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Argument 
 
 

 
Alcătuirea monografiei comunei Ciorteşti vine ca 

o completare din partea autorilor la seria celor din 
perimetrul est moldav, avându-se în vedere că la ora 
actual noi am realizat un studiu monografic asupra 
spaţiului dintre Prut şi Valea Crasnei, ce însumează o 
lăţime de circa 20 km pe 35-40 km lungime din Dealul 
Doi Lei comuna Răducăneni până la Stănileşti, judeţul 
Vaslui. 

Aşadar, întocmirea unei monografii are darul de 
a scoate în evidenţă zestrea cultural-ştiinţifică şi 
spirituală a unui spaţiu, pe un diapazon temporal ce se 
întinde pe mii de ani, din paleolitic până în prezent. 

Spaţiul extins al comunei ce se întinde atât pe 
valea pârâului Crasna cât şi pe cea a Vasluieţului, flancat 
de înălţimile semeţe ale cuestelor din partea estică a 
bordurii Podişului Central Moldovenesc, ne-au permis 
să strângem numeroase date de ordin istoric, arheologic, 
etnografic, folcloric, etc., informaţii care au contribuit la 
completarea tabloului general al cadrului spaţial în care 
trăim şi conveţuim de milenii. 

Partea ştinţifică, economică, etnografică şi 
administrativă a fost realizată de Vicu Merlan, iar cea 
privind personalităţile şi fiii satelor comunei de Marcica 
Grigoriu, care a copilărit şi trăieşte pe aceste meleaguri 
ciorteştene. 

Pentru ca o monografie să fie finalizată trebuie să 
aibă şi o susţinere financiară, avându-se în vedere 
perioada grea prin care trece societatea românescă 
astăzi. Astfel, un aport deosebit în susţinerea 
necondiţionată a acestui proiect monografic l-au avut: 
primarul comunei Gheorghe Gurzum, viceprimarul 
Vasile Ocneanu şi consilierii comunei. 

Datele informative au fost culese între anii 2008-
2011, de pe teren prin periegheze, săpături arheologice, 
observaţii, din arhivele naţionale de la Iaşi, Vaslui şi 
Bucureşti, din bibliotecile oraşelor  Iaşi, Vaslui şi Huşi, 
precum şi de la numeroşi cetăţeni ai comunei, care ni le 
au oferit cu mare generozitate. 

 
 

Autorii 
 



 

CCaappiittoolluull  II  

Istoricul cercetării 
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I. 1. Istoricul cercetărilor 
arheologice şi istorice  

   
entru epoca străveche, medie şi contemporană studii asupra identificării şi 
repartiţiei habitatelor de pe Valea Crasnei şi cea a Vasluieţului, sunt făcute de 
arheologii  N. Zaharia, Mircea Petrescu Dîmboviţa, Emilia Zaharia, M. Brudiu, 

Vasile Chirica, Marcel Tanasachi, Vicu Merlan) (ZAHARIA  şi colab. , 1970; 
BRUDIU 1974; CHIRICA, TANASACHI, 1984;  MERLAN 2009, MERLAN 2010). 
Un aport deosebit la stabilirea originii toponimice a localităţilor l-au avut C. Chiriţă, 
ş.a. (CHIRIŢĂ 1893).Cercetări de teren zonale sunt întreprinse de cercetătorul Vasile 
Chirica, studii pe care le prezintă în Repertoriul Arheologic al Judeţului Iaşi, volumul 
I, în anul 1984(CHIRICA, TANASACHI, 1984). În anul 2008 este executat primul 
sondaj arheologic preventiv în punctul Rotăria-Runc, într-o aşezare străveche de peste 
55oo de ani, aparţinând civilizaţiei Cucuteni A3 (MERLAN , SALOMEIA 2009, 
2010), fiind continuat şi în 2009 pe o suprafaţă mai mare din situl arheologic.. 

La acestea se adaugă studiile şi articolele privind viaţa şi evoluţia 
comunităţilor locale. 

 
 
 

I. 2. Istoricul cercetărilor geografice 
 

nsemnări şi observaţii de călătorie asupra spaţiului studiat le întâlnim  în Descriptio 
Moldaviae a lui Dimitrie Cantemir (CANTEMIR 1973) ş.a. În anul 1883 
institutorul V. Sârghinescu aduce referiri esenţiale privind geografia depresionară 

în lucrarea Geografia judeţului Fălciu. (SÂRGHINESCU 1883). 
Un alt studiu care prezintă tabloul vieţii economice şi sociale de la sfârşitul 

secolului al XIX-lea este cel realizat în anul 1884 de către M. Leondari, intitulat 
Descrierea Judeţului Fălciu 

La 1886 A. Gorjan „inspirat“ de lucrarea învăţătorului V. Sârghinescu, publică 
o nouă geografie: „Geografia judeţului Fălciu“ îmbunătăţind şi aducând în actualitate 
noi elemente geografice (GORJAN 1886). 

Referiri la unele teritorii din Ţinutul Fălciului, le întâlnim şi la Gheorghe 
Ghibănescu în „Surete şi Izvoade“. (GHIBĂNESCU, vol. I-VI, 1888).  

În 1893 C. Chiriţă în „Dicţionarul geografic al judeţului Fălciu“ aduce 
informaţii preţioase privind toponimia, hidrografia şi populaţia satelor, comunelor şi 
târgurilor fostului judeţ Fălciu. (CHIRIŢĂ 1893). 

În anul 1903 Ion Simionescu marchează depozitele sarmatice ce apar la 
Repedea (Iaşi) şi continuă cu cele de la Schitul Duca, Coropceni, Ciorteşti, Buneşti 
până la Huşi. (SIMIONESCU 1903). Apoi în 1922 M. David face un studiu amplu 
asupra stratului geologic care este identificat la Iaşi, apoi la Coropceni, şi spre V, la 
Buneşti, Codăeşti, până la Băceşti. (DAVID 1922). Studiile sunt aprofundate de către 
M. Macarovici care vorbeşte despre Chersonianul fosilifer dintre Siret şi Prut, 
identificându-l în Dealul Crasnei, în fâşia de trecere de la Sarmaţianul mediu la cel 
superior cu un subetaj reprezentat de „nisipurile de Buneşti“. (JEANRENAUD 1995). 
Acestea se găsesc într-o structură încrucişată de facies fluvio-lacustru, cu aflorări la 
Coropceni, Buneşti, Armăşeni, dar şi pe partea opusă a dealului, la Arsura (în ravena 
din zona de NV a satului). (LAZĂR ALINA, 2001, 7; observaţii: Vicu Merlan 2007). 

 
 

P

Î 
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                                      Harta Moldovei la 1541 
 

Aspecte esenţiale ale geografiei şi geologiei locale sunt publicate şi în 
„Geologia Podişului Central Moldovenesc“ a lui P. Jeanrenaud (JEANRENAUD 
1971) şi în lucrarea „Podişul Moldovei“ avându-i ca autori pe I. Gugiuman, V. 
Cârcotă şi V. Băican. (GUGIUMAN, CÂRCOTĂ, BĂICAN 1980).  

                                        Harta Moldovei la 1774 



 

CCaappiittoolluull  IIII 

Cadrul natural  
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II. 1. Poziţia şi limitele geografice 
 
 
II. 1. a. Evoluţia paleogeografică a zonei 
 

n evoluţia paleogeografică a Podişului Moldovenesc au existat două etape: faza 
marină şi faza continentală. Începutul evoluţiei paleogeografice în regiune îl găsim 
în Neogen, odată cu formarea Mării Sarmatice (faza marină). Afluxul de sedimente 

aduse de râurile carpatice şi cele ale platformei ruse au determinat creşterea 
progresivă a stratelor aluviale cu material erodat şi transportat de pe uscat, astfel încât 
în decursul a câtorva milioane de ani linia ţărmului Mării Sarmatice s-a deplasat 
mereu spre S-E, pe fondul unor mişcări orogenice (de ridicare a Carpaţilor). Abia la 
sfârşitul ponţianului suprafaţa studiată devine uscat. 

În cea de a doua fază, cea continentală, râurile încep să „sculpteze“ relieful 
înconjurător croind înfăţişarea care o vedem astăzi. Remanierea continuă sub acţiunea 
reţelei hidrografice în levantin şi cuaternar, generează un relief alcătuit din văi 
subsecvente şi obsecvente puternic erodat, vizibil şi astăzi, mai ales în urma unor 
viituri puternice de primăvară sau vară.  (GUGIUMAN 1959, 23-28). 

 
 
II. 1. b. Aşezarea geografică a comunei Ciorteşti 
 
Comuna Ciorteşti se găseşte la contactul dintre Podişul Central Moldovenesc 

şi Platforma pliocenică moldovenească. Spre N se mărgineşte cu prelungirea 
longitudinală a culmii estice a Podişului Central Moldovenesc, culme ce trece de 
oraşul Iaşi, la est cu  Depresiunea Bohotin-Moşna, la V cu Valea Vasluieţului iar la S 
cu Valea Crasnei şi Dealul Cetăţuiei. Poziţia actuală ocupată de satul Rotăria şi satul 
Şerbeşti a suferit o scufundare tectonică de mici proporţii, probabil după retragerea 
Mării Sarmatice (în urmă cu peste 10 milioane de ani). 

Altitudinea maximă a reliefului zonal este de 410 m în Dealul La Hârtie, urmat 
cu peste 300 m în Dealul Cerului, Dealul Roman, Dealul Cetăţuiei etc. 

Comuna Ciorteşti se află la 40 km de oraşul Iaşi, şi aceeaşi distanţă faţă de 
oraşul Vaslui, fiind învecinată la NV cu comuna Schitul Duca, la NE cu comuna 
Costuleni şi Răducăneni, la SE  sud-est cu comuna Dolheşti, la S comuna Micleşti, 
jud. Vaslui, la SV comuna Codăieşti, jud. Vaslui. 

 
II. 1. c. Cadrul geografic general 
 
Perimetrul studiat în lucrarea de faţă cuprinde mai multe zone geomorfologice, 

care se suprapun peste unitatea structural-tectonică ce corespunde Platformei 
Moldoveneşti. 

Platforma Moldovenească este delimitată la Vest de Valea Moldovei, pe un 
aliniament ce urmăreşte contactul Subcarpaţilor Moldovei cu Podişul Moldovei. Plat-
forma Moldovenească vine ca o continuitate a Platformei Podolice Ruse. La bază este 
formată din şisturi cristaline, precambriene, cutate şi granite de tip Rapakiwi. Peste 
acest soclu rigid s-a aşternut cuvertura sedimentară presiluriană şi siluriană, formată 
din gresii, şisturi negricioase şi calcaroase, de peste o sută de metri grosime. 
(AIRINEI 1979, 20-22). Transgresiunea şi regresiunea marină din cenomanian a dus 
la depunerea unor strate de sedimente peste cele siluriene, a căror vârstă este mai 
tânără cu cât se înaintează spre S, indicând direcţia de retragere a apelor. (BRANDA-
BUR şi colab. 1971, 27-30).  
Platforma Moldovenească este una dintre cele mai vechi platforme continentale de pe 
teritoriul României, consolidarea ei producându-se la nivelul Proterozoicului mediu, 
reprezentând parţial extremitatea sud-vestică a platformei Europei Orientale pe 
teritoriul României. (IONESI 1994, 51). 

Marginea vestică a Platformei Moldoveneşti este prinsă sub orogenul 
Carpaţilor Orientali, aşa cum a fost evidenţiat prin foraje adânci, iar limita la suprafaţă 

Î 
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o reprezintă aliniamentul Straja – Solca – Păltinoasa – Târgul Neamţ – Buhuşi, dată 
de contactul depozitelor sarmaţiene cvasiorizontale de platformă cu cele miocene, 
intens cutate, ale molasei pericarpatice. Limita sudică a Platformei Moldoveneşti este 
dată de falia Plopana – Fălciu, ce corespunde unei trepte de afundare accentuată, 
precretacică; ea trece pe la N de Bacău şi se prelungeşte spre V, sub orogenul carpatic. 
(JEANRENAUD, SARAIMAN 1995, 2). 

 
Fazele istoriei geologice a comunei Ciorteşti (apud. AIRINEI 1979) 

Scara geocronologică Scara morfocronologică 

Ere Perioade Epoci / vârste Epoci Etape Faze 

Cuaternar 
>1,5 mil. ani 

Holocen 
Pleistocen 

P
l
i
o
g
e
n 

Levantin 
(Romanian
) 
Dacian 
Ponţian 
Meoţian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 M

i
o
c
e
n 

Sarmaţian 
Tortonian 
(Badenian) 
Helveţian 
Burdigalia
n 
Acvitanian 

 

Faza inversiunilor morfotectonice 

 

Paleogen 
47 mil. ani 

Oligocen 
Eocen 
Paleocen 

Faza pediplenei carpatice 

Cretacic 
65 mil. ani 

Danian 
Senonian 
Albian 
Apţian 

 

 
Faza orogenezei laramice 
 
Faza formării reliefurilor şi suprafeţelor 
prealpine 
 
Faza orogenezei austriece 

Jurasic 
45 mil. ani 

Maim 
Dogger 
Liasic 

Etapa 
de 

tranziţ
ie 

hercin
ico-

carpat
ică 

(kimm
erică) 

Faza formării reliefului precretacic  
 
Faza mişcărilor kimmerice noi 
 
Faza formării reliefului 
predoggerian 
 
Faza mişcărilor kimmerice vechi 

 
 

Triasic 
40 mil. ani  

Permian 
25 mil. ani 

 

Carbonifer 
55 mil. ani 

 

 

 

Faza orogenului hercinic 

 

Devonian 
55 mil. ani 
Silurian 
40 mil. ani 
Orovician 
80 mil. ani 

 

 
 

Cambrian 
80 mil. ani 

 

 

Proterozoic 
 
 

Arhaic 
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Podişul Moldovei este situat între Obcinile Bucovinei, Subcarpaţii Moldovei, 
nord-estul Câmpiei Române şi râul Prut. Se suprapune pe două unităţi structurale 
importante: Platforma Moldovenească şi Promontoriul Nord-Dobrogean, îngropat la S 
de falia Oancea - Adjud, prezentând fiecare câte un soclu cu formaţiuni cutate, 
acoperit de o cuvertură cu formaţiuni nedeformate prin cutări. (VELCEA, SAVU 
1982, 238). 

Podişul Moldovei este împărţit pe compartimente geomorfologice distincte: 
Podişul Sucevei, Câmpia Moldovei (Jijiei) şi Podişul Bârladului. Sedimentarea a 
început în badenianul superior cu depozite detritice (gresii, nisipuri, argile), în 
grosime de până la 130 m În partea de N E s-au acumulat conglomerate cu galeţi de 
silex şi nisipuri cuarţoase de Miorcani-Alba. (BUCUR, BARBU 1959, 28-30).  

Depozitele sarmaţiene apar la zi, pe cea mai mare parte a Podişului Moldovei 
(în perimetrul nostru la Coropceni, Ciorteşti, Stănileşti, Şerbeşti şi Rotăria). În 
Sarmaţian s-au acumulat argile, nisipuri, iar din timp în timp, calcare oolitice şi gresii, 
sub forma unor strate până la 4-5 m grosime. (BĂCĂUANU şi colab. 1980, 25-40). 
Pe marginea vestică a Podişului Moldovei, la contactul cu uscatul orogenului carpatic, 
s-au acumulat episodic pietrişuri şi nisipuri fluvio-deltaice. (BADEA şi colab. 1992, 
426). Ponţianul aflorează pe platforma Bârladului şi pe orogenul Nord-Dobrogean, 
fiind format din marne şi nisipuri. (VELCEA, SAVU 1982, 435). Prezenţa în 
formaţiunile mai vechi a unei faune cu Mammutus primigenius (în cariera de nisip de 
la Şerbeşti, Rotăria etc.) arată că depunerea acestor depozite s-a produs în Pleistocen. 
(BADEA şi colab. 1992, 435). 

 
              Harta Podişului Moldovei 

 
Podişul Central Moldovenesc este situat în partea de N a Podişului 

Bârladului fiind cuprins între Coasta Iazului la N şi aliniamentul format din valea 
Morii, Coasta Racovei, valea Bârladului, coasta Lohanului, continuat prin nordul 
Dealului Dobrina şi versantul nordic al văii subsecvente a Drăslăvăţului, la S. Între 
Valea Siretului şi localitatea Crasna intra în contact cu colinele Tutovei, iar între 
Crasna şi Valea Prutului cu Dealurile Fălciului. (VELCEA, SAVU 1982, 531).  

Structural corespunde cu partea sudică a Platformei Moldoveneşti, cu o 
constituţie omogenă. Formaţiunile aparţin sarmaţianului cu extensiune mare a 
depozitelor basarabiene (argile, marne şi nisipuri în care se intercalează orizonturi de 
calcare oolitice) peste care urmează un pachet de 130-150 m de argile, argile 
nisipoase şi nisipuri cu intercalaţii şi concreţiuni grezoase care aparţin faciesului 
deltaic al sarmaţianului superior. (VELCEA, SAVU 1982,531).  
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II. 2. Alcătuirea geologică 
 
Perimetrul comunei Ciorteşti, ca parte componentă a Podişului Moldovei are 

aceeaşi alcătuire geologică a Platformei Moldoveneşti. Fundamentul cristalin ce se 
găseşte la peste 1.000 m adâncime este acoperit de sedimente paloleozoice, iar 
deasupra acestora întâlnim cuvertura propriu-zisă, reprezentată de sedimentele 
cenomaniene şi apoi de cele miocen-pliocene. 

Fundamentul cristalin s-a format în urma orogenezelor vechi, precambriene 
hercinice. Depozitele sarmaţiului mijlociu, superior şi meoţianului apar la zi, aflorând 
la limitele superioare ale Dealului Cerului, la sud est de localitatea Ciorteşti şi la 
Buneşti. 

 

Colinele Ciorteştilor 
 
Văile pârâurilor Crasna, Vasluieţ, Coropceni şi afluenţii acestora, au reuşit să 

se adâncească până în orizonturile argilelor bazale ale sarmaţianului mijlociu 
(Basarabianul). Sunt cazuri când aceste argile cenuşiu-albăstrui aflorează în văile 
torenţiale pe partea dreapta a pârâului Coropceni-sectorul superior, la obârşia pârâului 
Crasna etc. Peste argilele bazale urmează 40-50 m de argile nisipoase şi apoi 10-15 m 
de nisipuri cuarţoase cenuşii-albicioase, aşa numitele „nisipuri de Bârnova“, urmând 
apoi circa 3 m de argile vinete, compacte, cu unele treceri spre nisipuri. În nivelul 
superior întâlnim orizontul „Calcarelor oolitice de Repedea“ cu grosimi cuprinse între 
2-3 m. 

Calcarul oolitic aflorează pe culmea interfluviului dintre pârâul Crasna şi 
pârâul Vasluieţ, unde este întâlnit între 300-350 m şi chiar dincolo de această limită. 
Peste calcarele oolitice se suprapun „nisipurile de Scheia“ în grosime de 10-15 m cu 
cimentări locale, sub formă de plăci de gresie şi cele de Buneşti, cu conglomerate 
grezoase şi carbonatice.  

Intercalaţiile de apă dulce ale sarmaţiului mediu din Podişul Moldovei au fost 
denumite „stratele de Bohotin“, acestea fiind întâlnite în straturile bazale ale aflori-
mentului din Dealul Poiana Mare din partea de N a satului Arsura şi Dealul Roman la 
sud-est de satul Coropceni. În aceste locuri a fost descoperit un amestec de faună de 
apă dulce cu Congerii, Unionide, Melanopide şi de vârstă sarmaţian mijlociu, cu 
scoici Mactra fabriana, Cardium fittoni etc. (specii astăzi dispărute). 
(JEANRENAUD, SARAIMAN 1995, 13).  
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Depozitele basarabiene de pe dreapta Prutului, apar la zi pe versanţii care 
coboară spre zona depresionară în zonele înalte ale dealurilor (Cerului, Cetăţuia), fiind 
întâlnite depozite chersoniene cu nisipuri având fosile Mactra fabriana d'Orb şi 
Cardium fittoni d'Orb. Spre nivelul superior acestea sunt suprapuse de argile 
loessoidale sau nisipoase. Stratul sarmaţianului superior (Kersonianul) e reprezentat 
de un orizont nisipos, cu nisipuri cenuşii, nisipuri argiloase şi intercalaţii grezoase. Pe 
platourile înalte ale Culmii Iaşilor, de la Repedea până la Huşi, apar depozite 
menţionate, care au în alcătuire nisipuri foarte fine, prăfoase sau argiloase de culoare 
predominant cenuşie. Aflorări la zi ale nisipurilor saramaţiene de culoare galben-
cenuşiu cu pigmentaţii albicioase de carbonaţi de calciu din luturile loessoide 
nisipoase din nivelul superior se găsesc în partea de sud-est a promontoriului Dealului 
Runc, la 1 km N de satul Rotăria (lângă situl arheologic eneolitic). 

Pe ansamblu, stratele geologice sunt înclinate dinspre N spre S, dar şi dinspre V 
spre E, fapt demonstrat de prezenţa mactrelor mici la altitudinea de 100 m (nisipurile 
de Scheia), cu faciesul chersonian deltaic  la o altitudine mai mare de 300 m înălţime. 
 

Nisipuri sarmaţiene la sud de satul Ciorteşti 
 
Spre partea inferioară a versanţilor, în apropierea vetrelor de sat, predomină un 

strat de argilă şi facis nisipos cu slabe intercalaţii argiloase sau grezoase care au 
permis apariţia a numeroase izvoare de suprafaţă (existând foarte multe captări de apă 
- cişmele). 

În zona platourilor înalte, care sunt prelungiri ale platourilor vecine (Platoul 
Moşna - Buneşti - Rotăria, Platoul Cetăţuiei) întâlnim următoarea succesiune de 
strate: 

1 sub nisipurile care alcătuiesc platoul de deasupra apare placa de calcar 
oolitic cu slabe intercalaţii nisipoase cu o grosime a acestora de 1,80 m În general, 
partea superioară a plăcii se află la peste 200 m altitudine(Dealul Cerului-Cetăţuia) 

2 sub calcar, pe o grosime de 3 m, apar nisipuri parţial cimentate sub 
formă de gresii slabe; 

3 în următorul strat inferior apar nisipuri argiloase, de culoare verzui 
pală, pe o grosime de 0,35 - 0,50 m; 
urmează nisipuri care au concreţiuni de forma unor stalactite (astfel de nisipuri sunt 
vizibile pe o grosime de 1 m, până la altitudinea de 210 m, mai jos fiind acoperite de 
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un deluviu de alunecare; în jurul valorii altitudinii de 190 m pot fi găsite argile vinete. 
(DONISĂ, BOJOI şi colab., 1988, 2-3). Afloriment de nisipuri sarmaţiene, fără faună 
în Fundătura Coropceni. Placa de calcar oolitic apare în versantul sud-vestic (lângă 
Şcoala Coropceni) având o grosimea de circa 1 m, fiind încadrată de stratul de nisip. 
De sub placa de calcar oolitic apare la suprafaţă un izvor puternic, care are o 
concentraţie mare de oligoelemente, fiind uşor mineralizată, cu un debit cvasiconstant. 
 

 
Depozite nisipoase basarabene 

 
Pe Valea Crasnei şi în sectorul superior al pârâului Crasniţa s-au descoperit 

numeroase izvoare minerale (sulfuroase sau ferugionoase): Izvorul Rece. Cam 
aceleaşi tipuri de izvoare minerale se găsesc pe cealaltă parte a interfluviului, pe 
Valea Bohotinului la Răducăneni (Biserica Catolică). Mineralizarea se realizează din 
nisipurile şi calcarele din parte superioară, conform principiului vaselor comunicante. 
În împrejurimi sunt şi alte zone cu debit mineral: pe Valea Moşnişoarei (unde aceste 
izvoare minerale apar la zi sub forma unui vulcan noroios) şi în albia majoră a 
Prutului, la Gorban (unde sunt doi vulcani noroioşi). (MERLAN 2006, p. 8). 

 Un rol important pentru perimetrul depresionar îl au depozitele cuaternare 
reprezentate de aluviunile groase din albia pârâului Crasna şi Vasluieţ. Acestea sunt 
nisipoase şi nisipo-argiloase, cu un sol îngropat la peste 2-4 m adâncime. Aluviunile 
au fost secţionate în albia minora a acestora pe o adâncime de 3-4 m. 

 Pe versanţii văilor sunt depozite aluvionare cu grosimi variabile depăşind 
2-3 m, iar pe unele porţiuni acestea sunt nesemnificative. 

La contactul torenţilor temporari, care secţionează permanent dealurile şi 
platourile interfluviale ale acestora, sunt conuri de dejecţie şi mici glacisuri coluviale 
alcătuite în principal din materiale nisipoase şi nisipo-argiloase. Şesul larg al albiei 
majore a Crasnei şi Vasluieţului este format din depozite aluviale cu grosimi cuprinse 
între 3-4 m.  
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II. 3. Relieful 
 
Relieful comunei Ciorteşti este alcătuit din Valea Crasnei, pe un ax 

longitudinal N-S, Valea Vasluieţului paralel cu cea anterioară şi interfluviul dintre 
cele două văi reprezentat de culmea înaltă a laturii estice a Podişului Central 
Moldovenesc, care se încadrează în acelaşi aliniament direcţionat de cele două văi 
principale. Podişul Central Moldovenesc are în acest sector, un relief variat, cu unele 
porţiuni foarte accidentate (Culmea Dealul Roman, Dealul Cetăţuia). Întreaga regiune 
este tributară celor două văi. 

Relief depresionar spre valea Vaslieţului 
 
Relieful depresionar dintre satul Ciorteşti şi SMA  este alcătuit din podişuri 

sculpturale, cu fragmentare sub formă de dealuri cu văi înguste, însoţite de versanţi 
afectaţi de intense procese active, în special de alunecări. Aspectul actual al reliefului 
este rezultatul unor îndelungate procese interne combinate cu cele externe. 

Relieful cu forme puţin accidentate a ajuns în aceasta faza datorită denudaţiei, 
rezultând culmile largi şi versanţii neuniform de lungi. 

Cele două văi sunt flancate de un şir de cueste (relief cu un versant abrupt 
denumit frontul de cuesta şi unul domol - partea dorsala a cuestei) în partea central-
estică a localităţii Coropceni, la vest-sud-vest de satul Rotăria de jur împrejurul satului 
Şerbeşti etc.  Frontul de cuestă se inversează faţă de înşiruirea normală a acestora, 
astfel încât cuestele interfluviului se prefaţează „faţă în faţă“ cu cele de dincolo de 
Valea Crasnei şi a Vasluieţului. Cuestele Crasnei sunt traversate, la limita dintre 
muchie şi dorsală de drumuri comunale între Coropceni şi Rotăria, între Ciorteşti şi 
Crasna, între Şerbeşti şi Dolheşti. Toate aceste cueste sunt străpunse din loc în loc de 
văile secundare ale unor mici pârâuri.  

În partea centrală a comunei relieful predominant este alcătuit din platourile 
înalte ale Podişului Central Moldovenesc, iar între aceste puncte sunt altitudini ce 
scad sub 100-200 m, ceea ce demonstrează că zona a fost sau încă mai este supusă 
unor scufundări tectonice. În acest cadru geomorfologic se încadrează cele două văi 
care suprapun mici falii tectonice de tip depresionar în care apele de suprafaţă îşi 
croiesc albiile convergent spre latura sud-estică. În perimetrul platourilor înalte ale 
Culmii Iaşului, suprafaţa este aproape orizontală sau puţin înclinată spre văile 
pârâurilor învecinate. Lăţimea masivă a acestor platouri cvasiplane, variază de la 
câţiva metri la sute de metri (Dealul Morilor-Cetăţuia). Din aceaste zone diverg 
culmile interfluviale ale pârâurilor Coropceni, Ciorteşti şi Şerbeşti. 

Platourile înalte sunt mărginite de versanţi cu înclinare de 15˚-20˚ în partea 
inferioară, a căror pantă se micşorează spre bază, unde se face legătura cu cel de al 
doilea nivel de platouri. Primul nivel reprezintă vârfurile înalte de peste 400 m 
(Dealul La Hârtie 414 m, Dealul Cerului 396 m, Dealul Cetăţuiei 386 m, Dealul Raţei 
368 m, Dealul Nisipăriei 363 m s.a.), iar cel de al doilea coboară sub această limită 
altitudinală (Dealul Haidan 277 m, Dealul Morii 287 m, Dealul Viei-Deleni 282 m, 
Dealul Roman ş.a.). Includem şi un al treilea nivel care coboară treptat sub 200 m 
(Dealul Comorilor, Dealul Runcului ş.a.).  
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Colinele de la est de Ciorteşti – La Releu 

 
În general interfluviile de la E de Culmea Iaşului, ca prelungiri ale bordurii 

estice a Podişului Central Moldovenesc au pe traseul lor (N-S) mici petece de platouri 
cu pante cuprinse între 5˚-7˚ până la sub 150 m altitudine (la N de Rotăria-Runcul în 
partea de V a satului Şerbeşti spre Valea Vasluieţului). 

 
Interfluviul dintre Valea Haidanului şi cea a satului Şerbeşti spre valea Vasluieţului 

 
Afluenţii văilor principale au modelat obârşii sub formă de pâlnii largi care 

separă între ele petecele de platou, fiind o continuitate a reliefului înalt al platourilor 
superioare, acestea apar ca nişte contraforturi sau prispe pe un ax aproximativ NE-SV 
sau NV-SE. 
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Alunecările de teren au o mare răspândire în perimetrul fronturilor de cuestă 
(la nord de satul Rotăria, la est şi sud-vest de satul Şerbeşti, la sud-vest si vest de 
cătunul Crasna şi la sud de satul Coropceni. De obicei aceste alunecări apar sub 
nivelul plăcilor de calcar, ca urmare a pânzei de apă şi a argilelor de la acest nivel. 
Cornişa de desprindere pe direcţia V-E pe Dealul Runc la 1 km N de satul Rotăria, pe 
o suprafaţă de peste 1 h. Alunecări de teren de vârsta holocenă şi actuale în partea de 
E şi S a satului Coropceni (versantul nordic al Dealului Roman). 

Alunecările active din perimetrul fronturilor de cuestă sunt stabilizate în zona 
vetrelor de sat prin lucrări de ameliorare funciară sau prin plantaţii de pomi fructiferi. 
Aceste alunecări sunt activate mai ales în anii deosebit de ploioşi. Eroziunea solului a 
avut o intensitate mult mai mare înainte de 1990 când terenurile erau defrişate şi 
folosite intensiv în circuitul agricol. Astăzi multe terenuri în pârloagă oferă 
posibilitatea refacerii litogenezei, respectiv a biotopului. 

Sunt şi situaţii când prin alunecările masive din anii anteriori, terenurile au 
ajuns la un echilibru izostazic şi astfel alunecările au fost stopate, rămânând în urma 
lor doar un relief puternic fragmentat (de exemplu Şerbeşti, Rotăria, Deleni etc.). 
Toate aceste dealuri sunt afectate puternic de eroziune făcând excepţie doar cele 
împădurite. Eroziunea este facilitată de slaba rezistenţă a faciesului nisipos de la 
partea superioară a versanţilor. 

Satul Cioreşti - primăvara 
 
 
Ogaşele şi ravenele sunt frecvente şi active pe platourile înalte dar şi pe cele 

de la nivelul inferior, iar văile pârâurilor sunt sculptate în nivelul platourilor 
inferioare. Atât Valea Crasnei cât şi cea a pârâului Vasluieţ, prezintă un şes neted 
înclinat cu pante sub 1˚ spre aval. 

Albiile unor pârâuri au fost stăvilite în anumite locuri de diguri artificiale, care 
în timp au ca rezultat colmatarea iazurilor cu aluviuni din amonte şi lateral (la S de 
cătunul Crasna, la sud-vest de satul Şerbeşti, la sud de satul Ciorteşti, la sud-est  de 
satul Coropceni).  

Versanţii celorlalte văi sunt asimetrici, fapt care permite ca eroziunea de 
suprafaţă să aibă o contribuţie însemnată, adăugându-se şi surparea sub acţiunea 
gravitaţiei a blocurilor de gresie sau calcar ori a nisipurilor cimentate sau a loessului 
care se desprinde columnar, fiind subminate de apele de pe platou, adăugându-se 
intervenţia omului prin exploatarea nisipului pentru construcţii sau a lutului. 
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Valea Crasnei 
Valea Crasnei se formează începând cu levantinul superior - cuaternarul 

inferior şi are mai multe nivele de terase la care se adaugă o terasă veche, la nivel 
superior (GUGIUMAN 1959, 41). Lăţimea albiei majore variază astfel: 50-70 m în 
sectorul superior Rotăria, 300 m - 600 m în sectorul mijlociu Tătărăni-Leoşti şi peste 
800 m în sectorul inferior la Crasna-Vaslui. Pe cuprinsul luncii sunt numeroase 
sectoare cu bălţi şi terenuri mlăştinoase (reduse însă prin lucrările de amenajări 
funciare) care se datorează pantei destul de reduse în aceste sectore, permiţând 
existenţa unor meandrări de tip compus cu multe „belciuge“ şi resturi de cursuri 
(paleoalbii), mai ales în sectorul inferior.Lungimea întregului bazin hidrografic al 
Crasnei este cifrată la circa 70 km. 

Ravenă în nisipurile sarmaţiene  
pe latura nord – vestică a Dealului Cerului 

 
În trecut, când nivelul aplor era în creştere şi mai ales la viiturile de vară, 

gârlele secundare şi bălţile ocupau suprafeţe importante din lunca pârâului Crasna. 
Următorul sector altitudinal al văii Crasnei  (după cel de luncă) este cel al teraselor 
care au fost deranjate în cea mai mare parte de apele de suprafaţă.Valea Crasnei se 
întinde rectiliniu între Rotăria şi Buneşti, unde coteşte uşor spre dreapta, după care ia 
o direcţie aproximativă NE-SV, pentru ca între satele Gugeşti - Tătărăni, să cotească 
spre stânga şi de aici drept până la confluenţa cu apa Bârladului de la Crasna-Vaslui. 

 
Valea Vasluieţului 
Paralel cu valea Crasnei, dar pe un ax longitudinal NE-SV, curge pârâul 

Vasluieţ, ce-şi are obârşia din Platoul înalt al Coastei Iaşului, la sud de Dealul 
Repedea. Dacă în sectorul superior lăţimea albiei majore este cam aceeaşi cu cea a 
Crasnei din acelaşi segment de sector, pe parcurs aceasta se lărgeşte ajungând ca în 
dreptul localităţii Coropceni să înregistreze circa 600-700 m, iar la confluenţa cu 
Racova-Vaslui la circa 1 km.În cea mai mare parte din punct de vedere geologic şi 
geomorfologic Valea Vasluieţului se aseamănă cu cea a pârâului Crasna.  

Morfologia reliefului evidenţiază fragmente de văi de peneplenă. 
(GUGIUMAN 1959, 60-61). 
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Interfluviul dintre Valea Crasnei şi cea a Vasluieţului 
Se încadrează direcţiei generale de orientare a stratelor sarmaţiene şi a celei de 

curgere a celor două pârâuri, cu altitudini ce depăşesc 400 m, dar care coboară ca nişte 
prelungiri digitiforme până în albiile pârâurilor importante sau ale afluenţilor acestora, 
la sub 100 m altitudine. 

Dealul La Hârtie este poziţionat la nord de satul Rotăria, deal care desparte 
obârşia pârâurilor Bohotin şi Crasna, atingând cel mai înalt punct altimetric, respectiv 
414 m. Dealul este împădurit cu vegetaţie de foioase multiseculară. 

 
Dealul Covasnei situat la nord de satul Rotăria, la obârşia pârâului Crasna, din 

care se prelungeste Dealul Roman în sud-vest. Înregistrează valori altimetrice de peste 
400 m, cu un platou întins pe direcţia NE-SV, în mare parte împădurit. 

 
Dealul Roman (Coropceni) la E-SE de satul Coropceni face parte din 

prelungirea Coastei Iaşului, arcuindu-se spre vest între satele Coropceni şi Ciorteşti.  
Înregistreză altitudini ce depăşesc 250 m.  

 
Dealul Cerului situat la nord de satul Şerbeşti, fiind platoul cel mai înalt din 

acest sector sudic al comunei Ciorteşti, cu altitudine maximă de 396 m, având pe 
ambele laturi abrupturi însoţite de cornişe de alunecari de teren, spre Dolheşti şi 
terasări pronunţate spre vest efectuate de fostul CAP Ciorteşti prin anii 80. 

 
Dealul Raţei prezintă un aspect de pinten, cu faţa plană, uşor înclinată spre SE 

ajungând la o altitudine de 326 m. 
 
Dealul Viei este amplasat la vest de satul Deleni, atingând cota maximă nu 

departe de Biserica si cimitirul ortodox la 287 m, fiind vizibilă de aici valea 
Vasluieţului pe o mare distanţă atât în aval cât şi în amonte. 

 
Dealul Haidan se găseşte în partea de sud a satului Ciorteşti, fiind o 

prelungire vestică a dealului Raţei, având înspre partea de nord-vest, cotată cea mai 
abruptă, alunecări de teren active şi estompate. Cota maximă înregistrează un nivel 
altimetric de 277 m. 

 
Dealul Morii vine ca o prelungire vestică a dealului Cerului, fiind identificat 

la nord-vest de satul Şerbeşti, atingând cata maximă nu departe de biserica din sat, 
respectiv 235 m. Aceeaşi denumire o poartă şi o prelungire nordică a dealului Raţei, 
din partea de sud-est a satului Ciorteşti unde se înregistrează o altitudine de circa 250 
m.  

Dealul Dumbrăvii situat la sud de satul Şerbeşti, desparte satul Şerbeşti de 
satul Chirceşti, fiind un punct important altimetric zonal ce atinge 346 m. 

 
Dealul Nisipăriei reprezintă o culme prelungă din partea de est a satului 

Ciorteşti ce se direcţionază pe un ax aproximativ NV-SE, despărţind satul de pădurea 
Crăsniţei. Cota cea mai înaltă este situată la circa 363 m. 

  
Mozaic geografic 

- Alunecări în trepte, cu o cornişă veche de desprindere, în partea de vest, sus - vest a 
satului Deleni. Astăzi este fixată prin intermediul salcâmilor. 

-Izvor puternic de sub placă de calcar oolitic, în partea central sudică a satului 
Ciorteşti. Placa de calcar are o grosime de peste  1 metru, aflorând la zi pe circa 30 
metri pătraţi. Cam aceiaşi situaţie se prezintă şi la Coropceni , mai în aval de şcoală. 

Ciorteşti 
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  - Ravena de peste 25 m înălţime situată în partea de sud - est a satului Ciorteşti în 
punctul ,,Dealul Cerului '' la circa 2,8 km. Dispune de nisipuri sarmaţiene cu grosimi 
de peste 20 m, unele cimentate sau cu intruziuni calcaroase (calcit). Placa de calcar 
oolitic se află sub nisipurile sarmaţiene, scoasă la zi de eroziunea de suprafaţă. De sub 
placă de calcar oolitic apar izvoare cu apă limpede, care au o mineralizare bogată. 

   -Cascadă fosilă (oarbă) de peste 5 m înălţime situată la partea superioară a 
nisipurillor sarmaţiene , formată de un ogaş de coastă fiind reactivată cu ocazia unor 
scurgeri torenţiale importante, la viituri, sau prin topirea zăpezii de pe Platoul Cerului.  

   -Ravena în loess ( la izvoarele Haidanului) pârâu, afluent de stânga al pârâului 
Ciorteşti, la sud de satul Şerbeşti. 

                                Ravenă în loess pe valea Haidanului 
 

   - Plantaţii de catină albă, la N de satul Şerbeşti pentru stoparea eroziuni de coasă şi 
cea ravenară..  

   -Pădurice de salcâm de o parte şi de alta a afluentului de stânga al pârâului Ciorteşti, 
la N de satul Şerbeşti. 

   - Terasări longitudinale şi latitudinale pe versanţi nordici ai Dealurilor Dumbrava 
Mare şi Dumbravă Mică.  

   - Alunecari în trepte (holocene) în apropiere de confluenta Haidanului cu pârâului 
Ciorteşti, pe versantul stâng (sudic). 


