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�Ţara Haţegului

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului „Sântămăria 
Orlea - Autoportret european. Natură şi cultură în Ţara Haţegului”, 
finanţat de Ministerul Culturii şi Cultelor – Administraţia Fondului 
Cultural Naţional, sesiunea de finanţare nr 1/2005. 

Coordonator de proiect:  Alexandru Andrăşanu

Instituţii partenere în proiect

 Muzeul Ţăranului Român – instituţie coordonatoare
 Universitatea Bucureşti – Centrul GeoMedia
 Şcoala Generală Sântămăria Orlea
 Primăria şi Consiliul Local Sântămăria Orlea

Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului, dincolo de rolul său în 
conservarea patrimoniului natural şi cultural, constituie un mijloc de a pătrunde 
în tărâmul fabulos al legăturilor nevăzute şi pline de simboluri dintre spaţiul 
fizic şi cel spiritual, pe care comunitatea l-a construit generaţie de generaţie.  
Această carte este parte dintr-o întreprindere mai largă, menită să ducă la 
înţelegerea spiritului locului şi să stimuleze iniţiative şi resurse în păstrarea 
identităţii Ţării Haţegului.
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Sântămăria Orlea este o comună din cuprinsul 
Geoparcului Dinozaurilor Ţara Haţegului - structură nou 
creată in vederea conservării patrimoniului natural, cultural 
şi istoric, din această parte a ţării româneşti - în care locurile 
semnificative pentru istoria geologică sunt strâns alăturate 
celor care ilustrează epoci ale istoriei civilizaţiei, anume Evul 
Mediu şi Epoca modernă, din sudul Transilvaniei. Pe teritoriul 
comunei se află primele locuri, pe valea Sibişelului, de la 
Săcel şi Sânpetru, în care, în urmă cu peste un secol, a fost 
semnalată prezenţa dinozaurilor, deveniţi prin importanţa lor 
ştiinţifică, un simbol al Ţării Haţegului.

Intrarea în comună, fie ca aceasta se face dinspre 
Petroşani sau dinspre Haţeg, oferă priveliştea  a două edificii 
monumentale: Biserica in stil gotic, din secolul al XIII-lea 
şi Castelul familiei cneziale Cândea, din secolul al XV-lea, 
trecut prin mai  multe  prefaceri până la forma actuală.

Sântămăria Orlea este astfel un loc important pentru 
cunoaşterea trecutului, mai vechi sau mai recent, a ţinuturilor 
haţegane, iar această cunoaştere susţine atragerea turiştilor în 
scopul cunoaşterii şi păstrării valorilor naturale şi culturale.

Prin conţinutul său cuprizător şi variat, prin forma atractivă 
de prezentare, acest ghid turistic constituie un îndrumător 
util oferit vizitatorilor, care vor avea astfel posibilitatea 
cunoaşterii comunei Sântămăria Orlea sub multiplele sale 
valenţe: naturale, istorice, culturale, a tradiţiilor folclorice şi 
meşteşugăreşti.

 Prof  dr Dan Grigorescu

Prefaţa
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Ghidul este adresat celor 
interesaţi de un turism 

inteligent, educativ, care respectă 
natura şi cultura locală, doritori 
să guste rafinamentul unei vieţi 
tradiţionale rurale dar şi să 
participe la bunăstarea comunităţii 
gazdă. 

Ghidul este dedicat comunei 
Sântamaria Orlea şi nu are 
pretenţia de a epuiza informaţiile, 
ci doar de a stârni interesul. 
Turistul este invitat să participe 
el însuşi la crearea unei povesti 
a locurilor vizitate. Informaţii 
suplimentare vor fi oferite de 
oamenii locului, de centrele de 
informare, ghizii şi paginile web 
ale Parcului Naţional Retezat, 
Parcului Natural Grădiştea 
Muncelului – Cioclovina şi 
Geoparcului Dinozaurilor Ţara 
Haţegului.

Într-o formă prietenoasă şi 
modernă sunt introduse noile 
concepte ce reunesc obiective 
şi activităţi turistice sub nume 
generice, inspirate din limba 
vorbită odată in zonă: latina.

Terra - Povestea Pământului - 
este povestea rocilor, a fosilelor, 
a peisajelor ce vă poartă intr-
o călătorie în timp, în lumile 
geologice dispărute în urmă cu 
milioane de ani.

Natura - Povestea vieţii – este 
o călătorie în lumea plantelor 
şi animalor ce populează acum 
dealurile si munţii din zona. Un 
loc aparte este rezervat zonelor ce 
permit privitorului să se desfete 
cu peisajele rurale (Visum).

Fabula - Povestea oamenilor si a 
locurilor, a ceea ce poate fi 

descoperit, tradiţiile, sărbătorile 
ce dăinuie incă. 

Aegis - Povestea monumentelor, 
locuri de adăpost, in sens larg, 
prezintă monumentele de 
arhitectură, religioasă, culturaleă 
dar si arhitectura tradiţionala, a 
satelor haţegane.

Utilizarea ghidului este 
foarte simplă, poveştile vorbesc 
despre pământ, viaţă, oameni 
şi monumente explicând de ce 
dinozaurii din Haţeg erau pitici, 
ce animale şi plante deosebite 
se pot observa şi unde, cum se 
poate recunoaşte o gospodărie 
tradiţională sau când a fost 
construită biserica din Sânpetru. 
În momentul în care povestea 
ajunge la un lucru important, ce 
poate fi văzut sau vizitat, acesta 
este marcat pe hărţile ajutătoare.

Despre ghid
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Cum se ajunge in Ţara 
Haţegului

Ţara Haţegului este o 
renumită zonă istorică, situată in 
sud – vestul Transilvaniei, intr-o 
zonă depresionară a Carpaţilor 
Meridionali, judeţul Hunedoara.

Accesul rutier este foarte 
facil, Ţara Haţegului aflându-se 
la intersecţia drumului european 
E 64 ce vine din Ungaria şi a 
drumului european E 79 ce vine 
din Bulgaria. Axele importante din 
zonă sunt: Haţeg – Sarmizegetusa 
– Caransebeş (DN 68), Haţeg – 
Petroşani (DN 66), Hateg – Deva 
şi Haţeg – Hunedoara.

Pe calea feroviară se poate 
ajunge pe magistrala 200 Bucureşti 
– Timişoara. Venind din BucureştiVenind din Bucureşti 
există trenuri directe până la 
Subcetate şi Ohaba de sub Piatră.

Cele mai apropiate aeroporturi 
sunt Aeroportul Internaţional 
Timişoara, 175 km şi aeroporturile 
naţionale Cluj, 210 km şi Sibiu, 
134 km.

Comuna Sîntămăria Orlea

Comuna are un farmec aparte 
oferit de diversitatea celor nouă 
sate care o compun: Balomir, 
Bărăştii Haţegului, Bucium, 
Ciopeia, Sîntămăria Orlea, 
Sânpetru, Săcel,  Subcetate şi 
Vadu.

Balomir - pe Valea Mare, 
afluentul drept al Streiului, în care 
se varsã aproape de confluenţa 
dintre Râul Mare şi valea Streiului. 
Drumul antic roman care venea 
de la Sarmizegetusa trecea prin 
acest defileu, străbătut acum şi de 
calea ferată Simeria – Subcetate 
-Petroşani. Localitatea este 
menţionată în 1451 cu numele 
Balamer, iar in 1687 Balomir, 
cuvânt de origine slavă, Balomir.

Bărăştii Haţegului - pe 
renumitul drum roman al lui 
Traian, la confluenţa văii Drăgaciu 
cu valea Sibişel. Denumirea vine 
de la antroponimul Bar. Este 
atestat la anul ���� cu numele de 
Baresth.

Sântămaria Orlea
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Bucium Orlea - în zona de defileu 
a Streiului, aval de Balomir. ToponimulToponimul 
are la bază apelativul „bucium” - butuc 
rămas la rădăcinã dupã tăierea unui 
copac. Bucium evocă vremuri străvechi 
în care populaţia băştinaşă tăia pădurea 
pentru a crea spaţii pentru adăposturi, 
locuri de arătură sau fâneţe.

Ciopeia - pe  şoseaua Simeria 
– Haţeg – Petroşani, aproape de malul 
Streiului. Numele satului a cunoscut 
o serie de transformări în decursul 
timpului: 1453 - Thopal, Chopal; 1494 
- Chapolya ; 1498 - Chepee, Chepey, 
Cheppey ; 1733 - Tsopeia. Toponimul 
provine de la numele de familie 
Ciopei.

Sântămăria Orlea - între văile 
Râul Mare şi Sibişel. Numele localităţii 
este compus din numele Sfintei Maria 
(hramul bisericii) şi Orlea - denumirea 
dealului care domină întreaga regiune. 
Este o aşezare veche, menţionată 
documentar din anul 1363. Din anul 
���7 localitatea devine proprietate a 
familiei Căndea, devenită nobiliă, prin 
participarea membrilor ei la luptele 
împotriva turcilor.

Sânpetru este aproape unit cu 
satul Săcel, dar în amonte de acesta. 
Ambele sate urmăresc malul stâng al 
văii Sibişel. 

Subcetate - in defileul Streiului. 
Numele satului provine de la cetatea, 
sau mai bine zis  de la turnul de veghe 
de pe dealul Orlea, pe stâncile căruia 
este aşezat. Comunitatea de aici este 
una din cele mai vechi din ţinut, iar pe 
la 1855 este menţionatã în documente 
ca fiind în întregime iobăgită.

Vadu - în lungul malului stîng al 
Râului Mare. Este aproape unit cu satul 
Nălaţ fiind deseori numite împreună 
Nălaţ-Vad.

Despre ghid
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Povestea Pamântului

“Avem oase de dinozauri care in alte părti 
nu s-au mai descoperit. �nainte de primul�nainte de primul 
război mondial, baronul Nopcea se ocupa cu 
aşa ceva, umbla pe dealuri pe aici. Oamenii 
de mult o ştiut, şi poate tot de la el o fi ştiut 
că sunt oase de la animale, dar oamenii au 
reţinut atât: că sunt oase de la uriaşi, şi aşa 
am auzit şi eu din copilărie” (Doenel Vulc, 
Sânpetru)

Povestea Pâmântului ne poartă 
într-o calatorie în timp, călătorie ce 
începe în Era Paleozoică şi poate chiar 
mai înainte, atunci cînd  munţii ce 
înconjoară acum Bazinul Haţeg nu se 
formaseră încă. Rocile metamorfice, 
aşa cum sunt gnaisele, micaşisturile, 
şisturile sericitoase, clacarele cristaline,  
au o vechime ce poate depaşi 500 de 
milioane de ani. Ele pot fi uşor observate 
în munţii ce înconjoară depresiunea dar 
şi în dealurile de la Subcetate, Ciopeia, 
Prislop sau Răchitova. 

Granitele, formate spre sfirşitul Erei 
Paleozoice şi larg răspândite în Retezat, 
sunt uşor de identificat, mai ales prin 
blocurile desprinse, transportate şi 
rulate de apele râurilor. Folosite în 
construcţia gardurilor, a grajdurilor 
sau a caselor, dau un aspect particular 
aşezărilor din lungul râurilor ce vin din 
Munţii Retezat. 

Călătoria în timp continuă în Era 
Mezozoică, atunci când zona făcea 
parte dintr-o insulă înconjurată de o 
mare tropicala cu recifi de corali, lucru 
dovedit de rocile sedimentare intilnite 
azi: calcare, gresii, argile cu intercalaţii 
de cărbuni şi resturi de plante. Pe seama 
calcarelor, ce pot fi observate mai ales 
în zona estică,  s-a format şi bauxita, 
încă prezentă la Ohaba Ponor.

Terra
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Ne putem imagina cum timp 
de zeci de milioane de ani marea 
şi uscatul au alternat continuu, 
mărturie fiind rocile cu resturi 
fosile marine şi continentale, 
acum deformate şi ridicate odată 
cu formarea Munţilor Carpaţi care 
începe la sfirşitul Erei Mezozoice. 
Tot acum, în insula Haţegului, au 
trăit unii dintre ultimii dinozauri. 
Pe raza comunei Sântămăria Orlea 
au fost descrise primele resturi de 
dinozauri, ulterior acestea fiind 
semnalate şi la Toteşti, Tuştea, 
Pui 

Rocile vulcanice din partea 
vestică a Bazinului Haţeg, precum 
şi din zona Rusca Montană, şi 
din alte regiuni ale Carpaţilor 
Meridionali de Vest şi a Munţilor 
Apuseni, sunt mărturia unor 
importante manifestări vulcanice 
contemporane cu dinozaurii.

Înaintam în timp, în călătoria 
noastră imaginara şi ajungem 
în Era Neozoica. Rocile de vârstă  

Paleocen - Miocen inferior sunt 
roci sedimentare formate, în 
cea mai mare parte, în condiţii 
de acumulare continentale, 
cele mai frecvent intilnite sunt 
conglomeratele, gresiile, argilele 
ce pot pot fi uşor observate în 
apropierea localităţilor Merişor, 
Crivadia şi Clopotiva. Fosilele 
gasite sunt resturi de animale 
de apă dulce, dar şi marine, 
precum şi resturile unui craniu 
aparţinând unui mamifer primitiv: 
Crivadiatherium, denumit aşa 
după localitatea Crivadia, unde a 
fost descoperit. 

Din Miocenul mediu, apele 
marine inundă, pentru un ultim 
scurt episod, regiunea Bazinului 
Haţeg. Rocile formate atunci 
conţin resturi de gastropode şi 
bivalve. Ridicarea, în Miocen, 
a întregului bloc al Carpaţilor 
Meridionali a avut impact şi in 
Bazinul Haţeg, care devine o zonă 
continentală, ridicată, aşa cum 
este şi azi.

Ultimele sedimente impo-
rtante s-au format în decursul 
glaciaţiunilor cuaternare, când 
catenele Carpaţilor au suferit un 
proces continuu de ridicare şi au 
fost acoperite de gheţari. TeraseleTerasele 
principalelor râuri din depresiune 
se formează în acest interval de 
timp, fiind şi cele mai noi roci.

Dinozaurii
Ceea ce particularizează, 

din punct de vedere naturalistic, 
Ţara Haţegulu faţă de alte regiuni 
ale ţării şi îi conferă valoare 
ştiinţifică la nivel mondial, sunt 
resturile fosile ale dinozaurilor, 

Terra
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care la sfarşitul Erei Mezozoice, 
supranumită şi Era Dinozaurilor, 
trăiau pe acest teritoriu. Prezenţa  
fosilelor de dinozauri, în zona 
Haţegului, a fost semnalată  înca 
din ultimii ani ai secolului al XIX-
lea, cel care i-a studiat şi i-a făcut 
cunoscuţi întregii lumi ştiinţifice: 
Franz Nopcsa, devenit, prin 
studiile sale,  cunoscut la nivel 
mondial. An de an, primăvara, 
apele Sibişelului, ce curg pe lânga 
satele Săcel şi Sânpetru scoteau la 
iveală oase de dinozauri. Adunate 
de săteni, erau duse la conacul 
familiei nobiliare Nopcsa, care 
stapânea  o mare parte din 
pamânturile Ţării Haţegului, 
şi studiate de Franz Nopcsa,i studiate de Franz Nopcsa, 
proaspăt absolvent al Facultăţii de 
Ştiinţe Naturale de la Viena.

Franz Nopcsa părăseşte 
regiunea dupa primul război 
mondial, iar marea sa colecţie 
de oase de dinozauri a fost 
preluată de Muzeul Britanic de 
Istorie Naturală din Londra, 
iar o  parte a intret în posesia 
Institutului Geologic Maghiar de 
la Budapesta.

Timp de 60 de ani depozitele 
fosilifere cu dinozauri din Bazinul 
Haţeg nu au mai facut obiectul 
unor cercetări paleontologice de 
amploare.  Cercetările au fost 
reluate in anul �977 de catre 
profesorul Dan Grigorescu, pe 
atunci lector la Universitatea din 
Bucureşti, cercetari continuate 
neintrerupt, vară de vară, ce au 
condus, in timp, la constituirea 
unei imagini detaliate asupra  
biodiversităţii de la sfarşitul 
perioadei cretacice pe teritoriul 

transilvan. La activităţile de 
studiu în teren, s-a alăturat cu 
mult elan echipei, în primii ani 
după 1977, Ioan Groza, diplomat 
in geografie şi cercetător la 
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi 
Romane din Deva. Rezultatul 
muncii sale fiind realizarea  
valoroasei colecţii paleontologice 
a muzeului. Cercetările au fost 
interdisciplinare şi în colaborări 
cu specialisti din SUA, Franţa, 
Canada, Marea Britanie, Belgia, 
Austria. Studiile paleontologice, 
completate de analize 
sedimentologice şi geochimice, au 
permis reconstituirea condiţiilor 
de viaţă ale dinozaurilor. 

Magyarosaurus dacus, dinosaur 
ierbivor, patruped, cel mai mare 
dinozaur descoperit in zonă. 
Putea atinge 8 - 9 m lungi

Între cele mai notabile 
rezultate ale cercetărilor se înscrie 
descoperirea mai multor specii de 
dinozauri carnivori, de talie foarte 

Sântămaria Orlea



Hatzegopteryx tambema,

Ţara Haţegului

Terra

mica, sub 1,5 m, dimensiunile 
reduse fiind o caracteristică 
generală a speciilor descoperite 
aici, datorată teritoriului restrâns 
al insulei din Oceanului Tethys, 
in care au trăit (cca.70000 km²). 
Studiul micilor dinozauri carnivori, 
necunoscuţi lui Nopcsa a fost 
descris, de curând; într-o teză de 
doctorat de către Zoltan Csiki de 
la Universitatea din Bucureşti.

O descoperire importantă o 
constituie cuiburile cu ouă şi pui 
de dinozauri, micile mamifere 
din grupul, complet disparut, 
al Multituberculatelor, precum 
şi un pterosaurian Hatzegopteryx 
tambema, o reptilă zburătoare 
gigant, într-o  lume a “dinozaurilor 
pitici”.

Elopteryx nopcsai este un mic 
dinozaur carnivor, cu o înalţime 
de 1m, ce vâna în grup. Probabil 
corpului lui era acoperit cu pene, 
membrii grupul căruia îi aparţine   
aflându-se  la originea păsări

Telmatosaurus transsylvanicus, di-
nozaur ierbivor, de aproape 2 m, 
ce trăia în vecinătatea apei. De laDe la 
această specie se cu cunosc resturi 
ale scheletului, cuiburi de ouă şi 
oase ale puilor.

12 Ghid de câlatorie



��Ţara Haţegului

Povestea vieţii

“�n desele mele călătorii întreprinse 
în lungul şi latul scumpului nostru 
Ardeal, am căutat în câteva rânduri 
şi acea parte a lui, care se numeşte 
Ţara Haţegului. Frumos e Ardealul 
fără măsură, dar în el mai frumos este 
tocmai acest colţ, care din vechi şi până 
astăzi se cheamă aşa. Şi de ar fi să am 
putere bucuros aş mai călca o dată acest 
adevărat rai pământesc...”. 

(Ion Pop Reteganul, Din Tara 
Haţegului)

 Dintre toate zonele 
din România aici se regăsesc, la 
o scară redusă, aproape toate 
formele de relief, se întâlnesc 
majoritatea habitatelor, peisajele 
sunt variate, iar plantele cu flori, 
animalele, insectele şi în special 
fluturii impresionează prin număr 
şi diversitate.

Clima este tipică depresiunilor 
intramontane, temperatura medie 
anuală este în jur de 8ºC. Primele 
zile de îngheţ apar treptat, uneori 
la mijlocul lunii octombrie, iar 
ultimele pot fi la începutul lunii 
mai. Ploile sunt relative abundente, 
media anuală este de 720 mm, 
iar în lunile iulie şi august, sunt 
de multe ori torenţiale. RegimulRegimul 
vânturilor este neregulat dar 
predomină circulaţia vest – est, 
cu viteze moderate. În comuna 
Sîntămăria Orlea, pe văile Râului 
Mare şi Streiului, apar frecvent 
fenomene de ceaţă din cauza 
conformaţiei depresiunii.

Cel mai important râu este 
Streiul ce izvorăşte din Munţii 
Şureanu, de la o altitudine de 

1794 m şi curge pe latura estică 
a depresiunii. El adună apele 
celorlalte râuri principale: Râul 
Mare cu Galbena şi Sibişel, Paroş, 
Râul Alb şi râul Bărbat, toate pe 
partea stângă.

 Pe Râul Mare sunt 
amenajate patru lacuri de 
acumulare ce constituie zone de 
observaţie pentru păsări şi locuri 
de recreere pentru turism.

 Pe teritoriul comunei 
Sântămăria Orlea se află punctul 
cel mai jos ca altitudine din zonă 
şi corespunde confluenţei râurilor 
Galbena, Sibişel, Râul Mare cu 
Streiul, înainte de defileul format 
de acestea spre nord. În imediata 
apropiere a satelor Vadu şi 
Sântămăria Orlea se află ultimul 
lac de acumulare de pe Râul 
Mare.

Natura
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Biodiversitatea regiunii este strâns legată 
de zonele de vegetaţie dispuse sub formă de 
amfiteatru, din cauza reliefului de depresiune. 
Se formează astfel mai multe centuri de 
vegetaţie şi habitatele speciale ce corespund 
fiecăreia. Coborând dinspre munte spre 
centrul depresiunii se întâlnesc cinci etaje de 
vegetaţie:

- pajişti alpine peste 1800 m cu păiuş şi 
afin;

- pădure de conifere între 1200 – 1800 m 
uneori un amestec de fag, scoruş păsăresc şi 
brad;

- pădure de fag între 800 şi 1200 m, 
amestecat cu specii similare ca teiul, ulmul, 
frasinul, de multe ori formând un mozaic cu 
păşuni şi fâneţe;

- pădure de stejar, pajişti şi terenuri agricole 
la altitudini mai mici de 800 m.

Fauna este caracterizată printr-o bogăţie 
deosebită de specii. În secolul al �VIII-leaÎn secolul al XVIII-lea 
zona era cunoscută ca un paradis al vânătorii 
de animale pentru blană. Majoritatea speciilor 
de mamifere din România sunt întâlnite şi 
în Ţara Haţegului. Astfel, dintre speciile de 
interes cinegetic există cerbul, capra neagră, 
căprioara, precum şi marile carnivore - ursul, 
lupul, râsul. Liliecii sunt bine reprezentaţi şi 
trebuie ocrotiţi conform legisalţiei europene 
– de fapt sunt specii utile în combaterea 
dăunătorilor pe cale naturală (biologică) şi nu 
au nimic în comun cu poveştile de groază în 
care apar. 

 Păsările sunt de asemena foarte 
bine reprezentate: bufniţa, muscarul pitic, 
codobatura, sfrânciocul, barza, şi multe altele. 
Unele specii au dispărut recent, în ultimul 
secol, cum s-a întâmplat cu vulturii pleşuvi.

Reptilele şi amfibienii se găsesc de 
asemenea în număr mare, specii deosebite fiind 
tritonul cu creastă, broasca de mlaştină, vipera, 
şopârla cenuşie, şopârla de munte. Majoritatea 
speciilor sunt de asemenea ocrotite prin 
legislaţia actuală, unele – cum ar fi salamandra, 
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broaştele ţestoase şi altele – fiind protejate la 
nivel european.

O atracţie aparte o reprezintă cele 145 de 
specii de fluturi de zi ce pot fi întâlnite aici, 
în diverse tipuri de habitate, ele reprezentând 
peste 75% din fluturii de zi semnalaţi în 
România. Odată cu topirea zăpezii, în primele 
zile însorite de primăvară timpurie apar speciile 
care au hibernat în stadiul de adult (fluture) 
- lămâiţa, urzicarul, sau mantia-de-doliu, iar 
ultimele albiliţe întârziate zboară până toamna 
târziu, spre finele lui octombrie. Majoritatea 
fluturilor zobară însă în zilele calde din mai-
iulie, când într-o zonă favorabilă, cu vegetaţie 
mozaicată, cât mai naturală, se pot observa 
chiar şi peste 30 de specii într-o singură zi. 
Şi printre fluturi există specii ocrotite la nivel 
european, care ridică valoarea Ţării Haţegului 
în conservarea naturii.

Speciile de plante cu impor-tanţă 
ştiinţifică deosebită sunt protejate în cadrul 
unor rezervaţii  cum sunt cele descrise în 
continuare.

Mlaştina de la Peşteana este o colmatare 
subrecentă cu specii  de Drosera rotundifolia, 
plantă carnivora (roua cerului).

Calcarele de Faţa Fetei , în amonte de satul 
Clopotiva cu speecii de Centaurea retezatensi, 
Hepatica transsilvanica, Hepatica media, 
Leontopodium alpinum, Lilium jankae, Aconitum 
antihora.

Vârful Poienii, de la Ohaba de sub Piatră, 
cu specii de plantagină, Plantago holosteum, şi 
locul clasic pentru Astragallus onobrycnis var.
lineariforicus.

Pădurea Slivuţ , lîngă Haţeg. În stratul ierbos 
al pădurii s-au identificat speciile: Croccus 
banaticus, Melampyrum bihariense şi Lembotropis 
nigricans. Din anul 1958, în zonă s-a creat o 
rezervaţie cu zimbri.

Fâneţele cu narcise de la Nucşoara, cuprinde 
asociaţii hidrofile cu  Peucedanum rochelianum. 
Are un aspect peisagistic desebit datorat 
populaţiilor de narcise, Narcissus stellaris.

Sântămaria Orlea
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Povestea oamenilor

„Nedeea, la noi în sat, era la 23 
aprilie la sărbătoarea lui Sf. Gheorghe.Gheorghe. 
Dar acum nu se mai serbează. Oamenii 
pregăteau mâncăruri deosebite în oale 
mari de pământ, oale de praznic, căci se 
făcea mâncare pentru neamuri. Veneau 
toate neamurile din satele vecine în 
vizită, de Nedee. Aşa ajungeau rudele 
să se şi cunoască, să se întâlnească şi 
să ştie unul de altul. Toate satele aveau 
Nedee.”(Doenel Vulc, Sânpetru).

Oamenii
Comuna Sântămăria Orlea 

este un exemplu de convieţuire şi 
coexistenţă a diferitelor grupuri 
etnice de români, maghiari, italieni, 
rromi şi a diferitelor grupuri 
religioase de ortodocşi, catolici de 
ambele rituri şi neoprotestanţi.

  O incursiune în istoria 
locuirii arată că primii străini care 
s-au stabilit în Ţara Haţegului, 
veniţi se pare în urma cuceririi 
maghiare, sunt pecenegii, Valea 
Peceneaga din Clopotiva şi satul 
Nălaţ trădează, prin toponimele 
lor, existenţa în aceste locuri a 
grupurilor de pecenegi. Secuii 
îşi fac şi ei simţită prezenţa în 
secolul al �III-lea, fiind amintite 
în documente două aşezări noi 
de colonişti la Sântămăria Orlea. 
La începutul secolului al XVI-
lea, familia Kendeffy, din Râu de 
Mori, aduce din Ţara Românească 
15 sălaşuri de ţigani zlătari. Mult 
mai târziu, în jurul anului 1900, 
statisticile consemnează prezenţa 
câtorva familii de evrei, precum 
şi a unui grup de sârbi şi greci la 
Baru Mare (Sârboveni). Italienii 

au ajuns în zonă în urmă cu 
aproape un secol, pentru a munci 
la exploatarea masei lemnoase de 
pe domeniul contelui Kendeffy 
Gavrilă, pe Valea Râului Mare. 
O parte dintre muncitori s-au 
repatriat în timpul primului război 
mondial, dar familii întregi de etnici 
italieni au rămas la Sântămăria 
Orlea, Haţeg, Clopotiva şi Râu 
de Mori. Localnicii îi poreclesc 
“scărpeţi”, de la “scarpeti” - un 
fel de încălţăminte din postav. 
În tot acest timp, obiceiurile 
italienilor s-au contopit cu cele ale 
localnicilor. 

Familii nobiliare
Familia Nopcea este una 

dintre cele mai celebre din 
toată Transilvania fiind atestată 
documentar din 1367. NumeleNumele 
familiei, Nopchia, care înseamnă 
“Noapte”, a fost maghiarizat 
după 1701 devenind Nopcsa. Cu 
toate astea, în 1848 Laszlo (Vasile) 
Nopcsa încă se considera român 
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şi participa la Adunarea Naţională 
a românilor de la Blaj. 

 Vasile Nopcsa a fost 
un personaj foarte interesant 
prin biografia lui de-a dreptul 
spectaculoasa. Despre el se spune 
ca a fost celebrul tâlhar Faţă 
Neagră, un soi de haiduc, care 
noaptea, ataca nobilii bogaţi şi îi 
ajuta pe săraci. 

Scriitorul maghiar Jokay 
Mor, cu câţiva ani înaintea lui 
Bram Stoker, publica “Sarmanii 
bogati”, un roman în care acţiunea 
se petrece în zona Haţegului. 
Personajul central este baronul 
Hatzegy, un tâlhar supranumit 
şi Faţă Neagră. Asemănarea 
dintre acest personaj şi baronul 
Laszlo Nopcsa este atât de mare 
încât mulţi i-au identificat pe cei 
doi, mai ales că după apariţia 
romanului, familia Nopcsa a avut 
doua procese cu scriitorul, pe 
care le-a pierdut. Mai mult Vasile 
Nopcsa a dispărut de la domiciliul 
din Săcel. 

Familia Cândea, devenită 
Kendeffy este cea care a influenţat 
puternic viaţa economică, socială 
şi culturala a zonei timp de mai 
multe secole. Proprietăţile sale 
se intindeau pe zeci de mii de 
hectare iar multe din clădirile 
din Sântămăria Orlea, intre care 
celebrul castel, au fost construite 
de aceasta. Semnificativa este 
inscripţia de la intrarea în castel 
unde se păstrează şi blazonul 
familiei:

“Cladirea pe care tu, oaspe, o ai în 
faţa ochilor este renumită nu atât prin 
măreţia lucrării şi podoabe, ci mai mult 
prin înlesnirea unei sălăşluiri tihnite. 

Cu ajutorul lui Dumnezeu insuşi, cel 
Preaânalt şi Preamărit, cârmuitor al 
celor dumnezeieşti şi al celor omeneşti, 
stăpân peste soarta, fără de care în 
zadar ne trudim, într-un ceas bun 
a zidit-o Alexius Kendeffi, comite 
de Râu de Mori, sfetnicul şi omul de 
încredere în treburile interne şi externe 
ale Sfintei împărăţii chesarice, al regelui 
şi apostolicei maiestăţi, mai ales al 
principelui Transilvaniei şi laolaltş cu 
preaiubita-i soaţă, Christina, nascută 
contesa Bethlen, a inchinat-o pe aceasta, 
în urma unei făgăduinţe, lui Dumnezeu 
Atoatestotornicitor, iubiţilor copii şi 
prietenilor, in anul de Christos 1782”.

Tradiţiile locale
Peste tot mediul natural şi 

istoria oamenilor se reflectă în 
tradiţiile locului, pentru că toate 
aceste tradiţii şi obiceiuri sunt 
născute din necesitate. În comuna 
Sântămăria Orlea, ca şi în restul 
Ţării Haţegului, majoritatea 
obiceiurilor au dispărut o dată 
cu trecerea timpului, multe şi-au 
pierdut utilitatea (multe obiceiuri 
agrare, de exemplu) iar altele au 

Sântămaria Orlea
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fost pur şi simplu depăşite în mod 
natural prin modernizarea vieţii 
de la sat. Legătura tradiţională cu 
pământul s-a rupt, dar mai există 
încă reminiscenţe ale acesteia, mai 
ales în satele mai izolate şi cele 
situate mai aproape de munte, 
cum sunt Balomir, Bucium-Orlea 
sau Sânpetru. Aici amprenta 
vremurilor trecute mai rămâne 
în felul în care îşi ţin oamenii 
gospodăriile, în limbaj, în bătrânii 
care nu au renunţat chiar la 
toate articolele de îmbrăcăminte 
tradiţională, în obiectele vechi 
din gospodărie folosite încă la 
diferite munci. Sunt prezente şişi 
în obiceiurile legate de sărbătorile 
religioase şi de momentele 
cruciale din viaţa unui om: 
naşterea, căsătoria şi moartea. 
Oamenii au renunţat pe rând la 
obiceiurile agrare „încununatul 
boului”, „cununa”, la cele de 
aducere a ploii „crucea”, „blojii”, 
aşa cum, fără animale, au renunţat 
la sărbătorile ţinute pentru ele. Cu 
toate acestea, nu toate urmele au 
fost şterse. 

Agricultura era cea maiimportantă 
ocupaţie a ţăranilor de aici, ei 
cultivau în special secară, cereale 
şi legume şi pentru că nu aveau de 
unde să cumpere îşi făceau toate 
cele necesare în casă. Două dintre 
alimentele de bază sunt făina de 
grâu, dar mai ales de mălai şi de 
secară şi uleiul. Astăzi în comuna 
Sântămăria Orlea se mai păstrează 
încă o moara de apă şi o presă de 
ulei. 

Îmbrăcămintea tradiţională
Îmbrăcămintea ţărănească 

din zonă păstrează elemente 
arhaice, locale, alături de care se 
află elemente împrumutate din 
ornamentaţia costumelor din 
Ţinutul Pădurenilor şi din Banat.

Câteva sărbători locqle 

XBotezatul caselor în ajun de Boboteaza, 
se “fură” busuioc şi se pune fetelor sub 
perna pentru a-şi visa ursitul
XStretenia, 2 febr. Târgul peţitului 
– târg la Haţeg
XSâmbăta morţilor – prima înainte si in 
post – se fac răcituri, plăcinte mărunte şi 
se da de pomana; nu se spală
XSântoaderul – însoţitul – o săptămâna 
in postul Paştelui – se fac brăduleţii
XMarţea cailor- nu se coase, femeile nu 
rămân singure in casa  - o marţe înainte de 
Sântoader si 3 marţi după nu se spală .
X40 de Sfinţi – 9 martie – se face foc in 
grădini, se afumă sa nu vina şerpii
XFloriile, se sfinteşte o salcie 
XPastile (3 zile) a doua zi de Paste – 
dimineaţă se merge cu stropitul şi la amiaz 
alergatul prescurii - la Sântămăria Orlea
XPastile Mici – nedee la Bucium
XArmindenul – 1 mai se pune mesteacăn 
la porţi - târg la Pui
XZiua cucului – când se aude cucul 
cântând prima data

XIspasul sau Înălţarea sau Ziua 
Eroilor, se face slujba pentru eroi, nedee 
la Ciopeia 
XJoia Verde – joia Rusaliilor – se 
împodobesc porţile cu salcie
XRusaliile, nedee la Subcetate
XLunea Rusaliilor, nedee la Sântămărie
XJoia după Rusalii – nu se spală, nu se 
lucra la grădină
XSânzienele, 24 iunie se pun sânziene 
în porţi sau se fac coroniţe care se aruncă 
pe casă
XPrecupul, 8 iulie – nu se lucră la 
câmp, nu se coase, nu se coace – pericol 
de trăznet
XZiua ursului, 1 aug. – nu se mai face 
baie în rau, nu se lucra cu animalele
XSchimbarea la faţă, 6 aug., se merge la 
cules alune, la Bărăşti
XSântămăria Mare,  târg la Haţeg
XSântămăria Mică, târg la Haţeg
XVinerea Mare – Sf. Paraschiva, 14 
oct. târg la Pui (târgul cepei)
XSf. Andrei, 10 nov. – fetele pun busuioc 
sub perna să viseze ursitul
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Costumul bărbătesc se compune 
din căciulă sau pălărie, cămaşă 
cu „barburi“ de culoare neagră, 
cioareci, curea, încălţăminte şi 
o căciulă cu fund drept numită 
„căiţă“ sau pălăria cu boruri 
mici, pătrunsă din Mărginimea 
Sibiului. Cojocul, lucrat din piele, 
avea „pieptar crăpat“ sau „pieptar 
infundat”.

Costumul femeiesc era format 
din găteala capului, complicată şi 
diferită funcţie de vârstă, cămaşă, 
două catrinţe, brâu „brăciră“ şi 
încălţăminte. Catrinţa era ţesută 
din lână aspră sau cânepă şi se 
purta foarte largă, era alcătuită 
din două piese, una la spate, mai 
lungă şi una în faţă mai scurtă, cu 
ornamentatii lineare, verticale sau 
orizontale.

Femeile purtau mijlocul încins 
cu „brâul în bâte“ şi peste acesta 
„brăcira“. Cojocul, lucrat dinCojocul, lucrat din 
piele, avea „pieptar cu gură“ sau 
„pieptar infundat”.

Hrana tradiţională

“Da’ foarte mult diferă mâncările 
de-acuma de mâncările de-acum şaizăci 
de ani, foarte mult diferă. Acu’ dacă-iAcu’ dacă-i 
dai cuiva aşa ceva zâce că eşti strâcat la 
cap, eşti nebun. �âce că eşti prost, că�âce că eşti prost, că 
eşti cel mai înapoiat om... Lumea toată 
o-nnebunit astăz’ după mâncare tot 
mai bună. Diferite gusturi să fie... Păi 
da’ nu tot în stomacu’ ăla mere ?

(Vinereana Vasiu)

Câteva sărbători locqle 

XBotezatul caselor în ajun de Boboteaza, 
se “fură” busuioc şi se pune fetelor sub 
perna pentru a-şi visa ursitul
XStretenia, 2 febr. Târgul peţitului 
– târg la Haţeg
XSâmbăta morţilor – prima înainte si in 
post – se fac răcituri, plăcinte mărunte şi 
se da de pomana; nu se spală
XSântoaderul – însoţitul – o săptămâna 
in postul Paştelui – se fac brăduleţii
XMarţea cailor- nu se coase, femeile nu 
rămân singure in casa  - o marţe înainte de 
Sântoader si 3 marţi după nu se spală .
X40 de Sfinţi – 9 martie – se face foc in 
grădini, se afumă sa nu vina şerpii
XFloriile, se sfinteşte o salcie 
XPastile (3 zile) a doua zi de Paste – 
dimineaţă se merge cu stropitul şi la amiaz 
alergatul prescurii - la Sântămăria Orlea
XPastile Mici – nedee la Bucium
XArmindenul – 1 mai se pune mesteacăn 
la porţi - târg la Pui
XZiua cucului – când se aude cucul 
cântând prima data

XIspasul sau Înălţarea sau Ziua 
Eroilor, se face slujba pentru eroi, nedee 
la Ciopeia 
XJoia Verde – joia Rusaliilor – se 
împodobesc porţile cu salcie
XRusaliile, nedee la Subcetate
XLunea Rusaliilor, nedee la Sântămărie
XJoia după Rusalii – nu se spală, nu se 
lucra la grădină
XSânzienele, 24 iunie se pun sânziene 
în porţi sau se fac coroniţe care se aruncă 
pe casă
XPrecupul, 8 iulie – nu se lucră la 
câmp, nu se coase, nu se coace – pericol 
de trăznet
XZiua ursului, 1 aug. – nu se mai face 
baie în rau, nu se lucra cu animalele
XSchimbarea la faţă, 6 aug., se merge la 
cules alune, la Bărăşti
XSântămăria Mare,  târg la Haţeg
XSântămăria Mică, târg la Haţeg
XVinerea Mare – Sf. Paraschiva, 14 
oct. târg la Pui (târgul cepei)
XSf. Andrei, 10 nov. – fetele pun busuioc 
sub perna să viseze ursitul
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Hrana, în afara evenimentelor din familie 
sau zilelor rituale, era destul de simplă şi lipsită 
de voluptate. Un inventar al reţetelor localeUn inventar al reţetelor locale 
tradiţionale ne arată un meniu adaptat zilelor 
de lucru, de post sau de sărbătoare, în consens 
cu tradiţia, practicile moştenite, posibilităţile 
locului şi experienţa individuală. Un adevarat 
inventar al reţetelor tradiţionale haţegane 
poate fi găsit în lucrarea “Vorbe şi bucate din 
Ţara Haţegului” 

Chiparcă grasă cu părădaici
Se pune unsoare în laboş [cratiţă], se adaugă ceapă 

tocată mărunt. Când ceapa e friptă pe jumătate, seapa e friptă pe jumătate, se 
pune chiparca [ardei graşi] tăiată tăieţei şi părădăicile 
[pătlăgele roşii], şi se frig împreună, amestecându-se 
mereu, până se frig. Se mănâncă cu pită. E mâncare 
de toamnă.

Lucskos káposta [Ciorbă de varză]
Lucicociu’ ăsta să face aşă : să punie apa la fert, 

cu carne, că cu aia-i bună. Puniem carnea în apă să 
fiarbă, sare, ceapă şi când îi carnea cam pă jumătate 
fiartă, atuncea tăiem varză, cât crezi că vrei să fie 
ciorba... zama, cum să zâce, că pă ungureşte aşa-i 
zâcem, zamă : mai groasă, mai subţire. Şi dup-aceia 
facem un rântaş, numai făină cu grăsime sau cu ulei. 
Şi punem puţină boia... Şi-o slobozâm cu apă. Şi p-
urmă turnăm rântaşu’ în mâncare şi potrivim de sare. 
Puniem cimbru şi mărar, potrivim de sare şi ăla-i 
lucicoşu’. 

Vinete cu menta
Vinetele se curata si se taie felii in lungul 

fructului. Se sărează, se freacă şi se pun frunze de 
mentă, căţei de usturoi, ardei iute tăiat felii. Deasupra 
se pune în funcţie de cantitate (cantităţi egale de oţet 
şi ulei) . Se lasă o zi şi o noapte la macerat în vase de 
inox sau porţelan. A doua zi se storc foarte bine , se 
aşează  în borcan frumos în rânduri, frunze de menta 
proaspete, usturoi, ardei iute feliat (rondele), peste se 
pune o vinegreta. Se toarnă deasupra o fiertura de 
ulei, oţet şi puţina apă  (în cantităţi egale) fierte cinci 
minute. Se leagă şi se pun la cămară.
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Casa tradiţională
Casa tradiţională veche era alcătuită dintr-

o singură încăpere, în care se dormea şi se 
pregătea mâncarea. Mobilierul era foarte 
puţin şi de strictă utilitate. Spaţiul tradiţional 
este conceput dual, interiorul casei fiind şi el 
împărţit în două: o jumătate aparţinând femeii, 
situată spre nord-vest şi având ca centru vatra, 
şi o jumătate masculină, centrată pe icoanele 
aşezate pe peretele dinspre răsărit. Patul, în 
care dorm mama şi copiii, este în jumătatea 
feminină a casei. Centrul casei rămâne gol şi 
rezervat sacrului: la sărbători, masa, aşezată 
sub icoane în mod obişnuit, se mută în centru. 
Pe ea se pun darurile pentru colindători, 
alimentele de sfinţit la Bobotează, mortul, 
înainte de a-şi părăsi casa. 

Prin adăugarea încă a unei încăperi casa a 
evoluat. În această situaţie, camera din dreapta 
a devenit „camera bună” şi a fost rezervată 
sacrului, pentru momente festive, sărbători, 
păstrarea zestrei fetelor şi a obiectelor 
preţioase, dar şi pentru oaspeţi. Aici nu seAici nu se 
locuieşte niciodată. În casa tradiţională cu etaj, 
sus se locuieşte, iar jos se găteşte. „Sus” devine 
partea masculină, iar „jos” cea feminină.’

În Ţara Haţegului fiecare sat a păstrat 
măcar o mică parte din povestea oamenilor. 
Din acest motiv în fiecare sat pot fi intilnite 
obiceiuri tradiţionale, chiar dacă uneori ele 
sunt mascate sau convertite la obiceiuri 
moderne. În unele sate, în special cele izolate 
sau cele muntoase, s-au conservat elemente 
de tradiţii mai numeroase şi mai importante: 
gospodării întregi cu arhitectură tradiţională, 
meşteri populari, sărbători şi altele. 

 Pe teritoriul comunei Sîntămăria 
Orlea sunt remarcabile satele Balomir şi 
Sânpetru  iar pentru cei ce vor mai mult, în 
restul Ţării Haţegului sunt foarte interesante 
satele Clopotiva, Nucşoara, Zeicani,  
Păucineşti, Sarmizegetusa, Peştera şi Uric.

Sântămaria Orlea



22 Ghid de câlatorie Ţara Haţegului

Povestea monumentelor şi 
a locurilor de adăpost

“Aici la noi, la Sântămâria, sunt 
şi zăcăminte istorice. Pe dealul TarnovoPe dealul Tarnovo 
avem o cetate de palisadă, iar pe vale 
este o aşezare romană cu denumirea de 
Gradişte. �n sat au mai fost descoperite 
foste aşezări romane ale unor nobili 
– o villa rustica si monede din perioada 
împăratului Septimius Severus şi din 
perioada lui Traian.” (Doenel Vulc,(Doenel Vulc, 
Sinpetru)

Această poveste este strâns 
legată de istorie. O istorie deosebitO istorie deosebit 
de încărcată de evenimente în 
ceea ce priveşte Ţara Haţegului. 
În mod sigur unele dintre faptele 
istorice petrecute aici sunt foarte 
vechi, preistorice. Cele mai vechi 
urme de locuire din zonă datează 
din Paleoliticul superior şi mediu 
şi au fost descoperite in Peştera 
Cioclovina Uscată, craniu de tip 
Homo sapiens fosillis (cca 28000 
ani.)

 
Aflându-se într-un loc 

strategic, între Oltenia, Banat şi 
Transilvania, Haţegul reprezenta 
o etapă importantă a cuceririi 
romane în Dacia, permitind 

accesul direct spre Munţii Şureanu 
unde se afla centrul statului dac. 
După două războaie şi multe bătălii 
crâncene, dintre care amintim pe 
cea de la Tapae – Poarta de Fier a 
Transilvaniei (în apropierea satului 
Zeicani), Dacia cade sub stăpânire 
romană. Împăratul Traian decide 
mutarea populaţiei din munţi spre 
zone mai accesibile, iar mai târziu 
se întemeiază capitala provinciei 
la Ulpia Traiana Augusta Dacica 
Sarmizegetusa.

 

În Diploma Cavalerilor Ioaniţi 
din 1247, Haţegul este amintit ca 
parte a Voievodatului lui Litovoi 
din care mai făcea parte Oltenia 
şi depresiunea Petroşani. Litovoi 
refuză să plătească tribut regelui 
maghiar. În bătălia care a urmat 
Litovoi este ucis iar fratele său 
Bărbat este luat prizonier şi apoi 
răscumpărat de ai săi. În urma 
acestor evenimente Haţegul este 
desprins din voievodat şi trecut în 
stăpânirea regatului maghiar.

 Regalitatea maghiară 
construieşte la sfârşitul secolului 
al �III-lea cetatea Haţeg, aşezată 
pe dealul Orlea ce domină partea 
de nord – est a depresiunii. În 
1317 cetatea este menţionată ca 

Aegis
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fiind centrul unui domeniu de 12 sate. Trebuie 
spus că forma de administrare „comitat” nu 
a putut fi impusă de la început iar românii îşi 
păstrau propriile instituţii administrative sub 
formă de districte aşa cum era chiar Haţegul.

 În această perioadă se construiesc 
sau se refac cetăţi pe tot cuprinsul depresiunii 
de către cnezi locali cum ar fi Cândea sau 
familia de cnezi din Râu de Mori şi tot de acum 
datează cele mai importante şi vechi biserici 
ortodoxe din Haţeg. Dintre acestea, două se 
află pe teritoriul comunei Sântămăria Orlea: 
Biserica Sântămăria Orlea (astăzi reformată) 
şi Biserica Sfântul Gheorghe din Sânpetru 
(ortodoxă).

 A urmat o perioadă în care autoritatea 
maghiară a pătruns treptat şi din ce în ce mai 
puternic în toate aspectele vieţii haţeganilor. 
Unii dintre nobilii locali isi schimbe religia 
şi intra în rândul nobilimii maghiare, familia 
Cândea devine Kendeffy, iar vechile cetăţi 
sunt înlocuite de curţi şi castele nobiliare. Cel 
mai important castel este cel din Sântămăria 
Orlea, alături de care existau altele de mai mici 
dimensiuni cum este cel de la Săcel.

Principalul centru polarizator al regiunii 
este Hategul. Localitatea apare mentionata 
documentar in anul 1247. In 1360 esteIn 1360 este 
consemnata ca district iar in ��98 este sediul 
unei cetati regale in care-şi avea resedinta 
castelanul (reprezentantul voievodului). In 
1439 capătă statut de oraş  ( oppidum)  şi  in 
1764 devine oraş grăniceres

Arhitectura traditionala
 Aspectul cel mai elocvent al istoriei 

oamenilor din Sântămăria Orlea îl constituie 
arhitectura locală, păstrată foarte bine mai 
ales în satele Balomir şi Sânpetru, unde ţăranii 
nu şi-au dărâmat casele vechi, din lemn şi 
piatră de râu, ca să le înlocuiască cu altele mai 
moderne. Casa tradiţională veche era alcătuităCasa tradiţională veche era alcătuită 
dintr-o singură încăpere, în care se dormea şi 
se pregătea mâncarea. Mobilierul 

Sântămaria Orlea
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era foarte puţin şi de strictă 
utilitate. In timp, aceasta a evoluat,In timp, aceasta a evoluat, 
prin adăugarea unei încăperi 
suplimentare. 

Majoritatea caselor erau iniţial 
din lemn în cununi orizontale, cu 
acoperiş înalt de paie. Destul deDestul de 
timpuriu, în secolul al �I�-lea, 
locul paielor l-au luat ţiglele. Din 
secolul al �I�-lea încep să apară 
casele cu două niveluri, cu arcade 
de zidărie sprijinite pe coloane sau 
pilaştri de piatră sau cărămidă, 

Pentru secolul al XX-lea este 
de notat răspândirea zugrăvelii 
colorate a pereţilor exteriori, 
galbenul, roşul, ocru, albastrul, 
verdele dând vioiciune aspectului 
general al satelor haţegane. 

Poziţia geografică şi locuirea 
intensă au avut ca rezultat o 
istorie bogată în evenimente ce a 
lăsat în urmă monumente foarte 
cunoscute, numeroase biserici între 
care cea de la Densuş, se remarcă 
prin arhitectura ei surprinzătoare 
şi continuitatea oficierii slijbelor, 
sau ruinele capitalei Daciei 
romane, dar şi curţi nobiliare 
cum sunt cele de la Sălaşil de Sus 
sau Suseni. De asemenea cetăţile 
de la Răchitova,  Mălăieşti, Colţ, 
Haţeg; peste 20 de castele şi case 
domeniale, aflate marea majoritate 
în ruină, biserici medievale şi 
mănăstiri, precum Colţ şi Prislop, 
loc de pelerinaj şi rugaciune. 
Alături de acestea alte vestigii 
aşteaptă încă să fie descoperite.                                                                                        
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Biserica Sântămăria Orlea
Datează din 1311 şi este construită de 

către familia Cândea. Stilul arhitectural este 
cel roman, biserica servind ca model pentru 
celelalte construcţii în acest stil din Haţeg. 
Frescele cu caracter bizantin au fost realizate 
la sfârşitul secolului al �IV-lea.

Acces: În satul de reşedinţă a comunei la 
intrarea dinspre oraşul Haţeg pe partea stângă. 
Pentru a vizita interiorul trebuie să rugaţi pe 
cineva care are cheia, veţi găsi instrucţiuni pe 
poarta curţii bisericii.

Castelul Kendeffy
Monument de arhitecturã, castelul a fost 

construit în 1702 în stil baroc. Este atribuit 
familiei Kendeffy. În 1982 a fost transformat 
în hotel care funcţionează şi astăzi.

Acces: de pe drumul naţional Simeria 
– Haţeg – Petroşani ce traversează satul 
SMO, în centrul satului la dreapta pe şoseaua 
spre Vadu şi Săcel. Castelul este proprietate 
particulară.

Biserica Sfântul Gheorghe din Sânpetru
Pe acest loc se afla iniţial o biserică din 

lemn. În secolele �II – �V pe locul bisericii din 
lemn s-a construit o alta de piatră. Portalul de 
sud a fost cioplit din piatră romană refolosită. 
Stilul construcţiei se află la interferenţa 
romanicului cu goticul. De-a lungul timpului 
însă, biserica a suferit numeroase modificări.

Acces: În satul Sânpetru pe şoseaua 
principală, care vine de la Sântămăria Orlea 
şi duce spre satul Unciuc, de la biserica 
ortodoxă nouă la stânga pe drumul pietruit. 
La prima intersecţie pe partea stângă se află 
curtea bisericii Sfântul Gheorghe.

Sântămaria Orlea
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1. Rezervaţia Geologică  Haute 
Provence (Franţa)
2. Vulkaneifel Geopark (Germania)
3. Pădurea Pietrificată din Lesbos 
(Grecia)
4. Maestrazgo Cultural Park (Spania)
 5. Astroblème Châtaigneraie Limousine 
Geopark (Franţa)
 6. Psiloritis Natural Park (Grecia)
 7. Terra.Vita Naturpark (Germania)
 8. Copper Coast Geopark (Irlanda)
 9. Marble Arch Caves (Irlanda de 
Nord)
10. Madonie Geopark (Italia)
11. Rocca di Cerere Geopark (Italia)
12. Kulturpark Kamptal (Austria)
13. Naturpark Steirische Eisenwurzen 
(Austria)
14. Naturpark Bergstrasse Odenwald 
(Germania)
15. North Pennines AONB )Marea 
Britanie)
16. Abberlay and Malvern Hills Geopark 
(Marea Britanie)
17. Park Naturel Régional du Luberon 
(Franta)
18. North West Highlands (Marea 
Britanie)
19. Geopark Swabian Albs (Germania)

20. Geopark Harz Braunschweiger 
Land Ostfalen Geopark (Germania)
21. Mecklenburg Ice age Park 
(Germania)
22. Geoparcul Dinozaurilor Ţara 
Haţegului (România)
23. Beigua Geopark (Italia)
24. Parc Daearegol Fforest Fawr  
(Marea Britanie)
25. Bohemian Paradise Geopark 
(Cehia)
26. Cabo de Gata – Nijar Natural Park 
(Spania)
27. Naturtejo Geopark – PORTUGAL 
(Norvegia)
28. Sierras Subbeticas Natural Park 
– Andalucia (Spania)
29. Sobrarbe Geopark – Aragon 
(Spania)
30. Gea Norvegica (Norvegia)

Reprezentanţi Romaniei in REG

Prof dr. Dan Grigorescu 
   Coordonator Proiect geoparc
dangrig@geo.edu.ro
Lect. Alexandru Andrăşanu
  Coordonator Administratie geoparc
aalex@geo.edu.ro

Membri Reţelei Europene a Geoparcurilor
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Geoparcul Dinozaurilor 
Ţara Haţegului

Ţara Haţegului este foarte 
bine individualizată geografic 
dar mai ales prin tradiţiile 
istorice şi culturale. Un astfel de 
teritoriu, care cuprinde elemente 
geologice, arheologice, culturale 
şi unde este posibilă imbinarea 
între conservare şi dezvoltarea 
durabilă, corespunde foarte bine 
conceptului de GEOPARC, 
promovat de UNESCO. 

Geoparcul Ţara Haţegului 
este rezultatul unui proiect lansat 
şi coordonat de Universitatea 
din Bucureşti, începind din anul 
2001, alături de Consiliul judeţean 
Hunedoara, Consiliile şi primăriile 
din Ţara Haţegului, Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Deva, 
Universitatea de Arhitectură 
si Urbanism Ion Mincu, 
Universitatea din Petroşani, 
Hidroconstrucţia SA Rîul Mare 
Retezat, Ministerul Mediului şi 
Gospodăririi Apelor, Asociaţia 
Geoparcul Dinozaurilor Haţeg, 
Muzeul Ţăranului Român, Muzeul 
Naţional de Istorie Naturală 
„Grigore Antipa”, Bucureşti

Pornind de la o analiză de 
nevoi bine documentată în 
teren, a fost propus un cadru 
general de dezvoltare, bazat pe 
un parteneriat flexibil şi mai ales 
pe stimularea iniţiativei locale. 
Proiectele derulate au dus la 
crearea Centrului educaţional 
din comuna General Berthelot, a 
Centrului de expoziţii şi informare 
din Haţeg, organizarea de cursuri 
de educaţie şi formare, iniţierea 

seriei de publicaţii Exploratorium, 
organizarea unor expoziţii 
şi evenimente sub genericul 
„Ţinuturile României – Ţara 
Haţegului. Împreuna cu Şcoala 
Generală Sântămăria Orlea au 
fost create cursurile Descoperirea 
Naturii, Traditii locale şi Şcoala 
Naturii.

Geoparcul a fost recunoscut 
oficial ca arie protejată în anul 
2004 iar din anul 2005 este 
membru in Reţeaua Europeană 
a Geoparcurilor şi in Reţeaua 
Globală a Geoparcurilor.  

Administrarea, asigurată 
de Universitatea din Bucureşti, 
este orientată spre sprijinirea 
iniţiativelor şi forţelor locale 
pentru conservarea patrimoniului 
natural şi cultural, crearea de mărci 
locale, dezvoltarea ecoturismului 
si geoturismului, crearea unei 
structuri turistice de informare şi 
promovare, iniţierea de proiecte 
culturale şi educationale.  
     Dincolo de concepte şi principii 
administrative, Geoparcul este o 
stare de spirit ce animă oamenii, 
de diverse profesii şi vârste, să 
participe cu entuziasm şi suflet 
la descoperira şi promovrea 
valorilor unui spaţiu. Succesul 
depinde de cunoştinţele şi 
abilităţile personale dar mai ales 
de capacitatea de a împărtăşi 
valori comune. Va invitam  sa 
fiţi alături de noi cu noi idei şi 
viziuni în incercarea de reânviere 
a spiritului haţegan şi păstrarea 
identităţii Ţării Haţegului într-
o Europă a „ţărilor”, o Europă 
multiculturală.

Alexandru Andrăşanu



Posibilităţi de informare
Geoparcului Dinozaurilor Ţara Haţegului, 
Centrul de informare şi expoziţii
Haţeg, str Horea, nr 3, E-mail aalex@geo.edu.ro
http://www.geopark.go.ro

Parcul Naţional Retezat, Centrul de informare Nucşoara
Centrul de informare Ostrov, http://www.retezat.ro/

Parcul Natural Grădiştea Cioclovina
http://www.cimec.ro/Monumente/ParcuriNaturale/

Muzeul Civilizatiilor Dacice si Romane – Deva
B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 39, Deva – Jud. Hunedoara

Muzeul Arheologic Sarmizegetuza 
Muzeul Satului Haţegan – Peşteana  (Antonică)
Muzeul Ţării Haţegului –  Haţeg
Muzeul de artă populară Baru Mare (Comuna Baru)
Punctul Cultural Sântămăria Orlea 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 39, Deva – Jud. Hunedoara
www.hunedoara.djc.ro

Consiliul Judetean Hunedoara
B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 35, Deva – Jud. 

Hunedoara
www.cjhunedoara@yahoo.com

Primăria Haţeg, Piaţa Libertăţii nr 5
http://www.primaria-hateg.rdslink.ro

Primăria Sântămăria Orleaântămăria Orlea
Şcoala Generală Sântămăria Orleaântămăria Orlea

Posibilităţi de cazare
Hotel Orlea, Castelului Santamaria Orlea
Pensiunea Bunea Teodora, Hateg
Pensiunea Ulpia Traiana, Sarmizegetusa (Florin Delinescu)
Cabana Buta, Refugiul Gentiana, Cabana Gura Zlata, 
Cabana Pietrele, Complexul Turistic Râuşor,
Cabana Rotunda, Cabanele Dorulet, Pensiunea Mara, 
Pensiunea Ancuta, Pensiunea Anita, Pensiunea Dumbravita 

Informaţii utileţii utile




