
Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu 

Arhiva Științifică 

 

 

INVENTAR  

al Fondului B.I.o Cercetare pe bază de contract. Repertorierea patrimoniului  
 

Materialele sunt rezultatul cercetărilor de teren făcute în judeţul Sibiu în două etape. 

Prima, desfăşurată în 1997/1998, a urmărit actualizarea datelor privind viaţa economică şi 

spirituală a localităţilor. Programul s-a numit “Cercetări privind cultura materială şi spirituală a 

poporului român”. Au fost efectuate cercetări atât în patrimoniul C.N.M. Astra cât şi pe teren, în 

judeţ. Rezultatele s-au materializat în rapoarte de cercetare privind ”Conservarea şi revitalizarea 

meşteşugurilor tradiţionale în jud. Sibiu” (tema A 2, etapa II şi tema B 2, etapa I ) şi cataloage cu 

“Valori arhetipale ale instrumentarelor tradiţionale de muncă” în diverse sectoare ocupaţionale 

din M.A.L. din Dumbrava Sibiului 

Cealaltă etapă a urmărit repertorizarea pe programul ”Patrimoniul cultural din sudul 

Transilvaniei, jud. Sibiu.”,  iniţiat în 2004 cu fonduri de la Direcţia Judeţeană de Cultură, Culte şi 

Patrimoniu şi s-a concretizat în completarea, în fiecare localitate, a unor fişe, concepute de V. 

Deleanu, pentru fiecare monument, considerat important, din acest punct de vedere. Acţiunea, 

începută în 2004 continuă în prezent, urmărindu-se cuprinderea tuturor localităţilor din judeţ, 

eventual se revine uneori, pentru a se consemna schimbările intervenite.  

În continuare se vor adăuga rezultatele recente ale repertorierii patrimoniului prin 

cercetările de teren actuale. 

 

Cota Titlul dosarului Autorul 

evaluării 

Anii 

extremi 

Nr. 

file 

1. Catalogul instrumentarului pis-cicol din M.T.P. din 

Dumbrava Sibiului (dactiloscript). 

Dan 

Munteanu 
 68 

2. Unelte agricole din colecţiile M.T.P. din Dumbrava 

Sibiului- catalog selectiv (mss.). 

Constantin 

Popa 

1979 31 

3. “Tehnologii şi instrumentar cu caracter tradiţional 

pentru pre-lucrarea laptelui la români”-catalogul 

instrumentarului pas-toral din M.T.P. din Dumbrava 

Sibiului (dactiloscript). 

Constantin 

Popa 

1985 34 

4.  Contractul C.M.N. Astra cu M. D. T., tema: 

“Cercetări pr-ivind caracteristici ale culturii materiale 

şi spirituale tradi-ţionale ale poporului român” 

(dactiloscript). 

Colectiv 1997-

1998 

159 

5. “Cercetări privind conservarea şi revitalizarea 

meşteşugurilor tradiţionale în jud. Sibiu”, tema A 2, 

etapa II-pictura pe sticlă- (dactiloscript). 

Aurelia 

Marcu 

1998 23 

6. “Cercetări privind conservarea şi revitalizarea 

meşteşugurilor tradiţionale în jud. Sibiu”, tema B 2, 

etapa I-pictura pe sticlă în Mărginimea Sibiului 

(dactilos.) 

Aurelia 

Marcu 

1998 12 

7. “Cercetări privind conservarea şi revitalizarea Laura 1998 45 



meşteşugurilor tradiţionale în jud. Sibiu”, tema A 2, 

etapa II-confecţionarea pieselor din portul popular 

(d.). 

Rodean 

8. “Cercetări privind conservarea şi revitalizarea 

meşteşugurilor tradiţionale în jud. Sibiu”, tema B 2, 

etapa I - confecţionarea pieselor din portul popular 

(d). 

Laura 

Rodean 

1998 38 

9. “Cercetări privind conservarea şi revitalizarea 

meşteşugurilor tradiţionale în jud. Sibiu”, tema A 2, 

etapa II-fierărit (dactilos.) 

Mihail 

Blaga 

1998 23 

10 “Cercetări privind conservarea şi revitalizarea 

meşteşugurilor tradiţionale în jud. Sibiu”, tema B2, 

etapa I-fierărit (dactilosc.). 

Mihai 

Blaga 

1998 23 

11. “Cercetări privind conservarea şi revitalizarea 

meşteşugurilor tradiţionale în jud. Sibiu”, tema A 2, 

etapa II-textile (dactilosc.) 

Elena 

Beleţ 

1998 24 

12. “Cercetări privind conservarea şi revitalizarea 

meşteşugurilor tradiţionale în jud. Sibiu”, tema B 2, 

etapa I-textile (dactiloscr.)  

Elena 

Beleţ 

1998 31 

13. “Cercetări privind conservarea şi revitalizarea 

meşteşugurilor tradiţionale în jud. Sibiu”, tema A 2, 

etapa II-tâmplărie, rotărit (dactiloscript). 

Maria 

Dărăbanţ 

1998 22 

14. “Cercetări privind conservarea şi revitalizarea 

meşteşugurilor tradiţionale în jud. Sibiu”, tema B 2, 

etapa I-textile, cojocărit, pielărie (dactiloscript). 

Maria 

Dărăbanţ 

1998 22 

15. “Cercetări privind conservarea şi revitalizarea 

meşteşugurilor tradiţionale în jud. Sibiu”, tema A 2, 

etapa II-meşteşugurile rro-milor (dactiloscript). 

Florentina 

Ittu 

1998 17 

16. “Cercetări privind conservarea şi revitalizarea 

meşteşugurilor tradiţionale în jud. Sibiu”, tema B 2, 

etapa I-meşteşugurile saşi-lor de pe Valea 

Hârtibaciului (dactiloscript). 

Florentina 

Ittu 

1998 21 

17. “Cercetări privind conservarea şi revitalizarea 

meşteşugurilor tradiţionale în jud. Sibiu”- În-

curajarea şi valorificarea produselor autentice de artă 

populară prin Galeriile de A.P. ale muzeului  

(dactiloscript). 

 Ioana 

Luca 

1998 27 

18. “Cercetări privind conservarea şi revitalizarea 

meşteşugurilor tradiţionale în jud. Sibiu”, tema A 2, 

etapa II- sinteza (dactilos.) 

 Aurelia 

Marcu 

1998 37 

19. “Cercetări privind conservarea şi revitalizarea 

meşteşugurilor tradiţionale în jud. Sibiu”, tema B 2, 

etapa I- sinteza (dactilos.) 

 Aurelia 

Marcu 

1998 31 

20. Contractul C.N.M. Astra cu M.C.T din 1997/1998 

privind cercetarea instrumentarului ar-hetipal 

tradiţional (mss., dac.). 

colectiv 1997-

1998 

99 



21. “Valori arhetipale în instru-mentarul de muncă al 

popo-rului Român”, tema B1, etapa I –raport, sinteză-

,  (dactiloscr.). 

Valerie 

Deleanu, 

C.Bucur 

1998 94 

22. „Valori arhetipale în instru-mentarul tradiţional de 

muncă al poporului român în agri-cultură”, tema A1. 

catalog, (d.) 

Sebastian 

Sarsamă 

1998 46 

23. „Valori arhetipale în instru-mentarul tradiţional de 

muncă al poporului român în agri-cultură”, tema 

B1,catalog, (d.). 

Sebastian 

Sarsamă 

1998 23 

24. ”Valori arhetipale în instru-mentarul tradiţional de 

muncă al poporului român pentru creş-terea 

animalelor (instrumentar pastoral)”,tema A1, catalog 

(d.) 

Ovidiu 

Calborea-

nu 

1998 21 

25. ”Valori arhetipale în instru-mentarul tradiţional de 

muncă al poporului român pentru creş-terea 

animalelor (instrumentar pastoral)”, tema B1, catalog 

(dactiloscript). 

Ovidiu 

Calborea-

nu 

1998 28 

26. ”Valori arhetipale în instru-mentarul tradiţional de 

muncă al poporului român pentru creş-terea 

animalelor, albinărit, vânătoare, pescuit ”, tema B1, 

catalog (dactiloscript). 

Ovidiu 

Calborea-

nu 

1998 13 

27. „Valori arhetipale în instru-mentarul tradiţional de 

muncă al poporului român pentru pre-lucrarea pieilor, 

tema A1, catalog  (dactiloscrip 

.Aurel 

Rozor 

1998 27 

28. „Valori arhetipale în instru-mentarul tradiţional de 

muncă al poporului român pentru pre-lucrarea 

blănurilor şi pieilor”, tema B1, catalog  (dactiloscr.). 

Aurel 

Rozor 

1998 48 

29. „Valori arhetipale în instru-mentarul tradiţional de 

muncă al poporului român pentru  pre-lucrarea 

fierului”, tema A1, ca-talog, partea I (dactiloscript). 

Remus 

Iancu 

1998 54 

30. „Valori arhetipale în instru-mentarul tradiţional de 

muncă al poporului român pentru pre-lucrarea 

fierului”, tema B1, ca-talog, partea II  (dactiloscript). 

Remus 

Iancu 

1998 108 

31. „Valori arhetipale în instru-mentarul tradiţional de 

muncă al poporului român pentru pre-lucrarea 

lemnului”, tema A1,  catalog, partea I (dactiloscript). 

Alexandru 

Vârtej 

1998 30 

32. „Valori arhetipale în instru-mentarul tradiţional de 

muncă al poporului român pentru pre-lucrarea 

textilelor”, tema A1, catalog (dactiloscript). 

Olga Popa 1998 19 

33. „Valori arhetipale în instru-mentarul tradiţional de 

muncă al poporului român pentru pre-lucrarea 

textilelor”, catalog al obiectelor din Muzeul din 

Câmpulung Moldovenesc (d.). 

Olga Popa 1998 44 

34. „Valori arhetipare în instru-mentarul tradiţional de 

muncă în viticultură”,catalog, partea I    

(dactiloscript). 

Ilie Coltor 

Constantin

escu 

1998 57 



35. „Valori arhetipare în instru-mentarul tradiţional de 

muncă în viticultură”, catalog, partea II   

(dactiloscript). 

Ilie Coltor 

Constantin

escu 

1998 56 

36. „Valori arhetipale în instru-mentarul tradiţional de 

muncă pentru viticultură, pomicultură şi uleit”, tema 

A1, catalog (dactiloscript) 

Dumitru 

Antonie 

1998 70 

37. „Valori arhetipale în instru-mentarul tradiţional de 

lucru  în viticultură”, tema B1,catalog (dactiloscript) 

Dumitru 

Antonie 

1998 31 

38. „Instalaţii pentru zdrobit se-minţe cerealiere prin 

măcinare acţionate manual, existente în M. A .L. din 

Dumbrava Sibiu-lui-tipologie” (dactiloscript). 

Remus 

Iancu 
2001 8 

39. Valori arhetipale în instrumen-tarul tradiţional de 

muncă- catalog ţăsturi (dactiloscript). 

Ilie Coltor 

Constanti-

nescu 

2004-

2005 

38 

40. “Pătule-magazii-cămări”  -catalog (dactiloscript). Ilie Coltor 

Constanti-

nescu 

2005 29 

41. Raport privind rezultatele acti-vităţii de cercetare –

dezvoltare obţinute în baza contractului nr. 5803/2003 

şi AD 3/2004(d) 

Valeriu 

Olaru 

2004-

2006 

9 

42. Instrumentar pastoral tradițional din colecțiile M.T.P.: 

Catalog (mss.) 

Constantin 

Popa 

1984 194 

43. Contractul de cercetare încheiat cu MCT privind 

conservarea și revitalizarea meșteșugurilor 

tradiționale în județul Sibiu. Tema A2 

Colectiv 1997-

1998 
 

44. Raport privind  valorificarea lucrărilor temei 

”Cercetări privind conservarea și revitalizarea 

meșteșugurilor tradiționale în județul Sibiu”. Tema 

A2, contract nr. 2120/29.11.1997 

Aurelia 

Marcu 

1998  

45. Contractul de cercetare încheiat cu MCT privind 

conservarea și revitalizarea meșteșugurilor 

tradiționale în județul Sibiu. Tema B2 

Colectiv 1998  

46. Instrumentarul agricol în civilizația popular 

tradițională românească Tema A1 

Sebastian 

Sarsamă-

Dragomir 

  

47. Unelte cu valoare arhetipală din instrumentarul 

traditional agricol al poporului roman 

Sebastian 

Sorin 

Sarsamă 

  

48. Valori arhetipale în instrumentarul de lucru al 

poprului roman. Catalog (creșterea animalelor, 

pescuit, albinărit, vânătoare) 

Ovidiu 

Calborean

u 

  

49. Cercetări privind caracteristici ale civilizației 

materiale și spiritual tradiționale din România. 

Sinteza. tema A1 Etapa II 

Valer 

Deleanu 

1998  

50. Raport de cercetare repertoriere patrimoniu rural : 

Poiana Sibiului 

Elena 

Găvan 

2018 5 



51. Raport de cercetare repertoriere patrimoniu rural : 

Tilișca : 

- meșteri activi 

- rețete gastronomice 

plante cultivate în zonă 

Elena 

Găvan 

2018 4 

52. Raport de cercetare repertoriere patrimoniu rural : 

Cașolț și Nucet :  

- meșteri activi 

- rețete gastronomice 

- plante cultivate în zonă 

Elena 

Găvan 

2018 4 

53. Raport de cercetare repertoriere patrimoniu rural: 

Săcădate :  

- meșteri activi 

- rețete gastronomice 

- plante cultivate în zonă 

Elena 

Găvan 

2018 2 

54. Raport privind realizarea programului : ”Patrimoniul 

cultural din sudul Transilvaniei, repertorierea 

patrimoniului cultural al județului Sibiu” 

Corneliu 

Bucur; 

Valer 

Deleanu, 

Mirela 

Lebu 

2004 7 

   

 



REPERTORIERE PATRIMONIU 

(Bibliorafturi) 

 

 

 

Satul AGÂRBICIU, comuna Axente Sever: 

a.Monumente religioase şi funerare . 

b.Case, gospodării . 

c.Porţi . 

d.Punţi, poduri . 

e.Ateliere, instalaţii . 

f.Fortificaţii . 

g.Fântâni, izvoare . 

h.Edificii publice . 

Valer Deleanu   

Comuna APOLDU DE JOS: 

a.Monumente religioase  şi funerare . 

b.Case, gospodării . 

c.Porţi . 

d.Punţi, poduri . 

e.Ateliere, instalaţii . 

f.Fortificaţii . 

g.Fântâni, izvoare . 

h.Edificii publice . 

Valerie Deleanu   

Comuna ARPAŞU DE JOS: 

a.Monumente religioase şi funerare (19 file). 

b.Case, gospodării (46 file). 

c.Porţi (0file). 

d.Punţi, poduri (1 filă). 

e.Ateliere, instalaţii (4 file). 

f.Fortificaţii (0 file). 

g.Fântâni, izvoare (1 filă). 

h.Edificii publice (11 file). 

Valerie Deleanu, Marius 

Gherghel 
       

2006 

82 

Satul ARPAŞU DE SUS, comuna Arpaşu de 

Jos: 

a.Monumente religioase şi funerare . 

b.Case, gospodării . 

c.Porţi . 

d.Punţi, poduri . 

e.Ateliere, instalaţii (file). 

f.Fortificaţii . 

g.Fântâni, izvoare . 

h.Edificii publice . 

Valerie Deleaanu  2006  

Oraşul AVRIG: 

 a.Monumente religioase şi funerare . 

b.Case, gospodării . 

c.Porţi . 

Valerie Deleanu   



d.Punţi, poduri . 

e.Ateliere, instalaţii . 

f.Fortificaţii . 

g.Fântâni, izvoare . 

h.Edificii publice . 

Comuna AXENTE SEVER: a.Monumente 

religioase şi funerare . 

b.Case, gospodării . 

c.Porţi . 

d.Punţi, poduri . 

e.Ateliere, instalaţii . 

f.Fortificaţii . 

g.Fântâni, izvoare . 

h.Edificii publice . 

Valerie Deleanu  

 



Satul BOIŢA, oraşul Tălmaciu: 

a.Monumente religioase şi funerare . 

b.Case, gospodării . 

c.Porţi . 

d.Punţi, poduri . 

e.Ateliere, instalaţii . 

f.Fortificaţii . 

g.Fântâni, izvoare . 

h.Edificii publice . 

Valerie Deleanu, Ciprian 

Popa 

  

Satul BRADU, oraşul Avrig: 

a.Monumente religioase şi funerare . 

b.Case, gospodării . 

c.Porţi . 

d.Punţi, poduri . 

e.Ateliere, instalaţii . 

f.Fortificaţii . 

g.Fântâni, izvoare . 

h.Edificii publice . 

Valerie Deleanu, Ciprian 

Popa 

  

Satul BUNGARD, comuna Şelimbăr: 

a.Monumente religioase şi funerare (8 file). 

b.Case, gospodării (32 file). 

c.Porţi (4 file). 

d.Punţi, poduri (0 file). 

e.Ateliere, instalaţii (3 file). 

f.Fortificaţii (0 file). 

g.Fântâni, izvoare (5 file). 

h.Edificii publice (2 file). 

Valerie Deleanu      2005 54 

Satul CAŞOLŢ,comuna Roşia: 

a.Monumente religioase şi funerare . 

b.Case, gospodării . 

c.Porţi . 

d.Punţi, poduri . 

e.Ateliere, instalaţii . 

f.Fortificaţii . 

g.Fântâni, izvoare . 

h.Edificii publice . 

Valerie Deleanu, Marius 

Streza 

 2010  

Comuna CÂRŢA: 

a.Monumente religioase şi funerare (6 file). 

b.Case, gospodării (39 file). 

c.Porţi (0 file). 

d.Punţi, poduri (0 file). 

e.Ateliere, instalaţii (3 file). 

f.Fortificaţii (1 filă). 

g.Fântâni, izvoare (2 file). 

h.Edificii publice (6 file). 

Valerie Deleanu, Marius 

Gherghel 

     2005 51 

Comuna CÂRŢIŞOARA: Valerie Deleanu, Marius      2005 49 



a.Monumente religioase şi funerare (15 file). 

b.Case, gospodării (27 file). 

c.Porţi (2 file). 

d.Punţi, poduri (0 file). 

e.Ateliere, instalaţii (22 file). 

f.Fortificaţii (file).  

g.Fântâni, izvoare (file). 

h.Edificii publice (file). 

Gherghel 



Satul CISNĂDIOARA, oraşul Cisnădie: 

a.Monumente religioase şi funerare (3 file). 

b.Case, gospodării (71 file). 

c.Porţi (0file). 

d.Punţi, poduri (6 file). 

e.Ateliere, instalaţii (1 filă). 

f.Fortificaţii (1 filă). 

g.Fântâni, izvoare (11 file). 

h.Edificii publice (2 file). 

Valerie Deleanu      2008  95 

Satul COLUN, comuna Porumbacu de Jos: 

a.Monumente religioase şi funerare (10 file). 

b.Case, gospodării (10 file). 

c.Porţi (3 file). 

d.Punţi, poduri (0 file). 

e.Ateliere, instalaţii (1 filă). 

f.Fortificaţii (0 file). 

g.Fântâni, izvoare (5 file). 

h.Edificii publice (2 file). 

Valerie Deleanu, Marius 

Gherghel 

      

2005 

 30 

Oraşul COPŞA MICĂ: 

a.Monumente religioase şi funerare . 

b.Case, gospodării . 

c.Porţi .  

d.Punţi, poduri . 

e.Ateliere, instalaţii . 

f.Fortificaţii . 

g.Fântâni, izvoare . 

h.Edificii publice . 

Valerie Deleanu   

Satul CORNĂŢEL, comuna Roşia: 

a.Monumente religioase şi funerare . 

b.Case, gospodării . 

c.Porţi . 

d.Punţi, poduri . 

e.Ateliere, instalaţii . 

f.Fortificaţii . 

g.Fântâni, izvoare . 

h.Edificii publice . 

Valerie Deleanu, Marius 

Streza 

  

Comuna CRISTIAN:  

a.Monumente religioase şi funerare . 

b.Case, gospodării . 

c.Porţi . 

d.Punţi, poduri . 

e.Ateliere, instalaţii . 

f.Fortificaţii . 

g.Fântâni, izvoare . 

h.Edificii publice . 

Valerie Deleanu 

Marius Streza 

  

Satul FÂNTÂNELE (CA-COVA), oraşul Valerie Deleanu, Marius     2007 82 



Sălişte: 

a.Monumente religioase şi funerare ( 18 file). 

b.Case, gospodării ( 31 file). 

c.Porţi ( 13 file). 

d.Punţi, poduri ( 0 file). 

e.Ateliere, instalaţii ( 5 file). 

f.Fortificaţii ( 0 file). 

g.Fântâni, izvoare ( 7 file). 

h.Edificii publice ( 8 file). 

Gherghel Mirela Lebu, 

Izabela Micloş, Radu 

Păreanu 

Satul FOFELDEA, comuna Nocrich: 

a.Monumente religioase şi funerare . 

b.Case, gospodării . 

c.Porţi . 

d.Punţi, poduri . 

g.Fântâni, izvoare . 

h.Edificii publice . 

Valerie Deleanu  2013 102 

Satul GALEŞ, oraşul Sălişte: 

a.Monumente religioase şi funerare ( 9 file). 

b.Case, gospodării ( 45 file). 

c.Porţi ( 1 file). 

d.Punţi, poduri ( 3 file). 

e.Ateliere, instalaţii ( 3 file). 

f.Fortificaţii ( 0 file). 

g.Fântâni, izvoare ( 4 file). 

h.Edificii publice ( 4 file). 

Valerie Deleanu, Carmina 

Maior 

   2007 69 

Satul GLÂMBOACA, oraşul Avrig: 

a.Monumente religioase şi funerare ( 9 file). 

b.Case, gospodării ( 42 file). 

c.Porţi ( 4 file). 

d.Punţi, poduri ( 0 file). 

e.Ateliere, instalaţii ( 0 file). 

f.Fortificaţii ( 0 file). 

g.Fântâni, izvoare ( 3 file). 

h.Edificii publice ( 3 file). 

Valerie Deleanu, Marius 

Gherghel 

      

2005 

  61 

Comuna GURA RÂULUI: 

a.Monumente religioase şi funerare ( 21 file). 

b.Case, gospodării ( 171 file). 

c.Porţi ( 6 file). 

d.Punţi, poduri ( 5 file). 

e.Ateliere, instalaţii ( 11 file). 

f.Fortificaţii ( 0 file). 

g.Fântâni, izvoare ( 3 file). 

h.Edificii publice ( 11 file). 

Valerie Deleanu, Marius 

Gherghel Ilie Coltor, Radu 

Păreanu 

      

2006 

228 

Comuna JINA: 

a.Monumente religioase şi funerare . 

b.Case, gospodării . 

Valerie Deleanu   



c.Porţi . 

d.Punţi, poduri . 

e.Ateliere, instalaţii . 

f.Fortificaţii . 

g.Fântâni, izvoare . 

h.Edificii publice . 



Comuna LOAMNEŞ: 

a.Monumente religioase şi funerare ( 4 file). 

b.Case, gospodării ( 23 file). 

c.Porţi ( 0 file). 

d.Punţi, poduri ( 0 file). 

e.Ateliere, instalaţii ( 1 file). 

f.Fortificaţii ( 0 file). 

g.Fântâni, izvoare ( 1 file). 

h.Edificii publice ( 6 file).  

Valerie Deleanu      2006  35  

Satul MÂNDRA, comuna Loamneş: 

a.Monumente religioase şi funerare ( 4 file). 

b.Case, gospodării ( 10 file). 

c.Porţi ( 0 file). 

d.Punţi, poduri ( 0 file). 

e.Ateliere, instalaţii ( 0 file). 

f.Fortificaţii ( 1 file). 

g.Fântâni, izvoare ( 1 file). 

h.Edificii publice ( 3 file). 

Valerie Deleanu     2006  19 

Satul MÂRŞA, oraşul Avrig: 

a.Monumente religioase şi funerare . 

b.Case, gospodării . 

c.Porţi . 

d.Punţi, poduri . 

e.Ateliere, instalaţii . 

f.Fortificaţii . 

g.Fântâni, izvoare . 

h.Edificii publice . 

Valerie Deleanu   

Comuna MIERCUREA SIBIULUI: 

a.Monumente religioase şi funerare . 

b.Case, gospodării . 

c.Porţi . 

d.Punţi, poduri . 

e.Ateliere, instalaţii . 

f.Fortificaţii . 

g.Fântâni, izvoare . 

h.Edificii publice . 

Valerie Deleanu   

Satul MOHU, comuna Şelimbăr: 

a.Monumente religioase şi funerare ( 13 file). 

b.Case, gospodării ( 50 file). 

c.Porţi ( 0 file). 

d.Punţi, poduri ( 0 file). 

e.Ateliere, instalaţii ( 5 file). 

f.Fortificaţii ( 0 file). 

g.Fântâni, izvoare ( 4 file). 

h.Edificii publice ( 7 file). 

Valerie Deleanu, Elena 

Streza 

     2005  72 

Satul MOTIŞ, comuna Valea Viilor: V.Deleanu  2013 58 



a.Monumente religioase şi funerare . 

b.Case, gospodării . 

c.Porţi . 

d.Punţi, poduri . 

e.Ateliere, instalaţii . 

f.Fortificaţii . 

g.Fântâni, izvoare . 

h.Edificii publice . 



Satul NOU ROMÂN, comuna Arpaşu de 

Jos: 

a.Monumente religioase şi funerare ( 14 file). 

b.Case, gospodării ( 38 file). 

c.Porţi ( 0 file). 

d.Punţi, poduri ( 0 file). 

e.Ateliere, instalaţii ( 2 file). 

f.Fortificaţii ( 0 file). 

g.Fântâni, izvoare ( 5 file). 

h.Edificii publice ( 4 file). 

Valerie Deleanu, Marius 

Gherghel 

    2005  59 

Oraşul OCNA SIBIULUI: 

a.Monumente religioase şi funerare . 

b.Case, gospodării . 

c.Porţi . 

d.Punţi, poduri . 

e.Ateliere, instalaţii . 

f.Fortificaţii . 

g.Fântâni, izvoare . 

h.Edificii publice . 

Valerie Deleanu   

Comuna ORLAT: 

a.Monumente religioase şi funerare ( 23 file). 

b.Case, gospodării ( 123 file). 

c.Porţi ( 2 file). 

d.Punţi, poduri ( 10 file). 

e.Ateliere, instalaţii ( 14 file). 

f.Fortificaţii ( 12 file). 

g.Fântâni, izvoare ( 2 file). 

h.Edificii publice ( 8 file). 

Valerie Deleanu, studenţi.          

2007 

194 

Comuna POIANA SIBIULUI: 

a.Monumente religioase şi funerare . 

b.Case, gospodării . 

c.Porţi . 

d.Punţi, poduri . 

e.Ateliere, instalaţii . 

f.Fortificaţii . 

g.Fântâni, izvoare . 

h.Edificii publice . 

Valerie Deleanu. Marius 

Gherghel Mirela Lebu,Ion 

Fulea, Remus Iancu, Radu 

Părean, Izabela Micloş 

  

Satul POIENIŢA, comuna Cârţa: 

a.Monumente religioase şi funerare ( 6 file). 

b.Case, gospodării ( 9 file). 

c.Porţi ( 2 file). 

d.Punţi, poduri ( 0 file). 

e.Ateliere, instalaţii ( 1 file). 

f.Fortificaţii ( 0 file). 

g.Fântâni, izvoare ( 4 file). 

h.Edificii publice ( 3 file).    

Valerie Delenu, Marius 

Gherghel 

    2007  25 



Comuna POPLACA: 

a.Monumente religioase şi funerare ( 10 file). 

b.Case, gospodării ( 142 file). 

c.Porţi ( 7 file). 

d.Punţi, poduri ( 1 filă). 

e.Ateliere, instalaţii ( 3 file). 

f.Fortificaţii ( 0 file). 

g.Fântâni, izvoare ( 12 file). 

h.Edificii publice ( 4 file). 

Valerie Deleanu, Ilie Coltor, 

Radu Părean 

     2008 169 

Comuna PORUMBACU DE JOS: 

a.Monumente religioase şi funerare ( 12 file). 

b.Case, gospodării ( 138 file). 

c.Porţi ( 3 file). 

d.Punţi, poduri ( 0 file). 

e.Ateliere, instalaţii ( 6 file). 

f.Fortificaţii ( 1 filă). 

g.Fântâni, izvoare ( 1 filă). 

h.Edificii publice ( 8 file). 

Valerie Deleanu      2006 169 

Satul PORUMBACU DE SUS, comuna 

Porumbacu de Sus: 

a.Monumente religioase şi funerare ( 14 file). 

b.Case, gospodării ( 57 file). 

c.Porţi ( 2 file). 

d.Punţi, poduri ( 0 file). 

e.Ateliere, instalaţii ( 2 file). 

f.Fortificaţii ( 0 file). 

g.Fântâni, izvoare ( 0 file). 

h.Edificii publice ( 4 file). 

Valerie Deleanu       

2007 

 79 

Satul PRISLOP, comuna Răşinari: 

a.Monumente religioase şi funerare ( 2 file). 

b.Case, gospodării ( 18 file). 

c.Porţi ( 0 file). 

d.Punţi, poduri ( 0 file). 

e.Ateliere, instalaţii ( 0 file). 

f.Fortificaţii ( 0 file). 

g.Fântâni, izvoare ( 3 file). 

h.Edificii publice ( 2 file). 

Valerie Deleanu       

2005 

 25 

Comuna RACOVIŢA: 

a.Monumente religioase şi funerare ( 9 file). 

b.Case, gospodării ( 51 file). 

c.Porţi ( 1 file). 

d.Punţi, poduri ( 5 file). 

e.Ateliere, instalaţii ( 5 file). 

f.Fortificaţii ( 1 file). 

g.Fântâni, izvoare ( 4 file). 

h.Edificii publice ( 4 file). 

Valerie Deleanu, Marius 

Gherghel 

       

2006 

 80 



Comuna RĂŞINARI: 

a.Monumente religioase şi funerare ( 52 file). 

b.Case, gospodării ( 90 file). 

c.Porţi ( 9 file). 

d.Punţi, poduri ( 5 file). 

e.Ateliere, instalaţii ( 8 file). 

f.Fortificaţii ( 1 file). 

g.Fântâni, izvoare ( 18 file). 

h.Edificii publice ( 7 file). 

Valerie Deleanu       

2005 

190 

Satul (cătunul) RĂŞINARI-TRĂINEI: 

a.Monumente religioase şi funerare ( 3 file). 

b.Case, gospodării ( 19 file). 

c.Porţi ( 2 file). 

d.Punţi, poduri ( 0 file). 

e.Ateliere, instalaţii ( 1 filă). 

f.Fortificaţii ( 0 file). 

g.Fântâni, izvoare ( 2 file). 

h.Edificii publice ( 1 filă). 

Valerie Deleanu       

2005 

  28 

Comuna RÂUL SADULUI: 

a.Monumente religioase şi funerare . 

b.Case, gospodării . 

c.Porţi . 

d.Punţi, poduri . 

e.Ateliere, instalaţii . 

f.Fortificaţii . 

g.Fântâni, izvoare . 

h.Edificii publice . 

Valerie Deleanu , Marius 

Ghrghel, Marius. Streza 

2006-

1010 

 

Satul ROD, comuna Tilişca: 

a.Monumente religioase şi funerare ( 19 file). 

b.Case, gospodării ( 63 file). 

c.Porţi ( 7 file). 

d.Punţi, poduri ( 1 filă). 

e.Ateliere, instalaţii ( 3 file). 

f.Fortificaţii ( 0 file). 

g.Fântâni, izvoare ( 11 file). 

h.Edificii publice ( 3 file). 

Valerie Deleanu      2008 107 

RUDĂRIA 

a.Monumente religioase şi funerare . 

b.Case, gospodării . 

c.Porţi . 

d.Punţi, poduri . 

e.Ateliere, instalaţii . 

f.Fortificaţii . 

g.Fântâni, izvoare . 

h.Edificii publice . 

   

Satul RUSCIORI, comuna Şu-ra Mică: Valerie deleanu , Oana  2010  



a.Monumente religioase şi funerare . 

b.Case, gospodării . 

c.Porţi . 

d.Punţi, poduri . 

e.Ateliere, instalaţii . 

f.Fortificaţii . 

g.Fântâni, izvoare . 

h.Edificii publice . 

Burcea 



Comuna SADU: 

a.Monumente religioase şi funerare . 

b.Case, gospodării . 

c.Porţi . 

d.Punţi, poduri . 

e.Ateliere, instalaţii . 

f.Fortificaţii . 

g.Fântâni, izvoare . 

h.Edificii publice . 

Valerie Deleanu 

Marius Streza  

 2007  

Satul SĂCĂDATE, oraşul Avrig: 

a.Monumente religioase şi funerare ( 15 file). 

b.Case, gospodării ( 69 file). 

c.Porţi ( 0 file). 

d.Punţi, poduri ( 0 file). 

e.Ateliere, instalaţii ( 1 filă). 

f.Fortificaţii ( 0 file). 

g.Fântâni, izvoare ( 10 file). 

h.Edificii publice ( 5 file). 

Valerie Deleanu      2007 105 

Satul SĂCEL, oraşul Sălişte: 

a.Monumente religioase şi funerare ( 8 file). 

b.Case, gospodării ( 68 file). 

c.Porţi ( 0 file). 

d.Punţi, poduri ( 2 file). 

e.Ateliere, instalaţii ( 0 file). 

f.Fortificaţii ( 0 file). 

g.Fântâni, izvoare ( 5 file). 

h.Edificii publice ( 4 file). 

Valerie Deleanu    2006  87 

Oraşul SĂLIŞTE: 

a.Monumente religioase şi funerare ( 35 file). 

b.Case, gospodării ( 173 file). 

c.Porţi ( 2 file). 

d.Punţi, poduri ( 2 file). 

e.Ateliere, instalaţii ( 7 file). 

f.Fortificaţii ( 1 filă). 

g.Fântâni, izvoare ( 16 file). 

h.Edificii publice ( 22 file). 

Valerie Deleanu     2006 258 

Satul SĂRATA, comuna Porumbacu de jos: 

a.Monumente religioase şi funerare ( 10 file). 

b.Case, gospodării ( 40 file). 

c.Porţi ( 6 file). 

d.Punţi, poduri ( 5 file). 

e.Ateliere, instalaţii ( 2 file). 

f.Fortificaţii ( 0 file). 

g.Fântâni, izvoare ( 3 file). 

h.Edificii publice ( 2 file). 

Valerie Deleanu     2005  68 

Satul SĂSĂUŞ, comuna Chirpăr: Valerie Deleanu  2013 41 



a.Monumente religioase şi funerare . 

b.Case, gospodării . 

c.Porţi . 

d.Punţi, poduri . 

e.Ateliere, instalaţii . 

f.Fortificaţii . 

g.Fântâni, izvoare . 

h.Edificii publice . 



Satul SCOREIU, comuna Po-rumbacu de 

Jos: 

a.Monumente religioase şi funerare ( 15 file). 

b.Case, gospodării ( 69 file). 

c.Porţi ( 3 file). 

d.Punţi, poduri ( 6 file). 

e.Ateliere, instalaţii ( 2 file). 

f.Fortificaţii ( 0 file). 

g.Fântâni, izvoare ( 2 file). 

h.Edificii publice ( 7 file). 

Valerie Deleanu     2006 104 

Satul SEBEŞU DE JOS, comuna Turnu 

Roşu: 

a.Monumente religioase şi funerare ( 12 file). 

b.Case, gospodării ( 77 file). 

c.Porţi ( 0 file). 

d.Punţi, poduri ( 2 file). 

e.Ateliere, instalaţii ( 3 file). 

f.Fortificaţii ( 0 file). 

g.Fântâni, izvoare ( 3 file). 

h.Edificii publice ( 6 file). 

Valerie Deleanu     2007 103 

Satul SEBEŞU DE SUS, comuna Racoviţa: 

a.Monumente religioase şi funerare ( 13 file). 

b.Case, gospodării ( 60 file). 

c.Porţi ( 2 file). 

d.Punţi, poduri ( 1 filă). 

e.Ateliere, instalaţii ( 6 file). 

f.Fortificaţii ( 0 file). 

g.Fântâni, izvoare ( 4 file). 

h.Edificii publice ( 4 file). 

Valerie Deleanu      2006  90 

Satul SIBIEL, oraşul Sălişte: 

a.Monumente religioase şi funerare ( 20 file). 

b.Case, gospodării ( 84 file). 

c.Porţi ( 25 file). 

d.Punţi, poduri ( 5 file). 

e.Ateliere, instalaţii ( 6 file). 

f.Fortificaţii ( 1 filă). 

g.Fântâni, izvoare ( 12 file). 

h.Edificii publice ( 5 file). 

Valerie Deleanu      2007 158 

Comuna ŞEICA MARE: 

a.Monumente religioase şi funerare . 

b.Case, gospodării . 

c.Porţi . 

d.Punţi, poduri . 

e.Ateliere, instalaţii . 

f.Fortificaţii . 

g.Fântâni, izvoare . 

Valerie deleanu   



h.Edificii publice . 



Comuna ŞELIMBĂR: 

a.Monumente religioase şi funerare ( 8 file). 

b.Case, gospodării ( 43 file). 

c.Porţi ( 1 filă). 

d.Punţi, poduri ( 0 file). 

e.Ateliere, instalaţii ( 0 file). 

f.Fortificaţii ( 0 file). 

g.Fântâni, izvoare ( 3 file). 

h.Edificii publice ( 7 file). 

Valerie Deleanu      2008  62 

Oraşul TĂLMACIU: 

a. Clase patrimoniale, liste pe categori, 

poziţionarea în planul localităţii ( 15 file). 

b.Monumente religioase şi funerare ( 8 file). 

c.Case, gospodării ( 57 file). 

d.Porţi ( 2 file). 

e.Punţi, poduri ( 1 filă). 

f.Ateliere, instalaţii ( 2 file). 

g.Fortificaţii ( 2 file). 

h.Fântâni, izvoare ( 2 file). 

i.Edificii publice ( 10 file). 

j.Ilustraţii (  ). 

Valerie Deleanu      2008  84 

Satul TĂLMĂCEL, oraşul Tălmaciu: 

a.Clase patrimoniale, liste pe categori, 

poziţionarea în planul localităţii ( 15 file). 

b.Monumente religioase şi funerare ( 11 file). 

c.Case, gospodării ( 43 file). 

d.Porţi ( 2 file). 

e.Punţi, poduri ( 7 file). 

f.Ateliere, instalaţii ( 4 file). 

g.Fortificaţii ( 0 file). 

h.Fântâni, izvoare ( 13 file). 

i.Edificii publice ( 5 file). 

j.Ilustraţie (100 file). 

Valerie Deleanu       

2009 

200  

Comuna TILIŞCA: 

a.Clase patrimoniale, liste pe categori, 

poziţionarea în planul localităţii  

b.Monumente religioase şi funerare ( 15 file). 

c.Case, gospodării ( 59 file). 

d.Porţi ( 3 file). 

e.Punţi, poduri ( 12 file). 

f.Ateliere, instalaţii ( 2 file). 

g.Fortificaţii ( 2 file). 

h.Fântâni, izvoare ( 7 file). 

i.Edificii publice ( 5 file). 

j.Ilustraţii (   file). 

Valerie Deleanu, Carmina 

Maior 

     2008 105 

Comuna TURNU ROŞU: Valerie Deleanu      2008 124 



a.Clase patrimoniale, liste pe categori, 

poziţionarea în planul localităţii (   file). 

b.Monumente religioase şi funerare ( 19 file). 

c.Case, gospodării ( 66 file). 

d.Porţi ( 1 filă). 

e.Punţi, poduri ( 3 file). 

f.Ateliere, instalaţii ( 5 file). 

g.Fortificaţii ( 0 file). 

h.Fântâni, izvoare ( 23 file). 

i.Edificii publice ( 7 file). 

j.Ilustraţii (   file). 



Satul VALE, oraşul Sălişte: 

a.Clase patrimoniale, liste pe categori, 

poziţionarea în planul localităţii (   file). 

b.Monumente religioase şi funerare ( 8 file). 

c.Case, gospodării ( 62 file). 

d.Porţi ( 12 file). 

e.Punţi, poduri ( 0 file). 

f.Ateliere, instalaţii ( 1 filă). 

g.Fortificaţii ( 0 file). 

h.Fântâni, izvoare ( 8 file). 

i.Edificii publice ( 3 file). 

j.Ilustraţii (   file). 

Valerie Deleanu      2007  94 

Comuna VALEA VIILOR: 

a.Clase patrimoniale, liste pe categori, 

poziţionarea în planul localităţii (   file). 

b.Monumente religioase şi funerare ( 10 file). 

c.Case, gospodării ( 49 file). 

d.Porţi ( 1 filă). 

e.Punţi, poduri ( 0 file). 

f.Ateliere, instalaţii ( 2 file). 

g.Fortificaţii ( 0 file). 

h.Fântâni, izvoare ( 2 file). 

i.Edificii publice ( 5 file). 

j.Ilustraţii (   file). 

Valerie Deleanu 2006 69 

Satul VESEUD, comuna Slimnic: 

a.Clase patrimoniale, liste pe categori, 

poziţionarea în planul localităţii (   file). 

b.Monumente religioase şi funerare . 

c.Case, gospodării . 

d.Porţi . 

e.Punţi, poduri . 

f.Ateliere, instalaţii . 

g.Fortificaţii . 

h.Fântâni, izvoare . 

i.Edificii publice . 

j.Ilustraţii (   file). 

Valerie Deleanu 2010  

Satul VEŞTEM, comuna Şelimbăr: 

a.Clase patrimoniale, liste pe categori, 

poziţionarea în planul localităţii (   file). 

b.Monumente religioase şi funerare ( 13 file). 

c.Case, gospodării ( 36 file). 

d.Porţi ( 0 file). 

e.Punţi, poduri ( 1 filă). 

f.Ateliere, instalaţii ( 3 file). 

g.Fortificaţii ( 0 file). 

h.Fântâni, izvoare ( 2 file). 

Valerie Deleanu       

2005 

 58 



i.Edificii publice ( 3 file). 

j.Ilustraţii (   file). 

Dosar cu Cd uri cu imagini din localităţile 

repertoriate. 

   

     


