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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
pe aceste meleaguri 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.
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fondatoare a :
Biertan, Valea Viilor, Moşna,
Sălişte, Gura Rîului şi Săsăuş -
comuna Chirpăr.
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ş î gospodăriile ş

contextul tranzi iei si a
transform ril cu care se
confrunt lumea rural este
evident ca

Ecomuzeul Regional Sibiu
este printre

pu inele din lume care i
propune s respecte criteriile
unui «adev rat» ecomuzeu
deoarece « MUZEUL » ESTE
N INTREGIME IN SITU,

toa te obiec t ive le
amplasate n localit ile

Ecomuzeului

Î fapt ntre ga localitate
este prezentat ca un obiectiv
de muzeu i de vizitat n acest
sens rolul principal rev
locuitorilor care i prim pe
turi ti n i
atelierele lor.

este nevoie de o
p o l i t i c a c o e r e n t d e
dezvoltare durabi l a
spa iului rural rom nesc.

ă
ă

ţ â

Circuitul Ecomuzeu în
Gura Rîului a adoptat
conceptul “Civilizaţia apei”,
turiştii putând cunoaşte
m o d u l d e v i a ţ ă a l
locuitorilor şi patrimoniul
material moştenit: ultimele
instalaţii de pive din vechiul
centru de piuărit, pe iazul
morii.
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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

ale
CIVILIZAŢIEI APEI

PĂSTRATE “IN SITU”!

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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Ecomuzeul  

-un instrument de dezvoltare locală- 
 

Conceptul de Ecomuzeu a apărut în Europa de Vest (Franţa – 
Hugues de Varine este autorul  noţiunii de Ecomuzeu) în anii '70 datorită 
necesităţii de a prezerva elemente ale lumii rurale pe cale de dispari ţie 
sub presiunea urbanizării, progresului tehnic şi social. Treptat au fost 
înfiinţate ecomuzee care au vizat şi civilizaţia urbană, patrimoniul 
industrial, mediul şi protejarea naturii. În acest moment în lume 
funcţionează 300 de ecomuzee din care 200 în Europa. 

Ecomuzeul a pus în evidenţă necesitatea unei repoziţionări a 
muzeului şi a rolului acestuia în societatea contemporană. Muzeele 
contemporane tind din ce in ce mai mult să devina muzee de idei decât 
muzee de obiecte. Comparat cu un muzeu clasic ecomuzeul se 
diferenţiază prin faptul că se bazează pe următoarele elemente: un 
proces cultural, o comunitate, un teritoriu, utilizarea patrimoniului 
cultural şi natural ca factor de dezvoltare a comunităţii locale; spre 
deosebire de un muzeu clasic care este caracterizat printr-o colecţie, o 
clădire, destinat unor vizitatori.  

MUZEUL ECOMUZEUL 
OBIECTE PATRIMONIU 
CLĂDIRI TERITORIU 

VIZITATORI COMUNITATE 
Ecomuzeul mai poate fi definit şi prin faptul că este un tip special de 

muzeu care pune Omul şi Mediul său înconjurător în centru şi care se 
bazează pe voinţa unei comunităţi să prezerve şi  valorizeze un 
patrimoniu şi un teritoriu căruia i se ataşează o identitate.  
 

UN ECOMUZEU 
ESTE UN INSTRUMENT DINAMIC  

PRIN CARE O COMUNITATE LOCAL Ă  
ÎŞI PREZERVĂ, INTEPRETEAZ Ă ŞI 
GESTIONEAZĂ PATRIMONIUL  
ÎN VEDEREA ASIGUR ĂRII UNEI  

DEZVOLT ĂRI DURABILE. 
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Ecomuzeul este bazat pe un acord şi un angajament asumat de către 
colectivitatea locală. 

Ecomuzeul este o oglindă în care această populaţie se priveşte, pentru 
a şi recunoaşte trecutul şi organiza viitorul.  

În acest sens aspectele vietii cotidiene, peisajele, arhitectura, 
patrimoniul cultural şi natural, ocupaţiile locuitorilor, modurile de 
viaţă, mărturiile orale, sunt subiectele vizate de un ecomuzeu, 
analizate, colectate şi valorizate ca reprezentative pentru comunitatea şi 
teritoriul respectiv.  
 

De ce trebuie să ţinem cont la înfiinţarea unui  
ECOMUZEU? 

 
Au existat mai multe iniţiative de înfiinţare a unui ecomuzeu atât în 

Europa cât şi în România.  
Din experienţa specialiştilor francezi care au sprijinit înfiinţarea 

Ecomuzeului sibian, există mai mulţi factori – toţi esenţiali - pentru 
reuşita demersului înfiinţării unui ECOMUZEU: 

- Rolul central al comunităţii  locale şi al fiecărui locuitor în 
procesul de înfiinţare şi gestionare a unui ecomuzeu; 

- Importan ţa unei bune relaţii cu autorit ăţile locale, un sprijin 
consistent din partea acestora este esenţial pentru reuşita unui ecomuzeu; 

- Mediul ştiin ţific  (universităţi, instituţii de cercetare, experţi locali) 
au un rol important pentru facilitarea îndeplinirii obiectivelor 
ecomuzeului dar nu ar trebui să intre în concurenţă cu rolul specific 
comunităţii locale; 

- Formarea şi educaţia are un rol crucial în reuşita unui ecomuzeu. 
Este esenţială definirea unui program de formare profesională de care să 
beneficieze personalul Ecomuzeului, voluntarii, operatorii economici, 
locuitorii, dar şi vizitatorii; 

- Relaţia dintre ecomuzeu şi şcoală este fundamentală deoarece 
ecomuzeul are o puternică componentă pedagogică iar şcoala are un 
rol central în dezvoltarea proiectelor educative şi de formare. De aceea 
şcolile trebuie să fie parteneri activi ai ecomuzeelor; 

- Ecomuzeul nu este doar un muzeu viu al istoriei şi trecutului 
unui teritoriu dar este în primul rând un laborator  care contribuie la 
construirea viitorului comunit ăţilor; 
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- Elementele culturale integrate de un ecomuzeu nu se referă doar la 
patrimoniul construit şi natural dar şi la aspectele etnografice şi 
antropologice, ceea ce necesită o bună cunoaştere din interior a 
comunităţii şi teritoriului integrat într-un ecomuzeu; 

- Aspectele istorice pe  care un ecomuzeu încearcă să le recupereze 
(fie că este vorba de lumea rurală tradiţională, un fost sit industrial 
devenit patrimoniul cultural, civilizaţie urbană) nu relevă doar de trecut 
dar se constituie  mai degrabă în  legături între trecut, prezent şi viitor  
care ar trebui să ne ajute să luptăm contra unei „modernităţi prea fluide”, 
în care totul este prea imediat şi fragmentat;  

- Un ecomuzeu nu îşi îndeplineşte cu adevărat rolul dacă nu ajută la 
transformarea unei comunităţi, dacă nu ajută esenţial la consolidarea 
identităţii unui teritoriu;  

- Importanţa diversităţii şi individualitatea proprie a fiecărui proiect 
sunt la originea imposibilităţii definirii unei set uniform de criterii în ceea 
ce priveşte realizarea, construcţia şi managementul unui ecomuzeu. 
Ecomuzeul este un instrument al comunităţii locale prin care este 
controlat procesul de schimbare şi modernizare de aceea nu trebuie 
limitat de o definiţie rigidă dar trebuie să fie deschis şi evolutiv. Chiar şi 
conceptul de identitate locală trebuie să fie înţeles ca o valoare care poate 
fi în mod continuu redefinită; 

- Ecomuzeul este un instrument prin care se scoate în evidenţă  
relaţia specială  între locuitori şi teritoriu;  

- Ecomuzeele nu apar neapărat doar în situaţii de criză, deşi într-o 
astfel de situaţie comunitatea locală este interesată să caute soluţii 
alternative, ceea ce crează condiţiile apariţiei unui ecomuzeu. Este 
evident din experienţa celorlalte ecomuzee că ele au fost create, 
organizate şi dezvoltate în situaţii critice ca un răspuns ce a propus o 
alternativă de dezvoltare pentru o zonă (rural ă, urbană, industrială) 
aflată în declin  sau chiar în abandonare; 

- Crearea în ultima perioadă a unor Ecomuzee urbane demonstrează 
validitatea şi necesitatea acestui instrument care se dovedeşte inovativ şi 
care poate integra patrimoniul cultural şi peisajele într-un context socio-
economic  şi cultural foarte diversificat.  

- Rolul ecomuzeului este de asemenea să contribuie la salvarea  
patrimoniului şi la o integrare reuşită a acestuia în 
contemporaneitate. De asemenea trebuie să lupte contra transformării 
diferitelor produse realizate pe plan local (produse meşteşugăreşti, 
artizanale, agroalimentare etc.) în simple mărfuri lipsite de identitate. Ele 
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trebuie să fie strâns corelate cu locul lor de origine cu identitatea 
teritoriului şi comunităţii din care provin. 

- Primul pas al oricarui ecomuzeu este să contribuie la îmbunătăţirea 
calităţii vieţii populaţiei locale. Aceasta necesită măsuri de încurajare a 
dezvoltării economice durabile în zona vizată, inclusiv prin promovarea 
unor produse turistice de calitate; 

- Ecomuzeul trebuie de asemenea să orienteze turismul spre 
modalităţi de organizare care sunt sustenabile şi atente la nevoile 
comunităţii locale, astfel creşterea calităţii turismului nu se limitează 
doar la îmbunătăţirea serviciilor oferite turi ştilor dar trebuie să aibe 
şi în vedere creşterea nivelului de viaţă a locuitorilor din acea zonă; 

- Necesitatea unui personal stabil care să asigure funcţionarea 
Ecomuzeului; 

- Susţinere financiară constantă, experienţele celorlalte ecomuzee 
au demonstrat că acest tip de proiect respectă cerinţele europene şi poate 
fi finanţat din fonduri europene destinate dezvoltării rurale, organizării 
unui  turism de calitate şi valorizării patrimoniului cultural şi natural. 

-  

 
Primăria comunei Gura Rîului – în 2007;  

Comuna Gura Rîului – membru fondator al  
Asociaţiei Ecomuzeul Regional Sibiu 
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UN ECOMUZEU 

PENTRU SATELE DIN SUDUL TRANSILVANIEI 
-un proiect în dezvoltare- 

În contextul tranziţiei şi a transformărilor cu care se confruntă lumea 
rurală este evident că este nevoie de o politică coerentă de dezvoltare 
durabil ă a spaţiului  rural românesc.  
 Proiectul propune dezvoltarea unui Ecomuzeu pe teritoriul unor 
localităţi din judeţul Sibiu care să sprijine autorităţile şi comunităţile 
locale în salvarea şi prezentarea patrimoniului cultural şi natural, 
integrarea în circuitele economice cu produse competitive, crearea unei 
oferte turistice de calitate, conturarea unei identităţi specifice teritoriului 
Ecomuzeului prin implicarea comunităţilor locale.  
  Ecomuzeul Regional Sibiu este printre puţinele din lume care şi-a  
propus să respecte criteriile unui «adevărat» ecomuzeu deoarece 
«MUZEUL» ESTE ÎN INTREGIME IN SITU, toate obiectivele fiind 
amplasate în localităţile fondatoare sau care au agreat Carta 
Ecomuzeului. De fapt întreaga localitate este prezentată ca un obiectiv de 
muzeu şi de vizitat iar în acest sens rolul principal revine locuitorilor care 
îi vor primi pe turişti în casele, gospodăriilor şi atelierele lor.  
Ecomuzeul s-a implicat şi se va implica în: 

- DEZVOLTAREA UNEI OFERTE TURISTICE DE 
CALITATE , în cooperare cu autorităţile şi comunităţile locale sau 
zonale, cu operatorii economici şi culturali, cu care se va dezvolta o 
ofertă turistică  a fiecărei localităţi a  Ecomuzeului, complementare între 
ele şi care va cuprinde: circuit de vizită tematică, servicii conexe (cazare 
şi masă) de calitate, amenajarea celorlalte obiective turistice, etc.  

- SALVAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CULTURAL 
(construit,  religios şi laic, şi imaterial: tradiţii, mod de viaţă, etc. ) 

- DEZVOLTAREA ECONOMIC Ă DURABIL Ă prin sprijinirea 
agriculturii (resuscitarea culturilor ce caracterizau aceste zone – viţa de 
vie pe Târnave, a produselor bio, conform standardelor europene) a  
creşterii animalelor (prin dezvoltarea filierelor competitive) şi a micilor 
meşteşugari;  

- VALORIZAREA SPECIFICULUI IDENTIT ĂŢI LOCALE  si a 
relaţiei dintre comunitatea locală şi teritoriu.   

ECOMUZEUL POATE DEVENI UN  INSTRUMENT VIABIL 
DE SALVARE A IDENTIT ĂŢII SATULUI ROMÂNESC 
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CIRCUITELE DE VIZITARE ÎNI ŢIATE ÎN JUDE ŢUL SIBIU 
- 2006-2007 - 

Consultând punctele de informaţii turistice înfiin ţate în Sălişte – 
Biertan – Valea Viilor şi Moşna – Săsăuş (în curs de înfiinţare) şi 

site-web:  www.civilizatiaapei.ro, 
vă recomandăm să vizitaţi: 

CIRCUITUL SATELOR 
ROMÂNEŞTI  

DIN  
MĂRGINIMEA SIBIULUI 

Localităţile din Mărginimea 
Sibiului fondatoare ale 

Ecomuzeului sibian sunt:  
Sălişte – Galeş şi Gura Rîului.   

 
Circuitul pentru cunoaşterea satelor din Mărginimea Sibiului, include 

o serie de obiective:  bisericile ortodoxe, arhitectura specifică Mărginimii 
Sibiului (casele tradiţionale româneşti fiind din lemn), gospodării şi 
ferme tradiţionale, atelierele de mici meşteşugari, partenerul principal 
fiind Reuniunea Meseriaşilor din Sălişte.  

În SĂLI ŞTE – GALEŞ circuitul ecomuzeu prezintă câteva locaţii ce 
pun în valoare atelierele meseriaşilor din  localităţi. Obiectivul principal 
al circuitului este moara de apă din Galeş, singura moară de apă 
funcţională din judeţul Sibiu, moară proprietate privată. Având în vedere 
că fiecare meseriaş are atelierul de producţie în gospodăria proprie, 
proprietarul şi producătorul este interesat să-şi valorifice produsele şi 
creaţiile; astfel, circuitul nu a fost conceput pentru vizitarea cu ghid, 
oferta de locaţii fiind bogată, iarr turiştii putând selecta obiectivul de 
vizitat.   
 Pentru vizitare apelaţi la: 
CENTRUL DE INFORMARE  

TURISTIC Ă  
SĂLI ŞTE : 

PIAŢA JUNILOR NR. 2 
TEL : +4 0269 553 512,  
FAX : +4 0269 553 512 

 
În circuitul din Sălişte – Galeş au fost identificate şi promovate mai 

multe locaţii:  
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1. Casa de locuit – atelier tâmplărie şi sculptură în lemn – meşter 
Nicolae Sorin POPA, tâmplârie sculptură - strada Şteaza nr.25 - Produse 
– la comanda. Program de vizitare 9-13, 15-18; 
2. Casa de locuit – atelier si spatiu comercial desfacere produse din 
pielărie; casele au fost construite in anii 1970-1980 pe locul unor vechi 
case din lemn. Proprietarul este Ioan Cunţan - preşedintele Asociaţiei 
Reuniunii Meseriaşilor - Program de vizitare 09.00 – 17.00;  
3. Moara din Sălişte – nu este inclusă la dorinţa proprietarilor- constituind 
patrimoniu în pericol!- Strada Tabacarilor nr. 30, fosta Piaţa Morii; proprietari: 
Veştemean Victoria Cristina şi fiica Ioana Olaru 
   Moara a fost construită de Ioan Veştemean (originar din Riu Sadului),, în anul 
1920 şi funcţiona ca o moară de apă; acesta a murit la vârsta de 73 de ani, în anul 
1969, fiind o personalitate marcantă a localităţii – vorbitor de patru limbi străine 
(maghiara, germana, rusa şi franceza). Moara a folosit începând cu 1929 un 
motor pe motorină, în locul forţei hidro. Moara a fost naţionalizată în 1948, 
modernizată şi încadrată la Intreprinderea de Panificaţie Sibiu;  măcina grâu şi 
porumb (grâu pe instalaţie electrică cu valţuri). După 1990 s-a retrocedat familiei, 
principal moştenitor fiind Ioan Veştemean (n.1938, m. 2004) fost diriginte de 
şantier la şantierul hidroenergetic de la Porţile de Fier, Voineasa etc. (timp de 35 
de ani fiind tehnician hidro staţii şi reţele).  
   Ioan Veştemean s-a instruit în tehnica morăritului reuşind să restaureze moara 
şi să deschidă o brutărie şi un magazin cu produse de panificaţie, activitatea 
redeschizându-se în 1995 până în 2000. Moara a fost restaurată complet după 
1990 fiind şi în prezent în stare de funcţionare. Moştenitorii nu au dorit 
redeschiderea ei sau deschiderea unui muzeu în acest spaţiu.  
4. Atelier de dogărie, casă de locuit – a 
acceptat intrarea, ulterior s-a retras, 
renunţând la meserie - Strada Tabacarilor  
nr. 32. Proprietar Alexandru Bold (n. 1946 
în localitatea Vidra - din jud. Alba), stabilit 
în Săli şte în anul 1972, absolvent Şcoala de 
meserii – prelucrarea lemnului. Fostă casă 
de preot - Gheorghe Antonie. Atelierul a 
fost deschis în anul 1977, şi produce numai 
butoaie din stejar şi salcâm  de diferite 
dimensiuni. Programul de vizitare iniţial 
era: 9,00-16,00.  

2007 - 125 de ani de la infiintarea 
Asociatiei Reuniunii 
Meseriaşilor  (1882) 

 
 

5.Atelier de fierarit - Saliste str. Picu Patrut nr. 3, fosta nr. 459. Proprietar 
- Streulea Dumitru (n.1979) absolvent Şcoala de Meserii  - croitorie 
marochinărie, recalificat în fierărit. Familia este venită din Jina în 1978, atunci 
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cumpărând actuala casa unde se găsea o veche brutărie şi turtă dulce. Produse la 
comandă orice piesă din fier forjat (porţi, suporţi, etc).  
6. Casă veche din bârne - str. Memorandiştilor nr. 3 - proprietar 
Alexandru si Lucia Irimie; doamna Irimie este profesor de franceză- 
română, absolventă a Liceului de Arte Plastice Sibiu (promoţia 1975) şi 
pictează icoane pe sticlă. Casa este datată, după inscripţia de pe rama 
ferestrei de la faţadă, din anul 1841. A fost cumparată de actualii 
proprietari în 1999 de la Oltean Vasile (Paraschiva). Casa a fost  
restaurată, poarta fiind executată dupa un model din Muzeul ASTRA 
Sibiu, iar obiectivul a fost de a se deschide o minipensiune cu respectarea 
arhitecturii vernaculare specifice Marginimii Sibiului.  
7. Atelierul de pălării al pălărierului Ilie ş Virgil  (în Galeş nr.43), – 
singurul producător de pălării din sudul Transilvaniei; Virgil Ilieş a fost cel care 
refondat Reuniunea Meseriaşilor din Sălişte (după 1990) fiind şi primul 
preşedinte al reuniunii. Acum s-a stins din viaţă, atelierul fiind preluat de fiul său 
şi mutat într-o locaţie modernă, aproape de centrul istoric al oraşului Sălişte.  

Să nu uităm vorbele înţelepte ale 
lui Virgil Ilie ş:  

"Ne pierdem ca naţie dacă nu ne 
păstrăm limba, portul şi obiceiurile 
(…)Guvernul, analiştii politici (care 
iau salarii pentru asta) vor trebui să 

ofere de urgenţă soluţii pentru 
revigorarea societăţii româneşti. E 

nevoie de facilităţi pentru micii 
meseriaşi, ca să-nflorească 

meşteşugurile de altădată, prin tineri. 
Nu uitaţi ce-am spus: tradiţia e 

cartea de identitate a unui popor. 
Dacă, la noi, dispare - ne stingem."  

8. Moara - pe iazul morii din Galeş  – proprietar M ănig Dumitru în 
Galeş, nr. 189 – singura moară funcţională pe apă din sudul 
Transilvaniei.  Locaţia se poate vizita, morarul măcinând rar, puţini 
gospodari păstrând tradiţia măcinării porumbului la moară. Locaţia şi-a 
păstrat farmecul autenticităţii, având nevoie de o reabilitare (reparaţie 
capitală) pentru a pune în valoare întreg peisajul locaţiei (cultural şi 
natural) printr-un circuit de vizitare în întreaga gospodărie.  
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CIRCUITUL « CIVILIZA ŢIA APEI » 
 ÎN  

GURA RAULUI 
-Argument- 

„Civiliza ţia apei”- Apa este, nestatornică şi sublimă, ea susţine şi 
distruge, fiind în literatură o reprezentare nu numai a naşterii şi a morţii, 
ci şi a calamităţilor şi violenţei. Apa conţine promisiunea atât a libertăţii 
cât şi a sclaviei, suprafaţa ei lucitoare ascunzând adâncimea misterioasă 
şi înfricoşătoare. 

-Venim pe lume goi de informaţii dar însetaţi de cunoaştere. 
-De ce? Unde? Cine? Când? Cum? … 

Lumea în care aterizăm este ca un râu de gânduri aflat în mişcare. 
Unele din aceste gânduri, cele esenţiale, ne sunt introduse în minte de 
societate, prin sistemul de învăţământ. Obligatoriu, aşadar …  

Alte gânduri le culegem personal de-a lungul vieţii. 
În mintea noastră, gândurile se caută unul pe altul asamblându-se, 

rezultând apoi alte şi alte gânduri, ce se revarsă înapoi în râul 
atotcuprinzător în care trăim. 

S-ar putea spune că istoria este cumva legată de apă. Din moment ce 
apa este absolut esenţială pentru viaţa umană, nu ar trebui să fie 
surprinzător că ea este o componentă atât de importantă pentru istoria 
omenirii. În general, oamenii s-au aşezat lângă surse convenabile de apă.  

Adăugarea în fiecare an a încă 70 milioane locuitori la cele 6 
miliarde, cât reprezintă astăzi populaţia globului, într-o perioadă în care 
nivelul apei subterane freatice este în scădere, temperaturile cresc iar 
resursele de petrol vor începe curând a se împuţina, sugerează faptul că 
aprovizionarea cu hrană ar putea fi din nou veriga slabă dintre mediul 
înconjurător şi dezvoltarea economică. 

Situaţia noastră de astăzi este dificilă pentru că, pe lângă micşorarea 
suprafeţelor împădurite şi erodarea solului, avem de-a face cu scăderea 
nivelului apei subterane freatice, cu valuri nimicitoare de căldură ce 
pârjolesc din ce în ce mai frecvent recoltele, cu surse naturale de peşte ce 
intră în colaps, cu deşeuri ce se extind, cu terenuri ce se deteriorează, cu 
recife de corali ce mor, cu calote glaciare care se topesc, cu mări al căror 
nivel creşte, cu furtuni din ce în ce mai violente, cu specii care dispar şi, 
curând, cu rezerve de petrol din ce în ce mai reduse.  

Problema apei este o problemă de maximă importanţă ce ar trebui să 
ne preocupe pe toţi, indiferent de pregătirea pe care o avem sau de 
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situaţia materială. Trebuie tras un semnal de alarmă în primul rând pentru 
copii. Sănătatea noastră este dependentă direct de sursa de apă!  

Sentimental şi declarativ, familia este cel mai important lucru pentru 
noi toţi, dar concret facem ceva pentru sănătatea familiei noastre? Haideţi 
să ne ocupăm împreună de cel mai important element component al 
organismului nostru, peste 2/3 din corpul nostru este apă! Cu apa din casă 
încep şi se termină multe probleme de sănătate. Sursa de apă trebuie să 
fie principala grijă în fiecare casă!  

Datorită nenumăratelor 
informaţii cu care suntem 
bombardaţi zilnic, am ajuns să nu 
mai putem discerne care ne sunt 
cu adevărat priorităţile în viaţă. 
Ce este mai important pentru noi 
şi familia noastră: marca 
telefonului mobil cumpărat 
copilului sau calitatea sursei de 
apă din casă, elementul primordial 
al existenţei noastre?  

Pentru aceste considerente, noi, Primăria comunei Gura Rîului 
împreună cu Consiliul Local, am pus pe primul plan proiecte care să  
protejeze mediul înconjurător în general şi calitatea apei în particular: 
închiderea gropii de gunoi de la Richiţele, colectarea deşeurilor menajere, 
reţeaua de canalizare şi staţia de epurare a apelor uzate şi acum reţeaua de 
apă potabilă şi staţia de tratare, acestea sunt cele mai importante proiecte 
în acest sens; continuăm cu realizarea unei salbe de microhidrocentrale 
pentru folosirea potenţialului energetic al apelor de pe teritoriul comunei 
noastre şi, Dumnezeu să ne ajute să împlinim ce ne-am propus.  

 

 
Ioan Duţu,  
primarul comunei Gura 
Rîului (2004-2012) 
selecţie din discursul la 
simpozionul “Civilizaţia 
apei” – 21 mai 2008 – de 
“Sf. Constantin şi Elena” 
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CIRCUITUL «CIVILIZA ŢIA APEI» 
Se prezintă – mai jos – un circuit minimal din Gura Rîului,  

identificat şi promovat: 
1.  

Prima casă de zid de pe 
uli ţa mare – proprietar 
fam. Silviu Oancea – 
Gura Rîului nr. 955- 

datată după o inscripţie 
1864 

 

 

2.  
Casă cu atelier de fierărie 

– covăcie. Proprietar fam. 
Zav Gheorghe – Gura 

Rîului, nr. 1072 
 

3.  
Instalaţie tradiţională 

pentru producerea uleiului 
de bostan – proprietar 

fam. Petru Bârză – 
 Gura Rîului nr. 1057 

 
 

 

4. 
„Pavilonul de joc” – 

construcţie de lemn unde, 
până nu demult, se organizau 

sărbătorile locale 

În perioada 2006-2008 s-au identificat majoritatea vechilor instalaţii 
meşteşugăreşti păstrate în gospodăriile gurenilor ; în prezent localitatea 
are aproape 2000 de locuinţe, rămânând un centru agricol şi pastoral, viu 
şi astăzi şi care continuă cu unele dificultăţi tradiţia industriei populare şi 
adaptându-se, cu sectorul meşteşugăresc şi commercial, la condiţiile sec. 



Civilizaţia apei în Mărginimea Sibiului 

 16

XXI. Toate aceste instalaţii păstrate “in situ” în gospodării tradiţionale, 
reprezintă un potenţial turistic ce trebuie pus în valoare, şi contribui la 
bunăstarea proprietarilor şi-n general a comunităţii.  

În 2007, prin iniţiativă locală, s-a urmărit realizarea unui complex de 
industrii populare reabilitat, în partea de sud a localităţii lângă târgul de 
animale şi care urma a fi destinat turismului cu posibilităţi de cazare. 
Complexul trebuia să fie alcătuit dintr-o casă tradiţională, o piuă şi un 
joagăr tradiţional care vor fi ambele funcţionale.  

Spaţiul tradiţional al instalaţiilor populare din Gura Râului era - în 
trecut - concentrat de-a lungul râului Cibin. Iazurile abătute din râul 
Cibin furnizau forţa motrice pentru funcţionarea morilor, joagărelor, 
pivelor, dârstelor (aici denumite „coşuri”), teascuri de ulei, instalaţii care 
se  înşiruiau din partea de sus a localităţii de la crucea care marca capul 
satului de sus şi până la locul denumit „La Plute”, în partea de jos a 
satului. Astăzi nu mai funcţionează niciuna dar mai pot fi văzute clădirile 
şi instalaţiile acestora. Specialiştii francezi, ce au contribuit la 
fundamentarea circuitelor  ecomuzeu din cele şase localităţi din judeţul 
Sibiu, conduşi de Georges S. Zouain - fost director general-adjunct 
UNESCO - şi-au spus punctul de vedere:  

-De ce să constituim un alt muzeu mort, unde trebuie angajate 
una sau mai multe persoane, cu cheltuieli de întreţinere a utilităţilor 
(energie electrică, apă, etc) şi să nu constituim un circuit de vizitare a 
acestor instalaţii în gospodăriile cetăţenilor?  

Cetăţeanul – proprietarul 
instalaţiei, cel care cunoaşte 
“misterul” utilizării, poate fi 
“muzeograful”; el primeşte 
grupul, el îşi prezintă modul 
de viaţă şi arhitectura 
gospodăriei, dar şi 
complexul de activităţi ce le 
desfăşoară în spaţiul 
gospodăriei şi grădinii!   

Un lucru greu, dar nu imposibil!  
Circuitul ecomuzeu “civilizaţia apei” poate fi vizitat cu sprijinul şi 

sub îndrumarea ghidului local, angajat al “Centrului de Informaţii 
Turistice” din Gura Rîului!   
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Un Centru de Informaţii Turistice, preconizat a fi înfiinţat încă din 
2007, dorit de toţi actorii din turism, care mai are nevoie de sprijin 
administrativ pentru înfiinţare!    

Complexul “La Vâltori” Lisa  
– model de bună practică! - 

 
Ligia Fulga directorul Muzeului de Etnografie Braşov 

prezintă complexul “la Vâltori” şi punctul de desfacere al produselor  
În luna februarie 2008, Consiliul Local şi Primăria Gura Rîului a 
organizat o vizită de lucru pentru a cunoaşte singurul exemplu 
de “bună practică” privind reabilitarea unui complex de industrii 
ţărăneşti în localitatea Lisa, locul fiind cunoscut sub numele “La 
Vâltori”. 

 
Imagine la complexul “La Vâltori” Lisa 



Civilizaţia apei în Mărginimea Sibiului 

 18

Gazde au fost conducerea primăriei Comunei Lisa dar şi directorul 
Muzeului de Etnografie Braşov, doamna Ligia Fulga. La Lisa s-a păstrat 
o instalaţie hidraulică, veche de peste 160 de ani; cu acea instalaţie se 
prelucrau straiele din lână. Era o afacere începută în 1848 şi transmisă din 
tată în fiu, acum ajungând la a treia generaţie. În urma unui proiect iniţiat 
şi sprijinit de Muzeul de Etnografie Braşov (cu fonduri europene atrase) 
complexul a fost reabilitat şi pus în valoare, îndeplinind trei funcţii: de 
muzeu turistic, comercială şi de servire a celor ce solicită utilizarea 
vâltorii.  

 
Grupul din Gura Rîului ce a făcut deplasarea în comuna Lisa, la complexul 

“La Vâltori” -  la finalul vizitei 
Pârâul Lisa ce curge din vremuri imemoriale a sprijinit din nou 

sătenii; după ce aceştia şi-au construit în secolul al XIX-lea 19 instalaţii 
şi mori pentru obţinerea făinei, tărâţei, uleiului, instalaţie pentru tăiatul 
buştenilor, sau pentru prelucrarea ţesăturilor din lână şi cazane pentru 
distilarea rachiului, astăzi s-au salvat doar trei instalaţii, printre care şi 
complexul "La Vâltori"; acest complex este unicul complex de finisare 
a straielor. În satul în care a copilărit Octavian Paler, oamenii şi-au 
asigurat un nou destin, comuna fiind racordată al circuitele turistice 
naţionale, graţie unui complex ce părea pierdut în actualul context de 
modernizare a satelor.  
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Râul Cibin  - a fost râul Domnilor? 

Ambianţa calmă a locuirii pe malul râului Cibin este asigurată de 
susurul lin al văii adânci şi al îndiguirilor trainice. Timp de secole valea 
Cibinului, cu canalele şi aria de revărsare periodică a dat mari bătăi de 
cap locuitorilor, lucrările executându-se după tehnologiile epocilor. 
Istoria cunoscută a comunei nu consemnează perioada când s-a construit 
actuala albie a Cibinului, rolul acestei noi ramuri fiind de apărare a 
bisericii fortificate. Apa curată şi nepoluată face posibil pescuitul sportiv 
autorizat, făcându-se uitate vremurile când numai anumite categorii 
privilegiate puteau pescui în Cibin. La 1585, râul a fost rebotezat în râul 
Domnilor – „Herrenbach”, pescuitul fiind permis numai magistraţilor.  

Râul Cibin este ultimul şi cel mai important afluent din cursul 
mijlociu al Oltului. Izvorând din munţii Cindrel şi formându-şi cursul 
prin unirea a două râuri (Râul Mare şi Râul Mic), născute din rezervaţia 
naturală a Iezerului Mare şi Iezerul Mic, râul Cibin parcurge peste 80 km 
pentru a se vărsa aproape de Tălmaciu, lângă gara Podu Olt.  

Cibinul, prin traseul său, este un râu sibian ce scaldă Mărginimea 
Sibiului şi localităţile Gura Rîului, Orlat, Cristian, Sibiu, Bungard şi 
Veştem. Principalii afluenţi ai Cibinului sunt râul Negru (Sălişte), 
Hârtibaciu şi Sadu, toate aceste ape curgătoare fiind cea mai importantă 
zestre naturală moştenită.  

În ultimul secol 
comunităţile au 
învăţat şi s-au străduit 
să utilizeze această 
importantă resursă, 
devenind conştienţi 
de importanţa 
economică a râului.  

Din 1979, 
acumularea 
hidroenergetică de la 
Gura Rîului asigură  

apa potabilă atât pentru municipiul Sibiu cât şi pentru comunele 
învecinate. În lunca Cibinului s-a exploatat nisipul şi piatra, pe vremuri 
existând chiar şi ţiglării. 
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Malurile râului şi afluenţilor Cibinului au găzduit, în timp, o 
adevărată industrie populară. Pe apele repezi şi curate de munte se 
amplasau instalaţiile de pive şi vâltori pe care se desăvâşeau şi finisau 
ţesăturile grele de lână.  

În aceste instalaţii firele de 
lână de oaie se “înfrăţeau” 
formându-se un postav uniform şi 
îndesat, elastic şi moale. 

Arta piuăritului a fost la mare 
cinste în Mărginimea Sibiului, 
produsele create fiind adevărate 
creaţii de artă populară, apreciate 
atât de orăşeni cât şi de străinii ce 
vizitau aceste meleaguri. Pe râul 
Cibin şi în special la Gura Rîului s-
a format cel mai mare centru de 
piuărit din sudul Transilvaniei, în 
prima jumătate a sec. XX, existând 
19 pive de haine, 3 vâltori duble, 5 
pive de ulei şi 5 mori. În această 
situaţie nu s-au inclus numărul 
mare de joagăre (fierăstrae de apă 
cu o singură pânză), produsele din 
lemn (scândurile, şipcile şi 
grinzile) fiind desfăcute în tot 
ţinutul. 

 
Defileul Cibinului într-o 

vedere veche 
În perioada 1973-1980, prin construirea complexului hidrotehnic 

Cibin au fost distruse majoritatea instalaţiilor manufacturiere ţărăneşti; 
debitul scăzut al râului regularizat nu a mai avut puterea să antreneze 
marile şi complexele instalaţii. Construcţia a fost realizată de Şantierul de 
Construcţii hidrotehnice Porţile de fier pentru alimentarea cu apă a 
oraşului Sibiu. Lucrările au afectat comuna Gura Rîului, întreaga 
economie - industrie ţărănească a satului fiind falimentată; s-a distrus 
echilibru hidrologic al satului, populaţia rămânând fără apă în fântâni; 
prin efortul comunităţii s-a refăcut o priză de apă în aval de baraj, 
construind o reţea de apă de băut pentru populaţie. 

Ultima moară pe apă din Mărginimea Sibiului poate fi vizitată în 
Galeş – Sălişte, aici proprietarul păstrându-şi vechea meserie. În aceste 
bijuterii arhitecturale şi inginereşti, morarul  îşi făcea meseria; era o 
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meserie grea, păstrată, de obicei, din tată în fiu. Aici se făcea făina bună 
de pâine ori cea de mămăligă adevărată şi tot aici se aflau poveştile 
satului, oamenii aşteptând răbdători, cât timp morarul măcina.  

Imagine cu vechea moară din Cristian, pe braţul mic al Cibinului, 
moară care a supravieţuit în sec. XX-lea 

 
În Cristian moara veche a funcţionat până în anii 1950, în strada 

XVIII, nr. 16; după desfiinţarea ei, în perioada comunistă, s-a înfiinţat 
secţia de tractoare a CAP-ului. Datorită creşterii nevoilor populaţiei, în 
1907,  s-a construit moara pe acelaşi braţ al Cibinului, în centru; “iazul 
Morii” a fost îndiguit şi amenajat, fiind transformat în canalul morii. 
“Noua” moară (din strada IV, nr. 28) avea turbine şi sistem electric 
propriu, deservind - până în anii 2000 - cetăţenii Cristianului, pentru 
măcinarea grâului şi porumbului. Moara păstrează vechile utilaje, acestea 
nemaifiind utilizate. 

Timp de secole revărsările apelor Cibinului au afectat localităţile. 
Bogata pânză freatică cu un nivel variabil funcţie de precipitaţiile căzute 
se reflecta rapid în oscilaţiile nivelului râului; apropierea de izvoare şi de 
bogatele precipitaţii montane au îngreunat luarea unor măsuri de protecţie 
contra viiturilor. Gospodarul nu păstra grija apei decât în vremurile de 
secetă când observa că nivelul scăzut al apei freatice din fântână. 
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Imagine istorică a Sibiului 
 
Satisfacerea necesităţilor de apă pentru toate activităţile unei 

comunităţi a ajuns să constituie o problemă complexă, strategică şi în 
prim-planul oricărei administraţii ce urmăreşte dezvoltarea durabilă a 
societăţii.  

Imagine istorică a Sibiului 
 
Calitatea apelor este influenţată prin poluarea aerului, solului şi a 

apelor de suprafaţă, iar cantitatea apelor subterane este determinată de 
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nivelul precipitaţiilor (secetă). În sec. XX-lea, creşterea exponenţială a 
populaţiei globului a condus şi la apariţia unor noi discipline tehnice 
privind gospodărirea resurselor, inclusiv a apelor. Gospodărirea apelor 
include noţiunea de proprietate a gospodăriei, neputând fi confundată cu 
noţiunea de management al apelor (aceasta fiind o activitate de 
administrare, nu de proprietar al resurselor). 

Ca structură geologică lunca Cibinului este constituită predominant 
din aluviuni grosiere - pietrişuri, nisipuri şi bolovănişuri cenuşii. În masa 
acestor formaţiuni pot apare lentile de prafuri nisipoase, nisipuri prăfoase 
argiloase sau uneori mâluri. Prezenţa acestor depozite groase de aluviuni 
a făcut ca în zonă să se exploateze material aluvionar (balast) atât de 
necesar în construcţii sau ca material pentru lucrări de terasamente. 
Gropile formate în urma exploatării balastului s-au transformat în lacuri 
de agrement. În locul numit „Între şanţuri” pe malul Cibinului, la graniţa 
dintre Orlat şi Cristian, s-au amenajat patru lacuri piscicole particulare, pe 
locul fostelor balastiere; aici se poate practica pescuitul sportiv.  

Accesul rutier de pe un mal pe celălalt se face pe singurul pod ce 
leagă cele două maluri ale Cibinului, chiar în centrul localităţii Cristian şi 
asigură accesul pe DJ 106E, spre Mărginimea Sibiului. Pe acest pod se 
derulează tot traficul judeţean dar şi cel intern comunal (auto şi cu 
mijloace hipo, etc). Pietonal cristerenii utilizează cele patru poduri 
amplasate funcţie de nevoile riveranilor: trei în amonte şi unul în aval de 
centrul comunei. Bine întreţinute, ele oferă spectacolul curgerii eterne a 
singurului râu sibian, numit de saşi “Zibin” iar de maghiari “Szeben 
folyó”.    

 
Construcţia teraselor de agrement şi a unui mic şi frumos parc a contribuit la 

creşterea atractivităţii spaţiului public central al Cristianului. 
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Râul Cibin, în complexitatea lui, păstrează rezerve mari de 
valorificare, potenţialul piscicol şi de agrement nefiind pus în valoare. 

Pârâul Mărăjdiei este unul din numeroasele pârâie ce-şi au originea 
din Munţii Cindrelului. Cindrelul este cea mai importantă regiune 
pastorală carpatică, în Carpaţii Meridonali fiind leagănul civilizaţiei 
dacice; aici se păstrază reţeaua densă de cărări, poteci şi drumuri ale 
oierilor ce brăzdează munţii, sutele de colibe şi gospodării sezoniere 
demonstrând că pe aceste meleaguri a vieţuit o comunitate unică, perfect 
adaptată la condiţiile vitrege ale muntelui. O mică parte a acestor drumuri 
ale oierilor a fost marcată turistic, valea Mărăjdiei însoţind vechiul drum 
în Munţii Cindrel. Zonă bine delimitată de pârâul Mărăjdiei accesibilă 
prin DJ 106J – drum modernizat, face legătura directă între cele două văi 
vecine: valea Cibinului şi valea Ştezii.  

Imagine din munţii Cindrel 
Dacă în valea Cibinului, construcţia hidrocentralei a modificat 

substanţial peisajul natural, valea Ştezii şi-a păstrat farmecul şi acea 
„sălbăticie”, îndelung cercetată de turişti. Pe drumul judeţean DJ106J se 
poate descoperi valea Mărăjdiei, o zonă ce a intrat într-o amplă 
dezvoltare turistică, tot mai mulţi iubitori ai muntelui, apreciind aceste 
locuri apropiate de intravilanul comunei Gura Rîului, dar suficient de 
departe pentru a cuceri liniştea pădurilor şi împărăţia munţilor. Micile 
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platouri cu păşuni şi fâneţe ascund structuri de şisturi cristaline, specifică 
diferenţierii petrografice muntoase. Formele domoale ca Vârful Păltiniş, 
Dealul Ursului, Vălari sau Tomnatec se datorează unui îndelungat proces 
de formare şi definitivare a munţilor, modelarea lor fiind făcută de agenţii 
externi ce au sculptat, efectiv, masivul.  

Procesul de modelare continuă, pe alocuri fiind mult accelerat de 
versanţii despăduriţi, ce permit ploilor şi ninsorilor să antreneze pătura 
subţire de sol vegetal. Distrugerea acestei pături de sol a creat masivele 
stâncoase, lipsite de vegetaţie şi locuire. 

Masivul Cindrel, în întregime, a fost declarat Parc Natural şi 
împreună cu o parte din Munţii Şureanu şi Lotru formează situl „Natura 
2000 Frumoasa“, în suprafaţă totală de 137 000 ha. 

 

Legenda Cindrelului – Iezerul Mare şi Iezerul Mic 
legendă de Silvestru Moldovan 

În munţii  Ţibinului, la poalele Cindrelului şi Frumoasei în două văi 
romantice se află ascunse Iezerul-mare (1992 m) şi Iezerul-mic (2060 m). 
Din ele îşi ia obârşia râul Ţibin (Zibin – în germană).  

Ciobanii din aceşti munţi 
povestesc, că Iezerele aceste, din 
care se adapă Ţibinul, s’au născut 
din lacrimi, din lacrimile durerii şi 
bănatului, lacrimi de fată mare.  

Zice că în aceşti munţi, pe la 
Frumoasa, trăia odinioară o fată de 
cioban, mândră şi frumoasă, mai 
frumoasă ca zânele năzdrăvane. Să 
fi umblat o ţară întreagă şi nu-i 
găseai  părechea. Ciobanii o 
desmierdau cu numele de 
„Frumoasa” munţilor.  

Dela ea şi-a primit muntele 
acest nume, ce-l are până azi. Tot pe 
atunci erau pe aici doi ciobani tineri 
şi voinici, drepţi ca brazii şi vitezi 
fără seamăn.   

Ilustrată cu Cascada Cibinului – la începutul sec. XX-lea 
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Ei se luau la trântă cu ursul şi-l răpuneau în luptă dreaptă şi prindeau 
în fugă căprioarele sprintene.Voinicii flăcăi au îndrăgit fiecare pe 
Frumoasa, fata însă îi iubea pe amândoi deopotrivă, ea nu–şi putea da 
inima întreagă nici unuia din ei. Iar când o fată mare iubeşte doi voinici 
deodată, să ştiţi, că nu e bine, este o pacoste şi lucrul n'are să ia sfârşit 
bun. Aşa s'a întâmplat şi aici. Cei doi voinici văzură în curând, că aşa nu 
pot trăi, că trebuie să se aleagă într'un fel  şi se învoiră să hotărască între 
ei lupta, luptă dreaptă, pe moarte, pe vieaţă.  

  
Vechiul joagăr (moara) de pe Valea 

Dănesei, locul unde s-a fasonat lemnul 
pentru construcţia vilelor din Păltiniş 

(foto: înc. sec. XX-lea) 

Vechi podeţ peste un mic afluent 
al Cibinului, lângă defileu  

(foto: înc. sec. XX-lea) 

Şi într’o frumoasă zi de vară să încăierară la luptă, pe o culme de 
munte, armat fiecare cu câte o ghioagă ţântuită. Grea le-a fost lupta şi să 
părea fără de sfârşit, căci fiecare era meşter şi la atac şi la apărare.  

Vinele să încordau, sângele ţâşnea din răni, dar voinicii nu să dau. 
De-odată unul să poticni şi în clipa următoare să rostogoli de vale cu 
capul zdrobit de ghioaga potrivnicului.  

Învingătorul dădu un chiot de bucurie şi plecă în cale Frumoasei, dar 
n'ajunse departe.  

Rănile primite îi secară puterile şi în o vale din apropiere îşi găsi 
sfârşitul asemenea tovarăşului său.  
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Când Frumoasa  munţilor găsi pe iubiţii săi fără suflare, îi jăli  şi-iplânse 
mult, zile întregi, nenumărate, pe locul unde li s’a stins viaţa.  

Ochii i-au devenit un izvor de lacrimi  nesecate şi din lacrimile aceste 
de durere s-a făcut cele două iezere. Şi apa lor este şi azi curată şi 
limpede, ca lacrima …Din aceste lacuri alpine izvorăşte Râul - mare şi 
Râul – mic, cari se împreună în sus de comuna Gura-Râului şi formează 
Ţibinul. 

 
Harta Mărginimii Sibiului la începutul sec. XX-lea 

 

Prima staţiune din ţară – Păltini şul  
 Hohe Rinne - 1885 

 
Staţiunea  moşteneşte numele pârâului Păltiniş, afluent al Râului 

Mare din dreapta, ce izvorăşte din zona staţiunii şi tot de aici  izvorăşte 
un afluent al Dănesei. În vremurile înfii ţării, la izvorul Păltinişului, era 
un jgheab de lemn prin care curgea apa de la care se răcoreau oamenii şi 
animalele care circulau în zonă.. Saşii numeau locul respectiv „Hohen 
Rinne” – „la scocul înalt”, iar românii îi spuneau Păltiniş. 
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   Locul a fost descris de G. Kisling 
astfel: "Pârâiaşul izvorăşte dintr-un 
jgheab de lemn numit de saşi "Auf 
der hohen Rinne" adică "la scocul 
înalt". Autorul,  făcând aprecierea 
că locul nu era cunoscut de orăşeni, 
ci numai de ciobanii şi oamenii 
care umblau prin munte, spunea: 
“Lini ştea adâncă a peisajului e 
tulburată de trecerea căruţelor cu 
tălăngi sau lătratul câinilor şi 
strigătul ciobanilor care trec 
drumul spre şaua de pe drumul 
numit "a hoţilor" ducându-şi 
turmele la munte ori la vale”.  
    Numele de Păltiniş, care a 
circulat în paralel cu Hohen Rinne, 
se pare că vine de la paltinii care 
existau în zonă.  

Sfinxul Cibinului 
 
Istoria atribuie iniţiativa înfiinţării staţiunii medicului militar Julius 

Pildner von Steinburg, fiind lansată public la 27 martie 1885, într-o 
conferinţă dedicată “influenţei climatului de altitudine asupra sănătăţii”. 
Alegerea locului a însemnat cinci ani de tatonări, în final fiind adoptată 
propunerea lui Gustav Conrad, pădurar şef de circumscripţie al comunei 
Cristian! Acesta era un bun cunoscător al munţilor Cindrel şi membru 
fondator al Asociaţiei Carpatine S.K.V. (înfiinţată în 1880). El a fost cel 
care a sugerat amplasamentul actual, pe versantul sud-vestic al şeii dintre 
vârfurile Păltiniş şi Onceşti, la 1400 m, altitudine.   

Semnarea contractului cu comuna Cristian nu a fost uşoară, 
comunităţile rurale fiind refractare arendării terenurilor sau pădurilor. În 
final comuna a pus la dispoziţie terenul de amplasare şi materialul lemnos 
necesar iar S.K.V urma să asigure din resurse proprii fondurile pentru 
construcţie, amenajare şi utilare, păstrându-şi dreptul de administrare 
gratuită a cabanelor timp de 50 de ani.   
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După o activitate susţinută între 1892-1894, până vara, s-a reuşit  să 
se termine pavilionul central şi vilele din jur. Deschiderea oficială a avut 
loc la 10 iunie 1894.  

Participanţii la festivitatea inaugurării - în majoritate saşi, dar şi 
români din satele Mărginimii - au fost strânşi în faţa pavilionului central 
(fosta Pensiune, actualmente Gasthaus zum Hans). Robert Gutt, 
preşedintele S.K.V., a ţinut cuvântarea de deschidere. Apoi corul bisericii 
din Cristian, condus de preot, a cântat “Transilvania pământ 
binecuvântat”; muzica militară, adusă din Sibiu, a prezentat un program 
bogat de muzică germană; s-a dansat până seara târziu. Muzică, mâncare, 
dans, veselie, bună dispoziţie. 

 
Staţiunea Păltiniş situată la altitudinea de 1440 m – imagine 3 D 

Sursa: ro.wikipedia.org/wiki/Paltiniş 
Începutului activităţii primei staţiuni montane i s-a acordat mare 

atenţie, fiind un adevărat eveniment turistic şi social, care se spera că va 
marca turismul în Munţii Cindrel şi în zona Sibiului.   

Acum, după 130 de ani de la inagurarea staţiunii Păltiniş (1885-2015) 
puţini mai cunosc perioada de glorie pe care a cunoscut-o acest ţinut! 
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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 şi protejat Situl Natura 2000 
Frumoasa, sit ce se întinde în 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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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! 

 


