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Patrimoniul cultural 
și dezvoltarea locală

Nu de puține ori, patrimoniul cultural 
în general, și cel imobil în special, este privit 
ca un consumator de resurse financiare, 
fără un aport sensibil la competitivitatea 
economiilor locale. Este unul dintre motivele 
pentru care partenerii proiectului CULTEMA 
și-au propus ca, pe baza experienței lor 
de gestionare a monumentelor istorice, 
să identifice metode concrete pentru a 
întări rolul acestora în creșterea bunăstării 
comunităților.

CULTEMA sprijină autoritățile locale și 
consolidarea strategiilor publice ale acestora, 
punându-le la dispoziție varii resurse și 
instrumente tehnice pentru a lua decizii 
informate cu privire la rolul și aportul 
valorilor culturale în dezvoltarea teritoriilor. 
Ținând cont de fundalul problemelor 
economice din ultimii ani, de specificul 

zonei Rupea-Cohalm și de viziunea de 
creștere agreată de comunitatea locală, 
proiectul recomandă modalități specifice 
de identificare a resurselor financiare pentru 
valorificarea monumentelor istorice.

Broșura de față a fost creată ca răspuns la 
nevoia de a prezenta într-un mod accesibil 
microregiunea Rupea-Cohalm și potențialul 
investițional al patrimoniului imobil, ca un  
prim pas în dialogul cu partenerii sau 
investitorii interesați de creșterea durabilă 
prin valorificarea monumentelor culturale 
și a resurselor locale. 
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Localizare: Nordul județului Brașov
Teritoriu administrativ: orașul Rupea 
și comunele Bunești, Caţa, Hoghiz, 
Homorod, Jibert, Racoș, Ticuș, Ungra
Suprafață: 1.018 km2 
Populație: 27.494 locuitori
Etnii: români, maghiari, romi, sași
Densitatea populației: 27 locuitori/km2 

Numărul total al monumentelor 
istorice, inclusiv situri arheologice: 145
Monumente UNESCO: 1 
Arii naturale protejate (monumente 
ale naturii, rezervații naturale, situri 
Natura 2000): 13
Muzee și case memoriale: 7

Infrastructură de bază
Drumuri:
European: E60 Brașov, Hoghiz, 
Rupea, Fișer, Bunești, Sighișoara
Naționale: 2
Județene: 10
Comunale: 7
Cale ferată: 6 stații în Rupea Gară, 
Mateiaș, Racoș, Cața, Paloș, Beia 

Electricitate: da, în toate unitățile 
administrativ-teritoriale

Apă curentă: sunt branșate la rețeaua 
de alimentare cu apă potabilă Rupea, 
Hoghiz, Homorod, Cața, Bunești

Gaze naturale: branșamente la rețea 
în Rupea, Bunești, Hoghiz, Homorod

Canalizare: Rupea, Hoghiz, Homorod

Constituită din orașul Rupea și cele 
8 comune din jurul lui, microregiunea 
Rupea-Cohalm este una dintre cele trei 
regiuni istorice ale Brașovului. 
Țara Rupei sau Scaunul Rupea, unul dintre 
cele 7 scaune reprezentând teritoriile 
administrative săsești din Transilvania 
secolelor XII–XIX, se remarcă și astăzi 
prin varietatea patrimoniului cultural care 
îi conferă un mare potențial de dezvoltare. 
Bogăția culturală are la bază diversitatea 
etnică și istoria acestor locuri.

Alături de sașii care au rezistat 
vicisitudinilor ultimului secol, în zonă 
conviețuiesc români și maghiari. Istoria 
coabitării multiculturale din această regiune 
a dus la ridicarea de cetăți și conace cu 
arhitectură diversă, dar și de biserici 
ale multelor culte locale. Nu de puține 
ori, identitatea locului este asociată cu 

faimoasele biserici fortificate (aproape 20 
ca număr). Biserica evanghelică de la Viscri 
este monument UNESCO și turiști din toată 
Europa vin să o vadă.

Cei interesați de turismul cultural și de 
valorile locale pot vizita în microregiunea 
Rupea 7 muzee, în general cu profil 
etnografic. În ultimii ani, atenția turiștilor 
pentru zonă a crescut, motiv pentru care 
au început să apară pensiuni turistice, însă 
potențialul de dezvoltare este mult mai mare.

Atractivitatea regiunii este amplificată de 
peisajul frumos și nealterat de intervenția 
brutală a omului. Mai mult, aici se află 
numeroase monumente ale naturii și 
rezervații naturale. Regiunea este ideală 
pentru derularea de proiecte culturale, 
pentru turism rural și antreprenoriat bazat 
pe meșteșuguri tradiționale. 

Rupea-Cohalm sau
Țara Rupei
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Orașul Rupea (5.537 locuitori) este urmașul 
unuia dintre vechile Scaune săsești, păstrând 
încă organizarea sa tradițională în vecinătăți. 
Cunoscut ca un centru comercial dezvoltat, 
în 1433 este amintit în documente 
ca reședință de târg renumită în întreaga 
Transilvanie. În vremea lui Matei Corvin 
(1458−1490) aici își aveau centrul 12 bresle 
meșteșugărești.

Principalele două atracții ale orașului sunt 
cetatea de pe deal și biserica evanghelică 
luterană. Aceasta adăpostește cea mai 

veche orgă păstrată în Transilvania în stare 
de funcționare. Alte elemente de interes 
sunt colecțiile muzeale de aici. Primăria, 
conștientă de valorile și potențialul orașului, 
susține inițiativele de dezvoltare locală.

În ultimii ani s-au realizat investiții în 
infrastructură, dar și în restaurarea unor 
monumente – în special a Cetății. 
Diverse afaceri locale durabile au luat avânt, 
cum este cazul fabricii de covoare bazată pe 
procese ecologice sau al fabricii de procesat 
lapte de bivoliță. 

Orașul Rupea Cetatea Rupea 
și Strada Republicii

Cetatea Rupea incită curiozitatea tuturor celor care călătoresc 
între Brașov și Sighișoara, care îi remarcă silueta impunătoare pe 
vârful unei stânci singuratice de bazalt. Acest aspect pare că susține 
legenda locală privind construirea fortificației de către giganți. 
 
Din punct de vedere istoric, cetatea este menționată pentru 
prima dată într-un document datat în 1324. S-a dezvoltat în 
timp, ajungând să ocupe o suprafață de 1,44 hectare, cuprinzând 
3 incinte concentrice și 9 turnuri relativ bine păstrate. Ca urmare 
a unui amplu proces de restaurare finalizat în iunie 2013 de către 
autoritățile locale, cetatea este în prezent deschisă publicului 
pentru vizitare. Acum este momentul ca ea să prindă din nou 
viață, fiind căutați parteneri pentru realizarea unui centru cultural 
multi-funcțional și dinamic în interiorul acesteia.

Coborând pe strada Cetății, se ajunge în centrul orașului Rupea 
de unde pornește strada Republicii, veche arteră săsească. 
Aici încă se mai păstrează în parte arhitectura tradițională și sunt 
oferite, de asemenea, multiple posibilități de investiții legate de 
turismul cultural sau antreprenoriatul creativ. 

Daniela Dărăbanț
contact@primariarupea.ro

Contact Daniela Dărăbanț
contact@primariarupea.ro

Contact
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Cu 5.200 de locuitori și 5 sate în subordine 
(Bogata, Cuciulata, Dopca, Fântâna și Lupșa), 
Hoghiz este una dintre cele mai importante 
comune ale microregiunii Rupea-Cohalm. 
Peste un sfert din populația de aici este de 
origine maghiară. 

Din punct de vedere economic, această 
localitate este printre cele mai dezvoltate 
din zonă. De altfel, investitorilor li se oferă 
facilități, cum ar fi teren, pentru a contribui la 
prosperitatea zonei. Dezvoltarea economică 
este susținută de existența unui sistem 

central de canalizare și a unei rețele de gaze 
naturale. Atracțiile naturale și culturale din 
localitate, din satele sale și din împrejurimi 
sunt variate, putând susține într-un mod 
armonios dezvoltarea locală durabilă. 
 
Iată o listă ne-exhaustivă a acestora: 
rezervațiile Cotul Turzun, Pădurea Valea 
Bogății și Cheile Dopca, casa memorială 
Aron Pumnul și biserica de lemn din 
Cuciulata, biserica reformată, biserica 
unitariană, castelele Haller, Kalnoky și 
Guthman-Valenta în Hoghiz.

Hoghiz Castelul 
Guthman-Valenta 

Castelul Guthman-Valenta, Castelul Haller 
și Castelul Kalnoky sunt puncte de reper 
pentru comuna Hoghiz și împrejurimi. 
Toate cele trei edificii au fost construite 
în secolul al XVI-lea, dar destinul lor este 
diferit. Unul dintre ele este locuință privată, 
altul funcționează ca școală, iar al treilea 
– castelul Guthman-Valenta – își așteaptă 
investitorii pentru a-i da viață. 

Construit în anul 1553, acest castel a fost 
reședință nobiliară. După modificările din 
secolul al XVIII-lea, clădirea a căpătat un aer 

renascentist, unele elemente de arhitectură 
fiind vizibile și astăzi. Deși în prezent se află 
într-un stadiu avansat de degradare, castelul 
impresionează datorită bastionului de colț 
și a spațiilor largi din interior. După al doilea 
război mondial, ca multe alte proprietăți, 
castelul a avut diverse funcții administrative 
și economice, care au dus la distrugerea sa 
continuă, în ultimele două decenii fiind scos 
cu totul din uz. De aceea este nevoie de o 
intervenție urgentă pentru a putea să devină 
din nou un punct de interes și un centru 
dinamic al comunității. 

Kerestely Elena
primariahogiz@yahoo.com

Contact Kerestely Elena
primariahogiz@yahoo.com

Contact
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Localitatea este menționată pentru 
prima dată în anul 1377. În prezent Racoș 
are circa 3.500 de locuitori, mai mult de 
jumătate dintre ei fiind de etnie maghiară. 
Activitățile economice predominante 
sunt agricultura și exploatarea minieră, 
fiind valorificată apropierea de 
resursele de bazalt. De altfel, 
coloanele de bazalt de la Racoș 
au fost declarate monument al 
naturii și sunt un inedit obiectiv 
turistic. Alte atracții asociate 
acestei localități sunt defileul 
Oltului, fosilele de la Karhago, 

un spectaculos vulcan stins și castelul 
Sükösd-Bethlen. Acesta din urmă este 
amplasat chiar în centrul localității și 
impresionează prin înălțimea turnului 
rectangular cu blazon și prin amploarea 
bastioanelor de colț.

Racoș Castelul
Sükösd-Bethlen

O inscripție menționează ca dată 
a ridicării acestui monument anul 1624, 
presupunându-se că el este amplasat pe 
ruinele unei foste mănăstiri. De-a lungul 
timpului castelul a fost în proprietatea 
unor persoane importante, precum Peter 
Budai – om politic apropiat voievozilor 
din Țara Românească și Moldova, Samuel 
Bethlen – căpitan general al Scaunului 
Mureș, sau Teleki Sámuel – explorator și 
om de cultură. Aceștia au făcut intervenții 
succesive asupra clădirii, care astăzi 
arată ca o fortificație neorenascentistă cu 
turnuri de apărare rotunde.  

În ciuda aspectului său militar, castelul 
a fost reședință nobiliară în cea mai mare 
parte a existenței sale. În acest context 
s-a acordat atenție decorațiunilor interioare, 
dar splendoarea de altădată nu s-a păstrat 
în totalitate. Localnicii încă își mai amintesc 
de Sala Cavalerilor care nu mai există, 
dar era renumită pentru frumusețea sa.

În prezent, castelul Sükösd-Bethlen se află 
în proprietate publică. Administrația locală 
caută parteneri pentru a-i reda faima de 
altă dată, urmărind să transforme acest 
monument într-o destinație culturală și 
turistică cu stil.

László Ferencz
primaria.racos@yahoo.com

Contact László Ferencz
primaria.racos@yahoo.com

Contact



1716

Satul Jimbor este atestat din anul 1432. 
Cândva așezarea era una săsească, 
însă în prezent populația este, în mare parte, 
de etnie maghiară. Satul Jimbor aparține din 
punct de vedere administrativ de comuna 
Homorod, care este chiar mai veche, fiind 
menționată într-un document din anul 1250. 

Întreaga zonă este pitorească și bogată 
în resurse minerale. Până în urmă cu 
câteva decenii, funcționa aici și stațiunea 
balneo-climaterică Homorod cu ape minerale 
și nămoluri sulfuroase. În Jimbor încă mai 
există tradiția exploatării apei sărate din fântâni 
special amenajate, pentru uz gospodăresc. 

Pe lângă frumusețea și bogăția mediului 
natural, comuna Homorod și satul Jimbor 
beneficiază de prezența unor monumente 
deosebite: o biserică evanghelică fortificată 
în Homorod, una în Mercheașa (un alt sat 
aparținând Homorodului) și una în Jimbor, 
precum și o cetate țărănească în Jimbor. 

Tradițiile populare sunt încă vii și anual au loc 
sărbători populare, cum este Balul Strugurilor, 
un festival al maghiarilor din Jimbor. 

Jimbor Cetatea Jimbor Casa Zolya (Molnar)

La nord-vest de satul Jimbor, pe vârful unui deal împădurit, 
se ajunge pe o cărare neamenajată la cetatea Jimbor. Aceasta 
a fost ridicată în secolul al XIV-lea de către coloniștii sași. 
Două secole mai târziu, cetatea a ajuns în grija comunității 
maghiare, iar după aproximativ alte două secole ea a fost 
abandonată, nemaifiind necesară.

Astăzi este o prezență enigmatică și atractivă, deși nu s-a mai 
păstrat foarte mult din structurile din interiorul zidurilor sale. 
În plus, starea sa de conservare nu este foarte bună, dar cu 
amenajările adecvate cetatea poate fi transformată într-un loc 
foarte potrivit pentru derularea unor activități culturale inedite 
și pentru a deveni un imens „loc de joacă” în aer liber. 

Aceasta este o casă tipică pentru zonele din Țara Rupei 
locuite preponderent de maghiari, construită în anul 1781 ca 
reședință privată. Se remarcă în special prin pereții exteriori 
frumos împodobiți. 

Amplasarea sa în centrul satului Jimbor, lângă căminul cultural 
și foarte aproape de drumul care urcă la cetatea țărănească, 
constituie un avantaj în contextul în care această frumoasă 
clădire ar deveni un spațiu de interes public. Proprietarul 
și administrația locală invită parteneri dornici să se implice 
în proiectul de transformare a acestei clădiri într-un centru 
cultural și educațional unic în regiune.

Béla Lórincz
primariahomorod@yahoo.com

Contact Béla Lórincz
primariahomorod@yahoo.com

Contact
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Varietatea și calitatea atracțiilor naturale 
și culturale din regiunea Rupea-Cohalm 
pot sta la baza dezvoltării durabile în această 
zonă. Primii pași au fost deja făcuți, în ultimul 
deceniu derulându-se mai multe proiecte 
de îmbunătățire a infrastructurii locale și de 
promovare a regiunii. Administrația publică 
și comunitățile din zonă sunt dornice să 
încheie parteneriate diverse, care să ducă 
la prosperitatea celor implicați. 

Proiectul european CULTEMA vine în 
sprijinul acestui proces oferind o platformă 
online prin intermediul căreia cei interesați 
de valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural pot să găsească parteneri pentru 
proiectele de reabilitare a monumentelor 
istorice. Proiectele care pot fi dezvoltate 
sunt diverse, plecând de la cele de 
restaurare a unor clădiri de patrimoniu și 
transformarea lor în hoteluri de lux, până la 
amenajarea unor centre culturale dinamice 
pentru comunitățile locale.

Pe platforma online, cei interesați vor găsi 
propuneri de parteneriat și descrierea 
unor monumente istorice din România 
(zona Rupea), dar și din alte țări europene, 
care își așteaptă investitorii.

De asemenea, proprietarii unor clădiri de 
interes public care doresc să atragă parteneri 
pentru valorificarea acestora pot să le înscrie 
pe această platformă și astfel să găsească mai 
ușor investitori. 

Oportunități 
de dezvoltare

Proiectul CULTEMA – Cultural Value for 
Sustainable Territorial Governance and 
Marketing este finanțat în cadrul Programului 
de Cooperare Transnaţională Sud Estul 
Europei și implementat sub coordonarea 
Regiunii Veneto din Italia. Ministerul Culturii 
este partener alături de alte ministere, agenții 
de dezvoltare regională, universități, camere 
de comerț și organizații neguvernamentale 
din Austria, Bulgaria, Grecia, Italia, 
Macedonia, Muntenegru și Serbia. 

 

Parteneriatul amplu și-a fundamentat 
activitatea pornind de la premisa că valorile 
culturale sunt bunuri intangibile cu potențial 
pentru dezvoltare socio-economică și, 
având în vedere acest potențial, ele trebuie 
să joace un rol esențial în consolidarea 
strategiilor publice. În contextul globalizării, 
patrimoniul cultural imobil este un bun 
strategic care trebuie mobilizat, conservat 
și administrat eficient. 

Astfel, în cadrul proiectului au fost 
dezvoltate o serie de instrumente care 
să ajute autoritățile locale și administratorii 
monumentelor istorice să asigure o 
guvernare eficientă a valorilor culturale, 
să identifice și să atragă parteneri privați 
pentru proiectele de reabilitare și 
valorificare a fondului construit protejat.Claudia Romanescu

claudia.romanescu@umpcultura.ro 
Contact Detalii despre proiect www.cultema.eu

www.cultema.umpcultura.ro 

www.cultema.eu/heritage_platform
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