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Comuna Tilişca

“Călătoria şi turismul constituie cea mai mare industrie din lume care în
măsuri virtuale şi economice include: venitul brut, valoarea adăugată,
capitalul investit, numărul de salariaţi şi contribuţia la taxe”

“Circuitul turistic: Pe urmele dacilor, pe drumul regelui, în
Mărginimea Sibiului”

Tilişca - poartă de intrare
în

Situl Natura 2000

este situată în centrul României, în judeţul Sibiu, la 26 km
în vestul municipiului Sibiu, reşedinţă de judeţ. Vetrele localităţilor Tilişca şi
Rod sunt aşezate în Mărginimea de Sus, pe drumul DJ106E, cunoscut şi sub
numele de Drumul Regelui. Tilişca este singura comună cu două localităţi din
Mărginimea Sibiului, fiind totodată localitatea care asigură prin vestigiile
arheologice, descoperite şi conservate, urmele culturii materiale ce
îndreptăţesc istoricii să demonstreze că cea mai importantă zonă
etnofloclorică din România a fost locuită neîntrerupt, ţinutul reuşind să-şi
conserve specificul pastoral milenar şi devenind un adevărat leagăn al
ortodoxiei.

În ultimele decenii, c Tilişca a demonstrat că are capacitatea
dezvoltării de servicii non-agricole, cu prioritate în domeniul turismului. Prin
organizarea celor două Sărbători a Fiiilor satelor noastre şi anual a Sărbătorii
Oierilor - de Sf.Mărie- întreaga comunitate a înţeles că dezvoltarea durabilă a
unei comune se poate asigura şi prin dezvoltarea turismului; astfel, se poate
constata că investiţiile în turism asigură şi dezvoltarea serviciilor, fiind în
primul rând şi un fenomen social constând în mobilitatea unui număr mare de
persoane, ce asigură efecte directe şi indirecte diverse. În 1996, Consiliul
Mondial pentru Călătorii şi Turism (WTTC) susţinea următoarele:

Proiectul
a fost iniţiat şi implementat pentru punerea în valoare

a patrimoniului moştenit dar şi dezvoltarea conceptului de

,
experienţa manifestărilor organizate, în ultimul deceniu, demonstrând

capacitatea organizatorică şi de mobilizare a comunităţii. O le
turistice moştenite de comunitate protejate ca -
reprezintă o veritabilă infrastructură cultural-istorică, preferat atât de
turismul cultural cât şi de comunităţile de oameni de afaceri europeni;
patrimoniu poate contribui la dezvoltarea durabilă a comunei păstrarea şi
promovarea identităţii culturale
administraţ Mărginimea Sibiului.

omuna

biective
– monumente istorice

,
fiind un obiectiv strategic pentru toate

iile comunale din

.

“

Valea Frumoasei”

„Cine se gândeşte numai la locul unde trebuie să ajungă
îşi strică plăcerea călătoriei” ( )F. Rückert

Pe urmele dacilor, pe drumul regelui, în Mărginimea Sibiului
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Obiectivul general al proiectului :

biectivul specific

espectul reciproc,
cinstea, demnitatea um .).

.

constă în

O este:

Prin instalarea şi funcţionarea infokioskului administraţia publică locală a
făcut un prim pas în dotarea cu echipament modern de informare atât a
comunităţii cât şi turiştilor, asigurând şi un spaţiu de modern de informare în
Clubul “Munţii Noştri”. Traseul tematic în comună este marcat cu locuri de
popas în filigorii, rastele de biciletă şi panouri (de orientare şi promovare a
obiectivelor turistice) drumeţia în comună fiind însoţită de panouri explicative
(în 4 limbi). În cadrul proiectului s-au elaborat şi editat o paletă mare de
materiale de promovare, toate urmând a se distribui gratuit în conformitate cu
prevederile contractului de finanţare.

Fiecare pas în comună vă permite să descoperiţi trecutul satelor Tilişca ş Rod
dar şi istoriile locale privind transformările succesive, parte din acestea fiind
prezentate pe panourile amplasate pe clădirile din domeniul public al
localităţii sau ale partenerilor proiectului.

Cu fiecare pas în localităţile Tilişca şi Rod veţi descoperi modul cum această
comună s-a dezvoltat şi dezvăluie efortul tuturor generaţiilor de a învăţa să
lucreze împreună, să se autogestioneze şi să se dezvolte prin propriile eforturi,
cultivând valorile tradiţionale ale comunităţilor locale (r

ană, etc
Veţi descoperi o comunitate cu un profund specific tradiţional european ce a

ştiut să gestioneze momentele dificile din istoria ei, momente generate de
sărăcie, de migraţie, de intoleranţă, de tulburări sociale şi politice, de conflicte,
sau de proastă guvernare

“Dezvoltarea activităţilor turisti Tilişca care să contribuie
la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative,
precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural”

“Creşterea valorii adăugate în activităţi de turism”

Vă invităm să descoperiţi trecutul comunei Tilişca
dar şi ospitalitatea locuitorilor!

ce în comuna

Descoperiţi comuna Tilişca  în munţii Cindrelului,
în situl Natura 2000 - Frumoasa!
Descoperiţi aceste locuri unice,

binecuvântate de natură şi poposeşte cu convingerea
că vei petrece un sejur

ce poate satisface şi cele mai exigente dorinţe!

Bine aţi venit
în comuna Tilişca!

Primarul comunei Tilişca
Dumitru Răceu

Pe urmele dacilor, pe drumul regelui, în Mărginimea Sibiului
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Cine uită istoria, îi va repeta greşelile!
Mihai Eminescu

Comuna
având o popu de locuitori, fiind centru

important n , comuna .

Tilişca este o unitate teritorial- administrativă situată în vestul judeţului Sibiu, la 26 km de
Sibiu şi Aeroportul Internaţional Sibiu, laţie de peste 1.500

pastoral î Mărginimea Sibiului conservând tradiţii şi obiceiuri milenare

Comuna Tilişca în Mărginimea Sibiului

AŞEZAREA GEOGRAFICĂ A MĂRGINENILOR

Regiunea numită este situată în sudul Transilvaniei la poalele Munţilor
, în stânga liniei ferate Turnu Roşu-Sibiu şi Sibiu-Alba Iulia; teritoriu formează o

unitate geografică distinctă putând fi cuprinsă în patrulaterul delimitat chiar şi de graniţe
naturale:

-la est: linia pasul Turnu-Roşu - Şelimbăr şi râul Olt ce constituie graniţa cu Ţara Oltului
-la nord: linia ce uneşte Şelimbărul cu localitatea Cărpiniş,
-la vest: linia care ar trece prin Cărpiniş şi Vârful Tărtărău (judeţul Gorj); lanţul carpatin şi

submuntos desparte Mărginimea de Ţara Haţegului;
-la sud: linia care ar uni vârful Tărtărău cu pasul Turnu-Roşu.
Astfel

uprafaţa regiunii însumând circa 1200 de km ,
reprezentând aproape jumătate din teritoriul judeţului Sibiu.

Numele de “mărgineni” are o semnificaţie mult mai extinsă decât teritoriul delimitat mai
sus ca fiind locuit de ei, el putând fi aplicat întregii populaţii care se găseşte pe vechea
frontieră austro-ungară din sudul Transilvaniei, deci şi celor din judeţele Hunedoara, Braşov,
respectiv judeţul Sibiu. Ţara Sibiului, o zonă de contact între deal şi munte poartă numele de
Marginea, Mărginimea sau Mărginimea Sibiului, locuitorii ei, de la boiţeni (din Boiţa) până
la jinari (din Jina), poartă numele de mărgineni. Între aceştia sunt cuprinşi atât tilişcanii cât şi
rodenii.

Istoricul şi publicistul George Bariţiu (considerat fondatorul presei româneşti din
Transilvania) susţinea că Mărginimea este o adevărată zonă agropastorală, centrată pe
cetatea Sibiului şi cuprinzând un şir de sate, locuite din toate timpurile de o populaţie
românească pentru care însăşi raţiunea de a fi a reprezentat-o creşterea animalelor, şi în
special a oilor. Deşi îşi spun singuri “mărgineni” iar lumea întreagă le spune “mărgineni”,
trebuie să recunoaştem că oamenii din aceste plaiuri mioritice n-au nimic comun cu
“mărginirea” - transhumanţa de milenii, făcându-i cunoscuţi şi învăţaţi. Alături de “ţuţuieni”
(mărginenii din Moldova) şi de “ungureni” (mărginenii din Ţara Românească), mărginenii
Sibiului au străbătut drumurile oilor şi vămile cucului în căutarea păşunilor; ei au dovedit o
mobilitate remarcabilă prin călătoriile de la Dunăre şi dincolo de ea, spre Constantinopol şi
spre Adriatica, până la Tisa şi dincolo de Tisa, în Polonia, iar spre răsărit până în Caucaz,
demonstrând o tenacitate şi dorinţă de cunoaştere specifică acestor locuri. Românii
mărginenii au dovedit de-a lungul vremurilor dârzenie, dar în acelaşi timp şi elasticitate; au
înfruntat obstacole şi riscuri fără reţineri şi ezitări în faţa greutăţilor sau eforturilor.

“mărginime”
Cindrel

masivul Cindrelul din Carpaţii Meridionali separă dar şi uneşte regiunea
Mărginimea Sibiului de sudul ţării, s 2

Dintre satele ce s-au desprins în adevărate centre de oieri, adevărate capitale de zonă,
amintim:

, un vechi scaun administrativ şi de judecată şi un centru al spritualităţii
mărginenilor, comuna dând o adevărată pleiadă de intelectuali ţării;

veche reşedinţă episcopală ortodoxă, cu vechi tradiţii culturale şi comună
situată pe un circuit turistic important Sibiu - Păltiniş;

, sat întemeiat mai târziu, devenit în scurt timp o adevărată “capitală
oierească”. Aici s-a înfiinţat prima Reuniune a economilor de oi, extinsă la nivelul întregii
ţări prin Uniunea oierilor din ţară cu sediul în Poiana Sibiului (Preşedinte poienar: Nicolae
Muntean) având câteva publicaţii proprii: “Stâna”, “Biblioteca oierului”, “Calendarul
oierului”, etc.

?

?

?

Sălişte

Răşinari,

Poiana Sibiului
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Comuna Tilişca în Mărginimea Sibiului

Orice demers în ar
plece de la cugetarea lui Emil Cioran:

Mărginimea Sibiului trebui
să „

prin
câ

Oamenii
de la munte au trăit aproape atemporal.Această
atemporalitate n-a fost prestabilită, ca în „Jocul
de-a vacanţa” a lui Mihail Sebastian, ci asumată
firesc, ca un altfel de joc stabilit de Natură. Nu
au trăit sub semnul calendarului, al zilelor şi
lunilor înscrise în el, ci sub semnul
anotimpurilor şi al astrelor.Au plecat singuri cu
oile primăvara pe munte, i-au bătut vănturile,
i-au murat ploile, i-au părjolit soarele şi i-au
mistuit dorurile. Despre toate astea au doinit
abia auziţi de mioare sau au hăulit de au răsunat
văile. Adeseori şi-au însoţit glasul cu tănguirile
fluierelor ori al cavalelor. Aşa s-au născut
cântecele care azi le luminează sărbătorile. Căci
nici o plecare şi nici o coborâre a oilor de la
munte nu se face fără a sărbători momentul

ntecele şi jocurile ce întovărăşesc, cu bucurie
sau cu tristeţe, singurătăţile de zi şi noapte ale
ciobanilor plecaţi să rătăcească printre
piscurile munţilor sau Căile Lactee ale nopţilor
senine”.

Peisajul cultural identitar
specific Mărginimii Sibiului este
conferi t de multe elemente,
identitatea ţinutului nemaiputând fi

tă se
chiuiau la marile sărbători ale
Mărginimii

asimila versurilor satirice, ce

:

În Sălişte-i fudulie,
În Aciliu îi sărăcie,

În Tilişca-i brînză multă,
În Şugag se bat pe burtă.
În Orlat se face pături,

În Mag fabrica de mături.
Galeşu-i cu brîiele,
Valea cu viţelele.

Ludoşu-i cu castraveţii,
Amnaşu cu ciuciuleţii
Apoldu cu paparada,

Miercurea cu marmelada.

Răşinaru-i cu măgarii.
Cristianu-i cu tâmplarii,

?Tilişca

Mărginimea de Sus

, renumită pentru patrimoniul ei cultural, constând în vestigii arheologice ce
demonstrează continuitatea milenară a populaţiei româneşti în Mărginimea Sibiului.

Comuna Tilişca, cu satele Tilişca şi Rod, este situată în , alături de
Poiana Sibiului şi Jina, localităţi ce se constituie într-o grupare distinctă în Mărginime, datorită
altitudinii de peste 600 metri; aşezările se deosebesc de cele din “Mărginimea clasică” datorită
specificului preponderent montan a unor activităţi economice şi modului de acces la resursele
naturale.

Tilişca este reşedinţa comunei situate pe drumul judeţean DJ106E, drum care leagă
localităţile Sălişte, Galeş, Rod, Poiana Sibiului, Jina, Şugag. Accesul se face pe valea râului
Sălişte trecând prin Sălişte şi Galeş, comuna fiind aşezată la piciorul pantei nordice
munţilor Cindrel.

este aşezată la confluenţa râurilor Lunca şi Vale, care în aval
formează râul Sălişte şi este înconjurată de patru dealuri împădurite: Căţănaşul şi Cetatea
spre şi Plaiul şi Pleşa spre , cu înălţimi cuprinse între 700-750 m. Vatra satului se află
la altitudinea de 580 m deasupra nivelului mării. Prin şaua de teren, formată între dealurile de
nord de sat Căţănaş şi Cetate, se face legătura localităţii Tilişca cuApoldu de Sus, pe un drum
de ţară în lungime de 9 km (drumul Bărcului)

se află situată la vest de localitatea Tilişca la cca. 7 km distanţă pe
DJ106E , spre Poiana Sibiului, fiind amplasată la altitudinea medie de 8
m. Relieful localităţii este predominant deluros - vatra satului fiind aşezată în cea mai mare
parte pe un mic platou alungit - pe intrândurile pâraielor
din zonă şi pe micile depresiuni locale ale reliefului.

Dacă înspre est relieful ia aspectul unui câmp întins cu treceri treptate, înspre
nord, vest şi sud relieful coboară brusc. Frecvent în această zonă sunt executate
ziduri de sprijin din zidărie de piatră pentru menţinerea taluzelor abrupte.

, a

nord sud

.

- Drumul Regelui 11

est vest (pe o lungime de cca. 5 km)

Vatra localităţii Tilişca

Localitatea Rod
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Comuna Tilişca în Mărginimea Sibiului

Teritoriul administrativ este format din 3 zone naturale distincte:
-

I este situat pe DJ 106 E la vest de Sibi
a cu teritoriul ora ulu Miercurea Sibiului

la V cu teritoriul comunei Poiana Sibiului.
-

II

la cu Poiana Sibiului
la cu Jina

-

,

zona Tilişca

ona Tilişca II

zona Tilişca III

I

z

- cuprinde localităţile Tilişca şi Rod, situate la vest de Sibiu pe valea râului
Sălişte; teritoriul Tilişca u având următorii vecini:

-l nord ş i ,
-la S-E cu teritoriul oraşului Sălişte,
-

- o zonă mică pe malul drept al pârâului Greu până la vărsarea în pârâul
Sălişte; teritoriul Tilişca se află la confluenţa râului Sălişte cu pârâul Greu, având următorii
vecini:

- nord comuna ,
- vest comuna ,
-la S şi E cu oraşul Sălişte.

- amplasată pe versantul sudic al munţilor Cindrel cu limita sudică Valea
Frumoasa; teritoriul Tilişca III este acoperit în mare parte de pădure, învecinându-se cu
teritoriile comunelor:

-la nord cu comuna Cristian III,
-la sud- est cu oraşul Sălişte
.la vest cu comuna Jina.

Localitatea Tilişca a fost o veche vatră de locuire umană încă din preistorie. Vestigiile
arheologice descoperite aici atestă prezenţa oamenilor încă din epoca de piatră, demonstrând
continuitatea locuirii acestor ţinuturi în toate perioadele istorice. Aşezarea a fost un centru
administrativ, politic şi militar al uniunii de triburi “sacce” ale dacilor din zona sibiană de
astăzi, numit “Sacidava”; exista o cetate mare şi puternică, ridicată de regele Burebista pe
dealul numit de atunci şi până în prezent “Căţânaş”. După victoria asupra dacilor din anul 106,
românii au dărâmat parţial cetatea (urmele rămase putând fi observate şi astăzi), mutându-se
centrul administrativ în noua aşezare ridicată de ei, mai la şes - la Miercurea Sibiului de astăzi,
căreia i-au atribuit - pentru atragerea dacilor - vechea denumire de Sacidava. Dava ridicată
anterior de localnicii daci a primit denumirea pe care i-au dat-o romanii - Tiliscus. Localităţile
comunei au avut mai multe denumiri. Chiar localitatea Tilişca a fost cunoscută sub mai multe
denumiri: - în antichitatea dacică, - sub ocupaţia romană, - după
venirea slavilor ( în secolul al VI).

Sacidava Tiliscum Teleşca

În urma acţiunilor de expansiune teritorială, practicate mult
timp după aşezarea lor în depresiunea Secaşului Mare,
coloniştii saşi din Apoldul de Sus au reuşit, în sec. XIII-lea, să
aducă o parte a satului Tilişca (aflat în vecinătate nemijlocită cu
aşezarea lor) în stare de
d e p e n d e n ţ ă f a ţ ă d e
conducătorul Apoldului;
greavul i-a atribuit, pentru uzul
propriu şi o denumire adecvată
noii situaţii: “satul greavului”
sau al “grofului” adică
“graphisdorf”.

Locuitorii satului au refuzat
să îmbrăţişeze denumirile
s t r ă i n e , c o n t i n â n d s ă
d e n u m e a s c ă s a t u l c u
străvechiul nume, Tilişca.

În lipsa unei puteri
centrale proprii şi a
u n e i c a n c e l a r i i ,
localităţile româneşti
au apărut târziu în
documente.

Abia după ocupaţia
maghiară, românii au
î n c e p u t s ă f i e
consemnaţi în diferite
conscripţii alături de
unguri, saşi şi secui.

Repere în timp - Comuna Tilişca
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REPERE ÎN TIMP - TILIŞCA

Rod, ung. R
1488 Rothbrockersdorff,
1508 Rodtbochersdorff,
1532 Rat,
1733 Rod,
1760-1762 Rood,
1805 Rodt,
1825 R d,
1850 Rodu,
1854 R d, Rod.

ód, germ. Rod,

öö

ó

Tilişca, ung. Tiliske, Tilicske,
germ. Telischen,

1854 Teliska, Telischen,
Tilişca.

1366 poss. Thylichke,
1419 Tylsla, Tylska,
1492 Tellitschka,
1495 Thaliczka,
1497 Teliczke,
1506 Theliczka,
1507 Telichka, Thelchka,
1508 Thelyczka,
1667 Telicska,
1733 Tiliska,
1850 Tiliske,

Vizitaţi ruinele
cetăţii dacice din

Tilişca

Mărginimea Sibiului şi
terasele Cibinului şi afluenţilor
săi au fost locuite din vremuri
i m e m o r i a l e , d o v e z i l e
arheologice fiind multiple.

Oferind bune calităţi de
apărare şi posibilitatea de a
controla eficient atât drumurile
care coborau din munţii
învecinaţi cît şi cele două
depresiuni învecinate, dealul
Căţănaş a fost de timpuriu
ocupat de comunităţile locale
a l e t r a c i l o r n o r d i c i ş i
transformat în cetate. Cea mai
v e c h e l o c u i r e a f o s t
documentată arheologic în
prima vârstă a fierului,
civilizaţia Hallstatt, fazeleA, B,
C, secolele XI-VII î. Hr. Atunci
a fost ridicat şi primul sistem de
fortificare constând din valul
exterior al cetăţii.

O nouă perioadă în istoria
cetăţii se deschide începând cu
ultimul secol al erei vechi când
neamul dacilor se află pentru
prima dată unit sub conducerea
autoritară a lui Burebista 82-44
î. Hr. „cel dintâi şi cel mai mare
rege din Tracia”.

Alături de numeroase
locuinţe şi ateliere ridicate la
nivelul solului, din bârne, unele
cu două camere, se construiesc
acum şi două turnuri locuinţă,
reşedinţe nobiliare pentru
conducătorii cetăţii. Lucrate în
tehnică elenistică cu ziduri din
blocuri de piatră măiestrit
cioplite şi îmbinate la parter şi
ziduri de cărămidă în partea
superioară, turnurile locuinţă
din cetăţile dacice sunt opere de
arhitectură antică de mare
originalitate.

Denumirile istorice ale localităţilor
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101 – 102, 105 – 106

896
sec. XII-lea,

1224,
“BULADEAUR”

1241,

1322,

1323
1327–1876
1350-1383

sec. XIV-lea

1366

1419,

1493

, au loc războaiele în urma cărora Dacia a fost cucerită de către romani;
în 271 romanii se retrag din Dacia;

, migraţia triburilor maghiare şi stabilirea a
venirea primilor colonişti germani, preluând teritoriul de la secui; coloniştii

germani şi secui au primit sarcina apărării graniţelor Transilvaniei. Aceste teritorii deşi erau
locuite de populaţie autohtonă, până la venirea coloniştilor nu erau organizate din punct de
vedere administrativ şi politic; începe colonizarea efectivă a ţinutului, pe timpul regelui
Geza al II-lea.

strativ pentru toată
zona administrată de saşi;

este emis de regele maghiar Andrei al II-lea (1205-1235) documentul “Diploma
Andreiană”, cunoscută şi ca a saşilor; prin această diplomă coloniştii saşi
primesc o serie de privilegii, unele păstrate până în 1876;

are loc marea invazie mongolă de către triburile războinice originare din nordul
Chinei; aceste năvăliri au durat neîntrerupt până în sec. XIV-lea, principalele popoare
afectate fiind ruşii, polonezii, românii şi cehii;

prima menţiune documentară a satului Tilişca, satul intrând în posesiunea regelui
Ungariei, fiind afiliat posesiunii regale “Amlaş”;

, sunt menţionate mori pe râul din zona Sălişte - Tilişca;
, din punct de vedere administrativ, comuna Rod aparţinea scaunului Miercurea;
, localitatea Tilişca a fost posesiunea seniorului Ioan Tompa - un favorit al regelui

Ungariei. Începând cu anul 1386 Tilişca a făcut parte din Ducatul Amlaşului stăpânit atunci
de Domnul Ţării Româneşti, Mircea cel Bătrîn, iar mai apoi de urmaşii la tron ai acestuia,
până la Vlad Ţepeş, în anul 1472. La 1488 sunt recenzate 30 de case (180 de loc

, ruinele cetăţii medievale situată pe dealul „Cetate”, faţă în faţă cu cetatea
dacică, demonstrează locuirea vechii vetre dacice şi a împrejurimilor ei; se păstrează ruinele
unei fortificaţii medievale din piatră, datând din acest secol,

, se delimitează teritoriul aşezărilor Sălişte, Galeş, Sibiel şi Cacova, recunoscute de
regele Ungariei ca fiind ale domnului Munteniei, de posesiunile lui Ioan Tompa - Tilişca şi
Aciliul - numite în documente “ComesAlpium Nostrorum”;

primul document scris ce consemnează refacerea satului Rod (germ. Roodt), aflat în
ţinutul Apoldului de Sus; satul este amintit într-o petiţie a locuitorilor români din Apoldu de
Sus, prezentată de contele Paulus la o reuniune a celor şapte Scaune.Astfel, ei cereau dreptul
de a repopula (reînfiinţa) un “sat valah de lângă Tilişca”. Nu apare explicit numele satului,
trebuind să fi fost vorba de Rod, singurul sat în afară de Apoldu de Sus aflat în acest ţinut. În
document au fost stipulate şi obligaţiile românilor, printre dări şi impozite, numărându-se
zecimea (der Zehnte), pe care o plăteau preotului sas din Apoldu de Sus, această plată
efectuându-se până la Revoluţia de la 1848;

bă distrugerea satului Käppelsbach (Cărpiniş);
, are loc atacul turcilor venit dinspre munţi înspre Tilişca şi Sălişte, ei trecând, mai mult

ca sigur şi prin Rod;

cestora în Câmpia Panoniei;

, Cibinium (Sibiul) este atestat documentar, devenind centrul admini

uitori);

probabil o cetate de hotar;

, regele Ungariei apro

1191

1487

1500, în jurul acestui an, Tilişca a fost inclus în Scaunul românesc al Săliştii, afiliat la
Universitatea Săsească; după desfiinţarea pământului crăiesc, în anul 1876, scaunul Sălişte a
intrat în componenţa Comitatului Sibiului, iar mai apoi a devenit plasă a judeţului Sibiu.
Evoluţia edilitară a localităţii, pentru vatra sa inferioară, marchează, în general o creştere
continuă, până în jurul anului 1900; la 1700 sunt 107 case (circa 500 de locuitori) iar la 1766
sunt 335 de case (aprox. 1675 locuitori); la anul 1788 sunt 465 de imobile (2325 locuitori), iar
la 1890 se atinge maximul de 800 case (peste 3200 locuitori. Pentru numărul de sălaşe
locuibile, aflate pe plaiuri, în vatra superioară a satului, nu s-au întocmit recensăminte
sistematice;

satul
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1527

1870

1871 – 1877

, î ţ i s ;
, domnitorul Mihai Viteazul a reuşit să reunească, pentru puţin timp, Ţara

Românească,Transilvania şi Moldova, această unire fiind primul pas în odiseea unificării
românilor, idealul naţional ce avea să intre în conştiinţa publică câteva secole mai târziu;

a avut loc al doilea incident dintre rodeni şi saşi, la locul numit Crucea
Manciului;

ţ
, rodenii se ocupau mai mult cu oieritul, ajungând

prin transhumanţă până în Dobrogea sau în Munţii Moldovei;

satul Rod apare n documente ale administra ie caunului Miercurea

, s-au construit troi ele din Rod;

1599-1600

,

Până în anii 1870 – 1880

1684, era clădită o biserică veche de lemn, pe locul actualei biserici; aceasta a fost sfinţită de
vlădica Sava al III-lea din Bălgrad (Alba Iulia), primind hramul “Sf. Sava”. Cu ocazia
sfinţirii, Sava al III-lea Veştemeanul a donat bisericii o Evanghelie cu o preţioasă însemnare;

, apare prima ruptură în biserica ortodoxă milenară din Transilvania, prin apariţia
Bisericii Unite cu Roma; î biserica ortodoxă din Transilvania devine o biserică
martirică. De aici, din Mărginimea Sibiului se ridică ţăran din Sălişte
(originar din Tilişca) şi preoţii din Sibiel şi din Galeş, prăznuiţi în
fiecare an la 21 octombrie;

locul principal în economia satului Tilişca îl ocupă creşterea oilor; s-a
intensificat păstoritul şi transhumanţa, oierii de aici ducându-şi turmele până în Moldova,
Dobrogea şi Balta Dunării; în sec. XIX-lea oierii au ajuns şi în Crimeea şi Caucaz unde au
dezvoltat o economie de oi întinsă şi prosperă, până la revoluţia din Rusia (1917);

, sunt menţionaţi plăieşii Mihai Miclăuş, Bucur Oancea şi Petru Miclăuş care
conduceau în numele magistratului de la Sibiu;

, se menţionează într-un document existenţa pivelor româneşti din Rod, amintindu-se
nominal piuarul Stan Bogdan, care e autorizat să construiască un joagăr lîngă piuă;

, are loc marea transmigrare, cunoscută şi sub denumirea Karolinische
Transmigration, în localităţile Turnişor, Cristian şi Apoldu de Sus fiind deportaţi locuitori
din Austria Superioară; noii colonişti s-au integrat în cele trei sate, contribuind la
revigorarea economiei ţinutului dar şi la consolidarea influenţei regimului austriac;

, are loc răscoala împotriva uniaţiei şi a iobăgiei;
,

- Biserica este monument istoric.
, împăratul Iosif al II-lea proclama libere cele trei “penitente comunale”: Rod, Poiana şi

Cărpiniş;
, activităţile şcolii din Tilişca s-au ţinut în casa particulară angajată de la Dumitru

Lal – Tilişca nr. 79;
se construieşte drumul vechi dintre Rod şi Tilişca;

,
; pe locul unei alte biserici din lemn, foarte veche, transferată în satul ve

;
,

a fost zidită cu ajutor masiv de la Episcopia deAlba Iulia şi Făgăraş;
“se aminteşte o dispută între rodeni şi saşii din comuna Apo

, adolescentul Mihai Eminescu vizitează Tilişca, vizitându-şi colegul Ioachim
Munteanu, în vacanţa de iarnă;

în acest an s-a luat hotărârea construirii unui “edificiu pompos pentru luminarea
tinerimei”, terenul fiind “o parte a cimitirului din dosul bisericei”;

s-a ridicat edificiul şcolar dotându-se şi cu mobilier; în toamna
anului 1866 a fost făcută sfinţirea;

, au început organizarea spectacolelor de hramul şcolii Tilişca (2 februarie -
“Întâmpinarea Domnului”); la mişcarea artistică a satului participau atât adulţii cât şi elevii;

1701

Oprea Miclăuş,
Moise Măcinic Ioan

-
sec. XVIII-lea,

1719

1732

1735-1776

1759-1760
1782 a fost construită Biserica ortodoxă cu hramul “Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavril” - Biserica mare din Tilişca
1789

1820-1832

în jurul anului 1830,
1833-1842 se construieşte biserica ortodoxă cu hramul “Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavril” din Rod

1843 a fost construită Biserica ortodoxă română cu hramul “SF.Nicolae” - Biserica
mică din Tilişca;
1850,
1863

1864,

în perioada 1865-1866

1869

n acest secol

cin
Dobîrca

ldu de Sus;



11 Pe urmele dacilor, pe drumul regelui, în Mărginimea Sibiului

REPERE ÎN TIMP - TILIŞCA

1885

1889

1890 1914

1896-1897

1902
1904

1930

, s-a consolidat albia râului şi s-a construit Dispensarul (Făgădău);
poetul George Coşbuc şi scriitorul Ioan Slavici - fondatorul cotidianului Tribuna, au

fost în vizită la preotul Ioachim Munteanu, în casa parohială;
,
, s-au amenajat grădinile şcolare, de legume şi de creşterea altoilor de pomi fructiferi;

din Rod au emigrat in Rusia circa 250 persoane; rodenii au ajuns să aibă în Rusia
cca. 75.000 oi; până în 1917, din ceea ce castigau, şi-au putut întemeiaîn comuna Rod
gospodării frumoase. După 1917, istoria rodenilor din Rusia a devenit o tragedie, marcată de
revoluţia bolsevică;

, liderii românilor din Transilvania adresează un împăratului austro-
ungar Franz- Joseph, cu principalele revendicări şi protestul faţă de politica de maghiarizare;

, s-a construi, de către Societatea Anonimă a Căilor Ferate Locale, linia ferată
Vinţul de Jos – Sibiu, cu o haltă la Tilişca - Galeş (pe teritoriul Miercurii Sibiului); în prezent
vechea gară este dezafectată;

, s-a înfiinţat grădina comunală de pomi în mărime de un jugăr; această grădină a fost
premiată de ministrul agriculturii din Ungaria(1910), cultivându-se mult mai mulţi altoi decât
în grădinile şcolare, o parte fiind crescuţi pentru

, marele istoric Nicolae Iorga vizitează Transilvania şi satele Tilişca şi Rod;
ş ;

, s-a construit drumul din Pleşe şi sala de joc din
Tilişca; s-a proiectat Casa naţională; a avut loc un

;

1888,

1894
- ,

1892 Memorandum

1905-1906

incendiu în satul Rod;

, s-a instalat primul telefon;

vânzare;

incendiu în satul Rod

1906
1907
1909

1913

1914

1915

14 august 1924
1926
1927

Între anii 1928 – 1933

1931

, s-a terminat constructia localului nou al colii din Rod
, s-a construit podul lui Lal

, proiect grajd comunal ncepând din 1914 – multi rodeni au fost nrola i armata
austro-ungar

, s-a construit pavilion oc ;

constituirea Consiliului local Rod de împropriet rire prin colonizare;
a avut loc colonizarea a 30 familii la Ianova, jud. Timi ;

idica turnul bisericii din Rod

timp de 4 zile

;
, s-a construit o măcelărie; s-a construit podul Saiului şi s-a plantat brădet pe Căţănăş;
, poetul George Topârceanu se căsătoeşte cu Victoria Iuga, o frumoasă tilişcancă;
, apare Monografia Şcoalei Gr. Orientale Române din Tilişca elaborată de directorul

şcolar Ioan Bratu la TipografiaArhidiecezană; s-a elaborat proiectul pavilionului de joc;
; î î ţ în

ă;
ul de j în Tilişca

, tilişcanii participă la celebrele bătălii ale primului război mondial şi la Marea
Unire de la 1 decembrie 1918;

după revoluţia din Rusia mulţi tilişcani s-au întors în satului natal “doar cu bâta”,
rămânând în Crimeea doar cei ce şi-au întemeiat familii; zonele unde au umblat tilişcanii cu
oile sunt Mariopol, Melitopol, Baku şi Batumi;

, la maial participa din Tilişca a participat şi poetul Octavian Goga;
ă

din Rod ş
, pietruire drum biserică şi edificare “grădiniţă” (Şcoala de copii mici”) Tilişca; s-a

r t ;
s-a construit drumul nou numit şi Drumul Regelui ce uneşte

Sălişte cu Jina şi Şugag, drumul fiind inaugurat la 6 octombrie 1935 - de M.S. Regele Carol
al II-lea; ulterior populaţia comunelor din Mărginime i-au spus neoficial

- numele drumului intrând în conştiinţa publică din ţinut. Denumirea nu a fost
niciodată oficializată de oficialităţile administrative
ale regiunii sau judeţului;

, scriitorul Liviu Rebreanu vizitează munţii
Cindrel şi Tilişca, ;

, din biografia lui George Călinescu aflăm că a
publicat la “Viaţa românească” fragmente din ”Viaţa
lui Mihai Eminescu”, scrise în “satul Rod”;

1912

1916-1918

1917,

1920
,

,

, - -
-

“DRUMUL
REGELUI”

1929
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1932,
1934

1934- 1935

1955-1959
1958
1958 – 1960,
1960
1965
1976
1980

1981
1984
1990
1992

1996

1997
1997-2014

1898-1999
2000-2003
2001-2002

2002-2003,

2003

2004

mulţi rodeni au avut şansa de a se reîntoarce acasă din Rusia;
s-a edificat “Casă comunală” - actuala Primărie; s-a introdus curentul electric (în 1937)

şi instalat cântarul comunal, popicăria şi grajdul comunal (1936); s-a continuat construirea
“Drumului Pleşii”; la a avut loc o

cetăţeanul Dobrotă Aron, venit din America, a construit în Rod (nr. 406) o sală
pentru festivităţi; “Sala lu Aron” a funcţionat până în 1966, când s-a construit Căminul
cultural actual;

, tilişcanii participă în număr mare la Marele Război, în fruntea eroilor căzuţi fiind
colonelul Vasile Prică şi maiorul Ioan Bratu - eroi naţionali;

, s-a construit Monumentul Eroilor Neamului în Tilişca, sculptor Ioan Lazinovici
(Sălişte); pe placa de marmură sunt săpate numele celor 49 de fii ai satului - eroi care s-au
jertfit în cele două mari confragraţii ale secolului XX-lea; monumentul a fost dezvelit la 7 iulie
1946;

, în Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia a avut loc proclamarea solemnă a canonizării
Sfinţilor reprezentativi ai Ortodoxiei ardelene: Cuviosul Visarion Sarai şi Sofronie de la
Cioara, împreună cu mucenicul Oprea Miclăuş; prin întreaga lor activitate ei au adus “O
biruinţă a satului asupra împăratului”; în Rod

s-a etajat şcoala din Tilişca 2 (în 1963); popicăria în 1962

epizootie de febră aftoasă, afectând un număr mare de animale în satul Rod;
, s-a construit căminul cultural şi corpul 3 al şcolii din Tilişca;

trodusă apa potabilă în Tilişca;

“ ”
(la aniversarea a 2050 de ani de la crearea statului dac centralizat şi independent);

în Tilişca;
ş

, au început lucrările de extindere ale căminului cu ural Tilişca pentru bibliotecă;

, Sf. Sinod a canonizat “ultimii doi din ceata mărturisitorilor ardeleni, preoţii Moise
Măcinic şi Ioan din Galeş”;

( )
- - ârâul Barbeşului

-au finalizat lucrările de extindere cămin cultural bibliotecă şi s-a construit zidul
de susţinere la râul Tilişcuţa;

, s-a pavat cu dale prima stradă din Tilişca Şcolii (parţial)
, s-au pavat cu dale străzile: Şcolii (parţial), Dos, Vale I, Vale II, Între Uliţi, Sub

Gard, Iugeşti, Pârâul Barbeş, Principală (parţial);

şi la
a fost realizată o captare din ValeaApolzălului, precum şi un rezervor de 100 mc.

pentru alimentarea satului Rod;
s-a pavat cu piatră de râu str. Meri

(parţial)
, s-a editat monografia satului Tilişca, autor

Ioan Păltineanu (2 volume), cu sprijinul Primăriei
Comunei Tilişca;

Primăriei
Comunei Tilişca;

,
s-a

16 august “rupere de nori” în satul Rod;
,

s-au identificat numai 7 pive;
, s-a electrificat satul Rod;

, , corp ;
radioficarea satului Rod;

,

, a fost in
, prima manifestare a avut loc la 30

august 1980 sub motto:

, s-a continuat introducerea apei potabile
, captarea i introducerea apei potabile în satul Rod;

lt
, s-a canalizat “Pârâul Bumbii”;

,
s-a cimentat spre cimitir strada Hulii; s-a canalizat p , s-a canalizat “strada
Râului”; s –

– str. ;

, s-a construit Podul Sâiului;
, s-a construit podul Bisericii “Preda”;
,

– în Rod;

, s-a editat monografia satului Rod,
autor Ioan Mihu, cu sprijinul

1940-1945

1945-1946

1955

“ÎNTÂLNIREA FIIILOR SATULUI TILIŞCA”
VECHEAVATRĂ DACICĂ TILIŞCAÎŞI CHEAMĂ FIII!

1993

la alegerile locale a fost ales primar Dumitru Răceu reales în 2000, 2004, 2008 şi 2012 ;



Comuna - judeţul SibiuTilişca

13 Pe urmele dacilor, pe drumul regelui, în Mărginimea Sibiului

2003 30-31 august, “ÎNTÂLNIREA FIILOR SATULUI”(II)

2003-2007

2003-2004
4-5 septembrie 2004 “S area Fiiilor Satului Rod”;

2004-2013

2005, 15 august “ ”

2007

2007-2009

2008

,
– Invitat de onoare: P

României dl. I I ;

– s-a organizat
ondiale; monumentul zidit, în

zidul progadiei, a fost sfin it în 4 septembrie 2004; capital

, la Rod s-a pavat pr

,
2008

central în blocul B, la
gimnazi s-a construit podul

, s-a reab central ; în septembrie
a avut loc

. S
inclusiv central )

în 2008 s-a amenajat în blocul C – biblioteca
Informare (C.D.I.);

Tilişca - Dezvelirea stemei
comunei Tilişca - Inaugurarea Muzeului Etnografic Tilişca reşedintele

on liescu
, Program de punere în valoare şi protejare a aşezării fortificate de pe dealul

Căţânaş coordonat de prof. univ. arheolog expert Dumitru Popa şi DJCCPCN Sibiu;
, s-a construit podul Primăriei;

a fost ridicat un
monument în memoria eroilor căzuţi în cele două războaie m

ţ în acest an s-a făcut o reparaţie ă a
şcolii din Rod;

in cimentare, dale şi asfaltare străzile Mare, Subfleceşti,
legătura cu str. Meri, Răilor, piaţa de la “Diri Popa” şi de “La gunoi”, strada de la biserică la
drumul judeţean;

s-a susţinut prima ediţie a de Sf. Mărie; primele
ediţii s-au organizat în “Luncă”, din anul , fiind organizată pe platoul de pe dealul
Căţânaş, la poalele cetăţii dacice; s-a introdus încălzirea ă şcoala

ală Tilişca; din Tilişca nr. 520 şi puntea de la şipotul Hirla;
s-a achiziţionat un buldoexcavator;

, s-a executat ample lucrări de restaurare a picturii în frescă a picturii bisericii
mari din Tilişca, cu aprobarea Ministerului Culturii şi Cultelor; la 27 decembrie 2009 s-a
sfinţit sfântul altar, binecuvântându-se lucrările de restaurare a bisericii de I.P.S. Laurenţiu
Streza;

ilitat localul grădiniţei Tilişca şi s-a introdus încălzirea ă
vizita Convenţiei Europene a peisajului din Europa la cetatea dacică Tilişca,

manifestare organizată de Ministerul Dezvoltării Regionale cu sprijinul Primăriei Comunei
Tilişca şi Consiliului Judeţean Sibiu -a achiziţionat un tractor cu remorcă şi troliu;

, s-a realizat mansardarea şi reabilitarea blocului C ( încălzirea ă
la Şcoala Gimnazială Tilişca; şcolară şi Centrul
de Documentare şi

, apare primul număr al “Gazetei de Tilişca” – publicaţie periodică de informare;

ărbăto

Sărbătorii Oierilor

2006,
2006-2009

2008-2009
2009
2009-2012

, s-a reabilitat reţeaua de apă şi canalizare ă din Tilişca (2,5 km);
s-a t ea dispensarului a unui cabinet medical, în Tilişca;

, s-a elaborat şi implementat proiectul integrat “Dezvoltarea infrastructurii locale
în comuna Tilişca” având mai multe
componente:
-reţea de canalizare (7050 ml pe raza localităţii
Tilişca şi 1646 ml de canalizare pe raza oraşului
Sălişte pentru record la staţia de epurare Sălişte),
-reţea de apă (2309 ml) şi bazin de apă la Staţia
de tratare de pe Vale,
-extinderea reţelei de curent de joasă tensiune
(3950
-reabilitarea străzii Hulii (250 ml);
-amenajarea unui centru de zi pentru copii în
incinta Şcolii Gimnaziale Tilişca (amenajare şi
dotare cu aparatură nouă, cărţi, jocuri, muzică,
etc)
-dotarea căminului cultural pentru buna
organizare a “ ” (cu scenă,
instalaţie de sonorizare, aparatură diversă, etc);

pluvial
, amenaja în curt

ml);

Sărbătorii oierilor
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turistică
a t r a s e u l u i t e m a t i c

şi a
turistic adoptat

a ui
Tilişca.

Proiectul s-a elaborat şi în
baza ului
încheiat cu locuitori ai
c o m u n e i ş i a g r e a t d e
comunitatea de afaceri locală.

Pentru promovarea

peisajului
s-a

Consiliul
Local

Acord de Parteneriat

“Circuitul turistic: Pe
urmele dacilor, pe drumul
regelui, în Mărginimea
Sibiului”

Hot. nr. 38
din 16 mai 2013

Info - info - info
Tilişca, str. Şcolii, nr.531

tel: 0269-554002,
fax: 0269-554101

mail:

www.comunatilisca.ro
primariatilisca@yahoo.com
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Vizitaţi
comuna
Tilişca

Informaţii utile
comuna Tilişca

Tilişca şi oamenii ei îşi deapănă
sus de la Sacidava Dacică la făuritorii de
teleşche (rotile), urcă din nou la Grădina lui
Mănig cautâ ilişcă
coboară în jos pe firul apelor privind la
păstrăvii jucăuşi şi iarăşi ridică privirea în sus
la păduril nconjoară, parcă ar
fi tineri înveşmântaţi să-şi primească oaspeţi
distinşi şi se deapănă mai departe în iarnă
c nd brazii albiţi şi împovăraţi de zăpadă stau
parcă ar fi bătr lecaţi la rugăc iune .

firul istoric de

nd un buchet de flori de t ,

e de brazi ce ne î

firul
â

ânii p
Preot paroh, Ioan Teşa

2010,

2011-2012

Preotul
(1812-1879) – un tribun uitat

2012,
2013
2013-2014
2013 2015

Modernizare drum de exploatare Neague
2014-2015

2014,

2015
2012-2015

-

s-a amenajat un teren de joacă în curtea şcolii din Rod; s-a amenajat un teren de joacă
pentru copii în Tilişca. S-a achiziţionat auto

, s-a elaborat şi implementat proiectul de conservare şi protejare a ruinelor cetăţii
dacice dar şi de punere în valoare a obiectivului şi promovare a patrimoniului imaterial al
comunei susţinut de Primăria Comunei Tilişca, în parteneriat cu Asociaţia Ecomuzeul
Regional Sibiu, cu sprijinul SC Hidroelectrica S.A.; lucrările

şi Cetatea
dacică Tilişca

s-a introdus încălzirea ă la şcoala din Rod;
Primăriei Comunei Tilişca

, captarea apei din pârâul Tărceatu pentru satul Rod;
, elaborarea şi implementarea proiectului pe măsura 125–Îmbunătăţirea şi

dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii:
“ ”, Comuna Tilişca – 103.013 euro;

, elaborare şi implementare proiect 322:
; terenul de sport s-a construit

în curtea şcolii gminaziale Tilişca. La Biseric s-a reabilitat şi amenajat cimitirul;
s-a reabilitat acoperişul blo B la şcoala gimnazială din Tilişca;

- Parohia Ortodoxă Tilişca;
Tilişca

, elaborarea şi implementarea proiectului traseului tematic
măsura

“sub gard”, utilitara “Tata Senol”;

s-au editat “
” (reeditare lucrare autor – Maniu Iosof) “

”;
central

, s-a reabilitat localul ;

– 52.562 euro
a mare

cului s-a editat lucrarea

, reabilitarea dispensar uman ;

313
FEADR;

Dumitru
Miclăuş

-

“Construire teren de sport în incinta
şcolii generale, comuna Tilişca, judeţul Sibiu”

„Pe urmele dacilor, pe
drumul regelui, în Mărginimea Sibiului”

“Pagini din istoria satului Tilişca şi a bisericii sale”
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Au fost tăind un brad bătrân
Fiindcă făcea prea multă umbră
.

Ce alta poate-a vă aduce,
Decît doar încă un sicriu? ....

....................................................
Folos aduse cînd fu viu,
Ci mort-acuma cînd se duce,

Brad bătrân

N. Iorga

Natura 2000 Frumoasa

ş Ş ţ
ş ş

Întreaga hidrografie a zonei este
conectată la două mari bazine: al
Mureşului (în nord) şi al Oltului (în
nord-est şi est), cumpăna apelor fiind
culmea pe care este situată biserica
ortodoxă din satul Rod.

Situl este
compus din trei masive montane
(Cindrel, Lotru i ureanu) despăr ite de
râurile Sadu, Frumoasa i Sebe .

Natura 2000 Frumoasa
- de milenii -

ţ
ş ţ

Aici a
( ind

ţ )
fiind

ş ş ş
ş

ţ ţ

ş
ţ

ş

Situl constituie
una dintre cele mai

importante regiuni pastorale din Carpa ii
române ti, această activitate tradi ională
fiind practicată din cele mai vechi
timpuri fără a se aduce prejudicii
semnificative patrimoniului natural.

peste 80% din suprafa ă totală , cele mai
reprezentative pădurile de molid
perialpine, jnepeni urile i pă unile
alpine i subalpine.

O parte din păduri sunt virgine sau
cvasivirgine, acestea polarizând o mare
d ive r s i t a t e b io log ică t e r e s t ră ,
const i tu ind o avu ie na ională

inestimabilă. Multe dintre pădurile
existente, pure sau în amestec, au vârste
medii de peste 120 i chiar 160 de ani,
fiind excelente habitate pentru popula ii
viabile de urs, lup i râs.

u fost identificate 10 tipuri de
habitate de interes comunitar acoper

SITUL NATURA 2000 FRUMOASA

VULNERABILITĂŢI:
?

?

?

?

?

?

?

exploat

unatul excesiv,
turismul necontrolat,

p

ările forestiere care nu respectă
normele silvice în vigoare,

pă

ă unile incendiate în vederea cre terii
suprafe elor de pă une alpină,

vânătoarea braconaj,
deteriorarea habitatelor i disturbarea

lini tii,
pă unatul excesiv în zona alpină

degradarea pă unilor alpine, gonirea i
atacarea de către câini i epizotiile
transmise de animalele domestice.

ş

ş ş
ţ ş

dar şi
ş

ş
ş :

ş ş
ş

Administrator sit:
www.cjalba.ro, mail: cjalba

Consiliul Judeţean Alba
@cjalba.ro

Situl “Frumoasa” este compus din: 11
tipuri de habitate de interes comunitar din
care 3 prioritare, cu o acoperire estimată
la 68,31% din suprafaţa SCI “Frumoasa”,
respectiv 25 de specii de interes
comunitar din care 4 specii de mamifere
(urs, lup, râs şi vidră), 2 specii de
amfibieni, 3 specii de peşti, 11 specii de
nevertebrate şi 5 specii de plante (3 specii
de muşchi şi 2 specii de plante
superioare).

Aria de protecţie specială avifaunistică
(SPA) “Frumoasa” este compusă din 11
specii de păsări (ieruncă, cocoşul de
munte, 3 specii de ciocănitori, 3 specii de
răpitoare de noapte, caprimulgul şi două
specii de paseriforme).

Turismul necontrolat şi
accesul motorizat pe poteci

şi trasee are un impact
major asupra muntelui!

Acest tip de turism
conduce la degradarea

pajiştilor şi la tulburarea
zonelor de refugiu pentru
odihnă şi reproducere al

mamiferelor.

Nu uitaţi
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Sus pe culme bradul verde
pada

Printre se perde
Ca o fantasm

te cu-ntristare
prin rastoace

Iarna pe un urs c lare,
epte cojoace

El se scutur i zice:
“În zadar, tu, vr jitoare,
Aduci viforul pe-aice,
Aduci zile soare.

În zadar î i p ntul,
Ucizi florile i stupii

i moartea cu vântul
i foamea cu lupii.

În zadar a ta suflare
,

terge urma pe rare
uri .

În zadar aduci cu tine
Corbul negru i dalnic,

i din codri cu jivine
Faci s as urlet jalnic.

În zadar, urgie
ti

i, râzând de-a lumei ,
Scurtezi ziua .

În zadar imi pui povara
De z pad i de ghea ,
Fie iarn ,
Eu strez, a mea verdea !”

Sub ză albicioasă
negură

ă geroasă

Şi priveş
Cum se plimbă

ă
Iarna cu ş

ă ş
ă

fără

ngheţ ămâ
ş

Şi trimiţ
Şi trimiţ

Apa-n râuri o încheagă
Ş că
Şi de mine ţurţ leagă

ş pră
Ş

ă i ă

crudă
Lungeş noaptea-
ntunecoasă
Ş trudă

luminoasă

ă ă ş ţă
ă, fie vară

pă ţă

BRADUL

Vasile Alecsandri

Vizitaţi Situl Natura 2000  Frumoasa
din munţii Cindrel

Suprafaţa administrativ teritorială Tilişca
integrată Frumoasa - Sit de Protecţie
Avifaunistică, >99

protecţie
specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice
europene Natura 2000 în România.

a comunei
în Situl Natura 2000

este de %, în conformitate cu H.G. 1284 din
24 octombrie 2007, privind declararea ariilor de

Suprafaţa administrativ teritorială
Tilişca este integrată parţial

Frumoasa - Situl
de Importanţă Comunitară,

p ro tec ţ i e spec ia lă
avifaunistică ca parte integrantă a
reţelei ecologice europene Natura
2000 în România.

a
comunei
în Situl Natura 2000

în
conformitate cu H.G. 1284 din 24
octombrie 2007, privind declararea
a r i i lo r de

Vizitaţi
Situl Natura 2000

Frumoasa din munţii
Cindrel

Sudul administrativ teritorial al comunei este
integrat în Situl Natura 2000 RO SPA0043 – Frumoasa

Vâlcea
(20,1%),Alba (17,8%), Hunedoara (1%).

Tilişca
, cu o

suprafaţă totală de 131.182 ha (judeţul Sibiu 61,1%,

1850 1550 locuitori;
1880 1287 locuitori;
1890 1179 locuitori;
1900 1227 locuitori;
1910 1274 locuitori;
1920 1450 locuitori;
1930 1187 locuitori;
1941 1146 locuitori;
1956 915 locuitori;
1966 751 locuitori;
1966 751 locuitori;
1977 627 locuitori;
1992 562 locuitori;
2002 465 locuitori;
2011 439 locuitori.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1721 170 capi de familie;
1748 202 capi de familie;
1850 2852 locuitori;
1880 2114 locuitori;
1890 2000 locuitori;
1900 2011 locuitori;
1910 1992 locuitori;
1920 2051 locuitori;
1930 1824 locuitori;
1941 1910 locuitori;
1956 1695 locuitori;
1966 1410 locuitori;
1977 1529 locuitori;
1992 1337 locuitori;
2002 1197 locuitori;
2011 1135 locuitori.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

TILI CAŞ ROD
Evoluţia populaţiei în satele (an - populaţie)
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Vizitaţi circuitul
turistic

“Pe urmele dacilor,
pe drumul regelui,

în
Mărginimea

Sibiului
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Comuna Tilişca păstrează 9
ce reprezintă o

veritabilă infrastructură cultural-istorică
ce conferă localităţi ect deosebit,
preferat atât de turismul cultural cât şi de
comunităţile de oameni de afaceri
europeni; acest patrimoniu poate contribui
la dezvoltarea durabilă a comunei
păstrarea şi promovarea identităţii
culturale

ţ
Mărginimea Sibiului.

Circuitul turistic ”Pe urmele dacilor,
pe drumul regelui, în Mărginimea
Sibiului” propune o integrare a
patrimoniului local şi regional într-un
circuit turistic reprezentativ pentru
Mărginimea Sibiului; marcarea circuitului
prin panouri de informare şi săgeţi de
orientare şi amplasarea locurilor de popas
urmăreşte valorificarea potenţialului
natural şi cultural pentru a creşte
atractivitatea zonei şi a impulsiona
activităţile din domeniul turismului.

obiective –

monumente istorice

lor un asp

,

fiind un obiectiv strategic pentru
toate administra iile comunale din

Vizitaţi comuna Tilişca



Vizitaţi
localitatea

Tilişca
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Localitatea Tilişca, reşedinţa comunei tă la 26 km de municipiul
Sibiu, în vestul judeţului, pe drumul judeţean DJ106E

leagă localităţile Sălişte, Galeş Tilişca , Poiana
Sibiului, Jina, Şugag, mergând până la Novaci (judeţul , pe şoşeaua
Transalpina situată la piciorul pantei nordice a Carpaţilor
Meridionali, în spaţiul alpin al munţilor Cindrelului, în regiunea «Mărginimea
Sibiului».

al comunei Tilişca
zona Tilişca I localităţile Tilişca şi Rod situate pe valea

râului Sălişte; zona Tilişca II - o zonă mică pe malul drept al pârâului Greu până
la vărsarea în pârâul Sălişte; zona Tilişca III amplasată pe versantul sudic al
munţilor Cindrel cu limita sudică Valea Frumoasă, zonă inclusă în

Vatra localităţii Tilişca este aşezată la confluenţa
râurilor Lunca şi Vale, care în aval formează râul Sălişte şi este înconjurată de
patru dealuri împădurite cu brazi şi pini: Căţânaşul şi Cetatea spre şi Plaiul
şi Pleşa spre se îngustează treptat rezervând aşezării un spaţiu
restrâns flancat de dealuri înalţă faţă de
va localităţi

Stema aşezării cu scutul cu coroana murală surprinde i
Tilişca, inclusiv a localităţilor componente. l ă atât blândeţea,
frumuseţea, credinţa neamului, ordine şi adevăr dar şi culoarea tradiţională

semnificând forţa, grandoarea, bogăţia dar şi inteligenţa, prestigiul şi virtutea
rgintul figurilor heraldice înseamnă devotament, corectitudine, puritate,

înţelepciune şi durată în timp Toate acestea sunt valorile comunităţii, valori
moştenite şi păstrate cu sfinţenie din generaţie în generaţie. erbecul semnifică
ocupaţia tradiţională a poporului român, moştenită din vremurile dacilor, până
în prezent. Practicând oieritul tilişcanii şi rodenii au reuşit să ridice această
comună, dezvoltând civilizaţia actuală. Zidul din partea superioară reprezintă
atât civilizaţia edificată de daci (ruinele cetăţii de pe dealul Căţânaş) dar şi de
comunitatea ce s-a dezvoltat în ultimele două milenii (a se vedea şi ruinele
cetăţii medievale), toate fiind mărturii ale trecut frământat. Coroana
murală cu un singur turn de argin semnifică statutul de
comună al aşezării.

mblul
elementelor ce îndeamnă generaţiile viitoare să păstreze
valorile eterne ale comunei: cunoaşterea şi cinstirea
originilor şi continuarea ocupaţiilor şi tradiţiilor.

, este situa
; drumul supranumit

“DRUMUL REGELUI” - , - Rod
Gorj)

. Comuna este

Teritoriul administrativ este format din trei zone
naturale distincte: - cu

,

situl Natura
2000 Frumoasa. (alt. 580 m)

nord
sud. Valea râului

, care se maiestuos (cu peste 100 m)
tra i.

dentitatea comunei
Albastru reprezint

a ul a
tencuielii vechilor case din bârne. Berbecul de argint are coarnele de aur,

.
A

.
, B

unui
t

Mesajul nescris al stemei este dat de ansa

Aşezarea comunei Tilişca
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ComunaTilişca are două localităţi nte: Tilişca şi Rod (alt. medie
811m) situată 6 km de Tilişca,

şi fertil a permis aşezarea
Rod Aşezarea urmăreşte

oasă ce formează cumpăna două
şi Mureşul. Apele ce curg vestic al dealurilor se adună
Apolzelului–Secaş–Mureş, iar Duşoii

şi coperişul bisericii (şi al unor case) este situat
cumpăna localitatea este străjuită de pârâul

Poienilor, văi săpate
şi sud relieful coboară

zona
I localităţile Tilişca şi Rod situate Sălişte; zona

- o zonă mică ână la vărsarea
Sălişte; zona , amplasată sudic al munţilor
cu limita sudică Frumoasă, în

aşezării cu scutul cu coroana murală surprinde identitatea comunei
Tilişca, inclusiv a localităţilor componente.Albastru reprezintă atât blândeţea,
frumuseţea, credinţa neamului, ordinea şi adevărul dar şi culoarea tradiţională
a tencuielii vechilor case din bârne. Berbecul de argint are coarnele de aur,
semnificând forţa, grandoarea, bogăţia dar şi inteligenţa, prestigiu şi virtutea.
Argintul figurilor heraldice înseamnă devotament, corectitudine, puritate,
înţelepciune şi durată în timp. Toate acestea sunt valorile comunităţii, valori
moştenite şi păstrate cu sfinţenie, din generaţie în generaţie. Berbecul
semnifică ocupaţia tradiţională a poporului român, moştenită din vremurile
dacilor, până în prezent. Practicând oieritul, tilişcanii şi rodenii au reuşit să
ridice această comună, dezvoltând civilizaţia actuală. Zidul din partea
superioară reprezintă atât civilizaţia edificată de daci (ruinele cetăţii de pe
dealul Căţânaş) dar şi de comunitatea ce s-a dezvoltat în ultimele două milenii
(a se vedea şi ruinele cetăţii medievale), toate fiind mărturii ale unui trecut
frământat. Coroana murală cu un singur turn de argint semnifică statutul de
comună al aşezării.

Mesajul nescris al stemei este dat de ansamblul elementelor ce îndeamnă
generaţiile viitoare să păstreze valorile eterne ale comunei: cunoaşterea şi
cinstirea originilor şi continuarea ocupaţiilor şi tradiţiilor.

compone
, la cca pe DJ106E, drum supranumit

«DRUMUL REGELUI». Relieful deluros vetrei
satului pe un platou alungit, pe mici depresiuni locale.
creasta delur apelor dintre bazine hidrografice:
Oltul pe versantul în
Valea apele de pe versantul estic în Valea

apoi în râul Negru-Cibin-Olt. A
pe apelor. La nord Negru iar la sud
de valea în rocile cristaline. Laest relieful ia aspectul unui
câmp cu treceri treptate, iar spre nord, vest brusc.

Teritoriul a dministrativ al comunei este format din trei zone naturale:
– cu pe valea râului

pe malul drept al pârâului Greu, p în
pârâul pe versantul
Cindrel Valea situl Natura 2000.

l

l

Tilişca
Tilişca II

Tilişca III

Stema

Vizitaţi satul Rod
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Tili
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În Mărginimea Sibiului, Tilişca păstrează vestigii ce demonstrează o
existenţă şi continuitate milenară, fiind unul din leagănele ortodoxiei. Istoria
parohiei păstrează amintirea bisericii de lemn sfinţite la 1684 - de Vlădica Sava
Veştemeanul, acesta dăruind bisericii o evanghelie de la domnitorul muntean
Ioan Şerban Cantacuzino (păstrată la Muzeul Unirii Alba Iulia). Pe locul
acestei biserici (devenită neîncăpătoare), credincioşii au construit biserica
actuală, la 1782. Biserica zidită în stil bizantin, are trei abside şi un turn
clopotniţă, ridicat deasupra naosului. Biserica a fost pictată la 1793 (în
interior), pictură atribuită lui Stan Zugravul. Între 1793 ş 1820 s-au pictat 23
de medalioane, la exterior, prin donaţiile credincioşilor.

În 1903 s-a înlocuit iconostasul de zid cu unul de lemn, executat de meşterul
Preda din Avrig; icoanele au fost semnate de pictorul Johann Hofrichter-fiul,
din Boemia. În 1937 s-a efectuat o nouă serie de lucrări: introducerea
curentului electric şi adăugarea pridvorului închis. Pictura ştearsă şi foarte
afumată s-a repictat în ulei de către pictorul Laurenţiu Moldovan, păstrându-se
pictura originală în frescă pe exterior.

În perioada 2006-2009 s-au efectuat ample lucrări de reabilitare

către pictorul şi restauratorul
de monumente istorice Tudor Emanuel Popescu (Vâlcea), introducerea
încălzirii centrale, înzestrarea cu mobilier şi candelabre etc. În 27 decembrie
2009 s-a resfinţit locaşul de cult binecuvântându-se lucrările de restaurare a
picturii de I.P.S. Laurenţiu

Tilişca a fost şi a rămas o adevărată vatră de istorie, de aici ridicându-se
marele mucenic Sf. Oprea Miclăuş, preotul învăţător - tribunul revoluţionar
Dumitru Miclăuş, istoricul şi academicianul Augustin Bunea, preotul
protopop Ioachim Munteanu şi mulţi alţi luptători pentru păstrarea fiinţei
naţionale a românilor ardeleni. Tilişca a fost şi a rămas o adevărată vatră de
credinţă ortodoxă, tilişcanii respectând tradiţiile şi obiceiurile moştenite, aici
putând fi admirat portul popular duminica şi în zilele de sărbători. De aici au
plecat o serie lungă de preoţi ce slujesc şi au slujit pe alte meleaguri iar mulţi
tilişcani s-au îndreptat spre viaţa monahală, devenind călugări şi călugăriţe. În
parohia Tilişca puteţi vizita biserica mică cu hramul „Sf. Nicolae”, zidită în
1843, cimitirul bisericii şi cimitirul din hulă – locurile în care se odihnesc toţi
înaintaşii noştri. La intersecţiile de drumuri pot fi admirate troiţele comunei,
majoritatea „monumente” de artă ţărănească.

,

i

,
respectându-se toate prevederile legale privind conservarea monumentului
istoric: restaurarea picturii vechi (de la 1793), de

,
, MitropolitulArdealului.

Tilişca - vatră de istorie ortodoxă!
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«Părintele istoriei » Herodot ne aprecia strămoşii, scriind că: ţii erau cei
mai viteji şi mai drepţ Tema istoriei dacilor este larg dezbătută
deşi sursele de informaţii ştiinţifice sunt sărace iar izvoarele scrise antice
trebuiesc completate cu cercetări arheologice sistematice. Poporul român îşi are
rădăcinile istorice în acele vremuri, moştenind civilizaţia şi cultura geto-dacilor
în: folclor, artă plastică, dansuri, obiceiuri, tradiţii, lexic, etc. Astăzi ştim că
Dunărea şi Carpaţii nu au reprezentat – niciodată - o frontieră etnică, lingvistică,
economică sau culturală, aceste bariere naturale unind în loc să despartă.

Tilişca este cunoscută ca vechi ţinut dacic, cetatea de pe dealul Căţănaş.
Drumul antic urmărea culmea dealurilor, accesul se făcea din vatra actuală a
Galeşului, prin Zăpodie, pe lângă cetatea dacică urcând peste Vârful Butila,
peste Dealul Dorului (în Rod) şi apoi spre cetatea Căpâlnei, traversând valea
Frumoasei. Acest drum a fost ”bătut” multe veacuri de păstorii acestor locuri,
care-şi duceau oile la munte. Drumul antic era acelaşi pe care, în evul mediu,
rodenii mergeau spre Tilişca, până târziu, în sec. XX-lea. Acesta a fost
abandonat, parţial, începând cu 6 octombrie 1935, odată cu inaugurarea de către
regele Carol al II-lea a noi şosele, numită de localnici

cel dintâi şi cel mai mare dintre regii Traciei”, a fost – probabil - şi
în cetatea dacică Tilişca, el întărind-o şi incluzând-o în sistemul exterior al
fortificaţiilor din Munţii Orăştiei. Aici, dar şi în alte localităţi, este vie legenda
sinuciderii regelui , urmărit de romani. Locul sinuciderii, în apropierea
munţilor, a fost deseori asociat pădurilor Mărginimii. Imaginea sinuciderii
regelui dac este imortalizată pe Columna lui Traian, o adevărată istorie gravată
în piatră. Monumentul antic evocă campaniile duse împotriva dacilor,
reprezentând cel mai autentic şi veritabil “act de naştere” al popor

Păstorul cânta din fluierele lui
lipite cu smoală”, amintindu-ne că folclorul nostru, în special doina are origine
geto-dacă. În România sunt rare locurile ce păstrează urmele strămoşilor noştri,
Tilişca fiind mândră că se numără printre puţinele localităţi din România ce
păstrează vestigii autentice despre începuturile neamului nostru.

Marcăm aceste urme cu respect şi pioşenie, ştiind că “fără cultul trecutului nu
există iubire de ţară” (M.Eminescu). Urmărind stindardul dacic, descoperiţi
comuna în care fiecare petec de pământ poartă urmele strămoşilor noştrii, dacii.
Cucerirea romană nu a însemnat abandonul acestor frumoase plaiuri, ci o etapă
nouă a istoriei noastre.

”ge
i dintre traci”.

,
prin

Burebista “

Decebal

ului român.
În lirica poetului Ovidiu, descoperim versul: “

,

“DRUMULREGELUI”.

PE  URMELE  STRĂMOŞILOR  NOŞTRI  DACI !

, descoperiţi
fiorul reîntoarcerii ACASĂ!

Cutreierând aceste locuri

G ţii erau cei mai viteji şi mai drepţe i dintre traci
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În Transilvani
Oltului)

-alungul secolelor. Vechea ,
,

atât
, cât u

de-alungul secolelor.
de lemn; în timp,

biserica a
reconstruit Între 1830 1842 s-a ridicat „pe deal” biseric

, alea Mirenilor (spreApoldu de S
episcopul

Vasile Moga, primind hramul „ ”, în 1842.
I sunt din anii 1842-44, fiind pictate pe lemn

, Biser 1866-
1868, de pictorul Constantin George (cu pseudonimul Georgescu) din Poiana
Sibiului, ucenicul

Între , de , cele
noi”, ambele fiind monumente istorice. În acea

biserica cimitirul. În
perimetrul satului mai : Crucea de la Capu'Satului, Crucea de la
Fântâna lu'Vâlc, Crucea de la poarta de jos a cimitirului, etc., toate

duhurilor
rele. Ele sunt repere în toponimia locurilor, marcând peste timp vechile drumuri

extinderii În zidul de împrejmuire a cimitirului
a inaugurat monumentul eroilor din

primul mondial, în septembrie 2004, cu ocazia Fiilor

a, Mărginimea Sibiului reprezintă (fără excludereaŢării
cea mai importantă zonă etnofloclorică, zonă ce şi-a păstrat identitatea

de vatră de etnogeneză românească, Mărginimea şi-a
conservat atât specificul agro-pastoral cât şi de leagăn al ortodoxiei ardelene, în
Răşinari, fiind vechea reşedinţă episcopală a Transilvaniei. Se ştie că la
începuturile creştinismului, nu existau locaşuri de cult, locul de închinăciune
fiind în casă. Deşi, în 313, prin edictul împăratului Constantin cel Mare,
creştinismul a fost acceptat oficial, în Mărginime năvălirile popoarelor
barbare şi dominaţia străină a amânat edificarea bisericilor de zid. Românii
şi-au păstrat religia construindu-şi biserici de lemn, tăria credinţei fiind
încercată deseori

La 1733 este consemnată documentar, în Rod, o bisericuţă
devenit neîncăpătoare, fiind vândută românilor din Dobîrca şi

ă tot ca locaş de cult. şi a
actuală, construcţie impozantă prin poziţia ce domină întregul sat. Biserica a fost
zidită de credincioşi cu piatră adusă din V us) şi
cărămida executată în „Cornu Curechilor”. Biserica a fost sfinţită de

Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril
coanele împărăteşti de „zugravul”

Constantin Boghină din Braşov. ica a fost pictată în frescă între

marelui Gheorghe Tătărăscu. Turnul bisericii a fost construit
între anii 1926-27, atunci instalându-se cele 4 clopote, iar în 1931 fiind montat
ceasul bisericii. Toate lucrările au fost susţinute din donaţiile credincioşilor
rodeni, aceştia sprijinind biserica şi-n general toate lucrările administraţiei
publice din comună.

anii 1871 şi 1877 s-au construit către meşteri din Rod două
troiţe de la “Diri Popa” şi “La Gu
perioadă s-a construit zidul care împrejmuieşte şi

există troiţe
adevărate

“monumente” sacre de artă ţărănească, clădite cu credinţa alungării

dispărute, datorită localităţilor. şi
bisericii, administraţia publică locală

război Sărbătorii Satului
Rod, comunaTilişca.

Vizitaţi Parohia ortodoxă Rod
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Mărginimea păstrează situri arheologice preistorice, ţinutul fiind locuit
din vremurile apariţiei meşteşugurilor casnice; există urme arheologice - din
care unele necercetate sistematic - ale sedentarismului în Boiţa, Cisnădie,
Cristian, Orlat şi Tilişca.

cetatea dacică
Tilişca

se pot vedea ruinele cetăţii
medievale (cu ziduri de piatră şi şanţ de apărare), construită la finele sec.
XIII-lea şi abandonată la mij

În judeţul Sibiu, Tilişca este singura localitate unde pot
fi vizitate ruinele a două cetăţi: dacică şi medievală, rezervaţii de arheologie ce
demonstrează existenţa unei aşezări cu continuitate milenară. Deşi nu este pe lista
fortăreţelor dacice, înscrise

Cele mai reprezentative vestigii ale epocii dacice (din judeţ), se găsesc pe
dealul Căţănaş, vatră de locuire încă din epoca fierului. C ridicată înainte de
Burebista (acesta întărind-o şi fortificând-o),

ocupând pantele de vest şi nord ale platoului superior; la sud
panta abruptă este inaccesibilă, iar spre nord terasele au permis dezvoltarea
aşezării. Pentru apărare s-au construit două valuri de apărare (la N şi V), printre ele
şerpuind drumul antic, ce lega Tilişca de Galeş. Din complexul cu orizonturi
culturale diferite, s-au cercetat cele două turnuri locuinţă, ruinele păstrând ascunse,
încă 14 matriţe de bronz folosite în monetăria
cetăţii, pentru reproducerea monedelor romane şi macedonene, multe
legende despre moartea lui Decebal sau despre comorile dacilor; primii căutători
ale comorilor îngropate prin împrejurimi, au fost chiar romanii. Învingând dacii,
romanii au dărâmat parţial cetatea, mutând administraţia în aşezarea ridicată la
Miercurea Sibiului; ei au atribuit noii aşezări numele Sacidava, pentru atragerea
dacilor. Dava ridicată – a primit denumirea dată de
romani: Tiliscus.

În judeţ există vestigii spectaculoase păstrate din perioada frământată, de
războaie şi năvăliri barbare, a colonizării Transilvaniei Aici, coloniştii şi-au
edificat un sistem de fortificaţii de descurajare a invaziilor şi graniţei,
pe creasta Carpaţilor.

Săpăturile arheologice au
condus la o aşezare din epoca bronzului (cultura Wietenberg), distrusă parţial, prin
amenajările medievale. erioada marilor migraţii, locuitorii se retrăgeau pe
plaiurile submontane (în ); după trecerea pârjolului reveneau în vechea şi
actuala vatră, din lunca râului, refăcând-o în permanenţă.

Vizitând ruinele celor două cetăţi veţi descoperi unele din cele mai frumoase
locuri de belvedere ale aşezării

în Patrimoniul Mondial UNESCO,
este parte a sistemului defensiv dacic.

etatea,
era centrul uniunii de triburi “sacce”

(posibil “Sacidava”), ,

, multe taine. Descoperirea celor
a generat

, anterior - de localnicii daci,

.
de control al

În p
colibi

.

La vest, pe dealul

locul sec. XIV-lea.

Cetate,

Cele două cetăţi din Tilişca
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De “Acoperişul Europei”, al primelor două masive europene (Alpii şi Carpaţii),
este legată transhumanţa milenară. Arcul carpatin, cel mai umanizat masiv
european, găzduieşte 16-18 milioane de oameni (pe teritoriul a opt state), păstrându-
se cel mai extins ecosistem de păduri virgine. Habitatul diversificat a generat un
nivel ridicat de biodiversitate formând un coridor vital de răspândire (pentru mii de
specii de plante), migraţie (pentru sute de specii de păsări), dar şi pentru refugiul
marilor carnivore. Numele Carpaţilor, supranumiţi “Alpii Transilvaniei”, provine
de la tribul dacic al Carpilor (Karpatos – , probabil “piatră”). În lanţul carpatin
românesc trăiesc peste 2 milioane de români (în cca. 754 de localităţi), zona fiind
defavorizată agricol, datorită condiţiil relief şi climei.

În Mărginimea extinsă a munţilor Cindrel şi Ştefleşti a fost protejat Situl Natura
2000 Frumoasa - cea mai pitorească regiune pastorală românească, cu multiple
interferenţe culturale şi o bogată tradiţie istorică.

Descoperirea legendarei comune Tilişca este o experienţă de cunoaştere,
localităţile Tilişca şi Rod prezentând modul cum locuitorii au valorificat relieful,
învingând vitregia naturii şi dezvoltând moduri de viaţă specifice. În leagănul
civilizaţiei dacice, tineretul respectă tradiţiile şi obiceiurile, moştenind portul şi
ocupaţiile tradiţionale.

“Sărbătoarea Oierilor” (de Sfânta Mărie - 15 august), păstrează autenticitatea
vechilor nedei. Sub îndrumarea localnicilor vizitaţi vechile vetre de sate, cu ce

de pe plaiuri, mărturii ale luptei de cucerire muntelui şi
supravieţuire. Vizitarea plaiurilor unite (din Tilişca – Crinţ – Rod – Jina) de
drumurile şi cărările oierilor, reprezintă o incursiune în istorie. Localnicii au
supravieţuit cu hrană din produse naturale, cu apa cristalină de izvor, cu aerul curat şi
puternic ozonat, cu plantele medicinale şi cu o viaţă de muncă în aer liber, lipsită de
stres şi poluare. Altfel, cum s-ar explica longevitatea şi nostalgiile tilişcanilor
c

Experienţele moştenite sunt împărtăşite şi de medici, aceştia recomandând plaiul
subalpin ca locul ideal de refacere, în concedii; vizitând stânile, descoperiţi meseria
grea a oierilor şi exploraţi savoarea tradiţiilor culinare locale şi a brânzeturilor de
Mărginime. Descoperiţi generozitatea muntelui, participând la marile evenimente
ale ciclului pastoral, în ceremonialul deplasării oilor.

Sărbătoriţi Carpaţii anual, la 26 septembrie! Munţii ne asigură beneficiile şi
comorile minerale!

Munţii cu plaiurile şi castelul de apă ne asigură adăpostul, fiind leagănul nostru
de civilizaţie!

Horos

or de

le
peste 100 de colibi a de

entenari?

Să fim generoşi cu muntele, protejând peisajul şi salvând ultimul şi cel mai
frumos colţ de rai al omenirii:

“Grădina Carpaţilor”!

Creşterea animalelor din “Grădina Mărginimii”
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Pe Valea Frumoasei, Tilişca moşteneşte din moşi-strămoşi o proprietate ce
trebuie vizitată. Având în nord munţii Cindrel cu Iezeru Mic, la vest Şerbota
Mare, la est Ştefleşti şi în sud râul Frumoasa (cu Turişoara, Piatra Albă şi
Cristeşti) comuna Tilişca se poate mândri cu cele 485,70 de ha de pădure, 422 ha
de păşune şi 4,4 ha de râu. Accesul rutier este pe Drumul Regelui până în Şugag
şi în amonte, pe Transalpina până la lacul de acumulare Oaşa; la stânga pe
drumul forestier bine întreţinut, descoperiţi colţul de rai similar tabloului poetic
eminescian:

Din Tilişca se poate ajunge şi pe vechiul drum (marcat) al oilor prin “Lănceţ”
şi “Bărcul Pietros” ajungându-se în vârful Cindrel şi Frumoasa. De sub vârfuri,
din “Aurul verde al Mărginimii”, izvorăşte până în defileul Oaşa
(Tărtărău) este numit Frumoasa (22 km), în aval fiind râul Sebeş. Despre
“Regele Drumurilor – Transalpina”, se spune că a fost construit de romani
pentru invadarea Daciei. Cunoscută în evul mediu ca“Poteca Dracului” a fost
străbătută de haiduci, potere şi oieri, ca “vamă a cucului”. În perioada 1934-
1939, regele Carol al II-lea l-a refăcut ca drum strategic, fiind denumit Drumul
Regelui. Pietruit de nemţi în ăzboi

e sălbăticia şi frumuseţea împrejurimilor.
Descoperiţi pe un autentic drum forestier,

peisajul încântând mari scriitori şi artişti români, fiind sursă de inspiraţie în
operele lui Mihail Sadoveanu, Calistrat Hogaş, Lucian Blaga, Ioan Alexandru
Brătescu-Voineşti, etc.

Aici în luncile şi poienile “unde mugeşte ursul şi brăhneşte căpriorul”,
Sadoveanu scria: “Din locurile acestea unde am petrecut şi am stat privind, cu
sufletul îmblânzit de dulceaţa lor, se desfăşură păduri după păduri, şi iarăşi
păduri nesfârşite. Acolo-i împărăţia sălbăticiunilor, cât ţin munţii şi sihlele.
Într o parte se suie cătră Dumnezeu vârful lui Pătru; mi se părea aproape, dar
până la el umblă păstorii două zile…Mai departe, se scria pe cer linia
Şurianului…Munţi, râpe, codri, goluri: spre ele trec pe drumul de lângă apa
Frumoasei oierii…, ca să-şi aşeze stânile”. mpresionat de
aceşti păstori conducând ciopoarele de oi ţurcane, ducându-se “cu caii, asinii şi
tărhatul …cântând lin în singurătate din tălăngile de aramă. Mişcarea aceasta
dela vale în piscuri o fac de mii de ani generaţiile păstorilor, dela Decebal – craiu
şi dela străbuni şi mai vechi.”

–

pârâul, ce

al doilea r mondial, drumul a fost modernizat
în ultimii ani, punându-se în valoar

situl Natura 2000 FRUMOASA

'

Sadoveanu este i

Şi n-are demult pereche,
Că şi dacă ar avea,

ar fi să fie-a mea!”

“Lumea asta-i lume veche

Ea n-

Tilişca de pe Valea Frumoasei
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Tilişca este, astăzi, un sat adunat, singurul din România cu acest nume. Pe
vremea dacilor, în cetate era locul de refugiu în caz de primejdie, aşezarea
locuitorilor constând din locuinţele răsfirate în vatra actuală şi pe terasele din
împrejurimi. Casele erau semiîngropate şi sălaşe pentru vite sau
meşteşuguri. Incendierea de către romani a cetăţii dacice nu a condus la
depopularea ţinutului, familiile rămase continuându-şi activităţile pe terenurile
existente. Marile migraţii a determinat abandonul platourilor expuse şi
întemeierea unor noi locuinţe, cunoscutele colibe sezoniere de pe plaiurile
Neagoe, Pleşe, plaiul Rodului, etc. Se spune că plaiul Rodului s-a repopulat cu
românii din Apoldu de Sus; aceştia siliţi de aşezarea saşilor – s-au retras,
treptat, pe locurile unde-şi aveau reşedinţele sezoniere destinate creşterii
animalelor.

În Mărginime, casele de lemn şi spaţiul locuinţei au cunoscut trei faze,
specifice arhitecturii rurale româneşti: casa cu o cameră, casa cu tindă şi o
încăpere de locuit şi casa cu trei încăperi. În sec. XX au apărut casele din
cărămidă, formele moderne actuale fiind importate din spaţiul urban. Casele au
cunoscut o evoluţie continuă, funcţie de materialele de construcţie şi
necesitatea creşterii gradului de confort. În 2011 pe teritoriul comunei erau 609
gospodării şi un total de 825 de clădiri.

În 2003, comuna Tilişca a inaugurat muzeul organizat într-o casă bătrânească
de lemn (Tilişca 538). Casa are un pridvor şi trei camere: tinda centrală
(nepodită) cu cuptor, camera din dreapta (casa mare sau camera de locuit) cu
mobilierul specific (inclusiv costume populare şi războiul de ţesut) şi camera
din stânga; aici pot fi admirate frumoasele icoane donate de preotul paroh al
bisericii Sf.Arhangheli Mihail şi Gavril Tilişca dar şi lucrurile de preţ ale unei
familii. Inventarul a fost donat de tilişcani, cu speranţa ca noile generaţii să nu
uite istoria acestor locuri. Casa din bârne şi acoperiş de şindrilă, a fost
reconstruită în parcul central, în spatele Monumentului Eroilor (fondat 7 iulie
1946). Monumentul, opera lui Ionel Lazinovici, a fost dezvelit comemorând cei
50 de eroi tilişcani căzuţi în ambele războaie mondiale.

bordee

–

în

–

–

Vizitarea muzeului este şansa de a cunoaşte casa tradiţională din Tilişca,
în frumuseţea şi modestia ei; administraţia comunei a dorit reconstituirea
unui moment existenţial istoric din viaţa tilişcanilor – prin vizitarea unei
gospodării autentice. Rugăm vizitatorii să nu uite versurile eminesciene:

“Fără cultul trecutului nu există iubire de ţară!”

Vizitaţi casa muzeu din Tilişca
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Populaţia comunei Tilişca (2011), era de 1601 de locuitori, 1135 în Tilişca şi
439 în Rod. În comună mulţi locuitori practică păstoritul, aceasta fiind ocupaţia
de bază. În şcoală au activat mari şi pricepuţi dascăli, aici învăţând şi făurindu-
şi idealurile multe generaţii de tineri. Majoritatea au urmat cursurile liceelor şi
ale facultăţilor remarcându-se profesional şi făcând cinste comunei, pe care au
reprezentat-o toată viaţa.

Populaţia satului Tilişca a atins apogeul la 1890 cu 3050 locuitori, scăzând
treptat în a fost primul
tilişcan cunoscut, intrat în istoria neamului pentru lupta pentru dezrobire
religioasă şi păstrarea fiinţei naţionale a românilor ardeleni. Din familia
Miclăuş, un ilustru descendent a fost preotul învăţător

a fost model
de conştiinţă civică, învăţătorul fiind primul monograf al şcolii
comunei. Din Tilişca a fost originar prof.dr. teolog

(1847-1909), tatăl fiind Arseniu Bunea (nr. 502). Aici s-au născut: la
nr.65-protopopul

), nr. 320- dascălul
(1929-

2003)-autorul monografiei Tilişca, prof. univ.dr. urolog

Evoluţia populaţiei satului Rod a fost similară: 690 (la 1733), 1187 (1930),
scăzând treptat la 439 (2011). În Rod s-au născut: profesorul paşoptist

(1805-1887); la nr. 261 s-a născut artistul emerit, pictorul poet
(1912-1999). Aici s-au născut: ministru al

învăţământului (1948-1952) şi ambasador în Cehoslovacia (1952 -1954), ing
(1923-1997)-ministru adjunct al Ministerului Construcţiilor

de Maşini, prof. univ dr. decan al Facultăţii de Agronomie
Bucureşti, ziaristul tribunist

ea de Ingineri Târgu Mureş, prof.univ.dr.

n Tilişca umărătoarea caselor de la 1 la 568 în vechea vatră a satului
(începând de la intrarea dinspre Galeş
vale şi pe toate străzile) şi de la 601-630 în zona cabanelor din Gruieţul
Joagărului În Rod numerotarea caselor (de la 1 la 430) începe pe partea
dreaptă (de la intrarea dinspre Tilişca) crescând pe o singură parte a străzilor şi
întorcându-se pe cealaltă parte.

2011, la 1135. Marele Mucenic

(1812-1879)- tribun în legiunea lui Axente Sever.

(1847-1941), nr. 11- deputatul Liviu
Iuga (1900 -1981 (1906 - ?), nr.546-col.dr.

, nr.179, ing. , nr. 200, col.
(1946-

2003), etc.

.

(1945-2009), prof. univ.dr. ing.
-prodecan Facultat

(n.1952)-autor al monografiei satului, etc.
Î n este

, pe o parte a drumului, ocolind satul pe
(

).

Sf. Oprea Miclăuş

Dumitru Miclăuş

Ioan Păltineanu
Ilie Crăciun

Pleşa Ioan
Dumitru Maniţiu

Vizitaţi comuna Tilişca, pe urmele dacilor şi ale înaintaşi!

Familia Bratu
Ioan Bratu

academician Augustin
Bunea

Ioachim Munteanu
Aleman Iosof

Ioan Popescu Petru Bunea

Aaron
Florian Vasile
Dobrian Ioan Nistor-

Dumitru Nistor
-

Ioan Vulcan Ioan
Mihu

marilor

Pe urmele marilor strămoşi  din comuna Tilişca
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Suprafaţa totală a comunei Tilişca
ha Tilişca şi ha
ă invităm să descoperiţi în promenadă, hărţil limbările

posibilitatea să recunoaşteţi troiţele monumente de artă ţărănească, casele
personalităţilor dar şi frumoasele amenajări de izvoare. Locurile de popas
filigoriile amenajate dar şi ultimele bănci păstrate în faţa caselor.

Tilişca idava dacică la Til
unde se fac roţile de plug)

„Tilişcă” plantă flori trandafirii în ciorchine – cunoscută ca „iarba
vrăjitoarei” Mihail şi Gavril”

- oferă posibilitatea admirării vechilor dar
şi loc de odihnă veşnică al m personalităţi istorice
ruinelor cetăţii dacice şi cetăţii medievale este şan mai
apropiate locuri de belvedere dar şi Galeş şi Rod).

când tilişcanii, oameni deschişi şi primitori, puteţi cunoaşte iecare stradă
şi şi poveştile păstoritul transhumant

călătorie de
cunoaştere şi o mică aventură.

duce şi la rodul pământului slavă,
îl descoperim pe ROD - zeul fecundităţii, cel însoţit zeiţe ale naşterii
şi considerat un protector al neamului şi al descendenţilor. Primul drum, în sat, se
face la biseric esionează prin poziţie şi simplitate; intrarea cu troiţa
refăcută şi cimitirul ne invită să cunoaştem numele rodenilor şi să-ncercăm să
descoperim personalităţile Rodenii vă pot recomanda traseul la locurile de
belvedere (în Dealul dar şi excursii în împrejurimile satului: pe drum
vechi spre Tilişca spre Crinţ sau Jina, etc.

este de 5277 ha , din care intravilanul - 115 ha
(50 - 65 - Rod).

V comuna pe circuitele or, p
oferind

sunt
,

Numele a evoluat de la Sac iscum (atribuit de romani),
ulterior transformat în: „Telejca” (semnificând locul , sau

( de la cu
). Vizita la biserica monument istoric „Sf. Arh. - locul

central cel mai cercetat fresce restaurate,
a micului cimitir - arilor . Vizita

sa descoperirii celor
a vechiului drum antic (spre

Cunos : f cu
istoria ei, trecutul legendele satului, dar din .
Astfel, deplasarea-în localitate sau împrejurimi-poate deveni o

dar
În Rod, legenda numele satului ne duce la numele primului locuitor (Ioan

Rodeanu); gândul ne con , iar privind în mitologia
permanent de

a ce impr ,
,

satului.
Dorului) ul

sau Poiana, pe drumul oilor,
Excursiile în Crinţ la vechile colibi sau la stânile oierilor tilişcani sau

rodeni se recomandă a fi făcute sub îndrumarea localnicilor, potecile şi
drumurile oierilor invitând la prudenţă şi planificare riguroasă

sunt locuite sezonier (vara la
„facerea” fânului şi mai rar pentru iernatul oilor)

unţii Cindrel un tărâm al unei frumoase lumi
sălbatice.

,
,

.
Cele peste 200 de colibi, existente pe plaiuri,

.
În restul anului, m sunt

Unde mergem în comuna Tilişca?
Vizitaţi împrejurimile vetrelor satelor!
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Le village de Tilişca, qui constitue le centre de la commune, est situé à 26 km de Sibiu, à l'ouest du
département du même nom, au long de la route départementale DJ106E; cette route est surnommée «

, de Poiana Sibiului, de Jina et de
Şugag, allant jusqu'à Novaci (Gorj), sur la route . Le village est situé au pied du versant
nord des Carpates du Sud (ou lesAlpes de Transylvanie), dans la zone alpine des montagnes de Cindrel,
c'est-à-dire dans la région de

Le territo

, une petite zone sur la rive droite du rui
, située sur le versant sud des montagnes de Cindrel, ayant pour limite

sud Valea , zone comprise dans le site Natura 2000. Le centre traditionnel de la c

au nord
au sud. La vallée de la rivière se fait plus étroite progressivement, réservant ainsi au

village un espace restreint, flanqué de collines qui s'élèvent majestueusement (de plus de 100 m) au-
dessus du centre du village.

«Le Père de l'histoire», Hérodote, appréciait nos ancêtres en écrivant que "Les Gètes étaient les plus
braves et les plus justes des Thraces". Le sujet de l'histoire des Daces est largement débattu, bien que les
sources d'information scientifiques soient rares et les sources écrites de l'antiquité doivent être
complétees par des recherches archéologiques systématiques. Les racines historiques du peuple
roumain se trouvent dans ces jours-là, car il a hérité de la civilisation et de la culture des Daces dans son
folklore, les beaux-arts, les danses, les coutumes et traditions, une partie du vocabulaire etc.
Aujourd'hui, nous savons que le Danube et les Carpates n'ont jamais représenté de barrières ethniques,
linguistiques, économique ou culturels, car ces frontières naturelles ont uni plutôt que de séparer.

des Daces, par la forteresse qui se trouve en haut de
la colline de La route antique suivait la crête des collines, est l'accès se faisait à partir du
centre actuel de , à côté la forteresse dace, montant à travers le sommet de Butila, au-
delà du Dealul Dorului (jusqu'à Rod), continuant ensuite vers la forteresse de , en traversant la
vallée de Frumoasa. Cette route a été fréquentée pendant de nombreux siècles par les bergers qui
habitaient ces lieux, qui veillaient leurs moutons et les menaient à la montagne. La route antique était la
même qu Moyen Age les habitants de Rod empruntaient pour aller à Tili ca, jusque tard, au
XX-e siècle. Elle a été partiellement abandonnée, à partir du 6 octobre 1935, quand le roi Carol II a
inauguré une nouvelle route, qui a été appelée par les habitants la "Route du Roi».

, a été – sans doute – présent dans la
forteresse dace de Tilișca. Il va la renforcer et l'inclure dans un système de fortification extérieure des
monts d'Or tie. Ici, comme dans d'autres endroits, la légende du suicide du roi , poursuivi
par les Romains, este encore vivante. Le lieu où le suicide s'est produit, tout près des montagnes, a été
souvent associé mage du suicide du grand roi dace a été
immortalisée sur la Colonne de Trajan de Rome, une véritable histoire gravée dans la pierre. Le
monument antique évoque les campagnes menées contre les Daces, représentant ainsi le "certificat de
naissance" le plus authentique et crédible du peuple roumain.

Dans les vers du poète lyrique Ovide on découvre cette ligne: «Le berger jouait de ses flûtes collées
de brai", ce qui nous rappele que, dans notre folklore, il y a des airs, en particulier la , qui sont à
l'origine géto-daces. En Roumanie les endroits qui conservent les traces de nos ancêtres sont assez peu
fréquents, cependant Tili ca est fière d'être l'un des rares endroits de Roumanie préservant des artefacts
authentiques concernant les débuts de notre nation.

Il faut que nous marquions ces traces avec respect et révérence, sachant qu'«il n'y a pas d'amour de
la patrie sans le culte du passé» (M. Eminescu). Suivant la bannière des aces , vous
découvrerez la commune, où chaque pièce du sol porte les traces de nos ancêtres, les Daces. La

conquête romaine n'a nullement signifié l'abandon de ces belles terres, mais une nouvelle étape de
notre histoire.

la
route du roi

Transalpine

Tili ca est connue comme un ancien territoire

Burebista, "le premier et le plus grand des rois de Thrace"

Décébale

SUIVONS LES TRACES DE NOS ANCÊTRES LES DACES!

En parcourant ces lieux,
vous découvrez le doux frisson du retour à la MAISON!

» et relie les localités de Sălişte, de Galeş, de

«Mărginimea Sibiului» (ou «lesAlentours de Sibiu»).
ire administratif de la commune de Tilişca se compose de trois zones naturelles distinctes:

la zone de ălişte; la zone

şte; et la zone
Frumoasă

ălişte, étant entouré de quatre collines avec des sapins et de pins: Căţânaşul et Cetatea et
Plaiul et Pleşa

s

Galeş par Zăpodie,

e celle du ş

ăş

ş

D decouvrirez

Tilişca-Rod

Tilişca I
Tilişca II

Tilişca III

ş
Căţănaş.

Căpâlna

– comprenant les villages de Tilişca et de Rod, situés sur la rivière de S

ommune de
Tilişca (alt. 580 m) est situé à la confluence des rivières de Lunca et Vale, qui formend en vala la rivière
de S

sseau de Greu, jusqu'au lieu où il se jette dans la rivière
de Săli

aux forêts de Mărginimea Sibiului. L'i

doïna

Soyez les bienvenus Tilişca!à
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The village of Tili ca, the nominal centre of Tili ca, lies 26 km from Sibiu, to the West of the
county, along the district road DJ106E; this road was nicknamed „The King's Road” and connects

– Rod
rural commune is located in the foothills of the Northern side of the

Transylvanian Alps, in the alpine zone of the mountaineous range of Cindrel, in the neighborhood of

In administrative terms, the territory of Tili ca is made up of three distinct natural areas:
– including the villages of Tili te; – a smaller area
along the right bank of the Stream Greu, up to where it flows into te River;
located o

Natura 2000 Frumoasa.
The centre of Tilica (580 m high) lies at the junction of Lunca and Vale rivers, which – uphill –

unit te, being surrounded by four hills covered in fir and pine woods: to the
North, there lies

bordered by hills, which rise majestically,
towering (more than 100 m higher) over the centre of the village.

This is how the "Father of history", Herodotus, appreciated our ancestors, when writing that: "The
Getae are the bravest and most righteous of the Thracians". Dacian history is a widely debated topic,
although the sources of scientific information are scarce, and ancient written sources have to be
supplemented with systematic archaeological research. Indeed, the historical roots of the Romanian
nation are thrust into those times, as it has inherited the civilization and culture of the Dacians,
through its folklore, fine arts, dances, customs, traditions, basic vocabulary, etc. Today we know for
sure that the Danube and the Carpathians have never been barriers in terms of ethnicity, language,
economy or culture, instead they were natural borders that united rather than separating.

, through its fortress lying up on the hill of

assing Butila summit, over the hill of Dor (in
Rod), going then towards the fortress of , crossing the valley of Frumoasa. This road was
"trodden" for many centuries by the local shepherds, who were driving their flocks of sheep to the
mountains. Th

century. It was abandoned, partly, from 6 October 1935,
when King Carol II inaugurated the new road, which the locals called the "King's Road".

Burebista, "the first and greatest of the kings of Thrace"

știe Mountains. Here, and in other places in the area, the legend of the suicide
of King Decebalus

cian
king's suicide was immortalized on Trajan's Column, a true history book engraved in stone. The
ancient monument evokes the Roman war campaigns against the Dacians, representing the
Romanian people's most authentic and graphically genuine "birth certificate".

In the verse written by the lyric poet Ovid one can discover this line: "The shepherd is playing his
flutes stuck with pitch", which reminds us that our folklore, especially the doina, has Geto-Dacian
roots. It is true that, in Romania, there are r

ed

We mark these traces with respect and reverence, knowing that "there can be no love of one's
homeland without the cult of the past" (M. Eminescu). Following the Dacian banner, you will

discover the larger village, where every single piece of land bears the traces of our ancestors, the
Dacians. The Roman conquest did not actually mean abandoning these beautiful territories, but

rather a new stage of our history.
Wandering these places, you will discover the thrill of returning HOME!

ş ş

Sălişte, Galeş, Tilişca , Poiana Sibiului, Jina, Şugag, going up to Novaci (Gorj County), along
the Transalpina Road. The

«Mărginimea Sibiului».
ş Tilişca I

şca and Rod, lying along the River Săli Tilişca II
the Săliş Tilişca III –

n the Southern side of the Cindrel Mountains, bounding to the South on Valea Frumoasă,
which is included in the conservation area

e to form the River Săli
Căţânaşul and Cetatea, and, to the South, Plaiul and Pleşa. The river valley

gradually narrows, offering to the village a restricted space

Tilişca is known as an old Dacian region Căţănaş. The
ancient road followed the tops of hills, with access from the current village centre at Galeşului, by
Zăpodie, alongside the Dacian fortress, climbing and p

Căpâlna

e ancient road was the same as the road used, in the Middle Ages, by the inhabitants of
Rod who went to Tilişca, well into the 20

, was – probably – master of the Dacian
fortress of Tilişca, too, which he rebuilt and reinforced, making it part of the outer system of
fortifications in the Oră

, followed by the Romans, is still alive. The place where it occurred, somewhere
near the mountains, was often associated with the woods of the Mărginime. The image of the Da

ather few places that retain traces of our ancestors, yet
Tilişca is proud to be one of these few places where authentic artifacts are preserv speaking about
our nation's beginnings.

ş

ş

th

FOLLOW IN THE FOOTSTEPS OF OUR DACIAN ANCESTORS!

Welcome to the commune of Tilişca!
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Die Ortschaft Tilischka liegt 26 km weit von Hermannstadt im Westen des Kreises an der
Nationalstraße DJ106 E. Der „Weg des Königs“ verbindet die Ortschaften Großendorf, Gallusdorf,
Tilischka-Rod, Pojana, Sinna, Schugag bis nach Novaci im Kreis Gorj und heißt heute Transalpina-
Landstraße. Die Gemeinde befindet sich am Fuße des nördlichen Abhangs der Südkarpaten, in der
alpinen Zone des Zibinsgebirges, eine Gegend i“ bekannt ist.

Das administrative Gebiet der Gemeinde Tilischka besteht aus drei verschiedenen Zonen: die
Zone Tilischka I te-Baches; die Zone
Tilischka II, eine kleine Fläche am rechten Ufer des Greu- te-
Bach; die ZoneTilischka III, die sich am südlichen Abhang des Zibinsgebirges befindet und im
Süden von dem Frumoasa-Tal begrenzt wird, eine Gegend, die in Natura 2000 Frumoasa
aufgenommen wurde.

Tilischka befindet sich 580 m über dem Meeresspiegel,

ul und Cetatea im Norden, Plaiul und Ple a im
Süden. Das Flusstal wird nach und nach enger, so dass die Niederlassung eine kleine Fläche
umgeben von Hügeln mit einer Höhe von über 100 m zur Verfügung hat.

Herodot, der Vater der Geschichte, schätzte unsere Vorfahren und schrieb über sie: „Die Geten
waren die tapfersten und gerechtesten unter den Trakern.” Mit dem Thema der Geschichte der Daker
hat man sich viel auseiandergesetzt, obwohl die wissenschaftlichen Informationsquellen arm sind
und die antiken geschriebenen Quellen müssen von systematischen archäologischen Forschungen
ergänzt werden. Das rumänische Volk hat die Wurzeln in jenen Zeiten und erbt die geto-dakische
Zivilisation und Kultur in der Folklore, in der Kunst, in Tänzen, Bräuchen, Traditionen, im
Wortschatz usw. Heute wissen wir, dass die Donau und die Karpaten niemals eine ethnische,
lingvistische, wirtschaftliche oder kulturelle Grenze waren, sondern eher vereint statt getrennt
haben. -Hügel als altes dakisches Gebiet bekannt.
Der Weg aus der Antike verfolgte die Anhöhen, aus derm heutigen Gallusdorf

-Gipfel, über den Dorului-Berg (in Rod) bis zur Burg aus
Kappelendorf, dann über das Frumoasei-Tal. Dieser Weg wurde jahrhundertelang von den Hirten
benützt, die mit ihren Schafen in die Berge gingen. Der antike Weg war derselbe, auf dem im
Mittelalter bis ins 20. Jh. die Bewohner aus Rod nach Tilischka gingen. Er wurde teilweise nicht
mehr benutzt, nachdem im Jahre 1935 König Karl II. eine neue Straße bauen ließ, die von den
Bewohnern „Weg des Königs” genannt wurde.

Burebista war „der erste und der größte aller Könige Trakiens”

tiei-Gebirge einzufügen. Hier und in anderen Ortschaften ist die Legende vom
Selbstmor

Die Szene des Selbstmordes wurde auf Trajans Säule dargestellt, eine wahre
Geschichte in Stein gemeißelt. Dieses Denkmal veranschaulicht die Kriegszüge gegen die Daker
und gilt als eine echte, wertvolle Geburtsurkunde des rumänischen Volkes. In den Gedichten von
Ovidiu entdecken wir den Vers: „Der Hirte spielte auf den mit Pech zusammengeklebten Flöten” und
erinnert uns vor allem an die „Doina”, welche in der rumänischen Folklore einen geto-dakischen
Ursprung hat. In Rumänien sind die Orte, wo die Spuren unserer Vorfahren erhalten geblieben sind,
selten. Tilischka zählt zu den wenigen Ortschaften aus Rumänien, wo echte Beweise vom Beginn
unseres Volkes erhalten geblieben sind.

Wir kennzeichnen diese Spuren mit Respekt und Untergebung und wissen, dass „es ohne den
Kultus der Verganhenheit keine Vaterlandsliebe gibt”. (Mihai Eminescu)

Wenn man die Flagge Dakiens verfolgt, entdeckt man die Gemeinde, in der jeder Flecken Erde
die Spuren unserer dakischen Vorfahren trägt. Die Eroberung durch die Römer bedeutet nicht das
Verlassen dieser schönen Landschaften, sondern eine neue Etappe unserer Geschichte.

Wenn man diese Orte besucht, entdeckt man die Freude der Heimkehr.

, die als „Mărginimea Sibiulu

mit den Ortschaften Tilischka und Rod im Tal des Săliş
Baches bis zur Mündung in den Săliş

wo die Flüsse Lunca und Vale
zusammenfließen und weiter unten den Sălişte-Fluss bilden. Die Ortschaft ist von vier mit Tannen
und Kiefern bewachsenen Hügeln umgeben: Căţănaş ş

Tilischka ist durch die Burgruinen auf dem Căţănaş
durch Zăpodie, an der

dakischen Burg vorbei zum Butila

. Wahrscheinlich ist er auch in der
dakischen Burg aus Tilischka gewesen, um sie zu befestigen und sie in das System der Wehrburgen
aus dem Orăş

d des dakischen Königs Decebal, der von den Römern verfolgt wurde, noch sehr lebhaft.
Der Ort des Selbstmordes in der Nähe des Gebirges wurde oft mit den Wäldern aus der Mărginime in
Verbindung gebracht.

Auf den Spuren unserer dakischen Vorfahren

Herzlich willkommen in der Gemeinde Tilişca!


