitar va fi în acela�i loc cu campusul universitar, iar intrarea în campusul universitar va fi f�cut� dupa un 

anumit program la fel ca �i ie�irea. 

Bârladul dispune deja de un asemenea spa�iu ce va trebui doar compartimentat ca atare, astfel încât s� asigure 

cele mai bune condi�ii de studiu. 

Aceast� cl�dire este Uzina de Rulmenti Bârlad, care în ultima perioada �i-a redus drastic num�rul de muncitori �i 

perimetrul de lucru, iar arhitectura ei este una impun�tore, potrivita pentru o astfel de loca�ie. 

Cl�direa ar trebui achizi�ionat� de statul român de la proprietarul turc, uzina urmând sa fie mutata în cl�direa 

actualului Centru de Afaceri. 

Loca�ia U.R.B.  dup� renovarea �i compartimentare va deveni cel mai important centru universitar din România, 

care s� asigure, în prima faz�, la nivel de infrastructur�, cele mai bune conditii: s�li de curs, amfiteatre, s�li de 

sport, laboratoare, s�li de proiec�ii, Bibliotec�, s�li de protocol, apartamente pentru profesori �i studen�i, parc�ri, 

etc. 
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b) Infrastructur� educational� 

Universitatea va avea ca principal obiectiv ca absolven�ii s�i sa devina cei mai buni experti în domeniu, cel pu�in 

din sud-estul Europei, dac� nu chiar din Europa. 

Universitatea va avea ca  specializare pentru facult��ile sale, domenii ce pot avea un impact direct asupra 

ora�ului, care sa conexeze cu acesta fie prin leg�tura cu istoria, tradi�iile sau dezvoltarea acestuia. Din acest punct 

de vedere principalele facult��i pe care le consider oportune sunt: 

 

Facultatea de Limbi Str�ine cu specializare: român�-rus�, român�-greac�, român�-rus�-greac�. Cea mai 

important� dintre faculta�i va asigura un flux mare de studen�i pentru fiecare specializare. 

- 30 de studen�i pentru fiecare an de studiu. 

Facultatea de Limbi Straine al�turi de cea de Educatie Fizic� �i Sport va sigura faima viitorului centru universitar 

Bârlad �i în afara grani�elor ��rii.  

5 locuri, în fiecare an vor fi acordate pentru cei mai buni studen�i ru�i, iar 5 celor mai buni studen�i greci, gratuit 

de c�tre statul român, pentru cei care doresc s� studieze în �ara noastr�.  

• Fiecare dintre cele 3 specializ�ri va avea obligatoriu ca limb� de studiu �i limba romana, astfel cel putin 

10 studen�i pe an, greci �i ru�i vor înv��a limba român�, vor cunoa�te tradi�iile noastre �i vor duce mai 

departe în ��rile lor, faima Bârladului, f�cându-i �i pe al�i concet��eni s� î�i doreasc� s� viziteze �inutul 

„Terra Berladensis”. Mai mult, familiile lor, care vor dori s� ii viziteze, vor veni la Bârlad în calitate de 

turi�ti �i vor cheltui bani în ora�, asigurând un alt flux de turi�ti.  
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Facultatea de Arheologie Vasile Parvan-a�a cum am prezentat �i mai sus, este de notorietate c� Bârladul se 

afl� intr-o zona cu bogate vestigii arheologice, naturale sau umane, iar asta nu ar face decât ca studen�ii acestei 

facult��i s� poat� veni în contact cu aceste descoperiri , ba chiar s� ajute la realizarea unor noi descoperiri �i la 

prezervarea acestora.  

-maxim 10 de locuri /an.  

• Prima ac�iune în for�� a acestei facult��i va fi reconstruc�ia Cet��ii de P�mânt facut� de �tefan Cel Mare la 

Bârlad. Cetatea va fi construit� de studen�ii la Arheologie cu materialele din epoca Evului Mediu �i cu 

aceea�i tehnic�. 

 

Facultatea de Arte Frumoase, cu 2 sec�ii: 

Pictur�, renovare �i expertiz� tehnic� (Nicolae Tonizza); 

Sculptura, renovare �i expertiza tehnic� (Marcel Guguianu sau I.C Dumitriu Bârlad);  

-maxim 10 locuri /an pentru fiecare specializare. 

 

 Facultatea de Educa�ie Fizica  �i Sport, ce va avea 2 sec�ii :  

Educa�ie fizic� �i sport -maxim 30 de locuri/an;  

Kinetoterapie -maxim 10 locuri/an- 

- importan�a acestei facult��i a fost relevat� pe larg în descrierea Pilonului I. 

1  loc gratuit va fi oferit în fiecare an pentru 1 elev din Bârlad. 

• Facultatea va oferi suportul academic juc�torilor de rugby a echipei din Bârlad. 

 

Facultatea de Ospitalitate �i Gastronomie, ce va avea mai multe sec�ii printre care: 

Management în turism- maxim20 de locuri/an;  

Gastronomie -maxim 30 de locuri/an; 

 

Grup �int�: elevi eminen�i din România, Grecia, Rusia �i nu numai. 

Nume universitate: Academia Bârl�deana. 

Locuri de munc� provizorii: muncitori în renovarea  cl�dirii �i utilarea acesteia. 

Locuri de munc�  permanente: profesori universitari, administrator, personal de între�inere, etc. 

Estimare cost: 60 milioane euro 

Surse de finan�are: 

- Fonduri structurale europene; 

- Fonduri guvernamentale; 

- Sponsoriz�ri private; 
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2.Transformarea actualului Liceu Teoretic Mihai Eminescu în Colegiul Na�ional  Mihai Cristoduro Cerchez. 

Liceul va fi transformat în Colegiul Na�ional cu specific uman-limbi str�ine �i pe lâng� clasele de limba englez� 

�i limba francez� va exista o clasa de limb� rus� �i o clas� de limb� greac�. 

Liceul va avea �i dou� burse care vor fi acordate celor mai buni elevi la limba rus� �i greac�, proveni�i din �colile 

generale din Bârlad. Ace�tia pe baza notelor ob�inute în liceu vor intra gratuit �i f�r� concurs la Academia 

Bârl�deana, Facultatea de Limbi Str�ine. 

 
Liceul Mihai Eminescu ini�ial trebuia s� devin� liceu militar �i a fost construit asemeni unui liceu militar cu 

internat. Datorit� arhitecturii sale acesta va fi transformat într-un Phanteon al personalit��ilor enumerate în 

introducere, care �i-au legat numele de ora�ul Bârlad, inspirând astfel zecile de elevi care ii vor trece pragul. 

Actualul Liceu Teoretic ad�poste�te �i cea mai mare biblioteca liceal� din Moldova. 

Colegiul Na�ional Mihai Cristoduro Cercehez va fi un colegiu de talie european�, cu profesori de ce mai înalt� 

calitate umana �i profesional�. 

Liceul va avea propria uniforma atât pentru elevi cât �i pentru  profesori, steag �i stema, iar to�i elevi vor fi 

sus�inu�i c�tre performan��. 
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Estimare cost: 300000 euro 

3. Alegerea unei �coli generale din Bârlad unde se va preda în loc de limba franceza �i engleza, a�a cum este 

acum, limba rus� �i greaca, înc� din clasa a doua de ciclu primar. 

La fel ca în cazul Colegiului Na�ional aceast� �coal� va avea dreptul s� acorde 2 burse, dupa examenul de 

capacitate: 2 dintre cei mai buni elevi ai �colii, cu cele  mai bune rezultate la limba rusa �i la limba greac�, vor 

intra f�r� examen la Colegiul Na�ional Mihail Cristoduro Cerchez la clasele de limb� rus� �i greac�. 

 

4.Reorganizarea Grupului �colar Industrial Alexandru Ioan Cuza.  

În cadrul acestei institu�ii de înv���mânt se va pune accentul mult mai puternic pe segmentul servicii, pentru a 

educa tinerii în spiritul adev�rat al ospitalit��ii �i a bunului sim�, al oferirii de servicii de calitate fie c� acestea 

sunt servicii de contabilitate, protec�ia consumatorului, servicii hoteliere sau alimenta�ie public�. 
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Sumarizare estimativ� a investi�iilor proiectului 

Terra Berladensis 
 

Sumarizare investitiilor 

Proiect 
Valoare 
estimativa a 
investitiei (euro) 

Sfânta Cruce �i Gr�dina Terra Berladensis 100000000 
Aqua Park 300000000 
Stadionul de Rugby 20000000 
Gr�dina Zoo Sakura 500000000 
Bâlciul de Sfântul Ioan 200000 
Festivalul de Teatru VIP 500000 
Achizi�ia biciletelor  400000 
Academia Bârl�dean� 100000000 
Panteonul personalit��ilor bârl�dene în cadrul Colegiului Na�ional Mihail 
Cristoduro Cerchez. 300000 
Realizarea de grupuri statuare reprezentative pentru Bârlad 5000000 
Renovare �i modernizarea parc�rilor �i trotuarelor  600000 
Rebilitarea �i supral�rgirea sta�iei de epurare a apelor uzate 1000000 
Reabilitarea esteic� a blocurilor 2000000 
Fond  desp�gubiri proprietari 20000000 

  Total 1050000000 
  
 
 

„Poti visa, crea, proiecta si construi cel mai frumos loc din lume, dar ai nevoie 
de oameni pentru a-ti transforma visul in realitate.” 

 
                                                                                 Walt Disney 

 
 
 

 
 

Multumesc! 


