
 

Intrebări frecvente 

• Câte biserici fortificate există în Transilvania și unde sunt situate? 

Exista cca. 180 de biserici fortificate în România. Ele sunt unice în lume atât prin diversitatea lor, 
cât și prin spațiul geografic restrâns în care se află, și anume în județele Hunedoara, Alba, Sibiu, 
Brașov, Mureș, Bistrița-Năsăud și Harghita. Toate se află în zona locuită de sașii transilvăneni, 
zona care incepea in vest la Orăștie și se întindea în est până la Dărăușeni. 

• Care sunt bisericile fortificate care fac parte din patrimoniul UNESCO? 

Din patrimonial UNESCO fac parte bisericile fortificate respectiv biserici-cetate Saschiz (jud. 
Mureș), Viscri (jud. Brașov), Prejmer (jud. Brașov), Biertan (jud. Sibiu), Valea Viilor (jud. Sibiu), 
Câlnic (jud. Alba) precum și cetatea din Sighișoara (cu Biserica din Deal și Biserica Mănăstirii). 
Toate se afla în patrimonial Bisericii Evanghelice din Romania. Biserica-cetate Darjiu, jud. 
Harghita este monument UNESCO, dar nu se afla în patrimoniul Bisericii Evanghelice. 

• Care biserici fortificate pot fi vizitate pe baza pașaportului de vacanță? 

În județul Sibiu: Biertan, Axente Sever, Cristian, Cisnădie, Hosman, Cârța, Mediaș, Moșna, 

Cisnădioara, Turnișor-Sibiu, Stejărișu, Dupuș, Valea Viilor. 

În județul Brașov: Bărcut, Cincu, Hărman, Cincșor, Biserica Neagră Brașov, Seliștat, Prejmer. 

În județul Alba: Sebeș 

În județul Mureș: Archita, Biserica din Deal Sighișoara, Apold. 

• Care este starea de intreținere a bisericilor fortificate? 

75% dintre bisericile fortificate sunt partial deteriorate și în pericol de distrugere. Nu mai există 
suficienți enoriași evanghelici sași în comunele respective care să le intrețină, așa cum au făcut-
o de-a lungul istoriei. Starea lor de degradare este diferită: Unele s-au prăbușit deja (Velt), 
altele au fost vandalizate partial sau în întregime (Dobârca).  

• Care este aportul instituțiilor statului în întreținerera acestui patrimoniu? 



Există programul național de restaurare (http://inp.org.ro/images/pdf/PNR-2012.pdf) prin care 
a fost restaurată de exemplu biserica-cetate din Drăușeni. Legislația în vigoare este greoaie și 
nu permite nici măcar măsuri de întreținere fără proiectare și avizare completa (Legea 
422/2001). Un asemenea proiect tehnic ajunge ușor la 15.000 Euro. Pentru a schimba ceva 
trebuie însă sume mult mai mari. Prin hotărâri de consilii județene și locale se pot însă atribui 
sume pentru întreținerea bisericilor fortificate. Un exemplu pozitiv este orașul Bistrița, unde 
prin aportul direct al Consiliului Municipal s-a reconstruit, dupa un incendiu, turnul și s-a refăcut 
acoperișul. Insă astfel de exemple sunt foarte rare pentu că la nivel local nu se percepe 
importanța culturală și turistică a unei biserici fortificate.  

 Ce face Biserica Evanghelică pentru a intretine acest patrimoniu cultural reprezentat de 
bisericile fortificate?  

In principal, Biserica Evanghelică se ocupa de întreținerea și astfel de menținerea bisericilor 
fortificate prin forțele proprii și ale întregii comunități evanghelice – munca enoriașilor, 
inițiative locale, promovarea acestui patrimoniu pe plan internațional, mai ales in Germania. De 
asemenea, ea atrage parteneri și fonduri în cooperare pentru întreținerea bisericilor fortificate, 
însă eforturile Bisericii Evangehice, ale enoriașilor evanghelici și ale partenerilor nu fac față 
amplorii fenomenului de deteriorare al acestui patrimoniu.  

• Ce exemple de parteneriat si cooperare exista cu Biserica Evanghelica?  

In general nu există un câștig financiar imediat de pe urma unui asemenea parteneriat. Dar 
există exemple de buna practică: Cetatea din Câlnic a fost preluata de academicianul Marius 
Porumb, Biserica-cetate din Dealu Frumos de Factultatea de Arhitectură Ioan Mincu, Bucuresti 
și unele biserici din județul Bistrița-Năsăud de către Biserica Ortodoxă Română. Partnerii 
internaționali sunt diverse fundații precum Hermann-Niermann-Stiftung (diverse programe), 
Deutsche Bundestiftung Umwelt/Fundatia Germană pentru Mediu (Axente Sever), Edith-
Haberland-Wagner-Stiftung (Cisnadie), Siebenbuergisch-Saechsische Stiftung (Prejmer, Biertan). 

De asemenea, s-au atras cca. cinci milioane EUR din fonduri europene (POR Axa 5, Dezvoltarea 
si promovarea turismulu) pentru restaurarea a 18 biserici fortificate – este cel mai mare proiect 
in desfășurare în momentul de față.   

La fel, asociațiile din Germania ale sașilor emigrați (Heimatortsgemeinschaften - HOG) se 
implică prin forțe proprii în întreținerea unor biserici-cetăți. 

• Câți turiști vizitează bisericile fortificate din Transilvania? 

Nu exista încă o statistică coerentă, dar există anumite repere. Astfel, Biserica Neagră care se 
află bine pozitionată turistic, a fost vizitată în 2012 de 180.000 de turiști. La acest număr se 
adaugă înca 20.000 de spectatori ai concertelor estivale. Biserica Neagră din Brașov este un 
exemplu de succes turistic.  

Pe de-alta parte, tot in anul 2012, Biserica din Deal din Sighișoara a avut doar 30.000 vizitatori, 
iar Biserica mânăstirii din Sighișoara doar 15.000. In sate, cea mai vizitată biserica-cetate este 
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cea din Prejmer cu 35.000 de turiști urmata de Biertan cu 30.000 de turiști. Cetatea din 
Cisnadioara numără numai 12.000 de vizitatori, iar Cisnadie sau Cincsor si mai putin - numai 
câte 6.000. Biserica fortificată din Valea Viilor, monument UNESCO, a fost vizitată de doar 
1.000 de persoane, jumătate din ele din România.  

Tinând cont de toate acestea se pot aproxima 300.000 de vizitatori, din care însă Bisericii Negre 
îi revin 2/3. Toate aceste biserici fortificate reprezintă însă un potențial turistic imens pentru 
România – daca este promovat și altfel valorificat.   



Câți vizitatori ai bisericilor fortificate sunt din România? 

La obiectivele din orașe - Brașov, Sighișoara, Sibiu - ponderea este favorabila turismului intern 
cu 60%. La obiectivele rurale - Prejmer, Biertan - ponderea este favorabilă turismului extern cu 
60%, majoritatea turiștilor venind din Germania. 

• Care este profilul turiștilor pe care mizați și ce puteți sa le oferiți? 

Vizitatorii noștri sunt interesați de cultură, natură si oameni - ele se îmbină perfect în cadrul 
bisericilor fortificate. Pe lângî hotelurile și pensiunile particulare, Biserica Evanghelica are case 
de oaspeți în satele respective. Oferta culturală a bisericilor fortificate este impresionantă prin 
varietate - de la concerte de orgă, serbări câmpenești, acțiuni pentru copii până la posibilitatea 
de a te întâlni cu oamenii din zona, pentru a le asculta poveștile de viată. In zone mai dezvoltate 
din punct de vedere turistic - Viscri, Cisnadioara, Cristian, Apold – oferim mâncare tradițională 
chiar în cetate, excursii cu căruțe, meșteșug tradițional. De asemenea, oferim experiențe de a 
descoperi natura din zona respectivă prin drumeții pe trasee marcate – pe jos sau cu bicicleta -
între sate si cetăți (zona Mediaș). 

• Ce obiective are inițiativa Bisericii Evanghelice C. A. din România “Descoperă sufletul 

Transilvaniei”? 

• Obiectivele sunt multiple, enumerăm doar cele mai importante:  
• Introducerea a cât mai multor biserici fortificate în circuitul touristic și – prin aceasta – 
susținerea economiei locale; 
• Profesionalizarea serviciilor turistice (bilete de intrare, program de vizitare, calificare 
personal, cazare); 
• Promovarea pe plan internațional și național a bisericilor fortificate si implicit a zonelor 
unde se afla acestea (presă, târguri, internet); 
• Diversificarea ofertei turistice/culturale în bisericile fortificate (expoziții, concerte, 
serbari); 
• Extinderea sezonului de vizitare a bisericilor fortificate (pe termen scurt: pana in 
noiembrie). 

 
• De ce ați ales sloganul “Descoperă sufletul Transilvaniei”? 

Turismul pe care îl promoveaza Biserica Evanghelică este un turism cultural, tocmai “de suflet”. 
La fel – fiind vorba de biserici – ne adresam celor cu sensibilitate spirituală. Este un brand 
integrativ, care nu se rezumă exclusiv la patrimoniul săsesc, acesta este pentru noi doar punctul 
de plecare. Pot fi incluse și obiective ale naturii sau obiective culturale care depășesc spațiul 
săsesc. Unele sunt deja incluse în traseele promovate (mărginimea Sibiului, mânăstirea 
ortodoxa Sâmbăta de Sus), nefiind parte directă în proiect. Incercăm să indicăm cu brandul 
“Descoperă sufletul Transilvaniei” acea zonă interculturală și autentică pe care Lucian Blaga o 
definea din perspectiva sa ca spațiu mioritic. 


