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PATRIMONIUL  UNESCO   DIN ROMÂNIA 

 
România este membră UNESCO din anul  1956. Organizația Națiunilor Unite pentru 

Educație, Știință și Cultură ( UNESCO ) s-a constituit în 1945, la data de 16 noiembrie, 

când reprezentanții a 44 de state participante la Conferința de la Londra au semnat Actul 

constitutiv al UNESCO, ce a intrat în vigoare pe 4 noiembrie 1946. 

Patrimoniul mondial UNESCO din România include în prezent în lista sa: șase situri 

culturale,  două situri naturale  și șapte elemente pe Lista Patrimoniului Imaterial.  

 

Cuprins: 

I.  Situri culturale: 

1. Biserici cu pictură murală din nordul Moldovei din prima jumătate a secolului al 

XVI-lea.................................................................................................................. 3 

2. Ansamblul bisericilor de lemn din Maramureş..................................................13 

3. Mănăstirea Hurezi..............................................................................................18 

4. Situri săteşti cu biserici fortificate din Transilvania...........................................19 

5. Fortăreţele dacice din munţii Orăştiei................................................................25 

6. Centrul istoric Sighişoara...................................................................................29 

II. Situri naturale:  

1. Rezervaţia Biosferei Delta Dunării....................................................................31 

2. Pădurile seculare și virgine de fag din Carpați..................................................34 

III.       Elemente pe Lista Patrimoniului Imaterial : 
                  1. Călușul...............................................................................................................39 

2. Doina.................................................................................................................40 

3. Ceramica de Horezu..........................................................................................40 

4. Colindatul în ceată bărbătească.........................................................................41 

5. Feciorescul de Ticuș..........................................................................................41 

6. Meșteșugul covoarelor tradiționale de perete....................................................42 

7. Practicile culturale asociate zilei de 1 Martie....................................................43 
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I.1. Biserici cu pictură murală din nordul Moldovei din prima jumătate a secolului al XVI-

lea (1993): 

I.1.1. Biserica “Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” din satul Arbore 

I.1.2. Biserica “Adormirea Maicii Domnului 

şi Sfântul Gheorghe” a Mănăstirii Humor 

I. 1.3. Biserica “Buna-Vestire” a Mănăstirii 

Moldoviţa 

I.1.4. Biserica “Înălţarea Sfintei Cruci” din 

Pătrăuţi 

I.1.5. Biserica “Sfântul Gheorghe” a 

Mănăstirii “Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava 

I.1.6. Biserica “Sfântul Gheorghe” a 

Mănăstirii Voroneţ 

I.1.7. Biserica “Învierea Domnului” a 

Mănăstirii Suceviţa 

I.1.8. Biserica “Sfântul Nicolae” a Mănăstirii 

Probota 

În anul 1993, Organizația Națiunilor 

Unite pentru Educație, Știință și Cultură 

(UNESCO) a inclus bisericile din nordul Moldovei (Arbore, Humor, Moldovița, Pătrăuți, Probota, 

Sf.  Ioan cel Nou Suceava, Sucevița și Voroneț), pe lista patrimoniului cultural mondial, datorită  

unicității picturilor murale exterioare, ce se întind  inclusiv pe suprafața turlei, nu numai a zidurilor, 

dar și prin semnificația teologică a mesajului transmis.  

Frescele datează din secolele XV-XVI și  reprezintă scene din Biblie și Sfintele Scripturi. 

Compoziția unor nuanțe care însuflețesc pereții mănăstirilor nu a fost descifrată încă și sunt 

imposibil de reprodus, iar caracteristicile unice ale acestor nuanțe au primit nume specifice ca 

albastru de Voroneț, roșu de Humor sau verdele de la Arbore. 

 

I.1.1. Biserica “Tăierea Capului 

Sfântului Ioan Botezătorul” din 

satul Arbore 

Biserica veche din Arbore 

se află de-a lungul drumului 

național DN2K, care leagă orașele 

Milișăuți și Solca din județul 

Suceava. Ctitorul bisericii este 

boierul Luca Arbore, fiul 

bătrânului Arbore, pârcălabul de 

Neamț. El a îndeplinit o lungă 

perioadă (din 1486) rangul de 

portar al Sucevei, fiind unul dintre 

marii boieri ai lui Ștefan cel Mare 

(1457-1504), sfetnicul de seamă al 

lui Bogdan cel Orb (1504-1517) și 

tutorele politic al lui Ștefăniță 

Vodă (1517-1528). 
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Biserica “Tăierea Capului Sf. Ioan 

Botezătorul” din Arbore este renumită prin 

pictura murală în frescă, de însemnată valoare 

artistică, care împodobește atât interiorul, cât 

și exteriorul. Pictura interioară a fost realizată 

imediat după finalizarea construcției, adică în 

anii 1503-1504. Ea a fost deteriorată în urma 

campaniei sultanului Soliman Magnificul în 

Moldova din 1538. 

Autorul frescelor este pictorul moldovean 

Dragoș Coman. Acesta nu este un cleric, ci un 

exponent al lumii laice. Acest lucru transpare 

din spontaneitatea picturii, din transparența 

culorii, aidoma unei acuarele, din construcția 

siluetelor, care au uneori gesturi și atitudini 

necanonice. Prin Biserica Arbore, Dragoș 

Coman introduce în pictura bisericească unul 

dintre cele mai laice monumente de artă 

moldovenească. 

Pictura exterioară a bisericii este de o rară 

valoare artistică. O parte a frescelor s-au 

deteriorat ca urmare a faptului că lăcașul de 

cult a fost descoperit o lungă perioadă de timp. Pictura murală nu s-a mai păstrat deloc pe peretele 

nordic și doar parțial pe absida altarului. Ea s-a păstrat, cu unele deteriorări, pe fațada sudică și 

integral pe cea vestică. 

Pictura exterioară cuprinde scene populate de numeroase personaje în continuă mișcare. Culorile 

vii, armonios îmbinate, degajă multă căldură. Artistul, cu o viziune nouă față de înaintași, reușește 

o sinteză îndrăzneață între elementele orientale și occidentale, bine integrată totuși în tradiție. 

Inovator, pictorul găsește unele soluții proprii de fluidizare a mișcării personajelor, evidente în 

scena Judecății de Apoi. Se observă și influențe ale picturii murale din tările catolice: apărătorul 

de moarte, Cristofor, zugrăvit cu pruncul Iisus pe umăr, printre sfinții martiri, în Cinul de pe absidă, 

este o imagine unică și neobișnuită pentru Moldova. 

 

I.1.2. Biserica “Adormirea Maicii 

Domnului şi Sfântul Gheorghe” a 

Mănăstirii Humor 

Mănăstirea Humorului, se află 

la 5 kilometri depărtare de oraşul Gura 

Humorului, în pitorescul sat 

Mănăstirea Humorului, pe valea râului 

Humor, pe coama unei coline 

înconjurate de arbori şi pajişti, în 

mijlocul unui ţinut legendar, de o 

frumuseţe copleşitoare. A fost ctitorită 

de marele logofăt Toader Bubuiog şi 

soţia sa, Anastasia, şi terminată la 15 
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august 1539, iar pictura a fost 

realizată în anul 1535 de o ceată de 

patru zugravi, printre care se pare 

că se afla şi zugravul domnesc 

Toma din Suceava. Biserica a fost 

clădită din piatră şi are plan 

triconic, alungit, cu pridvorul 

deschis, fără turlă. Este împărţită în 

altar, naos, gropniţă şi pronaos. 

Deasupra gropniţei se află tainiţa, 

destinată adăpostirii, la vreo 

primejdie, a tezaurului şi a 

odoarelor mânăstirii.  

Pe din afară, biserica este 

împodobită cu şiruri de ocniţe şi 

firide alungite, iar soclul este 

decorat cu pietre frumos sculptate. 

Acoperişul este înalt, prelungit 

deasupra firidelor, cu streşini largi, semănând cu întreaga arhitectură tradiţională a ţinutului. 

Pictura încântă prin ritmica graţioasă a desenului, prin echilibru, armonie şi îmbinarea elementelor 

iconografice. 

Înlăuntrul bisericii se constată o bogăţie de scene şi registre, cu accent pe aspectul narativ al 

reprezentărilor. Pe peretele de Apus, de la intrarea în biserică, este pictată scena ”Judecăţii de 

Apoi”, unde apar numeroase elemente 

tradiţionale specifice zonei. De o mare 

importanţă sunt cele două tablouri votive, 

al voievodului Petru Rareş şi al ctitorilor. 

În naos, în dreapta intrării, este zugrăvit 

tabloul votiv al lui Petru Rareş, 

înveşmântat în haine de epocă şi cu o 

frumoasă coroană pe frunte; lângă domn 

apar Doamna Elena, în veşminte de 

brocart, şi unul dintre feciorii lor. În 

gropniţă, deasupra mormintelor ctitorilor, 

apare tabloul marelui logofăt Toader 

Bubuiog, într-o mantie galbenă, ţinând în 

mână macheta bisericii; pe peretele vestic 

este pictată Anastasia, în veşminte 

boiereşti, specifice vremii.  
Pictura exterioară se caracterizează prin 

pregnanţa culorii roşii, roşul de Humor, 

care, alături de albastrul de Voroneţ, este 

remarcat în lucrările de specialitate şi 

atrage admiraţia privitorilor. Din 

nefericire, peretele de Miazănoapte are zugrăveala deteriorată. Pe peretele de Miazăzi este 

zugrăvită scena ”Asediul Constantinopolului”, cu trimitere limpede la primejdia otomană. 
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I.1.3. Biserica “Buna-Vestire” a Mănăstirii Moldoviţa 

Mănăstirea Moldovița este situată pe șoseaua Vatra Dornei-Suceava, la 25 km nord de 

Câmpulung Moldovenesc și la 30 km sud vest de mănăstirea Sucevița. Între anii 1402 – 1410, 

Alexandru cel Bun a 

zidit prima biserică.  A 

populat-o cu călugări și a 

înzestrat-o cu toate cele 

trebuincioase. Din cauza 

alunecărilor de teren, 

biserica s-a prăbuşit, dar 

în 1532, Petru Rareș a 

construit actuala 

mânăstire la câteva sute 

de metri sud de vechea 

mânăstire.  A 

împrejmuit-o cu un zid 

de apărare înalt de 6 m și 

gros de 1,2 m, prevăzut 

cu tunuri de pază și 

metereze.  
Deasupra intrării 

principale în mănăstire 

este sculptată în piatră 

vechea stemă a Moldovei. În sec. al XVII-lea un 

incendiu a provocat mari stricăciuni mănăstirii, iar 

din 1755 până la câșitgarea primului Război Mondial 

1918, din pricina ocupației austriece, mănăstirea a 

devenit biserică de mir. S-a reînființat ca mănăstire 

după război, având obște de călugări, ca în 1931 să 

devină mănăstire de maici. Între anii 1954 și 1960 au 

fost executate numeroase lucrări de consolidare și 

restaurare cu fondurile statului. A fost renovat 

acoperișul bisericii, fiind readus la forma inițială, 

care se poate vedea și în tabloul votiv. Chiliile de pe 

partea de sud au fost  în întregime restaurate. Alte 

importante reparații s-au făcut mănăstirii între anii 

1985 și 1986, în urma cărora aceasta se prezintă ca 

una dintre cele mai frumoase și mai valoroase 

monumente bisericești. 
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I.1.4. Biserica “Înălţarea Sfintei Cruci” din Pătrăuţi 

Biserica Pătrăuți se află în localitatea Pătrăuti, județul Suceava, situată la aproximativ 10 

km N-NV de municipiul Suceava, de o parte şi de alta a drumului naţional european E 85. Satul 

Pătrăuţi a fost ales ca locaţie pentru unica mănăstire de măicuţe fondată de către Ştefan cel Mare. 

Biserica a fost construită în 1487, aşa cum scrie pe inscripţia comemorativă de la intrare.  

 

Ştefan cel Mare a 

dotat mănăstirea cu toate cele 

necesare, dar aceasta din 

urmă nu s-a putut opune 

vicisitudinilor secolelor, fiind 

la un moment dat abandonată.  

În 1711, Episcopul de 

Rădăuţi a hotărât să 

întemeieze din nou 

mănăstirea, dar în 1775 

Bucovina a devenit parte a 

Imperiului Habsburgic şi la 

scurt timp biserica a devenit 

biserica enoriaşilor.    

Unele fresce din 

interiorul bisericii au fost 

pictate imediat după ce 

construcţia a fost terminată, 

altele au fost pictate după 

zece ani, în timpul ultimului 

deceniu din al XV-lea secol.  

 

 

Acestea nu sunt restaurate, sunt foarte întunecate şi acoperite cu praf şi cu funingine de la 

lumânări, dar ceea ce e vizibil e dominat de lumina galbenă. Frescele reprezintă munca unui artist 

desăvârşit, multe din chipurile sfinţilor părând portrete actuale. S-a crezut că fie artistul a venit din 

Imperiul Bizantin, care a fost cucerit de către turci cu doar câteva decenii înainte, sau acesta a fost 

instruit în stilul bizantin de a picta. 

Biserica Pătrăuţi este una dintre cele mai fascinante ctitorii ale voievodului Ştefan cel 

Mare, nu doar prin perfecţiunea planurilor după care a fost construită, ci şi prin folosirea proiecţiei 

luminii solare care intră în biserică pentru a semnifica lucruri care fac trimitere la Iisus Hristos, de 

la Naştere la Înviere. 
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I.1.5. Biserica “Sfântul Gheorghe” a Mănăstirii “Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava 

Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou din Suceava, este un lăcaș de cult ortodox, a cărui construcție 

datează din 1514-1522. 

Întrucât în anul 1513 catedrala 

mitropolitană a Sucevei 

(Biserica de la Mirăuți) a fost 

distrusă într-un incendiu, 

Bogdan al III-lea al Moldovei a 

hotărât să demareze acțiunile 

de construire a unei biserici 

care să devină noua catedrală a 

mitropoliei. Din 1914 până în 

1917 s-a ridicat construcția 

până la nivelul ferestrelor. 

În anul 1917 voievodul moare, 

lucrările fiind continuate sub 

controlul fiului acestuia, 

Ștefăniță Vodă. Biserica a fost 

finalizată în 1522. Picturile 

interioare și exterioare s-au 

realizat în timpul domniei lui 

Petru Rareș, între anii 1532 și 

1534, întreg programul 

iconografic fiind specific 

monumentelor cu tentă renascentistă din acea perioadă. 

Cu toate că în 1564 capitala Principatului Moldovei a fost mutată de la Suceava la Iași, mitropolia 

a rămas tot aici. În 1589 au fost mutate de la Biserica Mirăuți la mănăstire moaștele Sfântului Ioan 

cel Nou, realizându-se și câteva modificări: a fost adăugat pridvorul și s-a construit turnul 

clopotniță. La Sf. Ioan cel Nou a funcționat în acea vreme o școală teologică, unde au lucrat dascăli 

de limba greacă, slavonă și română, miniaturiști, gravori și caligrafi. 

În secolul al XVII-lea Mitropolia Moldovei a fost mutată la Iași, iar la Sf. Ioan cel Nou s-a mutat 

un mare cărturar: Dosoftei Bărilă. Mai târziu, oștile regelui Jan Sobieski l-au luat ca ostatic pe 

mitropolit, alături de tezaur și moaște, fiind duse în Ucraina. După ocuparea Bucovinei de către 

imperiul habsburgic , moaștele au fost readuse la Suceava. În clădirile mănăstirii s-a organizat o 

școală bisericească și mai târziu, s-a înființat Institutul Teologic. De-a lungul timpului, mănăstirea 

a suferit diverse modificări și restaurări. 

Moaștele Sf. Ioan cel Nou au fost mutate la biserica ortodoxă română din Viena în timpul primului 

război mondial pentru a fi protejate și au fost aduse înapoi în iulie 1918. În anul 1991 s-a înființat 

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, biserica Sf. Gheorghe din cadrul mănătirii devenind catedrală 

arhiepiscopală. În prezent, hramul mănăstirii se ține în 24 iunie, aceasta fiind ziua când s-au readus 

moaștele Sf. Ioan cel Nou. 

Pictura bisericii atât în interior, cât și în exterior este realizată în frescă, în stil bizantin. Cele 

interioare sunt realizate din 1517-1527, reprezentând sfinții prăznuiți de biserica ortodoxă și scene 

din istoria creștinismului. Deasupra ușii ce conduce enoriașii spre pronaos se află icoana Sfintei 

Fecioare Maria Glicofilusa. 
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Picturi extrem de frumoase sunt cele ce reprezintă scene bibice precum: spălarea picioarelor, 

împărțirea veșmintelor, drumul spre Golgota, Răstignirea, Coborârea de pe Cruce, Înălțarea și 

Pogorârea Sfântului Duh. Tabloul votiv este pictat în naos, în partea dreaptă. 

O altă pictură deosebită este scena Aducerii moaștelor Sf. Ioan cel Nou. În altar se găsesc picturi 

cu Maica Domnului, scena Învierii lui Lazăr, Împărtășania Apostolilor și Sfinții Ierarhi. Vechimea 

și-a pus amprenta asupra picturilor, fiind înecate în fum. Acestea au fost restaurate de un pictor 

vienez între 1906-1909. 

Pictura de pe pereții exteriori datează din vremea lui Petru Rareș, fiind foarte asemănătoare cu cele 

de la Moldovița și Humor. Acestea s-au deteriorat de-a lungul timpului, deslușindu-se astăzi câteva 

picturi pe peretele sudic, adăpostit de ploi: Acatistul Maicii Domnului, Asediul 

Constantinopolului, scena Fiului Risipitor, Arborele lui Iesei. În 1979-1983 s-au realizat activități 

de restaurare a picturilor, rezultatele fiind optime pe fațada sudică și vestică. 

 

I.1.6. Biserica “Sfântul Gheorghe” a Mănăstirii Voroneţ 

Mănăstirea 

Voroneţ, supranumită 

„Capela Sixtină a 

Estului”, este un 

complex monahal 

medieval construit în 

satul Voroneţ, astăzi 

cartier al oraşului Gura 

Humorului. Mănăstirea 

se află la 36 km de 

municipiul Suceava şi 

la numai 4 km de 

centrul oraşului Gura 

Humorului. Ea 

constituie una dintre 

cele mai valoroase 

ctitorii ale lui Ştefan cel 

Mare (1457-1504). 

Biserica a fost ridicată 

în anul 1488 în numai 

trei luni şi trei 

săptămâni, ceea ce 

constituie un record 

pentru acea vreme. 

Legenda originii bisericii uneşte două mari personalităţi ale destinului naţional românesc: ctitorul 

mănăstirii, Ştefan cel Mare, şi cuviosul părinte Daniil Sihastrul, primul stareţ al mănăstirii, unul 

din cei mai mari sfinţi pe care i-a avut pământul Moldovei, sihastru şi duhovnic vestit. 

Pictura interioară a bisericii datează în cea mai mare parte din timpul lui Ştefan cel Mare, anul 

1496. În scenele din altar şi din naos artistul a urmărit să redea îndeosebi sensul teologal al 

imaginilor, realizând un ansamblu solemn, dar cu vădit caracter de monumentalitate. Printre aceste 

picturi de interior atrag atenţia mai ales: Cina cea de Taină, Împărtăşirea Apostolilor, Spălarea 

picioarelor (în altar), Ciclul patimilor şi tabloul votiv al domnitorului Ştefan cel Mare (în naos). 
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Pictura exterioară a Voroneţului, datând din timpul 

domniei lui Petru Rareş, este realizată la un înalt nivel 

artistic, fiind socotită drept cel mai reuşit ansamblu al 

artei feudale moldoveneşti. Figurile biblice din aceste 

fresce exterioare sunt apropiate de viaţă, însufleţite, 

fireşti. Frescele se disting prin coloritul lor viu, apropiat 

de cel al naturii înconjurătoare şi în care predomină 

verdele şi albastrul, prin compoziţia larg desfăşurată a 

diferitelor scene. Faţada de vest, cu impresionanta scenă 

a Judecăţii de Apoi, este alcatuită compoziţional pe patru 

registre. În partea superioară se află Dumnezeu Tatăl, 

registrul al doilea cuprinde scena Deisis, încadrată de 

apostoli aşezaţi pe scaune. De la picioarele 

Mântuitorului porneşte un râu de foc în care păcătoşii îşi 

află chinurile. Cel de-al treilea registru este Etimasia 

Sfântului Duh, simbolizat în forma unui porumbel, 

Sfânta Evanghelie şi Protopărinţii neamului românesc – 

având spre nord un grup de credincioşi călăuziţi de Sfântul Apostol Pavel, iar spre sud grupurile 

de necredincioşi care primesc dojana lui Moise. În registrul al patrulea, la mijloc, apare cumpăna 

care cântăreşte faptele bune şi pe cele rele, lupta dintre îngeri şi demoni pentru suflete; în zona de 

nord raiul, iar în cea de sud iadul.  
O notă caracteristică a acestor fresce o constituie şi bogata imaginaţie creatoare a realizatorilor ei, 

care introduc în compoziţie elemente folclorice (spre exemplu arhanghelii care suflă din buciume, 

instrumente specifice păstorilor de munte). În interiorul bisericii reţin atenţia jilţurile şi stranele 

din secolul al XVI-lea (printre altele un jilţ domnesc, o adevărată capodoperă a sculpturii în lemn), 

mormântul mitropolitului Grigore Roşca, din pridvor, mormântul sihastrului Daniil (Daniil 

Sihastrul), din pronaos.  

De asemenea „albastrul de Voroneţ” este considerat de specialişti ca unic în lume și cunoscut ca 

roșul lui Rubens sau verdele lui Veronese. Pe 

fondul albastru este prezentat „Arborele lui 

Iesei” sau Genealogia Mântuitorului nostru 

Iisus Hristos, iar pe coloane sunt pictați 

filozofii greco-latini. Sunt căutați cu privirea 

Aristotel și Platon, iar pe absida laterală reține 

atenția „chipul ascetic al Sf. Onufirie”. 

În stânga ușii de la intrare este zugrăvit chipul 

aureolat al Sf. Cuvios Daniil Sihastrul. 

Deasupra ușii străjuieşte Icoana „Deisis”. 

Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Judecătorul 

Atotdrept, privește cercetător pe toți cei care 

trec pragul Bisericii noastre. În dreapta și în 

stânga Sa, Maica Domnului și Sf. Ioan Botezatorul mijlocesc milostivirea pentru noi, oamenii. Pe 

contrafort este pictat Sf. Mare Mucenic Gheorghe, patronul Mănăstirii, iar pe primele rânduri ale 

acestui ansamblu de pictură, sus, „Acatistul Sf. Nicolae” și mai jos, „Acatistul Sf. Ioan cel Nou de 

la Suceava”. 
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În pronaos se află, străjuit de o candelă aprinsă, mormântul Sf. Cuvios Daniil Sihastrul, ce a fost 

primul stareț al Mănăstirii. 

Tabloul  întemeietorului, se află în naos. Măria Sa, Ștefan cel Mare și Sfânt, pictat în anul 1496 

împreună cu Doamna Maria-Voichița și Bogdan moștenitorul închină, prin mijlocirea Sf. Mare 

Mucenic Gheorghe, Mănăstirea aceasta Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru a-i mulțumi că 

l-a ajutat în lupta împotriva cotropitorilor turci. 

 

I.1.7. Biserica “Învierea Domnului” a Mănăstirii Suceviţa 

Mănăstirea Sucevița, cu hramul Învierea Domnului, a fost construită în ultimele decenii ale 

secolului al XVI-lea, cu cheltuiala familiei de boieri Movila. Se află pe valea râului Sucevița, între 

dealuri, o biserică din 

lemn de pe la începutul 

secolului al XVI-lea. 

Construită în stilul 

arhitecturii moldovenești,  

îmbinare de elemente de 

artă bizantină și gotică, la 

care se adaugă elemente 

de arhitectură ale vechilor 

biserici de lemn din 

Moldova, Mănăstirea 

Sucevița, de mari 

proporții, păstrează planul 

trilobat și stilul statornicit 

în epoca lui Ștefan cel 

Mare, cu pridvorul închis. 

 

Incinta mănăstirii este un 

patrulater cu laturile de 

100 şi 104 metri, 

înconjurat de ziduri înalte 

de 6 metri şi groase de 3 

metri, prevăzute cu 

contraforturi, metereze, 

drum de strajă, patru turnuri de colț și unul cu paraclis peste gangul intrării cu stema Moldovei. 

În incinta mănăstirii se mai află încăperi ale vechii case domnești și beciuri unde ar fi fost ascunsă 

o fabuloasă avere, conform mărturiei lui Ion Neculce. 

Mănăstirea Sucevița  cu pictura în frescă recunoscută mondial, este un "testament al artei vechi 

moldoveneşti". Tradiția și inovația se împletesc original și pitoresc într-o desfășurare multicromă 

dominată de un verde crud, plin de viață. 

O trăsătură caracteristică a picturii de la Sucevița este înclinația spre narațiune, configurând cicluri 

complete din viețile unor sfinți (Sfântul Pahomie, Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, Sfântul 

Ierarh Nicolae, Sfântul Mucenic Gheorghe, Viața lui Moise etc), prezentate cu scop educativ. 
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Pictura interioară este repartizată pe toată suprafața 

disponibilă conform schemelor tradiționale, 

îmbogățită însă prin subiecte mai puțin obișnuite în 

Moldova, dar familiare pentru Muntenia, spre 

exemplu: reprezentarea Cortului Mărturiei, în altar. 

Iconostasul Mănăstirii Sucevița este sculptat în lemn 

de tisă, în stil baroc-rococo și datează din anul 1801. 

Pictura exterioară a Mănăstirii Sucevița este cea mai 

bine pastrată din grupul bisericilor moldovenești cu 

pictura exterioară, fiind totodată şi singura care-și 

păstrează latura de nord, unde este reprezentată scena 

"Scara virtuților", cea mai impresionantă scenă, prin 

amploarea și contrastul dintre ordinea îngerilor și 

haosul iadului. 

Din tematica picturii mai amintim: Rugăciunea 

tuturor sfinților, Arborele lui Iesei, cicluri complete 

din viața unor sfinţi: Sfântul Ioan cel Nou, Sfântul 

Ierarh Nicolae, Sfântul Mucenic Gheorghe, friza 

profeților și filosofilor antichității, între care regăsim pe David și Solomon, Homer, Sofocle si 

Aristotel. 

 

I.1.8. Biserica “Sfântul Nicolae” a Mănăstirii Probota 

Mănăstirea Probota (după denumirea veche Mănăstirea Pobrata) a fost construită în anul 

1530 în satul Probota (care aparține 

în prezent de orașul Dolhasca din 

județul Suceava) de către domnitorul 

Petru Rareș. Biserica mănăstirii are 

hramul Sfântul Nicolae (sărbătorit în 

fiecare an pe 6 decembrie). 

Mănăstirea Probota a îndeplinit rolul 

de necropolă domnească a Moldovei 

(1522-1677), aici aflându-se 

mormintele domnitorilor Petru Rareș 

(1527-1538, 1541-1546) și Ștefan 

Rareș (1551-1552), al Doamnei 

Elena Rareș și ai altor membri ai 

familiei domnitoare a Moldovei. 

Biserica a fost pictată în frescă în stil 

bizantin, atât în interior, cât și în 

exterior. Numele meșterilor nu se 

cunosc. Picturile din interior datează 

din vremea domniei lui Petru Rareș, 

dar ele s-au păstrat originale doar în 

pridvor și pronaos. Cu prilejul 

reparațiilor din 1844, picturile din 

încăperea mormintelor, naos și altar au fost refăcute grosolan de către meșteri care au respectat 
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totuși planul iconografic inițial. Pe pereții pridvorului și pronaosului sunt pictați sfinți prăznuiți de 

Biserica Ortodoxă (sinaxarul), precum și unele scene din istoria creștinismului (calendarul). Se 

remarcă execuția strălucită a ansamblului Judecata de apoi, zugrăvit pe bolta pridvorului, precum 

și Cele șapte sinoade ale Bisericii, pe arcurile bolților pronaosului. Din păcate, în 1925, un călugăr 

care a vrut să curețe pictura din pridvor a șters cu cârpe ude picturile bolții, distrugând unele chipuri 

și alterând tonurile altor picturi. În cupola turlei naosului este pictat Pantocratorul, pe pereții turlei 

fiind o reprezentare a Liturghiei cerești cu cortegiile de îngeri, iar la baza turlei, în pandantivi, se 

află chipurile celor patru evangheliști. Pe bolta altarului este reprezentată Maica Domnului cu 

pruncul Iisus în brațe, iar pe pereți sunt reprezentate diferite scene din viața Mântuitorului: 

Vindecarea slăbănogului, Spălarea picioarelor Domnului, Cina cea de Taină, Învierea Domnului, 

Duminica Tomei. Tabloul votiv a fost pictat pe peretele sud-vestic al naosului, cel actual fiind 

refăcut în 1844. Sunt reprezentați domnitorul Petru Rareș, Iliaș Rareș (moștenitorul tronului și 

viitor domnitor), Ștefan Rareș (viitor domnitor), Doamna Elena și doi copii mai mici: Constantin 

și Ruxandra. Domnitorul oferă macheta bisericii Mântuitorului, prin intermediul Sfântului 

Nicolae, patronul acesteia. Chipul lui Iliaș a fost înnegrit în acest tablou, după trecerea sa la 

islamism. Inițiativa de a picta pereții exteriori ai mănăstirilor din nordul Moldovei a aparținut 

domnitorului Petru Rareș. De-a lungul a câtorva decenii, începând cu Biserica Sf. Gheorghe din 

Hârlău (1530) și încheind cu Biserica Voroneț (1547), un număr de 15 biserici moldave au fost 

împodobite cu fresce de o rară frumusețe. Această mișcare artistică s-a stins însă într-o perioadă 

relativ scurtă. Există desigur două excepții, și anume pictarea la exterior a mănăstirilor Râșca și 

Sucevița în anul 1552, respectiv 1596. Biserica Mănăstirii Probota a fost zugrăvită în exterior în 

anul 1532 din inițiativa vărului lui Petru Rareș, egumenul Grigore Roșca. Fiind cea de-a doua 

biserică pictată la exterior din ciclul inițiat de domnitor (după Biserica Sf. Gheorghe din Hârlău), 

ea nu a beneficiat încă de o deplină cunoaștere a tehnicii de către meșterii zugravi, fapt ce a condus 

la degradarea treptată a frescei. Din cauza ploilor și zăpezilor, zugrăveala exterioară s-a șters în 

mare parte. Nu se cunosc încercări de restaurare a picturii murale exterioare. Din frescele 

exterioare păstrate se mai deslușesc doar câteva pe peretele sudic, mai adăpostit de vânturi și ploi. 

Este vorba de urme din Imnul Acatist sau Arborele lui Iesei etc. Valoarea picturilor murale de la 

Probota a fost constatată de mulți specialiști în artă, concluzionându-se că dacă arta în sine a 

zugravului e departe de a egala pe aceea a florentinului, nu știu dacă nu îl trece prin puterea 

sentimentului religios. 

I.2. Ansamblul bisericilor de lemn din Maramureş (1999) : 

I.2.1. Biserica Intrarea în Biserica Maicii Domnului (Bârsana) 

I.2.2. Biserica Sfântul Nicolae (Budești) 

I.2.3. Biserica Sfânta Paraschiva (Desești) 

I.2.4. Biserica Nașterea Maicii Domnului 

(Ieud-Deal) 

I.2.5. Biserica Sfântul Arhanghel (Plopiș) 

I.2.6. Biserica Sfânta Paraschiva (Poienile 

Izei) 

I.2.7. Biserica Sfântul Arhanghel (Rogoz)  

I.2.8. Biserica Sfântul Arhanghel (Surdești) 
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Ansamblul bisericilor de lemn din judeţul Maramureş a fost înscris pe Lista patrimoniului 

mondial UNESCO în anul 1999. 

Bisericile de lemn din Maramureş sunt exemple remarcabile de arhitectură religioasă locală, 

rezultat al schimburilor de tradiţii religioase ortodoxe cu influenţe gotice într-o interpretare 

specifică a tradiţiilor de construcţie a lemnului, arătând un nivel ridicat de maturitate artistică şi 

aptitudini artizanale.  

 

 

I.2.1. Biserica Intrarea în Biserica Maicii Domnului (Bârsana) 

 

Biserica "Intrarea în Biserică a Maicii Domnului" din Bârsana aparţine grupului de biserici, 

tipice pentru Maramureş, de 

dimensiuni reduse. Construită în 

1720, aceasta este mărturia unui 

proces des întâlnit care priveşte 

bisericile şi casele de lemn, cel al 

"mutării" (strămutarea bisericii 

pentru aşezarea în altă parte). Este 

unica biserică din cele selecţionate 

care a servit la început drept 

biserică abaţială şi apoi 

transformată în biserică parohială 

în 1806, când a fost mutată pe locul 

actual. 

  

Pictura, realizată în cursul 

aceluiaşi an de către Toader Ponor 

din Vişeul de Mijloc şi Ioan Plohod 

din Vladimireşti, constituie 

ansamblul decorativ structurat 

după legile barocului, cel mai 

coerent din judeţul Maramureş. 

Iconostasul se încadrează în acelaşi 

stil. Biserica a fost construită după 

1717, când tătarii au devastat şi 

incendiat satul, ca biserică de 

mănăstire ortodoxă, în timpul celei 

de-a doua jumătăţi a secolului 

XVIII a fost trecută sub autoritatea 

călugărilor iuniazi bazilieni şi până 

în perioada 1800-1806, când a fost 

transferată în locul actual. 
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I.2.2. Biserica Sfântul Nicolae (Budești) 

Biserica "Sfântul Nicolae" din Budeşti, ridicată în 1643, constituie exemplul cel mai 

elocvent de biserică tipică pentru 

Maramureş, cu spaţiul său interior 

supraridicat, care se manifestă la 

exterior prin acoperişul "în două ape". 

De dimensiuni mari, ea n-a putut fi 

lărgită în funcţie de creşterea 

populaţiei, astfel încât şi-a păstrat 

forma sa originară. Cele trei încăperi 

specifice cultului - pronaos, naos şi 

altarul - surprind prin amploarea lor 

care denotă iscusinţa şi îndrăzneala 

meşterului constructor. Biserica 

produce o puternică emoţie prin 

monumentalitatea sa, prin robusteţe, 

prin decoraţii interioare şi exterioare 

şi prin icoanele pe sticlă şi lemn şi 

care sunt în parte opera a doi pictori 

de o valoare certă, Alexandru 

Ponehalschi şi Ianoş Opriş. 

 

 

 

I.2.3. Biserica Sfânta Paraschiva 

(Desești) 

Biserica "Sfânta Paraschiva" 

din Deseşti a fost construită în anul 

1770 ca o biserică de lemn tipică pentru 

Maramureş şi e definită prin 

supraînălţarea pereţilor, vizibilă în 

exterior prin acoperişul în două ape şi 

prin turnul clopotniţei de influenţă 

gotică. Grija pentru calitatea lemnului, 

pentru realizarea îmbinărilor şi a 

decoraţiilor sculptate pentru proporţia 

turnului, foişorului şi a coamei pentru 

acoperiş, conform cu corpul bisericii, 

sunt cu totul remarcabile. Pictura de 

tradiţie postbizantină, realizată de 

Radu Munteanu din Ungureni, Ţara 

Lăpuşului, dă naştere unui ansamblu 

arhitectural de mare virtuozitate, 

constituindu-se ca una din operele 

reprezentative pentru pictorul de 

fresce. 
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I.2.4. Biserica Nașterea Maicii Domnului (Ieud-Deal) 

Biserica "Naşterea Maicii 

Domnului" din Ieud-Deal este unul 

dintre cele mai frumoase lăcaşuri de 

cult din Maramureş. Este 

impresionantă prin amplasarea sa pe 

un versant pietros, pe malul pârâului 

Ighişor, în cimitirul satului. Planul 

este cel obişnuit în bisericile 

ortodoxe şi volumetria este tipică 

pentru bisericile din Maramureş cu 

acoperiş în două ape fără portic. 

Ceea ce este remarcabil pentru 

această biserică este spaţiul interior, 

cel mai elaborat poate din punct de 

vedere al concepţiei, al realizării 

tehnice, al detaliilor sculptate cărora 

li s-a adăugat pictura acoperind 

întreaga suprafaţă, operă a pictorului 

de fresce, Alexandru Ponehalschi 

(1782). 

 

 

 

 

 

I.2.5. Biserica Sfântul Arhanghel 

(Plopiș) 

 

Biserica "Sfântul 

Arhanghel" din Plopiş este o 

construcţie ridicată între 1796 şi 

1798. A fost pictată de pictorul de 

fresce Ştefan în 1811, conform unei 

inscripţii pe una dintre icoane. 

Situată în zona Chioarului, este 

rezultatul influenţei bisericilor din 

Maramureş, dar şi a bisericilor tipice 

pentru nordul transilvănean, 

interpretat adesea într-o formulă 

originală. 
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I.2.6. Biserica Sfânta Paraschiva (Poienile Izei) 

 

Biserica "Sfânta Paraschiva" din 

Poienile Izei, construită în 1604, este printre 

cele mai vechi biserici de lemn din 

Maramureş. De 

dimensiuni 

relativ modeste, 

spaţiul său 

interior se 

lărgeşte datorită 

supraînălţării din 

secolul XVIII şi, 

în consecinţă, 

creşte şi supra-

faţa picturală. 

Biserica a fost 

pictată în 1794, 

conform unei inscripţii din naos, de către 

Gheorghe din Dragomireşti. Unii autori îl 

acceptă pe Radu Munteanu ca autor al 

picturii. El a realizat în 1785 (conform 

aceleiaşi inscripţii) pictura din absida altarului. 

 

 

I.2.7. Biserica Sfântul Arhanghel (Rogoz) 

 

 

Biserica "Sfântul Arhanghel" din Rogoz, 

ridicată în 1663, este un exemplu de referinţă 

pentru bisericile din Ţara Lăpuşului. Nicio altă 

biserică nu prezintă o astfel de abundenţă de 

decoraţii care o face o adevărată bijuterie 

arhitecturală. Fiecare element structural devine 

piesă decorativă atât în spaţiul interior, cât şi în 

cel exterior. Radu Munteanu şi Nicolae Man, care 

au realizat pictura în 1785, au contribuit şi la 

finisarea spaţiului interior.  
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I.2.8. Biserica Sfântul Arhanghel (Surdești) 

 

Biserica "Sfântul Arhanghel" din 

Surdeşti a fost construită, în 1766, de 

meşterul constructor Macarie, aceasta fiind 

exemplul cel mai sudic de biserică tipică 

pentru Maramureş, cu acoperiş dublu. În 

secolul al XIX-lea a fost construit porticul 

pe două nivele şi a fost ridicată turla. 

Clopotniţa măsoară 54 m înălţime, de trei 

ori mai mult decât lungimea edificiului. În 

1783 este pictat interiorul bisericii: altarul 

este opera pictorului de biserici Ştefan, 

naosul este opera lui Stan, iar pronaosul, 

după câte se pare, a ucenicului acestuia din 

urmă. 

 

 

 

I.3. Mănăstirea Hurezi (1993)  

Mănăstirea Hurezi din orașul Horezu, județul Râmnicu Vâlcea, este singura clădire-

monument istoric din regiunea Olteniei inclusă în lista patrimoniului mondial. Mănăstirea a fost 

inclusă în UNESCO în 1993, fiind un unicat în arhitectura 

românească și chiar în sud-estul Europei, ridicată după tipicul 

lăcașurilor de cult de la Muntele Athos. Cele mai recente date 

statistice arată că acest complex monahal primește anual peste 60 

de mii de vizitatori. În drum spre Mănăstirea Hurezi, poți admira 

și achiziționa un obiect de ceramică, tehnica ceramicii din Horezu 

fiind de asemenea în patrimoniu mondial.  

Construcția Mănăstirii Hurezi a fost începută în anul 1690 de 

către domnitorul Constantin Brâncoveanu și a fost finalizată în 

1967. Mănăstirea Hurezi este cea care scoate la iveală stilul 

brâncovenesc. Rostul bisericii a fost acela de a fi necropola 

familiei domnitorului. Deasupra intrării se înalță turnul 

clopotniței, care adăpostește patru clopote mari, cu sunete 
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armonioase, ce cântăresc între 300 și 1000 kg. Trei dintre ele au inscripționate numele voievodului. 

De asemenea, aici este expusă o valoroasă colecție de obiecte și icoane bisericești ale mănăstirii, 

un prețios tezaur cultural-național.  Pictură e în frescă, lucrarea zugravilor Preda și Marin, meșteri 

din aceeași școală brincovenească, păstrată și acum deși a fost executată între anii 1705-1706. Nu 

lipsesc Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena și boga  ta familie a Brâncoveanului. De 

asemenea, tâmpla din lemn e fin sculptată și decorată cu aur. 

Numele Hurezi vine de la țipetele huhurezilor. Se spune că aceștia se aud în fiecare noapte la 

Hurezi, jelind moartea celor patru fii ai domnitorului Constantin Brâncoveanu, decapitați de turci 

în fața domnitorului, înainte ca domnitorul însuşi să fie decapitat pentru credinţa în Dumnezeu. 

 

I.4. Situri săteşti cu biserici fortificate din Transilvania (1999): 

I.4.1. Situl rural Câlnic 

I.4.2. Situl rural Prejmer 

I.4.3. Situl rural Viscri 

I.4.4. Situl rural Dârjiu 

I.4.5. Situl rural Saschiz 

I.4.6. Situl rural Biertan 

I.4.7. Situl rural Valea Viilor 

 

Aşezările rurale din 

Transilvania au un extraordinar 

potenţial cultural şi turistic, fiind 

foarte căutate anual de turişti din 

întreaga lume. În Evul Mediu, apărarea 

în faţa invadatorilor a determinat 

locuitorii mai multor aşezări din 
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Transilvania să construiască structuri fortificate în apropierea bisericilor care erau considerate loc 

de refugiu şi adăpost. Ulterior, peste secole, acestea au devenit importante obiective turistice 

reprezentative pentru România, şapte dintre ele fiind din 1999 trecute în Patrimoniul Mondial 

UNESCO. Spre sfârşitul secolului al XVIII-lea, bisericile fortificate şi-au pierdut funcţia 

defensivă. Ele au concentrat însă în continuare viaţa comunităţilor, adunând, la interior sau în jurul 

lor, clădirile de folosinţă comună sau pe cele cu destinaţie specială ale comunităţilor: primăria, 

şcoala confesională, sala comunală, casa parohială evanghelică şi casele predicatorilor, potrivit 

portalului 

 

I.4.1. Situl rural Câlnic 

Această veche cetate țărănească domină satul ascuns printre dealuri, situat la 32 de 

kilometri de Alba Iulia și la 52 de kilometri de Sibiu. Construcția cetății țărănești din Câlnic a 

început în a doua jumătate a secolului al XIII-lea, când greavul ( primarul ) Cheel construiește 

donjonul , turnul locuință din piatră cu trei etaje și o pivniță. Accesul în donjonul înalt de 14 metri 

se făcea cu ajutorul unei scări mobile. Până în anul 1 300 se mai ridică atât capela , zidul de curtină 

înalt de 4 metri și prevăzut cu traseu pentru străjeri cât și șanțul exterior. Zidul avea două turnuri , 

iar ușa de acces era prevăzută cu hersă (grilaj cu mecanism de ridicare ). În anul 1430, ultimul 

descendent al familiei Cheel vinde domeniul nobiliar din Câlnic comunității săsești. Chiar dacă 

este modestă, vechea biserică din Câlnic este deosebită pentru istoria  ei, pentru atmosfera  

primitoare  care te așteaptă între ziduri  și pentru priveliștea de sus, din turnul clopotniță unde ai 

tot satul la picioare, care pare  și el încremenit în timp.    
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I.4.2. Situl rural Prejmer 

 

 
Aflat la 18 kilometri de  Brașov, satul Prejmer ( Tartlau în dialectul săsesc ) își datorează 

ieșirea din anonimat bisericii sale evanghelice ,, opera ” cavalerilor teutoni din secolul al XII –lea. 

Biserica fortificată din Prejmer te uimește cu atmosfera sa cazonă, rece și bine organizată. Datorită 

elementelor defensive de care a avut parte, cetatea țărănească din Prejmer este cea mai bine păstrată 

și cea mai puternică biserică-cetate din estul Europei. Apărată de bastioane, poduri mobile și de 

un pasaj secret, subteran și de așa-numita ,,orgă a morții ” care putea declanșa simultan mai multe 

archebuze, cetatea țărănească Prejmer a rezistat unui număr de 50 de atacuri ale turcilor și tătarilor.  

 

I.4.3. Situl rural Viscri 
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Pornind din Sighișoara spre Brașov, după vreo 40 km, în localitatea Bunești, un indicator 

dreapta semnalează situl rural Viscri. 

Cetatea fortificată din Viscri impresionează prin turnurile și bastioanele sale: turn de poartă 

și donjon (fost turn-locuinţă, alipit bisericii), turn de apărare în nord și vest, bastion în est și sud 

(muzeu). Înălţimea lor face ca biserica aflată în mijloc, să fie foarte puţin vizibilă din exterior.  

Biserica din situl rural Viscri, este o incintă bisericească-sală în stil romanic, care a fost extinsă la 

începutul secolului al XVI-lea pentru a forma o navă trapezoidală cu multe elemente artistice. 

Ansamblul de la Viscri este poate singura incintă fortificată din România care protejează o biserică 

construită în secolul al XII-lea şi care mai există astăzi. 

  Satul Viscri se bucură de atenția turiștilor străini după ce prințul Charles și-a cumpărat aici 

o casă veche și a transformat-o în pensiune. 

 

 

I.4.4. Situl rural Dârjiu 

Ansamblul sitului rural Dârjiu, situat la sud-vest de Odorheiu Secuiesc, este alcătuit din 

biserică, incinta fortificată şi turnul porţii. Biserica pare să dateze din secolul al XIV-lea, fiind 

modificată înainte de 1419 care este anul picturii. În secolul al XVI-lea a fost ridicată bolta gotică 

în reţea, iar biserica a primit aspectul de reduit prin fortificarea podului. În jurul bisericii a fost 

construit un zid de incintă de formă poligonală, dotat cu turnuri de colţ şi cu un puternic turn-

clopotniţă, care este şi turn de poartă. Înalte de peste 5 metri, zidurile de apărare ale bisericii 

adăposteau nu doar oamenii în caz de primejdii, ci și grânele și rezervele de slănină ale acestora. 

În interiorul lăcașului de cult se află fresce deosebit de valoroase. 
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I.4.5. Situl rural Saschiz 

 

Situl rural Saschiz este aşezat pe 

drumul naţional ce leagă Rupea de Sighişoara. 

Cetatea a fost construită de localnici în jurul 

anului 1400, iar biserica din piaţa centrală a 

început să fie ridicată la 1493. Biserica gotică 

este de tip sală, cu absidă pentagonală gotică 

şi sacristie pe latura de nord. Biserca din 

Saschiz a fost proiectată să aibă un dublu rol, 

de lăcaș de cult și în același timp de 

fortificație, loc de refugiu și de apărare a 

locuitorilor în caz de pericol. Biserica 

evanghelică din Saschiz, cu hramul Sfântul 

Ștefan, are unetaj fortificat, suprapus peste 

nava principală și cor, precum și un drum de 

strajă în consola de deasupra arcurilor masive. 

Din exterior această biserică îți dă impresia 

unui bastion, cu arcurile sale impunătoare 

construite deasupra uriașilor contraforți de 

piatră și cu gurile lor de aruncare.Turnul 

bisericii făcea și el parte din sistemul defensiv 

al bisericii și forma împreună cu zidul 

înconjurător, un sistem de fortificație greu de 

trecut. Găurile din partea superioară a turnului 

bisericii erau folosite pentru a ataca 

năvălitorii.  

 

I.4.6. Situl rural Biertan 
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Localitatea Biertan este situată în mijlocul Podişului Transilvaniei, în nordul judeţului 

Sibiu, la egală distanţă de orașele Mediaș și Sighișoara. 

Localitatea Biertan este atestată documentar în 1283. Biertanul a fost sediu episcopal săsesc 

vreme de trei secole (1572-1867), mormintele episcopilor găsindu-se, în prezent, în Turnul 

Mausoleului. Dat fiind acest aspect deosebit de important, biserica trebuia apărată ceea ce a 

determinat construirea unei cetăţi. Biertan este una dintre cele mai mari şi mai cunoscute biserici 

fortificate din Transilvania.  

Biserica din Biertan a fost construită între anii 1493-1522 pe locul unei biserici anterioare. 

Este vorba despre o biserică-hală în stil gotic târziu, care are în componenţă 3 nave, cor cu absidă 

poligonală, sacristie şi nivel de apărare. În jurul anului 1468, fortificaţia, cu două incinte 

concentrice şi o a treia parţială, avea 7 turnuri şi 2 bastioane, fiind apoi extinsă în secolul al XVI-

lea. Ansamblul arhitectonic de la Biertan impresioneaza prin încadrarea armonică în localitate, 

prin valoarea sa estetică şi informativ istorică şi mai ales prin substanţa originară păstrată de la 

sfârşitul secolului al XV-lea şi începutul secolului al XVI-lea. 

 

I.4.7. Situl rural Valea Viilor 

Satul Valea Viilor este situat într-o zonă viticolă, la 14 km distanţă de Mediaş și la 50 km 

de Sibiu și a fost atestat documentar în anul 1305. Biserica evanghelică a fost ridicată, în secolul  

al XIV-lea, pe locul unei biserici romanice construită odată cu întemeierea localității. Fortificată 

cu ziduri și turnuri de apărare la începutul secolului al XVI- lea, această biserică cu hramul Sfintei 

Fecioare Maria, are corul pentagonal Boltit, peste care se află un turn cu patru niveluri de apărare. 

Fiecare nivel al turnului are metereze și guri de aruncare. În prezent se mai păstrează patru turnuri  

și zidurile înalte de 6-7 metri. Biserica adăpostește obiecte deosebit de valoroase și vechi, ca 

stranele din 1528, altarul din 1779, orga din 1807 și hersa de deasupra portalului de nord, păstrată 

intactă din 1525.   
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I.5. Fortăreţele dacice din munţii Orăştiei (1999): 

 

 

I.5.1. Sarmizegetusa Regia – Grădiştea de 

Munte 

I.5.2. Cetatea dacică de la Costeşti Cetăţuia 

I.5.3. Cetatea dacică de la Costeşti Blidaru 

I.5.4. Cetatea dacică Luncani-Piatra Roşie 

I.5.5. Cetatea dacică de la Băniţa 

I.5.6. Cetatea dacică de la Căpâlna 

Ansamblul figurează pe lista 

Patrimoniului mondial UNESCO din 1999, 

iar determinantul includerii sale l-a constituit 

valoarea siturilor arheologice. 

Așezările și fortificațiile dacice, 

unice în Europa, reprezintă realizări 

excepționale ale civilizației dacice și au o 

valoare culturală inestimabilă. Fortăreţele 

dacice din Munţii Orăştiei au reprezentat nucleul statului dac din perioada domniei lui Burebista, 

pînă la Decebal, şi erau un complex de cetăţi şi aşezări dacice special create şi amplasate pentru a 

forma un sistem defensiv foarte puternic. De asemenea, ele au fost cea mai înaltă expresie a 

dezvoltării culturii materiale daco-getice din secolele I î.e.n. - I e.n. Modul în care au fost ridicate 

încă nu este bine cunoscut nici la acest moment, iar ruinele rămase sînt dupa mii de ani tot 

impunatoare şi transmit sau creează legende. 

 

 

I.5.1. Sarmizegetusa Regia – Grădiştea de Munte 

 

Construcția este situată în satul Grădiștea Muncelului, județul Hunedoara, a fost capitala 

Daciei preromane. Toponimul Sarmizegetusa a apărut în inscripțiile antice și la autorii antici (până 
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în sec. al VII-lea) și în alte variante (cu inscripționare în elină și latină): Zarmizeghéthousa, 

Sarmireg, Sarmizge, Zarmitz, Sarmazege, Sarmizege, etc. Numele ar putea fi unul dacic, dar a fost 

păstrat doar în variate forme fonetice ale limbilor greacă și latină. Cetatea de pe Dealul Grădiștei 

este cea mai mare dintre fortificațiile dacice.  

Aflată pe vârful unei stânci, la 1.200 de metri înălțime, fortăreața a fost centrul strategic al 

sistemului defensiv dac din Munții Orăștiei, și cuprindea șase citadele. Fortăreața, un patrulater 

alcătuit din blocuri masive de piatră (murus dacicus), a fost construită pe cinci terase, pe o suprafață 

de aproximativ 30.000 m².  

Sarmizegetusa conținea de asemenea o zonă sacră. Printre cele mai importante și mari 

sanctuare circulare dacice se află și Calendarul Circular. Civilii locuiau pe lângă fortăreață, pe 

terasele construite în josul muntelui. Nobilimea dacică avea apă în rezidențele lor, adusă prin țevi 

ceramice. Inventarul arheologic găsit la sit dovedește că societatea Dacică avea un standard înalt 

de viață. 

 

 

I.5.2. Cetatea dacică de la Costeşti Cetăţuia 

 

 

Construcția, care se găsește în satul Costești, comuna Orăștioara de Sus, a fost ridicată în 

secolul I î.Hr. cu scop de protecție împotriva cuceririi romane. De asemenea, Cetatea Costești, 

situată pe valea Apei Grădiștei, la o altitudine de 561 de metri, era o fortăreață puternică, ce avea 

rol defensiv, mai ales că avea la bază o mare așezare civilă. Sistemul de apărare al cetăţii se baza 

pe succesiunea a trei tipuri de fortificaţii: valuri de pamînt, un zid de piatră gros de cca. 3 m, flancat 

de trei bastioane şi o dublă palisadă ce înconjoura partea de sud a înălţimii. 

Totodată, cetatea avea și rolul de a apăra drumul spre cetatea Sarmizegetusa Regia și a fost 

și reședința unora dintre regii geto-daci. 
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I.5.3. Cetatea dacică de la Costeşti Blidaru 

Cetatea dacică Costești - Blidaru  a fost construită în secolul I î.Hr. cu scop de protecție 

împotriva cuceririi romane. Se găsește lângă satul Costești, comuna Orăștioara de Sus din județul 

Hunedoara. 

Situată pe culmea Blidarului (750 m), este cel mai puternic complex fortificat din această 

zonă, fiind întins pe un platou de aproape 6000 mp. Străjuind malul stâng al apei Grădiștei, la fel 

ca și cetatea Costești, fortificația de la Blidaru cuprinde de fapt două incinte, unite între ele, având 

împreună șase turnuri puternice. 

Prima cetate, ce ocupă platoul superior al dealului, are o formă trapezoidală, fiind prevăzută 

cu patru turnuri exterioare, plasate pe colțuri. Potrivit unei ingenioase rigori de arhitectonică 

militară, intrarea se făcea prin turnul I, astfel conceput încât să împiedice desfășurarea forțelor 

inamicului, silindu-l să cotească spre dreapta și să-și expună flancul loviturilor. În interior se 

păstrează urmele unui turn-locuință. 

 

I.5.4. Cetatea dacică Luncani-Piatra Roşie 

Cetatea dacică Luncani-

Piatra Roşie se află pe teritoriul 

satului Luncani - Alun, comuna 

Boşorod, judeţul Hunedoara. A 

fost construită pe Dealul Piatra 

Roşie, din apropierea satului, în 

partea superioară a văii cu acelaşi 

nume, la altitudinea de 831 m, de 

aici fiind şi denumită Luncani - 

Piatra Roşie. Cetatea, ridicată din 

piatră, are forma patrulateră, cu 

laturile de 102 x 45 m, fiind 

prevazută cu patru turnuri de 



Let’s Discover Europe Together Finding  Harmony in Differences – EUROPE’S FRIENDS – 

2017-1-RO01-KA219-037409_1 

 

Ghid România- partea a II-a, Patrimoniul UNESCO România 
28 

 

apărare, situate în colţurile incintei, iar un al cincelea fiind situat la mijlocul laturii de est a 

fortificaţiei. Pe coasta estică a dealului, există o a doua incintă, constituită din ziduri de piatră şi o 

palisadă. 

Numeroase terase antropice cu urme de locuire segmentează coasta estică și cea nordică a dealului, 

dar și dealurile din împrejurimi, demonstrând o intensă locuire a zonei în Antichitate. 

 

I.5.5. Cetatea dacică de la Băniţa 

 

 

 
Cetatea dacică de la Băniţa, aflată în apropierea oraşului Petroşani, în satul Băniţa, a fost 

construită în zona cea mai înaltă a dealului Piatra Cetăţii sau Dealul Bolii, situat la limita vestică 

a bazinului Văii Jiului, la o altitudine de 904 m. Dealul, înconjurat pe trei părţi de apele rîului 

Băniţa, oferea în mod natural posibilităţi de apărare, accesul fiind posibil doar pe latura de nord, 

unde sînt amplasate elementele de fortificaţie din epoca dacică. Pantele foarte abrupte ale dealului, 

precum şi existenţa unor reduse suprafeţe plate, au determinat pe constructori să realizeze lucrări 

ample de nivelare şi să conceapă un sistem de apărare original: zidurile de incintă, turnurile şi 

platformele pentru lupta corp la corp se eşalonează în trepte. Fortificaţiile cuprind construcţii cu 

scop militar: ziduri de incintă, turnuri, platforme de luptă, val de apărare. Sarcina cetăţii era de a 

bloca accesul spre Sarmizegetusa Regia, dinspre sud. 

 

I.5.6. Cetatea dacică de la Căpâlna 

Cetatea dacică de la Căpâlna se află la 18 km sud de Sebeş, în satul Capâlna, comuna 

Săsciori judeţul Alba,. A fost construită pe "Dealul Gărgălău", ori "Dealul Cetăţii", cum mai este 

numit, cu o bună poziţie strategică, situată la 610 m altitudine şi dominînd valea Sebeşului. Cetatea 

cu ziduri de piatră înalte a fost ridicată, cel mai probabil, de Burebista. Pe traseul zidului de incintă 

se pastrează două construcţii, una spre nord-vest şi una la nord. Cea din urmă este o intrare 

secundară alcatuită din două ziduri paralele, perpendiculare pe incintă. 
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I.6. Centrul istoric Sighişoara (1999) 

Centrul istoric al Sighişoarei a fost inclus în 

Lista Patrimoniului Mondial UNESCO în anul 

1999.  

Municipiul Sighişoara, se află în centrul 

ţării, în partea de sud a judeţului Mureş, la 56 km de 

Târgu Mureş. Oraşul se desfăşoară într-un peisaj de 

o frumuseţe aparte, fiind situat în Podişul 

Târnavelor, la 315-425 m altitudine, la poalele 

dealurilor Gării, la nord, Stejăriş, spre est, Dealul de 

Mijloc, către sud, Brădet, la vest şi dominat de 

Dealul Cetăţii, pe râul Târnava Mare, la confluenţa 

cu râul Saeş, se arată în lucrarea “Enciclopedia 

geografică a României”, semnată de Dan Ghinea 

(Editura Enciclopedică, 2002). 

Mărturiile arheologice confirmă existenţa şi continuitatea umană pe aceste meleaguri din 

cele mai vechi timpuri, aici găsindu-se urme materiale datând din toate perioadele istorice, 

începând din neolitic până în Evul Mediu, când, în a doua jumătate a secolului al XII-lea a fost 

fondat actualul oraş, în timpul venirii coloniştilor germani din Saxonia (saşi), cărora li s-au acordat 

anumite drepturi şi privilegii. Astfel, s-a creat, aici, cu timpul (în secolul al XIII-lea), un adevărat 

burg medieval cu caracter meşteşugăresc şi comercial, înconjurat de ziduri de apărare. 

Într-una dintre lucrările cronicarului sas Georg Krauss, din secolul al XVII-lea (1607-

1679), momentul întemeierii cetăţii Sighişoara este fixat în anul 1191. 
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Documentar, aşezarea apare consemnată, 

pentru prima dată, în 1224, în “Diploma” 

regelui Andrei al II-lea al Ungariei, ulterior, 

fiind amintită în documentele vremii cu 

diferite nume: “Castrum Sex” sau “Seniores 

de Castro Sex” – în 1280, “Schaäsburg” – în 

1282, “Schespurch” – în 1298, “Segusvár” – 

în 1300, “Civitas de Segusvár” – în 1367, 

“Sighişoara” – din 1435, se arată în 

“Enciclopedia geografică a României”. În 

1345, este recunoscută ca oraş (în secolele 

XIII-XIV, făcea parte din “Terra Blachorum” 

– “Ţara Românilor”). 

Centrul istoric Sighişoara este format din Cetate (aşezare fortificată situată pe dealul cu 

versanţi relativ abrupţi ce domină valea Târnavei) şi Oraşul de Jos (aflat la picioarele acestuia). 

Centrul istoric Sighişoara este locuit şi în zilele noastre și se defineşte ca cel mai reprezentativ sit 

urban medieval din Transilvania întrucât, în comparaţie cu celelalte oraşe istorice din România, 

şi-a păstrat în cea mai mare parte nealterate, în timp, atât organizarea spaţiului urban (reţea stradală, 

parcelar), cât şi calitatea arhitecturală a construcţiilor ce o alcătuiesc. 

 
Aşezarea, de un farmec deosebit, se caracterizează printr-o mare densitate a clădirilor cu 

valoare de monument istoric în care se descifrează, astăzi, vechimea şi trecutul istoric bogat.  

Bătrâna cetate medievală este un adevărat muzeu în aer liber, ce ne încântă cu străzile sale 

înguste, pietruite, întortocheate şi piezişe, cu casele masive de cărămidă, totul înconjurat de o 

centură de ziduri (supraînălţate în secolele XV şi XVII), lungă de 930 m, întărită cu 14 turnuri de 

apărare ale breslelor, din care însă s-au mai păstrat până azi numai 9: Turnul Cositorarilor – 

“Zinngiesserturm”, Turnul Frângherilor – “Seilerturm”, Turnul Măcelarilor – “Fleischerturm”, 

Turnul Cojocarilor – “Kürschnerturm”, Turnul Croitorilor – “Schneiderturm”, Turnul Cizmarilor 
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– “Schusterturm”, Turnul Fierarilor – 

“Schmiedturm”, Turnul Tăbăcarilor şi, cel mai 

impresionant dintre toate, Turnul cu Ceas, azi 

simbol al aşezării, înalt de 64 m, cu patru turnuleţe 

secundare, ceasul şi nişele cu figurine. 

,,Biserica din Deal” este cel mai valoros monument 

de arhitectură al oraşului (accesul la Biserica din 

Deal este înlesnit de Scara şcolarilor sau Scara 

acoperită, cu cele 175 de trepte ale sale, construită 

în anul 1642, pe o pantă cu o diferenţă de nivel de 

24 m).  

Un interes deosebit  îl prezintă și Biserica 

Mănăstirii, aflată în imediata vecinătate a Turnului 

cu Ceas; Biserica romano-catolică, ridicată în 

1894; casa în care a locuit Vlad Dracul (1431-

1436) şi în care se presupune că s-a născut Vlad Ţepeş etc. Amintim, de asemenea, Piaţa Hermann 

Oberth; Piaţa Cetăţii; Piaţa Muzeului; cimitirul ce ocupă partea de sud-vest a Dealului Cetăţii, 

întinzându-se pe toată coama dealului şi coborând pe versantul nordic. 

În centrul istoric, clădirile oferă o diversitate tipologică, majoritatea fiind case de 

meşteşugari, cu parterul rezervat atelierului, prăvăliei, anexelor specifice. Se disting următoarele 

tipuri de case, corespunzând succesiunii etapelor istorice: “Locuinţa turn” (s-a păstrat un singur 

caz, reprezentând azi partea nordică a Casei Veneţiene, din Piaţa Muzeului); “Locuinţe cu planul 

compact”, cu două sau trei deschideri şi faţada scurtă la stradă, având accesul direct din stradă, 

printr-un gang boltit îngust; “Locuinţe cu faţada scurtă la stradă”, cu două sau trei deschideri, cu 

plan în “L” sau “U”, cu gang carosabil lateral sau median; “Locuinţe simple cu o deschidere”. 

Unele case păstrează încă amenajările specifice meşteşugurilor practicate de proprietarii de 

odinioară. 

Centrul istoric al oraşului Sighişoara, despre care legenda spune că este locul de naştere al 

lui Vlad Ţepeş (Drăculea), este considerat cel mai frumos şi complet ansamblu urban medieval din 

România. 

 

 

II.1. Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (1991) 

 

Delta Dunării se află în sud-estul României, la vărsarea fluviului Dunărea în Marea Neagră, 

prin cele trei brațe: Chilia, Sulina și Sfântul Gheorghe.   

Delta Dunării este cea mai bine conservată deltă din Europa, iar din anul 1991 este parte a 

Patrimoniului Mondial UNESCO, fiind considerată rezervație a biosferei. 
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Delta Dunării deţine triplu statut de protecţie 

internaţională: Rezervaţie a Biosferei, desemnată 

internaţional de Comitetul UNESCO “Omul şi 

Biosfera”, Zonă Umedă de Importanţă 

Internaţională, desemnată de Secretariatul 

Convenţiei Ramsar şi Sit al Patrimoniului Natural 

Universal, recunoscut de UNESCO. 

Delta s-a format de-a lungul a 10 000 de ani și 

continuă să crească încă și astăzi, fiind considerată 

cel mai tânăr pământ românesc. Este un labirint de 

lacuri și canale, ce șerpuiesc prin cea mai mare 

suprafață compactă de stuf din lume și este una 

dintre zonele cu cea mai mare biodiversitate de pe 

planetă. 

În Delta Dunării sunt întâlnite 30 de habitate protejate la nivel european, dintre care 8 sunt 

strict protejate, unele dintre acestea fiind întâlnite doar în România.             

 Delta are o biodiversitate uimitoare, aproape 5 500 de specii, dintre care 1839 de plante. 

Vegetația Deltei Dunării este preponderent specifică zonelor umede, 78% fiind reprezentată de 

stuf, rogoz, papură, pipirig, salcie pitică. Este de menționat faptul că, în Deltă se găsește cea mai 

întinsă zonă compactă de stuf din lume, având o suprafață de 1 750 km². Pe grindurile fluviale 

speciile cele mai întâlnite sunt arbori și arbuști, plopul alb, plopul negru, cătină, tufe de mure, etc. 

Pe marginea canalelor putem întâlni o varietate de nuferi, albi sau galbeni, care sunt spectaculoși 

în perioada de înflorire, între lunile iunie și septembrie. Tot în arealul rezervației se găsesc și două 

plante carnivore, aldrovanda și otrățelul de baltă. 

Un loc aparte în flora Deltei îl ocupă Pădurea Letea, una dintre cele mai vechi rezervații 

naturale din România și cea mai nordică pădure subtropicală din lume. Peisajul de aici este unul 

deosebit, unde pâlcurile de pădure alternează cu dunele de nisip, formate cândva pe fundul mării. 

Predomină stejarii, unii dintre ei cu vârste de peste 300 de ani. În pădure se mai pot întâlni și peste 

10 specii de orhidee, dar și o specie de liană ce poate ajunge până la 25m. 
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 Suprafața mică de uscat, a făcut ca 

aici să se concentreze o faună 

preponderent reprezentată de pești, 

amfibieni, reptile și păsări. Noaptea 

răsună de zgomotul amfibienilor, aici 

găsindu-se nu mai puțin de 10 specii, 

printre care: broasca râioasă verde, 

broasca de lac mare, broasca râioasă 

brună, buhaiul de baltă sau brotăcelul 

de copac. Fauna piscicolă este 

reprezentată de o varietate de pești, 

133 de specii, dintre care 66 se 

întâlnite doar în apele saline: hamsia, calcanul sau 

stavridul; 54 de specii trăiesc în apele dulci: somnul, linul, 

bibanul, crapul, avatul, șalăul, știuca și 13 de specii care 

trăiesc și în apele sărate și în cele dulci: sturionii (păstruga, 

cega, morunul, nisetrul), scrumbia etc.  

În ceea ce privește mamiferele prezente în arealul Deltei, 

găsim 54 de specii, care pot fi întâlnite preponderent în 

zonele mai izolate de uscat sau în cele mlăștinoase. Dintre 

acestea amintim: hermina, câinele enot, bizamul, vulpea, 

vidra, nurca europeană, pisica sălbatică, mistrețul, castorul etc.  

Cu siguranță cel mai mare spectacol 

oferit de Deltă este cel dat de păsări, nu 

mai puțin de 331 de specii. Dintre 

acestea aproximativ 130 sunt 

migratoare. Pe lângă păsările mai 

cunoscute și mai comune care pot fi 

regăsite aici (diferite specii de rațe și 

gâște, stârci, egrete, lebede, cormorani, 

pescăruși și alte păsări specifice zonelor 

umede), în Deltă se întâlnesc și specii 

mai rare și mai puțin prezente în alte 

zone din România, cum ar fi țigănușul, 

lopătarul, ciocântorsul, piciorongul, 

alături de specii mai rare de gâscă cum 

ar fi gâsca cu gât roșu (50% din 

populația mondială), specii rare de răpitoare sau cormoranul mic (60% din populația mondială). 

Pelicanii sunt cu siguranță cele mai emblematice păsări ale Deltei și există aici două specii: 

pelicanul comun, mult mai răspândit și pelicanul creț.  

Arii protejate. Delta Dunării cuprinde 20 de zone strict protejate, care însumează o 

suprafață totală de peste 50 000 ha, reprezentând aproximativ 9% din arealul total al rezervației. 

Cele mai importante dintre acestea sunt: Roșca – Buhaiova, Sărături – Murighiol, Insula Popina, 

Periteașca - Leahova, Grindul Lupilor și Chituc, Insula Ceaplace, Pădurea Letea și Caraorman, 

Lacul Nebunu, Sacalin – Zătoane, Lacul Belciug etc. 
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Roșca - Buhaiova (9 625 ha) este caracterizată de un complex de bălți și lacuri, în prezent aici 

adăpostindu-se cea mai mare colonie de pelicani comuni din Europa. 

Sărături Murighiol (87 ha) adăpostește o colonie de piciorong, ciocântors, rață cu ciuf și alte 

specii limicole. 

Insula Popina (98 ha), formată pe lacul Razelm, adăpostește pe lângă speciile de păsări migratoare 

care cuibăresc aici și singurul păianjen veninos din România, văduva neagră sau miriapodul gigant. 

Periteașca - Leahova (4 125 ha) reprezintă un loc de popas și hrănire pentru gâsca cu gât roșu, 

pelicani, rațe și călifari. Cuprinde o serie de grinduri nisipoase, Insula Bisericuța, lacurile Leahova 

Mare și Mică, Periteașca și Coșna. 

Grindul Lupilor (2 075 ha) nu se referă neapărat la specia din titlu, singura specie carnivoră mai 

mari de aici fiind șacalul auriu. În rest, zona este una de importanță ridicată pentru reproducerea 

naturală a speciilor de pești, crap, plătică sau șalău. 

Grindul Chituc (2 300 ha) cuprinde o serie de lacuri mici, care pe timp de iarnă sunt de o reală 

importanță pentru păsări. 

Insula Ceaplace (117 ha) este una dintre cele trei locații de pe teritoriul României care găzduiesc 

colonii de pelicani creți. 

Pădurea Letea (2 825 ha) este cea mai nordică pădure subtropicală din Europa, pe teritoriul 

acesteia întâlnindu-se mai multe specii rare de orhidee și multe păsări care preferă zonele terestre 

și sărăturile. 

Lacul Nebunu (115 ha) oferă condiții optime de cuibărit și hrană pentru mai multe specii de păsări 

(stârcul roșu, țigănușul, stârcul galben, stârcul cenușiu, lișița, corcodelul mic, cormoranul mic). 

Sacalin - Zătoane (21410 ha) oferă condiții prielnice pentru cuibăritul lebedei, iar insula Sacalin 

oferă adăpost și loc de cuibărit pentru mai multe specii limicole. 

  

II.2. Pădurile seculare și virgine de fag din Carpați (2017): 

II.2.1. Izvoarele Nerei (jud. Caraș Severin) 

II.2.2. Cheile Nerei-Beușnița (jud. Caraș Severin) 

II.2.3. Domogled-Valea Cernei (jud. Caraș Severin) 

II.2.4. Masivul Cozia (jud. Vâlcea) 

II.2.5. Lotrișor (jud. Vâlcea) 

II.2.6. Codrul secular Șinca (jud. 

Brașov) 

II.2.7. Codrul secular Slătioara 

(jud. Suceava) 

II.2.8. Groșii Țibleșului (jud. 

Maramureș) 

II.2.9.  Strâmbu Băiuț (jud. 

Maramureș)  

 

 

Peste 24.000 de hectare 

de păduri de fag din România au 

fost incluse in Patrimoniul 

Mondial Natural al UNESCO,  în 

anul 2017.  

 



Let’s Discover Europe Together Finding  Harmony in Differences – EUROPE’S FRIENDS – 

2017-1-RO01-KA219-037409_1 

 

Ghid România- partea a II-a, Patrimoniul UNESCO România 
35 

 

 

  
 

Pădurile aflate în administrarea Romsilva sunt în Parcul Național Domogled - Valea 

Cernei, cu o suprafață de 10.321,7 hectare, în Parcul Național Semenic - Cheile Carașului, cu 

4.278,3 hectare, în Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița, 4.294,2 de hectare, în Parcul Național 

Cozia, cu 3.411,1 hectare , Codrii seculari Slătioara, de 609,8 hectare, Groșii Țibleșului, de 346,3 

hectare, Codrii Strâmbu-Băiuți, cu 630 de hectare  și Codrul secular Șinca, de 338,1 hectare. 

Unicitatea pădurilor virgine din România constă în faptul că ele sunt un amestec de fag, 

brad şi molid. Aceste lucru nu se întâlneşte în alte zone ale Europei, unde pădurile virgine sunt 

preponderant doar de molid. Majoritatea arborilor au peste 50 de metri înălţime şi un diametru de 

aproximativ 1,5 metri.  

Pădurile virgine care au intrat în patrimoniul UNESCO au trebuit să îndeplinească mai 

multe condiţii şi au o mare valoare ştiinţifică. Pentru ca o pădure să fie declarată virgină şi pusă 

sub protecţie în ea trebuie să existe arbori de toate stadiile, exact ca şi într-o comunitate omenească, 

unde trebuie să ai şi tineri şi bătrâni. Asta înseamnă că trebuie să existe brazi de 300-400 de ani şi 

fagi de 250-350 de ani, dar şi copaci mai tineri de 50-100 de ani. 

Pădurile virgine sunt ultimele zone în care natura supravieţuieste în forma sa pură, fără niciun fel 

de intervenţie umană. Aceste păduri sunt ecosisteme stabile, în care trăiesc până la 13.000 de 

specii. 

Pe lângă vegetație, pădurile seculare înseamnă și patrupede, insecte și păsări, care își găsesc 

aici condiții foarte prielnice de viață. Atât plantele, cât și animalele pot fi urmărite pe zone etajate. 

Unele preferă zonele superioare, altele pe cele mai joase, după hrana de care au nevoie și după 

tipul de cuibărire. Aceste etaje comunică și se susțin unele pe altele funcționând într-un echilibru 

desăvârșit. În pădurile seculare animalele nu au nevoie să fie hrănite artificial, căci găsesc în natură 

tot ce le este necesar. Aici trăiesc carnivore mari ( urs, lup, râs, jder, pisca sălbatică, vulpe ), 

ierbivore mari (cerb, mistreț, căprior ), păsări ( bufnița, cucuvea, huhurez, barza neagră - o raritate, 

ciocănitori, pițigoi, cinteze ), amfibieni ( salamandre, tritoni, broasca cu burtă roșie ), specii rare 

de insecte care depind de lemnul uscat și de cel aflat la sol, în stare de putrefacție. 
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II.2.1. Izvoarele Nerei  

Situl  Izvoarele Nerei este una dintre cele  mai  întinse păduri primare de fag din  zona  

temperată  a  Europei,  distribuită într-un ecart altitudinal cuprins între 620-1400 m. Limitele 

acesteia sunt naturale,  fiind  constituite din două culmi principale  care  separă bazinele Nergana 

și Nergănița de  masivul forestier compact  din împrejurimi. Pădurea este constituită în 

cvasitotalitate de fag, doar câteva exemplare din alte specii întâlnindu-se în mod diseminat. 

Determinările de vârstă la  arbori  efectuate  la 1000 m altitudine au indicat valori medii de peste 

350-400 ani, cu o vârstă maximă de 477 

ani.   

Rezervația naturală Izvoarele 

Nerei face parte din Parcul Național 

Semenic – Cheile Carașului.   Aria 

naturală se află în Munții Banatului (în 

versantul sudic al Munților 

Semenicului), în partea central sud-estică 

a județului Caraș-Severin, pe teritoriul 

administrativ al comunei Prigor, în nord-

vestul satului Borlovenii Vechi.  

 

 

 

 

 

II.2.2. Cheile Nerei-Beușnița 

Situl Cheile Nerei – Beușnița reprezintă un complex de păduri de fag asociat cu habitate 

de tufărișuri și stâncării, caracterizat printr-un grad ridicat de naturalitate,  în proporție de peste 80 

% cu păduri formate în mod predominat din fag, situate între 150-1150 m altitudine. Pădurea 

 
este una relativ izolată și inaccesibilă, fiind declarată  rezervație forestieră  și  inclusă  în  parcul 

național cu același nume. Pe teritoriul sitului se găsesc numeroși arbori monumentali:  fag și gorun 

de peste 300 de ani,  dar și  alte  specii.   
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Rezervația naturală Cheile Nerei - Beușnița  inclusă în Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița, 

situată în județul Caraș-Severin, pe teritoriul administrativ al comunelor Sasca Montană și Șopotu 

Nou. 

 

II.2.3. Domogled-Valea Cernei  

 

Situl Domogled-Valea Cernei este alcătuit din trei componente - Ciucevele Cernei, Iauna 

Craiovei și  Domogled-Coronini-Bedina, conectate între ele prin pădure. Acestea sunt situate în 

același bazin (Valea Cernei), într-un interval altitudinal cuprins între 160-1.620 m, sunt 

caracterizate printr-un grad ridicat de naturalitate și domină pădurile de fag (72%  din  păduri).  În 

două din aceste componente apar pășuni subalpine, ce pot permite o eventuală expansiune a fagului 

în contextul schimbărilor climatice. Situl include o diversitate de păduri de fag, dar și păduri de 

pin.  

 

Rezervația naturală 

Coronini-Bedina, rezervația 

naturală Iauna-Craiova și 

rezervația naturală Ciucevele 

Cernei din Parcul Național 

Domogled-Valea Cernei. 

 

Coronini - Bedina este 

o rezervație naturală de tip 

mixt. Aria naturală se află în 

extremitatea estică a județului 

Caraș-Severin (în partea 

dreaptă a râului Cerna), 

aproape de limita de graniță cu 

județul Mehedinți, pe teritoriul 

administrativ al orașului Băile 

Herculane și al comunei 

Mehadia. 

 

Iauna - Craiova este o rezervație naturală de tip mixt. Aria naturală se află în extremitatea 

estică a județului Caraș-Severin (aproape de limita teritorială cu județul Mehedinți), între cursurile 

râurilor Iauna și Craiova, afluenții de dreapta ai râului Cerna (în versantul drept al acestuia), pe 

teritoriile administrative ale comunelor Cornereva și Mehadia. 

 

Ciucevele Cernei este o rezervație naturală de tip mixt. Aria naturală se află în extremitatea 

nord-vestică a județului Gorj, în teritoriul satului Cerna-Sat, în valea superioară a râului Cerna, 

intre acesta și valea Cărbunelui, la la poalele vestice ale Munților Vâlcan. 
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II.2.4.-2.5  Masivul Cozia şi Lotrişor 

Componentele Masivul Cozia și Lotrișor, separate de Defileul Oltului și conectate printr-o 

zonă tampon comună. Masivele Cozia și Narățu sunt localizate în partea central-sudică  a  

Carpaților  Meridionali, au  altitudini maxime de 1300-1668 m, fiiind mărginite prin depresiuni 

joase și coridoare.  

 

Pădurile de fag acoperă  99%  din  cele  două  masive  și  chiar dacă sunt constituite din 

fag peste  75%,  prezintă  o  mare  diversitate de tipuri de  habitate forestiere. O caracteristică a 

Masivului Cozia o constituie prezența pădurilor  de gorun (inclusiv în amestec cu fagul) la 

altitudini ridicate (1000-1350 m), precum și a făgetelor pure și a amestecurilor de fag cu brad la 

altitudini joase (300-400 m), pe văi umbrite. 

Masivul Cozia se înalță pe stânga râului Olt, în dreptul stațiunii balneoclimaterice 

Călimănești și reprezintă o asociere de culmi aproape radiale ce se desprind din vârful Cozia (1668 

m) alcătuind un masiv unitar, un monolit stâncos, în partea central-sudică a Carpaților Meridionali. 

Masivul face parte din prelungirile sudice ale Munților Făgăraș, alături de masivele Frunții si 

Ghițu. 

Masivul Cozia face parte din Parcul Național Cozia. Limitele parcului se suprapun peste 

partea de est a Munților Căpățânii, întregul masiv al Masivului Cozia și peste partea de sud-est a 

Munților Lotrului.Parcul Național Cozia se întinde în partea estică a județului Vâlcea (aproape de 

limita de graniță cu județul Argeș), pe teritoriile administrative al orașelor Brezoi și Călimănești 

și pe cele ale comunelor Berislăvești, Perișani, Racovița și Sălătrucel.  

Cheile Lotrisor se află în Parcul Național Cozia. Cheile Lotrișor se desfășoară pe o lungime 

de doi kilometri şi jumătate, în extremitatea nord-estică a Munţilor Căpăţânii, în zona Munţilor 

Narăţu, care nu depăsesc 1500 de metri altitudine. 

 

II.2.6. Codrul secular Șinca  

Componenta  Codrul secular  Șinca  este cea  mai  reprezentativă  pădure primară de pe 

clina  nordică  a  Carpaților  Meridionali  (790-1400  m  altitudine).  Aceasta  include  păduri de  

amestec  (fag  și  brad).  Este  de remarcat  frecvența ridicată  a  arborilor  cu  vârsta  de  peste  

350-400 (500)  ani  la  fag și  peste  400-500 la  brad. 

Rezervaţia forestieră Codrii Seculari de la Şinca se situează în masivul Făgăraş, județul Brașov, 

comuna Șinca. 
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II.2.7. Codrul secular Slătioara  

Codrul  secular  Slătioara face parte din cea mai mare și mai bine conservată rezervație 

forestieră din nordul Carpaților Orientali,  care  protejează  păduri  de  amestec (fag, brad,  molid).  

Pădurile, localizate într-un interval altitudinal cuprins între 720-1.510 m, acoperă 93% din 

suprafață, completate  de  rezervația  floristică  Fânețele seculare Todirescu. Componenta este una 

dintre  primele  rezervații  forestiere  declarate  în România. Rezervația forestieră Codrul secular 

Slătioara este  situată pe versantul sud-estic al masivului Rarău, în județul Suceava, comuna 

Stulpicani, pe teritoriul satului Slătioara 

 

II.2.8. Groșii Țibleșului  

Groșii  Țibleșului  conservă  ultimele păduri  primare  de fag  din  nordul  Carpaților  

Orientali: munții  vulcanici  Țibleș. Aceasta constă din două părți (Izvorul Șurii și  Preluci),  situate 

într-un interval altitudinal cuprins între 980-1450 m, în care se  întâlnesc doar  păduri  de  fag. 

Codrii seculari de la Izvorul Șurii și Preluci sunt situați în rezervația naturală Arcer-Țibleș Bran; 

Rezervaţia Arcer Ţibleş este o rezervație naturală de tip mixt, situată în județul Maramureș, 

pe teritoriul administrativ al orașului Dragomirești și al comunelor Groșii Țibleșului și Suciu de 

Sus. Aria naturală se află în Munții Țibleș, în extremitatea sud-estică a județului Maramureș la 

limita de contact cu județul Bistrița-Năsăud, la o altitudine cuprinsă între 1400 și 1840 m, atinsă 

în Vârful Țibleș. 

 

II.2.9.  Strâmbu Băiuț   

Strâmbu  Băiuț conservă  ultimele păduri  primare  de fag  din  nordul  Carpaților  Orientali: 

zona  Maramureș. Componenta Strâmbu Băiuț include, de  asemenea, doar păduri de fag, fiind 

localizată între 560-1300 m altitudine. Aceasta face parte din Rezervaţia naturală forestieră  Codrii 

seculari de la Strâmbu Băiuț 

 Rezervaţia naturală forestieră Codrii seculari de la Strâmbu Băiuţ, este administrată 

integral în cadrul judeţului Maramureş pe teritoriul administrativ al comunelor Băiuţ, Lăpuş, 

Groşii Ţibleşului, într-o zonă caracterizată de munţi joşi şi dealuri.  

 

III. Patrimoniului Imaterial: 

 

III.1.1. Călușul (2008) 
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Ritualul căluşului (https://www.youtube.com/watch?v=pa9TAhleHS8  ), a fost înscris în 

patrimoniul cultural imaterial al umanităţii în anul 2008. 

Dansul Căluşului, prezent în timpurile vechi atât în Moldova cât şi în Transilvania, astãzi 

se practicã în Muntenia, Oltenia şi Ardeal (zona Orăştiei). Acest dans specific românesc, în mod 

tradiţional se execută în săptămâna dinaintea Rusaliilor şi are scop tămăduitor, însă există 

documente istorice care atestă practicarea dansului şi cu alte ocazii, de exemplu, dansul executat 

de soldaţii lui Mihai Viteazul, „căluşerii”, ce se aflau sub conducerea cãpitanului Baba Novac, în 

cadrul sărbătorii date de Sigismund Bathory în 1599, la Piatra Caprei lângă Alba Iulia. Căluşul 

ţine de cultul unui străvechi zeu cabalin numit de tradiţia populară a dacilor Căluş, Căluţ sau 

Călucean. Elementele din costumul căluşarilor poartă şi ele denumiri care amintesc de numele 

zeului, mişcările dansului simbolizând tropăiturile şi comportamentul cabalin. 

 

III.1.2. Doina (2009) 

Doina (https://www.youtube.com/watch?v=EBkU5brImY8 ), a fost înscrisă în patrimoniul 

cultural imaterial al umanităţii  în anul 2009. Doina este una dintre creaţiile literare reprezentative, 

specific româneascã, care îmbogãţeşte folclorul alãturi de basme, balade etc. Ca specie literarã, 

doina este o operã liricã în versuri în care se exprimã o gamã largã de sentimente (de dor, de jale, 

de dragoste) caracterizate printr-o deosebitã profunzime şi care se interpreteazã pe o melodie. 

 

III.1.3. Ceramica de Horezu (2012) 

Tehnica de prelucrare a ceramicii de Horezu a fost înscrisă  în patrimoniul cultural imaterial 

al umanităţii în anul  2012.  

Realizarea ceramicii de Horezu este un meşteşug tradiţional unic, practicat atât de bărbaţii 

cât şi de femeile din partea de nord a judeţului Vâlcea, procesul de fabricaţie fiind divizat.  

Bărbaţii sunt cei care se ocupã cu extragerea lutului, care este, ulterior, curăţat, porţionat şi 

udat, frământat, tescuit şi amestecat, devenind astfel materia primă cleioasã din care sunt 

confecţionate celebrele vase roşiatice de Horezu.  

Femeile sunt cele care decoreazã obiectele folosind tehnici şi instrumente specifice, cu care 

deseneazã modele tradiţionale. Îndemânarea şi talentul de a combina formele şi culorile definesc 

personalitatea şi unicitatea acestui tip de ceramică. Culorile sunt vii şi variază de la maro închis, 

roşu, verde şi albastru până la celebrul ivoriu de Horezu, iar simbolurile reprezentate sunt peştele, 

şarpele, cocoşul, pomul vieţii, frunza de stejar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pa9TAhleHS8
https://www.youtube.com/watch?v=EBkU5brImY8
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III.1.4. Colindatul în ceată bărbătească (2013) 

Colindatul în ceată bărbătească a fost înscris în patrimoniul cultural imaterial al umanităţii 

în anul 2013. 

Obiceiul colindatului de ceată bărbătească este întâlnit în preajma sărbătorilor de iarnă în 

România şi Republica Moldova. Colindatul în ceată bărbătească este un obicei vechi în cultura 

românească. Originea lui latină a fost dezbătută repetat şi este general acceptată. Timp de secole a 

însoţit poporul român, îndrumându-i viaţa după normele înalte ale eticii şi esteticii populare. El 

concentrează valori de primã 

importanţă ale folclorului 

muzical, literar, coregrafic, 

perpetuate prin tradiţia 

oralităţii. În timpul practicării 

colindatului sunt luaţi în 

considerare toţi membrii 

comunităţii, fiecare având rolul 

său ca parte a întregului 

colectiv. Obiceiul a educat în 

spiritul acestei tradiţii sute de 

generaţii de copii şi de tineri, 

făcându-i creatori şi purtători ai 

patrimoniului cultural 

imaterial. 

 

III.1.5. Feciorescul de Ticuș (2015) 

 (https://www.youtube.com/watch?v=Ytd_xz_TQoY ) 

 Feciorescul de Ticuş sau Jocul fecioresc  a fost înscris în patrimoniul cultural imaterial al 

umanităţii în anul 2015.  
Denumit în engleză „Lad's dance“, în traducere Jocul Flăcăului, dansul cunoscut la noi 

drept Feciorescul de Ticuş este specific specific comunităţii din Ticuşul Nou, o localitate situată 

la 70 de kilometri de Braşov, parte din comuna Comana, din Ţara Făgăraşului.  

 
La dans participă doar bărbaţi, de la copii  de 5 ani şi până la seniori de peste 70 de ani. 

Dansul are un conducător care antrenează grupul, iar un al doilea lider dictează ritmul pe care îl 

urmează apoi toţi dansatorii. Între participanţi se află dansatori români, dar şi maghiari şi romi, 

https://www.youtube.com/watch?v=Ytd_xz_TQoY
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obiceiul contribuind la dialogul social şi intercultural. Dansul ajută bărbaţii tineri să îşi consolideze 

statutul în comunitate, mai ales în rândul fetelor şi familiilor acestora, în vederea căsătoriei. 

 

III.1.6. Meșteșugul covoarelor tradiționale de perete (2016) 

  Meşteşugul covoarelor tradiţionale de perete (scoarţei), a fost înscris în patrimoniul cultural 

imaterial al umanităţii în anul 2016 

Cercetările etnografice evidenţiază unele etape în dezvoltarea artei covorului popular: 

perioada de înflorire (secolul al XVIII-lea - prima jumătate a secolului al XIX-lea) şi etapa de 

decădere şi modificare radicală (sfârşitul secolului al XIX-lea) caracterizată de schimbări în 

decorul, cromatica şi proporţiile covoarelor. 

Covoarele se foloseau în vechime, în special, pentru decorul pereţilor sau în ritualurile de 

înmormântare, dar se găseau şi în zestrea mireselor, având valenţe iniţiatice, fetele care nu 

deprindeau meşteşugul aveau puţine şanse să se mărite. Ele se realizau cu ajutorul războiului de 

ţesut (orizontal sau vertical) prin întrepătrunderea firelor de lână vopsite cu pigmenţi vegetali. 

Începând din secolul al XIX-lea, urzeala de lână a fost înlocuită treptat cu cea de cânepă sau 

bumbac. 

De asemenea, au apărut coloranţii chimici, fapt ce a dus la diversificarea gamei cromatice 

a motivelor decorative. În prezent, covoarele de perete sunt apreciate ca opere de artă şi reprezintă 

o identitate a culturii noastre. Scoarţele ţesute pe verticală sunt dese, dure, astfel că pot fi păstrate 

200-300 de ani. 

Printr-un lent proces de şlefuire şi combinare creativă a motivelor, compoziţiile scoarţelor 

s-au modificat treptat, până au reuşit să corespundă cerinţelor culturale şi exigenţelor de gust ale 

fiecărei generaţii. 

Meşteşugul ţeserii covoarelor este practicat atât în cadrul gospodăriei ţărăneşti, cât şi în 

ateliere specializate din mănăstirile ortodoxe de maici şi în asociaţiile familiale de profil. Tehnicile 

tradiţionale de realizare sunt foarte bine reprezentate în gospodării din judeţul Maramureş, nordul 

şi centrul provinciei istorice Moldova (judeţele Botoşani, Neamţ, Bacău), dar şi în judeţele Prahova 

şi Buzău, precum şi în Oltenia (judeţele Olt, Vâlcea, Dolj, Gorj).  

De asemenea, meşteşugul ţeserii covoarelor este o activitate curentă în mănăstirile Agapia 

şi Văratec - judeţul Neamţ, Hurezi - judeţul Vâlcea, Tismana - judeţul Gorj, dar şi în cadrul unor 

asociaţii. Reprezentative rămân centrele: Botiza şi Bârsana (judeţul Maramureş), Tudora (judeţul 

Botoşani), Târgu Neamţ şi Agapia (judeţul Neamţ), Buzău, Bechet (judeţul Dolj), Horezu (judeţul 

Vâlcea).  
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Deşi ţesutul scoarţelor a fost un meşteşug casnic transmis în mediul familial, odată cu 

dezvoltarea sistemului educaţional, învăţarea tehnicilor s-a făcut şi prin şcoală şi învăţământ 

vocaţional. În ultimii ani, în multe localităţi rurale s-au înfiinţat colecţii şi case-muzeu care, pe 

lângă tezaurizarea pieselor reprezentative din zonă, desfăşoară activităţi demonstrative şi de 

iniţiere în tainele ţesutului cu elevii şi tinerii 

 

III.1.7. Practicile culturale asociate zilei de 1 Martie (2017) 

Practicile culturale asociate zilei de 1 Martie  au fost înscrise în patrimoniul cultural 

imaterial al umanităţii în anul 2017 

Tradiţia Mărţişorului este o dovadă a existenţei acestui obicei pe meleagurile româneşti, 

încă din timpuri străvechi. El nu este, însă, întâlnit, numai în zonele locuite de români, ci în întreg 

spaţiul balcanic, având acelaşi rol simbolic de alungare a iernii şi de întâmpinare a primăverii. 

Mărţişorul este o tradiţie de primăvară transmisă încă din Antichitate, ce constă în purtarea 

unui şnur împletit cu alb şi roşu.  În vechime, acesta era confecţionat de către femei şi dăruit 

membrilor comunităţii, care-l purtau la gât, la mână, la gleznă, sau pe piept, începând cu data de 1 

martie. Fiind legat şi de practicile tradiţionale agrare, el era prins de crengile înflorite, aruncat pe 

brazdă nouă, în fântână, sau prins în coarnele animalelor de 

muncă.  Mărţişorul are şi o funcţie de protecţie a gospodăriei 

şi a sănătăţii. 

Potrivit cercetărilor arheologice efectuate pe 

teritoriul ţării noastre, au fost descoperite amulete   

asemănătoare mărţişorului, datând de circa 8.000 de ani. 

Acestea erau reprezentate de pietricele perforate, în culorile 

alb şi roşu, purtate la gât sub formă de coliere. Se pare că 

cele două culori ar fi fost alese deoarece roşul era asimilat 

sângelui, cu referire la ritualurile de sacrificiu practicate la 

începutul primăverii, iar albul simboliza puritatea zăpezii, a 

gheţii şi a norilor. Puse laolaltă, cele două exprimau dorinţa 

despărţirii de iarnă şi de întâmpinare a primăverii, ca simbol 

al revenirii la viaţă. 

O altă interpretare în alegerea celor două culori ar fi că roşul simbolizează atât sângele, cât 

şi soarele, reprezentând viaţa, deci femeia, iar culoarea albă, care reflectă limpezimea apelor, este 

specifică înţelepciunii bărbatului. Prin urmare, 

şnurul mărţişorului ar reprezenta împletirea 

armonioasă a celor două. 

Conform tradiţiei populare, 1 martie 

este şi ziua Babei Dochia, străvechi început de 

an agrar. Primele 9 sau 12 zile ale lunii martie 

îi sunt dedicate, fiind cunoscute în popor ca 

Zilele babei. Acestea corespund cu zilele de 

urcuş ale Babei Dochia cu oile la munte, urcuş 

dedicat morţii şi renaşterii sezoniere a zeiţei 

agrare şi a timpului calendaristic, în preajma 

echinocţiului de primăvară. Astfel, după unele 

tradiţii, firul Mărţişorului ar fi fost tors chiar 

de Baba Dochia în timp ce urca oile la munte. 
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Pe vremea dacilor, şnurul era alcătuit din alte două culori, respectiv alb şi negru. O veche 

legendă spune că Dochia ar fi împletit o funie din aţă albă şi neagră, pentru a putea, astfel, să ţină 

socoteala zilelor şi a nopţilor şi să ştie când vine vremea să coboare cu oile la păscut. Albul 

reprezenta zilele, iar negrul, nopţile. Pedepsind-o, însă, pe nora sa, a trimis-o la râul îngheţat să 

spele un ghem de lână neagră, până ce aceasta se va albi. Din cauza frigului, bietei femei i-au 

sângerat degetele, iar lâna s-a colorat în roşu. În prezent, şnurul mărţişorului este format dintr-un 

fir alb şi un altul roşu, acesta din urmă simbolizând sângele şi sacrificiul. 

În prezent tradiţia a suferit modificări importante: şnurului i s-au adăugat diverse pandantive, şi 

este dăruit în mod exclusiv femeilor. Atât în comunităţile rurale, cât şi în cele urbane, încă se 

păstrează funcţia socială a acestei tradiţii (împărtăşirea bucuriei începutului primăverii), dar este 

legată şi de simbolul maternităţii şi de cel al iubirii (albul semnificând puritatea sentimentelor, iar 

roşul, vitalitatea). 

Amuletele care se leagă astăzi de şnurul tradiţional sunt dintre cele mai diverse (unele fără 

nicio legătură cu zona creştină a Balcanilor, unde este practicată această tradiţie). 
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