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MĂRGINIMEA SIBIULUI

„Cine se gândeşte numai la locul
unde trebuie să ajungă

îşi strică plăcerea călătoriei”
( )F. Rückert
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Civilizaţia apei în Mărginimea Sibiului

Civilizaţia apei - Gura Rîului

Consiliul Mondial pentru
Călătorii şi Turism (WTTC,
1996) “Călătoria şi turismul
constituie cea mai mare
industrie din lume care în
măsuri virtuale şi economice
i n c l u d e : v e n i t u l b r u t ,
valoarea adăugată, capitalul
investit, numărul de salariaţi
şi contribuţia la taxe”

U l t i m u l d e c e n i u a
demonstrat că presiunea
s i s t e m u l u i g l o b a l î n
domeniul economic şi politic,
c o n c u r e n ţ a l u m i i
i n d u s t r i a l i z a t e ,
c o m p e t i t i v i t a t e a î n t r e
producători şi furnizorii de
servici atitudinea faţă de

faţă de
bunăstare, dar şi ideile
novatoare în formarea forţei
de muncă şi implicit pentru
costul acestei forţe de muncă
au

.

i,
valoare, respectiv

condus la dezvoltarea de
noi tehnici de management
de proiect turistice.

omică cea mai
importantă, la nivel mondial.

Turismul
a devenit în ultimul deceniu
ramura econ

Industria casnică textilă
are un trecut milenar,
instalaţiile de piuărit şi
vâltorit aflându-se până nu
demult pe toate văile din
Mărginimea Sibiului. Nu
trebuie neglijat faptul că
produsele create de meşterii
locali erau adevărate creaţii
de artă populară căutate şi
apreciate atât de orăşeni cât
şi de străini care vizitau
aceste minunate locuri.

În ţ
ă or

ă ă

ă
ă ţ

â

(fondat în 2006) a identificat
un circuit turistic în Gura
Rîului, aici fiind adoptat
conceptul “Civilizaţia apei”,
turiştii putând cunoaşte modul
de viaţă al locuitorilor şi
patrimoniul material moştenit:
ultimele instalaţii de pive din
vechiul centru de piuărit, pe
iazul morii.

Nu trebuie să uităm că a

elementul ce a
generat viaţa, alături de
pământ, foc, aer şi lumină.

ce
t r e b u i e c o n s e r v a t ă ş i
exploatată în contextul unei
dezvoltări durabile în care toţi
factorii implicaţi trebuie să-şi
asume responsabilităţile în
p r o t e j a r e a m e d i u l u i .
Generaţ i i le prezente şi
viitoare au responsabilitatea
salvgardării mediului în toate
elementele sale: aerul,apa (...).

contextul tranzi iei si a
transform ril cu care se
confrunt lumea rural este
evident ca este nevoie de o
politica coerent de dezvoltare
durabil a spa iului rural
rom nesc.

Ecomuzeul Regional Sibiu

pa a
reprezentat – din vremuri
imemoriale –

Apa a fost, a rămas şi va fi o
resursă naturală vitală
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Preşedinte,
Asociaţie de Înfrumuseţare

a comunei Gura Rîului
Mihaela Stoica

Civilizaţia apei - Gura Rîului

VĂ INVITĂM SĂ
DESCOPERIŢI

MĂRGINIMEA SIBIULUI
ŞI

ULTIMELE INSTALAŢII
MEŞTEŞUGĂREŞTI

PĂSTRATE “IN SITU”!

ale
CIVILIZAŢIEI APEI

Proiectul
contribuie la

promovarea tradiţ -
prezentând patrimoniul cultural -
material şi imaterial,

valorifică resursele culturale
imateriale (cunoştiinţe, tradiţii şi
obiceiuri în pericol de dispariţie) ale
teritoriului – spaţiul rural din
Mărginimea Sibiului, resurse ce pot
c o n t r i b u i l a

în teritoriu,
dar şi la revigorarea vieţii cultural-
spirituale a satelor. În contextul în
care ţinutul sibian a cunoscut după
2007 (Sibiu – capitală culturală
europeană) un veritabil „boom
turistic” comunele din Mărginimea
Sibiului se pot integra în fluxurile
turistice sibiene şi regionale prin
implementarea acestui tip de
proiecte, o oportunitate ce trebuie
valorificată;

proiectul abordează probleme de
mediu legate de administrarea şi
gospodărirea resurselor de apă, în
bazinul hidrografic a două mari râuri
Oltul şi Mureşul, afectat de noile
ocupaţii din ţinut dar şi de
schimbările climatice globale.

Obiectivul general al proiectului
este dezvoltarea şi încurajarea
activităţilor turistice, partenerii şi
beneficiarii proiectului fiind
cetăţenii Mărginimii Sibiului şi-n
principal cetăţenii comunei Gura
Rîului.

“Civilizaţia apei în
Mărginimea Sibiului”

iilor culturale

-

-

„ Î n c u r a j a r e a
activităţilor turistice”

O
constă în:

Am considerat oportună şi
necesară elaborarea, editarea
şi distribuirea de materiale de
promovare a conceptului de

vilizaţia
apei în Mărginimea Sibiului ,
în conformitate cu prevederile
Ghidu lu i So l i c i tantu lu i
măsura 313; astfel s-au
elaborat ghiduri, pliante cu
hărţi (2 modele), 4 broşuri
p e n t r u p r o m o v a r e a
conceptelor, 9 modele de
veder i ş i o lucrare de
prezentare.

biectivul general al
proiectului

traseu tematic „Ci
”

„Dezvoltarea activităţilor
turistice în Gura Rîului
şi-n general în Mărginimea
Sibiului, care să contribuie la
creşterea numărului de locuri de
m u n c ă ş i a v e n i t u r i l o r
alternative, precum şi la
creşterea atractivităţii spaţiului
rural”.

comuna
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APA – RESURSĂ NATURAL Ă VITAL Ă 

Primele civilizaţii s-au aşezat – aparent – în zone aride şi semiaride; 
la prima vedere marile civilizaţii s-au format în zone lipsite de apă, 
uitându-se că ele au pornit din văile largi ale marilor fluvii ale lumii: 
Tigru şi Eufrat (în Mesopotamia), Nilul (în Egipt), Indusul (pentru India 
şi Pakistan), Fluviul Galben (pentru China). Aceste fluvii, în climatul 
tropical şi musonic, asigurau - prin viiturile periodice – marile cantităţi de 
aluviuni fertilizante; acestea se depuneau anual în zonele inundate (sau 
irigate), constituindu-se primul habitat natural favorizant pentru viaţa 
omului:  

-apa împreună cu pământul fertil,  
-căldura în tot timpul anului. 
Aceste condiţii au fost determinante pentru „prima revoluţie 

neolitică” a agriculturii, contribuind la sedentarizarea populaţiilor umane 
nomade, acestea înţelegând că cultura plantelor poate completa creşterea 
animalelor. Este mai mult decât evident că pe lângă ape, omul îşi asigură 
mai uşor hrana, pentru el şi pentru animalele domesticite, chiar dacă nu 
sunt irigaţii; iar râul şi mlaştina îi oferă condiţii de apărare sau loc de 
refugiu (pentru a se ascunde la nevoie). În lungul apei şi deplasarea este 
mai facilă.  

Preistoria omenirii consemnează şi agricultura irigată în 
Mesopotamia, comunităţile urbane (între 4000-3000 î.e.n) folosind 
cumpăna pentru ridicarea apei. Regele Hammurabi (1728-1686 î.e.n.), 
unind Mesopotamia, enunţă – în codul său celebru – mari sancţiuni 
pentru cei ce provocau pagube pe terenul irigat al vecinilor, amintindu-se 
de roata hidraulică pentru ridicarea apei la un nivel mai ridicat decât 
sursa.   

Egiptenii, indienii şi chinezii au ridicat la un nivel superior 
agricultura irigată, dezvoltând o agricultură puternic centralizată în toate 
marile şi vechile focare de civilizaţie. În nord estul Africii şi în Asia 
aceste focare au contribuit la dispariţia treptată a unui mod de existenţă 
exclusivă: acela al vânătorilor, pescarilor şi culegătorilor din natură.  

Se multiplică diferitele forme de utilizarea apei; iniţial apa era loc de 
pescuit şi sursă de hrană pentru oameni şi animalele domesticite, în 
neolitic se trece la agricultura stabilă învăţându-se tehnicile irigării 
terenurilor şi a desecării lor.  
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Mai târziu apele curgătoare devin un mijloc de apărare a locurilor ce 
trebuiau apărate „în aşezări lacustre sau în grădişti, pe înălţimi fortificate 
natural; în evul mediu a devenit o practică uzuală apărarea cu şanţuri cu 
apă a cetăţilor ţărăneşti fortificate.  

În sinteza teoriilor privind geneza civilizaţiei europene arhaice, 
Mircea Eliade consideră că între 6500 şi 5300 î.e.n. a avut loc „un 
puternic avânt cultural, în sud-estul Europei, incluzând şi Peninsula 
Balcanică, într-o direcţie originală care o separă atât de culturile 
Orientului Apropiat, ca şi de cele ale Europei Centrale şi Nordice”1.    

 
SPAŢIUL CARPATO – DANUBIANO – PONTIC 

Dunărea – regele fluviilor Europei 
În istoria formării pământului în sud-estul Europei, vestigiile 

geologice sunt vechi de peste 2,5 miliarde de ani, aici alternând mări şi 
uscaturi cu îndelungi perioade glaciare şi interglaciare.  

În ultima eră –în  cuaternar – s-au format Carpaţii, în faze succesive, 
începând din era paleozoică (primară) până în cuaternar, fiind constituiţi 
din aceleaşi roci ca şi Alpii. Formarea lanţului carpatic a fost 
determinantă pentru formarea peisajului natural românesc. Geologii au 
deosebit două mari depresiuni tectonice:  

-depresiunea Transilvaniei în centru, cu masivele muntoase ale 
Carpaţilor Orientali, Meridionali şi Apuseni;  

-depresiunea Panonică la vest.  
Tot geologii au constatat că în faţa acestui lanţ carpatic, există trei 

unităţi – platforma Moldovenească, Dobrogea şi Câmpia Română, ce sunt 
separate de Carpaţi, prin depresiuni pline de depozite. Marii  geografi 
români – Simion Mehedinţi şi George Vîlsan – au stabilit că „după 
umplerea şi secarea imensului lac din arcul carpato-balcanic, cuprinzând 
actuala Cîmpie Română, în urma acţiunii de eroziune şi transport a 
rîurilor ce coborau din munţi, unul din afluenţii acestei cîmpii a străpuns 
cumpăna apelor în regiunea Porţilor de Fier, unde Carpaţii – mai coborîţi 
– se înfăţişau ca nişte dealuri. Astfel de străpungeri au realizat şi alte rîuri 
ale acestei vaste cîmpii, atît în Carpaţi (Jiul, Oltul, Buzăul, Bîsca) cît şi în 
Balcani (Timocul, Ischerul). Procesul se datoreşte lăsării geosinclinalului 
corespunzând aceste cîmpii şi întineririi continui a rîurilor sale, mai 

                                                           
1 Marcu Botzan, Apele în viaţa poporului român, Editura Ceres, Bucureşti, 1984, pag. 13-
18 
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agresive astfel decît rîurile de pe versantul opus. Împingându-se mereu 
izvoarele către apus, strămoşul Dunării a captat astfel abia altui rîu ce 
cobora spre întinsul lac cu apă dulce din Depresiunea Panonică. Cînd s-a 
atins nivelul apelor acestui lac, acesta a început să se scurgă spre răsărit, 
prin ulucul ce tăia Carpaţii, şi astfel se născuse Dunărea de astăzi. În 
defileu, până la amenajarea hidroenergetică, Dunărea mai păstra încă 
semnele tinereţii sale, prin îngustimea, panta şi cataractele sale.    

„Prin străpungerea Porţilor de Fier, nu numai toate apele Carpaţilor 
româneşti s-au scurs spre Cîmpia Română şi deci spre Marea Neagră, ci 
şi toate apele tributare bazinului panonic. Astfel a ajuns Dunărea 
„regele fluviilor Europei, rîul cel mai bogat şi cu bazinul cel mai 
întins al Europei peninsulare, adunîndu-şi afluenţii tocmai din inima 
Europei apusene. Acest fenomen geologic, al captării de la Porţile de 
Fier, a schimbat înfăţişarea Europei şi a avut adînci urmări pînă şi în 
dezvoltarea omenirii acestui continent.”   

Nicolae Iorga clarifică legătura dintre munţii Carpaţi şi Dunăre, o 
unitate ce a asigurat şi continuitatea poporului român pe aceste 
meleaguri: „o legătură neîntreruptă se stabileşte între marele fluviu şi 
muntele din adîncimea căruia ţîşnesc rîurile care vin să se arunce în el. 
Din unirea lor, pe întinderea teritoriului locuit de poporul român, rezultă 
unitatea acestui teritoriu, care nu trebuie căutată aiurea. Prin aceste 
rîuri, Carpaţii se pun în contact continuu cu Dunărea, şi Dunărea 
subliniază prin cursul său ultimele linii ale colinelor pe care ai le 
proiectează către sud”.  

Dacă analizăm harta hidrografică românească, cu excepţia părţii 
răsăritene a Dobrogei, toate apele sunt colectate de Dunăre, lanţul 
carpatic fiind poziţionat central, aici fiind vatra vieţuirii milenare a 
poporului român. Distribuţia reliefului este simetrică faţă de lanţul inelar 
al Carpaţilor în mijlocul României, acesta zonând pe trepte atât  clima cât 
şi vegetaţia şi solurile, de la regiune la alta, în regiuni mari concentrice.  

Reţeaua hidrologică, vegetaţia şi solurile sunt rezultatul unor lungi 
perioade de evoluţie ce a urmat ultimei epoci glaciare. Distribuţia acestei 
reţele hidrografice a creat şi un sistem radial de comunicaţie dinspre 
lanţul muntos spre câmpie, fiind asimilat de specialişti unor linii de forţă.  

Astfel, s-a creat între munte şi câmpie, şi invers, o interacţiune 
continuă pe aceste linii conturate de reţeaua hidrografică, câmpia şi 
muntele completându-se socio-economic permanent. Schimbul de 
produse sistematic a asigurat unitatea de limbă şi de neam, circulaţia 
intensă a oamenilor şi bunurilor fiind asigurată de marile culoare ale 
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apelor. Pădurile, sarea şi varul versanţilor munţilor şi colinelor, livezile şi 
podgoriile dealurilor, grânele şi vitele şesului, peştele şi scoicile bălţilor 
Dunării şi al limanelor ei au reprezentat pentru oierii din Mărginimea 
Sibiului produsele prin care s-au afirmat şi ca mari negustori în marile lor 
peregrinări cu turmele de oi. Pendularea munte – câmpie a constituit 
principala ocupaţie – timp de secole - în Mărginimea Sibiului, oierii 
transhumanţi înţelegând rosturile creşterii animalelor. 

Civiliza ţia dacilor 
Mircea Eliade a studiat culturile materiale ale omenirii, eminentul 

savant specialist în credinţele şi ideile religioase ale lumii afirmând că 
„descoperirile recente ale paleontologiei au comun faptul că refulează 
mereu mai departe, în timp, „începuturile” omului şi culturii. Omul se 
dovedeşte mai vechi şi activitatea sa psiho-mentală mai complexă decît 
se credea acum cîteva decenii.2”  

Dacii cunoşteau, înainte de cucerirea ţării de către romani, irigarea 
prin abatere de la izvoare sau pâraie, practicând-o frecvent atât în munţi 
cât şi în zona de câmpie. Ştim deja că peninsula Balcanică a fost zona de 
confluenţă a unor penetraţii culturale periodice, aici ajungând perşii lui 
Darius şi stăpânind Dobrogea, iar oierii carpatini ajungând frecvent în 
Caucaz cu turmele. Coloniile pontice ale grecilor asigurau contactul cu 
civilizaţia greacă şi romană, dacii cunoscând civilizaţia lemnului dar şi pe 
cea a fierului.  

Apa a reprezentat – din vremuri imemoriale – elementul ce a generat 
viaţa, alături de pământ, foc, aer şi lumină.     

În mitologiile tuturor popoarelor, apa a fost considerată ca esenţială şi 
germinativă, fără ea- viaţa pe pământ şi în cosmos - nefiind posibilă.  

În mitologia românească, „apele cosmice se precipitau din ceruri, sub 
forma de ape cereşti, pe discul de pământ şi ţâşneau din adâncurile 
pământului sub formă de ape subpământene. Şi unele şi altele separau sau 
uneau, purificau sau fertilizau, consacrau sau sacralizau făpturile create 
din substanţa lor.  

Apele cereşti şi apele pământeşti au fost considerate totdeauna ape 
pure, pline de virtuţi misterioase, de puteri supranaturale. Invers, apele 
subterane”  

                                                           
2 Marcu Botzan, Apele în viaţa poporului român, Editura Ceres, Bucureşti, 1984, pag. 26-
27 
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Mircea Eliade a aratat că „apele au fost pentru omenire suma 
universală a tuturor virtualităţilor, izvorul şi originea tututor 
posibilităţilor existenţei, suportul oricărei creaţii”.  

Din Dacia preistorică s-a descoperit o piesă statuară a zeului Pontos, 
o divinitate greacă a apelor (personificarea Mării Negre – Pontul Euxin) 
şi a semizeului Glykon -  „Şarpele cu plete”, ambele reprezentate la 
Tomis.  

 
Zeul acvatic al Dunării - „Danubius = Danuvius” 

Venind pe pământul Daciei, grecii şi romanii l-au redescoperit pe 
zeul acvatic al Dunării – „Danubius = Danuvius”. Cu apa din acest fluviu 
sacru al dacilor (şi din râurile de munte), dacii se împărtăşeau la plecarea 
la război. Chiar împăratul Traian aducea acestui zeu sacrificii, pentru a 
proteja trupele romane la trecerea peste apele Dunării, la Porţile de Fier. 
O scenă de pe Columna lui Traian îl reprezintă pe zeul Danubius – 
Dunărea, în momentul trecerii vaselor romane.   

În basmele populare româneşti, apa vie dă viaţă şi putere.  
„Apa aceea se zice însă că ar izvorî din munţii care se bat în capete. 

Acolo, apa aceasta ar izvorî prin două fântâni: una cu apă vie şi cealaltă 
cu apă moartă. Apa aceasta e foarte greu de luat pentru că munţii l-ar 
turti, atunci când se bat, pe acela care ar îndrăzni să se strecoare printre 
ei. Numai o jumătate de ceas, la amiază, se odihnesc şi munţii aceştia şi 
atunci e momentul prielnic de a fura apă. Dar şi atunci e pericol mare 
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pentru că dacă prind de veste, iar încep a se bate şi aşa de cumplit se bat 
încât nici păsările nu îndrăznesc să treacă pe acolo că şi pe ele le-ar 
turti. Dar apa vie este şi substanţa mirifică care încheia judecata în 
cetele de păstori, care nu trebuie confundată cu apa vie şi apa moartă 
din poveşti. Apa vie de judecată înseamnă apă luată din zori de la 
fântână sau izvor. Cel care trebuia judecat era trimis să aducă o găleată 
de apă vie de izvor sau de fântână în care timp era judecat şi condamnat 
la pedeapsă conform obiceiului pământului.  

Este şi cazul ciobanului moldovean din Mioriţa, judecat de 
confraţii lui păstori conform ritului justiţiar al apei vii. 

 
Repere în civilizaţia apei  
pe continentul European! 

Elementele care au generat viaţa – aerul, apa, pământul, focul lumina 
au fost studiate în toate epocile, încă din antichitate. Se cunosc 
preocupările lui Platon şi Hippocrates legate de despăduriri şi de mediu. 

Dacii, mari crescători de oi, îşi confecţionau hainele groase din 
pănură, obicei moştenit de românii din sudul Transilvaniei (a se vedea 
ilustraţiile grafice). Primele reglementări  pe continentul European 
datează din sec. XIII-lea: 

1273 
Regele Angliei, Eduard I, dă un edict referitor la fumul emis în atmosferă prin 

arderea cărbunelui; 
1551 

Piuarii români din Răşinari erau obligaţi de cetatea Sibiului să plătească taxa de 
un florin pentru fiecare piuă – Walkmühle.  

1554 
Sebastian Münster, în Cosmografia sa asupra lumii din 1544, arată că 

atât Oltul, cât şi Mureşul sunt „amândouă navigabile” 
1557 

Este amintită o piuă situată în afara porţilor oraşului Sibiu; 
1582 

Sigismund Bathori dispune ca Universitatea Săsească să apere breasla din 
Cisnădie împotriva celei din Sibiu, în problema dreptului acesteia de a cumpăra 
lână de oriunde din Transilvania sau din străinătate; breasla ţesătorilor sibieni a 
încercat mult timp să-şi apere privilegiile, reclamând pe cei din breasla din 
Cisnădie că lucrează cu ţărani iobagi din împrejurimi; se impunea şi condiţii:  

„Să nu mai folosească în ateliere nici un iobag şi nici să nu mai ţină (în sensul 
de a da) două mese în aceeaşi zi”.  
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1585 
Râul Cibin era numit „râul domnilor” „Herrenbach”, pescuitul fiind 

permis numai magistraţilor. 
1593 

Universitatea Săsească confirmă dreptul breslei din Cisnădie de a 
cumpăra lână din Muntenia; lâna se transporta de la Caransebeş prin 
Sibiu; negustorii erau obligaţi ca în Sibiu să nu facă negoţ cu această 
lână.  

1681 
Ministrul Colbert al regelui Ludovic al IV-lea interzice aruncarea de gunoaie în 

apele porturilor, pe cheiuri, în insule sau în zonele învecinate;  
1714 

Judele oraşuluiSibiu hotărăşte că brasla ţesătorilor poate confecţiona şi vinde 
glugi numai la domiciliul meşterilor, spre deosebire de breasla croitorilor ce puteau 
vinde oriunde.   

1732 
Un document menţionează existenţa pivelor româneşti în Rod, un piuar fiind 

Stan Bogdan autorizat să construiască un joagăr lângă piuă;  
1735 

În Finlanda se protejează, prin lege, pădurile constatându-se exploatările 
neraţionale şi intensive ale pădurilor de pini; 

1784 
Un negustor din Sibiu, Pütthner (după alte surse Pürkher3), obţine un 

privilegiu ca două „luntrii” ale sale să transporte pe Olt şi pe Dunăre 
postav, sticlă şi potcoave; 

1792 
Piuarilor ce lucrau în bresle pentru prelucrarea postavului, li se socoteau numai 

zilele întregi; dacă piuarul „nu se poartă bine şi este alungat din piuă, lemnul de foc 
adus (de el), rămâne în piuă, fiind socotit ieftin.  

1792 
„În industria textilă era o singură manufactură: întreprinderea de ţesături de 

mătase din Sibiu a căpitanului Gallarati, inspectorul producţiei de mătase din 
Transilvania”. La finele sec. al XVIII-lea, la Sadu, era o manufactură de tors lîna 
înfiinţată de medicul oculist dr. Ioan Molnar – Piuariu.  

1800 
După acest an s-a reluat plutăritul – navigaţia pe Olt ;   

1827 
O ţundră sau un bubou costa 6 florini iar o zeche sau sarică – 7 florini.  

                                                           
3 Schaser 2000, p. 98. 
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1837 
S-a înfiinţat  societatea de navigaţie la Sibiu;  

1852 
Prin lege se protejează pădurile în Boemia; 

1860 

 
Imagine cu moara din Sadu 

1881 
În România se elaborează Codul Silvic;  

1894 
Deschiderea oficială a staţiunii Păltiniş după ce iniţiativa a fost luată la 

27 martie 1885;  
1896 

La 16 decembrie 1896 se inaugurează prima centrală hidroelectrică de 
mică putere Sadu I, pe valea râului Sadu; energia electrică a alimentat 
prima localitate rurală din ţară Sadu şi ulterior Cisnădia şi Sibiul.   

1902 
Se protejează, prin lege, pădurile în Elveţia; 



Civilizaţia apei în Mărginimea Sibiului 

 13

1907 
A fost dată în exploatare hidrocentrala Sadu II, fiind proiectată – ca şi 

hidrocentrala Sadu I – de inginerul constructor german şi pionierul 
energiei hidroelectrice Oskar von Miller, fondatorul celui mai mare 
muzeu tehnico-ştiinţific din lume “Deutsches Museum”.  

1950-1970 
Majoritatea statelor industrializate adoptă reglementări privind 

protecţia mediului;  
1955 

În 5 decembrie 1955 a fost inaugurată centrala hidroelectrică Sadu V, 
iar în 1960 s-a dat în exploatare complexul hidroenergetic Sadu V, 
inclusiv barajul Gîtul Berbecului cu lacul de acumulare Negovanu;    

1956 
O situaţie centralizatoare a piuălor în trecut – prezent – şi alte 

instalaţii anexe 
Localitatea Piue în trecut Piue în 1954 - 1956 Alte instalaţii 
Tălmăcel 2 pive 3 pive în vatra 

satului 
Exista şi un darac 
şi  două piuă de 
ulei 

Sadu  
Notă: În 1948 apele 
mari ale rîului Sadu a 
distrus majoritatea 
pivelor. Din cele 37 de 
pive 13 erau ale  
românilor , restul de 
24 fiind ale saşilor  

Înainte de război 
erau 37 de pive în 
urma creşterii 
industriei textile 
din Cisnădie – 
piuarii erau ţărani 
români din Sadu;  

2 pive în stare de 
funcţionare – a lui 
Tălmăceanu Gh. şi 
Ivan Dumitru 

 

Răşinari  – aici se 
foloseşte ştează = 
piuă 

22 pive 2 pive – a lui Bîrsan 
Mihai şi a lui 
Omotă Ioan  

 

Gura Rîului - cel 
mai mare cenru de 
piuărit din partea de 
sud a Transilvaniei 

 19 pive 3 vîltori duble, 5 pive 
de ulei şi 5 mori, toate 
în legătură cu pivele 
de haine 

Orlat 7 pive cu câte 8 
ciocane  

3 pive   

Rod 34 pive  7 pive  
Sibiel 3 pive de haine    
Tili şca- a fost un 
centru important 
până la 1900 

6 instalaţii Au dispărut 
instalaţiile, 6 
hăinari continuând 
să strângă ţesături şi 
să le ducă la piuă în 
Gura Rîului şi 

Femeile din Tilişca 
(1955) s-au 
specializat în ţesut în 
straie albe, dându-se 
în vâltoare la Gura 
Rîului şi ulterior 
vânzându-se la Sibiu 
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Orlat. 
Dobra - Şugag 6 pive 3 pive  
Laz 6 pive 2, celelalte fiind 

părăsite 
 

Dintr-o statistică: în jurul anului 1900, existau 142 de pive, pentru ca 
în 1955 să rămână doar 35, consecinţă directă a dezvoltării industriei 
textile capitaliste; 

1970-1976 
La solicitarea Clubului de la Roma (organizaţie ce supune atenţiei 

lumii teme referitoare la viitorul planetei) sunt elaborate o serie de studii:  
«Dacă Clubul de la Roma are 

vreun merit, acesta este 
întâietatea în a se răzvrăti 

împotriva ignoranţei sinucigaşe a 
omenirii cu privire la adevărata 

ei condiţie.» 
dr. Aurelio Peccei 

 
 
-colectivul condus de prof. Dennis Meadows a elaborat studiul 

“Limitele  cre şterii” , enumerând cinci factori ai limitării dezvoltării: 1) 
creşterea populaţiei, 2)plafonarea producţiei agricole, 3)limitarea 
resurselor naturale, 4)creşterea producţiei industriale şi 5)poluarea; 

-colectivul condus de Dennis Gabor şi Umberto Colombo a elaborat 
studiul “Să ieşim din epoca risipei” argumentând necesitatea de a se 
pune accent pe dezvoltarea societăţii bazate pe exploatarea mai raţională 
a resurselor naturale, reciclarea materialelor rare, tehnologii cu consumuri 
mici de energie şi material, iar pe termen lung o schimbare a scării de 
valori a societăţii în favoarea mediului;  

 -colectivul coordonat de Amilcar O. Herrera a lansat studiul 
“Catastrof ă sau noua societate”, fundamentând necesitatea unor 
schimbări radicale în organizarea comunităţii umane globale şi 
compatibilizarea/integrarea acesteia cu mediul;  

-studiul “Omenirea la răspântie” a făcut pentru prima dată o 
comparaţie inedită: societatea ca organism viu, evoluând pe ciclu 
binecunoscut: creştere rapidă – maturitate – plafonare.   
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1976-1991 
Accidentele şi dezastrele ecologice se înregistrează într-o serie ce 

determină o evoluţie rapidă a conştiinţei ecologice a tuturor popoarele 
civilizate; 

1979 
Se finalizează amenajarea acumulării hidro-energetice Gura Rîului, o 

investiţie demarată în 1973;  
1984 

În Africa şi India se înregistrează foametea, cauzele principale fiind 
marile defrişări, păstoritul intensiv şi extinderea mare a deşerturilor;  

1984 
Scurgerile de gaze de la o fermă de pesticide din India (Bhopal) 

conduc la un accident extrem de grav; 
1985 

Se descoperă gaura din stratul protector de ozon al atmosferei, 
consecinţă a utilizării neraţionale şi intensive a clorfluorocarburilor;  

1986 
Are loc explozia la un reactor al centralei nucleare de la Cernobîl – 

URSS, fiind considerat cel mai grav dezastru din istoria energiei 
nucleare. Norul de precipitaţii radioactive s-a îndreptat spre părţile 
vestice ale Uniunii Sovietice, Europei şi părţile estice ale Americii de 
Nord, iar suprafeţe mari din Ucraina, Belarus şi Rusia fiind  puternic 
contaminate; au fost evacuate cca. 336.000 de persoane; 

1989 
În urma accidentului vasului Exxon Valdez, pe coasta Alaskăi se 

varsă peste două milioane de tone de petrol;  
1991 

Irakul incendiază sondele de petrol ale Kuwaitului, înregistrându-se 
primul act de terorism ecologic statal.  

1992 
Marea Britanie elaborează standardul BS 7750 – British Standards, 

acesta fiind primul standard referitor la managementul mediului;  
 

COOPERAREA ÎN DOMENIUL APEI 
DECLARA ŢIA DE LA RIO - 1992 

PRINCIPIUL 1 
Fiinţele umane sunt în centrul preocupării pentru o dezvoltare 

durabilă. Ele sunt îndreptăţite la o viaţă sănătoasă şi productivă în 
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armonie cu natura.  
PRINCIPIUL 2 

Statele au, în concordanţă cu principiile reglementărilor 
internaţionale, dreptul suveran de a exploata propriile resurse, urmărind 
propria lor politică privind mediul înconjurător şi dezvoltarea. 

PRINCIPIUL 3 
Dreptul la dezvoltare trebuie în aşa fel realizat încât să îndeplinească 

echitabil nevoile dezvoltării şi mediului înconjurător ale generaţiilor 
prezente şi viitoare.  

PRINCIPIUL 4 
Pacea, dezvoltarea şi protecţia mediului sunt interdependente şi 

indivizibile.  
1993 

Comisia Europeană elaborează modelul EMAS – ECO 
MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME – denumit şi Regulamentul 
nr.1836/93 al Comisiei Europene, regulament ce dă posibilitatea 
organizaţiilor europene din sectorul industrial să participe voluntari la 
schema de eco-management comunitar;  

1996 
Este adoptat standardul internaţional ISO 14001 – sisteme de 

managementul mediului, primul din seria elaborată de Organizaţia 
Internaţională de Standardizare, acestea abordând integrat problemele de 
mediu: managementul mediului, auditul de mediu, marcările şi 
etichetările de mediu, analiza ciclului de viaţă şi evaluarea performanţelor 
de mediu; 

Cu prilejul aniversării a 100 de ani de la punerea în funcţiune a 
centralei de la Sadu I, s-a inaugurat Muzeul Energetic Sadu I – Sigmund 
Dachler, cel care a coordonat funcţionarea centralei la fondare.  

 
2001 

Comisia Europeană a publicat Cartea Verde - „Promovarea unui 
cadru european pentru responsabilitatea socială a companiilor” - care 
avea rolul să lanseze dezbaterea asupra conceptului de responsabilitate 
socială şi să definească mijloacele pentru elaborarea cadrului european 
care să promoveze acest concept. Alte acţiuni au fost lansate în 2005 şi 
2006 venind să întărească ideea ca întreprinderile europene au o 
contribuţie majoră în realizarea strategiei de dezvoltare durabilă la nivel 
european. 
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Ce este dezvoltarea durabilă? 
“Societatea bazată pe cunoaştere va deveni în mod inevitabil cu 

mult mai  competitivă decât orice societate umană cunoscută, 
pentru simplul motiv că odată  cu creşterea accesibilitatăţii 
informaţiei, nu vor mai exista scuze pentru lipsa performanţelor.  

Nu vor mai exista ţări “sărace”, ci doar ţări ignorante. Acelaşi  
principiu se va aplica şi companiilor, industriilor şi organizaţiilor 
de orice fel. De fapt,  el se va aplica in egală măsură şi în cazul 
persoanelor.”   

Peter F. Drucker 
Cea mai cunoscută definiţie a dezvoltării durabile este cea dată de 

Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare (WCEF) în 
raportul «Viitorul nostru comun», cunoscut şi sub numele de 

«Raportul Bruntland»  : 
« dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmăreste satisfacerea 
nevoilor prezentului, fără a compromite posibilităţile generaţiilor 
viitoare de a-şi satisface propriile nevoi ». 

O dezvoltare durabilă nu este o reglementare sau  o „modă” ci un 
model concret, realist, profesionist şi eficient, respective responsabil  de 
abordare a problemelor pe care le au toate colectivităţile locale.  
Orice dezvoltare nu poate fi gândită decât ca o abordare globală, 
integrată a problemelor, analizându-se consecinţele pe care le are, în 
timp, orice acţiune prezentă: spaţiul, resursele naturale şi umane au valori 
limitate, fragile şi interdependente, trebuind protejate şi reînnoite 
constant, ele trebuie exploatate în comun (zonal, regional). 

 
2006-2025 

STRATEGII GEOPOLITICE - 10 PROVOC ĂRI MONDIALE  
Studii europene centralizate la Institutul de securitate al U.E. au 

sintetizat principalele tendinţe pe plan mondial într-un raport prezentat 
miniştrilor apărării din ţările UE - în Finlanda. Principalele tendinţe sunt 
următoarele: 1. Îmbătrânirea populaţiei mondiale; 2. Producţia va fi 
puternic delocalizată; 3. Petrolul şi cărbunele – miza viitorului; 4. O 
lume interdepedentă, inegală şi diversă; 5. SUA – va păstra un statut 
de superputere, 6. Exploziile demografice şi urbane; 7. Orientul 
Mijlociu şi Africa – două regiuni instabile cronic; 8. La masa marilor 
puteri apar patru  noi ţări; 9. Rusia – ţară bogată, dar mai slabă; 10. 
Globalizarea va afecta  puternic Europa. 
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VIZITA ŢI SITUL NATURA 2000 
 – FRUMOASA - 

 
VIZITA ŢI SITUL NATURA 2000 – FRUMOASA 

Mărginimea Sibiului extinsă se suprapune celor cinci masive din 
grupa munţilor Parâng (Cindrel, Ştefleşti, Căpăţînii, Parâng şi Şureanu) 
grupă ce face parte la rândul ei din Carpaţii Meridionali.  

În această zonă s-a identificat Situl Natura 2000 Frumoasa, sit 
compus din trei masive montane (Cindrel, Lotru şi Şureanu). Aceste entităţi 
muntoase sunt despărţite de râurile Sadu, Frumoasa şi Sebeş. Situl prezintă 
un relief glaciar bine păstrat, Iezerul Mare, Iezerul Mic şi Iezerul Şureanu 
fiind cele mai reprezentative circuri glaciare din zonă. Situl constituie una 
dintre cele mai importante regiuni pastorale din Carpaţii româneşti, această 
activitate tradiţională fiind practicată din cele mai vechi timpuri fără a se 
aduce prejudicii semnificative patrimoniului natural. Toate acestea 
determină ca situl să aibă o deosebită valoare în cadrul bioregiunii alpine 
din care face parte, incluzând opt rezervaţii naturale şi patru 
Monumente ale Naturii.  

Situarea Sibiului la limita estică a Mărginimii a condus la crearea unei 
relaţii complexe, de interdependenţă între aceste noi aşezări şi vechile 
aşezări româneşti, cunoscute astăzi sub denumirea de Mărginimea Sibiului. 
Fluxurile de oameni, materii prime şi relaţiile dintre populaţiile cu culturi 
diferite şi-au pus amprenta asupra specificului zonei, judeţul Sibiu 
dobândind o personalitate distinctă ca vatră de civilizaţie românească. 

S.C.I. „FRUMOASA” 
este al treilea ca mărime la nivel 

naţional şi este compus din: 
- 11 tipuri de habitate de interes 

comunitar din care 3 prioritare, cu o 
acoperire estimată la 68,31% din 

suprafaţa SCI „Frumoasa”; 
- 25 de specii de interes comunitar 
din care 4 specii de mamifere (urs, 

lup, râs şi vidră), 2 specii de 
amfibieni, 3 specii de peşti, 11 

specii de nevertebrate şi 5 specii de 
plante (3 specii de muşchi şi 2 specii 

de plante superioare). 

S.P.A. FRUMOASA 
 

Aria de protecție specială 
avifaunistică (SPA) 

„Frumoasa” este a patra ca 
mărime la nivel național și 

este compusă din 11 specii de 
păsări (ierunca, cocoșul de 

munte, 3 specii de ciocănitori,  
3 specii de răpitoare de 
noapte, caprimulgul şi 

două specii de paseriforme). 
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1.Cristian - vechea denumire în germană Grossau (Grossau includea staţiunea Păltini ş – 

Hohe Rinne).  Comuna atestată documentar  - 1223. Cod poştal: 557085 
Localizare: la 10 km vest de municipiu Sibiu  

 

Acces: - pe DN1 Sibiu-Sebeş-
Alba 

Staţie CFR – în 
comună 

Relief: deluros în lunca Cibinului şi muntos în Munţii 
Cindrel. Hotarul comunei cuprinde o parte din lunca 
Cibinului, cât şi coasta unor dealuri din apropiere ca 
"Dealul Viilor" (la nord), "Jneamănul" spre Sibiu, 
"Hula" către Săcel şi "Beşineul" din munţii 
Cibinului. Lunca a fost supusă adeseori revărsărilor 
râului Cibin, care străbate satul de la vest la est.  

Comuna este înfrăţită cu oraşul Leuven – Belgia  
(Localitatea a fost vizitată de Majestatea Sa, Regele Albert al II-lea al Belgiei şi Regina Paola în 

iulie 2009) 
Reţea de apă, canalizare, gaz – TV Cablu – telefonie mobilă 

Infrastructura edilitar ă introdusă în ultimii ani a permis o dezvoltare economică accelerată 
asigurând comunei un aspect urban, ce o integrează în peisajul civilizaţiei europene  

Personalităţi istorice locale: 
Andreas 
Wolf   

n. 1741, 
Cristian –  
m. 1812 

Medic, membru corespondent al Societăţii de Ştiinţe din 
Göttingen. Opera principală “Contribuţii la o descriere 
statistico-istorică a Principatului Moldovei” 

Obiective turistice: 
Biserica evanghelică 
cetate fortificată – 
monument istoric 
“Sf. Servatius”, 

iniţial romanică (sec. 
XIII), reconstruită stil 

gotic târziu de 
meşterul Andreas din 

Sibiu 

Casa parohială 
evanghelică 
monument 

istoric- casă cu 
etaj  construită 

din piatră şi 
cărămidă pe la 

1500. 

Biserica ortodoxă “Buna 
Vestire” ( sec.18) este 
exemplu de arhitectură 

barocă adaptată exigenţelor 
de cult şi artistice ale 
populaţiei  autohtone. 

Picturi murale din 1790, 
executate de Vasile şi Ion 

Zugrav.  

Casa Muzeu Săsească  
- monument de 

arhitectur ă cea mai 
veche construcţie în 

stil francofon  
 din sec. XVII) 
Muzeul a fost 

inaugurat în 1969 

Vizitând Cristianul constataţi că străzile sunt numerotate cu cifre romane de la I-XXIV, 
străzile având şi nume (în română şi germană) nemarcate pe tăbli ţe. Această moştenire se 

păstrează, fiind singura asemănare între localitatea Cristian şi metropola New York  
Aici s-au stabilit şi landlerii, saxoni veniţi din Austria, după 1730 (sec. XVIII) 

Landlerii  s-au stabilit numai în Cristian, Turnişor şi Apoldu de Sus (singurele din Transilvania) 

Vizita ţi Casa Muzeu din comuna Cristian 
Activităţi economice în societăţi comerciale din toate ramurile economice naţionale, 

inclusiv în sectorul turistic (371 firme) 
Informaţii utile: Primăria Comunei Cristian, str. I, nr. 1,  

mail: prim.cristian@yahoo.com, www.comunacristian.ro 
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2. Gura Rîului                                                               cod poştal: 557095 
Localizare: La 21 km vest de municipiu Sibiu  

 

Acces: pe Drumul Judeţean Cristian - 
Orlat, ramificaţie din DN1 
Sibiu - Sebeş Alba (la 10 km 
de ramificaţie)   

-staţie CFR – în 
comuna Orlat (3 
km) 

Relief: Relief deluros străbătut de apele râului Cibin şi 
afluenţii: pârâul Valea Mărăjdia, pârâul Văii şi pârâul 
Muntelui; 

Reţea de apă, canalizare  – TV Cablu – telefonie mobilă 

Personalităţi istorice locale: 
Aurel Decei 
 

n. 15.04. 
1905- 24. 
04.1976 

profesor, doctor în litere şi filozofie, diplomat al Şcolii de Limbi Orientale de 
la Paris (specialisst în turcă, arabă şi persană şi în general în orientalistică. 
Membru al „Academie Internationale Libre des Sciences et des Literes” din 
Paris. Colaborează la elaborarea „Enciclopediei Islamului” – lucrare 
fundamentală. Membru fondator al Societăţii Internaţionale a Orientaliştilor – 
fondată în Turcia. Savant de renume internaţional.  

Obiective turistice: 
Biserica 

“Cuvioasa 
Paraschiva”   

1202 – 
monument 

istoric 

Biserica “Sf. 
Arhangheli Mihail şi 

Gavril”  –  
1887, pictată în 1989 de 

Căzilă Ioan 

Vizita ţi circuitul 
Ecomuzeului format din 

gospodării tradi ţionale din 
localitate – Asociaţia de 

Înfrumuseţare a comunei 

Vizita ţi monumentele 
istorice din comuna Gura 

Rîului: ultimul pod 
acoperit, casele de lemn şi 
ansamblu textil hidraulic 

Vizitând Gura Rîului pute ţi admira “Pavilonul de joc din lemn” ultimul din M ărginime! 
Arhitectura localităţii, având ca material lemnul, a creat o serie de obiective foarte valorose (case, podul 

acoperit, pavilonu de  joc, anexe gospodărie, instalaţii diverse, etc. Arhitectura locuinţei, cu influenţe 
evidente din zona casei francone colportate de coloniştii saşi pe aceste meleaguri, prezintă o anumită 

stereotipie, până spre sfârşitul secolului al XIX-lea, când se vor petrece transformări, altfel benefice în 

evoluţia generală a condiţiilor de locuit. 
Instalaţiile hidraulice  au fost considerate îndreptăţit „motorul” aşezării. De tipologii diverse, cu funcţiuni 
diferite, aceste instalaţii – joagăre, instalaţii pentru prelucrarea textilelor, instalaţii de morărit – au contribuit 
la o economie înfloritoare, încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Ansamblu textil hidraulic, monument 
istoric, alcătuit din vâltoare, piuă şi coş de tras, stă mărturie a acelor timpuri în care Gura Rîului era renumită 
în prelucrarea textilelor. Localitatea a contribuit la completarea fascinantului ansamblu de monumente 
specializate ale Muzeului în aer liber din Dumbrava Sibiului cu trei piese reprezentative: complex de 
industrii ţărăneşti, joagăr hidraulic şi joagăr „cu cai”.  

Vizita ţi târgurile mixte organizate anual:în 29 iunie (de Sf. Petru şi Pavel) 
şi 16 septembrie (de Înălţarea Sfintei Cruci) 

Participaţi la “Sărbătoarea Bujorului de munte”  anual în prima  
sâmbătă-duminică din luna iulie (după Sf. Petru şi Pavel) 

Vizita ţi podul de lemn acoperit, piesă de arhitectură valoroasă pentru sistemul constructive şi din 
punct de vedere istoric –creaţia unui inginer Italian  sec. XVIII, printre ultime le vestigii ale civilizaţiei 

lemnului! 
Activităţi economice în societăţi comerciale din toate ramurile, inclusiv în sectorul turistic 
(50 firme) 

Informaţii utile: Primăria Comunei Gura Rîului, str. Principală, nr.566 
mail: primargurar@yahoo.com; www.primariagurariului.ro 
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3. Jina                                                                            cod poştal: 557110 
Localizare la 49 km de municipiu Sibiu şi 41 km de oraşul 

Sebeş-Alba 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Acces: 
Drumul 

Regelui (a 
fost 

inaugurat în 
octombrie 

1935) 

1. Pe DJ Săli şte - Galeş - Tili şca - Rod - 
Poiana - Jina (25 km, DJ-106 E),  sau  
2.Pe varianta: Miercurea - Dobîrca - Poiana 
- Jina (20 km)  
3. Drumul judeţean, mai greu accesibil, ce 
coboară în Valea Sebeşului, făcând legătura 
cu Dobra (7 km) - Şugag  ( 9km)  

Staţie CFR 
– în oraşul 
Miercurea 
Sibiului (20 
km) 

Relief: Relieful este dispus în trepte, orientarea generală a culmilor 
pe direcţia nord-sud.Înălţimile teritoriului  variază între 940 
şi 2205 m Jina este singura aşezare rurală compactă din 
ţară situată la 1.000 m altitudine,  pe şapte coline, ca şi 
Roma. 

Personalităţi istorice locale: 
Naum 

Râmniceanu 
 

n. 27.11.1764, Jina –  
m. ian. 1839, M-rea 

Cernica 

Călugăr, cronicar şi dascăl , autor de manuale 
şcolare şi scrieri istorice  
(după părinţi numele este Nicolae Bucur) 

Constantin 
Stezar (Stejar) 

n. 16.05.1814, Jina – 
m. 17.10.1909, Jina 

învăţător şi ofiţer - autor al lucrării  „Cronica 
Jinei” 

Victor D. Lazăr  n. 1896, Jina ? - m. Sibiu învăţător şi pedagog 
Dumitru 
Pamfiloiu  

n. 1850, Jina - m. 1929  
(„Popa cel bătrân”) 

Preot, autor al  lucrării „Carta de aur a bisericii 
greco-ortodoxe române Jina”  

Nicolae Vlad-
Stejar   

1883-1928 
(„Popa del tânăr”) 

Preşedinte al Composesoratului Jina, autor al 
lucrării „memoriul munţilor revendicaţi”  

Ioan V. Nicoară  1901 - 1928 Învăţător, pictor 
Ioan - Romul I. 

Sava 
1898 - 1975 Învăţător emerit, director de şcoală, preşedinte al 

„Reuniunii Oierilor”. A înfiinţat pepiniera şcolară 
Aurel D. Vasilie  n. 1925 Jina –  

m. 1995, Sibiu 
Învăţător emerit, directorul şcolii autor al lucrării 
"Monografia Şcolii Generale Jina - jud. Sibiu” 

Obiective turistice: 
Biserica ortodoxă “Buna Vestire”  – 
monument istoric, a fost zidită  între 

1795-1795 în stil bizantin şi pictată de 
pictorul Vasile Muntean din Laz, în 
1801.  Vizita ţi “Osuarul”pictat în 

1826 

Biserica ortodoxă 
“Sf.Arhangheli 

Mihail şi Gavril” 
(1937-1939) 

numită şi  
„Catedrala 
Mun ţilor” 

pictată în 1980 de 
Ioan Căzilă 

Masa 
Jidovului - 

"masa 
uriaşului "-  

Monument al 
naturii cu 
valoare 

geologică 

Monument 
natural geologic: 

Pintenii din 
Coasta Jinei 

pe malul pârâului 
Lihoi (afluent la 
Sebeşului) amonte 
de localitatea 
Dobra 

Participaţi la festivalul folcloric “SUS PE MUNTELE DIN JINA”   
 Fondat în 1970 –  în ultima duminică a lunii iulie, anual -   

Formaţia de flueraşi, fondată în 1948, este prima, de acest gen, din ţară! 

Vizita ţi  MUZEUL PASTORAL DIN JINA 428 – fam. Morariu Ilea na 
-primul muzeu privat din jude ţul Sibiu -  

Activităţi economice diverse inclusiv în sectorul turistic (28 firme). Se organizează 
sporturi de iarnă pe domeniul schiabil şi drumeţii în Valea Frumoasei şi Valea Sebeşului  

Informaţii utile: Primăria Comunei Jina, str. Principală, nr. 1210 
Mail: primariajina@yahoo.com 

www.comunajina.ro 
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4. Orlat                                                                          cod poştal: 557170 
Localizare La 16 km de municipiu Sibiu,  

Comuna Orlat este aşezată în depresiunea Cibinului  (Sibiului) 
la vest de Sibiu, la o altitudine de 483 metri 

 

Acces:  Comuna se află pe drumul judeţean   derivaţie 
din DN1 Sibiu –Sebeş (circa 7 km, din 
Cristian)  

Staţie CFR:  
în comună 

Relief: Relieful comunei este variat, pornind de la lunca Cibinului cu 
mai puţin de  500 m altitudine putând ajunge până la altitudinea 
de 1600 m în masivele Cibinului. comuna este străbătută de 
apele râului Cibin, râul Săli şte şi pârâul Orlăţel. Relieful este 
fundul unei depresiuni, excepţie făcând partea de sud care este 
regiune muntoasă 

Personalităţi istorice locale: 
Petre Olariu 

(Petrea Dascălul) 
n. 28.06.1881, Orlat –  

† 1959, Sibiu 
învăţător – scriitor, preşedinte al Asociaţiei 

Învăţătorilor din judeţul Sibiu 
referent la Consiliul Dirigent (după Unire) 

Octavian Beu 
 

n. 9.07.1893, Orlat –  
† 2.01.1964 Sibiu 

muzicolog 
doctor în ştiinţe politice şi în drept 

Dimitrie Iv ănuş 15.04.1851, Orlat –  
† 20.04.1878 

medic de batalion, cl. II 
 

Bielz Julius  
 

(n. 18.03.1884, Orlat – 
† 9.06. 1958, Sibiu) 

Etnograf, custode al Muzeului baron 
Brukenthal 

Personalităţi care au trăit în Orlat:  
Ion  Pop - 
Reteganul 

n. 10.06.1853, Reteag-Someş – 
† 1.02. 1905, Năsăud 

folclorist 
din 1873 a fost învăţător în Orlat 

Vasile Petri 
 

n. 14.02.1833, Mocod-Năsăud 
– † 1.02.1905, Năsăud 

organizatorul şcolii moderne la românii din 
Transilvania şi Ungaria- pedagog 

Moise Panga 
 

n. 1804, Racoviţa - † 
3/15.08.1866, Orlat 

director Şcoala capitală greco-catolică din 
Orlat (şcoala normală) 

Ion Agârbiceanu 
 

n. 19.09.1882, Cenade (Alba) - 
† 28.05.1963, Cluj 

protopop, scriitor, membru corespondent al 
Academiei Române, preot în Orlat, 1911-1916 

Orlatul a fost un izvor de creaţie pentru marii scriitori ai neamului: Nicolae Iorga, 
Liviu Rebreanu, Ion Agârbiceanu şi mulţi alţii  

Obiective turistice: 
Cetatea scurtă – aşezare din epoca 
bronzului – epoca romană (sec. II – III, d. 
Ch.) - Fortificaţie de pământ cu palisadă  
(sec. XIII) 
Colina “La zid”  – aşezare din epoca 
bronzului peste care este suprapusă o 
fortificaţie feudală din sec. XIII-XIV, cu 
val de pământ pe partea de N-E 

Biserica “Sf. 
Nicolae”, 
monument istoric;  
construită în stil 
bizantin, în 1794, 
şi zugrăvită în 
frescă de Simion 
Zugravul, la1800.  

Vechiul sediu al 
comandamentului 
grăniceresc, 1763 
Str. Grănicerilor, 
nr. 1 – cu 
transformări mari 
în sec. XX. 
monument istoric 

 
Vizita ţi 

Mănăstirea 
Orlat, 

fondată în 
1993 

  

Vizita ţi Muzeul de Etnografie şi Folclor şi Muzeul Regimentului I Grăniceresc 
 Comuna este  înfrăţită cu localitatea Saint Gregoire  din Franţa (din 1996) 

Formaţia vocal-instrumentală şi de dansatori“Căluşerul”Orlat a fost fondat ă în 1972 

Vizita ţi  târgurile de ţară din Orlat – săptămânal joia – şi  
- la “Buna Vestire” – 25 martie şi de “Sf. Maria” în 15 august 

Activităţi economice diverse inclusiv în sectorul turistic (45 firme) 
Informaţii utile: Primăria Comunei Orlat, str. Avram Iancu, nr. 202 

mail: primariaorlat@yahoo.com, www.primariaorlat.ro 
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5. Poiana Sibiului                                                    cod poştal: 557180 
Localizare La 50 km vest de municipiu Sibiu, pe 

“Drumul Regelui” 

 

Acces:  Comuna este situată 
pe DJ Săli şte - 
Poiana -Jina 

staţie CFR – în oraşul 
Miercurea Sibiului (la 14 
km) 

Relief: Relieful este deluros şi muntos fiind străbătut de 
apele pâraielor Valea Vlaşinilor şi Valea Arinii 

Personalităţi istorice locale: 
Constantin 
Georgescu 

n.1843 - m.1886 
Jude, pictor 

Nicolae Măneguţiu n. 1853 Poiana Sibiului - m. 1924 Sibiu  
preot, publicist 

Nicolae Munteanu n.1859 Poiana Sibiului -  m. 1964 
învăţător, publicist, editor al lucrării “Calendar al oierilor”, director de 

şcoală 
Maniu Dobrotă n. ? Poiana Sibiului - m. 1755 Blaj  

preot, martir al ortodoxiei  
Dumitru Olariu  n. 1909 Poiana Sibiului - m. 1943 pe front  

poet 
Besa Eugen n. 1894 Poiana Sibiului - m.? 

Economist, Preşedintele Bursei şi al “Asociaţiei Contabililor Experţi” 
Aron Bogdan n. 1918 Poiana Sibiului - m. 1979, Galeş - Săli şte  

învăţător, dirijor, compozitor 
Ioana  Postelnicu 
(Eugenia Banu) 

 

n.18.03.1910, Poiana Sibiului – m.28 noiembrie 2004, Bacău 
Scriitoare; a scris o epopee, o frescă a vieţii rurale transilvănene în ciclu 

Vlaşinilor,  ecranizat de altfel. Acesta descrie viaţa păstorilor din comună. 
A primit premiul Uniunii Scriitorilor Români pentru întreaga activitate 

literară şi două ori Premiul Academiei Române (1943, 1979) 
Obiective turistice: 

Biserica ortodoxă “Adormirea Maicii 
Domnului” - Biserica din Deal 

Construită în anul 1766, din lemn de 
brad este azi declarată monument. 

Pictura de pe iconostas prezintă valoare 
artistică şi a fost executată de mai mulţi 
zugravi Simion Zugravul Oprobici din 
Craiova (1771) care a pictat naosul, 

Vasile Muntean din Săli şte care a pictat 
iconostasul (1801) şi Constantin 

Zugravul care a pictat altarul (1791 

Biserica 
ortodoxă “Sfin ţii 

arhangheli 
Mihail şi 

Gavril” din 
parohia Poiana 

Sibiului - 
Biserica din 

Vadu 
(fondată în 

1886) 

Muzeul 
Pastoral 
fondat  în 
1958 în 
căminul 

cultural, cu 
colecţiile    
învăţător 
Georgescu 

Vizita ţi  
vechea capitală 
a oierilor din 

România.  
Vizita ţi 

Mărginimea de 
Sus. Rod, 
Poiana 

Sibiului, Jina 
şi Şugag 

Vizita ţi  târgurile de ţară din Poiana Sibiului – săptămânal 
duminica –  în 5 mai, 11 iunie şi 19 septembrie 

Activităţi economice diverse  majoritatea în domeniul transporturilor (52 firme) 
Informaţii utile: Primăria Comunei Poiana Sibiului, nr. 412 

mail:  primaria.poianasibiului@sibiu.stslink.ro 
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6. Poplaca                                                                      cod poştal: 557185 
Localizare la 12 km  vcst de municipiu Sibiu   

Acces:  Accesul în comună se face pe 
Drumul judeţean modernizat 
Sibiu - Poplaca. 

staţie CFR – în municipiu 
Sibiu 

Relief: este deluros, străbătut prin mijlocul aşezării de pârâul Valea 
Poplăcii. Valea Poplăcii izvorăşte din apropierea cătunului 
Trainei şi colectează majoritatea pâraielor ce trec pe teritoriul 
comunei: pârâul Locei, pârâul Liei, pârâul Racoviţei, etc. 
Toate apele de mai sus sunt ape potabile. 

Suprafaţa 
comunei:  

Suprafaţa este de 35,17 km2 (3517 ha), din care: 
- Poplaca I - teritoriu situat în jurul vetrei satului: 1628 ha,  
- Poplaca II - teritoriu situat în zona montană: 1889 ha.  
Ambele teritorii aparţin - din punct de vedere administrativ -  comunei Poplaca cu toate 
că sunt separate ca amplasament. Vatra satului ocupă o suprafaţă de 103 ha, fiind 
înconjurată de dealurile Obrejei şi Muscalilor (la est), Dumbrăviţei (sud-est), Dosul (sud-
vest) şi având o deschidere largă spre vest, nord şi nord-est.  

Vecini Cele mai apropiate localităţi: la NE - Sibiu (12 km), la SE - Răşinari (3 km), la S - 
cătunul Trainei (2 km), la SV - Gura Rîului (8km), la V- Orlat (7 km), la NV - Cristian 
(8 km) 

Cadru natural: 
Comuna Poplaca este situată într-un cadru natural deosebit de pitoresc, având aspectul tipic  al 
aşezărilor româneşti de sub munte, vechi, de când lumea, cu străzile (uliţele) relativ strâmte şi destul de 
întortocheate ca să-ţi dai seama că nu au fost trasate după vreun plan anume (ca atunci când se face o 
colonizare). Majoritatea uliţelor sunt pavate cu piatră de râu. Casele au fiecare o curte şi o mică 
grădină, fiind aşezate una lângă alta, mai toate pe terenuri înclinate, prea puţine pe loc drept.  

Obiective turistice: 
Trasee turistice în împrejurimi:  
♦♦  Poplaca- Răşinari - Curmătura Ştezii - Vălari - Schit - 

Păltini ş;  
♦♦  Poplaca - Gura Rîului - Călugăru - Vălari - Schit - Păltini ş; 
♦♦  Poplaca - Orlat - Sibiel;  
♦♦  Poplaca - Răşinari - Cisnădioara 

Biserica "Naşterea Sf. Ioan 
Botezătorul" - 1793, pictată  de 
Ioan Zugravu. Pictată integral în 
frescă, între anii 1793-1810, a fost 
sfinţită abia în 1819 de către 
episcopul Vasile Moga. Biserica 
este monument istoric.  

     Vizitaţi şi descoperiţi localitatea Poplaca! Spre deosebire de celelalte comune mărgineneşti, 
poplăcenii nu se ocupă cu oieritul. Ei nu s-au îndeletnicit dealtfel nici în trecut cu această ramură de 
producţie, necunoscând peregrinările celorlalte comune de oieri în căutare de păşunat pentru oi. Este 
adevărat că nici nu ar avea nici azi păşune suficientă, astfel atenţia locuitorilor ei s-a îndreptat de mai 
multă vreme asupra agriculturii şi a meseriilor.  
   O indicaţie în această privinţă şi în numărul însemnat de porci pe care-l au poplăcenii. Într-adevăr 
pe câtă vreme  la populaţia existentă (de-a lungul timpului) aici se cresc mulţi porci. de fapt 
poplăcenii făcându-şi o specialitate din creşterea porcilor şi mai ales din comerţul cu aceste animale 
şi produsele lor. În lista poplăcenilor plecaţi în alte localităţi  (...) se găsesc foarte mulţi măcelari. Alte 
meserii pe cari le practică poplăcenii sunt zidăritul , pe care l-au învăţat  şi care s-a transmis apoi mai 
departe încă din vremea când erau obligaţi de Magistratul oraşului Sibiu să contribuie la lucrările de 
zidărie ale cetăţii, apoi brutăria, învăţată tot de la saşi.    

Vizita ţi  târgurile de ţară mixte din Poplaca   
în 23 aprilie (la “Sf. Gheorghe”) şi în 8 septembrie (“Sf. Maria Mică”)  

Activităţi economice diverse  (84 firme) 
Informa ţii utile: Prim ăria Comunei Poplaca, str. Principală, nr.572 

mail:  poplaca@yahoo.com, www.comunapoplaca.ro 
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7. Răşinari                                                                        cod poştal: 557200 
Localizare La 12 km  vest de municipiul Sibiu;Comuna 

este formată din satele: Răşinari  , reşedinţa 
comunei, Prislop (1 km) şi cătunul Trainei,  

 

 

Acces:  Accesul în comună se face 
pe Drumul judeţean 
modernizat Sibiu – Păltini ş 
- linia de tramvai Sibiu-
Răşinari (ultima linie 
judeţeană din România) 

staţie CFR – în 
municipiu Sibiu 
(12 km) 

Relief: Relieful este muntos şi este străbătut de Valea  
Ştezei şi Valea Caselor 

Personalităţi istorice: 
Sava Popovici 
- Barcianu 

1814, Răşinari - † 1879, 
Răşinari 

preot, scriitor, professor, membru correspondent al 
Academiei Române 

Danil Popovici 
- Barcianu 

n. 19.10.1847, Răşinari 
- † 16.02.1903 

profesor, doctor, scriitor; fiul preotului şi asesorului 
consistorial Sava Popovici Barcianu. 

Ilarie Mitrea n. 1842, Răşinari - † 
1904, Viena 

medic, cercetător etnograf, naturalist şi sociolog; este 
primul român care ajunge în Australia 

Eugen Brote n.1850- † 1912, Braşov agronom, publicist, memorandist, proprietar al “Tribunei” 
Aurel Brote n. 1842- † 1897, Sibiu economist – jurist, avocat, membru al C.C. ASTRA 

Aurelia Goga n. 2.10.1856, Răşinari - 
† 28.05.1938, Sibiu 

învăţătoare, poetă, fiica peotului IoanBratu; preşedinta 
“Reuniunii Femeilor din Răşinari” 

Eugen Goga n. 1889 † martie 1935 avocat, scriitor şi ziarist 
Octavian Goga n. 1.04.1881, Răşinari - 

† 7.05.1938, Ciucea 
poet, ziarist, om politic, ministru, membru al Academiei 
Române; “poetul pătimirii noastre” 

Traian Bratu n.1875, Răşinari -†1940 profesor, rector, senator, doctor în filozofie şi germanistică 
Ion Ciuceanu n.1853, Răşinari -†1891 medicinist, voluntar în Războiul pentru Independenţă 

Nicolae 
Ciuceanu 

n.1856, Răşinari - † 
1937 

ofiţer, voluntar în Războiul pentru Independenţă 

Ioan I. Roman n. 8.03.1876, Răşinari - 
† 1939, Bucureşti 

profesor, pedagog, director, autor de cărţi  
 

Nicolae Droc - 
Barcianu 

n. 1846, Răşinari - † 
1920 

profesor, director, participant la Războiul de Independenţă 

Emil Cioran n. 8.04.1911, Răşinari - 
† 1995, Paris 

reputat scriitor şi filozof, autor de cărţi 

Victor  Păcală 
 

n.1874  Dealul Frumos 
† 1955 Sibiu 

profesor şi publicist, autorul "Monografiei satului 
Răşinariu" 1915, lucrare premiată de Academia Română;  

Obiective turistice – informaţii la Centrul de Informa ţii Turistice din Căminul Cultural 
Biserica “Cuvioasa Paraschiva” – 1725 
- 1758, vechea catedrală episcopală –
monument istoric, “Biserica cea veche” 
ctitoria voievozilor munteni Radu Vodă 
şi Mircea Basarab 

Biserica “Sfânta Treime” 
- 1814, pictată în 1973 de 
(Biserica din Copăcele) 

Lângă biserică- Mausoleul 
mitropolitului Şaguna 

-Biserica 
“Sf. Ilie”  

1838 

Vizita ţi  
Muzeul 

Etnografic 
(fondat în 1952)  

Răşinari, veche reşedinţă episcopală ortodoxă, cu vechi tradiţii – vizitaţi monumentele istorice din 
Răşinari, vizita ţi casele memoriale Octavian Goga şi Emil Cioran 

Vizita ţi Muzeul Episcopal – Casa Episcopală, str. Episcopiei, nr. 1486 
Participaţi la marile sărbători ale comunei: sărbătorile religioase, Hramul Bisericii Vechi, Zilele 

Octavian Goga şi Emil Cioran.  Vizita ţi  târgurile de ţară din Răşinari – săptămânal sâmbăta  
Activităţi economice diverse inclusiv în domeniul turismului (321 firme) 

Informaţii utile: Primăria Comunei Răşinari, str. O. Goga nr. 1520 
mail:  primaria.rasinari@sibiu.stslink.ro, www. www.primaria-rasinari.ro 
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8. Rîu Sadului                                                                 cod poştal: 557205 
Localizare La 41 km  vest de municipiu Sibiu 

Comuna este formată din 4 cătune:  
Ciupari, Beberani, Maelaţi, Fundu Rîului 

 
 

Acces:  Accesul în comună se face 
pe Drumul judeţean DJ 
105G, modernizat Sibiu –
Sadu . 

staţie CFR – în 
oraşul Tălmaciu 

Relief: Relieful este muntos şi este străbătut de valea 
rîului Sadu, lungimea comunei fiind de 7 km 
(o singură stradă cu câteva “hudicioare” 
laterale) 

Comuna este  înfrăţită cu localitatea Gervans - Franţa  
Istoria comunei este strâns legată de comuna Răşinari.  
Până în 1928 Rîu-Sadului era un mic cătun ce aparţinea administrativ de comuna Răşinari.    
Personalităţi istorice: 
Sava Săvoiu-
Popovici 

n. 11/ 23 octombrie 
1818, la Râu Sadului - † 

18.03.1906 

preot, pictor, memorialist 

Victor Iliu 
 

n. Rîu Sadului - † 
4.09.1968, Roma, Italia 
 

regizor, primul preşedinte al Asociaţiei cineaştilor din 
România  şi primul redactor-şef al revistei “Cinema” 
Cea mai izbutită   creaţie a sa este filmul “Moara cu 
noroc” unde a avut-o în distribuţie pe actriţa Ioana Bulcă, 
în debut cinematografic. 

Ioan Cândea - 
senior 

 primul gospodar al cătunului Râu-Sadului; viceprimar 24 
de ani (1902-1926) 

Primarii: Ioan Cândea – junior şi Ioan. I. Hurdubelea  
Anul atestării ca sat: 1647; Anul atestării comunei: 1927 -  Comuna nu a fost cooperativizată.   
Obiective turistice:  
Biserica “Sf. Arhangheli” Rîusadului nr. 250, a fost construită în anul 
1848. A fost edificată în cea mai mare parte prin contribuţia şi munca 
voluntară a credincioşilor, o parte din fondul parohiei şi o mică parte de 
contribuţie de la comuna maternă, Răşinari. Biserica a fost pictată, în 
1988, de pictorul Munteanu T. Delcea 

Participaţi la marile 
sărbători religioase ale 

comunei 
 

Trasee turistice pentru drumeţie:  
1. Rîu Sadului- Sădurel - Gîtul Berbecului- Păltini ş 

2. Rîu-Sadului - Sădurel - Gîtul Berbecului – Oaşa; 3. Rîu-Sadului - Vaca - Bucegi – Voineasa 
4. Rîu Sadului – Prislop – Răşinari (pe jos pe „plai”) 

Satul este înconjurat de dealuri şi munţi acoperiţi cu păduri de fag, mesteacăn şi brad, astfel: 
-în partea sudică se găseşte cea mai apropiată pădure de fag “Soimel” 

-la est se află muntele “Prejba” cu pădurea “Tarni ţa” 
-la vest coastele comunale şi fânaţele “Pin”, “Vârtoape”, etc. 

Peisajul natural al comunei asigură turi ştilor un mediu reconfortant şi posibilităţi de agrement 
diverse: drumeţii, pescuit sportiv, etc  

Vizita ţi  târgurile de ţară din Rîu Sadului – prima duminică după Sf. Dumitru  
Activităţi economice  în domeniul exploatării lemnului, comerţ, turism (52 firme) 

În domeniul turismului activează pensiunile:  
- Pensiunea Mioriţa – Rău Sadului 3 – tel: 0269-567.003 

- Satul de vacanţă Iulia – Rîu Sadului 277 – tel: 0269-567.178 
Informaţii utile: Primăria Comunei Rîu Sadului, nr. 247 

E-mail: primaria.riusadului@sibiu.stslink.ro; www.r iusadului.ro 
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9. Sadu                                                                              cod poştal: 557220 
Localizare Comuna este situată la 27 km sud de 

municipiu Sibiu şi 7 km de Cisnădie 

 

Acces:  Accesul în comună se face  
pe DJ  (la circa 9 km)  care  
derivă din DN Sibiu - 
Râmnicu Vâlcea  

staţie CFR – în 
oraşul Tălmaciu 

Relief: Relief muntos şi de deal străbătut de râul Sadu 

"Urât lucru, cu adevărat, ieste românului să nu-şi ştie istoria neamului său"   Samuel Micu Klein 
Personalităţi istorice: 
Ioan Hannia 
 

n.20.03.1818, Sadu - 
m.30.03.1897, Sibiu 

profesor de teologie, protopop al Sibiului, vicepreşedinte 
al ASTRA, unul din fondatorii Băncii Albina 

Inochentie 
Micu-Klein  din 
botez Ioan 

n. 24.06.1700, dupa 
unele izvoare 1692, 
Sadu-22.09.1768, Roma 

episcop, militant pentru drepturile romanilor ardeleni, 
primul cărturar de seamă al Transilvaniei 
 

Samuil Micu, 
din botez Maniu  
 

n. sept.1745, Sadu - m. 
13.05.1806, la Buda, 
Ungaria 

teolog, filolog şi istoric (profesor), filozof  illuminist, 
redactor, reprezentant de marcă al Şcolii Ardelene 

 
Ioan Piuariu - 
Molnar 

n. 1749 Sadu - m. 1815 Primul medic român titrat, medic oculist, profesor, autor 
de scrieri diverse, militant pentru drepturile românilor 

Ioan Piuariu 
Popa Tunsu 

n. 1732, Sadu - m. 1782 
 

protopop a fost un luptător pentru drepturile românilor;  
tatăl medicului Ioan Piuariu-Molnar 

Obiective turistice – vizitaţi bisericile comunei Sadu şi casa din Sadu 105 - monumente istorice 
Biserica “Adormirea Maicii Domnului ” monument istoric 
(sec. XVI) cu refaceri sec. XVIII  - Sadu I 

Biserica “Adormirea Maicii 
Domnului”, sec. XVIII (lemn) 

Vizita ţi Muzeul Energetic “Sigmund Dachler” Prima linie de transport a energiei electrice din ţară a 
fost proiectată şi realizată de Oskar von Miller (1886). Hidrocentrala Sadu I  a  reprezentat o premieră 
pentru ţara noastră şi nu numai: cea mai mare hidrocentrală din ţară la vremea respectivă; prima centrală 
interurbană din ţară, prima centrală din ţară prevăzută cu grupuri de rezervă pentru acoperirea vârfului de 
sarcină (aceste grupuri erau turbine cu abur produs în cazan cu lemne - în premieră naţională) 
Hidrocentrala Sadu I este cea mai veche hidrocentrală în funcţiune din ţară şi printre cele mai 
vechi din Europa; în prezent funcţionează 4 hidroagregate (turbină şi generator). În clădirea principală  
Sadu I, la 19 septembrie 1996, cu ocazia sărbătoririi  a 100 de ani de la punerea în funcţiune a centralei 
hidroelectrice a fost inaugurat Muzeul Energetic “Sigmund Dachler”, muzeu ce cuprinde exponate din 
domeniul producerii, transportului şi distribuţiei energiei electrice.  
Hidrocentrala Sadu II   a fost dată în exploatare în 1907, fiind proiectată  tot de Oskar von Miller. 
Amenajarea Sadu II alimentează cu apă oraşu Cisnădie, comuna Sadu (din conducta ce merge la 
Cisnădie) şi rezerva în alimentare cu apă a municipiului Sibiu.   
Oraşul Tălmaciu are bazine proprii din râul Sadu, separate de amenajările hidrocentralelor.  
Centrala hidroelectrică  Sadu V  (15,4 Mw) a fost inaugurată la 5.12.1955 în amonte de cele două 
existente, fiind prima mare realizare hidroenergetică a regimului comunist 
Rîul Sadu este bine utilizat hidroenergetic şi străbătând comuna se varsă în râul Cibin 

Participaţi la marile sărbători religioase ale comunei 
Peisajul natural al comunei asigură turi ştilor un mediu reconfortant şi posibilităţi de agrement 

diverse: drumeţii, pescuit sportiv, etc. 
 Păstrăvul indigen şi păstrăvul curcubeu – aurul apelor de munte din Mărginimea Sibiului 

Vizita ţi  târgurile de ţară din Sadu  
Activităţi economice diverse, inclusiv în exploatarea lemnului şi turism ( 238 firme)      

În domeniul turismului activează pensiunile:  
Pensiunea Daniel– tel: 0269-562.886 -  Pensiunea “Cerbul Carpatin”– tel: 0269-562.937 

Informaţii utile: Primăria Comunei Sadu,str. I. M. Klein  nr.36 
mail: primaria.sadu@sibiu.stslink.ro; www.sadu.ro 
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10.Oraşul Sălişte                                                                cod poştal: 557225                  
Localizare
a: 

Oraşul este situată la 21 km de municipiul 
Sibiu; Oraşul  are în componenţă 
localităţile: - Săli şte, Aciliu  (situat la 8 km, 
Amnaş ( 9 km) Crin ţ (l18 km), Galeş(2 
km), Fîntînele (8 km), Mag (la 9 km),  
Săcel (4 km), Sibiel ( 6 km ), Vale ( 2 km) 

 

Acces: Accesul în oraşul 
Săli şte se face pe DN1 
Sibiu - Sebeş Alba    

-staţie CFR – 
în localitate la 3 
km 

 Relief: Relief deluros şi muntos străbătut de râul 
Săli şte, pâraiele Negru, Saliel, Vale, Valea 
Mare, Valea Muierii 

Personalităţi istorice: Aportul săli ştenilor la dezvoltarea ştiinţei, tehnicii, artelor şi culturii a fost 
de-a lungul vremurilor unanim recunoscut:  
Dionisie Romano  1806 -1873 episcop, cărturar, tipograf, Membru al Academiei  
Axente Banciu  1875 - 1959 publicist, professor, Membru al Academiei Române 

Ioan Lupaş 1880 - 1967 reputat istoric, Membru al Academiei Române 
Onisifor Ghibu  1883 - 1972 profesor universitar, publicist - Membru al Academiei  

Ioan Moga  1902 - 1950 profesor universitar, istoric 
Ionel Pavel  1897 - ? specialist în medicina internă, Membru al Academiei  
D.D. Roşca  1895 Săli şte -.1980 

Săli şte 
filozof, teolog, profesor Membru al Academiei  

Sălişte, un vechi scaun administrativ şi de judecată şi  
un centru al spiritualit ăţii mărginenilor 

 Obiective turistice: 
Muzee Vizitaţi 

 
Parcul 
Piaţa 

Junilor 
cu  

Aleea 
Personali
-tăţilor 

săli ştene 

Biserici Vizitaţi:  Vizita ţi  
Expoziţia 

de 
sculptură 

în aer 
liber din 
Poiana 

Soarelui 
Săli şte 

Muzeul Culturii Săli ştene În fiecare localitate 
câte o biserică 

Circuitul Caselor 
Memoriale “Ioan 
Lupaş” – “D.D. 

Roşca” , “Onisifor 
Ghibu”   

Muzeul Protopopiatului 
Ortodox 

În Săli şte: Biserica 
Mare, Biserica din 
Grui şi Biserica din 
Brata 

Muzeul Etnografic din 
Galeş 

Vizita ţi : 

Mănăstirea 
Foltea  

şi  Schitul Sibiel 
pe râul Sibielului 

Vizita ţi circuitul  
Ecomuzeului  
al atelierelor 

meseriaşilor  din 
Săli şte - Reuniunea 

Meseriaşilor 

Muzeul de Icoane pe sticlă 
din Sibiel 

Muzeul Parohial din  
Fântânele 

Muzeul Sătesc din Vale 
Participaţi la  “Întâlnirea Junilor din M ărginime” (28 decembrie),  “Maialul Pensiunilor Turi stice” – 

1 iunie în Poiana Soarelui, “Întâlnirea Mărginenilor” “Olimpiada Sportiv ă” 
Vizita ţi târgurile mixte anuale: 4- 5 aprilie şi 4-5 octombrie, în fiecare luni 

Activităţi economice: meserii tradiţionale, creşterea animalelor, pomicultură, transport, fabrici 
marochinărie, staţii de benzinărie auto, pensiuni şi cabane turistice (64 de firme) 

Vizitaţi staţiunea Crinţ din munţii Cibinului  
Informa ţii utile : Prim ăria Ora şului Săli şte, str. Şteaza nr. 9 

mail: primariasaliste@saliste-sibiu.ro, www.saliste_sibiu.ro 
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11. Şugag                                                                                             cod poştal: 517775                                                          
Localizare Comuna Şugag este aşezată pe versantul nordic al 

Carpaţilor Meridionali, în Munţii Şureanului şi la 
contactul acestor munţi cu Munţii Cindrel, separaţi de 
Valea Sebeşului, vale ce străjuieşte comuna în partea de 
est. În cadrul judeţului Alba comuna este situată în partea 
sudică. Satul Şugag, reşedinţă de comună, este asezat de-a 
lungul Văii Sebeşului, la drumul naţional DN 67 C. 
Comuna este situată la distanţa de 45 km de municipiul 
Alba-Iulia şi 29 km de oraşul Sebeş  

Suprafaţa 
 

Suprafaţa totală a comunei este de 25.311 ha. Teritoriul are o lungime de circa 50 km şi o 
lăţime de 3–4 km. Are o structură a vetrei rasfirată, de tip stradă, risipită in NV, gospodăriile 
fiind răspândite pe versantul vestic al văii Groseştilor.  

Monument 
al 

 eroilor 
în  

Şugag 

Monumentul eroilor români  aflat în faţa Primăriei este 
un obelisc, ridicat în anul 1935, de către localnici, pentru 
cinstirea memoriei eroilor români căzuţi în Primul Război 
Mondial. Obeliscul, realizat din calcar, are o înălţime de 
4,5 m, având la bază un postament în trepte. La 
coronament se află o acvilă din bronz, simbol al puterii si 
al frumuseţii deopotrivă. În plan frontal sunt înscrise 
numele a 34 de eroi români, fii ai Şugagului, căzuţi pe 
frontul de luptă.  

Satele 
comunei 

Din punct de vedere administrativ, comuna este formată din şapte sate, şi anume: Şugag, 
Arţi,Bârzana, Dobra, Jidoştina, Mărtinia şi Tău-Bistra. Trăsătura geografică fundamentală a 
satelor de inălţime (Arţi, Bârzana, Jidoştina, Tău-Bistra, Mărtinia) este dispersarea vetrei pe 
aproape intreaga suprafaţă a patrimoniului său funciar. 

Relief: Relieful Şugagului este format dintr-o succesiune de culmi prelungi ce coboară treptat din 
vârfuri situate la peste 2000 m altitudine (Varful lui Patru 2130 m) până la aproximativ 650 – 
700 m. Aceste  culmi sunt separate de o reţea de numeroase văi ce dau naştere unor versanţi 
slab ori puternic inclinaţi. 

Apele Hidrografia teritoriului comunei Şugag se incadrează in bazinul râului Sebeş. Sebeşul este un 
râu tipic de munte, cu izvoarele in etajul subalpin, pe versantul sudic al culmii Cindrel, având 
o lungime de 93 km şi o suprafaţă a bazinului de 1289 km². De la izvoare până la vărsarea sa 
in lacul Oaşa, pe o lungime de 22 km, poartă numele de Frumoasa. De la confluenţa cu 
Tărtărăul pătrunde pe teritoriul comunei Şugag, delimitând-o spre est de judeţul Sibiu, având 
cursul in general indreptat pe direcţie sud-nord şi o lungime în comună de cca. 50 km 

Populaţia Populaţia comunei Şugag însumează 3243 de locuitori (2002).  
Educaţie-
cultur ă 

Primul local de şcoală din Şugag s-a ridicat în 1876.  
În comună avem 2 biblioteci (una comunală şi cea şcolară) şi muzeul “Nicolae Cernat”.  

Ocupaţii Funcţia economică principală este cea agricolă, caracterizată prin creşterea animalelor şi 
economia  forestieră la care se adaugă cea industrială – industria energiei electrice. Creşterea 
animalelor a determinat  apariţia unei adevarate industrii casnice, mai ales în satele din munţi. 
Se remarcă prelucrarea lânii, prelucrarea laptelui, cojocăritul,  morăritul, piuăritul şi vâltoritul, 
prelucrarea lemnului. 

Drumul regelui sau Transalpina.  Drumul naţional  DN67C Novaci-Şugag- Sebeş este cel mai înalt drum 
alpin din România, cunoscut şi sub numele de Trans-Alpina . Legenda spune că drumul a fost construit 
prima dată de armata romană condusă de împăratul Traian. Acesta pare să fi fost traseul pe care armata 
romană a trecut Munţii Carpaţi în anul 101 şi a ajuns la cetatea dacică Sarmizegetusa, în Munţii Orăştiei, 
unde era retras Decebal cu oastea sa. Refăcut în timpul celui de-al doilea război mondial de către germani, 
pentru scopuri militare, Transalpina a fost foarte puţin utilizată de-a lungul timpului. Azi şoseaua mai este 
asfaltată în proporţie de 25%. Aventură, mister şi privelişti spectaculoase la înălţimi de peste 2.000 m 

Informa ţii utile : Prim ăria comunei Şugag, str. Principală nr. 232 
mail: primariasugag@yahoo.com, www.sugag.ro 
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11. Comuna Tilişca                                                       cod poştal: 557280 
Localizarea : Comuna Tilişca la 26 km de Sibiu, pe DJ 106 

E ce leagă localităţile Săli şte, Tilişca, Rod, 
Poiana, Jina, Şugag.  Este formată din: Tili şca 
şi Rod - sat situat la 8 km 

 
 
 

 

Acces: Accesul în  
comună se poate face 
pe DN1 Sibiu - Sebeş 
Alba din care se 
ramifică DJ 106 E 
Săli şte - Tilişca 

staţie CFR – în 
Tili şca la 2 km 

Relief Relieful muntos este străbătut de pârâul Negru 
şi Tili şcuţa. Vatra satului se află la altitudinea 
de 580 m la confluenţa râurilor Lunca şi Valea 
(care în aval formează împreună râul Săli şte) 

Reţea de apă racordată la Uzina de Apă de pe rîul Tilişcuţa;  
reţea de canalizare în curs de introducere prin FEADR (măsura 3.2.2.) – TV Cablu – telefonie mobilă 

Personalităţi istorice locale: 
Aaron  
Florian 
 

n.21 ian.1805 Rod -�12 
iul. 1887 Bucureşti  

Profesor şi publicist, autor de manuale, membru în 
Comitetul Naţional Român, membru al Societăţii 
Academice Române 

Vasile Dobrian 
 

n. 2 sept.1912 Rod 
†1999, Bucureşti 

Pictor grafician. Artist emerit (1964) membru de 
onoare al Academiei de desen din Florenta  

Ioan Bratu 1864-1932 Învăţător,primul monograf al comunei  
Ioachim 
Munteanu 

n. 1847 Tilişca, � 1941 
Sibiu 

Învăţător şi preot 
 

Micl ăuş 
Dumitru  

n. 26.10.1812, Tilişca - 
†1879 

Învăţător, preot, militant pentru drepturile 
românilor  

Mani ţiu 
Dumitru 

1945-2009 Publicist, redactor Tribuna  

Ilie Cr ăciun 1946-2003 Profesor universitar, medic urolog 
Păltineanu 

Ioan 
n. 31.08.1929, Tilişca 

† 2003 
Ofi ţer, autor al monografiei satului Tilişca 
 

Mihu P. Ioan n. 1952 Profesor universitar, doctor inginer- monograful 
satului Rod 

Tradi ţii şi obiceiuri locale: Junii la sărbătorile de iarnă, Hodaiţele, Prinsul Verilor, etc 
 Obiective turistice: 

Tili şca Tilişca Rod Tilişca Tilişca 
Biserica ortodoxă, 
monument istoric 

“Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavril”, 
zidită în 1782 şi 
pictată în 1793 şi 
1937, restaurată 
pictura în 2009  

biserica 
ortodoxă  

 “Sf. 
Nicolae”  

1843 
Biserica 
mică din 
Tili şca 

Biserica “Sf. Arhangheli” - 
1842, pictată în 1843 de 
pictorul Constantin Georgescu 
din Poiana Sibiului 
Singurul loc din România 
unde apele curg în două 
bazine hidrografice: Mureş şi 
Olt 

Ruinele cetăţii dacice 
de pe Căţânaş 

Accesul se face din 
satul Galeş sau pe 
Drumul antic din 

vatra comunei Tilişca 
prin “Hulă” 

Ruinele 
cetăţii 
mediev
ale din 
Tili şca 

Vizita ţi Casa Muzeu din comuna Tilişca  
Participaţi la “Sărbătoarea oierilor” – 15 august, de “Sf. Maria”! 
Activităţi economice: ateliere tâmplărie, darac, ţesătorii, cusătorii, covăcii 

Informaţii utile: Primăria Comunei Tilişca, str.Şcolii 531 
Mail: primariatilisca@yahoo.com, www.comunatilisca.ro 
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ECOMUZEUL  
INSTRUMENT  

DE  
DEZVOLTARE  

LOCAL Ă 
 

Va recomandăm să descoperiţi: 
CIRCUITELE ECOMUZEULUI 

SIBIAN (fondat în 2007) 
CIRCUITUL SATELOR 

ROMÂNEŞTI DIN 
MĂRGINIMEA SIBIULUI -  

Circuit pentru cunoaşterea satelor din 
Mărginimea Sibiului : biserici ortodoxe, 
arhitectur ă specifică, gospodării şi ferme 
tradi ţionale, ateliere de mici meşteşugari, 

în  SĂLI ŞTE - GALEŞ şi 
GURA RÎULUI.  

 

CIRCUITUL SATELOR CU 
ARHITECTURA SAXONA  DE 

PE TÂRNAVE  
 circuit pentru cunoaşterea satelor 

saxone: biserici fortificate, 
arhitectura specifică, gospodării şi 

ferme tradiţionale, ateliere de 
mici meşteşugari:  

BIERTAN, MO ŞNA, VALEA 
VIILOR! 

 

CIRCUITUL PATRIMONIU ÎN PERICOL PE VALEA 
HÂRTIBACIULUI: S ĂSĂUŞ – COMUNA CHIRPĂR! 

cu o arhitectură vernaculară de o mare valoare, dar care se află 
 într-o stare de degradare avansată! 
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ASOCIAŢIA DE INFRUMUSE ŢARE  A COMUNEI GURA RÎULUI 
GURA RÎULUI NR. 566, www.civilizatiaapei.ro 

Semnificaţia simbolului “Roata vieţii” – “Roata lumii” 
La originea siglei există o minunată miniatură, creaţia ţăranului 

autodidact Picu Pătruţ (1818-1872), din Sălişte,  remarcabil reprezentant 
al geniului popular românesc din sec. al XIX-lea. 

 

Nestatornica roată a lumii şi primejdioasele ei valuri! 
-am să moştenesc, moştenesc,  am moştenit -  

Din pământ sunt şi în pământ mă întorc! 

 


