Programul România
Remarcabilă pune bazele
unei reţele de localități care
utilizează patrimoniul și cultura
printre motoarele dezvoltării
rurale și regionale. Programul
este realizat de Centrul Cultural
Clujean în parteneriat cu
Sites et Cités Remarquables
de France și cu sprijinul
Consiliului Județean Cluj. El
beneficiază, de asemenea,
de patronajul Ministerului
Culturii și Identității Naționale
din România și al Ministerului
Culturii din Franța.

Material și program coordonate de:
Centrul Clultural Clujean
www.cccluj.ro
office@cccluj.ro
www.romaniaremarcabila.ro

Beneficiile localităților membre:
• acces la întâlnirile și
conferințele rețelei;
• acces la consultanță și formare
pentru procese de dezvoltare
locală;
• reprezentare și promovare.
Inclusiv la târguri naționale și
internaționale
• acces la oportunități de
înfrățire cu localități din Franța;

•

sprijin pentru înființarea unor
centre de mediere culturală și
turistică în localitățile membre.

În 2019 programul a pornit în 11
comune pilot, șase din județul
Cluj (Beliș, Bonțida, Moldovenești,
Poieni, Ciurila, Vad) și cinci din
alte județe (Bârsana – Maramureș,
Bucium – Alba, Fundata – Brașov,
Plopiș – Sălaj și Valea Viilor
– Sibiu). În primii trei ani de
activitate, România Remarcabilă
va cuprinde sate din Transilvania,
urmând ca apoi să se extindă la
nivel național și să înglobeze atât
localități rurale, cât și urbane.
România Remarcabilă nu își
propune să fie doar o listă a
satelor frumoase din țară, ci va
fi o rețea a unor comunități care
își doresc să devină remarcabile
și care își iau un angajament de
acțiune.
Romania Remarcabila nu își
propune să fie nici un proiect pur

turistic, ci mai degrabă un proiect
despre cultura locurilor.
Programul încearcă să învețe
comunitățile locale să:
• își descopere patrimoniul și
povestea autentică a locului;
• să își promoveze povestea în
rândul localnicilor și turiștilor;
• să își păstreze povestea prin
protejarea patrimoniului;
• să se dezvolte sustenabil
nepierzându-și identitatea și
specificul local.
Suntem la punctul în care
trebuie să găsim metode
creative de a aborda subiectul
patrimoniului. Va trebui să
învățăm cum să îmbinăm
cultura, spusul de povești,
etnografia, gastronomia,
arta populară și modernă,
antreprenoriatul și educația
pentru a crea un pachet atractiv
pentru comunitățile locale și
pentru turiști de a beneficia de
valorile reale ale unui loc.

Acest material este catalogul de
prezentare a primelor comune care
și-au arătat intenția de aderare
în rețea, iar în el se vor descoperi
povești și particularități ale
mediului rural românesc.

bio de plante care chiar au gust. Ei
păstrează involuntar materiale de
construcții ecologice. Păstreză rețete
vechi de gătit sănătos și păstrează o
strânsă legătură cu animalele care
trăiesc pe lângă casele lor.

creăm ancore culturale și ințiative
care să impiedice ca, odată cu
modernizarea, locurile să își piardă
însăși esența. Este de datoria noastră
să învățăm să îmbinăm cât mai
frumos noul cu vechiul.

Europa încă mai poate găsi în
România, în mediu nealterat, urme
despre cum se trăia în vremea
bunicilor ei. Și nu pentru că România
ar fi leagănul civilizației europene,
ci pentru că e unul din acele locuri
în care s-a păstrat frumos rostul
vieții. Fermierii români sunt cei
care mențin involuntar semințe

Mediul rural se află și în fața unor
multe amenințeri. Și e inevitabil
ca el să nu își piardă din identitate.
Se întâmplă în toată Europa.
Progresul, globalizarea, accesul ușor
la produse moderne și normala
dorință de confort fac ca imaginea
satului să se schimbe. Dar e
important să realizăm că trebuie să

Suntem conștienți de o întârziere
de dezvoltare al spațiului rural
Românesc. Nu o ascundem. Dar
prin multe aspecte, totuși această
întârziere a păstrat un grad major
de autenticitate. Acest spect vine
cu probleme mari și amenințări,
dar în acest moment putem alege
să privim și spre oportunități.

Patrimoniul cultural al unei
așezări este o moștenire.
Iar o moștenire este mereu
și o responsabilitate.
Cunoscând și protejând
cultura regională și
povestea autentică a
spațiului rural ne dăm
nouă șansa șă știm
de unde venim și cine
suntem.

Cu o tradiție monahală de șapte secole, situată
în peisajul fermecător al Văii Izei, Bârsana este
renumită pentru cele două mănăstiri din lemn.
Tradiția monahală
Una dintre cele opt capodopere
ale arhitecturii maramureșene
aflate pe lista UNESCO se găsește
la Bârsana. Aceasta este biserica
din lemn a vechii mănăstiri de
pe dealul Jbâr, un lăcaș de cult
care datează din 1711. Picturile din
interior au fost realizate de zugravul
Toader Hodor la începutul secolului
XIX într-un stil cu influențe baroce
și rococo.
Mulți turiști sunt atrași însă și
de noul și impozantul complex
monahal al mănăstirii de maici.
Acesta este construit din lemn,
în stil maramureșean și include o
biserică ridicată în anii ‘90, cu un
turn înalt de 57 de metri.
Obiceiuri și meșteșuguri
Bârsana și-ar fi pierdut mult din
autenticitate și farmec dacă nu ar
fi fost oameni care să aprecieze și
să păstreze tezaurul local. Merită
cu siguranță vizitată gospodăria
lui Niculai Pașcu de pe Valea Morii.
Aici se află vechea vâltoare pe

apă și cazanul de horincă, ambele
într-o stare bună și funcționale.
Cântecele (horile vechi), dar și jocurile
tradiționale reprezentative pentru
această comună sunt duse mai
departe de Frații Bența (Bârsana) și
Ileana Matus (satul Nănești).
Portul bârsănesc
Femeile din sat erau cele care, pe
vremuri, țeseau și coseau straiele
populare folosind exclusiv materiale
locale, precum cânepa sau lâna.
Croiau astfel un port mai sobru
decât altele din Maramureș, în
care predomina albul și negrul. O
oarecare transformare începe în
secolul al XVIII-lea, când pe fondul
dezvoltării negoțului localnicii
adoptă materiale și culori noi.
Cu toate acestea, datorită
conservatorismului specific,
bârsanii au reușit să își păstreze
destul de bine autenticitatea. Deşi
influenţele moderne sunt evidente,
portul popular este încă păstrat cu
sfinţenie.

Rar se vizitează Maramureșul
fără un popas la Bârsana, al cărui
nume se trage de la ciobanii locali,
numiți bârsani, crescători de oi
cu blana lungă. Aici, pe malul
drept al Izei, se găsesc vechea
mănăstire din lemn inclusă în
patrimoniul mondial UNESCO
și un spectaculos complex
mănăstiresc, monumente ale
tradiției monahale locale.

Bârsana
Județul Maramureș

Bârsanii se mândresc că își
păstrează vii obiceiurile și
meșteșugurile străvechi, iar la
fel ca în restul regiunii, civilizația
lemnului definește spațiul locuit.
Pe străzile comunei îți fură privirea
porți din lemn pe care sunt
sculptate forme care simbolizează
mituri și credințe folclorice
(spirala și arborele vieții, rozeta
solară, peștele, dinții de lup, furca
cu trei brațe, cocoșul), a căror
complexitate reflectă statutul
social al proprietarilor.
Straiele populare sunt încă
purtate de localnici, mai ales cu
ocazia sărbătorilor religioase. Este
de remarcat la portul bârsănesc
eleganța sa sobră, în care
predomină albul și negrul.

Satele componente:
Bârsana (reședința) și Nănești

Între pădurile de brad și pajiștile pitorești ale
Belișului se găsește cel mai întins lac din județul
Cluj, ale cărui ape ascund un trecut zbuciumat.
Biserica din lac
Lacul de acumulare Beliș-Fântânele
se află la o altitudine de aproape
1000 de metri, se întinde pe
aproximativ 10 kilometri pătrați și are
o lungime de 13 kilometri. În verile în
care nivelul apei este foarte scăzut,
din lac se ivesc ruinele unei biserici
de piatră, cunoscută și sub numele
de „Biserica Urmanczy”. Aceasta a
fost construită în 1913 pe vatra veche
a satului Beliș , dar a fost înghițită de
ape în anii 70, deodată cu întreaga
așezare, în urma construirii barajului
Fântânele. Numele de „Urmanczy”
aparține nobilului care a deținut
zona, dar este de tristă amintire, fiind
asociat unui masacru comis asupra
populației din Beliș spre finalul
primului război mondial.
La intrare în Parcul Apusenilor
Parcul Natural Apuseni reprezintă
una dintre cele mai frumoase zone
turistice din România, fiind vizitată
și studiată încă din secolele trecute.
Cele mai vechi trasee turistice de

pe raza actualului parc datează din
1900. Pădurile dese de aici sunt o
destinație preferată de iubitorii de
natură și aventură. Comuna Beliș este
situată pe raza acestei arii protejate, iar
pe aici trece drumul de acces dinspre
Cluj-Napoca spre platoul Padiș. O serie
de trasee turistice conectează zona
de atracțiile naturale din împrejurimi,
printre care și mlaștina cu ochiuri
de apă Molhașul Mare de la Izbuc,
rezervația naturală botanică.
Festivalul de jazz de la Smida
De patru ani încoace în cătunul Smida
are loc un festival internațional de jazz,
devenit principalul eveniment cultural
din zonă. Proiectul promovează
inovația în acest gen muzical și
dialogul cultural între artiști din colțuri
diferite ale lumii. Festivalul de jazz
atrage mii de iubitori de muzică bună
și promovează respectul pentru natură.
Sunt puse la dispoziția participanților
ateliere și dezbateri din zona culturală,
dar și plimbări cu barca pe lac sau cu
bicicletele prin împrejurimi.

Satele și cătunele comunei
Beliș sunt așezate în căușul
de la întâlnirea a trei grupe
de munți (Vlădeasa, Gilăului și
Muntele Mare). Zona se remarcă
printr-un peisaj deosebit, în
apropierea lacului de acumulare
Beliș-Fântânele, la intrare în
Parcul Natural Apuseni și este
o destinație cunoscută pentru
drumeții și petrecerea timpului
liber.
O parte din satele de pe valea
Belișului și a Someșului Cald au
fost strămutate acum 50 de ani
pe actualele vetre, iar vechile
gospodării au fost inundate
de ape în urma construcției
barajului.
În verile mai secetoase ruina
vechii biserici de piatră din Beliș
iese din luciul apei și creează
un cadru spectaculos, căutat de
mulți curioși.
Numărul evenimentelor culturale
și sportive organizate în zonă
a crescut în ultimii ani, cel mai
cunoscut fiind festivalul de
muzică jazz de la Smida.

Beliș
Județul Cluj

Satele componente:
Bălcești, Beliș (reședința), Dealu Botii, Giurcuța de
Sus, Poiana Horea și Smida

Situată la est de Cluj-Napoca, Bonțida a devenit
faimoasă datorită castelului Bánffy, supranumit și
Versailles-ul din Transilvania.
Castelul Bánffy
Unul dintre cele mai spectaculoase
din Transilvania, castelul nobiliar
Bánffy a fost construit treptat între
secolele al XVI-lea și al XIX-lea,
când și-a dobândit aspectul final.
Arhitectura sa include elemente din
stilurile renascentist, baroc, rococo,
clasicist și neogotic. Ultimul locuitor a
fost contele Miklós Bánffy, intelectual
avangardist, politician, scriitor,
grafician și director de operă.
Castelul a devenit epicentrul vieții
culturale din zonă și găzduiește o
serie de evenimente de anvergură
internațională. Cele mai importante
dintre acestea sunt festivalul de
muzică Electric Castle și Festivalul
Internațional de Film Transilvania.
„Eclectic” Castle din Răscruci
În comună există un al doilea castel
Bánffy, mai mic ca dimensiuni și mai
bine conservat. Situat în Răscruci,
acesta va fi în curând restaurat și
deschis publicului. A fost reconstruit
cu elemente eclectice în 1859, fără a

se modifica zidurile de bază ale unui
conac precedent.
Comoara lui Kallós
Etnograful Kallós Zoltán s-a născut
la Răscruci și este autorul celei mai
importante culegeri de muzică
tradițională a minorității maghiare.
A înființat un muzeu cu o
impresionantă colecție de peste
10.000 de obiecte etnografice
reprezentative pentru Transilvania.
Sute de persoane din toată lumea
participă an de an la Tabăra
Internațională de Dansuri Populare
organizată de Fundația Kallós.
Ansamblul „De-semne spre cer...”
Tăușeni, sat cu numai 70 de locuitori, a
devenit cunoscut în urma construcției
ansamblului monumental „De-semne
spre cer pentru ploaie și curcubeu”,
realizat în 1995 de frații Alexandru
și Liviu Chira. Amplasat pe o colină
din localitate, are în componență 14
elemente și este vizibil de la o distanță
de câțiva kilometri.

Deja foarte cunoscut, mai ales
în rândul tinerilor datorită
festivalului de muzică electronică
de aici, Castelul Bánffy a devenit
în ultimii ani cel mai important
punct de interes al zonei.

Bonțțţida
Département de Cluj

Bonțida este inclusă în „Ținutul
Fluturelui Albastru”, un teritoriu
de la marginea Câmpiei
Transilvaniei cu multe castele,
conace, pajiști și peisaje unice.
Aici este singurul loc în care
trăiesc toate cele patru specii de
fluturi protejați: Maculinea.
Tradițiile și obiceiurile zonei sunt
păstrate cu implicarea Fundației
Kallós, care a amenajat la
Răscruci un muzeu și organizează
an de an o tabără internațională
de dansuri populare.
Pasionații de gastronomie pot
degusta mâncăruri gătite după
aceleași rețetele folosite de
bucătarii nobililor din zonă sau
turtă dulce făcută de producători
locali care se ocupă cu asta de
mai multe generații.

Satele componente:
Bonțida (reședința), Coasta, Răscruci și Tăușeni

Stâncile Detunatelor par sculptate de mâna omului,
însă buciumanii dăltuiesc în adâncuri, de mii de ani,
măduva de aur a Munților Metaliferi.
Detunata Goală
Peisajul natural al comunei Bucium
este dominat de către două
formațiuni vulcanice, stânci cu un
aspect neobișnuit: Detunata Goală
și Detunata Flocoasă. Prima dintre
cele două este una dintre principalele
atracții turistice ale județului Alba
datorită coloanelor de andezit și
bazalt sub forma unor coaste.
Țara de piatră și de aur
Situată în așa-numitul „Patrulater
de aur” dintre localitățile Baia de
Arieș-Brad-Bucium-Roșia, comuna
Bucium are o istorie puternic legată
de acest metal prețios. Impresionanta
exploatare minieră de suprafață
„Ieruga”, situată în masivul Corabia,
este o lucrare de proporţii gigantice.
Începuturile mineritului în acest
sit se pierd în negura vremii, unii
istorici plasându-le cu mult înaintea
perioadei romane. Totodată, în
apropiere, pe Dealul Vâlcoi, arheologii
au identificat patru inele din aur,
datând din epoca bronzului și care

sunt în prezent expuse la Viena, la
Kunsthistoriches Museum.
Balada buciumanilor
Respectul buciumanilor pentru aurul
munților lor a fost surprins în balada
„Verșul Buciumanilor”, inspirată dintrun fapt real. Balada numără 769 de
versuri și a fost scrisă în urma revoltei, în
1886, a băieșilor (minerilor) buciumani.
Versurile spun povestea câtorva zeci
de localnici răsculați împotriva unei
companii miniere franceze care
secătuia aurul din munți.
Narcisele păsării măiestre
Una dintre cele mai importante atracții
din zonă este Poiana cu Narcise de
la Negrileasa. Potrivit unei legende
locale, narcisele de pe pajiștile de aici
au fost sădite de o pasăre măiastră,
în semn de mulțumire unor ciobani.
Floarea este ocrotită prin lege și este
răspândită pe o suprafață de 45 de
hectare. Denumirea științifică a narcisei
este narcissus stellaris, iar localnicii îi
spun rușculiță (sau lușcă).

Locuitorii comunei Bucium, puțin
peste 1400 de suflete răsfirate în
30 de sate și cătune, sunt urmașii
minerilor buciumani care secole
la rând au scobit după aurul
munților. Trăiesc într-o lume
aparte, o țară de piatră și de aur
care funcționează după reguli
proprii, păstrate cu sfințenie.

Bucium
Département de Alba

Se păstrează încă nenumărate
povestiri și legende din trecut,
printre care și balada fluviu
„Verșul buciumanilor”. Memoria
trecutului este păstrată de
asemenea în muzee și case
memoriale deschise publicului
sau reabilitate în ultimii ani.
Patrimoniul natural este de
asemenea unul spectaculos.
Formațiunile stâncoase Detunata
Goală și Detunata Flocoasă sunt
două monumente ale naturii
impresionante care, alături de
Poiana Narciselor, reprezintă
principalele atracții ale comunei.

Satele componente:
Anghelești, Bisericani, Bucium (reședința), BuciumSat, Cerbu, Ciuculești, Coleșeni, Dogărești, Ferești,
Florești, Gura Izbitei, Helești, Izbicioara, Izbita,
Jurcuiești, Lupulești, Măgura, Muntari, Petreni,
Poiana, Poieni, Stâlnișoara, Valea Abruzel, Valea
Albă, Valea Cerbului, Valea Negrilesii, Valea Poienii,
Valea Șesii, Văleni și Vâlcea

Dealurile, pădurile și salba de lacuri de pe râul
Hășdate fac din Ciurila o destinație de weekend
foarte atrăgătoare.
Salba de lacuri
Lacurile de la Ciurila, aflate relativ
aproape de Cluj-Napoca, atrag
în fiecare weekend împătimiți ai
pescuitului. Salba de lacuri a fost
creată artificial pe valea râului
Hășdate, după ce lunca a fost
drenată, în anii ‘70. Localnicii spun
că pentru asta au fost plătiți zilieri
lipoveni, veniți de pe Dunăre, de pe
lângă Tulcea.
Orhideea sălbatică
Pe raza comunei, lângă drumul care
leagă Sălicea de Șutu, se găsește
rezervația naturală Dumbrava Filei,
o pajiște naturală pe valea pârâului
Dumbrava. Este cunoscută pentru
specia de orhidee sălbatică ocrotită,
papucul Doamnei (Cypripedium
calceolus). Floarea este pe cale de
dispariție în Europa și a fost declarată
monument al naturii încă de acum
80 de ani. Are o înălţime de 30-80
centimetri, frunze late, ovale şi flori
mari a căror petală inferioară este
transformată într-un fel de „vas” de

culoare galben intens. Petalele laterale
şi cea superioară sunt mai înguste şi de
culoare roşu închis sau brună.
Bisericile de lemn
În zonă se găsesc trei biserici vechi
de lemn. Cea din Săliște își păstrează
aspectul original iar picturile din
interior datează de la sfârșitul secolului
al XVIII-lea. Biserica din Pădureni,
construită în 1730, este făcută din
bârne de stejar și singurul lăcaș de
cult dintr-un sat izolat și cu populație
îmbătrânită. În satul Ciurila mai există
o biserică veche tot de secol XVIII, dar
care a suferit modificări puternice de-a
lungul timpului.
În satul Pruniș se află Conacul Veres,
înscris pe lista monumentelor istorice
din județul Cluj, construit în secolele
XVIII-XIX, care a funcționat o perioadă
ca școală, acum în paragină. În
repertoriul așezărilor rurale din Dacia
romană se menționează descoperirea
pe teritoriul satului Sălicea a trei vase
romane fragmentate.

Comuna este situată pe Dealul
Feleacului, în bazinului râului
Hășdate, foarte aproape de ClujNapoca. Datorită apropierii de
oraș, dealurile și pădurile care
continuă rezervația naturală
Făgetul Clujului, cu poteci,
pășuni și puncte de belvedere,
sunt frecventate de persoane în
căutarea unui loc de picnic sau
de plimbări în natură. Totodată,
în zonă pot fi vizitate și câteva
biserici de lemn vechi.

Ciurila
Département de Cluj

Râul Hăşdate, care străbate
comuna, este cel care
de milioane de ani sapă
spectaculosul defileu al Cheilor
Turzii. Pe raza Ciurilei acest râu
este captat în mai multe lacuri
populate cu pește, atracție
pentru pescarii din zonă.
În rezervația naturală Dumbrava
Filei se găsește Papucul Doamnei,
o specie rară de orhidee
sălbatică, protejată prin lege.

Satele componente:
Ciurila (reședința), Filea de Jos, Filea de Sus,
Pădureni, Pruniș, Sălicea, Săliște și Șutu.

Considerată localitatea aflată la cea mai mare
altitudine din România, Fundata este străjuită de
crestele Munțiilor Bucegi și Pietrei Craiului.

Refugiu de weekend pentru
locuitorii marilor orașe, Fundata
și satele sale sunt încă ferite de
aglomerația zonelor turistice din
apropiere .

Tradiția sportivă
Comuna este situată la o altitudine
de 1360 de metri, într-un cadru
propice pentru practicarea sporturilor
de iarnă. De istoria Fundatei se leagă
apariția schiului fond în România,
în primele decenii ale secolului XX.
În anii ‘30 familia regală a organizat
aici pentru prima oară concursuri de
schi pentru copii. Douăzeci de ani
mai târziu, lotul național de schi fond
al României era alcătuit exclusiv din
sportivi de la Fundata. La muzeul din
satul Șirnea este păstrată flacăra de
la Jocurile Olimpice din Munchen
(1972), iar cu ocazia „Zilelor Olimpice”,
care se desfășoară pe 22-23 iunie,
copii de la cluburi sportive din toată
țara au bucuria de a purta flacăra
olimpică în deschiderea competițiilor.

Patrimoniul cel mai important
al comunei constă în cadrul
natural și peisajele spectaculoase
în care se situează. Traseele
turistice din zonă au fost recent
marcate și pe parcursul lor, prin
diverse proiecte, vizitatorii pot
participa la ateliere sau munci
tradiționale.

Muzeul etnografic și olimpic
Muzeul Etnografic, Olimpic și de
Artă Contemporană din Șirnea a fost
înființat în 1965 de Nicolae Frunteș,
fost învățător în sat. Pentru formarea
colecției muzeale au contribuit

și elevii din sat, care, numindu-se
„Vânătorii de Comori” au cules diverse
țesături și obiecte de la localnici.
Sărbători cu tradiție
În Noaptea Sânzienelor sunt culese
flori de pe dealurile din sat pentru a
fi păstrate mai apoi tot anul, localnicii
fiind încredințați că în această
noapte florile prind puteri magice.
Măsura laptelui este o altă sărbătoare
importantă. Vitele sunt mulse pe 25
iunie, iar cât lapte dau în această zi,
atâta brânză vor primi de la stână
proprietarii lor.
Nedeia Munților se sărbătorește în
luna iulie și se zice că era ziua în care
ciobanilor li se permitea să coboare de
pe munte printre săteni. Evenimentul,
atestat din 1373, atrage anual mii de
turiști. Este urmașa unor sărbători
pastorale din munți, iar documentele
o amintesc ca fiind un „târg de două
țări”, Transilvania și Muntenia, întrucât
Fundata era înainte de Marea Unire o
localitate de graniță.

Fundata
Département de Brașov

În zonă se practică turismul
sportiv și cel de recreere, iar
localnicii păstrează tradiția
unor sărbători precum Nedeia
Munților, Noaptea de Sânziene,
Măsurișul Laptelui.
Zona este recunoscută pentru
preparatele tradiționale,
îndeosebi pentru producția
de brânzeturi (caș, brânză în
coajă de brad, sortimente cu
diverse ierburi și condimente),
a balmoșului și modului de
pregătire a pastramei.

Sate componente:
Fundata (reședința), Fundățica și Șirnea.

Moldoveneștiul a fost denumit în trecut „Satul
Cetății”, cu referire la fortificația medievală de aici,
una dintre cele mai vechi din Transilvania.
Moldovenești, satul cetății
Cetatea din Moldovenești este
atestată documentar începând cu
anul 1075, ceea ce o face una dintre
cele mai vechi fortificații medievale
din Transilvania. Datorită poziției
strategice aceasta a devenit vamă
a sării și a contribuit la dezvoltarea
așezărilor din jur. Astăzi mai sunt
vizibile doar urmele cetății, pentru că
piatra din ziduri a fost refolosită de
către localnici, secolul al XIX-lea, la
construcția clădirilor din sat.
Denumirea inițială a comunei a fost
Varfalău, care vine din maghiară
(„Várfalva” înseamnă „Satul Cetății”).
Noul nume (Moldovenești) care i-a
fost atribuit în perioada interbelică,
face referire la canonicul greco-catolic
Ioan Micu Moldovan, membru al
Academiei Române, născut din
localitate.
Patrimoniul construit
Printre cele mai frumoase puncte de
interes din Moldovenești se numără
castelul Jósika, monument istoric

construit în stil baroc, care a aparținut
baronului Andor Jósika.
Printre clădirile de patrimoniu ale
comunei se numără și mai multe
biserici. Diversitatea confesională a
comunității îi dă acesteia un specific
aparte, întrucât aici conviețuiesc
unitariani, ortodocși, greco-catolici și
reformat-calvini. Dintre lăcașurile de
cult se remarcă biserica unitariană din
Plăiești (sec. XIII), care are tavanul ornat
cu 166 de casete cu motive florale.
Evenimente de tradiție
Tinerii din Moldovenești au ocazia să
deprindă dansurile tradiționale într-un
ansamblu local. Anual, în vacanța de
vară, se organizează pentru ei o tabără
de dansuri populare, sau una de teatru.
La începutul toamnei în Moldovenești
se desfășoară Zilele Comunei și
Festivalul Cepei, localitatea fiind
renumită pentru ceapa cultivată aici.
Anual, în luna octombrie are loc Balul
Strugurilor, iar în a doua sâmbătă din
februarie se desfășoară Balul Romilor.

Comuna Moldovenești este
amplasată la ieșirea Văii Arieșului
din zona de munte către câmpie,
în apropierea municipiului Turda.
Aici, pe Dealul Cetății se găsesc
ruinele uneia dintre cele mai
vechi fortificații medievale din
Transilvania, a cărei perioadă de
prosperitate este puternic legată
de exploatările de aur și sare din
apropiere.

Moldovenești
Département de Cluj

Castelul familiei nobiliare
Jósika, aflat în centrul de
comună, este un monument
istoric construit în stil baroc, dar
inaccesibil turiștilor.
Patrimoniul comunei include
obiective culturale și turistice
importante, situri arheologice
preistorice sau romane,
necropole medievale, dar și
lăcașuri de cult din lemn sau
piatră, aparținând mai multor
confesiuni.
Majoritatea locuitorilor sunt
maghiari (56%) unitarieni, religie
care își are originile la Cluj.

Satele componente:
Bădeni, Moldovenești (reședința), Pietroasa,
Plăiești, Podeni și Stejeriș.

Comunitatea de slovaci ardeleni este patrimoniul
cel mai important al comunei Plopiș, de la
marginea de vest a Țării Silvaniei.
Slovacii ardeleni
Cei 900 de locuitori din Făgetu (în
slovacă Gemelcicka) sunt urmașii
familiilor de slovaci colonizați în urmă
cu 200 de ani din Orava (nord-vestul
Slovaciei, la baza Munților Tatra).
Au fost aduși de grofii ardeleni din
Imperiul Habsburgic, care aveau
nevoie de tăietori de lemne să
lucreze în pădurile dese din nordul
Apusenilor. Răsplata pentru munca
lor au fost terenurile pe care le-au
defrișat. În zona Munților Plopiș există
mai multe așezări majoritar slovace,
Făgetu este ultima care s-a păstrat
pe teritoriul Sălajului. Moștenire a
slovacilor ardeleni rămân numele
unor localități, care includ cuvâtul
„huta” (făbricuță), cum sunt Huta
Bogdana, Marca Huta și altele din
Bihor și Satu Mare.
Casa fetei din Iaz
Muzeul de Artă Populară din Iaz, care
atrage anual mii de turiști români și
străini, a fost fondat în 2004 de către
Ligia Alexandra Bodea, care la vremea

respectivă avea 12 ani. Bunica sa murise
cu un an înainte, iar părinții voiau să
dărâme casa bătrânească. Datorită
încăpățânării fetiței, casa construită
prin 1880 a rămas în picioare.
Între timp au mai fost aduse aici și
reabilitate alte trei case bătrânești de
secol XIX. Două dintre ele sunt „Casa
Birăiții” („Casa Primăriței”), cu specific
românesc și „Casa Cântărețului” (1860,
Făgetu) cu specific slovac. Colecția
muzeului include ceramică și costume
populare din diverse regiuni ale țării,
icoane pe sticlă, lăzi de zestre.
Unde înflorește Roua Cerului
Mlaștina de la Iaz se întinde pe 10
hectare și s-a format acum zece mii de
ani în urma unor alunecări de teren.
Foarte valoroasă pentru cercetători,
rezervația protejează mai multe
specii rare. Este unul dintre puținele
locuri din țară în care se găsește Roua
Cerului (Drosera rotundifolia), plantă
carnivoră care ademenește insectele
cu o sevă vâscoasă și transparentă,
asemănătoare picăturilor de rouă.

Așezată în extremitatea nordică
a munților Apuseni, la poalele
Munțior Plopiș (sau Munții Rez,
cum le spun localnicii) comuna
este casa a două mii și câteva
sute de oameni.

Plopiș

Département de Sălaj

Ultima comunitate de slovaci
ardeleni din Sălaj (restul fiind
asimilate) poate fi găsită aici,
în satul Făgetu. La sfârșitul lunii
iunie, satul găzduiește Festivalul
Cireșelor, unde se pot degusta
produse din zonă, iar localnicii
se întrec pentru cea mai bună
pălincă din cireșe amare.
Muzeul de Artă Populară,
cunoscut și drept „Casa fetei
din Iaz”, găzduiește o colecție
impresionantă de obiecte. Acesta
s-a extins în ultimii ani și include
gospodării românești sau slovace
din sec. XIX și mii de exponate
autentice din zonă.
La ieșire din sat, spre munte, se
află rezervația naturală „Mlaștina
de la Iaz”. Zona de zece hectare
protejează specii rare, printre care
planta carnivoră Roua Cerului.

Satele componente:
Făgetu, Iaz și Plopiș (reședința)

Barajul de pe râul Drăgan, cetatea Bologa și
obiceiurile care încă se păstrează fac din comuna
Poieni un loc cu mare potențial cultural-turistic.
Dansul feciorilor
Inclus pe lista patrimoniului imaterial
UNESCO în 2015, dansul fecioresc
ardelenesc se joacă și la Poieni. Satele
Morlaca și Valea Drăganului sunt
două din cele 38 de localități din
Transilvania (multe din zona Clujului)
în care se practică acest obicei. Pe
vremuri jocul îl începeau feciorii
mai îndrăzneți, care chemau lumea
la dans. Cine nu dansa se făcea de
rușine, iar cei care greșeau mișcările
plăteau băutura pentru ceilalți.
Particularitatea față de alte dansuri
feciorești din țară este lovirea ritmică,
cu palma, a unor părți ale picioarelor.
O primă descriere a unui joc
asemănător datează din 1543. În
1622 istoria documentează jocul
„Ciobănesc” ardelenesc dansat
de poetul Balassa Balint la curtea
împăratului Rudolf al II-lea, cu ocazia
încoronării acestuia.
Fortăreața Bologa
Este amplasată strategic aproape
de drumul care duce de la Cluj

la Oradea și este amintită încă din
documentele anilor 1300. Turnul cetății
și o mare parte din ziduri au mai rămas
încă în picioare, iar în prezent se află
într-un amplu proces de reabilitare.
Cetatea Bologa i-a fost donată lui
Mircea cel Bătrân de către Sigismund
de Luxemburg, în urma unei alianțe
a celor doi împotriva otomanilor.
Castrul roman garnizoană a Cohortei
II Hispanorum, ridicat în jurul anului
106, se găsește tot în satul Bologa în
apropierea cetății. Tot pe teritoriul
comunei au mai fost descoperite
înspre Morlaca artefacte vechi de
peste 4000 de ani.
Vâltoarea din vecini
Morile de apă de pe pâraiele comunei
aveau în apropiere și vâltori, „mașini”
antice și naturale de spălat haine. La
Bologa sute de turiști trec prin curtea
Floricăi Geran, unde încă există o
moară de apă, veche de 200 de ani și o
vâltoare care funcționează. Localnicii îşi
duc și astăzi covoarele, păturile şi chiar
hainele la vâltoare.

Comuna Poieni este amplasată
pe drumul principal dintre ClujNapoca și Oradea, la marginea de
vest a Țării Călatei unde relieful
deluros lasă loc Munților Apuseni.

Poieni

Département de Cluj

Cu evidente influențe călățene și
bihorene, comunitățile de aici își
păstrează o autenticitate aparte.
Este unul dintre locurile în care
încă se mai păstrează Jocul
Fecioresc ardelenesc, inclus în
patrimoniul universal UNESCO.
Se găsesc, tot aici, ruine din epoci
diferite (castrul roman din secolul
al II-lea, cetatea medievală de
secol XIV), dar și locuri cu valoare
peisagistică (impozantul baraj
Drăgan-Floroiu).
Comunitatea este alcătuită
preponderent din români. În
așezările incluse în Ținutului
de Sus al Țării Călatei este
evidentă arhitectura specifică
acestor locuri: casele cu fronton
din lemn sculptat în formă de
semicerc, porțile sculptate în
lemn, bisericile de piatră cu tavan
casetat.

Satele componente:
Bologa, Cerbești, Hodișu, Lunca Vișagului, Morlaca,
Poieni (reședința), Tranișu și Valea Drăganului.

Dovada puternicii tradiții monahale a comunei
Vad, din nordul județului Cluj, este biserica
ortodoxă din piatră ctitorită de Ștefan cel Mare.
Biserica din piatră
Potrivit unor surse istorice, satul Vad
apare prima dată în documente
drept posesie a familiei nobiliare
Banffy, iar ulterior, spre final de secol
XV acesta îi este dăruit lui Ştefan cel
Mare, împreună cu Cetatea Ciceiului.
Domnitorul moldovean ctitorește
aici, pe locul unei sihăstrii, o biserică
ortodoxă de piatră. În arhitectura
clădirii sunt evidente elemente de
influență moldovenească ce datează
din prima parte a domniei lui Ștefan
cel Mare. Totuși, altarul bisericii este în
stil gotic, specific artei transilvănene.
Piatra folosită în construcția bisericii
a fost recuperată din castrul roman
(106 en) de la Cășeiu iar pe zidurile
bisericii se pot identifica unele
inscripții și reliefuri romane.
De-a lungul secolelor, Vadul a
dobândit o puternică tradiție
monahală, a cărei amintire
se păstrează în denumirea
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și
Clujului. Muzeul de Artă al României
deține în colecția sa icoana Sfântul

Nicolae, ferecată în argint aurit, și care a
fost dăruită bisericii din Vad în 1531 de
către Episcopul Anastasie.
Nunta tradițională
În ultimii ani, la Vad, locuitorii
au început să readucă la viață
obiceiuri și tradiții uitate. Un
exemplu este nunta tradițională,
reconstituită recent în satul Bogata
de Jos, printr-un eveniment la care
au participat localnici din toate
satele din jur. S-au pus în scenă
obiceiuri precum carul cu zestrea
miresei, jocul steagului, primitul
miresei de către soacra mare, dar
și obiceiul găinii.
Activități și îndeletniciri în zonă
Localitatea are deja o tradiție în
albinărit, îndeletnicire documentată
din 1949. Locuitorii se laudă cu cel
mai mare număr de familii de albine
din județul Cluj. Pe lângă miere, o
parte dintre localnici produc diverse
sortimente de brânzeturi proaspete
din lapte de oaie și de bivoliță.

Situată pe malul stâng al
Someșului, între dealurile
Dejului și Gârboului, comuna
Vad se bucură de un valoros
patrimoniu religios, reprezentat
de biserica ortodoxă atribuită
domnitorului Ștefan cel Mare, dar
și de bisericile de lemn din satele
Calna și Valea Groșilor.

Vad

Département de Cluj

Comuna își redescoperă încet
patrimoniul, îndeosebi pe
cel imaterial, readucând la
viață obiceiuri vechi și unele
meșteșuguri.
Îndeletnicirile localnicilor sunt
specifice zonei deluroase din
nordul județului Cluj. Printre
producătorii locali se remarcă
apicultorii, comuna mândrinduse cu o tradiție în domeniu. Prin
diverse proiecte s-a încurajat
transmiterea mai departe a
meșteșugului împletiturilor din
nuiele, ca meserie tradițională a
romilor.

Satele componente:
Bogata de Jos, Bogata de Sus, Calna, Cetan,
Curtuiușu Dejului, Vad (reședința) și Valea Groșilor.

Biserica fortificată gotică și întregul sit rural din
Valea Viilor sunt incluse pe lista patrimoniului
mondial UNESCO.
Biserica fortificată
Localitatea a fost menţionată pentru
prima dată în secolul al XIII-lea, odată
cu colonizarea saşilor în zonă. Biserica
fortificată a fost construită în secolul
al XIV-lea și se află din anul 1999 pe
lista monumentelor UNESCO. Există
dovezi care indică faptul că a fost
ridicată pe locul unui alt lăcaș de
cult și, pentru a proteja comunitatea
de atacurile mongole de la început
de secol XV, a fost ulterior fortificată.
Zidurile sale de apărare, cu metereze
și guri de aruncare, se înalță la 7 metri
deasupra solului. Valea Viilor este una
dintre cele șapte așezări rurale săsești
din Transilvania, cu biserici fortificate,
care au fost declarate patrimoniu
universal UNESCO.
Exodul sașilor
Înainte de perioda comunistă, în
Valea Viilor locuiau 800 de sași, dar
până în prezent numărul lor a scăzut
la trei, potrivit localnicilor. Majoritatea
sașilor și-au părăsit casele după 1989,
când unele surse spun că o jumătate

de milion de sași transilvăneni au
emigrat în Austria și Germania. Sașii au
fost colonizați în Transilvania în secolul
al XIII-lea pentru a apăra granițele, dar
și datorită abilităților lor în domeniul
mineritului și eficienței economice a
comunităților lor. Influența lor culturală
a fost una puternică, iar exodul spre
vestul Europei, de la finalul secolului
XX, este considerată o pierdere
ireparabilă.
Compozitorul Marțian Negrea
Unul dintre cei mai mari compozitori
şi profesori de muzică români ai
secolului trecut, Marțian Negrea,
s-a născut în 1893 la Valea Viilor. A
studiat la Akademie für Musik und
darstellende Kunst din Viena, iar în
lucrările sale a combinat elemente
specifice gândirii impresioniste
franceze şi postromantismului german,
cu melosul popular românesc. Este
autorul mai multor lucrări de teorie
muzicală, printre care și al unui Tratat
de Armonie (1958). A compus suita
simfonică „Povești din Grui”.

De-a lungul timpului români, saşi
şi secui au convieţuit în Valea
Viilor, una din cele 6 localităţi din
judeţul Sibiu incluse în reţeaua
Ecomuzeului Regional.

Valea Viilor
Département de Sibiu

Ecomuzeul Valea Viilor cuprinde
cinci gospodării care şi-au
păstrat aspectul original, cu
grădini şi curţi amenajate în mod
tradiţional.
Nu întâmplător comuna a fost
considerată la un moment dat
unul dintre cele mai frumoase
sate din România.Biserica
fortificată Sfântul Petru,
construită pe locul unei foste
bazilici romanice în secolul al
XIV-lea este vizitată de o mulțime
de turiști.
Anual se desfășoară în
localitate festivalului dedicat
compozitorului Marțian Negrea,
cel care, prin suita simfonică
Poveşti din Grui, redă traiul
oamenilor, cu activităţile lor
zilnice, obiceiurile şi tradiţiile
păstrate și astăzi vii.

Sate componente:
Motiș și Valea Viilor (reședința).

Ca peste tot în țară, în acest
catalog veți descoperi și câteva
particularități ale mediului
rural românesc:

Autenticitatea
Și azi, în nenumărate sate din
România, sunteți surprinși
de ospitalitatea și bunătatea
localnicilor. Veți fi primiți cu
porțile deschise și poftiți la
masă, la o mămăligă cu brânză
și la un pahar de licoare.
Relația locuitorilor cu
animalele și mediul
înconjurător
Locuitorii satelor românești
păstrează încă o relație
unică cu animalele și natura.
Aproape orice deal e brăzdat
de turme de oi, iar ulițele
satelor de ciurde de vite care
se întorc seara acasă. În multe
locuri din România calul sau
vaca din curte mai au încă o
importanță specială aproape
egală cu a unui membru al
familiei.

Diversitatea
Satele din România sunt o
împletire de istorii, mituri,
etnii și confesiuni. De-a lungul
timpului, comunități diverse
au conviețuit în armonie.
Credem că e momentul
perfect în care comunitățile să
învețe mai mult unele despre
altele și chiar unele de la
altele. Valoarea patrimoniului
unei comune e dată de
întrega moștenire a satelor
componente și a întregilor
comunități sau etnii. Multe
feluri de dansuri, în multe feluri
de costume populare s-au
jucat în șurile satelor. Biserici
de lemn ortodoxe, biserici
fortificate săsești, cetăți dacice,
conace maghiare, castele
românești, vestigii romane, și
multe altele au străjuit aceste
locuri.
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