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GRĂDINA ZMEILOR

"Grădina Zmeilor" este o 
rezervaţie naturală protejată, de tip 
geologic şi peisagistic, ce se întinde pe 
o suprafaţă de aproximativ trei hectare, 
este unică în lume şi impresionează 
prin aspectul şi complexitatea 
formelor acestor stânci.

Situată în apropiere de satul 
Gâlgăul Almaşului,  rezervaţia 
constituie un amplu fenomen de 
prăbuşire şi erodare destructivă, 
dezvoltat în aşa numita gresie de 
Sânmihaiu. Aceasta este o gresie 
relativ slab cimentată,  având 
i n t e r c a l a ţ i i  d e  p i e t r i ş u r i  ş i  
conglomerate. Formaţiunile de aici au 
luat naştere prin desprinderea unor 
blocuri sau compartimente de gresii 
din masivul care constituie dealul 
Închieturi (376 m) şi alunecarea lor pe 
argilele vineţii de la bază. În ansamblu, 
formaţiunile pietroase formează o 
îngrămădire haotică ciudată, dar cu 
atât mai frumoasă şi mai interesantă, ce 
se întinde pe circa cinci hectare. Zona a 
fost numită, într-o perioadă, Cheturi, 
probabil o referire la dealul din care s-
au desprins.e), dispuse la baza dealului 
„Dumbrava”, formate prin acţiunea 
aerului ( îngheţ-dezgheţ,  vânt,  
temperatură), a apei (spălare, şiroire) şi 
a proceselor gravitaţionale (prăbuşiri, 
surpări).

CASTRUL ROMAN DE LA 
POROLISSUM 

Castrul roman de la Porolissum se 
întinde pe teritoriul administrativ al 
localităţii Moigrad, com. Mirşid şi al 
localităţilor Brebi şi Jac, com. Creaca, 
jud. Sălaj. Suprafaţa totală a sitului este 
de aprox. 500 ha, din care a fost cercetat 
doar o mică suprafaţă (sub 10%).
   Capitală a provinciei romane Dacia 
Porolissensis, Porolissum a fost fondat 
probabil în vara anului 106 p. Chr. 
Certificatul de naştere al aşezării este 
reprezentat de diploma militară, 
descoperită aici. Eliberată la 10 august 106 
p.Chr., aceasta se prezintă sub forma a 
două plăcuţe de bronz cu inscripţii în 
limba latină, certificând dobândirea 
cetăţeniei romane de către Marcus Ulpius 
Novantico, soldat într-o unitate militară a 
armatei romane din provincia Dacia. Ştiaţi 
că cetăţenia romană, cu toate drepturile ce 
rezultau din calitatea de cetăţean roman, 
era obţinută şi de membrii familiei 
militarului, ca răsplată pentru stagiul 
militar îndeplinit de acesta în armata 
romană?
 

Ş
C

O
A

L
A

 -
 U

N
 V

II
T

O
R

 M
A

I 
B

U
N

!

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
SECUNDAR ROSE

VIZITĂ DE STUDIU-CLASA A IX-A
5 NOIEMBRIE 2017



GRĂDINA BOTANICĂ JIBOU Casa memorială GEORGE POP DE BĂSEŞTI

ŞCOALA - UN VIITOR MAI BUN!

Seminarul Teologic Liceal „Sf. Iosif Mărturisitorul“

Castraul roman de la

POROLISSUM

GRĂDINA ZMEILOR

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
SECUNDAR ROSE

VIZITĂ DE STUDIU-CLASA A IX-A
5 NOIEMBRIE 2017

Seminarul Teologic Liceal“Sf. Iosif Mărturisitorul”Baia Mare

ACTIVITĂŢI PEDAGOGICE ŞI DE SPRIJIN

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE

ACTIVITĂŢI DE REAMENAJARE ŞI DOTARE
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