Mănăstirea Icoana
FIȘĂ OBIECTIV TURISTIC
NR.
CRT.
1.
2.

INFORMAȚII SOLICITATE
DENUMIRE OBIECTIV
ADMINISTRATOR/PROPRIETAR

DESCRIERE

Mănăstirea Icoana
Arhiepiscopia Craiovei
Maica
stareţă
Monahia
Teodora Ilie

3.

PERSOANĂ DE CONTACT

4.

DATE DE CONTACT: ADRESĂ,
TELEFON, FAX, E-MAIL

Adresă: Sat Cărpiniş, comuna
Crasna,
judeţul
Gorj,
România;
Telefon: 0745.524.953

ATESTARE ISTORICĂ

Mănăstirea Icoana este o
mănăstire nouă, construită în
anul 1996.

5.

Obiectivul
este
situat
înComuna Crasna. Accesul se
face din:

1.

Bucureşti:E81 – DN
67- DJ 661- DJ 665;
2.
Râmnicu Vâlcea:DN
67- DJ 661- DJ 665;
3.
Târgu Jiu:E79 – DJ
665.

6.

CĂI DE ACCES

7.

CALITATEA CĂILOR DE ACCES,
RECOMANDĂRI
5 - calitate foarte bună;
4 - calitate bună;
3 - calitate medie;
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1.
→
→
→

Din Bucureşti:
E81 – 5;
DN 67 – 4;
DJ 661 –3;

Mănăstirea Icoana
2 - calitate proastă;
1 - calitate foarte proastă, drum
nerecomandat pentru autoturisme de
oraş.

→ DJ 665 – 3.
2.
→
→
→

Din Râmnicu Vâlcea:
DN 67 – 4;
DJ 661 – 3;
DJ 665 – 3.

3. Din Târgu Jiu:
→ E79 – 4;
→ DJ 665 – 3.

8.

PRIMELE 5 OBIECTIVE AFLATE
ÎN VECINĂTATE

Obiective aflate în vecinătate:
1. Centru de etnografie,
și
artă
folclor
populară: Novaci;
2. Mănăstirea Crasna;
3. Cheile Galbenului;
4. Peștera Muierii;
5. Mănăstirea Polovragi.

1. Centru de etnografie,
folclor și artă populară:
Novaci

9.

Caracterul etnografic și
folcloric al centrului Novaci
este generat în primul rând de
forța cu care localnicii și-au
păstrat obiceiurile străvechi
precum și de ospitalitatea cu
care întâmpină vizitatorii
zonei.

DETALII OBIECTIVE DIN
VECINĂTATE

Adresă: Sat Cărpiniş, comuna
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Crasna, judeţul Gorj.
Acces:
• Bucureşti: E81 – DN
67 – DN67C;
• Râmnicu Vâlcea: DN
67 – DN67C;
• Târgu Jiu: DN 67 –
DN67C.
Sezonalitate: Obiectivul este
deschis publicului pe tot
parcursul
anului.
Se
recomandă vizitarea sa la
finalul lunii mai, când se
organizează
cea
mai
importantă sărbătoare a zonei,
„Urcatul oilor la munte”
2. Mănăstirea Crasna
Cunoscută şi sub numele
de Schitul Crasna, Mănăstirea
Crasna este o mănăstire de
călugări situată în comuna
Crasna, judeţul Gorj, la
poalele Masivului Parâng.
Mănăstirea a fost înfiinţată la
sfârşitul secolului al XV-lea,
iar locul retras în care aceasta
este situată constituie un colţ
de rai unde credincioşii au
fost atraşi din zilele Sfântului
Nicodim de la Tismana până
astăzi.
Adresă:Comuna
judeţul Gorj.
Acces:
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Crasna,

Mănăstirea Icoana
• Bucureşti: E81 – DN
67- DJ 661- DJ 665;
• Râmnicu Vâlcea: DN
67- DJ 661- DJ 665;
• Târgu Jiu: E79 – DJ
665.
Sezonalitate: Obiectivul este
deschis publicului pe tot
parcursul anului. Cele mai
bune perioade pentru vizitarea
Mănăstirii sunt perioadele de
Paşte, Crăciun, sărbătorile
religioase
importante
şi
sărbătorirea
hramului
mănăstirii, „Sfântul Nicolae”,
pe data de 6 decembrie.
3. Cheile Galbenului
Cheile Galbenului sunt
structuri geologice deosebit
de pitorești formate pe valea
râului Galben, în partea de
nord-est a judeţului Gorj.
Adresă: Comuna Baia de Fier,
judeţul Gorj.
Acces:
• București: E 81 – DN
67 – DJ 675C;
• Râmnicu Vâlcea: DN
67 – DJ 675C;
• Târgu Jiu: DN 67 – DJ
675C.
Sezonalitate: Obiectivul este
deschis publicului pe tot
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parcursul
anului.
Se
recomandă vizitarea acestuia
mai ales pe timpul verii, când
vremea este potrivită pentru
drumeții și trasee turistice.
4.Peștera Muierii
Peștera Muierii, prima
peșteră
electrificată
din
România, a fost sculptată în
calcarele mezozoice din
Parâng,
fiind
Munții
recunoscută că adăpostea în
timpuri străvechi de război
mulți copii și femei, de unde i
se trage și numele.
Adresă:Comuna Baia de Fier,
judeţul Gorj.
Acces:
 București: E 81 – DN
67 – DJ 675C;
 Râmnicu Vâlcea: DN
67 – DJ 675C;
 Târgu Jiu: DN 67 – DJ
675C.
Sezonalitate: Obiectivul este
deschis publicului pe tot
parcursul
anului.
Se
recomandă
vizitarea
obiectivului în lunile de vară
pentru că atmosferă este
potrivită pentru o plimbare în
zilele caniculare de august.
5. Mănăstirea Polovragi
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Sfântul lăcaş al Mănăstirii
Polovragi este aşezat într-un
colţ de natură pitoresc, la
baza Cheilor Olteţului şi a
muntelui Piatra Polovragilor,
în comuna Polovragi, judeţul
Gorj. Mănăstirea datează din
anul 1505 şi îşi întâmpină
vizitatorii cu o poartă masivă
de lemn pe care scrie: „Bine
este cuvântat cel ce vine întru
numele Domnului”.
Adresă:Comuna
Polovragi,
judeţul Gorj.
Acces:
 București: E 81 – DN
67 – DC 22 - DJ 655;
 Râmnicu Vâlcea: DN
64 – DN 67 – DC 22 DJ 655;
 Târgu Jiu: DN 67 –
DC 22 - DJ 655.
Sezonalitate: Obiectivul este
deschis publicului pe tot
parcursul anului. Cele mai
bune perioade pentru vizitarea
Mănăstirii sunt Perioadele de
Paşte, Crăciun, sărbătorile
religioase
importante
şi
sărbătorirea
hramului
Mănăstirii:
„Adormirea
Maicii
Domnului”
(15
august).
10.

FLUXURI TURISTICE
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Cel mai mare flux de turişti
se înregistrează în lunile de
vară, atât datorită vremii
şi
favorabile,
cât
datorităfaptului că aceasta
este perioada concediilor.
Mănăstirea
Icoana
este
vizitată de credincioşi în
special
la
sfârşit
de
săptămână,
în
preajma
sărbătorilor
religioase
importante:
perioada
Crăciunului, perioada pascală
şi a sărbătorilor marcate cu
cruce roşie. Mănăstirea este
vizitată de mulţi credincioşi
cu
ocazia
comemorării
hramurilor:al bisericii de lemn
„Naşterea
Sf.
Ioan
Botezătorul”, sărbătorită pe24
Iunieşi al bisericii zidite
„Sfinţii Martiri Brâncoveni”,
sărbătoriţi pe 16August.

11.

CONDIȚII CAZARE ȘI SERVICII
EXISTENTE
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Pentru cazare în perioada
vizitării obiectivului, turiștii
pot poposi în localitatea
Crasna, din județul Gorj.
Conform
Institutului
Național de Statistică în ceea
ce privește posibilitățile de
cazare ale turiștilor, în această
localitate este înregistrată
1unitate
de
cazare,
reprezentată de 1 pensiune
agroturistică.

Mănăstirea Icoana
Acest operator oferă un
număr total de 16 locuri de
cazare.

12.

Mănăstirea este deschisă
publicului pe toată durata
anului, fiecare anotimp având
farmecul propriu.
Cele mai bune perioade
pentru vizitarea Mănăstirii
sunt perioadele de Paşte,
Crăciun, sărbătorile religioase
importante şi sărbătorirea
hramurilor
Mănăstirii:„Naşterea Sf. Ioan
Botezătorul” (24 Iunie) şi
„Sfinţii
Martiri
Brâncoveni”(16 August).

DETALII DESPRE
SEZONALITATE

Mănăstirea Icoana

13.

DETALII DESPRE OBIECTIVUL
TURISTIC

Sfântul lăcaş al Mănăstirii
Icoana este aşezat într-un colţ
de natură pitoresc, la poalele
masivului
Parâng
în
Depresiunea
Subcarpatică
Olteană pe teritoriul comunei
Crasna, sat Cărpiniş, judeţul
Gorj. Vizitatorii şi enoriaşii
afirmă că atunci când treci
porţile mănăstirii ai senzaţia
că intri într-un colţ de rai.
Descriere
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Mănăstirea Icoana este o
mănăstire nouă, situată în
satul
Cărpiniş,
comuna
Crasna, judeţul Gorj, la
aproximativ 40 de kilometri
de Târgu Jiu şi 10 kilometri
de Novaci.
Aşezarea
monahală
Mănăstirea Icoana aparţine de
Arhiepiscopia
Craiovei.
Construirea acesteia este
datorată
asociaţiei
„Comitetului de Binefacere
Icoana”din
Bucureşti
şi
familiei
Preotului
Ioan
Popescu, paroh la Biserica
„Icoanei” București, care au
donat
terenul
pentru
construirea mănăstirii, precum
şi mai multor credincioşi
cunoscuţi sau necunoscuţi, ce
au participat la construirea
Mănăstirii.
Deoarece
Mănăstirea
Icoana este un lăcaș tânăr și
aflat încă în dezvoltare și
definitivare, aceasta este puţin
cunoscută, însă cei aflați în
pelerinaj vor dori cu siguranță
să viziteze și să se închine și
în acest nou colț de rai.
În prezent, 5 măicuţe
locuiesc în Mănăstirea Icoana.
Ansamblul Mănăstirii
În anul 1996, cu aprobarea
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Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române şi prin
binecuvântarea Înalt Prea
Sfinţitului Nestor Vornicescu
Arhiepiscop al Craiovei şi
Mitropolit al Olteniei, s-a
întemeiat
aşezământul
monahal pentru călugăriţe cu
viaţă de obşte Mănăstirea
Icoana.
Prima dată a fost ridicată
biserica de lemn a Mănăstirii,
cu hramul „Naşterea Sf. Ioan
Botezătorul” în care s-a slujit
până în anul 2011. Această
biserică a fost construită din
grinzi de lemn pe temelie de
piatră şi beton. Are formă de
navă şi este compartimentată
în altar, naos şi un mic
pridvor, susţinut de stâlpi din
lemn. Catapeteasma este
sculptată în scândură.
Din
cauza
condiţiilor
nefavorabile, în anul 2008 au
fost demarate lucrările de
construcţie la biserica de zid
cu hramul „Sfinţii Martiri
Brâncoveni”. Construcţia a
fost finalizată în anul 2011,
urmând să fie împodobită cu
pictură în frescă.

14.

FORMELE ȘI SURSELE DE
POLUARE
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a. Poluarea aerului
Activitățile turistice pot
conduce la reducerea calității

Mănăstirea Icoana
aerului. Astfel, în sezonul
turistic, când circulația se află
la cote maxime se poate
produce poluarea aerului prin
gaze de eșapament emise de
autoturismele turiștilor și
numărul mare de autocare.
b. Poluarea apei
Multe activități turistice nu
se pot derula în lipsa unor
resurse de apă mai ales când
este vorba de starea de igienă
și calitatea serviciilor oferite.
Consumul de apă calculat
pentru fiecare turist este
destul de ridicat atât în
structurile de cazare cât și în
cele de alimentație publică,
prin urmare crescând volumul
de ape uzate evacuate.
Poluarea apelor se produce
și prin turismul neorganizat în
locuri situate pe malurile
apelor, lacurilor sau în
perimetrul apelor freatice cu
caracter
mineral,
unde
turiştii, prin gunoaiele lăsate,
pot contribui la scăderea
calității apelor de suprafață
sau subterane.
Comportamentul turiștilor
de
a
arunca
oriunde
gunoaiele, mai ales în lacuri,
râuri curgătoare și ape marine
crește concentrația de bacili
coliformi care pot provoca
diferite afecțiuni.
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Astfel, turiştii din amonte
de Mănăstirea Icoana pot
produce poluarea apei care
ajunge şi este folosită în
Mănăstire.
c. Poluarea solului
Această formă de poluare
afectează mai ales prin
extinderea
amenajărilor
turistice și de transport, care
determină
scoaterea
din
circuitul forestier și agricol a
unor importante suprafețe
(realizarea de parcări, stații de
alimentare cu combustibil
etc.). Solurile sunt afectate
mai ales de cantitățile de
deșeuri solide care pot afecta
calitatea lor.
Creşterea numărului de
turişti la Mănăstirea Icoana ar
putea duce la poluarea solului
atunci când deșeurile pe care
le
generează
nu
sunt
depozitate corespunzător.
d. Poluarea vegetației
Pădurile, prin faptul că
reduc
poluarea
aerului,
atenuează efectul de seră.
Vegetația
arbustivă
și
ierboasă
naturală,
prin
varietatea
speciilor
componente aduce o mai
mare varietate peisajelor
naturale din jurul Mănăstirii
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Icoana.
Activitățile turistice pot
determina
degradarea
vegetației existente - colectare
lemn de foc pentru picnic,
parcare direct pe iarbă,
ruperea de specii valoroase ca
suveniruri, campare haotică a
corturilor etc.
e. Poluarea faunei
Extinderea
amenajărilor
turistice, circulația turistică
intensă determină reducerea
habitatelor naturale pentru
multe
dintre
animalele
sălbatice.
Comportamentul zgomotos
al turiștilor are un efect
negativ asupra mediului de
viață al multor specii de
animale.
f. Poluarea fonică
Activitățile turistice dețin
mai multe surse care produc
zgomote cum sunt cele
produse de motoarele de
pompare a apei, de câinii
vagabonzi
din
jurul
și
de
obiectivului
comportamentul necivilizat al
multor turiști.
În special fiind un lăcaş de
cult, poluarea fonică ar afecta
activitatea de zi cu zi a
Mănăstirii Icoana.
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g. Poluarea luminoasă
Excesul de iluminat public
noaptea nu numai că produce
o cantitate mare de gaze cu
efect de seră (4% din total),
dar afectează sănătatea umană
şi echilibrul ecosistemului.
Creșterea numărului de spații
de cazare și a traficului poate
contribui la amplificarea
acestui efect. Lumina produce
în localități efectul de „halo”
– ceaţa portocalie prezentă
deasupra oraşelor în timpul
nopţii şi care blochează şi
vizibilitatea aştrilor

Posibilităţi de cazare în
mănăstire
Fiind o mănăstire de maici
cu viaţă de obşte, şi fiind nou
construită, Mănăstirea Icoana
nu are locuri de cazare.
15.

ALTE INFORMAȚII

Zona mănăstirii
Mănăstirea Icoana se află
în comuna Crasna, în judeţul
Gorj. Comuna are o populaţie
de 5.515 locuitori, şi cuprinde
9 sate, printre care şi satul
Cărpiniş, la marginea căruia
se situează Mănăstirea Icoana,
ce
reprezintă
cel
mai
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important punct de atracţie
local. În comună mai poate fi
vizitată şi mănăstirea Crasna.

15

