
 Tismana turistică

Ghid pentru turişti
tipărit de revista „Sămănătorul”

Apare trimestrial în parteneriat cu Primăria
şi Consilul Local al oraşului Tismana

Nr. 4 / Nov. 2016. Ghidul turistic gratuit apare contractual în 56 de
exemplare pentru Primăria şi Consilul Local al oraşului Tismana

invocând Legea privind susţinerea şi promovarea culturii scrise nr. 186/
2003 şi a Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general.

Exemplar gratuit la
chioşcul CNIPT

Tismana.
Cu plată sau gratuit

la pensiuni turistice şi
asociaţii.

Sezonul festivalurilor de toamnă

Festivalul

Castanului 2016



ORAŞUL TISMANA - Statutul său de-a lungul istoriei

Tismana este un oraş din judeţul Gorj, Oltenia, România. Localitatea este
binecunoscută deoarece, la nord, pe Valea râului Tismana se află Mănăstirea Tismana,
unul din primele monumente de arhitectură religioasă din Ţara Românească, alături de
mânăstirile Vodiţa, Cotmeana şi Cozia. De-a lungul timpului, Tismana a fost, respectiv, în
această ordine, târg al păstorilor în epoca precreştină, oraş când scaunul Banatului de
Severin se mută în sec. 15, mai întâi la Tismana, apoi în sec. 16 la Strehaia, iar la Craiova
în sec. 17, cetate, târg, comună reşedinţă de plasă, staţiune climaterică, comună şi, în
final, prin referendum local, validat oraş în anul 2004. Începând cu data de 16 iulie 1973
fostul sat Tismana (Gorj), alături de alte 13 localităţi, se declara, experimental, sat de
interes turistic denumit "sat turistic". Ordinul ministrului turismului 744/1973 dorea o
reparare a degradării statutului localităţii climaterice Tismana la nivel de sat, prin declararea
ei ca „sat turistic”. În realitate, Tismana n-a fost „sat turistic” decât prin acel ordin.
Securitatea interzicea cazarea turiştilor străini în locuinţele particulare.

Detalii: https://ro.wikipedia.org/wiki/Tismana
La Tismana se execută covoarele Tismana şi Oltenia simboluri ale artei tradiţionale

meşteşugăreşti, iar vânatul există din abundenţă pentru că teritoriul oraşului cuprinde o
parte din Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei şi se învecinează la nord cu Parcul
Naţional Retezat.

Principala activitate economică, de importanţă naţională, o reprezintă producţia de
energie electrică prin două din hidrocentralele Sistemului Hidroenergetic Cerna - Motru -
Tismana. Acest complex hidroenergetic a făcut parte din Planurile de amenajare a apelor
din România.



Rezervaţia naturală numărul 2.429 - Piatra
Andreaua,  din satul Sohodol, cu suprafaţa de 1,00
ha. Zona a fost în studiu, în vederea înaintării
procedurii de custodie între Primăria Tismana şi
Autoritatea Teritorială pentru Protecţia Mediului
(APM). S-au făcut peste 100 fotografii şi s-a cercetat
mediul, constatându-se că în afara considerentelor
geologice deosebite, aici  trăiesc specii rare de faună
şi floră, relicte glaciare din vremuri ce au spravieţuit
dispariţiei în decursul timpurilor geologice.

Monumente ale naturii, arii naturale protejate

Sohodol

Intrarea în
peştera

Fuşteica -
Peştera

preotului,
(lat. fustus

= toiag)

 Staţia de Captare Izvarna care
alimentează cu apă potabilă  Craiova

Rezervaţia naturală numărul 2.431
Izvoarele Izvarnei,  din satul Izvarna, cu suprafaţa
de 500,00 ha. Zonă aflată în procedură de custodie
între Primăria Tismana şi APM.

Rezervaţia naturală numărul 2.431
Izvoarele Izvarnei,  din satul Izvarna, cu suprafaţa
de 500,00 ha.

Iazul morii şi moara Izvarna,
sec. al XVIII-lea

Vedere generală de
deasupra Peşterii Fuşteica

Bazinul de azi al
marelui izbuc (izvor

vaucluzian) de la
Izvarna. În sec. al XIX-
lea,  mâna concomitent
o moară şi un gater ale

obştii de moşneni

Izvarna



Monumente ale naturii, arii naturale protejate

Rezervaţia naturală numărul 2.433 -
Peştera Gura Plaiului, din satul Topeşti, cu
suprafaţa de 10,00 ha

Amplasare: La nord de satul Topeşti pe
dealul Gura Plaiului. La vest dealul este delimitat de
drumul care duce la Piscuri, la est Valea Pârgavului,
la nord poteca spre Ponor, la sud terenuri particulare
pentru păşunat.

Rezervaţia naturală numărul 2.436 - Cotul cu Aluni, aparţinând oraşului
Tismana, cu suprafaţa de 25,00 ha

Amplasată în raza Ocolului Silvic Tismana, UP V, ua: 10AB. Suprafaţă conform
amenajamentului 26,5 ha.

Vecinătăţi: în nord-vest se prelungeşte cu Cracul Cotul cu Aluni, în sud şi sud-est
este vecin cu Faţa Culmii respectiv, păşunea satului Topeşti iar la nord găsim arboret de
fag în amestec cu tei. Elemente caracteristice, arboret de amestec, ua 10A = 4TE, 1GO,
3CA, 2AL T (tei, gorun, castan, alun) şi ua 10B = 3TE, 3CA, 3DT, 1AL T, vârsta 110 ani,
lucrări executate de către ocolul silvic: tăieri de igienă. În aceeaşi zonă, se află Pădurea
de castani Eroni.

Numai în această zonă creşte, pe arii largi, alunul turcesc a cărui înălţime se
apropie de cea a arborilor din jur. Înspre sud, creşte nucul şi castanul comestibil, rezervaţia
fiind vecină cu Pădurea Eroni. Pe culmea Cracul Cotul cu Aluni creşte şi o frumoasă
pădure de liliac alb şi rozaliu.

Cotul cu aluni dintre Culmea Topeşti şi pădurea Eroni

Topeşti

Faţa Culmii



Rezervaţia naturală numărul 2.437 -
Rezervaţia botanică Cioclovina, aparţinând
oraşului Tismana cu suprafaţa de 12,00 ha

Amplasată în raza Ocolului Silvic Tismana,
UP IV, ua: 34D, 37C, 38B, 40B, 41B, 23D, 23B.
Vecinătăţi: nord – arboret de fag în amestec cu brad,
vârsta 60-70 ani, în sud, Pădurea Pocruia, rezervaţie
naturală, la est, arboret de fag în amestec cu tei,
50-60 ani,  la vest,  arborete de amestec de fag cu
diverse şi brad, 70-150 ani, proprietatea Ocolului
Silvic Tismana.

Rezervaţia naturală numărul 2.438 -
Pădurea Tismana-Pocruia, aparţinând oraşului
Tismana cu suprafaţa de 51,60 ha

Amplasată în raza Ocolului Silvic Tismana,
UP V, ua: 14F, 17, 23C, 23B, 25C, 34B, 34C.
Suprafaţa: 49,9 ha. Vecinătăţi: N – arboret de fag în
amestec cu castan, vârsta 130 ani, proprietatea
Ocolului Silvic Tismana, S-E Dealul Pocruii, V-
Culmea Pocruii

Rezervaţia naturală numărul 2.445 -
Cornetul Pocruii, din satul Pocruia  şi oraşul
Tismana, cu suprafaţa de 70,00 ha

Amplasat în raza Ocolului Silvic Tismana,
UP V, ua: 6D, N, C, E21BC. Vecinătăţi: nord – arboret
de fag vârsta 120 ani, proprietatea OS Tismana,
vest - Dealul Pocruii, sud – pădure de amestec fag
cu qvecinee, proprietatea Ocolului Silvic Tismana

Rezervaţia naturală numărul 2.443 -
Muntele Oslea, aparţinând oraşului Tismana şi
comunei Padeş, cu suprafaţa de 280,00 ha
Este cel mai înalt vârf din Munţii Vâlcan, 1946 m.
Vecinătăţile Masivului Oslea:  la N se află Parcul
naţional Retezat, la E - Valea Jiului de vest, la V -
Valea Cernei, la S- Muntele Bou.

Situaţia ariilor naturale protejate din Tismana
 cu act de creare, Decretul 174/1982

Preluate în Anexa Nr.2 la legea 5/2000, ulterior nepreluate, exploatate, dar care ar
trebui protejate din nou, reîmpădurite şi date în custodie. Recomandăm vizitarea.
Nr. Denumire                    Supraf.    Tip   Cat. UICN     Info
278 Dumbrava TISMANEI  363,1 ha   mixt    IV Între localităţile Vânăta,
Godineşti, Peştişani-Seuca
272 Padurea GORGANU   21,3 ha  forestier  IV Lângă „Cornetul-Pocruia”



Monumente istorice (Institutul Naţional al Patrimoniului)

389 GJ-II-m-B-09412 Biserica
"Buna Vestire" sat TISMANA; comuna
TISMANA, 1720, ref. sec. XX

390 GJ-II-a-A-09413 Mănăstirea
Tismana sat TISMANA; comuna TISMANA
1377-1378, cu adăugiri ulterioare

391 GJ-II-m-A-09413.01 Biserica
"Adormirea Maicii Domnului" sat
TISMANA; comuna TISMANA 1377-1378

392 GJ-II-m-A-09413.02 Paraclisul
"Sf. Ilie" sat TISMANA; comuna TISMANA,
1650, ref. 1782

393 GJ-II-m-A-09413.03 Turn
clopotniţă sat TISMANA; comuna
TISMANA sec. XVII,ref. sec. XIX

394 GJ-II-m-A-09413.04 Stăreţie sat
TISMANA; comuna TISMANA sec. XVII,ref.
sec. XIX

395 GJ-II-m-A-09413.05 Chilii sat
TISMANA; comuna TISMANA sec. XVII,ref.
sec. XIX

396 GJ-II-m-A-09413.06 Incintă cu
turnuri de colţ sat TISMANA; comuna
TISMANA 1646-165, ref. sec.XIX

397 GJ-II-a-A-09414 Ansamblu
schitului Cioclovina de Jos sat
TISMANA; comuna TISMANA 1715

398 GJ-II-m-A-09414.01 Biserica
"Sf. Voievozi” sat TISMANA; comuna
TISMANA 1715

399 GJ-II-m-A-09414.02 Stăreţie sat
TISMANA; comuna TISMANA 1912

400 GJ-II-m-A-09414.03 Chilii sat
TISMANA; comuna TISMANA

401 GJ-II-m-B-20269 Ruinele
bisericii "Sf. Ilie" a schitului Cioclovina de
Sus, sat TISMANA; comuna TISMANA,
1714

Lista monumentelor istorice din România a fost actualizată, ca anexă la
Ordinul Ministrului Culturii, nr. 2.361/2010, publicat în Monitorul Oficial al României,
anul 178 (XXII), Nr. 670 bis, vineri 1 octombrie 2010, având un caracter oficial şi
legal. A fost totuşi omis statutul de oraş al Tismanei, în listă fiind trecută comuna !

389

390 391

392 393

395

401

398

395



Detalii monumente istorice, alte lăcaşuri de cult

Oraşul Tismana, legănul ortodoxiei
româneşti, are 11 sate aparţinătoare dar peste 17
biserici şi schituri de cult creştin otrodox, două biserici
de alt cult, rar vizitate şi cu câţiva enoriaşi.

Cele mai vechi lăcaşuri de cult avizate de
Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi
Siturilor Istorice (C.N.M.A.S.I.) sunt:

    Mănăstirea Tismana atestată prin hrisovul
lui Dan Vodă, dat în Argeş la 3 oct. 1385, biserica
fiind mai veche (1364). Radu Vodă (1374-1384)
înlocuieşte biserica din lemn la 1364, cu o biserică
din zid, fiind terminată de Dan Vodă fiul lui Radu, la
1385, Mircea Vodă "isprăvind ce era nesfârşit".

    Paraclisul cu o turlă este zidit din piatră
pe vremea lui Matei Basarab, la 1650. Iniţial era
destinat modernizării bolniţei mânăstirii care exista
la orice mânăstire de tip athonit dar după un incendiu
a fost restaurat la 1772, suferă stricăciuni în luptele
dintre turci şi austrieci, din nou refăcut la 1782 şi
târnosit în paraclis cu hramul Sf. Ilie, în sec al XIX-
lea.

Schitul Cioclovina de Jos, C.N.M.A.S.I. 25
B 263 Tismana, datat din anul 1715. În 1668, se
aminteşte pe Cioclovina de o biserică din lemn căreia
Radu postelnicul Ştirbei îi dăruieşte o vie, pe locul
căreia s-a ridicat la 1715 biserica schitului de astăzi
şi chiliile. Zugrav Mihail Tutandin din Tismana. Printre
donatori: Arhim. m-rii Tismana Spiridon, Nicodim
egum. m-ri i Tismana. Se dovedeşte însă că
Cioclovina era locuită de încă din sec. al XVI-lea
deoarece caligraful Macarie scrie aici o psaltire în
anul 1573.

Schitul Cioclovina de Sus, clasif icat
C.N.M.A.S.I. 25 B 264, datat 1714 este zidit după
Anuarul Mitropoliei Olteniei în anul 1711 de serdarul
Cantacuzino. A fost refăcut în anii 2004- 2005, ÎPS
Teofan sf inţind Schitul Cioclovina de Sus la
06.08.2005, cu hramul Schimbarea la Faţă a
Domnului (Pobrejenia) Ctitor este şi Obedeanu Pătru,
mare serdar şi armaş, care a mai făcut danii bisericii
Işalniţa Dolj, bisericii  Dobrosloveni, Olt şi la
manastirea Jitianu - Dolj.

Biserica „Buna Vestire” de la intrarea în
defileul Văii Tismanei, atestată în anul 1720, pe locul
alteia mai vechi. In spaţiul cimitirului Tismana.

Mormântul Sf. Nicodim de la Tismana

C.N.M.A.S.I. 25 B 261 Tismana

C.N.M.A.S.I. 25 B 264 Tismana

C.N.M.A.S.I. 25 B 263 Tismana

C.N.M.A.S.I. - 25 B 262 Tismana



Metocuri sau metohuri
Metohurile cele mai vechi din apropiere ce

ţineau de Mânăstirea Tismana se găseau în satul
Seuca, Gorj, Dealul Sporăşti, Ploştina Dragoeştilor,
Dealurile Mociorliţa  şi Teiuşul, la nord de Gornoviţa
şi pe Valea Pocruii. Lângă păstrăvăria mânăstirii, în
anul 1867 exista încă, “Schitul Sfântului Antonie”. Au
existat metohuri ale mânăstirii Tismana în toată
Oltenia, precum şi sate care erau scutite de anumite
dări pentru paza mânăstirii sau alte porunci domneşti.
Satele însă nu erau metohuri.

Alte biserici construite:(Din Anuarul
Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1941)

Biserica din oraşul Tismana – centru, din
zid în Mahalaua Prundu la 1885, în locul celei de la
1835, hramul "Izvorul Tămăduirii", reparată 1902 şi
1937. Filială biserica "Sf. Nicolae" Vânăta, datată din
anul 1862, din lemn, refăcută cu lemnărie de la
biserica Seuca, pe locul celei vechi, arsă din cauza
bolii antrax, popular dalacul sau buba vânătă de unde
şi redenumirea satului Groşani în satul Vânăta.

Biserica din oraşul Tismana-Ungureni,
construită din zid la 1922, sfinţită în 1932 cu hramul
"Sf. Arhangheli". Biserică filială, "Buna Vestire", 1720,
cimitirul serveşte şi bisericii parohiale Tismana. Are
casă parohială.

Bisericile din satul Pocruia (una din lemn,
alta din piatră) construite după ce vechea biserică,
de pe Valea Pocruii, nu a mai fost folosită şi de
sohodoleni, ei construindu-şi propriul locaş de cult.

Biserica din satul Costeni, jud. Gorj (bis. Sf.
Nicolae, c. 1770, reclădită din lemn 1841—1843 şi
de zid 1902—1912.

Biserica din satul Izvarna, jud. Gorj (bis. de
lemn Sf. Gheorghe, 1803 sau c. 1815, construită de
preotul Ghiţă Izverceanu, dispărută, refăcută de zid
1899

Biserica din satul Celei, biserică parohială cu
hramul Cuvioasa Paraschlva, construită din lemn In
1885, reparată In 1936, in stare bună. Biserica filială
cu hramul „Sf. Nicolae", în satul Costeni, construită
din zid tn 1902—1912.

Biserica din satul Topeşti, biserica parohială
din zid la 1927, hramul Sf Nicolae, filială Gornoviţa.

Biserica din satul Vâlcele, 1864 din lemn,
construită din piatră cioplită în 1923, hramul "Toţi
Sfinţii". C.N.M.A.S.I. 25 B 167 sat Gornoviţa

C.N.M.A.S.I. 25 B 213 sat Pocruia

Ungureni

Vânăta

Tismana-centru



Muzee, monumente ale eroilor

Muzeul Costumului Popular Gorjenesc
Tismana. Se deschide la 10 iunie 2007, primul muzeu
al costumului popular gorjenesc din istoria judeţului,
având piese unicat costume populare din secolul al
XIX-lea.

Muzeul Mânăstirii Tismana a fost printre
primele muzee înfiinţate în judeţul Gorj, la iniţiativa
Societăţii “Dorna Tismana”, înfinţată în anul 1908
tocmai pentru a emancipa Valea Tismanei prin
construcţia de vile, amenajarea Parcului Dendrologic
şi a Fântânii Chihaia, organizare la mânăstire a unui
muzeu iar în sat bibliotecă şi şcoală nouă. Apoi, la
mânăstire, în 1732 pictura a fost refacută iar în 1766,
a fost aplicată o nouă frescă. Aceasta, a fost apoi
extrasa în 1955 şi încorporată în pereţii muzeului
mânăstirii si pe coridoarele chiliilor. Două vitralii do-
nate Paraclisului de familia George Coşbuc, la
moartea fiului lor şi un vitraliu al lui George Sfetea au
fost mutate şi ele în muzeu.

Monumentul eroilor din centru Tismana.
Monumentul din centrul Tismanei a fost sfinţit

în august 2002.  A fost o construcţie controversată,
dar erau veterani de război care au luptat alături de
cei cărora li s-a ridicat monumentul. Ei meritau tot
respectul iar veteranii de război trebuie să-şi ducă
misiunea până la capăt. Să ne arate nouă, celor de
azi, că jertfa de sânge a consătenilor lor nu a fost în
zadar. Familiile celor dispăruţi n-au prejudecăţi
politice, ei au durerile războiului în oase. Şi pe lângă
biserici, ei au construit prin eforturi proprii monumente
ale eroilor în curţile bisericilor din  multe sate.

Monumentul căpitanului Ion Neferescu şi
fântâna din dealul Nereaz, satul Gornoviţa (vechea
denumire din sec. al XIX-lea era dealul Mereaz, după
merii ce creşteau aici). După ce dealul a fost cedat
eroilor neamului de către rege – mare parte lui
Neferescu – aceştia au plantat vii şi castani pe lângă
Castanii Seculari din Nereaz, declaraţi deja Monu-
ment al Naturii de către Soc. de Geografie din Paris,
la propunerea Societăţii Dorna Tismana, ca element
izolat al Parcului dendrologic Chihaia.

In imagini: monumentul din centrul oraşului Tismana şi
monumentul din dealul Nereaz, sat Gornoviţa



Trasee şi poteci turistice

Pensiuni, vile şi moteluri

Trasee marcate de Salvamont Gj.
18. Mânăstirea Tismana - Valea

Bistiţei - Creasta Masivului Vâlcan, 9 ore.
19. Mânăstire- Cioclovina - Merişor -

Piatra Tăiată a Iorgovanului - Păltinei -
Lespezele - Boul - Şaua la Suliţi, 8 ore.

20. Tismana - Valea Pocruii -Lacul
Valea Mare, 5 ore.

Trasee turistice locale.
1. Mân. Tismana - Troiţa potecii -

Parcare/campare drum forestier - Popas
Troiţa cu masă - Schit Cioclovina de jos -
Vf. Cioclovina şi Schit Cioclovina de sus.

Retur pe alt traseu: Schit Cioclovina
de jos - Castel de echilibru - Drum forestier
- La triunghi - Cascada ascunsă - Mân.
Tismana. Durata 7 ore.

2. Mân. Tismana - Pădurea de castani Eroni - Steiul Daia - Culmea Topeşti -
Ruinele Schitului Mociorliţa - Drum Forestier - Peştera Gura Plaiului şi Bile, 7 ore.

3. Monumentul cpt. Neferescu din Nereaz. Cu auto, Calea Gornoviţei, oprire “La
Aritel”, apoi pe jos 10 min. până la Castanii Seculari, declaraţi monument al naturii.

Pensiunea Ecaterina.
Deschisă în sezonul de vară, de Sf. Paşti, de

Crăciun şi revelion. Str. Calea Târgu Jiului, mobil
0735 025 890. Dispune de un teren de mini-fotbal şi
unul de tenis, construite la standarde. În luna au-
gust, doritorii se pot înscrie la un concurs de tenis.

Din “Intersecţia Gară” pe str. Tismana,
Pensiunea Magnolia, deschisă permanent.

Vila URSU, fostă Vila Sfetea, deschisă per-
manent, restaurant, cazare în fostele camere locuite
de familia George Coşbuc şi George Sfetea,
cumnatul poetului. Aici a tradus G. Coşbuc  “Divina
comedie” a lui Dante.

Motel Tismana, arhondaric al Mânăstirii
Tismana, deschis permanent, restaurant, cazare în
camere cu 2 şi 3 paturi sau apartament, fiecare cu
baie sau duş şi WC.

Pensiunea Plaiul Castanilor - Gornoviţa, la
3 km de centrul CNIPTT, oferă printre altele, drumeţii
cu căruţa la ariile naturale protejate din zonele Eroni
şi Gura Plaiului. Specialităţi culinare, parc distracţii.



Festivaluri şi alte manifestări populare

15 august - Festivalul cântecului, jocului şi  portului gorjenesc
Pe lângă vechiul “Bâlci al păstorilor”, formatul actual al Festivalului Sântămăriei de la

Tismana datează din anul 1966.  Aici s-au lansat cei mai renumiţi solişti populari ai Gorjului.
Festivalul castanului (Organizat în jurul

datei de 10 oct.) - denumire populară a unei
manifestări dedicate proiectelor de salvare a
pădurilor de castan comestibil.

Proiectele de salvare vizează combaterea
cancerului de scoarţă al pădurilor de castani
Eroni şi Pocruia prin „vaccinarea” copacilor cu
un virus care nu atacă arborele ci doar ciuperca
declanşatoare a cancerului de scoarţă.

25 Martie - Târgul de primăvară “Buna
vestire“ sau BÂLCIUl Blagoveşteniei

Bâlci de primăvară pentru seminţe, oale,
ulcele şi străchini pentru dat de pomană de
sărbători, participă în ultima vreme păstrăvăriile,
pensiunile turistice şi firmele de artizanat.

Autorităţile locale, mai nou, organizează
pe lângă sărbătorile religioase şi mese pentru
săraci, înlocuindu-se astfel vechile “mese de
pomană” din curţile bisericilor. Sposorizare:
donaţii ale consilierilor şi localnicilor.

30 Nov. - Bâlciul “Sf. ap. Andrei“ -
Pocruia

Bâlci de toamnă pentru vase, putini,
butoaie, oale, ulcele, străchini, linguri de lemn,
postăvi, unelte şi accesorii pentru gospodărie.
În ultima vreme, accesorii ferăstraie mecanice
şi auto.

Festivalul răciturilor (Organizat de
ANTREC Gorj, de regulă la Vila Ursu) -
Participanţi: pensiuni turistice (Plaiul Castanilor
în imagine), restaurante, asociaţii de crescători
de animale, obşti de crescători de animale.



Pe lîngă numeroasele obiective
turistice cu caracter istoric şi cultural dar şi
mirificele arii naturale protejate, multe
declarate „Monument al naturii”: Peştera
Gura Plaiului, Pădurea de castani Eroni,
Cornetul Pocruii, Izvoarele carstice,
moara şi peştera Fuşteica de la Izvarna,
Piatra Andreaua şi moara cu butoaie de
la Sohodol, Vârful Cioclovina,  mai puteţi
vizita şi site-urile arheologice de la Cetăţui
- Topeşti (epoca bronzului) şi Steiul Coziei
- Sohodol (Paleolitic, unelte din piatră) şi
valea Tismanei, cu perla ortodoxiei
româneşti, Sfânta Mănăstire Tismana,
monument istoric şi de arhitectură.

În localităţile vecine, la 9 km se află
Casa memorială „Constantin Brâncuşi”
de la Hobiţa, tot la 9 km se af lă
Monumentul şi „Câmpia soarelui sau a
libertăţii” de la Padeş, de unde a pornit
revoluţia lui Tudor Vladimirescu. Iar de
acolo, încă 8 km, până la peştera şi Podul
lui Dumnezeu de la Ponoare.

Casa memorială “Constantin
Brâncuşi”, de la Hobiţa, menţinută în
forma din anul 1876. În apropiere,
rămăşiţele casei unde la 19 feb. 1876, s-a
născut Constantin Brâncuşi. De aici au
pornit rădăcinile şi sevele ce au hrănit op-
era lui Brâncuşi. "Când se întâmpla să dau
cu barda într-o grindă îmi aminteam de
glasul tatei, iar pietrele ce le-am dăltuit apoi
îmi aminteau de glasul mamei"

La Târgu Jiu găsiţi Ansamblul
monumental Constantin Brâncuşi,
alcătuit dintr-o suită de sculpturi
monumentale simbolice – singurele din
toată creaţia artistului situate în aer liber –

ridicate în prezenţa sa între 1937 – 1938,
înşirate pe acelaşi ax, pe o distanţă de 1753
m, închinate eroilor căzuţi pe câmpul de luptă
în primul război mondial : Masa Tăcerii,
Poarta Sărutului cu  Aleea scaunelor,
Coloana  Infinitului, are analogii cu stâlpii
de lemn romboidali, cu motive geometrice,
ciopliţi cu barda.

Cheile Sohodolului de la Runcu.
Pârâul, Sohodol izvorăşte de sub Vf. Şiglăul
Mare(1682m), înălţime ce se leagă printr-o
culme domoală cu Vf. Straja.

Amenajarea hidroenergetică
Clocotici. Face parte din Complexul
hidroenergetic Cerna – Motru – Tismana.
Amenajarea constă în două baraje şi o
centrală hidroelectrică. Traseul prezintă
interes turistic prin accesibilitate (şosea
betonată), privelişti încântătoare (zonă
împădurită, căi de acces supraetajate), oferite
succesiv (datorită serpentinelor), iar la capătul
traseului (lacul Vâja) sunt de admirat mai
multe panorame, inclusiv golul alpin al
munţilor Oslea.

Spre vest, oraşul Baia de Aramă.
Vechi centru de prelucrare a aramei. Încă se
mai văd varniţe vechi şi bulgări cocsificaţi.
De acolo, dintr-o peşteră, ţâşneşte un gros
afluent al râului Bulba şi tot de acolo începe
Valea Găinii.

Urmează renumita localitate Ponoare
unde puteţi vizita Peştera Bulba, Peştera
Ponoare şi podul natural unic din ţara
noastră, numit Podul lui Dumnezeu.

 Traversând  Dealul Pădurii de liliac,
găsim Lacul Zăton. care se umple pe timp
ploios şi se scurge treptat prin peştera
Ponoare, ieşind în jos de Podul lui Dumnezeu.

Puncte turistice la Tismana şi în localităţile vecine



Mijloace de transport
Trăim vremuri noi ! Reţeaua Internet

ne oferă azi o căutare rapidă, cu date în
timp real, asupra mersului autobuzelor şi
microbuzelor pe traseul Târgu-Jiu -
Tismana, tur sau retur.

Tot ce trebuie să faceţi, este să intraţi
pe site-ul http://www.autogari.ro ,  iar pe
prima pagină (vedeţi imaginea de sus) veţi
găsi butonul “Căutare” care vă conduce
spre  trei ferestre unde scrieţi Targu Jiu,
Gj în cea de sus, Tismana, Gj în fereastra
mijlocie iar în cea de jos, data când doriţi
să călătoriţi. Apoi apăsaţi butonul Caută

Pentru înapoiere de la Tismana, veţi
înlocui textul din fereastra mijlocie cu textul
de sus şi data plecării. Apăsaţi apoi, Caută

Pe pagina cu rezultatul căutării veţi
găsi un tabel cu ora plecării, ora sosirii,
durata de mers, compania de transport,
telefonul operatorului sau şoferului.

De la Tismana la Târgu Jiu pleacă
autobuzele/micobuzele a trei companii de
transport: Marmir SRL, la orele 5:00, 6:30,
10:00, 13:15, 14:30, 18:30, telef. +4-0253-
227.877, Expres Transport SA /(Autogara
Tg-Jiu), la orele 11:37, 17:22, telef. +4-
0353-806.666 şi +4-0754-096.294, J&R
CAR ARAD, la orele 13:30, tel. +4-
0357.444.111 şi +4-0374-005.050

De la Târgu-Jiu la Tismana pleacă
Marmir SRL, la orele 7:10, 11:30, 13:10,
15:15, 16:45, 20:10, telef. +4-0253-227.877,
Expres Transport SA /(Autogara Tg-Jiu), la
orele 04:55, 13:45, telef. +4-0353-806.666
şi +4-0754-096.294, J&R CAR ARAD, la
orele 07:00, tel. +4-0357.444.111 şi +4-
0374-005.050. Preţ 7 lei, Tismana-TgJiu

Există şi variante de a folosi alte
trasee de transport ce duc spre localităţi
învecinate sau nu.

 Cursele indirecte care se pot lua
din Tismana (de la gară sau centru,
interesaţi-vă !) sunt: Motru, GJ ; Baia De
Arama, MH ; Apa Neagra, GJ ; Obarsia
Closani, MH ; Cerna Sat, GJ

UTILE:
Mersul trenurilor
www.mersultrenurilorcfr.ro/

ETA - Autogara Expres Transport
SA (langa gara CFR Târgu Jiu)
Str. Nicolae Titulescu nr.5, Tel: +4-
0353-806.666,  Mobil: +4-0754-
096.294
http://www.autogari.ro/TarguJiu/



Octombrie 2016 - Festivalul castanului de la Tismana

http://gorjexclusiv.ro : „Primarul Marian Slivilescu a precizat că producţia de castane
s-a redus în ultima perioadă: „Producţia este mică, pentru că nici 10% din castanii de

acum 30 de ani nu mai sunt în vegetaţie. Estimez o producţie de 3-4 tone, ceea ce este
foarte puţin, pentru că de la noi se recoltau în urmă 20 de ani peste 120 de tone“.



Octombrie 2016 - Festivalul răciturilor de la Vila Ursu - Tismana



Scriitorul Serafim  Duicu, născut la Tismana

Serafim Duicu (n. 6 august 1938,
Tismana, judeţul Gorj – d. 19 octombrie 1996 a
fost un scriitor şi critic literar român născut la
Tismana. Serafim Duicu şi-a câştigat definitiv
consacrarea scriitoricească printr-o valoroasă
incursiune din perspectivă contemporană în
biografia a trei mari personalităţi istorice ale
Ardealului: Gheorghe Şincai, Samuil Micu şi Petru
Maior. Analiza totală a operei lui Samuil Micu, a
fost o premieră absolută în istoriografia literară
românească. Realizând un triptic monografic de
mare valoare şi sinteză referitor la Şcoala
Ardeleană, el a împlinit cu maximă fidelitate o
obsesie mai veche priv ind i luminismul
transilvănean. El a fost nu numai un critic şi istoric
literar, ci a avut şi o intensă activitate publicistică,
publicând articole de istorie şi critică literară în
revistele Vatra, Tribuna, Steaua, România
Literară, Cronica, Ateneu, Familia, Ramuri,
Convorbiri Literare, Orizont s.a. „Festivalul-
concurs de poezie şi eseu pentru elevi şi studenţi
Serafim Duicu” organizat de Direcţia Judeţeană
pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural
Naţional Mureş este numit în cinstea lui.

 Târgu Mureş, 2016 - La mormântul scriitorului Serafim Duicu

Imagine: Nicolae Băciuţ - Facebook



Locaţii utile pentru
turistul care vine

pentru prima dată în
Tismana

Pe o rază de 100
m din centru găsiţi ,
farmacia (spre Aleea
Digului) , dispensarul (str.
Tismana, spre sud),
centrul de permanenţă
(pe str. Brutăriei)
primăria, centrul de
informare turistică, sc.
primară, gradiniţa,
diverse magazine mixte,
legume-fructe, baruri,
jocuri de noroc. Vara
funcţionează piaţa iar din
Aleea Digului puteţi
contempla Lacul C.H.E.
Tismana-aval.

Pe str. Tismana,
spre nord circa 4-500 m,
autoserv ire produse
alimentare, mai departe
pe stânga Liceul
Tehnologic şi Coop. Arta
Casnică cu magazin de
prezentare, mărunţişuri.

Pe str. Mănăstirii, spre nord, găsiţi grupul de pictură, un magazin de unelte electrice,
materiale de construcţie, un salon de coafură, magazin alimentar, bar, atelier de covoare.

Festivalul cântecului, jocului şi  portului gorjenesc se află anul acesta la a 49-a ediţie



Adrese, telefoane şi e-mail-uri utile

Telefoane utile la
Tismana
Nu uitaţi prefixul GJ: 0253
Arta Casnica 374 151
BIR NOTAR IONASCU 374.402
CAB MED SLIVILESCU 374.432
CAB MEDIC BRANZAN 374.474
CAB MEDIC NANESCU 374.255
CAB Stomatologic, 0720.907.355
Salvamont  0725826668
GRUP POMPIERI 374.277
Grup Scolar Industrial  374 335
Jandarmerie, mb. 0749.066.387,
0768.478.500
Motel Tismana Nord 374 162
MĂNĂSTIRE  374.317
Ocolul silvic 374 318
OGA (SGA) TISMANA 374.239
Petrom SA, staţia loc., 374 377
POLITIA TISMANA         374.175
POMPIERII MILITARI 374.277
PRIMARIA Tismana - centrala:
0253/206101, FAX: 0253/206102

SUCCES NIC COM 374.358
ŞCOALA  POCRUIA        374.434
ŞCOALA  SOHODOL       374.461
Şcoala CELEI 374.413
Şcoala TOPEŞTI 374.484
Tabăra „Gura Plaiului” 374 238
Vila Ursu (fostă Sfetea) 374 489

TEL. UTILE TÂRGU JIU:
AGENTIA DE VOIAJ CFR : 211.924
INFORMATII CFR: 242.264
AUTOGARA 210.542
ACR 212.345

SITE-URI UTILE DIN SI DESPRE TISMANA

Site-ul Primăriei Tismana - http://www.primariatismana.ro/
Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Tismana:
http://www.infoturism-tismana.ro   tel. 0253 374 676
Tismana pe wikipedia: https://ro.wikipedia.org/wiki/Tismana
Mănăstirea Tismana pe wikipedia: https://ro.wikipedia.org/wiki/Mănăstirea_Tismana
Mănăstirea Tismana site arhivă:  http://www.tismana.ro/manastirea/start.htm
Stefan Ieromonahul - Viaţa Sf. Nicodim  http://www.tismana.ro/nicodim/index.htm
Revista „Sămănătorul” Tismana - http://www.samanatorul.ro/revista/arhiva.htm
Semănătorul wikipedia - https://ro.wikipedia.org/wiki/Sămănătorul
Istoria. Documentare - http://romaniainterbelica.memoria.ro/judete/gorj/
Costume populare - http://www.costumulpopular.ro/
Covoare oltenesti - http://www.costumpopular.ro/
Vremea: https://www.meteoblue.com/ro/vreme/prognoza/săptămâna/tismana_românia_664910
Serafim Duicu - https://ro.wikipedia.org/wiki/Serafim_Duicu
ALTELE
Consiliul Judeţean Gorj, http://www.cjgorj.ro/
Camera deputatilor, http://www.cdep.ro/

Centrul de servicii şi
informaţii turistice

Salvamont, Gorj: Blv.
Victoria, nr. 7A,Tg.-Jiu - tel.

0253.222.555
Salvare nr. unic 112 iar

alarmare nr. 0725826668
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CODURILE POSTALEALE
LOCALITATILOR

ORAŞULUI TISMANA

TISMANA 217495
Celei 217496
Costeni 217497
Gornovita 217498
Izvarna 217499

Pocruia 217501
Racoti 217502
Sohodol 217503
Topesti 217504
Valcele 217506
Vanata 217507

   Tismana - Târgu Jiu 30 km, Hobiţa 9, Padeş 9,
Baia de Aramă 14, Ponoare 18, Băile Hercul. 80.
  Târgu Jiu - Dr. Tr. Severin 84 km, Craiova 104,
Rm. Vâlcea 116, Bucureşti 297, Reşiţa 231,
Timişoara 304, Arad 310, Oradea 341, Baia Mare
450, Cluj Napoca 306, Deva 153, Alba Iulia 199,
Sibiu 214, Braşov 315, Iaşi 645, Vaslui 649, Foşani
449,  Bacău 523, Constanţa 563, Galaţi 516,
Tulcea 650. Vedeţi şi „Mijloace de transport.”

Ghid pentru turişti tipărit de revista „Sămănătorul”
© Copyright Semănătorul Tismana - 2016. Toate drepturile rezervate editorului Nicolae N.

Tomoniu şi Asociaţiei "Semănătorul Tismana". Orice reproducere parţială sau totală care nu are
ca scop folosirea personală ci reproducerea pentru un câştig individual, al unei firme private sau
de stat, va fi sancţionată conform legii. Suplimentul nu face obiectul Depozitului Legal al Bibliotecii
Naţionale a României. Conform site-ului http://www.bibnat.ro/ISBN-s21-ro.htm ghidul
„Tismana turistică” fiind o compilaţie de texte şi imagini ale revistei „Sămănătorul” intră la
categorii de documente care nu primesc cod ISBN, ca de pildă, publicaţii periodice;
partituri muzicale; documente cuprinzând informaţii de natură efemeră (de exemplu
materialele publicitare, orare, jurnale, agende, ghiduri ş.a.)


