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INVENTAR 

 al Fondului B.I.n Păstorit  
 

Materialele reprezintă rezultate ale cercetărilor asupre păstoritului. Cele aflate sub 

forma unor caiete-manuscrise şi fişe de teren manuscrise, reprezintă răspunsurile la un 

chestionar trimis, probabil, iniţial în 1955, asupra căruia s-a revenit în anii următori, 

1956, 1957. Datele erau necesare fie pentru o monografie a “regiunii Stalin(= Braşov), 

nerealizată, fie pentru o monografie a păstoritului din Mărginimea Sibiului, scop dedus 

din conţinutul caietelor cu răspunsuri. Informatorii au fost oieri localnici iar strângerea 

datelor a fost făcută de către funcţionari locali, cadre didactice sau muzeografi.  

 Grupa este activă, adăugându-se rezultatele cercetărilor care continuă şi în 

prezent. Au fost incluse şi exemple din presa locală unde sunt articole de interes. 

 

    

Cota                Autorul şi titlul dosarului 

  

Anii 

extremi 

Nr. 

file 

1.  “Date suplimentare în legătură cu viaţa pastorală din trecut 

şi astăzi”, din satul ACILIU, oraş Sălişte, jud. Sibiu, (caiet 

mss.). 

1955-1960 

(?) 

37 

2.  “Păstoritul ca ocupaţie secundară” din satul ALĂMOR, 

comuna Loamneş, jud. Sibiu, (caiet mss.). 

1955-1960 

(?) 

36 

3.  “Date despre păstorit” din comuna BOIŢA (şi satul 

TĂLMĂCEL), jud. Sibiu, (caiet mss.). 

1955-1960 

(?) 

59 

4.  “Păstoritul ca ocupaţie” din satul BUNGARD, comuna 

Şelimbăr, jud. Sibiu, (caiet mss.). 

1955-1960 

(?) 

7 

5.  Păstoritul din satul CACOVA (=Fântânele), oraş Sălişte, 

jud. Sibiu, (caiet mss.). 

1955-1960 

(?) 

28 

6.  “Însemnări pentru studiul istoric şi etnografic al temei: 

Păstoritul ca ocupaţie”, din oraşul CISNĂDIE, jud. Sibiu, 

(caiet mss.). 

1955-1960 

(?) 

35 

7.  Păstoritul din comuna CRISTIAN, jud. Sibiu, (caiet mss.). 1955-1960 

(?) 

35 

8.  “Chestionar privind păstoritul”, răspunsuri din comuna 

DÂMBOVICIOARA, jud. Argeş, (caiet mss.). 

1955-1960 

(?) 

9 

9.  Păstoritul din comuna GURA RÂULUI, jud. Sibiu, (caiet 

mss.).    

1955-1960 

(?) 

29 

10.  Păstoritul din comuna MOECIU, jud. Braşov, (caiet mss.). 1955-1960 

(?) 

8 

11.  “Păstoritul ca ocupaţie”, din oraşul OCNA SIBIULUI, jud. 

Sibiu, (caiet mss.). 

1955-1960 

(?) 

18 

12.  Păstoritul din comuna ORLAT, jud. Sibiu, (caiet mss.).   1955-1960 

(?) 

21 



13.  “Date cu privire la viaţa pastorală din trecut şi astăzi” din 

comuna POPLACA, jud. Sibiu, (caiet mss.).    

1955-1960 

(?) 

39 

14.  “Date despre trecutul păstoritului “ din comuna 

RĂŞINARI, jud. Sibiu, (caiet mss.). 

1955-1960 

(?) 

97 

15.  “Păstoritul, date suplimentare în legătură cu viaţa 

pastorală” din comuna RÂU SADULUI, jud. Sibiu, (caiet 

mss.). 

1955-1960 

(?) 

58 

16.  Păstoritul din comuna SADU, jud. Sibiu, , (caiet mss.). 1955-1960 

(?) 

21 

17.  “Date despre păstorit şi date suplimentare despre viaţa 

pastorală” din satul SĂCEL, oraşul Sălişte, jud. Sibiu, , 

(caiet mss.). 

1955-1960 

(?) 

33 

18.  “Date despre trecutul păstoritului” din oraşul SĂLIŞTE, 

jud. Sibiu, (caiet mss.).  

1955-1960 

(?) 

18 

19.  “Date despre trecutul păstoritului” din satul SIBIEL, oraşul 

Sălişte, jud. Sibiu, (caiet mss.). 

1955-1960 

(?) 

14 

20.  “Date despre trecutul păstoritului” din comuna 

ŞELIMBĂR, jud. Sibiu, (caiet mss.).  

1955-1960 

(?) 

9 

21.  “Date despre trecutul păstoritului” din satul TĂLMĂCEL, 

oraşul Tălmaciu, jud. Sibiu, (caiet mss.). 

1955-1960 

(?) 

41 

22.  “Date despre trecutul păstoritului” şi “Păstoritul la ‘colibi’, 

din comuna TILIŞCA, jud. Sibiu, (caiet mss.). 

1955-1960 

(?) 

72 

23.  Păstoritul din satul VALE, oraşul Sălişte jud. Sibiu, (caiet 

mss.).  

1955-1960 

(?) 

15 

24.  Date privind păstoritul din satul ALĂMOR, com. 

Loamneş, jud. Sibiu,(fişe de teren, mss.). 

1955-1960 

(?) 

16 

25.  Date privind păstoritul din satul BUNGARD, com. 

Şelimbăr, jud. Sibiu,(fişe de teren, mss.). 

1955-1960 

(?) 

9 

26.  Date privind păstoritul din oraşul CISNĂDIE, jud. 

Sibiu,(fişe de teren, mss.). 

1955-1960 

(?) 

14 

27.  Date privind păstoritul din comuna CRISTIAN, jud. 

Sibiu,(fişe de teren, mss.). 

1955-1960 

(?) 

16 

28.  Date privind păstoritul din oraşul OCNA SIBIULUI,  jud. 

Sibiu,(fişe de teren, mss.). 

1955-1960 

(?) 

13 

29.  Răspuns la chestionarul în legătură cu transhu-manţa din 

GURA RÂULUI, jud. Sibiu,(fişe de teren, mss.). 

1955-1960 

(?) 

2 

30.  Date privind păstoritul din satul SĂCEL, oraş. Sălişte, jud. 

Sibiu,(fişe de teren, mss.). 

1955-1960 

(?) 

5 

31.  Date privind păstoritul din comuna, ŞELIMBĂR, jud. 

Sibiu,(fişe de teren, mss.). 

1955-1960 

(?) 

11 

32.  Prof. Ion Chelcea:”Stâna din Puru”, prezentată ca obiectiv 

pentru muzeu,2 var.(dactiloscript). 

1969 

 

7 

33.  Prof. Ion Chelcea:”Conservarea in situ a unor complexe 

pastorale”, comunicare prezentată la consfătuirea din Sibiu 

în 1969, 2var. (dactilosc) 

1969 17 

34.  Constantin Popa:”Raport de cercetare din 23 apr.- 3 mai 1971 6 



1971 în sate secuieşti pe V.Oituz şi româneşti din 

M.Călimani, privind păstoritul şi o şură pentru M.T.P”. 

(dactiloscript). 

35.  Constantin Popa:”Raport de cercetare din 8-20 iul.1971, în 

M.Călimani, privind viaţa pastorală”(dactiloscript). 

1971 6 

36.  Constantin Popa:”Aspecte ale vieţii pastorale din 

M.Călimani”, studiu (I), (dactiloscript).  

1971 6 

37.  Constantin Popescu: „Arhitectura pastorală din M. 

Branului”, studiu,(dactiloscript). 

1971 6 

38.  Constantin Popa:”Organizarea vieţii pastorale în cadrul 

gospodăriilor cu ocol întărit în zona Branului”, studiu, 

(dactiloscript şi mss.). 

1971 8 

39.  Constantin Popa:”Aspecte ale vieţii pastorale din 

M.Călimani”, studiu (II), (dactiloscript).  

1975 7 

40.  Constantin Popa:”Raport de cercetare din 27 sep.-

1oct.1978, în V. Jiului, privind construc-ţiile  pastorale şi 

pentru un staor de oi pentru M.T.P.”(dactiloscript). 

1978 2 

41.  Prof. Dr. Nicolae Dunăre;”Sistemul pastoral românesc în 

context tipologic european în Evul Mediu şi Epoca 

Modernă”, studiu (dactiloscr.). 

1983 25 

42.  Nicolae Şoancă:”Contribuţii privind păstoritul 

transhumant, practicat în centrele Breţcu şi Voineşti-

Covasna”, studiu (dactiloscript). 

1992(?) 7 

43.  Alexiu Tatu şi Valerie Deleanu:”Raport de cercetare din 

16-21 iun, 1995, în zona Grădiştea de Munte, pentru un 

staul rotund pentru M.A.L.(mss.). 

1995 9 

44.  Marcu Jura:”Păstoritul la momârlanii de la poalele 

Parângului”, studiu (dactiloscript). 

2000 49 

45.  Traian Herseni – Proiect de plan pentru cercetarea 

păstoritului 

f.a. 5 

46.  Studiu despre păstorit (incomplet) f.a. 42 

47.  Situaţia păstoritului în 1957 din satul Tălmăcel, jud. Sibiu 1957 5 

48.  Bibliografie păstorit  9 

49.  Date suplimentare în legătură cu viaţa pastorală din trecut 

şi de astăzi 

f.a. 3 

50.  Constantin Popa – Noi monumente din Muzeul Tehncii 

Populare: Staorul din Răşinari 

1984 2 

51.  Constantin Popa – Fişe de teren despre păstorit f.a. 16 

52.  Cornel Irimie – Fişe de teren păstorit din localităţile: Arţ-

Şugag, Boiţa, Crîşteşti, Gura Râului, Orlat, Poiana 

1955-1960 94 

53.  Cornel Irimie – Fişe de teren păstorit din localităţile:Piatra 

Albă, Poplaca, Răşinari, Râu Sadului, Rod 

1958-1975 125 

54.  Cornel Irimie – Fişe de teren păstorit din localităţile: 

Cacova, Răchita/Purcăreţi, Sadu, Sibiel, Şugag, Tălmăel, 

Tilişca 

1955-1975 104 

55.  Maria Claudia Negriloiu - Aspecte ale vieții pastorale în 2002 64 



comuna Rășinari: Lucrare de diplomă 

56.  Virgil Radu Totoianu – Spațiul și calendarul pastoral al 

mărginenilor Sebeșului (referat doctorat) 

2004 30 

57.  Articol incomplet despre păstorit (dactiloscript) f.a.  

58.  Iacob Dance – Sâmbra oilor (dactiloscript) f.a. 2 

59.  Radu Totoianu – Implicații ale vieții pastorale în cadrul 

principalelor sărbători de peste an (dactiloscript) 

f.a. 15 

60.  - Date culese despre păstoritul din satul Rod, comuna 

Tilișca de către prof. D. Floașiu 

- Fișe de teren privind păstoritul din satul Rod (C. 

Bucur) 

- fișe de teren privind păstoritul din satul Tălmăcel 

(C. Bucur) 

- fișe de lectură privind problemele de sociologie 

pastorală (C. Bucur) 

f.a.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


