Poiana cu narcise și lalele pestrițe
FIȘĂ OBIECTIV TURISTIC
NR.
CRT.

INFORMAȚII SOLICITATE

DESCRIERE

1.

DENUMIRE OBIECTIV

Poiana cu narcise și lalele
pestrițe

2.

ADMINISTRATOR/PROPRIETAR

Primăria Municipiului Târgu
Jiu

3.

PERSOANǍ DE CONTACT

Elena Ungureanu – Secretar
Primăria Târgu Jiu

4.

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

Adresă:Municipiul Târgu Jiu,
localitate
componentă
Preajba,județul Gorj, România
Telefon:0253.213.317
Fax:0253.214.878
Email:primaria.targujiu@xnet.ro

5.

ATESTARE ISTORICĂ

Nu este cazul.

6.

CĂI DE ACCES

Obiectivul este situat în
municipiul Târgu Jiu, în
localitatea Preajba. Accesul se
face din:
1.București: E 81 –DN 67;
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2. Râmnicu Vâlcea:DN 67.

7.

8.

CALITATEA CĂILOR DE
ACCES, RECOMANDĂRI
5-calitate foarte bună;
4-calitate bună;
3-calitate medie;
2-calitate proastă;
1-calitate foarte
proastă,drumnerecomandat pentru
autoturisme de oraș.

1. Din București:
→ E 81 – 5;
→ DN 67– 4.
2. Din Râmnicu Vâlcea:
→ DN 67– 4.

Obiective aflate în vecinătate:
1. Cula Tătărăscu;
2. Cula Cornoiu;
3. Centrul de etnografie,
folclor și artă populară
PRIMELE 5 OBIECTIVE AFLATE
Arcani;
ÎN VECINĂTATE
4. Centrul de etnografie,
folclor și artă populară
Lelești;
5. Centrul de etnografie,
folclor și artă populară
Brădiceni.

1. Cula Tătărăscu
9.

DETALII OBIECTIVE DIN
VECINĂTATE

Cula Tătărescueste una
dintre principalele case istorice
din ansamblul arhitectural
Gheorge Tătărescu, expusă la
Muzeul Arhitecturii Populare
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Gorjenești din Curtișoara și
construită în 1941 de soții
Tătărescu în Poieni Rovinari.
Ansamblul este compus din
Gheorghe
casa
–
culă
Tătărescu, biserica familiei cu
hramul Sf. Gheorghe şi casa
Antonie Mogoş, achiziţionată
de către familia Tătărescu din
satul Ceauru, comuna Băleşti.
Adresă:Cartier Curtișoara, oraş
Bumbeşti – Jiu, judeţul Gorj;
Acces:
• Bucureşti: E81 – DN
67- E79 – DJ 665;
• Râmnicu Vâlcea: DN
67- E79 – DJ 665;
• Târgu Jiu: E79 – DJ
665.
Sezonalitate:Obiectivul turistic
face parte din Muzeul Satului
Gorjean de la Curtișoara secția
de Etnografie și poate fi vizitat
pe tot parcursul anului, zilnic
de la 09.00-17.00 cu excepția
zilei de luni. Se recomandă
vizitarea lui toamna pentru a
putea admira totodată și
peisajele de pe valea Jiului.
2. Cula Cornoiu
Cula Cartianu este una din cele
mai
valoroase
piese
arhitecturale ale patrimoniului
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cultural național care datează
din secolul VIII, fiind situată
într-un cadru natural deosebit
în satul Cartiu, comuna
Turcinești, județul Gorj.
Adresă:Cartier Curtișoara, oraş
Bumbeşti – Jiu, judeţul Gorj.
Acces:
• Bucureşti: E81 – DN
67- E79 – DJ 665;
• Râmnicu Vâlcea: DN
67- E79 – DJ 665;
• Târgu Jiu: E79 – DJ
665.
Sezonalitate:Obiectivul turistic
poate fi vizitat pe tot parcursul
anului. Se recomandă vizitarea
acestuia mai ales pe timpul
verii, în perioada iulieseptembrie, când vremea este
potrivită pentru drumeții și
trasee turistice.
3. Centrul de etnografie,
folclor și artă populară:
Arcani
Comuna Arcani se remarcă
prin
puternicul
caracter
etnografic exemplificat în mod
admirabil în cadrul muzeului
tematic existent în comună
precum și prin tradițiile
străvechi pe care localnicii
încă le respectă.
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Adresă:Comuna
Arcani,
judeţul Gorj;
Acces:
 Bucureşti: E81/A1 –
DN67 – DN 67D - DJ
672E;
 Râmnicu Vâlcea:
DN67– DN 67D - DJ
672E;
 Târgu Jiu: DN 67D DJ 672E.
Sezonalitate:Obiectivul poate
fi vizitat pe tot parcursul
anului. Se recomandă vizitarea
centrului la finalul lunii martie,
când turiștii pot lua parte la
tradiția homanului.
4. Centrul de etnografie,
folclor
și
artă
populară:Lelești
Comuna Lelești se remarcă
prin
puternicul
caracter
etnografic exemplificat în mod
admirabil în cadrul Muzeului
Sătesc de Istorie si Etnografie
precum și prin numeroasele
biserici de lemn de pe teritoriul
comunei, înscrise pe Lista
Monumentelor Istorice 2010,
care pot fi vizitate și admirate
de turiști.
Adresă:Comuna
Leleşti,
Judeţul Gorj;
Acces:
• Bucureşti: E81/A1 –
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DN67 – DN 67D - DJ
672D;
• Râmnicu Vâlcea:
DN67– DN 67D - DJ
672D;
• Târgu Jiu: DN 67D DJ 672D.
Sezonalitate:Obiectivul poate
fi vizitate pe tot parcursul
anului. Se recomandă vizitarea
centrului în luna mai, când se
organizează
Sărbătoarea
Teiului și în luna august, când
au loc manifestări dedicate
Sfintei Maria.
5.Centrul de etnografie,
folclor și artă populară
Brădiceni:
Satul Brădiceni reprezintă
un centru de etnografie, folclor
și artă populară datorită istoriei
bogate și a culturii tradiționale
oltenești care a fost bine
conservată în aceste locuri.
Adresă:Sat Brădiceni, comuna
Peştişani, judeţul Gorj;
Acces:
• Bucureşti: E81/A1 –
DN67 – DN 67D - DJ
672;
• Râmnicu Vâlcea:
DN67– DN 67D - DJ
672;
• Târgu Jiu: DN 67D -
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DJ 672.
Sezonalitate:Se
recomandă
vizitarea în perioada augustseptembrie, pentru a profita de
vremea
potrivită
pentru
excursii și pentru a participa la
Atelierul Naţional de poezie –
„Serile la Brădiceni”, organizat
în această perioadă.

10.

11.

FLUXURI TURISTICE

CONDITII CAZARE SI SERVICII
EXISTENTE

Cel mai mare aflux de turiști
este în perioada deprimăvară,
respectiv în lunile apriliemai,deoarece
acesta
este
momentul înfloririi narciselor
și lalelelor pestrițe.
Conform
Institutului
Național de Statistică, în zona
municipiului TârguJiu, din
județul Gorj, în perioada
septembrie 2012 – august 2013
s-a înregistrat un număr total
de 51.674 de turiști.

Pentru cazare în perioada
vizitării obiectivului, turiștii
pot poposi în municipiul Târgu
Jiu, din județul Gorj.
Conform
Institutului
Național de Statistică în ceea
ce privește posibilitățile de
cazare ale turiștilor, în această
localitate sunt înregistrate 23
de
unități
de
cazare,
reprezentate de:
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10 hoteluri;
2 hosteluri;
3 moteluri;
8 pensiuni turistice;
Acești operatori oferă un
număr total de 1.038 locuri de
cazare, distribuite pe tipuri de
unități astfel:
 719 locuri în hoteluri;
 79 de locuri în
hosteluri;
 83 de locuri în
moteluri;
 157 de locuri în
pensiuni turistice.

12.

DETALII DESPRE
SEZONALITATE

Obiectivul
este
deschis
publicului și poate fi vizitat pe
tot
parcursul
anului.Se
perioada
de
recomandă
primăvară pentru vizitare, în
aprilie-mai, datorită abundenței
de narcise înflorite.
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13.

DETALII DESPRE OBIECTIVUL
TURISTIC

Poiana
narciselordin
Preajba, localitate componentă
a Municipiului Târgu Jiu, este
o rezervație naturală unică în
județul
Gorj,
datorită
specificului său.
Accesul în localitate este
asigurat
dinspre
Drumul
Național Târgu Jiu – Râmnicu
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Vâlcea sau din Municipiu pe
strada Ciocârlău.
Narcisa (genul Narcissus)
este un gen originar din nordul
Africii,
din
regiunile
mediteraneene și din Europa
Centrală.
Termenul de narcisă vine
de la mitul frumosului tânăr
Narcis din mitologia greacă,
care s-ar fi îndrăgostit de
chipul său. Legenda spune că
floarea a apărut la moartea sa,
chiar pe mormântul său.
Narcisele
înfloresc
la
începutul lunii mai și sunt
răspândite pe toată suprafața
poienii de la poalele pădurii.
Pe lângă flora deosebită din
poiană, pădurea adăpostește
numeroase specii de animale
sălbatice, precum râși, porci
mistreți, vulpi și căprioare.
În apropierea poienii are
loc în fiecare an, în a doua
săptămână
după
Paște,
Sărbătoarea Narciselor.

14.

FORMELE SI SURSELE DE
POLUARE

a. Poluarea aerului
Activitățile turistice grupate pe
forme de turism pot conduce la
reducerea calității aerului în
zona Poienii cu Narcise.
Astfel, în sezonul turistic când
circulația turistică se află la
cote maxime se poate produce
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poluarea aerului prin gaze de
eșapament
emise
de
autoturismele
turiștilor
și
numărul mare de autocare.
Structurile de cazare și
alimentație publică au un
consum mai ridicat de energie
și deci există o poluare produsă
de centralele termice care
deservesc unitățile de cazare.
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 turistice
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 turiștii
pot contribui la scăderea
calității apelor de suprafață sau
subterane.
c. Poluarea solului
Această formă de poluare
afectează mai ales prin

0

Poiana cu narcise și lalele pestrițe
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.
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.
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
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turiștilor are un efect negativ
asupra mediului de viață al
multor specii de animale.

15.

ALTE INFORMAȚII

În fiecare an, în a doua
săptămână după Paște, în
apropierea Poienii Narciselor
are loc Sărbătoarea Narciselor.
Această sărbătoare este o
adevărată
petrecere
câmpenească ce are în program
sporturi precum auto-buggy,
motocros,
ciclism,
cross,
fotbal, deltaplan, parapantă,
spectacole aviatice.
În încheierea sărbătorii
ansamblurile locale oferă
publicului
un
spectacol
deosebit cu muzică populară.
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