
PROBA TEORETICAPROBA TEORETICAPROBA TEORETICAPROBA TEORETICA    
 
 

INFORMAŢII 
 

A. Boiţa 
 
 Se ştie din moşi strămoşi că numele satului Boiţa vine de la negoţul cu boi pe care 
îl făceau boicenii de prin sec. al XVII-lea, dar satul Boiţa e amintit în documente de prin 
sec. al XV-lea. O atestare documentară exactă nu poate fi precizată deoarece aşa cum 
scria I. Albescu in « Monografia Comunei Boiţa » rădăcinile fiind foarte vechi se pierd în 
negura timpului. S-a dovedit existenţa satului în sec. al VI-lea, dar s-au găsit  dovezi şi 
mai departe în trecut chiar de pe timpul daco-romanilor. 
 Datorită aşezării lui în faţa celei mai umblate trecători naturale care asigura 
trecerea   printre Munţii Carpaţi, care lega Orientul Balcanic cu Europa Centrală şi de 
Nord şi faptul că de-a lungul istoriei a fosta graniţă între Ţara Românescă şi Ardeal. 
 În anul 1852 tânărul împărat al Austro-Ungariei, Francisc Iosef, după revoluţia de 
la 1848, vizitează Transilvania şi trece prin Boiţa ca să se întâlnescă în trecătoarea Turnu- 
Roşu la graniţa de la Râu Vadului cu domnul Ţării Româneşti, Barbu Ştirbei. În amintirea 
acestei vizite se construieşte o frumoasă fântână ( şipote) numită până azi ‘’Fântâna 
împăratului’’. 
 La începutul postului Crăciunului preotul din sat adună la biserică elevii clasei a 
VIII-a pentru a-i selecta  şi a le distribui rolurile pe care urmează a le interpreta in această 
scenetă intitulată  “Obiceiul Irozilor“. Pe parcursul postului elevii se adună pentru 
repetiţii la cate unul dintre ei, iar cu câteva zile înaintea Crăciunului are loc repetiţia la 
biserică în prezenţa preotului. În ajunul Crăciunului se împart în două cete, fiecare ceată 
colindând o jumătate din sat. În ziua de Crăciun, după slujba de vecernie, elevii costumaţi 
în funcţie de rolurile pe care le au, prezintă sceneta în faţa sătenilor prezenţi la slujbă, 
după care sătenii mai instăriţi îi invită să interpreteze această scenetă şi la casele lor, lucru 
pentru care sunt recompensaţi. 
 

B. Cârţa 
 
     Cîrţa a fost cunoscută sub următoarele denumiri: Kerz, Candelis, Kyrch, Kerch. 
 Mănăstirea Cisterciană (acum Biserica Evanghelică a comunităţii săsesţi) a fost 
construită în jurul anului 1202 e.n, de către călugării cistercieni, veniţi de la Citeaux 
(Franţa). Stilul arhitectonic este gotic timpuriu. Este declarată monument UNESCO.  
 “Gaura Malului” este o grotă mică, săpată în stratul de gresie existent în solul de 
Peste Olt. O legendă orală spune că era folosită drept refugiu de către călugării Mănăstirii 
Cisterciene în timpul invaziilor tătarilor şi turcilor pentru adăpostirea în siguranţă a 
obiectelor de cult. 
 Din trei meandre (cotituri) ale Oltului s-au creat lacuri iar prin lacurilede 
acumulare  s-au inundat mari suprafeţe cultivate altădată, transformându-se într-un 
ecosistem acvatic. Si-au găsit aici mediu de viaţă plante şi animale specifice Deltei 
Dunării: stuf, nuferi albi, pescăruşi, lebede, raţe sălbatice, barza neagră, scufundaci, 
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cormorani. Narcisa sălbatică albă, numită de localnici coprină creşte în mod natural în 
locul denumit “Guruieţi”, la sud de DN1, spre Arpasu de Sus. 
 

C. Cârţişoara 
 
 Localitatatea Cartisoara este strabatuta de Râul Bâlea care isi are izvorul din  
Lacul Bâlea din Munţii Făgăraşului, aceasta aflanduse pe DN7C care leagă judeţul Sibiu 
de Judeţul Argeş.  
 Comuna Cîrţişoara este împărţită în două părţi, fiecare având propria biserică 
ortodoxă, constituindu-se astfel două parohii. Cele două parţi se numesc Oprea şi 
Streza,iar denumirile lor  provin de la doi ciobani care s-au aşezat cu oile pe locurile 
respective şi au întemeiat aşezările Oprea şi Streza, după numele lor. 
  Localitatea Cîrţişoara este loculde naştere al unui ţăran pe nume Badea Cîrţan, 
acesta fiind renumit pentru dragostea lui faţă de învăţătură şi faţă de cultura neamului 
care nu a pregetat să parcurgă pe jos drumul până la Viena. Se zice că ajungând la Roma 
lângă Columna lui Traian cineva s-ar fi exprimat vazându-l că “ a coborât un dac de pe 
Columnă”. In comunca este un muzeu care poarta numele acestui taran. 
 
 

D. Porumbacu 
 
 Numele satului provine de la porumbele-arbusti care cresc pe langa raul ce 
strabate teritoriul satelor Porumbacu de Sus si Porumbacu de Jos 
 Comuna Porumbacu este situata la 22 de km de Varful Negoiul 2535m ,al doilea 
ca marime din Carpatii Meridionali. 
 In versantul Nordic al masivului cristalin al Muntilor Fagaras se afla un important 
zacamant de marmura cu caracteristici fizico- mecanice superioare ce permite prelucrarea 
in produse semifabricate de tip mosaic. 
 Berzele din Scorei-in satul Scorei, la initiativa prof.Gavril Popa, elevii scolii au 
amenajat suporturi speciale pe acoperisurile caselor pentru sustinerea cuiburilor de berze, 
specie in curs de disparitie.In present numarul exemplarelor acestei specii este in crestere 
fata de numarul exemplarelor din alte tari ale Europei. 
 Din Porumbacu de Jos pe un drum carosabil de 6 km se merge pana la Porumbacu 
de Sus .De aici, poteca in serpentine usoare urca piciorul Puha( prin padure) si trece peste 
valea Serbota. In apropierea traseului se afla cea mai frumoasa cascada din  muntii 
Fagaras, cascada Serbota 20m. De la cascada se urca muntele Serbota  ( serpentine) 
pana la hotelul montan Negoiul.Traseul porneste spre sud, trecand peste 9 podete , pe sub 
stancile Serbotei (prin padure), traverseaza valea Saratii.In continuare spre est, trecand pe 
la Piatra Pranzului si Acele Cleopatrei se ajunge la Saua Negoiul Mic (2300m), trecand 
pe versantul sudic al Muntilor Fagaras.In continuare se urca pe varful Negoiul 2535m. 
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E. Racoviţa 
 
 Denumirea  localităţii  Racoviţa provine de la  cuvântul ,, racov” – râu cu raci. 
Prima atestare documentară a localităţii  Racoviţa a avut loc în 22 mai 1443. 
 Portul popular racovicean este format la femei din ie, fustă , crătinţă, laibăr sau 
pieptar din piele,  sorţ, brâu, iar la bărbaţi din cămaşă, cioareci, şerpar, pieptar, pălărie 
sau căciulă. 
 De Sf. Sărbători de Crăciun in Racovita se mai pastreaza obiceiuri tradiţionale 
prin care băieţii care au făcut armata se organizează în ceată şi merg in ajunul 
crăciunului şi colină fetele iar cei care nu au făcut armata se organizează în boacă şi 
merg in ajunul Crăciunului şi colină fetele, după ce au colindat cei din ceată. 
 Comuna fiind la poalele Fagarasului aceasta este pazita de Vf. Suru fiind si cel 
mai apropiat varf  din Fagaras fata de comuna. 
 

F. Turnu Roşu 
 
 Vechea denumire a comunei Turnu Roşu era Porceşti. Biserica din Turnu Rosu a 
fost ctitorită de domnitorul muntean Matei Basarab, fiind singura ctitorie din Ardeal a 
acestuia. 
 Pe teritoriul comunei Turnu Roşu se afla rezervaţia de calcare eocene, păstratoare 
ale urmelor unor vieţuitoare  ale Mării Eocene, demult dispărută. 
 Ocupaţia de bază a locuitorilor din Sebeşu de Jos era boştinăritul – prelucrarea 
rămăşitelor de faguri din care s-a scos mierea şi ceara.  
 Din obiceiurile specifice acestei comune se mai pastreaza printre altele si “Hora 
de pe Rusca” care se desfaşoară în fiecare an de Rusalii. 
 

F. Arpasu de sus 
 

In zona montana al comunei Arpas de sus se afla o splendida rezervatie naturala 
denumita «  Rezervatia naturala Arpasel » incare vietuiesc ocrotite de lege capre negre si 
marmote. O alta rezervatie din zona este si zona numita ‘’ Lacul Tatarilor’’ unde se 
gaseste rezervatia naturala de turbarie 

Localitatea Arpasu reprezinta un punct de plecare pentru doua trasee montane si 
anume : spre cabana Podragu continuant in stanga spre lacul Podragel, Caldarea Arpasu 
Mare si Varful Albota spre cabana Balea, iar al doilea duce spre cel mai inalt varf din 
muntii fagarasului, vf. Moldoveanu 

Unul din momentele importante ale istoriei Romaniei il reprezinta Unirea de la 
1918, dupa infaptuirea unirii s-a constituit un ‘’ Consiliul celor 12 ‘’ care au condus tara 
pana la recunoasterea deplina a unirii. Unul din cei 12 isi are locul de bastina in Arpasul 
de Sus, acesta fiind Aurel Popa iar scoala din Arpasul de Sus ii poarta numele. 
  Langa aceasta localitate se afla locul numit ‘‘ La cetatuie ’’ unde au fost 
descoperite ramasitele unui castru roman. 
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G. Avrig 
 

Personalitati importante ale Avrigului: Gheorghe Lazar, Vasile Stoica, Romulus 
Candea, Aurel Candea, Dumitru Mares, Ilie Spiridon, Maria Spiridon, Augustin Coman. 

Localitati componente: Avrig si Marsacare se afla in stanga Oltului ; 
Bradu,Sacadate si Glamboaca se afla in dreapta Oltului 

Obiective istorice si turistice din zona Avrig si Valea Avrigului sunt: Palatul 
Brukental; Biserica Ortodoxa; Muzeul Avrig; Biserica Evangelica; Valea Avrigului 
adaposteste o serie de pensiuni la care turistii se pot caza si pot admira frumusetea naturii. 

In perimetru localitatii Avrig pe cresetele muntilor Fagaras si afla mai multe 
plante ocrotite de lege: bujorul de munte; florea de colt dar si animale precum Capra 
neagra; Cocosul de munte. 

Piscurile cele mai importante din arealul Avrigului sunt: Scara; Suru; Budislovul; 
Garbova; Ciortea. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


