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Descoperă
BIERTAN

în 
documente de arhivă

Asociaţia Ecomuzeul Regional Sibiu 



Asociaţia Ecomuzeul Regional Sibiu
Membrii fondatori în 2006 - 2017

Consiliul Local Oraş Sălişte
Consiliul Local Gura Rîului
Consiliul Local  Valea Viilor
Consiliul Local Moşna
Consiliul Local Biertan
Consiliul Local Chirpăr

Comunele Moşna şi 
Valea Viilor singurele localiăţi
care şi-au păstrat neschimbată 

conducerea administraţiei publice 
locale asigurându-se continuitatea 

implementării proiectului  
Ecomuzeului.  Un proiect complex şi 

articulat care necesită sprijinul 
administraţiei şi  multă dăruire!



ECOMUZEUL – UN MUZEU “IN SITU”, 
INSTRUMENT DE DEZVOLTARE LOCALA

ÎN BIERTAN AVEM UN TRASEU TEMATIC CE VALORIFICĂ 
TRADIŢIA CULTIVĂRII PLANTELOR MEDICINALE



Ecomuzeul este oglinda în care  
populaţia se priveşte, 

pentru a-şi recunoaşte trecutul 
şi organiza viitorul

MUZEUL
Obiecte 
Clădiri 
Vizitatori

ECOMUZEUL
Patrimoniu
Teritoriu

Comunitate
Scopul Asociaţiei Ecomuzeul Regional Sibiu:                                    

edificarea unui ecomuzeu în sudul Transilvaniei



Între 2006 – 2017 am întrebat
De ce iubim comuna Biertan?

Pentru imaginea localităţii “arhivată în listele 
patrimoniului mondial UNESCO?” 

sau pentru peisajul multicultural ce se poate observa 
din multe locuri?



De ce iubim comuna Biertan?
Pentru că a fost capitala spirituală a saşilor?



De ce iubim BIERTAN?
Pentru arhitectura tradiţională, 

ce cu greu mai poate fi conservată?



De ce iubim BIERTAN?
Pentru 

Donariul de la 
Biertan?

Obiect votiv creştin 
descoperit aici, ce 

atestă 
continuitatea

românilor pe aceste 
meleaguri?



De ce iubim BIERTANUL?
Pentru înaintaşii noştri,  

care se întreabă cine sunt moştenitorii 
patrimoniului săsesc?



Descoperă comuna Biertan, 
în documente de arhivă!

Împăratul Francisc I acordă 
statului Biertan dreptul 

de a ține târg săptămânal 
în fiecare zi de luni. În 

document se amintește că 
satul Biertan a beneficiat 

de acest drept încă din 
timpul domniei regelui 
Sigismund, dar că acest 

obicei nu a mai fost 
practicat din cauza 

vremurilor grele



Descoperă comuna Biertan, 
în documente de arhivă!

Matia Fritsch, notar public 
imperial adeverește că 

decedata Ana de Birthelm 
cu voia rudei sale Nicolae 

Appa de Almakerek a lăsat 
moștenire prin testament, 

preotului din Biertan și 
bisericii Sfintei Fecioare 

Maria o casă, o vie, 
jumătate din moara și 

terenurile aparținătoare 
morii, iar comunei cealaltă 

jumătate a morii.



Descoperă comuna Biertan, 
în documente de arhivă!

  Petru, episcop de Cesena, 
auditor general papal, 

confirmă la cererea 
preotului Martin Schezer 

din Biertan, privilegiul 
papei Bonifatiu IX din 23 
aprilie 1402 prin care se 

conferă parohului 
bisericii Sfintei Fecioare 

Maria din Biertan dreptul 
la iertarea păcatelor.



Descoperă comuna Biertan, 
în documente de arhivă!

Universitatea națiunii 
săsești confirmă și 
aprobă statutul de 

breaslă al țesătorilor 
de pânză din Biertan, 
prin care se stabilesc 

condițiile de primire a 
calfelor și a ucenicilor 
la meșteri, obligațiile 

și drepturile lor. 



Descoperă comuna Biertan, 
în documente de arhivă!

Ioan al II-lea, regele 
Ungariei, acordă 

blănarilor din Biertan 
dreptul de a se 
organiza într-o 

breaslă, cu condiția ca 
să se recunoască 

breasla blănarilor din 
Mediaș ca for superior 
și să le plătească anual 

o taxă de 1 florin.



Descoperă comuna Biertan, 
în documente de arhivă!

Gabriel Bethlen, principe 
al Transilvaniei și comite 
al secuilor, reproduce și 

confirmă privilegiul 
acordat de Universitatea 

săsească la 
28 martie 1541, 

șesătorilor de pânză din 
Biertan. 



Descoperă comuna Biertan, 
în documente de arhivă!

Copie după 
documente 

privind comuna 
Biertan din anul 

1418



Descoperă comuna Biertan, 
în documente de arhivă!

Cererea breslei 
tâmplarilor din 

Sighișoara 
adresată breslei 
din Sibiu de a fi 

împiedicată 
constituirea unei 
bresle la Biertan



Descoperă comuna Biertan, 
în documente de arhivă!

Impozite pentru 
viile 
din 

Biertan 



Descoperă comuna Biertan, 
în documente de arhivă!

Act disparat 
ținând de 
procese de 
hotar între 
Mediaș și 

Richiș



Descoperă comuna Biertan, 
în documente de arhivă!

Act disparat ținând 
de procese de 

hotar între Apoș 
și Copșa Mare



Descoperă comuna Biertan, 
în documente de arhivă!

Autorizație de 
funcționare 

pentru 
meserie 

în comuna 
Biertan 



Descoperă comuna Biertan, 
în documente de arhivă!

Registru de 
Stare Civilă 

pe anii 
1743-1812, 
botezați 

evanghelici 
C.A. din 
comuna 

Copșa Mare



Descoperă comuna Biertan, 
în documente de arhivă!

   Liste cu 
participanții la 
Primul Război 

Mondial 
1914-1918, din 

comuna 
Biertan



OMUL SFINŢEŞTE LOCUL
Ce moştenesc generaţiile următoare?

Patrimoniul? ... sau tradiţiile?



OMUL SFINŢEŞTE LOCUL ...
Acolo unde merge construeşte o casă, o 

fântână, plantează un pom,  face un copil ...



Ştim ce ne-
au lăsat 

înaintaşii? 

Noi ce lăsăm 
după noi?



Marius 
Halmaghi

ASOCIAŢIA
ECOMUZEUL 
REGIONAL 

SIBIU
mail: 

marius.halmaghi@yahoo.com


