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INTRODUCERE

Prin prezenta lucrare dorim să confirmăm nu numai ideea lui
Descartes ca „A călători înseamnă a conversa cu oamenii din alte secole”,
dar în acelaşi timp să arătăm că, prin călătorii intrăm în legătură directă şi cu
oamenii prezentului, cu cei care construiesc viitorul lor şi al omenirii.
Începând cu 1 ianuarie 2007 suntem, „cu acte în regulă”, cetăţeni
europeni, liberi să călătorim unde vrem şi cum vrem, desigur în concordanţă
cu anumite reglementari în vigoare. Iată de ce este necesar, mai mult ca
oricând acum, să ne informăm, sub toate aspectele de întreaga Europă.
Toţi cei care au scris jurnale, memorii sau lucrări referitoare la
călătoriile efectuate în ţară sau în străinătate, au precizat că este foarte
important ca orice călătorie să fie bine pregătită, având în vedere multiplele
ei aspecte, inclusiv cele legate de cunoaşterea principalelor obiective
specifice diferitelor locuri prin care urmează să trecem.
În lucrarea de faţă ne vom opri la câteva informaţii generale
referitoare la Europa şi la fiecare ţară europeană: aşezare geografică, date
memorabile din istorie, informaţii despre capitalele acestora şi principalele
localităţi turistice, precum şi unele din cele mai importante obiective de
interes cultural şi istoric care trebuie văzute cu ocazia vizitării acestora, apoi
vom descrie unele posibile şi interesante trasee şi vom preciza câteva reguli
specifice ce trebuie respectate pe parcursul călătoriilor.
Este deci, necesar:
să stabilim traseele şi obiectivele pe care dorim să le cunoaştem;
să ne informăm asupra acestora;
să pregătim autovehicolul, în cazul în care ne vom deplasa astfel;
să analizăm bugetul de care dispunem în acţiunea pe care dorim s-o
întreprindem.
După ce ne-am stabilit traseele şi ne-am documentat asupra
obiectivelor pe care ni le-am impus să le vizităm, ne preocupăm de
pregătirea autoturismului pentru un drum lung şi ne asigurăm, conform
legislaţiei în vigoare, de procurarea documentelor necesare călătoriei în
străinătate:
permis de conducere internaţional (se eliberează de ACR);
EUROPA
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asigurările obligatorii (asigurarea RCA pentru zona UE, iar pentru
ţări din afara UE cartea verde pentru automobil;
asigurarea medicală a fiecărei persoane ce urmează să călătorească);
hărţi rutiere necesare traseelor programate, sau GPS;
informaţii referitoare la Ambasadele şi Consulatele României;
informaţii referitoare la membrii Federaţiei Internaţionale a
Automobilului din străinătate care, având relaţii cu ACR, ne pot
ajuta în situaţii deosebite.
Personal am pus în practică, în ultimii 15 ani, aceste recomandări şi,
ca urmare am reuşit, să vizitez toate ţările Europei mai puţin Islanda şi să
admir frumuseţile a 580 localităţi din străinătate, la care se adaugă aproape
200 din România.
Înainte de a încheia această scurtă introducere, autorul aduce
mulţumiri celor care l-au ajutat în realizarea proiectului.
Mai întâi soţiei care a mers, uneori în condiţii obositoare, în unele
excursii şi m-a ajutat în documentare, apoi copiilor noştri, Cristina, Roxana
şi Sorin, care mi-au dat prilejul multor călătorii. De asemenea, nepotului
Cosmin Ciocan, domnilor Ilie Gabra, Nicolae Şt. Mucica şi Nicolae
Marataş, pentru sfaturile date şi pentru ajutorul legat de introducerea
conţinutului şi a fotografiilor în mod special, în programele calculatorului.
Mulţumesc, domnilor Victor Gheorghiu şi Vasile Muscalu, precum
şi doamnelor Ameluţa Vişan şi Angelica Mălăescu care au contribuit direct
la apariţia acestei lucrări.
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1. CÂTEVA INFORMAŢII

1.1. CONTINENTUL EUROPA
Continentul Europa se întinde de la Oceanul Atlantic (Capul RocaSpania, 10o longitudine vestică) la Munţii Ural (65o longitudine estică) pe o
distanţă de cca 5.000 km şi de la Oceanul Îngheţat de Nord (Capul NordNorvegia, 71o latitudine nordică) până la Marea Mediterană (Capul
Matapan-Grecia, 36o latitudine nordică), pe o distanţă de cca 3.900 km.
Teritoriul uscat al continentului de 10,48 milioane kmp reprezintă 7% din
uscatul pământului.
Pe întinsul continentului găsim toate formele de relief: câmpii,
dealuri şi podişuri, munţi, inclusiv acoperiţi de gheţari.
Cele mai muntoase zone sunt:
- în peninsula Scandinavică în special spre litoralul vestic al
Norvegiei, cu înălţimi ce depăşesc 2.000 m;
- în zona sudică a continentului de la vest – Spania, până la est în
zona Balcanilor. Este vorba de lanţurile muntoase: Pirinei care
despart Spania de Franţa şi Alpi care despart Franţa de Elveţia şi
Italia. Alpii ating înălţimea de 4.810 m – vârful Mont Blanc;

Domeniul Jean Claude Killy din Alpii francezi (în foto Tignes)
- mai spre est, lanţul de munţi Alpi, care despart Italia peninsulara
de Elveţia şi Slovenia, fac legătură cu lanţul munţilor Balcani care
EUROPA
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străbat Serbia şi alte tari membre ale fostei Jugoslavii, Albania,
Bulgaria, Grecia. În zona central şi sud-estică a continentului este
lanţul muntos al Carpaţilor, format din munţii ce se întind pe
teritoriul a 8 tari: Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Ucraina,
Romania, Bulgaria, Serbia. De reţinut că, în toţi aceşti munţi, din
Franţa, Italia, Elveţia, Austria, Slovenia şi până în Cehia şi
România, sunt nenumărate staţiuni de iarnă în care a fost
dezvoltată o adevărată „industrie” a sporturilor de iarnă;
- estul continentului este marcat de lanţul munţilor Urali, care
desparte Europa de Asia şi, în acelaşi timp Rusia europeană de
cea asiatică. În sudul acestora, între Rusia şi ţările caucaziene se
află munţii Caucaz, în care se află şi vârful cel mai înalt de pe
continent – Elbrus cu 5.642m.
Continentul este străbătut de însemnate ape dulci, curgătoare care
sunt utilizate inclusiv drept căi de comunicaţii. Astfel, în ordinea lungimii şi
debitului sunt: Volga, cu o lungime de peste 3.690km şi un debit mediu de
8.500mc/s, curge numai prin Rusia şi se varsă în Marea Caspică, Dunărea,
al doilea mare fluviu cu lungimea de 2.870km şi un debit mediu de
6.460mc/s, curge prin 10 ţări şi se varsă în Marea Neagră, apoi Rinul cu
1.233km care leagă Elveţia de Lichtenstein, după care curge prin Germania
şi Olanda şi se varsă în Oceanul Atlantic la Rotterdam. Se cunoaşte că, prin
intrarea în funcţiune a canalului Main – Rin, Europa are o lungă cale
navigabilă, de la Atlantic la Marea Neagră, între Rotterdam şi Constanţa.
Pe teritoriul Europei convieţuiesc popoarele a 46 de state şi stateprincipat, cu o populaţie de 857 milioane de locuitori (conform site
„Populaţia Europei 2011”), peste 12% din populaţia de 7 mild. a globului.
Din punct de vedere al numărului locuitorilor, în topul primelor 10
ţări se afla: Rusia, Germania, Marea Britanie, Turcia, Franţa, Italia, Ucraina,
Spania, Polonia, România.
Mai mult de jumătate din populaţia continentului trăieşte în zone
urbane. În primele 100 aglomeraţii urbane ale lumii, se înscriu un număr de
10 oraşe din Europa, între care 5 – Moscova, Londra, Paris, Ruhr, Istanbul –
sunt înregistrate cu peste 10 milioane de locuitori. Mari aglomeraţii sunt şi
Ankara, Barcelona, Berlin, Madrid, Milan, Sankt Petersburg. În total, pe
continent, sunt 81 de centre urbane cu peste 1 milion de locuitori.
În ce priveşte orarul valabil pe întinsul Europei, precizăm că în urma
Convenţiei de la Washington, din 1884, referitoare la fusele orare, ţările
sunt cuprinse în patru fuse orare:
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a) Fusul "0", corespunzător orei "zero", trece prin Greenwich, lângă
Londra. Din această zonă geografică, fac parte: componentele Marii
Britanii (Anglia, Scoţia, Ţara Galilor, Irlanda de Nord), Islanda,
Irlanda şi Portugalia.
b) Fusul "1", corespunzător orei "1", cuprinde majoritatea ţărilor
europene: Spania, Franţa, Andorra, Monaco, Belgia, Olanda,
Luxemburg, Norvegia, Suedia, Danemarca, Germania, Elveţia,
Liechtenstein, Italia şi Vatican, San Marino, Polonia, Republica Cehă,
Slovacia, Austria, Serbia, Muntenegru, Slovenia, Croaţia, Ungaria,
Albania, Bosnia - Herţegovina, Fosta Republica Yugoslavă a
Macedoniei.
c) Fusul "2", corespunzător orei "2", cuprinde Finlanda, Estonia,
Letonia, Lituania, România, Bulgaria, Grecia, Turcia, Malta, Cipru.
d) Fusul "3", corespunzător orei "3", cuprinde Republica Moldova,
apusul Rusiei, Belarus şi Ucraina.

1.2. INSTITUŢII EUROPENE
Ţările europene fac parte din diverse organizaţii internaţionale.
Menţionăm pe cele care se referă în special la Europa:
a) Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, a luat naştere prin
semnarea Tratatului, la Washington în 4 aprilie 1949, de SUA, Canada
şi 10 state europene. Astăzi organizaţia numără 28 de state, inclusiv
România.
b) Consiliul Europei, cu sediul la Strasbourg (Franţa), organizaţie
politică internaţională care a luat naştere în 4 mai 1949; are ca
organism deliberativ Adunarea Parlamentară şi ca principale
obiective: promovarea democraţiei, a drepturilor omului şi a
supremaţiei legii. Astăzi cuprinde 47 de state, între care şi România.
Organismul deliberativ al Consiliului Europei este Adunarea
Parlamentară formată din 602 membri desemnaţi de parlamentele
naţionale. Organizaţia a creat Curtea Europeană a Drepturilor
Omului, organism judiciar care reprezintă organismul său de
supraveghere, cu sediul la Strasbourg.
De două ori pe an, Consiliul European reuneşte şefii de stat sau de
guvern din ţările membre şi Preşedintele Comisiei Europene. Consiliul
EUROPA
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are un rol important în emiterea unor documente referitoare la
principalele direcţii ale politicii şi evoluţiei economico-sociale a
Europei.

Sediul din Strasbourg al Consiliului Europei
c) Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa, cu sediul la
Praga (Republica Cehă), cuprinde toate ţările europene, S. U. A.,
Canada şi ţările neeuropene care au făcut parte din fosta U. R. S. S.
d) Uniunea Europeană, cu sediul la Bruxelles (Belgia) cuprinde acum
27 ţări, Bulgaria şi România fiind ultimele state admise în Uniune, de
la 1 ianuarie 2007. Comunitatea are un Parlament format, din 736
membri aleşi în fiecare ţară componentă şi având sediul în Franţa, la
Strasbourg. România are în acest parlament 33 de membri aleşi.
Coordonarea activităţilor U. E. este asigurată de Consiliul Uniunii
Europene, numit şi Consiliul de Miniştri, format din miniştri ai
statelor membre, acesta asigurând coordonarea activităţilor U. E.
pentru crearea pieţei unice şi a spaţiului fără frontiere interioare. În
interiorul Uniunii se asigură şi se garantează “patru libertăţi”: libera
circulaţie a bunurilor, a persoanelor, a serviciilor şi a capitalurilor.
Ţările Uniunii Europene se întind pe o suprafaţă de peste 4,2 milioane
kmp şi însumează o populaţie ce depăşeşte 501 milioane locuitori.
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Organul executiv al UE este Comisia Europeană formată din Comisari
europeni, aleşi pentru 5 ani din fiecare ţară membră. Acest organism aplică
politica Uniunii şi gestionează bugetul anual şi Fondurile Structurale ale
UE.
Ţările membre ale UE, începând cu 2007: Franţa, Germania, Italia,
Belgia, Olanda, Luxemburg, Regatul Marii Britanii cu Irlanda de Nord,
Danemarca, Irlanda, Grecia, Spania, Portugalia, Austria, Suedia, Finlanda,
Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Ungaria, Slovacia, Republica Cehă,
Slovenia, Malta, Cipru, Bulgaria şi România.
Rezultă că o bună parte din teritoriul şi populaţia Europei este
formată dintr-o comunitate de ţări care au desfiinţat graniţele pentru
persoane, capitaluri, mărfuri şi servicii. Mai, mult, 17 state plus 3 principate
şi Vatican au adoptat moneda EURO: Franţa, Germania, Spania, Italia,
Portugalia, Belgia, Olanda, Luxemburg, Grecia, Irlanda, Finlanda, Austria,
Slovenia, Slovacia, Cipru, Malta, Estonia, Andorra, Monaco, San Marino şi
Vatican.
Croaţia este în perioada preaderării, alte ţări: Fosta Republica
Macedonia a Iugoslaviei, Serbia şi Turcia urmează să înceapă negocierile.
În 1986, se instituie steagul Uniunii: pe fond albastru cele 12 steluţe.
Prin Tratatul de la Maastricht, din 1992, a fost definită “Cetăţenia
europeană”. Prin Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene sunt
reafirmate valorile fundamentale ale Uniunii, precum şi drepturile civile,
politice, economice şi sociale ale cetăţeanului european – cetăţeanul unei
ţări membre a UE. “Cetăţenia europeană” are la bază principiile comune
ţărilor membre UE: ale libertăţii, democraţiei, respectării drepturilor omului
şi al libertăţilor fundamentale şi principiul statului de drept. Ca urmare
cetăţeanul european are drepturi de circulaţie şi drepturi civile în spaţiul care
formează întreaga Uniune.
În 13 decembrie 2007, la Lisabona, şefii de stat şi de guvern din cele
27 state componente ale Uniunii Europene, au semnat „Tratatul de la
Lisabona”, care reglementează modul de funcţionare a acestei mari
confederaţii de state independente, state care îşi transferă, parţial, unele din
atribute, organismelor de conducere ale Uniunii. Prin acest Tratat se instituie
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funcţia de Preşedinte al Consiliului European ales pe o perioadă de 2,5 ani,
precum şi funcţia de Ministrul de externe al UE.
e) O parte din ţările membre ale Uniuni Europene - 24, cu excepţia
Irlandei şi Marii Britanii, plus Elveţia, Liechtenstein, Norvegia au
implementat Acordul Schengen prin care se înlătură instituţia vămii şi
se asigură mişcarea liberă a persoanelor pe teritoriul lor reunit, aşa
numitul "spaţiu Schengen". Este vorba de un Acord de liberă
circulaţie semnat la 14 iunie 1985 în mica localitate luxemburgheză
Schengen. Printr-o hotărâre a Consiliului Uniunii, începând cu
01.01.2002 şi cetăţenii români pot circula fără viză în ţările respective.
f) În mai 1992 a fost adoptat Acordul asupra Spaţiului Economic
European, format din statele Pieţii Comune şi 3 state din Asociaţia
Europeană a Liberului Schimb – Islanda, Lichtenstein şi Norvegia. Ca
urmare, începând cu 1 ianuarie 1994 funcţionează această piaţă
extinsă acum la 28 state cu o populaţie de cca 500 milioane locuitori.
Pe această piaţă se asigură libera circulaţie a: mărfurilor, serviciilor,
capitalurilor, persoanelor (cu recunoaşterea diplomelor).
g) Organizaţia Cooperării la Marea Neagră - constituită din 11 ţări
limitrofe şi apropiate de Marea Neagră. Acestea sunt: Albania,
Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Macedonia, Moldova, Romania,
Federaţia Rusa, Turcia, Ucraina.
C. Mai multe localităţi europene sunt sediile unor organizaţii şi
organisme internaţionale, după cum urmează:
- Strasbourg, sediul Adunării Parlamentare a Europei şi C. E. D. O.
- Frankfurt, sediul Băncii Centrale a Uniunii Europene.
- Luxemburg, Banca Europeană de Investiţii, Curtea de Justiţie a
Comunităţilor Europene şi Curtea Europeană de Conturi, organisme
ale Uniunii Europene.
- Paris, sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi
Cultură – UNESCO, Federaţiei Internaţionale a Automobilului,
Uniunea Internaţională a Căilor Ferate – UIC.
- Bruxelles, este sediul Comisiei Europene şi al comandamentului
Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord – NATO.
16
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- Budapesta, sediul Comisiei Dunării, organizaţie care cuprinde 10 ţări
riverane (Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croaţia, Serbia,
România, Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova) şi Rusia.
- Geneva, găzduieşte sediul mai multor organizaţii internaţionale care
se ocupă cu problemele: Muncii, Meteorologiei, Telecomunicaţiilor,
Proprietăţii Intelectuale, Sănătăţii.

Bruxelles - Sediul Comisiei Europene
- Haga, sediul Curţii Internaţionale de Justiţie.
- Lausanne, sediul Comitetului Internaţional Olimpic.
- Londra, sediul pentru Organizaţia Maritimă Internaţională şi pentru
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.
- Viena, sediul Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, precum
şi cel al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială ONUDI.

EUROPA
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1.3. CATEVA
DATE
MEMORABILE
EUROPEI, DE DUPA CHRISTOS

DIN

Evenimentul istoric:
Anul 33 dH. Condamnarea şi răstignirea lui Iisus din Nazareth.

ISTORIA

Anul
33

Imagine de pe podul secular Karol din Praga
Intrarea romanilor în Anglia şi organizarea provinciei
Britannia.
La Roma este construit Colosseumul.
În sudul Italiei, erupe vulcanul Vezuviu care acoperă şi oraşul
Pompei.
18

43
75-82
24.VIII.79
EUROPA

Romanii încearcă să cucerească Dacia lui Decebal.
Traian, devenit împăratul romanilor în 98, poartă două războaie cu
Decebal şi cucereşte Dacia.

Decebal în Deva

86-89
105-106

Traian în Roma

Finalizarea edificiilor din Roma: Forumul şi Columna lui Traian. 113
Moare Traian, în anul în care Imperiul Roman avea cea mai 9.08.117
mare întindere.
Împăratul romanilor, Aurelian, ordonă retragerea din Dacia.
271
La York-Britannia, armata proclamă împărat pe Constantin.
25.07.306
Prin Edictul de la Milano împăratul Constantin recunoaşte
313
libertatea şi dreptul la credinţă al creştinilor.
Primul Conciliu ecumenic de al Niceea, pune bazele
325
ortodoxismului.
Fosta colonie grecească Byzantion, devine capitala Imperiului
330
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Roman sub numele de Constantinopol.
Prima traducere a Bibliei într-o limbă germanică. Popoare
germanice s-au stabilit în secolele I-II, în teritoriul apelor Rin,
Oder, Dunăre.
Începe marea migraţiune a popoarelor, între acestea şi hunii.
O primă victorie a goţilor împotriva romanilor, la Adrianopol.
Creştinismul devine religie recunoscută în Imperiul Roman.
Roma este prima dată cucerită de străini – vizigoţii conduşi de
Alaric.
Hunii se aşează în Câmpia Tisei.
O nouă cucerire şi jefuire a Romei o fac vandalii.
Herulili, popor germanic, cuceresc Imperiul Roman de Apus.
Debarcarea saxonilor în Britannia şi apoi constituirea regatelor
anglo-saxone.
Apare statul franc, condus de Clovis I, capitala la Paris.
Ostrogoţii invadează Italia, Ravenna devine capitala regatului
ostrogot.
Edificarea bisericii Sf. Sofia din Constantinopol.

350
375
378
391
410
430
455
476
477
481-511
493-554
532-536

În Sf. Sofia se mai păstrează această imagine seculară
Triburi ale danezilor vin din nord şi ocupă Danemarca de azi.
Întemeierea, în Peninsula Arabică, de Mahomed, a islamismului –
înscrisă în Coran.
Întemeierea primului stat slav în apus – statul lui Samo,
precursorul Marelui cnezat al Moraviei.
Primele războaie de cucerire de teritorii din Imperiul Bizantin.
Formarea primului stat slav în Balcani – Uniune de 7 triburi.
Formarea statului slavo-bulgar a lui Asparuh.
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Sec. VI
610
623
633-678
Sec. VII
681
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