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Parcul este asezat pe trei nivele si, a avut iniiat o 
intindere de ..."40 de falci (60 hectare) ...era una dintre 
cele mai man i si mai frumoase gradini din tara...cu doua 
orangerii si o florarie, pline cu plante exotice din cele mai 
rare...cascade, havusuri, un lac mare si mai multe canaluri 
pe care se umbla cu barca, insule Cu pavilioane si 
chioscuri." (Hortensia Racovita - Dictionarul geografic at 
judetului Bacau 1895). 

In prezent, parcul are o Intindere de 7 hectare. 
Intrarea principal& se face printr-o impresionanta poarta 
de fier forjat ramasa din vechea imprejmuire a parcului, 
care odinioara era constituit& dintr-un zid inalt din piatra 
tat de aproape un metru, iar poarta era strajuita de tufe 
man i de liliac si de casuta portarului. 

In dreptul intrarii principale, este amplasat bustul 
lui Dimitrie N. Ghika, cel care a fost fondatorul si 
proprietarul parcului si castelului. 

Dupa ce Palatul si Parcul Ghika a devenit proprietatea 
comanestenilor, echipa managerial& a Primariei 
Comanesti, echipa cu o experienta de peste 10 ani in 
realizarea proiectelor, In implementarea si coordonarea 
acestora, a avut In vedere si a depus eforturi, pentru 
reabilitarea acestui important obiectiv at orasului 
Comanesti. 

Ca rezultat at acestor eforturi, s-a obtinut finantarea 
Proiectului de consolidare  —  restaurare a "Palatului 
Dimitrie Ghika Comanesti". In aceasta etapa a proiectului, 
pentru a se stabili lucrarile de consolidare pentru 
asigurarea stabilitatii si rezistentei cladirii la normele de 
proiectare actuate, este necesara o expertiza tehnica si 
studii de specialitate pentru monumente istorice. Aceasta 
etapa a Proiectului de consolidare  —  restaurare a 
"Palatului Dimitrie Ghika Comanesti" a inceput de curand 
Si se aflaIn derulare. 

PALATUL I PARCUL 
"DIMITRIE GHIKA" 

COMANESTI 

"Ne urcam la Comanesti, sat mare, frumos 

asezat intre munti, pe tapsane deschise, usor 

inclinat spre apa Trotusului. Vuieste vatea de 

zgomotul moritor s-at herastraielor. 

in toate partite e miscare, zarva - freamatut 

muncii. Sute de brate harnice desfunda comorile 

pamantutui. Din cand in cand auzi, ca niste 

vaiete pretungi, strigatele acelea de gtasuri unite 

cu care obicinuiesc muncitorii a se indemna La 

ridicarea greutatitor man; tacut, priveste de pe 

podisut din stanga maretul castel, care-si 

intinde-n fund, spre codri, parcu-i intunecos, 

cu drumuri tainuite, cu bard pe lacuri, cu punti 

peste cascade si cu boschete de portocati." 

(Romania Pitoreasca de Alexandru Vlahuta) 



Palatul Ghika este situat in orasul Comanesti 
din judetul Bacau, in irnediata apropiere a Orli 

C.F.R.Comanesti. Palatul Ghika Comanesti este 

o superba constructie in stil baroc, ce a fost 
ridicatã in anul 1885 la comanda lui Dimitrie N. 

Ghika, dupa planurile arhitectului Albert Galleron, 

cunoscut pentru construirea Ateneului Roman si 

a cladirii Bancii Nationale. Palatul, construit de 

mesteri italieni, a fost ridicat in scopul de a servi 

ca resedinta a familiei Ghika. 
Palatul are parter si etaj, 28 de incaperi care 

aveau diferite functionalitati (dormitoare, 
biblioteca, said de primire, said pentru trofee 

de vanatoare, anexe). 

Dupa at Doilea Razboi Mondial, Palatul Ghika 

Comanesti a fost, pe rand: orfelinat, scoala, Casa 
Pionierului, iar din anii '80 pand in prezent adaposteste 

Muzeul Etnografic si de Arta "Dimitrie N.Ghika". 
Dupa ani de litigii, Palatul Ghika si Parcul au fost 

achizitionate de Primaria orasului Comanesti - in anul 
2019 si va ramane in continuare un simbol at orasului, o 

mostenire culturala redata Comanestiului si 
comanestenilor. 

Opt man i personalitati legate de sange cu regenta 
romaneascd construiesc marea ramura a familiei Ghika 

din Comanesti. Cel mai cunoscut membru al familiei 

este Dimitrie N. Ghica-Comanesteanu, fiul Agai Nicolae 
Ghika, ndscut la 31 decem brie 1839. Doctor in drept at 

Universitatii din Berlin, prefect de Bacau, deputat in 
Parlamentul Romaniei, magistrat, a fost conducatorul 

expeditiei din Somalia (Africa) in anul 1895, impreund 
Cu fiul sau Nicolae, de unde a adus nenumarate trofee 

din lumea animalelor pe care le-a donat muzeului 
„Grigore Antipa" din Bucuresti sau trofee din lumea 

botanicii care au !limas in *Uinta, fie purtandu-i numele, 

fie prin semnificatia patriotismului sau: Sporobolus 
ghikeea, Crotolazia comanestianae, Justitia romaniae. 

A fast preocupat de zacamantul de petrol at zonei, 
incheind in anut 1900 o conventie cu Joseph Rotter 

pentru exploatarea carbunilor din subsolut mosiei sale 
de la Comanesti. 

Nicolae D. Ghika, fiul tui Dimitrie Ghika 
(1857-1921), licentiat in drept la Laussane si Geneva, a 
fast atasat diplomatic la Paris, guvernator at Band' 
Natiunii, presedinte at Fondului Forestier at Romaniei, 
ministru in guvernul Marghiloman din primul razboi 
mondial. Sotia sa — Ioana Ghika, nascuta in comuna 
Bolintin din judetul Ilfov, la 6 iunie 1883, dintr-o familie 
veche de boieri olteni — Balenii, va fi cea care va reprezenta 

arta in aceasta ilustra familie. Ioana Ghika-Comanesti a 
fast una din cele mai marl compozitoare de muzicd 
religioasa, ale carei compozitii se transmiteau frecvent pe 
calea undelor (aproape in fiecare duminica), in cadrul 
slujbelor religioase, pand la finele celui de Al Doilea Razboi 
Mondial." (Revista Columna nr.2 / 2013 — prof. Lavinia 
Misaila, presedinte at Asociatiei Cultural Stiintifice 
"Dimitrie Ghika Comanesti", prof. Magdalena Stavinschi) 

Puternica familie Ghica, devenita la mijlocul 
secolului at XIX-lea „Ghica de Comanesti" a avut un rot 
important si in evolutia tocatitàii Comanesti, timp de un 
secol si jumatate. Puterea economica a acestei familii 
legaturile cu familiile boieresti au fast benefice pentru 
dezvoltarea Comdnestilor. Printre altele, tor Ii se 
datoreaza prelungirea caii ferate pana la Comanesti si mai 
departe la Palanca cat si construirea Statiei C.F.R. 
Comanesti. 


