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Raliul de descoperire a cetăţii medievale Bistriţa 

 

1. Actuala clădire a Muzeului Judeţean de istorie adăpostea pe vremuri o altă instituţie. 

Despre ce instituţie este vorba? 

R: Cazarma “Principele Mircea” 

2. Construcţia Bisericii parohiale cu hramul “Sf. Nicolae” a început în secolele XIII-XIV în 

forma unei bazilici cu 3 nave şi 2 turnuri. Între anii 1560-1563 arhitectul Petrus Italus de Lugano 

renovează edificiul conform cerinţelor cultului evanghelic (remodelează spaţiul interior, reface 

faţada vestică, sacristia). Biserica se află în piaţa centrală a municipiului nostru. 

Care este denumirea actuală a acestei biserici? 

R: Biserica Evanghelică 

3. Complexul comercial SUGĂLETE datează din secolele XV-XVI şi este format din mai multe 

clădiri etajate, legate între ele prin nişte intrări spaţioase ce formează o galerie cu 20 de bolţi, ce 

se sprijină pe 21 de pilaştri (piloni). 

4. Intrarea în vechea cetate medievală Bistriţa era posibilă prin 3 porţi de acces. Care era 

numele acestora? 

1. Poarta Spitalului 

2. Poarta Ungurească 

3. Poarta Lemnelor 

5. În epoca medievală, oraşul Bistriţa era înconjurat de un zid (cu o înălţime de 10m şi o 

grosime de 2m) şi de 18 turnuri şi bastioane de apărare. Identificaţi singurul turn de apărare care 

s-a păstrat şi fragmentele din fostul zid de apărare. 

• - denumire: Turnul Dogarilor 

• - adresa: Str. Dogarilor, Nr. 18 

6. Care din liceele bistriţene sunt amplasate în clădiri vechi, istorice? 

1. Colegiul Naţional ”Liviu Rebreanu” Bistriţa 

2. Colegiul Naţional ”Andrei Mureşanu” Bistriţa 
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7. La ce număr şi pe ce stradă e situată Casa Argintarului? 

 

R: Str. Dornei, Nr. 5 

8. În Bistriţa există 22 de pasaje pietonale. Precizează numele a cel puţin patru dintre 

acestea. 

1. 

2. 

3. 

4. 

9. În anul 1353 Bistriţa a primit “sigiliu propriu” - un cap de struţ încoronat şi cu o potcoavă 

de aur în cioc - care simbolizează după vechea heraldică, îndeletnicirile cele mai importante ale 

bistriţenilor - meşteşugăritul şi comerţul, specifice oraşelor de graniţă. 

 Câţi asemenea struţi sunt amplasaţi în piaţa centrală a municipiului Bistriţa? 

R: 5 struţi 
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10. Identificaţi clădirea din imagine şi precizaţi câteva informaţii legate de aceasta. 

 

 

 

R: Casa Ioan Zidarul, situată în Piaţa Centrală Nr. 30, are o arhitectură gotică din sec. al XV-lea. Cei 

mai importanţi proprietari ai casei au fost Andreas Benchel (jude al oraşului în sec. al XVI-lea) şi 

Christian Pomarius (organizatorul arhivei oraşului). 

 

Succes! 


