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INTRODUCERE 

 

Studiul istoric a fost întocmit la solicitarea Primăriei Șercaia, ca suport de fundamentare 

pentru finalizarea Planului Urbanistic General. 

Analiza de teren a celor trei localități a evidențiat un fond istoric și arhitectural remarcabil, 

care nu se reflectă în mod coerent nici în bibliografia de specialitate și nici în inventarele oficiale ale 

monumentelor istorice și siturilor arheologice. Acest fond merită însă o analiză de detaliu, o 

inventariere și măsuri speciale de prezervare. 

Comuna Șercaia este alcătuită din trei sate a căror evoluție istorică a fost foarte diferită, și 

pentru fiecare dintre ele foarte sinuoasă. Se poate spune de fapt că cele trei sate adunate în aceeași 

UAT reflectă istoria complicată a acestei zone din sudul Transilvaniei, care a aparținut în parte 

Regatului Ungariei, în parte teritoriilor extracarpatice, ca posesiuni ale conducătorilor Țării 

Românești. Astfel, așezările Șercaia și Hălmeag au fost înființate de coloniști secui și germani, în 

vreme ce satul Vad a fost totdeauna românesc. Satul Hălmeag este între primele așezări din 

Transilvania menționate într-un document scris: în anul 1211, când regele Andrei II a stabilit limitele 

teritoriului donat cavalerilor teutoni, a menționat castrul de la Hălmeag ca reper fortificat pe graniță. 

Totuși, originea satului este încă mai veche, fiindcă cercetările arheologice au scos la iveală o monedă 

din secolul al XII-lea aflată în inventarul unui mormânt din apropierea actualei biserici evanghelice. 

Dacă adăugăm acestei istorii timpurii și valoroasa biserică evanghelică, una dintre cele mai 

importante clădiri construite în stil Romani târziu și Gotic timpuriu în Bazinul Carpatic, putem 

concluziona că satul Hălmeag are o valoare istorică care depășește limitele regionale.  

Ceea ce interesează astăzi UAT Șercaia este însă în primul rând starea actuală a acestor trei 

sate, iar aici trebuie să subliniem conservarea în linii mari a topografiei medievale pentru zonele 

istorice, precum și numeroasele clădiri valoroase încă păstrate, majoritatea într-o stare de conservare 

acceptabilă. Acest fond de arhitectură este detaliat în paginile următoare, totuși foarte pe scurt trebuie 

să remarcăm numărul mare de clădiri cu inscripții de la începutul secolului al XIX-lea, precum și 

arhitectura compactă, relativ unitară, a fiecăreia dintre așezări. Dacă Șercaia și Hălmeag pot fi 

asociate cu arhitectura satelor săsești, cazul Vadului este cu totul remarcabil, având în vedere faptul că 

acesta a fost totodeauna un sat românesc.  

O dezvoltare durabilă a comunei nu poate fi proiectată fără a avea în vedere acest specific 

local, care dă o valoare unică ansamblului celor trei sate. Ceea ce se vede din afară  nu este însă 

totodeauna relevant: casa care are pe fațada anul 1830, poate fi mult  mai veche; casa care nu are 

inscripții vizibile pe fațadă, dar se integrează în specificul local, poate de asemenea să aibă origini din 

secolul XVIII sau XIX. De aceea, considerăm important să atragem atenția, în preambulul acestui 

studiu, asupra necesității: (1) unei inventarieri detaliate a fondului arhitectural existent; (2) unor 

măsuri consecvente de conservare a acestui fond și a topografiei actuale (predominant medievale însă) 



4 
 

a așezărilor și (3) completării listei monumentelor istorice în sensul precizat mai jos. De asemenea, 

zonele istorice ale așezărilor, incluzând aici și monumentele istorice existente și propuse, trebuie să 

fie protejate și din punct de vedere arheologic. 

Considerăm că păstrarea (pe cât posibil) a aspectului actual nu poate fi decât extrem de 

benefică pentru conservarea identității excepționale a celor trei sate, ceea ce va atrage după sine o 

creștere a valorii lor în industria turismului. 

În ceea ce privește zonele de protecție ale monumentelor istorice (existente și propuse) și ale 

nucleelor istorice, protecția lor legală este foarte importantă. La fel de importantă este însă 

popularizarea acestor zone în rândul proprietarilor și al întregii comunități, care trebuie să 

conștientizeze valoarea potențială a acestor caracteristici locale în perspectiva dezvoltării durabile a 

așezărilor. Bineînțeles, regimul de protecție trebuie adaptat posibilităților locale și perspectivelor 

dezvoltării urbanistice, dar nu trebuie să uităm faptul că deseori, cu aceleași cheltuieli și beneficii, o 

clădire poate fi restaurată în mod elegant și cu păstrarea personalității sale, după cum poate fi pur și 

simplu transformată într-un cub din beton cu izolație din polistiren, fără nici un fel de personalitate. 

Promovarea muzeelor locale (Hălmeag, muzeul parohiei ortodoxe din Șercaia) și 

popularizarea lor în cadrul comunității reprezintă de asemenea un obiectiv important pentru 

conservarea moștenirii culturale. 

Deși patrimoniul natural nu face obiectul acestui studiu, semnalăm totuși faptul că dunele de 

la Hălmeag, aflate în extravilan în partea de sud-est a satului, aproape de malul actual al Oltului, sunt 

comparabile cu movilele de la Șona și merită să fie protejate și conservate pentru viitor.  

 

Brașov, 22.12.2020 
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I. NOTĂ METODICĂ GENERALĂ 

 

1. OBIECTIVE ŞI LIMITE 

Studiu istoric a fost efectuat pentru a fundamenta, pe baze istorice, dezvoltarea durabilă a 

comunei Șercaia și a localităților aferente – Șercaia, Hălmeag și Vad.  

Datorită obiectivului vizat, studiul se limitează la a furniza numai cele mai de bază 

informații despre evoluția istorică a comunei, despre patrimoniul ei istoric și despre 

compartimentarea ei funcțională istorică. Furnizarea de informații de detaliu ar reprezenta o 

trecere fundamentală în domeniul monografic, ceea ce depășește obiectivele acestui studiu 

istoric precum și timpul disponibil redactării sale, conform bazelor contractuale. 

2. METODE ŞI DIRECŢII DE CERCETARE 

Cadrul metodologic este dat în principal de 

• Legea 350/2001 republicată 

• Legea 422/2001 republicată 

• OG 43/2000 republicată 

• Ordinul Ministrului Transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2003 

pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de elaborare şi conţinutul 

cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone protejate (PUZ)”, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.125 bis din 11 februarie 2004 şi 

completat de documente de principii ale UNESCO şi ICOMOS precum: 

o Carta internaţională pentru conservarea şi restaurarea monumentelor şi 

siturilor (Carta de la Veneţia) adoptată la cel de-al II-lea congres 

internaţional al arhitecţilorşi tehnicienilor monumentelor istorice, Veneţia 

25-31 mai 1964 

o UNESCO - Recomandări referitoare la protejarea şi rolul contemporan al 

zonelor istorice - 1976, 

o Carta ICOMOS pentru conservarea oraşelor şi zonelor istorice, 

Washington 1987 

o Carta ICOMOS a patrimoniului construit vernacular, Mexic, 1999 

o Documentul de la Nara asupra autenticităţii, ICOMOS, 1994 
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3. SURSE DOCUMENTARE (ICONOGRAFICE, CARTOGRAFICE ETC.) 

Sursele documentare utile redactării acestui studiu sunt reprezentate în principal de hărțile 

istorice. Au fost folosite îndeosebi: 

• Großfürstertum Siebenbürgen (1769-1773) – Josephinische Landesaufnahme 

• Siebenbürgen (1853-1858; 1869-1870) – Franziszeische Landesaufnahme 

• Habsburgermonarchie (1869-1887) – Franzisco-Josephinische Landesaufnahme 

(1:75000) 

• Habsburgermonarchie (1869-1887) – Franzisco-Josephinische Landesaufnahme 

(1:25000) 

Pentru istoria medievală și modern timpurie a localităților, principalele documente au fost 

publicate de Franz Zimmermann, Carl Werner, Georg Müller și Gustav Gündisch în 

Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen (vol. 1-7, Hermannstadt – 

Bukarest, 1892-1991). Alte documente se găsesc publicate în Quellen der Stadt Kronstadt in 

Siebenbürgen(vol. 1-8, Kronstadt 1886-1926) și în alte variate colecții de documente. 

Importante ca surse primare sunt și scrierile istorice de epocă, între care un rol proeminent 

îl au cronicele sătești ale bisericilor din Șercaia și Vad, corespondența eclesiastică a 

bisericilor evanghelice și greco-catolice precum și arhivele păstrate în fondurile acestora. 

Cele mai multe din acesta informații sunt în prezent încă inedite, sau publicate numai în mod 

fragmentar. Relevante pentru bogăția de informații pe care le conțin aceste surse de epocă 

sunt scrisorile publicate de Daniel Dumitran și colaboratorii1 săi ce aruncă a clară lumină 

asupra evenimentelor ce aveau loc în Vad la anul 1767.  

 

4. ECHIPA DE CERCETARE 

Cercetarea a fost întreprinsă sub coordonarea dr. Daniela Veronica Marcu Istrate, expert 

atestat în elaborare de studii, cercetări, inventariere monumente istorice – A, studii, cercetări 

și inventariere monumente istorice – 3. La elaborarea studiului a participat și drd. Sebastian 

Ovidiu Dobrotă. 

  

                                                      
1Dumitran, Dumitran &Laslo 2009. 
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5. PREZENTAREA CRITICĂ A BIBLIOGRAFIEI GENERALE 

În prezent, principala lucrare despre Șercaia este cea publicată la München în 1986 de 

Rudolf Königes, sub titlul Das Dorf am Bach. Erinnerungen an Schirkanyen in 

Siebenbürgen2. Anterior acestei lucrări cu caracter monografic, o încercare mai veche de a 

prezenta în mod comprehensiv situația este lucrarea publicată în 1910 la București de George 

Maior, O pagină de luptele românilor cu sașii pe teren social, cultural și economic. Șercaia 

1809-1909 3 , ce prezintă situația din perspectiva comunității românești. Deși puternic 

polemică, influențată de ideologia epocii și scrisă la nivelul științific de atunci, lucrarea 

rămâne valoroasă, într-o bună măsură tocmai datorită modului subiectiv în care abordează 

problema. Astfel de lucrări mai vechi sunt foarte valoroase pentru informațiile contemporane 

lor și pentru memoria orală, cât timp sunt abordate cu o doză considerabilă de prudență în 

privința exactității informațiilor și a concluziilor trase. 

În aceeași categorie, dar pentru Vad, se află lucrarea publicată în 1933, la Făgăraș, în 

tipografia Ioan Lazăr, a lui Corneliu Pop: „Monografia școalei primare de stat din comuna 

Vad”.4De altfel, deși nu la fel de bine documentat precum Șercaia, Vadul beneficiază de o 

serie de lucrări ce abordează variate aspecte ale istoriei sale, cele mai importante dintre ele 

fiind cele redactate de Gheorghe Faraon pe parcursul ultimelor decenii 5 . În schimb la 

Hălmeag, dacă biserica evanghelică din localitate a atras în decursul timpului atenția a 

numeroși istorici de artă, localitatea ca atare nu s-a bucurat de o atenție similară, istoria ei 

rămânând în mare măsură la nivelul consemnării tradițiilor locale. 

În ceea ce privește istoria recentă a comunei Șercaia și a localităților componente, 

informațiile sunt comprehensive, dar se găsesc în general risipite în lucrări ce abordează de 

fapt alte subiecte – de natură istorică, geografică etc., în arhive, memorii sau articole de 

ziar 6.În privința patrimoniului imobil, numai Șercaia beneficiază de un studiu detaliat,în 

segmentul dedicat ei în seria Denkmaltopographie Siebenbürgen – volumul 3.3: Großschenk, 

Tarteln, Stein, Seiburg, Leblang, Bekokten, Felmern, Rohrbach, Seligstadt, Scharosch 7 

publicat la München in 1995. 

Pentru istoria mai veche sursele sunt mai puține și mai bazează în principal pe colecții de 

documente. O sinteză a informațiilor identificabile în acestea se regăsește în monumentala 

                                                      
2Königes 1986. 
3Maior 1910. 
4Pop 1933. 
5Faraon 2005; Faraon 2009; Faraon 2014; Faraon 2016; Faraon 2017 etc. 
6Băjenaru 2013a; Băjenaru 2016; Bleahu 2002; Kessler 1996; Kessler 2012; Prodan 1989 etc. 
7Machat 1995. 
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lucrare Atlas der siebenbürgisch-sächsischen Kirchenburgen und Dorfkirchen8 a luiHermann 

Fabini. Subiectul a mai fost abordat însă și de alți autori, din perspective diferite, utilizând 

documente diferite și cu rezultate diferite, precum în lucrarea lui Busuioc-von Hasselbach 

despre mănăstirea Cârța9. 

 

Prezentăm mai jos o bibliografie selectivă a operelor relevante pentru istoriografia 

comunei Șercaia, lucrări utilizate la redactarea acestui studiu și referite în text: 

 

Album 1910 Clericii din Seminarul Buneivestiri (ed.), Album în amintirea canonicului 

Augustin Bunea, Blaj: Tipografia Seminarului Teologic, 1910. 

Arion 1974 Arion, Gheorghe, Sculptura gotică din Transilvania, Cluj: Dacia, 1974. 

Armbruster 

1980 

Armbruster Adolf, Dacoromano-Saxonica, București: Editura Științifică și 

Enciclopedică, 1980. 

Baki 2019a Baki Lucia, Augustin Bunea și Stăpânii Țării Oltului, Monitorul de 

Făgăraș, 3 ianuarie 2019 (http://www.monitorfg.ro/2019/01/03/augustin-

bunea-si-stapinii-tarii-oltului/ accesat 11/11/2020) 

Baki 2019b Baki Lucia, Făgărașul de altădată în colecția „Ludovic Orban”. Hălmeag 

a devenit satul colecționarului, Monitorul de Făgăraș, 21 mai 2019 

(http://www.monitorfg.ro/2019/05/21/fagarasul-de-altadata-in-colectia-

ludovic-orban-halmeg-a-devenit-satul-colectionarului/ accesat 

10/11/2020) 

Bariț 1994 Bariț George, Părți alese din istoria Transilvaniei pe 200 de ani din urmă, 

Vol. II, ed. II, Brașov: 1994. 

Băjenaru 2003 Băjenaru, Constantin, Revoluția de la 1848-1849 în sud-estul 

Transilvaniei. Aspecte instituțional-organizatorice, Țara Bârsei, serie nouă 

2, 2003, p. 21-24. 

Băjenaru 2013a Băjenaru, Constantin,  Țara Făgărașului în timpul stăpânirii austriece 

(1691-1867), Alba Iulia: Altip, 2013. 

Băjenaru 2013b Băjenaru, Constantin, Situația învățământului confesional greco-catolic 

din Țara Făgărașului în deceniul opt al secolului al XIX-lea, Acta Terrae 

Fogarasiensis 2, 2013, p. 189-198. 

                                                      
8Fabini 1998. 
9Busuioc-von Hasselbach 2000a-b. 



9 
 

Băjenaru 2014 Băjenaru, Constantin, Făgărășenii și primul război mondial. Memorie și 

istorie (II), Acta TerraeFogarasiensis 3, 2014, p. 161-180. 

Băjenaru 2016 Băjenaru, Constantin, Comitatul Făgăraș (1876-1918), Alba-Iulia: Altip, 

2016. 

Băjenaru 2018 Băjenaru, Constantin, Consiliile naționale române din comitatul Făgăraș. 

Organizare și activitate, Țara Bârsei, serie nouă, 17, 2018, p. 236-244. 

Bleahu 2002 Bleahu, Marcian, Ariile protejate din județul Brașov, Țara Bârsei, serie 

nouă 1, 2002, p. 177-189. 

Bordi 2017 Bordi Zsigmond Lóránd, Date privind reutilizarea castrelor romane din 

Transilvania în evul mediu, Acta TerraeFogarasiensis 6, 2017, p. 94-113. 

Buhn 2003 Buhn, Udo, Heimatkalender 2003. „Schulhäuser im Burzenland”, 

Wolfratshausen: Tutsch, 2003.  

Bunea 1912 Bunea, Augustin, Încercare de istorie a românilor până la 1382, București 

– Leipzig – Viena: Librăriile Bocec & Comp., C. Sfetea și Librăria 

Națională –  Otto Harrassowitz – Gerold & Comp., 1912. 

Busuioc-von 

Hasselbach 

2000a 

Busuioc-von Hasselbach, Dan Nicolae, Țara Făgărașului în secolul al 

XIII-lea. Mănăstirea cisterciană Cârța, vol. 1, 

BibliothecaRerumTranssylvaniae 26, Cluj-Napoca: Fundația Culturală 

Română. Centrul de Studii Transilvane, 2000. 

Busuioc-von 

Hasselbach 

2000b 

Busuioc-von Hasselbach, Dan Nicolae, Țara Făgărașului în secolul al 

XIII-lea. Mănăstirea cisterciană Cârța, vol. 2, Bibliotheca Rerum 
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II. ANALIZA DEZVOLTĂRII TERITORIULUI ADMINISTRATIV 
AL COMUNEI ȘERCAIA 

 

1. ISTORICUL TERITORIULUI ADMINISTRATIV ȘI AL LOCALITĂȚILOR 
COMPONENTE 

Localitatea eponimă a comunei este cunoscută în română ca Șercaia(ist. și Șerpeni sau 

Sărcaia), în maghiară ca Sárkány, în germana modernă ca Schirkanyen (ist. și Schirkengen 

sau Scharken) iar în săsească ca Schirkojen sau Širken’en. 

În decursul timpului aceste nume au fost consemnate într-o varietate de moduri, între care 

putem menționa: Sarcam (1235), Scherkkengen(1372), Sorkinghen (1429), Sarkan, Scharkan 

(1453, 1486), Sarkan (1467, 1471), Zarkan (1497), Sarkan, Scharkan (1503-1526), 

Schewrkengnendorff, Schelkingen, Schelkengenn (1510), Sar, Schar, Scharkan (1526-1540), 

Sarkan (1528),Schyrkengin (1532), Schirkanyen (1552), Schirkenger (1560), Sárkány (1585), 

Sarkanj, Sarkanÿ (1602), Sarkaný (1616), Sarkany (1637, 1640), Sárkány (1733), Pagus 

Saxonicus (1760-1762), Sárkány (1784, 1800), Sárkány, Scharken, Serkaje (1808), Sárkány, 

Schárkány, Serkáje (1839), Scharkan, Serkaja, Sárkány (1850), Sárkány, Scharkany, 

Schirkanjen, Şercaia (1857), Sárkány, Schirkonjen, Serkája (1873, 1877), Sárkány, Sierpeni 

(1882), Şercaia, Sárkány, Schirkanyen (1909), Şercaia, Sárkány (1921), Şercaia (1925, 1932, 

1956)10. 

Denumirea localității se datorează primilor ei întemeietori, ce erau vorbitori fie de limbă 

maghiară, fie limbă turcică – pecenegi, cumani sau chiar alani (iași). În maghiară, sárkány se 

traduce prin dragon/șarpe, dar este un împrumut din limbile turcice – šarakan sau saxagan, 

cu aceeași semnificație – cu origini persane – čarkan. Prezența unei toponimii turcice destul 

de bogată în zonă pare să încline balanța în favoarea unei prime fondări a localității de către 

aceste popoare 11. Șașii, românii – și maghiarii (?) – vor prelua ca atare numele, numai 

adaptându-l foneticii limbii lor. Singura încercare de traducere a rezultat în varianta 

românească Șerpeni, ce nu a reușit să se impună. Afirmațiile că denumirea ar fi pur 

românească, și apoi împrumutată celorlalți12, nu pot fi luate în serios. 

Legenda întemeierii așezării s-a țesut în jurul denumirii. Conform acesteia, în locurile 

acelea trăia un balaur care îi teroriza pe localnici până ce un om a reușit să îl ucidă lăsându-i 
                                                      
10Szabó 2003, voce Şercaia. 
11Busuioc-von Hasselbach 2000a, p. 199-200, 274-278 și passim; Busuioc-von Hasselbach 2000b, p. 29, 42; 
Lukács 1999, p. 160. 
12Maior 1910, p. 11-12. 
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ca hrană un vițel pe care îl umpluse cu var nestins – balaurul a mâncat, iar apoi când a băut 

apă varul s-a aprins și l-a omorât13.Dragonul încoronat a rămas simbolul heraldic al Șercaiei, 

iar și în prezent ocupă câmpul drept al heraldicii comunei. 

 

Satul de nord al comunei, aflat pe malul drept al Oltului, este cunoscut în română ca 

Hălmeag (ist. și Hălmașa), în maghiară ca Halmágy, în germana modernă ca Halmagen (ist. 

și Halmegen, Halmegyen, Halmajen, Halwegen) iar în săsească ca Almâjen. 

În decursul timpului aceste nume au fost consemnate într-o varietate de moduri, între care 

putem menționa:castri Almage, Halffenmegen (1211), castri Almag[e], castrum Almaye, 

Almagium, Almagiam (1222), Halmagy (1471), Halffenmengen, Halffenmengen (1488-

1508), Halmegen (1521), halbmengen (1528), halbmengen (1536), Halmag (1538), Halmagh, 

Halmagy (1539), Halmagienses (1541), Halmágy (1662, 1733, 1760-1762), Halmágy, 

Halmegen, Halmáza (1800), pag. Halmágy, Halmagen, Halmegen, Halmásá (1808), 

Halmágy, Hallmsgen, Halmáza, Hélmáza (1817, 1827), Halmágy, Halmágyia, Halmegyen, 

Halmajen, Halwegen, Halmágy, Helmeag, Halmaza (1837, 1839), Helimeag (1850), 

Halmágy, Halmagen, Halmiag (1854), Halmágy, Halmagen, Hălmiagu (1857), Halmágy, 

Halmagen, Helmag, Halmeagu (1882), Hălmeag, Halmágy, Halmagen (1909), Hălmeag, 

Halmágy (1921), Hălmeagu (1925), Hălmeag (1932, 1956)14. 

Deși s-a încercat frecvent afirmarea contrariului, numele localității este maghiar 15 , 

variantele germane reprezentând simple deformări. 

 

Satul cel mai de sud al comunei este cunoscut în română ca Vad sauVadu Șercaiei, în 

maghiară ca Vád, iar în germana modernă Waadt sau Waden. 

Dincolo de considerentele ortografice specifice epocii și limbii documentului, 

consemnarea denumirii nu a variat foarte mult în decursul istoriei: Vad, Waad, Wad (1390), 

Vad (1417), Vaad (1509), Vaád (1527), Wad (1534), Vaad (1632), Vád (1632-1635), Vaad, 

Uáád, Vad (1637), Wad (1662), Vad (1760-1762), Váád (1800), Vád, Vaád (1808), Váád 

(1817, 1827), Vád, Váád (1839), Váád, Vadu,Waad(1857), Vaád, Vádu (1873, 1877), Vaád, 

Váád, Vád, Vadu, Vaadu (1882), Vád, Váád (1893), Vad, Vád (1909), Vad, Vád, Waadt 

(1909), Vad, Vád (1921), Vad (1925, 1932, 1956)16. 

                                                      
13Drotleff 2013. 
14Cîmpeanu 2011, p. 139; Szabó 2003, voce Hălmeag. 
15Drăganu 1927, p 133; Lukács 1999, p. 153. 
16Faraon 2017, p. 641-642; Szabó 2003, voce Vad. 
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Denumirea localității stă ca mărturie nu numai pentru vechile ei origini românești, dar și 

pentru importanța pe care vadul din apa Șincăi a avut-o încă din prima parte a mileniului II. 

Chiar și în secolul al XVIII-lea, drumul de la Făgăraș la Brașov se bifurca între Mândra și 

Perșani, cu brațul său nordic trecând prin Șercaia iar brațul său sudic prin Vad. De fapt harta 

Ridicării Iosefine (1769-1773) chiar definește acesta braț sudic ca fiind drumul principal 

(Land Straſse von Fagaras nach Cronstadt) ramura nordică fiind definită între Șercaia și 

Perșani numai ca drum poștal (Post Straſse)17. Deși a fost vehiculată în istoriografie18, teoria 

conform căreia satul și-ar trage numele de la fondatorul său este complet implauzibilă. 

Legenda conform căreia Vad a fost precedat de un sat săsesc, Bakesdref (Bachesdorf), ce a 

fost luat de ape în 144519, sună la fel de implauzibil. 

Actuala stemă a comunei Șercaia se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile 

rotunjite, timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat, tăiat în furcă răsturnată –

în partea dreaptă, în câmp albastru, se află dragonul de argint încoronat cu aur al Șercaiei;în 

partea stângă, în câmp roșu, se află narcisele Vadului; în vârful scutului, în câmp verde, se 

află biserica Hălmeagului. Coroana murală cu un turn crenelat ce timbrează scutul semnifică 

faptul că localitatea are rangul de comună, dragonul amintește de legende întemeierii 

Șercaiei, cele trei narcise de rezervația naturală a poienilor cu narcise din Dumbrava Vadului, 

iar fațada de biserică reproduce în mod fidel, până la detaliile portalului, fațada de vest a 

vechii și valoroasei biserici evanghelic-luterane din Hălmeag.  

 

                                                      
17Șercaia era însă nodul rutier, drumul Făgărașului continuând din ea către Sighișoara și Trei Scaune. Între 
Făgăraș și Brașov drumul prin Vad era însă mai facil. 
18Bunea 1912, p. 203-204. 
19Stefani 2009. 
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Satele ce compun comuna se întind de-a lungul zonei inundabile de pe Valea Șincăi, până 

în Lunca Oltului, și la nord de aceasta, către Podișul Hârtibaciului. Comuna are un teritoriu 

de 9248,5 ha, distribuit pe o formă neregulată, lungă de c.15 km pe axa nord-sud și de c.10 

km pe axa est-vest, ce se învecinează cu teritoriile comunelor învecinate Ticușu, Șoarș, 

Comana, Mândra, Părău și Șinca.  

Aflată la c.14 km de Făgăraș și la c.56 km de Brașov, Șercaia reprezintă și în prezent, 

chiar dacă nu la fel de mult ca în trecut, un important nod de comunicații, fiind punctul 

terminus pentru DN1S, DN13 și DN73A.Localitatea de reședință a comunei, situată pe 

coordonatele 45˚ 49’ 52” nord și 25˚ 08’ 25” est, la c.3,5 km de vărsarea Șincăi în Olt, 

reflectă până și în ziua de azi evoluția ei istorică, în care partea de pe malul drept al Șincăi a 

fost locuită de sași și cea de malul stâng – de „Peste Vale” sau „În Români” –de ortodocși și 

greco-catolici. Deși în prezent sașii aproape au dispărut, au lăsat în urmă arhitectura lor 

specifică, ce continuă să definească zona istorică a Șercaiei. Localitatea este așezată pe un 

teren destul de plat, segmentat de valea Șincăi și de vechile ei cursuri, și are o structură de tip 

compact. Împrejurul ei se află fostele terenuri agricole ale comunității – Vărzăria la nord-est, 

apoi, mai departe, Unghiul Poștoaiei, Dealul Grindului la sud-est, Dealul Bălușului la nord-

vest și Valea Seacă la sud-vest, ultima care a intrat în exploatarea agricolă. 

Mai la sud, pe coordonatele 45˚ 47’ 49” nord și 25˚ 08’ 49” est, se află Vadul. Vatra 

satului, ce ocupă c. 2 km2, este situată într-o zonă de șes, între terasele Coastă și Aluniș, și 

este împărțită în două de Valea Șincăi, cu partea de vest, mai mică, cunoscută ca „Peste 

Vale”. În anii 2010, satul avea 391 de numere de adresă, corespunzând la 231 gospodării și 

160 de grădini. La nord, dincolo de apa Oltului, pe coordonatele 45˚ 51’ 58” nord și 25˚ 07’ 

56” est, se întinde Hălmeagul, o apariție neobișnuită în peisajul și așa foarte divers al zonei, 

sat populat de maghiari evanghelici și înzestrat cu una din cele mai celebre biserici din sudul 

Transilvaniei20. După cum se va vedea în studiul de mai jos, traseul istoric parcurs de cele trei 

localități a fost foarte diferit, atât din punctul de vedere al evenimentelor ce le-au afectat cât 

și în ceea ce privește statutul lor juridic și administrativ și componența lor etnică. 

Peisajul în care aceste trei localități au evoluat a suferit și el numeroase transformări, 

datorită atât factorilor naturali cât, mai ales, celor antropici. La vest de Vad se mai pot vedea 

pâlcuri rare de stejar pedunculat (Quercus robur), acum asociate cu numeroase narcise 

(Narcissus stellaris), țepoșică (Nardus stricta) și iarbă vânătă (Molinia caeruletum), obiect al 

                                                      
20Ciurduc Todoran 2018, p. 9-11; Faraon 2009, p. 104; Faraon 2017, p. 640; Machat 1995, p. 315. 
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rezervației naturale Poiana Narciselor21. Acestea reprezintă ultimele rămășițe ale vechilor 

păduri, a căror dispariție treptată poate fi ușor urmărită pe parcursul ultimelor două secole și 

jumătate. Zonele împădurite de la nord de Hălmeag, au avut și ele de suferit, dar nu în aceeași 

măsură. Transformări majore sunt însă sesizabile în lunca inundabilă a Oltului, unde, pe 

parcursul secolului XVIII, și îndeosebi XIX, au avut loc lucrări masive de îndiguire, 

continuate și ulterior, ce au redus mult meandrele râului și au câștigat pentru agricultură 

suprafețe întinse. 

 

 
Vechi braț al Oltului la Hălmeag, acum închis, în noiembrie 2020 

 

 

Pentru o imagine generală, prezentăm mai jos câteva segmente de hărți ce reflectă evoluția 

teritoriului actual al comunei începând din a două parte a secolului XVIII22.  

                                                      
21Bleahu 2002, p. 187. 
22 Din considerente topografice, precum și datorită schimbării rețelei hidrografice, suprapunerea exactă a 
conturul comunei peste hărțile de epocă este imposibilă, dar chiar și în această formă este sugestivă. Sursa 
hărților, în afara cazului în care se specifică altcumva, este www.mapire.eu. 
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Teritoriul actual al comunei Șercaia pe harta Iosefină 

 

Harta Iosefină, bazată pe ridicări efectuate în perioada 1769-1773, este prima lucrare de 

gen care îngăduie o perspectivă detaliată asupra teritoriului. 

Cea mai evidentă diferență față de situația ulterioară este în partea de la vest de Șercaia și 

Vad, unde, la acea vreme, se întindea o pădure seculară, a cărei ultimă rămășită este actuala 

rezervație de la Poiana Narciselor. Se observă diferențe și în partea de nord, unde cursul 

Oltului este figurat în mod diferit față de cel consemnat ulterior, deși în privința acestui 

aspect este dificil de stabilit în ce măsură meandrele lui s-au colmatat și s-au format cursuri 

noi și în ce măsură este vorba de deficiențe în cartografia epocii. 
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Teritoriul actual al comunei Șercaia pe harta Franz-Iosefină 

 

O serie de trei ridicări efectuate în a doua parte a secolului XIX prezintă actualul teritoriu 

al comunei într-o formă mult diferită. Oltul a luat aproximativ forma sa actuală iar de-a 

lungul lui sunt marcate numeroase diguri, atât în amonte cât și în aval de Hălmeag, începând 

din est cu cele de la Unghiu Popi, deja izolat de apa râului, și până la cele de la Unghiu Lesiu 

și Monschen Au, încă inundabile, la vest. Marea pădure a dispărut aproape complet, lăsând în 

urmă numai Dumbrava Vadului și Magura Wald (Pădurea Măgurii) ce va dispărea și ea în 

deceniile următoare. Amintirea vechii păduri era însă încă vie, la vest de Șercaia o zonă cu 

mai mulți copaci, către Vale Uriesiu, purtând încă numele de In Wald (În Pădure). 
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Teritoriul actual al comunei Șercaia pe harta Francesco-Iosefină (1:75000) 

 

Rețeaua de drumuri din teritoriului comunei este figurată în mod detaliat, făcându-se o 

clară distincție între drumurile principale și cele secundare, acestea din urmă în general 

simple cărări printre câmpuri. În mod notabil, Hălmeag figurează ca fiind unit cu celelalte 

localități numai prin drumuri secundare, deși cele trei hărți prezintă situații clar diferite – 

prima fiind anterioară construirii podului de peste Olt, a două ulterioară, dar figurând încă în 

mod marcant și vechea trecere, aflată puțin mai în aval, și abia a treia podul singur, cu morile 

regrupate în capătul său de sud. De altfel morile figurează în mod proeminent pe toate trei 

hărțile, ca și cele două hanuri de pe drumul Perșanilor. 
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Teritoriul actual al comunei Șercaia pe harta Francesco-Iosefină (1:25000) 

 

Numai unul dintre acestea mai apare pe harta cea mai recentă, care în schimb figurează 

trei cărămidării la vest și nord de Vad, precum și un cuptor de cărămidă la vest de Șercaia. 

Aceasta este de altfel singura hartă pe care apare ferma de stat de la vest de Șercaia 

(Sárkányer Meierhof) înființată în 1879, astfel încât primele două hărți pot fi considerate ca 

reflectând situația din deceniile șase-opt al secolului XIX. În orice caz, nici una dintre hărți 

nu figurează calea ferată, astfel încât, în pofida obiceiului de a fi completate și aduse la zi, 

toate reflectă o situație anterioară anului 1908. Din acest punct de vedere hărțile sunt 



26 
 

valoroase și prin nomenclatura istorică pe care o consemnează. Acestea reflectă caracterul 

etnic foarte complex ale regiunii.  

Astfel, pe harta Iosefină, de la mijlocul secolului XVIII, aproape toate toponimele sunt 

consemnate în teritoriul Vadului – menționat ca Váad pe harta de epocă. Astfel apare Valie 

Sincsi (Valea Șincăi), Maguritza (Măguricea), Magura Hari, Magura a lui Tseur (Măgura 

Chiorului), Valtsava Gusi, Szurta Bach (Valea Scurtă) și Katsea Mika. La Șercaia apare 

numai Schinkaer Bach (Valea Șincăi, de data aceasta în forma germană) iar la Hălmeag Veres 

Hetj (Dealul Roșu) și Felmer Bach, ce probabil își păstrează forma germană datorită cursului 

său mai din amonte. 

Hărțile de secol XIX sunt mult mai bogate în toponimie istorică, și astfel reflectă mult mai 

precis componenta etnică a zonei. Astfel, la Hălmeag, Felmerer Bach se transformă în 

Malompatak, dominat de Malomhegy. Celelalte denumiri din teritoriu sunt de asemenea în 

formele lor maghiare: Katonadombja, Ezöllohegy, Székelyhegy, Vereshegytető etc. Imediat la 

nord, chiar dincolo de hotarul Hălmeagului, avem însă Dosul Tufii și Valea Tufii  ce devine 

către vest Seifen Graben, dominat de Seifenberg, reflecție a influențelor exercitate în 

teritoriile Ticușului Românesc, Ticușului Săsesc și Felmerului (pentru a folosi terminologia 

de epocă). 

La Șercaia toponimia este aproape în exclusivitate germană. Pe malul stâng avem Im Alten 

Bach, Vorderer Wald, Monschenbach, Lehmgraben, Magura Wald etc. Pe malul drept avem 

Szekler Au – față în față cu Székelyhegy de la Hălmeag – iar mai apoi, chiar în marginea 

răsăriteană a teritoriului actual, Hinterer Wald  și Coasta Răstoaca. Ultima denumire se 

datorează probabil proximității Părăului iar penultima – în traducere „Pădurea din Spate” – 

reflectă o situația încă vizibilă pe harta de secol XVIII, dar care deja nu mai corespundea 

celei de secol XIX, zona fiind între timp deforestată și transformată în pajiști, divizate în 

parcele destul de mici. 

Mai la sud, în teritoriul Vadului, toponimia istorică atestată devine aproape complet 

românească. Avem astfel Lunca Fulia/Bulea – de la Vad în sus, până la Șinca Veche, La 

Mese – între Vad și Ohaba, pe brațul stâng al Șincăi, Valea Scurtă, Dumbrava Vadului, 

Malaist, Măguricea, Valea Urasă, Unda Măria, Tufa din Jos etc. Pe cele două hărți mai 

vechi apare, în est, Weingraben pentru Tufa din Jos iar toate folosesc Sárkány Bach pentru 

Șinca, ultima excepție fiind explicabilă prin dorința de uniformizare, deși este notabil că 

Felmerul nu a avut parte de același tratament. 

O parte din aceste denumiri istorice s-au menținut, fie ca atare, fie în forme adaptate 

pentru limba română. O privire la hărțile militare românești din secolul XX îngăduie să 
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regăsim multe denumiri tradiționale, probabil familiare și acum localnicilor – Măguricea, 

Valea Scurtă, Tufa din Jos etc. Altele le regăsim în traduceri, precum Vereshegy, care a 

devenit Dealul Roșu. În alte cazuri avem de-a face cu transformări, astfel Grosse Vorau a 

devenit Lunca sub Țigani, forma românească ce corespunde cel mai bine termenului german 

– respectiv Lunca Unghiului Mare – ajungând să se aplice la următorul meandru din aval. 

Bineînțeles, în acest caz specific se pot ușor observa pe hartă și progresele înregistrate în 

amenajarea albiei Oltului, iar într-un peisaj în schimbare este numai normal să aibă loc și 

transmutări de denumiri. 

 
Teritoriul actual al comunei Șercaia în ridicările militare din a doua parte a secolului XX23 

                                                      
23Segment de hartă, parte a documentației plan urban Șercaia. 



28 
 

Ca și la comparația dintre hărțile de secol XIX și cea de secol XVIII, punând față în față 

harta de secol XX cu cele anterioare ceea ce se observă imediat este restrângerea progresivă a 

arealului împădurit. Resturile de pădure din partea de vest a teritoriului au dispărut iar 

Dumbrava Vadului, acum mai bine cunoscută ca Poiana Narciselor, a căpătat golurile ce vor 

îngădui proliferarea florilor care îi vor acorda celebritatea. Retragerea lizierei se observă și pe 

dealurile de la nord de Hălmeag, dar nu într-un mod la fel de marcant. Extinderea arealului 

construit și reamenajările accesorii acestui proces vor fi discutate pe larg mai jos, dar acest 

proces va lua amploare abia după 1990. 

 
Teritoriul actual al comunei Șercaia, ortofotoplan. 

 



29 
 

O vedere aeriană asupra teritoriului comunei Șercaia, așa cum se prezintă la începutul 

mileniului III, comparată cu informațiile din hărțile istorice, oferă o perspectivă elocventă 

asupra modului în care – numai pe parcursul ultimelor două secole și jumătate – zona a fost 

transformată dominat de activitățile și intervențiile antropice deși, din acest punct de vedere, 

Șercaia stă mult mai bine decât alte comune în privința prezervării patrimoniului ei natural. 

Vechile nuclee ale așezărilor s-au extins și s-au unit între ele, fie prin zone construite, fie prin 

terenuri arabile iar limitele actuale ale comunei nu numai că se învecinează, dar pătrund în 

ceea ce este efectiv intravilanul așezărilor adiacente. 

 

Dacă pe ultimele două secole și jumătate reconstituirea evoluției terenului actual al 

comunei poate fi urmărită printr-o varietate de mijloace – hărțile de epocă fiind numai cel 

mai elocvent dintre ele – pentru perioada mai veche reconstituirile devin progresiv mai 

nesigure. Astfel, se pare că în 1211 zona dintre Olt și Perșani (Geisterwald) ținea de cetățile 

de graniță de la Hălmeag și Ungra24, dar în ce măsură întemeierea Șercaiei– dacă aceasta nu 

cumva deja exista – a schimbat această situație nu se poate determina. Fără a urmări aici 

evoluția statutului juridic al teritoriului, fondarea așezărilor a afectat în mod inevitabil mediul 

înconjurător și este probabil ca așezările cunoscute, care au supraviețuit până în prezent, să nu 

fie singurele care au existat în teritoriu – și asta fără măcar a pune în calcul pe cele anterioare 

secolului XIII. Pentru a menționa numai câteva dintre acestea, la Șercaia au fost identificate 

urme de locuire din perioada post-romană (sec. III-IV e.n.)25 iar pentru primele secole ale 

mileniului II e.n., sunt indicii la sud de Olt, inclusiv în zona Șercaiei, pentru prezența unui 

centru de putere al unor comunități turanice – pecenegi și/sau cumani26.  

Revenind la perioada de existență a localităților actuale, la prima sa mențiune 

documentară, în 1390, ce pare să fi avut loc scurt timp după descălecarea sa27, Vad este 

grupat într-o ocină cu Braniștea Urășei (ce între timp a dispărut) și cu o stână aflată pe 

muntele Lereștilor28. Mult mai târziu, în 1640 se menționează că principele a ocupat un 

pământ de arătură, aflat între pădurile Urășa și Săliște, aflat anterior în posesia sătenilor din 

Vad. Este posibil ca Săliștea menționată să corespundă Braniștei Urășei. Dacă nu este vorba 

despre vatra părăsită a acestui sat – sau a altuia, trebuie să corespundă cel puțin unei locuiri 

                                                      
24Lukács 1999, p. 160. 
25Lukács 1999, p. 43; Salvan& Costea 1999, p. 107. 
26Busuioc-von Hasselbach 2000a, p. 274-278; Busuioc-von Hasselbach 2000b, p. 29, 42. 
27Numele boierilor ce primesc în acest an satul de la Mircea cel Bătrân corespunde cu numele ctitorilor vechii 
biserici din sat, consemnate în secolul XVIII. 
28Lukács 1999, p. 108-109. 
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sezoniere29. O altă vatră de sat părăsită trebuie să se afle în teritoriul Șercaiei, unde românul 

Mastica întemeiase în mod ilegal un sat nou la începutul anilor 146030. 

Cea mai mare problemă nerezolvată o reprezintă însă locația satului Debran, menționat în 

același act din 1235 care cuprinde și prima mențiune documentară a Șercaiei. În acel moment 

preot în Debran era Bernardus, iar localitatea consta dintr-o comunitate catolică, probabil 

colonizată din părțile occidentale ale Europei. Ulterior satul dispare din izvoare, fiind foarte 

probabil complet distrus în 1241, cu ocazia marii invazii mongole.  

Singurele indicii care îngăduie plasarea sa pe hartă sunt apariția punctului Doberontch ca 

reper de hotar și menționarea în 1533 a actualului curs de apă Părău sub numele de fluvium 

Debrayum. Ontcha fost identificat lingvistic ca o variantă dialectală pentru Ende, astfel încât 

punctul de hotar Doberontch poate fi citit drept „capătul Debranului / Doberanului”. Deși 

incertă, situația sugerează că Debran era localizat în zona mlăștinoasă de la nord-est de 

Șercaia, pe hotarul dintre actualelor comune Șercaia și Părău, și nu coincide cu actualul 

Părău31, așa cum s-a afirmat ocazional32. 

În privința originii numelui, acesta este cu siguranță slavic33dar concluzia că se datorează 

existenței unei comunități slave ce a precedat așezarea coloniștilor occidentali s-ar putea să 

fie pripită. O teorie alternativă pune în legătură numele cu cel al mănăstirii cisterciene 

Doberan – în prezent Bad Doberan, la vest de Rostock – fondată în 1171 și care și-a luat 

numele – consemnat în izvoarele de epocă sub forma Dobran, Doberaan, Dubran, Deberan 

etc. – din vechea poloneză, acesta însemnând în traducere „Câmp Bun”. Nici un document nu 

indică o certă prezență a cistercienilor în zona Șercaia – Părău, dar sunt indicii în această 

privință în arhitectura de la Hălmeag, în preferința lor pentru mlaștini și în consemnările 

dintr-o veche cronică comunitară a Șercaiei, ce consemnează că pe locul satului ar fi fost 

inițial o mănăstire cisterciană, de care mai aminteau denumirile punctelor Mondzebich  și 

Mondzenau34. Aceste două puncte, consemnate pe hărțile de epocă în variantele de germană 

cultă Mönchsbach (Râul Călugărilor) și Mönchsau (Lunca Călugărilor) se află însă la nord, 

respectiv la nord-vest de Șercaia, nu la nord-est, ceea ce nu face decât să complice situația. 

Apreciem însă că situația acestor vetre de sat părăsite și monumente dispărute ține mai 

degrabă de domeniului studiului arheologic, astfel încât nu insistăm asupra subiectului.  

                                                      
29Lukács 1999, p. 93. 
30Lukács 2011, p. 86, 180-181, 186-187. 
31Busuioc-von Hasselbach 2000a, p. 233-235 și passim; Busuioc-von Hasselbach 2000b, p. 53, 220; Lukács 
1999, p. 77; Schuller 2009, p. 259. 
32Dragotă 2015, p. 90. 
33Busuioc-von Hasselbach 2000a, p. 225, 234; Busuioc-von Hasselbach 2000b, p. 21. 
34Machat 1995, p. 313; Schuller 2009, p. 259-260. 
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2. EVENIMENTE ISTORICE ÎN TERITORIUL ADMINISTRATIV 

Enumerăm mai jos câteva repere istorice din istoria seculară a comunităților componente 

ale comunei Șercaia35: 

• 1141-1162 – Primul val de colonizare cu „oaspeți” occidentali în sudul 

Transilvaniei. 

• c. 1200 – Călugării cistercieni construiesc mănăstirea de la Cârța. 

• 1211 – Prima mențiune documentară a Hălmeagului. Regele Andrei II acordă 

Țara Bârsei Ordinului Teuton, cu dreptul de a întemeia așezări și a aduce coloniști. 

Între punctele ce desemnează limitele teritoriului astfel acordat se află și 

„fortificațiile castrului” Hălmeag (indaginibus castri Almaye/Almage). 

• 1213 – Ordinul Teuton primește dreptul de a ridica biserici în Țara Bârsei. 

• 1218 – Papalitatea confirmă dreptul Ordinului Teuton de a ridica biserici în Țara 

Bârsei. 

• 1222 – Este îngăduită numirea unui decan pentru clericii din Țara Bârsei. Donația 

Țării Bârsei către Ordinul Teuton este întărită, „fortificațiile castrului” Hălmeag 

apărând din nou ca reper al hotarului. 

• 1225–Regele Andrei II retrage Țara Bârsei de sub stăpânirea Ordinului Teuton. 

• 1235 – Prima mențiune documentară a Șercaiei. Papa Grigore IX ordonă 

episcopului Cumaniei și prepozitului de Bethleem și Cenad să investigheze un 

conflict ce se desfășoară între episcopul Transilvaniei și mai mulți preoți catolici, 

ce refuză să i se subordoneze, pe motiv că se află sub jurisdicția episcopului de 

Strigoniu. Grupul celor șase preoți îi include pe preoții Hermann și Gerlac ai 

Șercaiei (Hermannus et Gerlacussacerdotes de Sarcam), precum și pe preoții de 

Aqua calida (Hoghiz), Cormosbach (Cuciulata?), Debran, Dubucha (Dopca), și 

Venetiis (Veneția). Prima mențiune documentară a Coronei. 

                                                      
35Armbruster 1980, p. 184; Bariț 1994, p. 347; Băjenaru 2003, p. 22-23; Băjenaru 2013a, p. 182, 223-230, 292 și 
passim; Băjenaru 2013b, p. 194; Băjenaru 2014, p. 170, 173; Băjenaru 2016, p. 165, 171, 181, 251 și passim; 
Băjenaru 2018, p. 240; Chelcea 1944, p. 170; CrîngaciȚiplic 2011, p. 223-224, 305 și passim; Csáki 2012, p. 
152-154; Dragne 2016, p. 71, 78-80; Dumitran, Dumitran &Laslo 2009, p. 94-95, 210-211 și passim; Fabini 
1998, p. 260-261, 667-668; Faraon 2009; Faraon 2014; Faraon 2016; Faraon 2017; Faraon 2018; Faraon 2019; 
Faraon 2020; Faraon & Faraon 2016; Fónyad 2019, p. 19; Gross 2005; Kessler 1996; Klein 2014; Lukács 1999, 
p. 85-86, 88, 176, 180-181 și passim; Machat 1995; Maior 1910; Meteș 1977, p. 209; Olteanu, Mago& Olteanu 
2011, p. 59; Pica 1991, p. 136; Popoiu 1991a; Popoiu 1991b, p. 75-78, 101; Salvan 1996, p. 101, 111, 114-116, 
118-121, 138-139; Salvan& Costea 1999, p. 199-200; Sebestyén 1992, p. 90-125; Schmidt 2007. 
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• 1241 – Marea invazie mongolă. Una dintre coloanele hoardei trece prin Țara 

Făgărașului. Proporțiile devastării sunt necunoscute dar cel puțin satul Debran de 

lângă Șercaia dispare fără a mai fi refăcut vreodată.  

• 1351 – Este menționat pentru prima dată Districtul Brașov (districtus de Brasso).  

• 1355 – Este menționat pentru prima dată Scaunul de Brașov (sedes de Brassa). 

• 1372 – Voievodul Vladislav I, în calitatea sa de duce al „nou plantatei” Țări a 

Făgărașului (dux nove plantacionis terre Fugaras) dăruiește magistrului Ladislaus 

de Dopca, fiul răposatului Janus de Dopca și rudă de sânge a sa, posesiunile ce 

aparținuseră fiilor lui Barbana, acum decedați: târgul Șercaia cu posesiunile sale, 

așijderea satele Veneția de Jos, Cuciulata, Hoghiz și Dopca (forum dictum 

Scherkkengen situm in terra Fugaras prope Alt cum suis pertinetiis, item villam 

dictam Venecze, villam Koczalad, villam quae vocatur Calidaaqua, villam 

Dogbka). Este notabil faptul că este vorba de aceleași localități ca și în actul de la 

1235 – cu excepția Debranului, între timp dispărut – indiciu că acestea formau o 

unitate bine definită. 

• 1390 – Prima mențiune documentară a Vadului36. Voievodul valah Mircea cel 

Bătrân, în calitatea sa de duce/domn al Făgărașului, conferă Braniștea Urășei, 

Vadul Șercaiei și stâna din muntele Lereștilor cu drept de ocină veșnică lui Ioan, 

Burcea și Calian. 

• 1421 –Prima invazie masivă a otomanilor în Țara Bârsei. Regiunea este pustiită, 

Corona distrusă iar sfatul orășenesc luat în robie.  

• 1429 – Prima mențiune a bisericii catolice Sf. Ecaterina din Șercaia (ecclesiae 

sanctae Catharinae de Sorkinghen). Preoții catolici ai localității începuseră să 

apară însă în documente cu aproape un secol mai devreme, încă de la prima 

mențiune documentară a localității.  

• 1432 – A doua mare invazie a otomanilor în Țara Bârsei. 

• 1438 – Țara Bârsei este devastată în timpul retragerii din Transilvania a armatelor 

sultanului Murad II. În septembrie otomanii trec munții înapoi, revenind în Țara 

Bârsei pentru a spolia împrejurimile Brașovului. 

• 1454– În decembrie, Iancu de Hunedoara dăruiește jumătate din Șercaia lui 

Conradus Lapicida din Brașov. Satul este menționat ca aflându-se in districtu 

Fogaras in comitatu Albensi. 

                                                      
361417 după Faraon 2017, p. 642-643. 
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• 1455 – În august comitele de Bistrița notează că, după noile informații pe care le 

obținuse, satul Șercaia, pe care îl dăruise lui Ioan Moga și lui Cioban, era de fapt 

moștenirea de drept a lui Adam, fiul lui Iacob, fiul lui Laurențiu de Șercaia. Iancu 

de Hunedoara dăruiește Șercaia lui Adam. 

• 1457 –Voievodul valah Vlad Țepeș pustiește Țara Bârsei. 

• 1460 – În iulie-august, voievodul valah Vlad Țepeș distruge sistematic satele 

Șercaia și Părău.  

• 1462 – Șercaia și Părău, distruse de Vlad Țepeș, sunt date de regele Matia 

Corvinus lui Georgius Byro din Brașov, cu sarcina de a le repopula (populorum et 

incolarum multitudine decorari valeat atque possit). 

• 1464 – Georgius Byro protestează că românul Mastica a întemeiat un sat nou în 

hotarul Șercaiei. Constatând că pe acel nu a existat anterior o altă așezare, scaunul 

de judecată decide că Georgius Byro, ca proprietar legitim, este în dreptul lui să 

demoleze sălașul nou ridicat. 

• 1471 – În 18 martie, Regele Matia Corvinus dăruiește Brașovului posesiunile 

Șercaia și Părău, până atunci aflate în posesia lui Georgius Byro. Pe 16 aprilie, 

Brașovul este pus în posesia lor. Cu această ocazie este amintit și Stanislaus, 

villicul Hălmeagului (Stanislaus villico de Halmagy). Cele două posesiuni sunt însă 

în curând ocupate în mod abuziv (injustas occupatas) de Petru și Matei de Vingart, 

ce se află în stăpânirea lor la 1 noiembrie. Regele le ordonă să nu mai tulbure 

Brașovul în stăpânirea acestora. 

• 1474 – Regele Matia Corvinus poruncește voievodului valah Radu cel Frumos, ce 

fusese detronat și se afla în pribegie în Țara Făgărașului, să restituie Brașovului 

satele Șercaia și Părău, pe care le ocupase în mod abuziv. 

• 1475 – Regele Matia Corvinus confirmă din nou actul de donație prin care Șercaia 

și Părău intrau în stăpânirea Brașovului. 

• 1486 – Pe 23 februarie, Ladislaus Gereb, episcopul Transilvaniei, și familia sa 

contestă dreptul de stăpânire al Brașovului asupra satelor Șercaia și Părău. 

• 1488 – Conform censului, în Hălmeag se află 20 de gospodari (hospites), 2 ciobani, 

1 învățător și 6 case părăsite. Numele locuitorilor din Hălmeag consemnate într-o 

hotărnicie din acest an sunt (deja) maghiare. 
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• 1496 – Regele Vladislaus II confirmă donațiile de posesiuni ale lui Matia Corvinus 

față de biserica parohială din Brașov, inclusiv cea a Șercaiei și Părăului. Cele două 

localități primesc privilegiul de a nu plăti impozitele în cadrul comitatelor. 

• 1500 – Șercaia și Părău, aflate în continuare în stăpânirea Brașovului, primesc 

privilegiul de a fi socotite în rândul sașilor în ceea ce privește darea regală și 

îndeplinirilor sarcinilor militare. 

• 1509 – Boierul Aldea din Vad este menționat în rândul asesorilor scaunului de 

judecată, prima mențiune a satului după mai bine de un secol. 

• 1532 – Șercaia și Hălmeag sunt reprezentate cartografic pe harta tipărită la Basel 

de Johannes Honterus. 

• 1535 – Pe 11 septembrie, este statornicit hotarul dintre Șercaia și Mândra. 

• 1542-1543 – Johannes Honterus implementează Reforma în districtul Brașov; 

tranziție de la serviciul divin în latină la cel în germană.  

 

 
Șercaia (Schyrkengin) și Hălmeag (Halmegn) figurate în Chrographia Transylvaniae 

publicată de Johannes Honterus la Basel în 1532. 
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• 1556 – Șercaia obține un privilegiu prin care este îndreptățită să țină un târg anual, 

pe o durată de patru zile. Este menționată pentru prima dată școala (germană) din 

Șercaia. 

• 1560 – Arde biserica din Șercaia. 

• 1572 –Prin regulile de credință stabilite la sinodul de la Mediaș se pune piatra de 

temelie a Bisericii Evanghelice de Confesiune Augustană din Transilvania. 

Hălmeag devine evanghelic (?). 

• 1579 – Pe 25 martie, Fogorasi István, pentru serviciile îndeplinite împotriva 

rebeliunilor lui Békés Gáspár, este introdus în rândul nobilimii comitatului Alba de 

Jos, luând astfel ființă curtea nobiliară de la Hălmeag. 

• 1583 – Se stabilesc drepturile și privilegiile sașilor în pământul crăiesc. 

Regulamentele vor rămâne în vigoare până la 1853. 

• 1585 – Boierul Neagoe Strâmbu de Șinca este adoptat în jumătate din boeronatul 

boierului Aldea Dateș de Vad. 

• 1592 – Pe 15 iunie, Sztoica, Boyier, Oprea, Cioflea, Lupul şiLeoca, boieri de Vad, 

dau dreptul lor de moară lui Neagoe Strâmbu şi Solomon Aldea, de asemenea 

boieri de Vad. 

• 1599 – Voievodul valah Mihai Viteazul își așează tabăra în Șercaia. 

• 1613 – Invazie. Incendiu. Șercaia este arsă de trupe otomane.  

• 1625 – Pe 9 noiembrie, în contextul disputei din Brașov și principelui Bethlen 

Gábor în privința stăpânirii domeniului Bran, brașovenii cedează Șercaia soției 

principelui, Katharina von Brandenburg, cu rezerva că dacă aceasta se va recăsători 

vor putea să o răscumpere pentru suma de 10000 de florini ungurești. 

• 1630 – Katharina von Brandenburg, văduva principelui Bethlen Gábor, la 

îndemnul judelui primar Cristian Hirscher și a vilicului Andreias Gorgias, 

înapoiază Brașovului posesiunile Șercaia și Părău. 

• 1637 – Brașovul cedează posesiunile Șercaia și Părău principelui Rákóczi György 

I, cu rezerva că face acest lucru numai pe durata vieții lui.  

• 1640 – Principele ocupă un pământ de arătură, aflat între pădurile Urășa și Săliște, 

aflat anterior în posesia sătenilor din Vad. 

• 1648 – Pe 11 octombrie, moare principele Rákóczi György I. 
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• 1651 – Pe 25 aprilie, la presiunile principelui Rákóczi György II, pentru a-și păstra 

stăpânirea asupra Branului, Brașovul cedează fiscului mai multe posesiuni, între 

care și Șercaia. 

• 1663 – Inundație. Biserica evanghelică din Șercaia este luată de ape și trebuie 

reconstruită. 

• 1666 – Popa Sin din Vad este ridicat în rândul boierilor prin hotărârea principesei 

Bornemisza Anna. 

• 1678 – Incendiu. Arde aproape întreaga Șercaie. 

• 1683 – Invazie. Hălmeag este pustiit de tătari. 

• 1691 – Anul era inscripționat pe turnul bisericii evanghelice din Șercaia, marcând 

probabil o reparație. 

• 1694 – Inundație. Biserica evanghelică din Șercaia este din nou luată de ape și 

necesită să fie reconstruită. 

• 1705 – Turnul bisericii evanghelice din Șercaia poartă inscripția: „Renovatum post 

si nos Anno 1705”. 

• 1721-1722 – La Vad sunt activi ca boieri Ioan Cosgarea, Aldea Cosgarea, Neagoe 

Boier, Radu Ionaşc, Bucur Stanciu, Iosif Staniţ și văduva Maria Preoteasa. 

• 1734 – Preotul ortodox Sandru al bisericii din Vad ia partea anti-unioniștilor în 

disputa privind unirea cu Roma. 

• 1750 – Vechea biserică din Vad este demolată și înlocuită cu una din zid. 

• 1764 – Baronul Martin Wankhel von Seeberg cumpără curtea nobiliară din 

Hălmeag, împreună cu posesiunile ei, de la moștenitorii familiei Szepessi. 

• 1765 – Împărăteasa Maria Teresa dă Șercaia ca zălog Universității Săsești. 

• 1766 – Vad devine sat grăniceresc, parte a Regimentului I. 

• 1767 – Cu ocazia investigării stării bisericii greco-catolice se constată că moșia 

bisericii din Vad, dată ei în vechime de ctitorii Borcea, Calin şi Ion, toți boieri, a 

fost luată de hotnog și dată cătanelor din sat. Hotnogul a luat celor trei preoți din 

sat – din care doi rânduiți la Vad iar al treilea la Șinca – cea mai mare parte a 

moșiilor lor personale, ca să le împartă cătanelor. Preoții întâmpină dificultăți să se 

întrețină ei înșiși, darămite biserica, locuiesc în gospodăria acesteia, dupăce 

gospodăriile lor le arseseră, și întâmpină multe dificultăți de la enoriași, care nu se 

sfiesc nici măcar să intre în altar în timpul slujbei, precum și de la ofițerii lor 
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germani, ce se pregătesc să îi dea afară din gospodăria bisericii și să o dea și pe 

aceasta cătanelor.  

• 1769 – În cursul turului său prin Districtul Făgărașului, pe 7 ianuarie, episcopul 

Atanasie Rednic vizitează și Vadul, prima localitate pe care o găsește chiar complet 

greco-catolică. Cei trei preoți greco-catolici din sat se plâng însă că nu au 

Învățătura Creștinească, fiindcă deși fiecare din ei i-a dat câte 17 cruceri 

protopopului să le-a cumpere de la Blaj, acesta a cheltuit pentru treburile sale, fără 

să le cumpere cărțile necesare.  

• 1771 – Inundație. Opt săptămâni de ploaie neîntreruptă compromit complet 

recolta. 

• 1778 – Inundație, în iulie. Biserica greco-catolică din Vad primește din partea 

împărătesei Maria Teresa un clopot în greutate de 115 kg. 

• 1779 - Inundație.  

• 1778 – Împărăteasa Maria Teresa înzestrează biserica greco-catolică din Vad cu un 

clopot. 

• 1779 – Împăratul Iosef II înzestrează biserica greco-catolică din Vad cu un al 

doilea clopot. 

• 1793 – Biserica românească din Șercaia primește primul ei clopot, donație a unui 

cuplu de germani. 

• 1794 – Bunurile nobiliare din Hălmeag ajung în posesiunea magistratului de 

Brașov Michael Fronius. 

• 1798 – Incendiu. Pe 24 iunie, la Șercaia, izbucnește focul în cartierul românesc, pe 

timp de zi, și se extinde apoi și în cartierul săsesc, arzând jumătatea satului dinspre 

vale. 

• 1799 – Incendiu. Pe 20 aprilie, tot Șercaia, focul izbucnește într-o gospodărie 

părăsită de pe ulița Oltului și în numai trei sferturi de oră se întinde în tot satul. La 

Hălmeag, moare Michael Fronius. 

• 1800 – Începe construcția unei noi biserici evanghelice în Șercaia, pe locul bisericii 

evanghelice actuale. 

• 1802 – Se încheie construcția bisericii evanghelice din Șercaia. 

• 1803 – Este rezolvată la întrunirea scaunului Rupea disputa de hotar dintre 

Hălmeag și Felmer. 
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• 1811 – Comunitatea greco-catolică din Șercaia obține loc de casă și moșie pentru 

preot și cantor. 

• 1813 – În cimitirul bisericii evanghelic-luterane din Hălmeag se înalță cavoul lui 

Michael Fronius.  

• 1819 – Turnul bisericii evanghelice din Șercaia este supraetajat cu două niveluri 

suplimentare. 

• 1821 – Din cauza tulburărilor din Țara Românească, numeroși locuitori se 

refugiază peste Carpați. 

• 1826 – Biserica greco-catolică din Vad primește un turn înalt de 22 m și vechea 

clopotniță este demolată. 

• 1830 – Se înființează școala românească din Șercaia. 

• 1831 – Se ridică vechiul local al școlii evanghelice din Șercaia. 

• 1836 – Se deschide actualul cimitir evanghelic din Șercaia. 

• 1837 – Se introduce la Șercaia poșta regulată cu diligențe. 

• 1848 – Este abolită iobăgia. Revoluție. Trimis ca delegat de guvernul revoluționar 

al României, Ion Maiorescu se întâlnește pe 27 iunie, la Șercaia, cu baronul 

Nicolae Vay, custodele coroanei Ungariei și comisar extraordinar în Transilvania, 

pentru a discuta o alianță între București și Pesta. În toamnă izbucnește războiul 

civil în Transilvania. În a doua jumătate a lui octombrie se organizează legiunea 

românească a Țării Făgărașului, având în frunte pe Iovian Brad, a cărei tabără 

militară este stabilită la Șercaia. Comandantul trupelor austriece din Țara Bârsei, 

feldmareșalul Gedeon, își stabilește și el temporar cartierul general la Șercaia. 

Legiunea română, ajunge să depășească efectivul de 10000 de oameni, cei mai 

mulți înarmați însă numai cu lănci. La începutul lunii noiembrie,legiunea 

înaintează în Țara Bârsei, iar de acolo se îndreaptă către Trei Scaune, unde este 

însă respinsă de secui. În decembrie, sub conducerea prefectului Ioan Brad, trupele 

românești se mișcă din nou din Șercaia, acționând în zona localităților Hoghiz, 

Racoș, Căpeni și Ormeniș, și reușind să respingă trupele fidele guvernului de la 

Pesta pe malul drept al Oltului. 

• 1849 – Revoluție. După ce ocupă Blajul pe 18 ianuarie, armata generalului Bem se 

îndreaptă către Sibiu, amenințând Țara Făgărașului dinspre vest. La rândul lor, 

secuii înaintează dinspre est. Legiunea românească ocupă poziții defensive 

împotriva lor pe linia Hoghiz – Comana de Jos – Veneția de Jos – Șercaia – 
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Mândra, în timp ce trupele austriece se pregătesc să respingă ofensiva dinspre vest. 

Sibiul cade în fața generalului Bem pe 11 martie iar pe 17 martie generalului 

primește cheile cetății Făgărașului. Administrația română a districtului își încetează 

activitatea și numeroși lideri fug peste munți, în Țara Românească.  

• 1851 – Se desființează regimentele grănicerești. Școala din Vad trece în 

administrația bisericii greco-catolice. 

• 1852 – Este făcut vechiul ceas al turnului bisericii evanghelice din Șercaia, de 

firma Wilhelm Strehle din Speising bei Wein. 

• 1855 – Incendiu. Soldații croați încartiruiți la Șercaia în ultimele șapte luni, la 

plecare, pe 1 aprilie, dau foc uliței Oltului. Ard 87 de case, 258 de acareturi, 316 

vite și mai mulți oameni. 

• 1856 – Grindină, seara, pe 7 iulie, la Șercaia. Întreaga recoltă este compromisă, 

sunt sparte c.600000 de țigle și c.10000 de geamuri. Biserica evanghelică cu școala 

și dependințele înregistrează numai ele distrugeri de c.11000 de țigle și c.300 de 

geamuri. 

• 1857, 4 august – Se naște în Vad  1857, Augustin Bunea, fiu al preotului paroh 

greco-catolic de Vad Arseniu Bunea şi al Veronei Urs, nepoata colonelului David 

Urs de Mărgineni. 

• 1864 – Inundație.  

• 1867 – Cu diviziunea Imperiului Habsburgic, Șercaia devine parte a Ungariei în 

cadrul monahiei dualiste. 

• 1868 – Incendiu. În octombrie, focul izbucnește în cartierul săsesc al Șercaiei, apoi 

se extinde și în cel românesc, arzând o mare parte din recolta adunată. Începe 

construcția actualei biserici evanghelice din Șercaia, pe locul bisericii ridicate la 

începutul secolului. 

• 1870 – Încep lucrările la biserica Vovidenia de la Vad. Vechea biserică greco-

catolică este demolată, cu excepția turnului. 

• 1873 – Începe construirea clădirii școlii românești din Șercaia, ce până atunci 

funcționase fără un local propriu. 

• 1874 –Se află în construcție clădirea școlii românești din Vad, ce funcționase până 

atunci fără un local fix. 

• 1875 – Se încheie construcția actualei biserici evanghelice din Șercaia și a vechii 

școli românești din localitate. 
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• 1877 – Se încheie construcția bisericii Vovidenia de la Vad. În mai, preotul Aron 

Moraru al Vadului trece munții împreună cu fratele său Iacob pentru a se înrola în 

armata română. La Șercaia, au loc amenajări ale cimitirului evanghelic, ce primește 

o intrare cu fronton inscripționat. 

• 1879 – Se înființează ferma de stat de la Șercaia, în vederea promovării creșterii 

bivolilor. 

• 1883 – Cu ocazia celebrării a 400 de ani de la nașterea lui Martin Luther, sunt 

plantați stejarii de la Lutherplatz din Șercaia. 

• 1885 – Se înființează grădinița evanghelică din Șercaia. 

• 1889 – Este dezafectat vechiul cimitir românesc din Șercaia pentru face loc 

grădinii școlii românești și se deschide actualul cimitir. 

• 1891 – Ia ființa Asociația locală a femeilor evanghelice (Evangelische Frauen 

Ortsverein) din Șercaia. 

• 1892 – Școala românească din Vad este extinsă cu două clase și o cancelarie. 

• 1893 – Se amenajează ca parc alea dintre Pârâul Morii și Șinca din inițiativa 

pastorului din Șercaia, Theobald Wolf 

• 1895 – Se înființează la Șercaia casa de credit săsească Spar- und Vorschußverein. 

• 1897 – Începe construcția actualei biserici greco-catolice Sf. Gheorghe din Șercaia. 

• 1898 – Se construiește primăria / casa comunitară din Șercaia. 

• 1900 – Se încheie construcția actualei biserici greco-catolice Sf. Gheorghe din 

Șercaia. Se înființează la Vad casa de credit românească „Unirea”. 

• 1903 – Se înființează la Șercaia casa de credit românească „Șercăiana”. 

• 1904 – Se ridică cele două cavouri din cimitirul evanghelic de la Șercaia. 

• 1905 – Turnul bisericii Vovidenia de la Vad este înzestrat cu un ceas și acoperit cu 

țiglă. 

• 1906 – Pe 27 noiembrie este dezvelit la Hălmeag bustul Împărătesei Sisi. 

• 1907 – Pe 14 martie, guvernul de la Buda aproba construirea căii ferate Făgăraș-

Brașov. Se înființează la Vad o moară sistematică și o fabrică de țiglă și cărămidă, 

în baza societății pe acțiuni „Vădeana”. 

• 1908 – Pe 28 iulie se dă în funcțiune tronsonul de cale ferată Făgăraș – Șinca 

Veche, cu opriri în Șercaia și Vad. Pe 22 noiembrie se deschide circulația pe 

întreaga cale ferată Făgăraș – Brașov. 
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• 1909 – La Șercaia, se inaugurează localul școlii de stat (maghiare) și se înființează 

Societatea economică pentru fabricarea spirtului. 

• 1910 – Se construiește casa parohială greco-catolică din Șercaia. Se înființează 

cooperativa pentru producție de alcool din Șercaia. 

• 1912 – Banca „Șercăiana” cumpără un sediu în centrul Șercaiei, pentru 54000 de 

coroane, și distribuie câte o bibliotecă populară românească fiecărei localități din 

plasa Șercaia. 

• 1913 – Școala românească din Vad este extinsă cu sală de clasă de mari proporții, 

capabilă să funcționeze și ca sală de festivități. 

• 1914 – Izbucnește primul război mondial. Populația săsească din Șercaia 

înregistrează 20 de victime căzute pe câmpul de luptă. Din Vad se comunică că ar 

trebui să fie 183 de bărbați buni de armată, dar din aceștia 83 sunt în America iar 

20 sunt la București. Cei 80 care chiar au putut fi găsiți au fost mobilizați. Ulterior, 

10 dintre vădenii aflați la București au fost înrolați în armata româna iar cel puțin 3 

dintre cei aflați peste ocean au luptat în armata americană. 

• 1916 – Sunt rechiziționate și topite clopotele de secol XVIII ale bisericii Vovidenia 

de la Vad. Pe 15/28 august armata română invadează Transilvania. Pe 21 august un 

grup de recunoaștere românesc, vânat de trupele austro-ungare, găsește adăpost în 

biserica evanghelică din Șercaia, dar este trădat și cei șapte soldați din componența 

sa sunt capturați și executați. În amintirea lor se va ridica un monument în curtea 

bisericii greco-catolice din localitate. La vestea că divizia a 3-a a armatei române 

înaintează în Țara Făgărașului pe trei coloane, cu cea centrală în zona Vad-Șercaia, 

românii din localitate și din satele învecinate sparg casele și magazinele sașilor și 

maghiarilor din Șercaia, jefuind tot ce se putea căra, în timp ce aceștia se refugiază 

la Hălmeag, sub protecția trupelor guvernului. Au loc omucideri și sunt distruse 

statuile Sf. Petru și Pavel de pe laturile altarului bisericii evanghelice din Șercaia, 

precum și orga. După ce izbutesc să treacă de rezistența disparată a trupelor austro-

ungare, soldații diviziei a 3-a pătrund în Vad și Șercaia dinspre sud-est. Armata 

austro-ungară ia poziție puternic fortificată la Hălmeag, după ce taie stâlpii de 

telegraf, aruncă în aer podul de peste Olt și dezafectează instalațiile feroviare de la 

Șercaia. În timpul schimburilor de focuri, tunurile austro-ungare de pe dealul 

Hălmeagului lovesc de două ori biserica greco-catolică din Vad iar, pe 8 

septembrie, un obuz românesc lovește biserica evanghelic-reformată din Hălmeag, 
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spărgând zidul dintr-o parte într-alta. Contraofensiva Puterilor Centrale atinge 

Vadul în 2 octombrie, când trupele germane trec dealul de la Mândra și iau poziții 

fortificate pe Fața Măgurii începând schimbul de focuri cu pozițiile românești de 

pe Coastă. Timp de 8-9 ore Vad este prins la mijloc între artilerii – turla bisericii 

greco-catolice este lovite de trei ori iar un alt obuz lovește casa din fața școlii, 

aflată în prezent la nr. 258. Pe parcurs, pozițiile de artilerie germane înaintează 

până în Prundul Văii și trupele germane pot să înnopteze în Vad. A doua zi are loc 

asaltul pozițiilor de pe Coastă, trupele române fiind alungate de pe poziții după o 

serie de asalturi la baionetă și șarje de cavalerie. O parte din liderii românilor din 

Șercaia și Vad însoțesc armata română în retragerea ei, refugiindu-se peste munți, 

în regat – învățătorii Ion Cociș, Iacob Boieriu și Gheorghe Boieriu cu soția sa, tot 

învățătoare, notarul Gheorghe Urs cu familia, fostul primar al Vadului Tamaș 

Boeriu, Judele Valeriu, fost protopop al Șercaiei etc. Majoritatea celor care nu 

apucă sau nu vor să se refugieze și prezintă simpatii politice primejdioase – preotul 

ortodox al Șercaiei Stoicanea Vasile, preotul greco-catolic al Șercaiei Langa Petru, 

preotul greco-catolic al Vadului Ioan Bunea, învățătorii Octavian Pop și Gheorghe 

Cosma etc. – sunt deportați în Ungaria apuseană. 

• 1917 – Agenți fac recrutări pentru armata română în rândul prizonierilor de război 

din Rusia. Printre prizonierii care se înrolează se numără români din Șercaia iar în 

lagărul de prizonieri de la Darnița, 11 vădeni se alătură corpului de voluntari al 

legiunii române. Pe 1 septembrie, se întoarce în Vad învățătorul Octavian Pop, 

eliberat pe motiv de boală. 

• 1918 –În mai, după încheierea păcii de la București, liderii români încă internați în 

vestul Ungariei sunt eliberați și lăsați să se întoarcă în locurile de origine. Zece 

prizonieri de război vădeni, aflați în lagăre din Italia, se înregimentează în legiunea 

română. Pe 12 noiembrie, în contextul colapsului autorităților austro-ungare, la 

Șercaia are loc o adunare „națională” a românilor, la care participă și trimiși din 

Șinca Veche, Veneția și Vlădeni. A doua zi, consiliul național român, condus de 

preotul I. Filipescu preia puterea în localitate. Vad se organizează sub conducerea 

unui sfat sătesc condus de preotul Ioan Bunea și ridică trupe de gardă națională, 

sub conducerea lui Nicolae Boeriu. Pe 1 decembrie are loc adunarea de la Alba 

Iulia. Din Vad participă Iacob Rotar și Nicolae Păsărar. Pe 7 decembrie trupele 

române intră în Brașov. Locuitorii din Hălmeag ascund în biserica evanghelic-
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luterană bustul Împărătesei Sisi, salvându-l de la distrugere. Va rămâne în siguranță 

în ascunzătoarea sa până la sfârșitul secolului. 

• 1919 – Pe 8 ianuarie, în urma adunării de la Mediaș, sașii transilvăneni își dau 

acordul pentru unirea Transilvaniei cu România. 

• 1920 – În urma tratatului de la Trianon, semnat pe 4 iunie și pus în efect pe 31 

iulie, localitățile viitoarei comune Șercaia devin parte a României. Este renovată 

biserica Vovidenia de la Vad și înzestrată cu două clopote noi. 

• 1921 – Pe 30 august este promulgată reforma agrară. Este făcută orga bisericii 

evanghelice din Șercaia. Școlile românești din Șercaia și Vad trec în patrimoniul 

statului român. 

• 1924 – Se fondează societatea romilor din Șercaia. Începe să funcționeze Școala de 

arte și meserii din Vad. 

• 1924 – Șercaia devine sediul protopopiatului ortodox Oltul și începe construcția 

bisericii ortodoxe Sf. Nicolae. Este montat noul ceas al bisericii evanghelice din 

Șercaia. 

• 1927 – Inundație. În septembrie, apele se ridică atât de mult încât iau mai multe 

case din cartierul rom și aduc bușteni lungi și de 2 m până în curtea școlii. Calea 

ferată dintre Șercaia și Mândra este luată de ape și reparațiile la ea durează o lună. 

Cea mai mare inundație după cea din 1864. Este zugrăvită din nou biserica 

Vovidenia de la Vad. 

• 1928 – Este sfințită biserica ortodoxă Sf. Nicolae din Șercaia. Eduard Morres 

pictează panourile laterale ale altarului bisericii evanghelice din Șercaia. 

• 1929 – Se construiește hotelul din Șercaia și se deschide în localitate al doilea 

cabinet de medic. 

• 1930 – Își încetează funcționarea școala de meserii din Vad. Se pune piatra de 

temelie a noului local al școlii de stat din Șercaia, după ani de zile în care 

funcționase, din nou, fără local propriu. 

• 1931 – Se construiește centrala electrică din Șercaia și podul de peste Șinca este 

modernizat, fiind înlocuit cu unul de metal. 

• 1932 – Este inaugurată noua clădire a școlii de stat din Șercaia. 

• 1935 – Este restaurată biserica greco-catolică Sf. Gheorghe de la Șercaia, ce 

primește cu această ocazia aspectul actual, bej cu parcane albe, anterior fiind numai 

zugrăvită. 
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Comunitatea greco-catolică din Şercaia în fața bisericii Sf. Gheorghe, pe  6 decembrie 1934 

la slujba de sfinţire a clopotului mare 

 

• 1938 – Încep lucrările la noua clădire a școlii evanghelice din Șercaia. Vovidenia 

de la Vad primește actualul iconostas. 

• 1940 –Cutremur. Turnul bisericii Vovidenia de la Vad se desprinde de corpul 

bisericii. Pe 20 noiembrie, legea grupurilor etnice acordă comunității germane din 

România o largă autonomie. Este inaugurată noua clădire a școlii germane din 

Șercaia. 

• 1941– România intră în al doilea război mondial. Populația săsească a Șercaiei va 

înregistra 27 de victime pe câmpul de luptă. Biserica Vovidenia de la Vad intră în 

restaurare pentru a re-ancora turnul. 

• 1942 – Biserica evanghelică din Hălmeag se retrage din comunitatea Bisericii 

Evanghelice de Confesiune Augustană. 

• 1944 – Pe 23 august, România schimbă taberele.  

• 1945 – Pe 13 ianuarie, începe deportarea în URSS a sașilor în vârstă de 17 până la 

45 de ani în cazul bărbaților și de 18 până la 31 de ani în cazul femeilor.Dintre cei 

109 de sași din Șercaia trimiși în URSS, 20 vor muri în timpul deportării. Pe 7 
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februarie sașii pierd statutul de minoritate iar pe 23 martie le sunt expropriate 

proprietățile. 

• 1948 – Pe 18 august are loc reforma școlară. În Șercaia, școala germană este unită 

cu școala de stat. Prin decretul 358 din 1 decembrie 1948 biserica greco-catolică 

este scoasă în afara legii. Bisericile Sf. Gheorghe din Șercaia și Vovidenia de la 

Vad revin bisericii ortodoxe. Sunt pietruite prin muncă „voluntară” drumurile 

Șercaia – Vad și Șercaia – Părău. 

• 1949 – În martie începe colectivizarea agriculturii.  

• 1950 – Noaptea 14-15 noiembrie. Prima acțiune de amploare a Securității 

împotriva grupărilor de rezistență anticomunistă din Țara Făgărașului. Între cele 

opt localități încercuite se numără și Șercaia. 

• 1953 – Se înființează, în Vad, Întovărășirea Agricolă, momentan constituită din 

numai 30 de familii. Se introduce curentul electric în Vovidenia de la Vad. 

• 1960 – Se construiește biserica reformată din Șercaia. Este introdusă electricitatea 

în Vad, condusă pe stâlpi de stejar aduși din Dumbrava Vadului. 

• 1962 – Școala elementară din Șercaia devine Liceul Teoretic Șercaia. Întovărășirea 

Agricolă din Vad se transformă în Gospodărie Agricolă Colectivă (GAC). 

• 1963 – Gospodăria Agricolă Colectivă din Vad fuzionează cu cea din Șercaia. 

• 1965 – Se înlocuiește acoperișul turnului bisericii evanghelice din Șercaia. Se 

modernizează drumul Șercaia – Bran. Lucrările implică ridicarea podului de beton 

de peste Șincăi, din capătul de nord al Vadului, și primele asfaltări ale ulițelor 

acestuia. Vad primește un oficiu poștal propriu. 

• 1966 – Se montează o placă comemorativă în amintirea lui Augustin Bunea în 

biserica Vovidenia de la Vad. 

• 1970 – Vovidenia de la Vad este din nou zugrăvită. 

• 1973 – Liceul Teoretic Șercaia devine Școala Generală Șercaia, cu secție în limba 

germană pentru clasele I-IV. În Hălmeag și Vad mai funcționează numai școli cu 

clasele I-IV. Încep lucrările la podul de peste Șinca. 

• 1974 – Se încheie lucrările la podul de beton și metal de peste Șinca de la Șercaia. 

• 1975 – Gospodăria Agricolă Colectivă ajunge să cuprindă tot satul Vad, cu 

excepția a 5 familii. 

• 1976 – Se refac zugrăvelile bisericii Sf. Gheorghe de la Șercaia și au loc variate 

reparații; vechiul iconostas este înlocuit cu unul nou, de lemn. 
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• 1977 – Cutremur. Autoritățile decid distrugerea soclului bustului Împărătesei Sisi 

de la Hălmeag, dar localnicii refuză să execute ordinul. Este dezvelit monumentul 

Ecaterinei Varga de la Hălmeag. La Șercaia, cutremurul fisurează balconul bisericii 

Sf. Gheorghe iar la Vad este nevoie ca crucile de pe Vovidenia să fie înlocuite. 

• 1979 – Au loc lucrări de renovare la biserica evanghelic-luterană din Hălmeag. 

• 1981 – Se înființează la Șercaia Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea 

Bubalinelor (S.C.D.C.B. Șercaia) pe locul fostei ferme de vaci nr. 8. 

• 1983 – Stâlpii de stejar al rețelei electrice de la Vad sunt înlocuiți cu stâlpi de 

beton. 

• 1993 – Se fondează la Șercaia Centrul de Reabilitare a Persoanelor cu Handicap 

Canaan. 

• 1993-1996 – Lucrări de restaurare la Vovidenia de la Vad. 

• 2004-2008 – Noi lucrări de restaurare la Vovidenia de la Vad. 

• 2006 – Au loc primele săpături arheologice la biserica evanghelică-luterană din 

Hălmeag. 

• 2006-2007 – Clădirea școlii din Vad este parțial restaurată. 

• 2006-2010 – Este restaurată biserica Sf. Gheorghe de la Șercaia. 

• 2008 – Pe 21 mai, la capătul lucrărilor de restaurare, Vovidenia de la Vad este re-

sfințită și primește un hram secundar, Sfinții Împărați Constantin și Elena.Se 

inaugurează muzeul din Hălmeag. 

• 2009– Pe 5 iulie se pune piatra de temelie a bisericii ortodoxe Sf. Andrei din 

Hălmeag. Pe 13 noiembrie se inaugurează o placă comemorativă în amintirea lui 

Augustin Bunea pe fațada casei sale părintești de la Vad cu ocazia celebrării 

centenarului decesului său. 

• 2020 – Este pus în funcțiune noul pod peste Olt la Hălmeag și demolat cel vechi. 
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3. PREZENȚE ARHEOLOGICEÎN TERITORIUL ADMINISTRATIV 

 

Pe teritoriul comunei Șercaia se află paisprezece puncte înregistrate în Repertoriul 

Arheologic Național ca situri arheologice37(șase la Șercaia și opt la Hălmeag) iar cinci38 apar 

înregistrate în indexul de locuri al Arhivei Repertoriul Arheologic al României a Institutului 

de Arheologie „Vasile Pârvan” (unul la Șercaia și patru la Hălmeag). 

 

Situri arheologice în teritoriul comunei Șercaia conform Repertoriului Arheologic 

Național39: 

• 41827.01. Situl din epoca migraţiilor de la Şercaia – Pârâu. Punct: Pârâu. Situl se 

află în stânga Oltului și a râului Șinca. Locuire– locuire. Jud. Braşov, Șercaia, com. 

Șercaia. Perioadă: epoca migrațiilor (mileniul I e.n.). Ultima actualizare: 

10.12.2014. 

• 41827.02. Toporul neo-eneolitic de la Șercaia. Jud. Braşov, Șercaia, com. Șercaia. 

Perioadă: neolitic. Ultima actualizare: 13.05.2009. 

• 41827.03. Situl arheologic de la Șercaia – Băluș. Punct: Băluș. Situl se află la 2 

km nord de centrul comunei. Locuire civilă – așezare. Jud. Braşov, Șercaia, com. 

Șercaia. Perioadă: epoca bronzului târziu (Noua), La Tène, epoca migrațiilor (sec. 

III-IV e.n.). Ultima actualizare: 13.05.2009. 

• 41827.04. Situl arheologic de la Şercaia – Gura Văii. Punct: Gura Văii. Situl se 

află în malul drept al pârâului Șinca, cu 500 m înainte de vărsarea în Olt. Locuire 

civilă – așezare. Jud. Braşov, Șercaia, com. Șercaia. Perioadă: epoca bronzului 

mijlociu (Wietenberg), Hallstatt A-B. Ultima actualizare: 13.05.2009. 

• 41827.05. Situl hallstattian de la Şercaia – Băluș-Vest. Punct: Băluș-Vest. Situl 

se află în capătul de vest al dealului, pe prima terasă din stânga Oltului. Locuire 

civilă – așezare. Jud. Braşov, Șercaia, com. Șercaia. Perioadă: Hallstatt. Ultima 

actualizare: 13.05.2009. 

                                                      
37http://ran.cimec.ro/sel.asp - Șercaia (accesat 06/11/2020) 
38 http://www.cimec.ro/scripts/arh/rar-index/sel.asp?nr=10&NrSel=0&Lang=RO&IDRap=3795#Lk3795  și 
http://www.cimec.ro/scripts/arh/rar-
index/sel.asp?loc=SZZercaia&campsel=1&Lang=RO&nr=1&nrSel=1#Lk3798 (accesate 06/11/2020) 
39 Încadrările sunt preluate conform textului din repertoriu. Utilizarea în mod variabil a terminologiei se 
datorează opiniilor diferite ale cercetărilor ce au contribuit la textul oficial. 
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• 41827.06. Pumnal de bronz fragmentar hallstattian de la Șercaia – punctul 

Băluș-Est. Punct: Băluș-Est. Situl se află în perimetrul locuirii dacice și post-

romane, pe terasa din stânga râului Șinca. Descoperire izolată – obiect izolat. Jud. 

Braşov, Șercaia, com. Șercaia. Perioadă: Hallstatt (neprecizat / A-B). Ultima 

actualizare: 13.05.2009. 

• 41836.01. Situl hallstattian de la Hălmeag – Valea Felmerului. Punct: Valea 

Felmerului (Valea Mâții). Situl se află în stânga pârâului. Locuire civilă – așezare. 

Suprafață: 2 ha. Regim de proprietate: privat. Jud. Braşov, Hălmeag, com. Șercaia. 

Perioadă: eneolitic (Petrești), La Tène, epoca romană (sec. II-III e.n.), epoca 

migrațiilor. Ultima actualizare: 10.12.201440. 

• 41836.02. Posibila așezare paleolitică de la Hălmeag. Jud. Braşov, Hălmeag, 

com. Șercaia. Perioadă: paleolitic. Ultima actualizare: 13.05.2009. 

• 41836.03. Situl de la Hălmeag – Dealul Cătanelor. Punct: Dealul Cătanelor. 

Locuire civilă – așezare. Jud. Braşov, Hălmeag, com. Șercaia. Perioadă: epoca 

bronzului timpuriu (Schneckenberg), epoca migrațiilor. Ultima actualizare: 

13.05.2009. 

• 41836.04. Așezarea de la Hălmeag – În Iniște. Punct: În Iniște. Situl se află la 4 

km între Hălmeag și Felmer, în stânga pârâului Felmer. Locuire civilă – așezare. 

Jud. Braşov, Hălmeag, com. Șercaia. Perioadă: epoca migrațiilor. Ultima 

actualizare: 13.05.2009. 

• 41836.05. Descoperiri funerare de la Hălmeag – CAP. Punct: CAP. Situl se află 

în zona fostelor grajduri CAP. Descoperire funerară – mormânt de inhumație. Jud. 

Braşov, Hălmeag, com. Șercaia. Perioadă: epoca bronzului. Ultima actualizare: 

13.05.2009. 

• 41836.06. Așezarea romană de la Hălmeag. Situl se află la 4 km NV de sat, în 

stânga pârâului Felmer. Locuire civilă – așezare. Jud. Braşov, Hălmeag, com. 

Șercaia. Perioadă: epoca romană. Ultima actualizare: 13.05.2009. 

• 41836.07. Situl de la Hălmeag – Valea Mâții. Punct: Valea Mâții. Locuire civilă – 

așezare. Jud. Braşov, Hălmeag, com. Șercaia. Perioadă: eneolitic (Petrești), epoca 

bronzului timpuriu (Coțofeni). Ultima actualizare: 06.08.2010. 

• 41836.08. Ruinele cetății sătești și biserica evanghelică reformată fortificată de 

la Hălmeag. Locuire – cetatea sătească. Jud. Braşov, Hălmeag, com. Șercaia, nr. 

                                                      
40Monument istoric, LMI BV-I-s-B-11278.  
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252. Perioadă: epoca medievală (sec. XIII-XV). Regim de proprietate: privat. 

Proprietar: parohia evanghelică. Ultima actualizare: 11.05.200941. 

 

Situri arheologice de pe teritoriul comunei Șercaia înregistrate în indexul de locuri al 

Arhivei Repertoriul Arheologic al României a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”. 

• Punct 1.Neprecizat.Localitate: Șercaia. Tip sit: neprecizat. Descoperiri: topor 

neolitic. Corespunde lui RAN 41827.02 (Toporul neo-eneolitic de la Șercaia). 

• Punct 2. Neprecizat. Localitate: Hălmeag. Tip sit: mormânt. Descoperiri: vârfuri 

de săgeți scitice, ceramică La Tène. Descoperire fără corespondent RAN. 

• Punct 3. Neprecizat. Localitate: Hălmeag. Tip sit: neprecizat. Descoperiri: umbo 

de scut roman (LEG.XV APOLINARIS). Descoperire fără corespondent RAN. 

• Punct 4.Neprecizat.Localitate: Hălmeag. Tip sit: neprecizat. Descoperiri: fibulă, 

epoca migrațiilor (sec. IV e.n.).Descoperire fără corespondent RAN. 

• Punct 5.Biserica evanghelică. Localitate: Hălmeag. Tip sit: biserică. Descoperiri: 

biserica (sec. XIII).Corespunde lui RAN 41836.08 (Ruinele cetății sătești și 

biserica evanghelică reformată fortificată de la Hălmeag) și lui LMI BV-II-a-A-

11713 (Ansamblul bisericii reformate). 

 

Pentru o prezentare detaliată a acestor prezențe arheologice din teritoriului comunei, a se 

consulta studiul arheologic întocmit în cadrul PUG. Pentru cele mai multe din ele, 

informațiile de bază se pot găsi și în Repertoriul Arheologic al Județului Brașov al lui Florea 

Costea 42 .Menționăm doar faptul că, având în vedere evoluția istorică a zonei, siturile 

identificate și oficial înregistrate până în prezent este foarte probabil să nu reprezinte 

totalitatea prezențelor arheologice din teritoriu. 

  

                                                      
41Monument istoric, LMI BV-II-a-A-11713. 
42Costea 1995; Costea 1996; Costea 2004. 



50 
 

 

4. EVOLUȚIA STATUTULUI ADMINISTRATIV, MILITAR, FUNCȚIONAL AL 
LOCALITĂȚILOR 

Cele trei localități ce compun în prezent comuna Șercaia au avut din acest punct de vedere 

un traseu istoric foarte diferit. 

ȘERCAIA 

Din punct de vedere administrativ, în evul mediu Șercaia a făcut parte din Țara/Districtul 

Făgărașului, după cum indică și subordonarea ei față de episcopul de la Esztergom în 1235. 

Anterior acestui an, orice reconstituire este incertă și întrebări precum în ce an a devenit parte 

a Regatului Ungariei, dacă a fost sau nu parte a posesiunilor acordate Ordinului Cavalerilor 

Teutoni etc. sunt prea puțin relevante pentru evoluția ei istorică ulterioară. 

Până către mijlocul secolului XV, Șercaia s-a aflat în stăpânirea ducelui/comitelui 

Făgărașului, sau a nobililor cărora acesta le conferise posesiunea – astfel, la 1372, voievodul 

Vladislav I acordă Șercaia lui Ladislaus de Dopca. În condițiile accentuării tensiunilor dintre 

Ungaria și Valahia, Iancu de Hunedoara începe să intervină în Țara Făgărașului, feudă 

tradițională a voievozilor de peste munți, și în 1454 donează jumătate din Șercaia lui 

Conradus Lapicida din Brașov. Anul următor trebuie însă să revină asupra donației și să pună 

în drepturi de proprietarul de drept, după ce constată că satul era de fapt moștenirea lui Adam, 

fiul lui Iacob, fiul lui Laurențiu de Șercaia. 

În 1460 Șercaia este rasă de pe fața pământului de Vlad Țepeș, iar în 1462 posesiunea este 

dată lui Georgius Byro din Brașov, pentru a o repopula. În 1471 aceasta este transferată 

bisericii parohiale din Brașov, orașul urmând să o stăpânească pentru următorul secol și 

jumătate, cu excepția unor perioade de tulburări și ocupări abuzive. În 1500 Șercaia primește 

chiar dreptul de a fi socotită în rândul sașilor în ceea ce privește darea regală și îndeplinirile 

sarcinilor militare. Pe plan mai larg, în această perioadă Regatul Ungariei este succedat după 

1541 de Regatul Ungariei Răsăritene apoi, din 1570/1571, de Principatul Transilvaniei. 

La 1625, Brașovul cedează Șercaia soției principelui Bethlen Gábor, Katharina von 

Brandenburg, ce le-o va retroceda în 1630. În 1637 este cedată principelui Rákóczi György I, 

pe durata vieții sale, iar în 1651 Brașovul pierde în mod definitiv posesiunea Șercaia, cedată 

fiscului la presiunile principelui Rákóczi György II43. 

                                                      
43Fabini 1998, p. 667-668; Salvan 1996, p. 111, 114-116, 118-121, 138-139 și restul bibliografiei. 
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Țara Bârsei în evul mediu târziu – sec. XIV-XV (după Dunăre 1972, p. 69) 

 

Schimbări în structura administrativă au loc după ce Principatul Transilvaniei devine parte 

a Ungariei habsburgice prin tratatul de la Karlowitz din 1699, dar Șercaia nu este afectată, 

continuând să fie parte a Districtului Făgăraș. Datorită importanței sale, localitatea avea și 

drept de scaun de judecată inferior. În 1726, de scaunul de judecată de la Șercaia aparțineau, 

pe lângă localitatea eponimă, Grid, Părău, Veneția de Sus și de Jos, Comăna de Sus și de 

Jos44. În 1765 este dată ca zălog Universității Săsești45. 

La 1800, Șercaia se află în districtul Făgăraș, plasa Veneția a acestuia. Cu ocazia 

reorganizărilor administrative de la 1850 ajunge în districtul militar al Sibiului, circumscripția 

Cohalm (Rupea), cercul Ungra. În 1854 administrația este din nou reformată, Șercaia 

ajungând să facă parte până în 1860 din districtul Brașov, plasa Șercaia. Odată cu restaurarea 

districtului Făgăraș, Șercaia se află din nou în plasa Veneția, apoi, din 1877, după instituirea 

comitatului Făgăraș, în plasa Șercaia.  

După ce prin Tratatul de la Trianon din 1920 Transilvania devine parte a României, 

teritoriul este din nou reorganizat, fiind fondat județul Făgăraș, cu Șercaia în continuare în 

                                                      
44Băjenaru 2013a , p. 18; Faraon 2016, p. 16. 
45Machat 1995, p. 314. 
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plasa Șercaia. Cu excepția perioadei 1938-1940, când județul Făgăraș devine parte a ținutului 

Mureș, situația se menține până în 1950, când, cu ocazia reformei administrative, Șercaia 

devine parte a Regiunii Sibiu, raionul Făgăraș. Doi mai târziu raionul Făgăraș este transferat 

Regiunii Stalin, ce își schimbă în 1960 denumirea în Regiunea Brașov. În 1968 se 

desființează regiunile și este creat județul Brașov, în hotare diferite de cele interbelice, 

incluzând acum și părțile estice ale Făgărașului, cu Șercaia46. 

 

 
Plasa Șercaia la 1904, figurată în Fogaras vármegye térképe. – Brassó vármegye térképe. 

(maps.hungaricana.hu) 

  

                                                      
46Băjenaru 2013a, p. 38-39; Băjenaru 2016, p. 51; Dunăre 1972, p. 63-72; Popoiu 1991b; Szabó 2003, voce 
Şercaia. 
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HĂLMEAG 

Istoric, Hălmeag a fost o comunitate liberă, ce ținea de scaunul Rupea, dar prezenta și 

particularitatea de a include o posesiune nobiliară, ce ținea juridic de comitatul Alba47. La 

prima sa atestare, în 1211, apare însă ca o fortificație de graniță, ceea ce implică un statut 

juridic complet diferit. Cum ipotezele contradictorii și legendele abundă în privința acestei 

perioade timpurii, ne abținem de la a le enumera. 

În privința curții nobiliare, originile acesteia pot fi urmărite la Fogorasi István, ce a fost 

introdus în 1579 în rândurile nobilimii comitatului Alba de Jos de Báthory Kristóf pentru 

serviciile aduse împotriva lui Békés Gáspár și pentru loialitatea sa față de principele Báthory 

István. Dintre copiii lui Fogorasi István a supraviețuit să aibă copii numai o fiică, Zsófia, ce a 

avut un fiu, Farkas, mort fără urmași, și trei fiice, Zsuzsánna, Theresia și Judit. Neputându-se 

înțelege, în 1764, urmașii au vândut moșia baronului von Seeberg pentru 7700 de forinți. Au 

urmat încercări ale comunității din Hălmeag, precum și a descendenților celor trei fete, pentru 

a răscumpără moșia, în final aceasta ajungând, în 1794, în proprietatea lui Michael Fronius. 

Acestuia i-au urmat Apáti Péter și Könczei Elek, apoi Zollya Sámuel, ce a luat-o de soție pe 

Eszter Voldorf, descendenta Zsuzsánnei și singurul moștenitor legiuit. Cei cinci copii ai lor 

au gajat curtea nobiliară lui Kádár Márton din Hălmeag, iar terenurile fermierilor locali48. 

În privința comunității ca atare, pentru perioada bine documentată, schimbări în statutul 

juridic tradițional încep să aibă loc abia în secolul XVIII, când, în 1785, devine temporar 

parte a comitatului Făgăraș, înainte de a se întoarce la scaunul Rupea. Între 1850 și 1854 a 

făcut parte din districtul Sibiu, circumscripția Rupea, cercul Ungra, apoi din districtul Brașov, 

plasa Rupea, până ce se revine la scaune. Din 1877 este parte a comitatului Târnava Mare, 

mai întâi în plasa Jibert, apoi, din 1882, în plasa Cohalm (Rupea).  

După ce Transilvania devine parte a României, Hălmeag face parte din județul Târnava 

Mare, plasa Cohalm, apoi, din 1925, din județul Făgăraș, plasa Șercaia. În 1950 devine parte 

a regiunii Sibiu, raionul Făgăraș, apoi din 1952 a regiunii Stalin, tot în raionul Făgăraș. În 

1960 regiunea Stalin devine regiunea Brașov iar, după reinstituirea județelor în 1968, 

Hălmeag își capătă statutul administrativ actual49. 

  

                                                      
47Nacu 2017, p. 44. 
48Csáky 2012, p. 154; Fabini 1998, p. 260. 
49Băjenaru 2013a, p. 38-39; Cîmpeanu 2011, p. 139; Szabó 2003, voce Hălmeag. 
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VAD 

Statutul juridic al Vadului este complex, datorită lungii sale dependențe de voievozii de 

peste munți și a particularităților pe care le-a luat societatea românească în Țara Făgărașului. 

În orice caz, era o comunitate semi-aservită, parte a Țării / Districtului Făgărașului iar chiar 

prima sa atestare documentară se leagă de faptul că este dat ca ocină, de Mircea cel Bătrân, 

lui Ioan, Burcea și Calian50. Ulterior, proprietarul se va schimba în numeroase rânduri. Astfel, 

în 1758, Vad nu se afla sub administrația fiscului, fiind proprietatea privată a văduvei 

baronului Joseph Naláczi51. 

Această evoluție istorică va duce la apariția familiilor boierești de Vad – clar diferențiate 

de iobagii de Vad, din rândul membrilor cărora putem menționa câteva nume mai 

semnificative, datorită poziției de asesori scăunali pe care au ocupat-o: Aldea de Vad (1509-

1518), Stoika de Vad (1526-1527), Idomir de Vad (1534), Stoica de Vad (1535), 

Sztoika/Ztoyka Danaz de Vad (1574-1593), Aldea de Vad (1598), Săndrele/Szandrole de Vad 

(1606-1625), Idomir Sztoica de Vad (1633), Lupul Hojszul/Hojszuul de Vad (1633-1657), 

KomanAglia/Aglya de Vad (1633-1663), Neagoie Strâmbul de Șinca și Vad (1639-1640), 

Sztoica Lupul de Vad (1641), Sztanilla Sztrâmbuly de Vad (1677), Stoika de Vad (1758), 

Ioan Sztrâmbuli de Vad (1758). 

Grupul boierilor era destul de numeros, după cum se observă încă de la 1592, când se 

consemnează la tranzacţia prin care Sztoica, Boyier, Oprea, Cioflea, Lupul şi Leoca, boieri de 

Vad, dau dreptul lor de moară lui Neagoe Strâmbu şi Solomon Aldea, și ei tot boieri de Vad. 

Situația era de altfel în mod suplimentar complicată de înălțarea unor indivizi la rangul de 

boier – cum s-a întâmplat în 1666 cu Popa Sin din Vad – sau prin relațiile de înrudire dintre 

familii – astfel, în 1585, boierul Neagoie Strâmbu de Șinca52 este adoptat în jumătate din 

boeronatul boierului Aldea Dateș de Vad53. 

Statutul juridic al așezării a suferit modificări majore în 1766, când Vad devine sat 

grăniceresc. Pe parcursul a cei aproape o sută de ani în care va avea această poziție – și-o va 

pierde abia în 1851, o dată cu desființarea sistemului grăniceresc – s-a ajuns ca întreaga 

                                                      
50Lukács 1999, p. 108-109. 
51Băjenaru 2013a, p. 91. 
52Probabil înaintașul lui Neagoie Strâmbul de Șinca și Vad ce ocupă postul de asesor în 1639-1640, deși nu este 
complet imposibil ca după de cinci decenii și jumătate să fie vorba încă de același individ. 
53Faraon 2016, p. 17-20. 
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populație a satului, de ambele sexe, să fie militarizată, situație foarte rar întâlnită54. În această 

perioadă, statutul juridic este Făgăraș, regimentul I, compania XI. În paralel, administrația 

civilă îl plasa la 1800 în plasa Veneția a districtului iar la 1839 în plasa Mândra.  

În 1850 devine parte a districtului militar al Sibiului, circumscripția Făgăraș, plasa Perșani, 

apoi din 1854 parte a districtului Brașov, plasa Șercaia. După reinstituirea vechii organizări 

este din nou parte a districtului Făgăraș, plasa Veneția, iar în 1877 devine parte a comitatului 

Făgăraș, plasa Șercaia, situație pe care o va păstra și după ce Transilvania devine parte a 

României, în cadrul nou instituitului județ Făgăraș. În 1950 devine parte a regiunii Sibiu, 

raionul Făgăraș, apoi din 1952 a regiunii Stalin, tot în raionul Făgăraș. În 1960 regiunea 

Stalin devine regiunea Brașov iar, după reinstituirea județelor în 1968, Vad își capătă statutul 

administrativ actual55. 
 

  

                                                      
54Băjenaru 2013a, p. 182-188, 201. 
55Băjenaru 2013a, p. 38; Szabó 2003, voce Vad. 
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5. EVOLUȚIA STRUCTURII ETNICE ȘI APARTENENȚEI RELIGIOASE A 
POPULAȚIEI 

Conform recensământului, în 2011 în comuna Șercaia locuiau 2822 de indivizi, dintre care 

2295 erau români, 291 maghiari, 113 romi și21 germani – în 96 de cazuri informația despre 

originea etnică nu a fost disponibilă56. Din punct de vedere religios, 2264 erau ortodocși, 187 

evanghelici luterani, 80 greco-catolici, 73 adventiști de ziua a șaptea, 48 reformați, 29 

romano-catolici, 14 evanghelici de confesiune augustană, 7 unitarieni, 5 evanghelici romani 

și 3 de altă religie. Trei s-au declarat atei iar în 104de cazuri informația nu a fost 

disponibilă57.În continuare, prezentăm evoluția istorică a demografiei celor trei localități ce 

compun comuna. 

ȘERCAIA 

Numele purtat de localitate încă de la prima ei atestare documentară, în 1235, când apare 

ca Sarcam, indică că locuitorii originari a Șercaiei au fost fie pecenegi, fie cumani58, fie 

maghiari și/sau secui59. Ulterior va deveni însă o insulă de populație săsească, ca urmare a 

unui proces ce a început încă din perioada timpurie a secolului XIII și care a salvat-o de 

soarta altor comunități din Țara Făgărașului, ce dispar în cursul acestui veac pentru a reapărea 

în cel următor ca așezări românești ortodoxe. Evoluția situației a fost complexă. Se pare că 

Șercaia a fost abandonată de populația ei originară în urma invaziilor cumane ce de la 

cumpăna secolelor XII-XIII și refondată cu coloniști occidentali, probabil în intervalul 1211-

1225, prin inițiativa cavalerilor teutoni60. În orice caz, la prima ei atestare, în 1235, numele 

preoților din Șercaia era de origine germanică. Ulterior, un cert moment critic a fost anul 

1460, când satul a fost complet distrus de Vlad Țepeș. Regele Matia Corvinus este nevoit să îl 

predea lui Georgius Greb din Brașov, cu misiunea expresă de a-l repopula, iar în 1462 

făgăduiește noilor coloniști privilegiile locuitorilor de dinainte. Eforturile lui Georgius Greb 

de îl ridica din cenușă și a aduce noi locuitori se ciocnesc însă de întreprinderea românului 

Mastica, ce întemeiase un sat nou în hotarul Șercaiei. Cazul este adus în fața scaunului de 

judecată ce decide, în 1464, după ce juzii Țării Brașovului confirmă că acolo nu existase nici 

                                                      
56Populația stabilă după etnie 2011. 
57Populația stabilă după religie 2011. 
58Busuioc-von Hasselbach 2000a, p. 274-278; Busuioc-von Hasselbach 2000b, p. 29, 42. 
59Lukács 2011, p. 130, 160 și passim. 
60Busuioc-von Hasselbach 2000a, p. 198; Busuioc-von Hasselbach 2000b, p. 52; Lukács 2011, p. 160-161. 
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un sat, că Georgius Greb este în dreptul său să desființeze așezarea și să demoleze clădirile 

ridicate de Mastica61.Faptul că dialectul săsesc tradițional din Șercaia este înrudit cu cel din 

Țara Bârsei62 se datorează probabil nu atât colonizărilor inițiale cât acestei re-descălecări. 

În 1510, censul înregistrează la Șercaia 35 de gospodării. Numai patru decenii mai târziu, 

în 1555, sunt înregistrate însă deja 105 de gospodării care plăteau taxe, de trei de mai multe 

decât înainte. Ulterior situația începe să se stabilizeze, astfel încât censul din 1726 

înregistrează numai 158 de gospodării, o creștere cu mai puțin de 50% 63 . Populația 

teritoriului trebuie să fi variat însă în limite mult mai largi decât îngăduie să se observe 

censurile64. Conform legendei, Șercaia a avut în această perioadă și o comunitate tătărască, 

stabilită în 1658, dar care a fost distrusă în 1678, cu ocazia unei invazii otomane65. 

În privința componenței etnice, censul de la 1713 înregistrează 91 de capi de familie sași și 

6 capi de familie români, ceea ce se reflectă și în compoziția socială, censul consemnând 91 

de gospodării de iobagi și 6 de zilieri. În 1722 situația este similară – 78 de gospodării de 

iobagi, 6 de văduve de iobagi și 13 de zilieri66.La 1733 se înregistrează 25 de familii greco-

catolice, iar la 1760-1762, după tulburările religioase împotriva unirii, o familie unită și 47 de 

familii neunite67. În 1805 erau 66 de familii neunite68. 

Date mai precise despre demografia localității avem începând cu secolul XIX69. 
 

Șercaia – Date demografice 1850-1930 
 

 1850 1869 1880 1880r 1890 1900 1910 1920 1930 
          
Români 394 540 486 497 426 590 693 784 757 
Maghiari 1 22 93 95 204 261 359 191 153 
Germani 965 860 778 796 807 885 869 888 732 
Alții 106 1 86 55 119 1 4 11 34 
 
din care: 

         

Romi 103 - - - [138]* - - - 28 
Evrei - 1 - - - - - 9 4 
Slovaci - - - - - - 1 - - 
          
Total 1466 1423 1443 1443 1556 1737 1925 1874 1676 
                                                      
61Lukács 2011, p. 86, 180-181, 186-187. 
62Kessler 2012. 
63Fabini 1998, p. 667-668. 
64Busuioc-von Hasselbach 2000a, p. 277; Szabó 2003, voce Șercăița.  
65Stefani 2009. 
66Băjenaru 2013a, p. 47-48, 372. 
67Băjenaru 2013a, p. 372, 378 
68Băjenaru 2013a, p. 383. 
69Băjenaru 2013a, p. 63, 389; Varga 2002, p. 52. 
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*Cifra se datorează unei recensământ separat, ce a inventariat numai locuitorii de etnie 

romă. Cifra, sau o cifră apropiate, trebuie scăzută din cei 426 de locuitori oficial declarați 

români pentru a obține o perspectivă adecvată asupra compoziției etnice.  

 

Șercaia – Date demografice 1930-2002 
 

 1930r 1941 1956 1966 1966r 1977 1992 2002 2002r 
          
Români 756 902 - 1288 1280 1330 1012 1573 1540 
Maghiari 142 122 - 196 134 164 270 201 195 
Germani 730 750 - 532 535 393 60 25 26 
Alții 48 16 - 21 88 9 136 60 98 
 
din care: 

         

Romi 29 - - 20 86 7 132 60 97 
Evrei 14 - - - - - - - - 
Slovaci 2 - - - - - 4 - - 
          
Total 1676 1790 1915 2037 2037 1896 1478 1859 1859 

 

După cum se observă, populația a fluctuat masiv pe parcursul acestei perioade, maximul 

fiind atins în anii 1960, când au fost înregistrați 2037 de locuitori, o creștere cu ≈39% față de 

situația din 1850. Urmează un declin, în perioada târzie a epocii comuniste, îndeosebi datorită 

emigrației sașilor, în 1992 înregistrându-se numai 1478 de locuitori, respectiv aproape 

aceeași populație ca la 1850, numai cu 12 oameni în plus. Situația se redresează ulterior, fără 

a mai ajunge însă la cotele de la jumătatea secolului XX. 

La 1850, sașii reprezentau aproape două treimi din populația Șercaiei, dar coboară sub 

jumătate încă de la cumpăna secolelor XIX-XX. Motivele pentru această scădere sunt 

multiple – pe de o parte imigrația altor etnii, iar pe de altă parte emigrația sașilor și stingerea 

a multe familii. În secolul XIX numeroase curți săsești sunt menționate ca fiind pustii, sau 

locuite numai de câte un bătrân. Pe la 1890, când numărul sașilor scăzuse de la 965 la 807 în 

numai patru decenii, erau în jur de 60 de gospodării părăsite70. Demografia se va redresa ușor 

în deceniile următoare, dar, după ce ajung la 888 la 1930, panta este aproape complet 

descendentă – de la 750 în timpul celui de-al doilea război mondial la 535 în anii 1960, în 

contextul deportărilor, apoi la 393 în anii 1970 și la numai 60 la începutul anilor 1990, în 

contextul emigrării în masă. În prezent comunitatea germană din Șercaia mai reprezintă 

numai o fracțiune nesemnificativă a populației. 

                                                      
70Maior 1890, p. 130. 
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Maghiarii au început să se stabilească la Șercaia abia după mijlocul secolului XIX, 

îndeosebi datorită funcțiilor administrative implicite regimului monarhiei dualiste. Dacă la 

1850 în Șercaia era un singur maghiar, numărul lor crescuse la 22 două decenii mai târziu iar 

maximul este înregistrat imediat înainte de primul război mondial, când, la 1910, comunitatea 

ajunsese să numere 359 de membri. Zece ani mai târziu, recensământul din 1920 mai 

înregistrează numai 191, cădere bruscă datorată trecerii localității în patrimoniul României. O 

nouă cădere abruptă este înregistrată în contextul anului 1940, recensământul din anul 

următor mai înregistrând numai 122 de maghiari. Ulterior, situația se stabilizează la cifre 

fluctuante, ce tind către două sute,cu excepția notabilă a anului 1992, când 270 de locuitori s-

au declarat maghiari. 

Datorită asimilării romilor cu românii în cele mai multe recensăminte, evoluția populației 

românești a Șercaiei este destul de dificil de urmărit. La 1850, românii formau ≈27% din 

populația comunei iar romii ≈7%, dar, ulterior, până la cel din 1930, nici unul dintre 

recensăminte nu a mai avut o categorie separată pentru romi. Chiar și pentru recensămintele 

de mai târziu, unde o categorie aparte a existat, orice apreciere făcută în baza cifrelor oficiale 

este complet hazardată. Ion Chelcea, desfășurând în 1939 o anchetă personală la Șercaia 

pentru a verifica corectitudinea datelor din recensământul de la 1930 – 28-29 de romi – a 

descoperit în teren o realitate foarte diferită: 24 țigani de cort și 239 de țigani de sat (dar nici 

un rudar)71, respectiv peste 15% din populație, și nu mai puțin de 2%, așa cum era prezentată 

situația în scriptele oficiale. În mod evident, recensământul luase în calcul numai pe cortorari, 

nu și pe țiganii de sat. O perspectivă mai corectă asupra populației Șercaiei în anii 1930 ar fi 

așadar ≈44% sași, ≈31% români, ≈15% romi,≈8% maghiari, ≈1-2% altă etnie/nedeterminat 

ceea ce reflectă mult mai bine traseul ei istoric și caracterul ei multietnic de târg și centru 

local. Cifrele oferite de recensămintele ulterioare sunt aproape la fel de nerealistice, dar, 

punând laolaltă cele două etnii, se observă o creștere tot mai accelerată, atât în privința 

numărului cât și a ponderii populaționale, trecându-se de la ≈47% în 1930 la ≈64% în anii 

1960, la ≈77% la începutul anilor 1990 și la ≈88% în deceniul următor. 

Din punct de vedere religios, la 1850, erau 962 evanghelici, 382 greco-catolici, 115 

ortodocși și 7 romano-catolici, ceea ce corespunde componenței etnice a populației, singura 

întrebare fiind dacă cei 115 ortodocși corespund sau nu celor 103 romi, plus câțiva români, 

sau dacă romii s-au declarat greco-catolici – prima variantă pare însă mai plauzibilă72. La 

recensămintele următoare, demografia religioasă continuă să reflecte compoziția etnică a 
                                                      
71Chelcea 1944, p. 82. 
72Băjenaru 2013a, p. 63, 389-390. 
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localității. Astfel, la 1869, erau 860 evanghelici, 468 greco-catolici, 72 ortodocși, 18 romano-

catolici, 3 reformați, un unitarian și un iudeu; la 1880 erau 792 evanghelici, 419 greco-

catolici, 125 ortodocși, 60 reformați, 27 romano-catolici, 12 iudei și 8 unitarieni; la 1890 erau 

799 evanghelici, 457 greco-catolici, 105 reformați, 98 ortodocși, 55 romano-catolici, 34 

unitarieni și 8 iudei; la 1900 erau 891 evanghelici, 513 greco-catolici, 145 reformați, 84 

ortodocși, 67 romano-catolici, 26 unitarieni și 11 iudei; la 1910 erau 873 evanghelici, 630 

greco-catolici, 197 reformați, 104 romano-catolici, 72 ortodocși, 22 iudei și 16 unitarieni 

etc.73 

HĂLMEAG 

Și în cazul Hălmeagului, planează incertitudini privind componenta etnică originară. 

Primii locuitori par să fi fost însă secui74, așezați în aceste locuri o dată cu stabilirea liniei de 

fortificații de graniță din care făcea parte și castrul Hălmeag. Este posibil ca aceștia să fi fost 

înlocuiți de coloniști occidentali la sfârșitul secolului XII sau în secolul XIII75, dar dovezile 

sunt insuficiente. Se presupune că a urmat o depopulare masivă, în contextul invaziilor 

mongole, urmată, în secolul XIV, de o re-colonizare. O altă variantă consideră că localitatea a 

fost depopulată în timpul atacurilor otomane din secolul XV și repopulată cu maghiari 

colonizați ca oameni liberi pe pământul regal. În orice caz, numele de familie tradiționale în 

sat sunt foarte variate, și, pe lângă cele tipic maghiare, se întâlneau Fogarasi, Székely, 

Rosondai, Szász, Márkos (acestea trei de sorginte săsească), Moldavánok, Török etc.76 

Primele date certe datează din jurul anului 1488 când censul înregistrează 20 de gospodari 

(hospites), 2 ciobani, 1 învățător și 6 case părăsite. La 1532 în localitate mai sunt înregistrați 

numai 14 gospodari. În nici unul din censuri componența etnică nu este menționată, dar o 

hotărnicie din 1488 deja consemnează nume maghiare. Prezența și a unei populații săsești 

rămâne incertă, dovezile fiind indirecte și rezumându-se aproape numai la apartenența 

localității de scaunul Rupea, cu excepția unor elemente etnografice de secol XIX, ce ar fi 

putut fi cu ușurință împrumutate în epoca modernă. Cât despre evoluția numărului populației, 

dacă în secolele XV-XVI sunt înregistrate cifre foarte reduse, veacurile următoare indică 

variații mari, în 1640 fiind înregistrați 60 de gospodari dar în 1700 numai 30 de gospodari, 

împreună cu 15 coloniști și 5 văduve77. 

                                                      
73Băjenaru 2016, p. 323. 
74Niedermaier 2012, p. 37. 
75Busuioc-von Hasselbach 2000b, p. 42. 
76Csáky 2012, p. 154;König 1998, p. 251. 
77CrîngaciȚiplic 2011, p. 232; Fabini 1998, p. 260. 
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În privința românilor, aceștia era deja prezenți în număr mare la Hălmeag în secolul 

XVIII. Conscripția din 1733 înregistrează 28 de familii unite – dar fără preot78 –, cea din 

1750 înregistrează 138 de credincioși greco-catolici79, cea din 1760-1762 înregistrează 37 de 

familii neunite, fără preot 80  (schimbarea de la uniți la neuniți rezultând din tulburările 

religioase ale perioadei), iar la cea 1767 sunt înregistrate 8 familii unite, cu 42 de suflete, și 

30 de familii neunite, cu 134 de suflete – deci în total 38 de familii, cu 176 de membri81. La 

1805 erau 49 de familii ortodoxe82. 

Date mai precise despre demografia Hălmeagului avem începând cu secolul XIX83. 

 

Hălmeag – Date demografice 1850-1930 
 

 1850 1880 1880r 1890 1900 1910 1920 1930 1930r 
          
Români 185 196 203 232 228 246 235 202 198 
Maghiari 1129 778 807 850 878 877 851 848 842 
Germani - 5 5 15 10 5 1 - - 
Alții 75 37 1 - - - 3 - 10 
 
din care: 

         

Romi 75 - - - - - - - 8 
Evrei - - - - - - 3 - 2 
          
Total 1389 1016 1016 1097 1116 1128 1090 1050 1050 

 

 

Hălmeag – Date demografice 1941-2002 
 

 1941 1956 1966 1966r 1977 1992 2002 2002r 
         
Români 121 - 142 146 68 320 345 312 
Maghiari 802 - 599 595 487 280 217 218 
Germani - - 3 3 3 - - - 
Alții 96 - - - 91 59 - 37 
 
din care: 

        

Romi - - - - 91 58 - 37 
         
Total 1019 798 744 744 649 659 562 562 

                                                      
78Băjenaru 2013a, p. 373. 
79Băjenaru 2013a, p. 375. 
80Băjenaru 2013a, p. 379. 
81Dumitran, Dumitran &Laslo 2009, p. 194. 
82Băjenaru 2013a, p. 383. 
83Varga 2002, p. 52-53. 
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Ultimele două secole au marcat pentru Hălmeag un declin progresiv al populației. 

Maximul este înregistrat în 1850, când avea 1389 de locuitori. După o primă cădere și o 

ușoară redresare la cumpăna secolelor, ce îl aduce în 1910 la 1128 de locuitori (≈81% din 

populația de la 1850) declinul este constant și tot mai accelerat după al doilea război mondial, 

în contextul restrângerii comunității maghiare. Nici măcar afluxul de români și romi de după 

revoluție nu a putut să redreseze acest trend, în 2002 satul mai având numai 562 de locuitori, 

respectiv ≈40% din populația de la 1850. 

În acest interval, sașii au fost numai prezențe ocazionale, și maghiarii au reprezentat pe 

departe populația dominantă în Hălmeag, la 1850 aceștia constituind ≈81% din comunitate. 

Acesta este însă și anul în care se înregistrează și cel mai ridicat număr al lor – 1129 – 

treizeci de ani mai târziu comunitatea mai având numai 807 membri. În cea mai mare măsură, 

această scădere se datorează emigrației. Deja la recensământul din 1850, din cei 1389 de 

locuitori, 58 erau plecați, iar cel din 1857 a înregistrat o scădere a populației cu 188 de 

indivizi. La cel de la 1900 s-a menționat că 99 de oameni sunt plecați, cei mai mulți în 

America. Dintre aceștia numai câțiva se vor mai întoarce la Hălmeag84. În această perioadă, 

în pofida emigrației, populația maghiară a satului reușise însă să se stabilizeze, până la cel de 

al doilea război mondial fluctuând între 800-900 de oameni. După o primă scădere 

considerabilă în contextul acestuia și a instalării regimului comunist, de la 802 în 1941 la 599 

în 1966, urmează o cădere abruptă la sfârșitul acestuia, în 1992 mai numărându-se numai 280 

de maghiari – ponderea lor localitate scăzuse rapid, de la ≈75% în anii 1970 la numai ≈42%.  

Românii, la 1850, formau numai ≈13% din comunitate, iar romii ale ≈5%. Exact câți romi 

a avut Hălmeagul în continuare, nu mai poate fi estimat. Dacă putem să considerăm cifra de 

75 din 1850 ca fiind apropiată realității, ulterior datele demografice sunt confuze, așa cum s-a 

menționat și mai sus, iar Hălmeag nu a făcut obiectul unei investigații în teren special 

focalizată pe acest subiect. Cert este că au fost o prezență continuă, în pofida datelor oficiale, 

țiganii de sat din Hălmeag fiind o apariție comună în târg la Făgăraș în perioada interbelică, 

unde veneau cu „coșuri de căruțe de nuiele”.85 Cei 96 de „alții” din 1941 reprezintă probabil 

țigani de cort, comunitatea lor fiind astfel aproape la fel de mare ca cea „românească”, ce se 

ridica la numai 121 de suflete, iar în 1977 categoria „alții” depășise pe departe categoria 

„români”, având 91 de indivizi, față de numai 68. Cele două categorii puse laolaltă 

reprezentau însă o simplă minoritate, situația schimbându-se abia în cele două decenii ce au 

urmat, cifra lor reunită sărind brusc de la 212 în 1977 la 379 în 1992. 
                                                      
84Băjenaru 2013a, p. 63, 66, 387; Forró 2001, p. 13. 
85Chelcea 1944, p. 132. 
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În privința religiei, la 1850 populația consta din 1118 evanghelici, 203 ortodocși, 57 

greco-catolici, 7 reformați, 3 romano-catolici și un unitarian, ceea ce reflectă perfect 

compoziția etnică a localității: 1126 maghiari, 185 români, 75 romi și 3 secui86.  

VAD 

Conscripția din 1713 înregistrează la Vad 32 de capi de familie, toți români. Dintre aceștia 

5 erau boieri, 20 iobagi și 7 zilieri. Sunt înregistrați de asemenea 30 de iobagi fugiți și 46 de 

sesii boierești pustii87. Cea din 1721-1722, efectuată tot pe familii, înregistrează 3 preoți, 6 

boieri, o văduvă de boier, 16 iobagi, 5 văduve de iobagi și 9 zilieri88. Conscripția greco-

catolică din 1733 înregistrează la Vad 73 de familii unite, cu doi preoți, iar cea din 1750 

înregistrează 434 de credincioși greco-catolici 89 . Dar conscripția din anii 1760-1762 

înregistrează numai 6 familii unite, cu 3 preoți, în schimb 72 de familii neunite, cu 2 preoți90, 

schimbare datorată probabil tulburărilor iscate de călugărul Sofronie de la Cioara în 1759-

1761 și acțiunilor antiunioniste care le-au însoțit. Cu conscripția de la 1767 se revine la 

normal, înregistrându-se 88 de familii greco-catolice, cu 245 de suflete91. 

Transformarea Vadului în 1766 în sat grăniceresc are efecte importante asupra evoluției 

sale demografice următoare. Toți membrii unei familii de grăniceri trebuiau să locuiască 

laolaltă, sub conducerea celui mai bătrân dintre ei, la acelaşi număr de casă şi pe acelaşi teren 

– împărțirea unei familii în mai multe gospodării era admisă numai în care numărul 

membrilor creștea prea mult, iar chiar și atunci era nevoie de o autorizație specială din partea 

forurilor militare superioare 92 . În 1850, în ajunul desființării regimentelor grănicerești, 

întreaga populație a satului consta din locuitori militarizați de etnie română, de confesiune 

greco-catolică, iar balanța dintre sexe era dezechilibrată, la 506 bărbați existând 612 femei – 

singurele alte două sate ale regimentului complet militarizate au fost Ohaba și Șinca Veche, 

parte, ca și Vadul, din Compania a XI-a93. 

Din acest moment mai departe, demografia Vadului poate fi urmărită prin date mai 

precise94. 
 

                                                      
86Băjenaru 2013a, p. 387-388. 
87Băjenaru 2013a, p. 47-48, 113. 
88Băjenaru 2013a, p. 371-372. 
89Băjenaru 2013a, p. 373-376. 
90Băjenaru 2013a, p. 377-378. 
91Dumitran, Dumitran &Laslo 2009, p. 190. 
92Băjenaru 2013a, p. 201. 
93Băjenaru 2013a, p. 182-188. 
94Varga 2002, p. 53. 
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Vad – Date demografice 1850-1930 
 

 1850 1869 1880 1880r 1890 1900 1910 1920 1930 
          
Români 1118 1331 1133 1191 1147 1278 1196 1288 1176 
Maghiari - 2 - - 15 16 17 14 13 
Germani - - 13 14 1 2 9 - 6 
Alții - - 65 6 2 - 1 - - 
          
Total 1118 1333 1211 1211 1165 1296 1223 1302 1195 

 

Vad – Date demografice 1930-2002 
 

 1930r 1941 1956 1966 1966r 1977 1992 2002 2002r 
          
Români 1176 1036 - 968 968 817 577 621 623 
Maghiari 13 - - 5 4 7 5 7 5 
Germani 6 1 - 2 3 4 6 1 1 
Alții - 16 - - - 6 5 - - 
 
din care: 

         

Romi - - - - - 6 5 - - 
          
Total 1195 1053 1042 975 975 834 593 629 629 

 

Până în perioada interbelică, populația Vadului a înregistrat fluctuații între un maxim 

înregistrat de 1331 locuitori la 1869 și un minim înregistrat de 1118 locuitori la 1850. După 

ce atinge din nou 1302 locuitori în 1920, urmează un declin aproape constant – 1053 în 1940 

(≈81% din cea de la 1920) și 593 în 1992 (≈45% din cea de la 1920). 

Pe parcursul acestor aproape două secole, maghiarii, germanii și evreii au reprezentat 

numai prezențe ocazionale sau minorități neglijabile, lipsite de continuitate de locuire, Vadul 

fiind un sat compact românesc – sau, oricum, aproape compact. Deși nu apar la 

recensământul din 1850 – situație explicabilă prin faptul la acea vreme satul era încă 

militarizat – ulterior prezența romilor nu mai poate fi exclusă. Este notabil faptul că la 

recensământul din 1880, 65 de indivizi s-au declarat ca fiind de altă etnie, numai pentru ca la 

revizuirea rezultatelor 58 dintre ei să fie identificați drept români. Bineînțeles, recensământul 

nu a avut o categorie specială pentru romi. Numărul lor pare să fi rămas totuși mic la Vad în 

decursul istoriei – investigația în teren a lui Ion Chelcea din 1939 a găsit numai 38 de țigani 

de sat și 11 țigani de cort95, ceea ce este, oricum, mai mult decât cifra oficială de zero de la 

                                                      
95Chelcea 1944, p. 82. 
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recensământul din 1930. Cifrele oficiale ale recensămintelor ce au urmat îi prezintă și ele ca 

non-prezență sau simple prezențe ocazionale. 

În privința religiei, până la măsurile luate de regimul comunist în 1948, comunitatea 

românească din Vad a rămas fidelă greco-catolicismului. Satul era complet greco-catolic în 

1850 iar șapte ani mai târziu, din 1248 de locuitori, 1237 erau catolici – numărul lipsă 

corespunde unui reformat și la zece evrei96. La 1869 erau 1331 greco-catolici și 2 romano-

catolici; la 1880 erau 1174 greco-catolici, 17 ortodocși, 13 iudei, 5 evanghelici și 2 romano-

catolici; la 1890 erau 1142 greco-catolici, 8 ortodocși, 7 romano-catolici, 5 reformați și 3 

iudei; la 1900 erau 1256 greco-catolici, 21 ortodocși, 12 romano-catolici, 6 reformați și un 

iudeu; la 1910 erau 1175 greco-catolici, 21 ortodocși, 10 reformați, 9 evanghelici, 6 romano-

catolici și 2 iudei etc.97 Notabilă în datele statistice religioase este apariția evreilor, în număr 

mai mare decât cifrele de la categoria „alții” a statisticilor etnice. 

 

*** 

 

Notă: În tabelele de mai sus, la recensămintele din 1880, 1930, 1966 și 2002, sunt date mai 

întâi rezultatele inițiale, bazate pe răspunsurile propriu-zise, iar apoi, sub 1880r, 1930r, 1966r 

și 2002r, rezultatele ajustate după luarea în calcul a mai mulți factori (limbă etc.). 

 

*** 

 

Ne-am mulțumit să spicuim mai sus din datele statistice confesionale datorită faptului că, 

până târziu în secolul XX, acestea reflectă componența etnică a populației, inițial catolică la 

Șercaia și Hălmeag, ortodoxă la Vad, apoi divizată în funcție de etnie în evanghelici (sașii din 

Șercaia și maghiarii din Hălmeag) și greco-catolici (românii din Vad și Șercaia),cu minorități 

reformate, ortodoxe, romano-catolice și iudaice.  

 

Acest lucru este reflectat în hărțile încropite în 1910 pe baza datelor recensământului din 

același an, ale căror segmente relevante pentru Șercaia le prezentăm mai jos: 
 

                                                      
96Băjenaru 2013a, p. 397-398. 
97Băjenaru 2016, p. 323 
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Harta etnică a Ungariei la 1910 – 

roșu-portocaliu: germani, roșu închis: maghiari, bleu: români și rromi 

 

 
Harta confesională a Ungariei la 1910 – galben: evanghelici-luterani; portocaliu: reformați; 

roșu: romano-catolici; verzui-cenușiu: ortodocși; bleu: greco-catolici. 

 

La ambele hărți fiecare cerc mare înseamnă 1000 de oameni (500 dacă este înjumătățit) iar 

fiecare cerc mic înseamnă 100 de oameni(sursa hărților: https://mapire.eu) 
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6. EVOLUȚIA OCUPAȚIILOR POPULAȚIEI; OCUPAȚII TRADIȚIONALE 
PERSISTENTE 

 

Zona Șercaiei era bogată în minereu de fier, iar exploatarea acestuia a început de timpuriu, 

după cum indică descoperirile arheologice 98 . Informațiile istorice aruncă însă mai multă 

lumină asupra activităților legate de agricultură și neguțătorie. Astfel, în 1556, Șercaia 

obținea un privilegiu prin care era îndreptățită să țină târg o dată pe an, pe o durată de patru 

zile99. Străbătând secolele, tradiția acestuia s-a continuat până în perioada contemporană100. 

Informațiile exacte despre perioada timpurie sunt puține, dar, conform legendei, o veche 

moară a fost construită la 1520, prin efortul brașovenilor. Aceasta a funcționat până ce o 

inundație a lăsat-o „pe uscat” și a fost înlocuită de „Moara Tătarilor” ridicată de comunitatea 

acestora, stabilită în Șercaia la 1658. Amintirea ei se păstrează în toponimul Bei der 

Tatermill101. 

O dată cu sosirea autorităților austriece, datele devin mai precise. Astfel, la Șercaia, în 

1713, sunt consemnate 91 de gospodării de iobagi și 6 de zilieri, ceea ce corespunde 

statutului de așezare aservită și structurii etnice a populației – 91 de gospodării săsești și 6 

gospodării românești. În 1722 situația este similară – 78 de gospodării de iobagi, 6 de văduve 

de iobagi și 13 de zilieri102. Obligațiile acestora, contemporane și istorice, sunt consemnate la 

1766 – pe vremea principilor, iobagii oaspeți (i.e. sașii) făceau muncă 4 zile pe săptămână cu 

palmele sau cu doi boi, sau 2 zile cu patru sau mai mulți boi, dar, după schimbările 

intervenite în perioada austriacă, făceau 3 zile cu palmele sau cu doi boi și numai o zi cu 

patru sau mai mulți boi, iar în caz că doi gospodari locuiau laolaltă, 4 zile cu palmele sau 2 

zile cu 4 boi. Jelerii erau datori la 2 zile cu palmele sau cu 2 boi și la 1 zi cu mai mulți103. 

Conscripțiile din acest secol plasează Șercaia în categoria așezărilor al căror pământ are o 

fertilitate medie sau moderată104. La 1721-1722 producția era de 3153 clăi de grâu și secară, 

1560 clăi de ovăz, orz și alac, 530 clăi de mei și 394 de cânepă. Satul era singurul din Țara 

Făgărașului unde se cultiva inul, după obiceiul săsesc, în celelalte sate fiind crescută numai 

cânepa tradițional românească 105 . Interesantă pentru culturile cele mai răspândite este 

mențiunea, mai târzie – 1767, referitoare la preotul evanghelic, care avea ca venit a patra 
                                                      
98Salvan 1996, p. 76; Salvan& Costea 1999, p. 26. 
99Băjenaru 2013a, p. 22 și passim; Fabini 1998, p. 668; Niedermaier 2012, p. 234. 
100Nu însă fără întreruperi, precum cea dintre anii 1887 și 1893 (Băjenaru 2016, p. 161). 
101Stefani 2009. 
102Băjenaru 2013a, p. 47-48, 372. 
103Băjenaru 2013a, p. 92; Prodan 1989, p. 78. 
104Băjenaru 2013a, p. 130. 
105Băjenaru 2013a, p. 132, 405-406; Băjenaru 2016, p. 139; Maior 1910, p. 92. 
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parte din dijmă, definită ca aplicându-se la cânepă, in, mazăre, linte și altele106. Revenind la 

începutul anilor 1720, în localitate își desfășurau activitatea un măcelar, doi cizmari și un 

rotar, erau două mori și șase cazane de făcut rachiu, probabil din fructe, trei decenii mai 

târziu consemnându-se că satul nu are nici o producție de vin107. Numărul animalelor era 473 

bovine, 56 cabaline, 27 oi și capre și 436 porci. Este notabil numărul mic de cai, datorat 

probabil statutului aservit, după 130 de ani, la 1850 fiind consemnate 901 bovine și 227 

cabaline108. 

La jumătatea secolului conscripția notează că în Șercaia „fâneţele puţine nu ajung nici 

măcar pentru iernarea animalelor localnicilor, astfel încât aceştia trebuie să ia în arendă 

fâneţeşi să cumpere fân de la locuitorii satului vecin Mândra. Fâneţele existente nu sunt 

tăiate anual, ci la alternarea părţilor de hotar, când partea respectivă este în rod (...). 

Păşunile sunt strâmte, insuficiente pentru păşunatul animalelor de aici”. 109Inițial fânețele 

erau împărțite anual, după obiceiul săsesc, dar ultima împărțire a avut loc la 1832 110 . 

Probleme erau și în privința lemnelor, locuitorii din Șercaia trebuind să le procure din Părău, 

Grid și Perșani111. Pescuitul în Olt era executat în baza drepturilor comunale, numai eleșteiele 

de la Weinhergraben și Lacu Gridului fiind domeniale, dar și aici pescuitul a devenit liber 

după eliminarea iobăgiei, la jumătatea secolului următor112. Aceasta a fost precedată în 1825 

de reducerea obligației la numai două zile, cea de a treia urmând a fi răscumpărată monetar. 

Cu toate acestea, necesitatea de a presta clacă, și mărimea destul de rezonabilă a sesiilor pe 

care le posedau iobagii sași, a favorizat înmulțirea în localitate a jelerilor, ca activau ca 

păstori și muncitori cu ziua113. Stabilirea jelerilor români (și romi) la Șercaia va duce la un 

conflict mocnit, dar de durată, cu comunitatea săsească, în vederea obținerii de pământ, ce se 

va tărăgăna din a doua parte a secolul XVIII timp de mai bine de o sută de ani și a fost – 

oarecum – rezolvat numai prin împroprietăririle efectuate de statul român după încorporarea 

Transilvaniei114. 

În prima parte a secolului XIX se înființează de către firma de negustori Gheorghe Ion și 

Fiii din Brașov o fabrică de spirt115 iar procesul de industrializare înaintează rapid, la 1857, 

                                                      
106Dumitran, Dumitran &Laslo 2009, p. 106. 
107Băjenaru 2013a, p. 145, 147, 151, 411. 
108Băjenaru 2013a, p. 407-408. 
109Text reprodus în Băjenaru 2013a, p. 141-142 după Gyémántet al. 2009, p. . 
110 Maior 1910, p. 16. 
111Băjenaru 2013a, p. 149. 
112Băjenaru 2013a, p. 153; Maior 1910, p. 100-101. 
113Maior 1910, p. 16, 19, 81. 
114Pentru detalii în privința acestor revendicări, petiții, conflicte etc. vezi Maior 1910. 
115Băjenaru 2013a, p. 169. 
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numai un deceniu după eliberarea din iobăgie, la Șercaia fiind înregistrați 3 preoți, 262 

proprietari de pământ, 2 industriași și 52 de zilieri116. Cu trei ani mai înainte, teritoriul fusese 

evaluat la 3948 jugăre de teren arabil, 48 jugăre de grădini și 1471 jugăre de fânețe117. În 

această perioadă, agricultura continua să se practice în forma ei tradițională, cu terenul 

împărțit în trei câmpuri – La Gârlă, Toplița și Olt, utilizate succesiv pentru ogor, semănături 

de toamnă și semănături de primăvară. Pentru legume era Verzeria, în dosul satului, și 

Bălușul, în luncă, udat de inundațiile periodice ale Oltului, utilizat însă mai mult pentru fân și 

otavă. Plugul de lemn de lemn a început să fie schimbat pe cel de fier în jur de 1880118. 

Aceasta este perioada comasărilor, iar Șercaia a fost singura localitate din zona 

Făgărașului unde implementarea acesteia chiar a avut succes – de la cca. 36000, numărul 

parcelelor s-a redus la cca. 4800. Terenurile de stat obținute în urma comasărilor – în special 

cele 1291 ha dintre Șercaia și Mândra – au fost destinate înființării de ferme-model. Astfel, în 

vederea încurajării introducerea și creșterea bivolilor, Ministerul Agriculturii a înființat în 

anul 1879 ferma de stat de la Șercaia119. Ferma model avea, în 1909, 32 de boi de câmpie, 3 

de rasă Pinzgau, 3 tauri de prăsilă, 38 tineri, 58 gonitori, 103 bivolițe fătătoare, 70 junci de 

bivol, 15 boi de bivol, 12 iepe fătătoare, 1 cal și 1 vier. În acel moment, între sași, creșterea 

bivolilor începuse să piardă însă deja teren în fața creșterii de vaci Pinzgau. Românii 

continuau să țină însă numai vaci albe și bivoli120. 

În 1895, sașii din Șercaia fondează, în sistem Raiffeisen, Reuniunea de împrumut și 

păstrare, prima casă de credit cu sediul în localitate. În 1909, la Șercaia își desfășurau 

activitatea șapte comercianți și patru reuniuni, erau cinci prăvălii, trei mori, doi cărămidării, o 

țiglărie și se țineau trei bâlciuri pe an. Acesta este anul în care sașii din localitate fondează 

Societatea economică pentru fabricarea spirtului121. 

În acest moment, aproximativ nouă zecimi din terenul arabil al Șercaiei se afla încă în 

posesia comunității săsești. În 1903, prin eforturile medicului de plasă Pompeiu German, ia 

ființă banca „Șercăiana”, specializată în acordarea de credite ieftine românilor pentru 

cumpărarea de terenuri cultivabile și pe activități conexe prin care să obțină trecerea 

posesiunilor săsești în proprietatea acestora. În pofida eforturilor comunității săsești, acțiunile 

băncii sunt de succes. Dacă numai ceva mai mult de 100 de juguri de pământ sunt cumpărate 

până în 1912, an în care banca își achiziționează un nou sediu central, după aceea se observă 
                                                      
116Băjenaru 2013a, p. 398. 
117Machat 1995, p. 314. 
118Maior 2010, p. 91-92. 
119Băjenaru 2016, p. 133, 142. 
120Maior 1910, p. 126-127. 
121Băjenaru 2016, p. 154, 157, 160, 171; Maior 1910, p. 127-128. 
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o trecere accelerată a terenurilor în proprietatea românilor 122 .Lista meseriașilor – și 

specialiștilor – de etnie română activi în Șercaia începuturilor de ani 1920 este elocventă 

pentru domeniile în care pătrunseseră aceștia: Nicolae Boeriu, avocat; Iuliu Decianu, avocat; 

Hariton Pralea, avocat; Teodor Văleanu, lemnar; Horațiu Langa, cojocar; Petru Maier, 

croitor; Gheorghe Taflan, curelar; George Prună, fierar; Nicolae Prună, funier; Constantin 

Jubenița, pantofar; Ambrosie Roșca, pantofar; Mihaiu Negruț, rotar; Corneliu Maier, tâmplar; 

Sofron Pora, tâmplar. Continua să funcționeze „Șercăiana” pe lângă care mai sunt 

înregistrate, ca afaceri românești, fabrica de ulei a lui Gh. Popa și cooperativa „Vulturul”.123 

Referitor la continuitatea obiceiurilor tradiționale, trebuie notat că, la începutul anilor 

1990, Șercaia încă mai era cunoscută ca un centru original de producție ceramică124. 

Conscripțiile de secol XVIII plasează și Hălmeagul în categoria așezărilor al căror pământ 

are o fertilitate medie sau moderată. Predomina cultura ovăzului și se menționa că pășunile și 

pădurile nu sunt de ajuns125. La 1850 șeptelul Hălmeagului consta din 522 bovine și 377 

cabaline126.Din 1856, începe să funcționeze, cu întreruperi, bâlciul din Hălmeag127 iar la 1857 

în sat sunt înregistrați 3 preoți, 208 proprietari de pământ, 105 muncitori necalificați și 93 de 

zilieri 128 . La aceeași vreme, locuitorii Hălmeagului sunt descriși ca fiind gospodari 

sârguincioși, dulgheri, zidari și mari comercianți de cânepă129. Dieta lor includea mult pește 

și erau vestiți ca pescari și vânători130. 

La Vad, în 1713, sunt consemnate 5 gospodării de boieri, 20 de gospodării de iobagi și 7 

de zilieri. 30 de iobagi erau fugiți și 46 de sesii boierești erau părăsite131. În 1714 iobagii din 

Vad ai contelui Mikes lucrau pentru stăpânul lor 3 zile pe săptămână132 situație bună, pe alte 

domenii fiind obligați să lucreze toată săptămâna, cu excepția duminicii. 

În 1721-1722 producția satului era de 641 clăi de grâu și secară, 288 clăi de ovăz, orz și 

alac, 34 clăi de mei și 41 clăi de cânepă; erau 137 capete de bovine, 22 de cai și 76 de oi și 

capre. Se consemnează în Vadera o singură moară133, dar trei cazane de fiert rachiul. Fructele 

                                                      
122Băjenaru 2016, p. 171; Maior 1910, p. 127-128; Vlaicu 1923a, p. A25. 
123Vlaicu 1923b. 
124Stegeran 1991, p. 149. 
125Băjenaru 2013a, p. 131-132, 143, 148. 
126Băjenaru 2013a, p. 409. 
127Băjenaru 2013a, p. 156. 
128Băjenaru 2013a, p. 396. 
129Csáki 2012, p. 152. 
130Maior 1910, p. 100-101. 
131Băjenaru 2013a, p. 47-48, 113. 
132Băjenaru 2013a, p. 80. 
133Băjenaru 2013a, p. 151, 405-408. 
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erau de bază în producția acestuia, în 1750 menționându-se chiar în mod expres că „nu se 

face aici vreun rod al viilor și ca urmare nu există nici preț al mustului”134.  

Conscripțiile de secol XVIII plasează Vadul în categoria așezărilor al căror pământ are o 

fertilitate medie sau moderată, și consemnează că agricultura era axată pe ovăz și secară. 

Satul avea păduri bogate, bune pentru a da atât lemn de foc cât și de construcție. De altfel 

conscripția menționează că principalele mărfuri pe care le aducea Vadul pe piață erau 

animalele, lemnele de foc și cele de construcție135. 

În 1758, Vad nu se afla sub administrația fiscului, fiind proprietatea privată a văduvei 

baronului Naláczi József. În 1766, Vad devine sat grăniceresc136, statut pe care-l va păstra 

până la desființarea acestei categorii juridice, în 1851. Iobagii înrolați urmau să fie 

împroprietăriți „proporţional cu numărul membrilor lor de familie, cu sesii (moşii 

grănicereşti-n.n.) în suprafaţă de cel puţin 15 iugăre (circa 8,63 ha-n.n.), care se puteau 

moşteni doar pe linie bărbătească şi din roadele cărora trebuia să se susţină ei şi familiile 

lor”. 137 Pădurile, iazurile, pășunile și munții rămâneau în devălmășie. În mod suplimentar, 

grănicerii erau scutiți de robotă și munci – cu excepția celor militare, precum și de toate 

taxele, cu excepția a patru din ele (capitația, taxa pe vite, cea comercială și cea pe clădiri), 

acestea plătite însă numai la nivel de două treimi.  

Cum grănicerii erau plătiți numai pe durata în care serveau activ, economia satului a 

continuat să se bazeze pe agricultură și creșterea animalelor. Astfel la 1850, în Vad erau 83 

de cai și 925 de vite138. După desființarea regimentelor, locuitorii își continuă activitățile 

tradiționale. Astfel, la 1857 în sat sunt înregistrați 1 preot, 215 proprietari de pământ și 22 de 

zilieri139 iar în 1900 se fondează casa de credit Unirea, cu un capital social de 40000 de 

coroane140. 

  

                                                      
134Băjenaru 2013a, p. 145-147. 
135Băjenaru 2013a, p. 130, 132, 148, 155. 
136Băjenaru 2013a, p. 91, 182. 
137Faraon & Faraon 2016, p. 308. 
138Băjenaru 2013a, p. 198, 201. 
139Băjenaru 2013a, p. 398. 
140Băjenaru 2016, p. 171. 
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Pentru finalul perioadei istorice, semnificative sunt recensămintele chiaburilor, efectuate 

în primele decenii ale regimului comunist, ce pomenesc de cârciumi, prăvălii, camătă etc.141 

 

 

 
Situația gospodăriilor chiaburești din comuna Șercaia la 1 ianuarie 1960 

(după Faraon 2020, p. 183) 

  

                                                      
141Faraon 2020, cu detalii suplimentare. 
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Considerăm demnă de a fi prezentată în legătură cu ocupațiile tradiționale și această sursă 

istoriografică mai puțin obișnuită, înscrisă pe un gard din Hălmeag, care prezintă situația 

animalelor pentru anii 1960 și 1961.    
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7. EVOLUȚIA TERITORIULUI ADMINISTRATIV ȘI INTRAVILAN 

Teritoriul administrativ al actualei comune Șercaia este descendentul a trei unități 

administrative distincte, fiind format prin contopirea hotarelor Șercaiei, Hălmeagului și 

Vadului, fiecare dintre ele formând o unitate distinctă încă din perioada medievală. În baza 

informațiilor disponibile, începând din epoca modernă, limitele acestor hotare au fost relativ 

stabile – sunt numai puține mențiuni despre dispute teritoriale, precum cea din 1535 dintre 

Șercaia și Mândra sau cea din 1803 dintre Hălmeag și Felmer. 

Spre diferență de alte cazuri, vechile limite teritoriale s-au păstrat și după comasarea celor 

trei teritorii într-o singură comună la 1968, modificările înregistrate de hotarul cu comunele 

învecinate fiind de foarte mici proporții. 

 

 
 

Vechile comune aflate în prezent în compoziția comunei Șercaia 
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8. EVOLUȚIA REGLEMENTĂRILOR EDILITARE ŞI URBANISTICE 

Reglementările edilitare și urbanistice au avut un traseu sinuos, condiționate fiind de 

evoluția concepțiilor pe parcursul secolelor și de natura diferită a așezărilor.  

Datorită incertitudinilor privind originile lor, nu se poate stabili dacă, inițial, în tradiția 

„franconă” a sașilor, vreuna dintre așezări a fost dispusă liniar, cu gospodăriile îngrămădite 

unele în altele, pe parcele înguste142.  

 
Gospodării tradiționale de tip francon – reconstituire grafică. 

Așezările săsești din evul mediu ofereau o imagine similară (după Hülsemann 2014) 

 

În mod sigur acesta nu a fost cazul la Vad, datorită componenței sale etnice, încă de la 

fondare covârșitor românești, dar până și aici influența arhitecturii săsești, dezvoltate din cea 

„franconă” și apoi maturată ca urmare a edictelor din perioada austriacă, s-a făcut puternic 

simțită. În orice caz, chiar și acolo, se observă în prezent rezultatul unei serii de reglementări 

emise pe parcursul secolelor, ce au construit pe urbanismul tradițional, pentru a preveni 

pericolul incendiilor, atacurilor etc. Din ce a supraviețuit până în zilele noastre, se poate 

afirmă că deja în secolul XIX toate cele trei localități aveau imobilele așezate pe parcele 

destul de înguste, cu frontul construcțiilor la stradă, predominând casele subțiri, desfășurate 

în adâncime, cu două ferestre pe latura dinspre uliță și cu acoperiș în două ape, peste un 

fronton triunghiular, ne-teșit. 
                                                      
142Hülsemann 2014, p. 4. 
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Ca să refacem peisajul urbanistic al localităților la sfârșitul epocii moderne,notabile sunt 

informațiile din recensămintele din primii ani ai secolului XX. Fără a intra în detalii, la 

recensământul din 1900 cam un sfert – 5811 din 20479 – din casele din comitatul Făgărașului 

erau de cărămidă sau piatră, iar dintre acestea aproape jumătate se aflau în plasa Șercaia; 

puțin numeroase – 164 – casele de lut sau chirpici, cu fundație de piatră sau cărămidă, erau o 

particularitate a plasei Șercaia, numai câteva putându-se găsi înafara ei. Numai zece ani mai 

târziu acest tip de locuință este mult mai răspândit, în plasa Șercaia – ca și în întreg comitatul 

– înmulțindu-se însă construcțiile de lut sau chirpici fără fundații de materiale sau stabile. 

Plasa continuă să conducă în privința clădirilor de zidărie și deține cam o treime din cele 

15887 acoperișuri de țiglă, ardezie sau tablă de pe teritoriul comitatului143. 

În continuare o să încercăm să prezentăm evoluția edilitar-urbanistică a celor trei localități 

printr-o succesiune de hărți, începând din secolul XVIII și până în secolul XX, considerând 

că rezultatele aplicării (sau neaplicării) reglementărilor sunt mult mai relevante decât 

reglementările ca atare. 

 

ȘERCAIA 

Șercaia reprezintă un caz deosebit de elocvent pentru amestecul de elemente ce a dus la 

apariția urbanismului local. Începând de prin secolul XVIII, localitatea era împărțită între 

cartierul săsesc (În Sat) și mahalaua românească, devenită apoi cartierul românesc-rom (Peste 

Vale). Partea săsească era la rândul ei împărțită în patru vecinătăți, corespunzând 

principalelor ulițe – Altgase(str. Oltului), Vordergasse (Centrul), Obergasse (str. Principală) 

și Mühlgasse (str. Morii cu str. Vadului)144. 

Această împărțire a fost așa de bine împământenită încât, la începutul anilor 1940, încă se 

menționa căla „Șercaia, situarea e atât de clară, încât nu numai Țiganii constitue un cartier 

special, dar toate neamurile de aici au acest caracter: de o parte a apei locuesc Sașii; de alta 

Românii și Țiganii. Cartierul Țigănesc, după cum se vede, e cu totul periferic și împins spre 

apă, populând zăvoiul. Influența germană se impune la toți deopotrivă. Până încât și Țiganii 

din partea locului sunt organizați după model german: în „zecia III-a” – care e o vecinătate de 

felul celorlalte întâlnite între Sași. Au și o tablă în formă de inimă, cu un cuiu împlântat 

deasupra, de care se leagă ordinul ce li se comunică. Tabla trece din casă în casă.”145 

  
                                                      
143Băjenaru 2016, p. 102. 
144Machat 1995, p. 315. 
145Chelcea 1944, p. 151. 
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A. RIDICAREA IOSEFINĂ (1769-1773) 

 
În a doua jumătate a secolului XVIII, Șercaia deja apare constituită din cartiere cu o 

structură foarte diferită. Pe brațul drept, sunt cele două ulițe principale (str. Principală și str. 

Oltului), ce se întâlnesc în „L” la biserică, cu încă o uliță (str. Vadului), ce pornește către sud. 

La est de aceste trei ulițe, și de-a lungul celei orientate est-vest, sunt gospodării cu grădini 

mari, ce se întind în periferia satului. Între această zonă și râu se află gospodării înghesuite, 

cu puțină grădină sau, frecvent, fără nici un fel de grădină, posibil rezultate prin parcelarea 

loturilor originare. Urmează apoi o veritabilă insulă, rezultată din bifurcarea Șincăi, unde se 

află un nou grup de gospodării înghesuite și un nucleu de grădini. În prezent insula a dispărut, 

brațul ei stâng continuând să curgă ca p. Șercaia iar cel drept devenind str. Morii. În rest, s-a 

menținut inclusiv poziția morii, așa cum apare pe hartă, dar podul de lemn din aval de ea a 

dispărut, pierzându-și funcționalitatea. La acea epocă, era însă singurul pod propriu-zis de la 

Șercaia pentru a trece Șinca – în celelalte puncte putem presupune treceri prin vaduri sau 

diferite alte amenajări.  

Pe brațul stâng al râului, cartierul românesc / rom apare ca o aglomerare de locuințe de-o 

parte și de alta a unui braț al drumului ce duce la Mândra. Cele mai multe au o mică grădină, 

altele numai curte iar un grup de cinci clădiri alăturate apare ca fiind lipsit și de aceasta.  



78 
 

 

B. RIDICĂRILE FRANZ-IOSEFINE ȘI FRANCESCO-JOSEFINE (C. 1873 – C. 1889) 

 
Ridicarea Franz-Iosefină 

 

 
Ridicarea Francesco-Iosefină (1:75000) 
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Ridicarea Francesco-Iosefină (1:25000) 

 

Față de situația din secolul XVIII, hărțile din a doua jumătate a secolului XIX nu arată 

schimbări majore în partea de pe malul drept – săsească – a Șercaiei. Aceasta s-a prelungit 

puțin către est iar în capătul de nord au apărut o nouă moară și, peste drum de ea, cimitirul 

evanghelic, dar acestea sunt singurele schimbări mai importante ale urbanismului zonei. În 

schimb se observă schimbări considerabile în partea de pe malul stâng a Șercaiei, ce s-a 

organizat și a format o tramă stradală veritabilă, deși gospodăriile continuă să fie înghesuite, 

lipsite de grădină sau chiar și de o curte propriu-zisă. Desigur, impresia pe care o lasă hărțile 

de epocă este oarecum înșelătoare, diferențele fiind notabile în comparație cu gospodăriile 

săsești. Principala deosebire care se observă este însă apariția celor două biserici: Sf. 

Gheorghe (greco-catolică) și, puțin mai la est, acum dispăruta biserică ortodoxă. A apărut și 

cimitirul, situat însă nu pe locul actualului cimitir românesc ci la vest de el, într-o zonă în 

prezent neutilizată. Nu mai este utilizat nici cuptorul de cărămidă aflat și mai la vest de 

acesta, către actualul EUROPIG S.A. Deși se află în afara zonei vizibile pe acest segment de 

hartă, ridicarea Francesco-Iosefină 1:25000 figurează și ferma de stat înființată pentru 

promovarea creșterii bivolilor, în prezent stațiune de cercetare și creștere a bubalinelor. 
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HĂLMEAG 

 

A. RIDICAREA IOSEFINĂ (1769-1773) 

 
Hălmeag apare în a doua parte a secolului XVIII cu o formă deja ușor de recunoscut. 

Biserica se află în centru, în mijlocul unui spațiu înconjurat de ulițe, din care radiază toate 

celelalte principale căi de comunicație din interiorul satului. Dincolo de acest nucleu, se 

observă că dezvoltarea acestuia s-a făcut mai mult de-a lungul drumului de la Felmer la Șona 

și deja începuse să urce pe deal, formând viitoarea str. Géckeny. Pericolul inundațiilor este 

probabil să fi contribuit la această direcție de dezvoltare, dar, pe latura de sud a nucleului 

central, apare cartierul românesc– o mare concentrație de gospodării la care meandrul Oltului 

efectiv curge prin curtea din spate. În cadrul acestei categorii se află și cele de pe str. Surgiov, 

la acea vreme o fundătură, drumul către malul stâng al Oltului aflându-se mai la est, în 

dreptului actualului De576/2. 

Casele sunt de zidărie, aproape toate au grădină iar majoritatea au și șură sau alte acareturi 

în spatele curții. Excepția o constituie un grup de clădiri situate central, corespunzător zonei 

ocupate în prezent de căminul cultural, școală, muzeu și poștă.   
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B. RIDICĂRILE FRANCESCO-IOSEFINE (SEC. XIX) 

 
Ridicarea Franz-Iosefină 

 

 
Ridicarea Francesco-Iosefină (1:75000) 
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Ridicarea Francesco-Iosefină (1:25000) 

 

Hărțile din a doua parte a secolului XIX arată un Hălmeag ce s-a extins în mod 

considerabil, îndeosebi de-a lungul str. Felmer și str. Géckeny, dar și în alte direcții. Nucleul 

central al satului este acum bine definit, cu cele două biserici ale sale, dar s-a extins către 

vest, apărând o noua insulă de locuire, separată de linia gospodăriilor de pe str. Principală 

printr-o uliță ce trecea prin zona actualei noi biserici ortodoxe. 

Niciuna dintre hărți nu marchează un cimitir distinct, înmormântările continuând să fie 

efectuate în curtea bisericilor. În schimb oferă o imagine foarte interesantă asupra 

schimbărilor suferite de sistemul de poduri și mori, fiecare hartă fiind martor al unui moment 

anume din schimbările survenite în contextul construirii podului de peste Olt – prima arată 

numai trecerea de la morile vechi, a doua podul construit, cu trecerea și morile vechi în 

funcțiune, iar ultima arată dispariția acestora. Deși nu se vede în segmentul de hartă, morile 

doar s-au mutat la capul sudic al podului. Ce se observă, este transformarea meandrului, 

insula din interiorul lui fiind integrată luncii de pe malul stâng iar cursul Oltului împins către 

coastele Hălmeagului. Ulterior cursul apei va fi din nou modificat, unele clădiri ale 

Hălmeagului de azi stând în albia de secol XIX a Oltului. 



83 
 

VAD 

 

A. RIDICAREA IOSEFINĂ (1769-1773) 

 
Ridicarea Iosefină prezintă Vadul în perioada în care era sat grăniceresc. Comparativ cu 

urbanismul Șercaiei și Hălmeagului, se observă modul de organizare românesc al așezării, 

parțial cu locuințe în curți fără grădină, aceasta aflându-se în spatele curții, parțial cu clădiri 

aflate departe de stradă, în mijlocul grădinii. Primul stil predomină pe cele două ulițe 

principale ale satului, al doilea în periferie și în Peste Vale. Forma parcelelor este frecvent 

neregulată iar trama stradală include o serie de ulițe ce vor dispărea ulterior, o dată ce 

așezarea capătă o formă mai organizată. 

Se observă biserica, în centrul satului, și cimitirul, în capătul său de nord-est, dar și mai 

multe troițe – una în sat, la intersecția dintre str. Principală și str. Podului, două pe drumul 

către Mândra și alte două pe drumul către Perșani. Cele două mori sunt și ele bine marcate, 

una la sud de sat, cealaltă la nord de el, ambele pe fire de apă (canale?) din apropierea Șincăi, 

nu pe albia principală. 
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B. RIDICĂRILE FRANCESCO-IOSEFINE (SEC. XIX) 

 
Ridicarea Franz-Iosefină 

 

 
Ridicarea Francesco-Iosefină (1:75000) 
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Ridicarea Francesco-Iosefină (1:25000) 

 

În a doua parte a secolului XIX, Vadul apare cu o structură mai densă, împrumutată din 

urbanismul austriac, ca urmare a edictelor emise în această perioadă și a ridicării nivelului de 

cultură al așezării. Trama stradală a fost simplificată, multe ulițe secundare dispărând, dar 

este dificil de spus dacă cele păstrate și-au menținut traseul sau au fost îndreptate, într-o 

încercare de a semăna unei rețele hipodamice.  

Biserica și-a păstrat locația, dar cimitirul s-a mutat din locul său de secol XVIII, ocupat de 

locuințe, pe marginea drumului către Perșani, unde se află și acum. Troițele continuă să fie o 

prezență marcantă, celor de pe drumurile ce porneau către est și vest alăturându-li-se acum o 

pereche ce flanca zona fostului cimitir, la ieșirea către nord, și o alta în sud, pe drumul către 

Ohaba, astfel încât toate intrările în sat erau marcate cu cruci. Cea din mijlocul satului nu mai 

este marcată, dar aceasta s-ar putea datora numai convențiilor topografice. 

Cele două mori sunt o prezență persistentă în peisaj, iar cea mai recentă hartă le adaugă și 

cărămidăriile (Z.S.) din apropierea satului. Notabil este faptul că drumul către sud nu mai este 

în continuarea str. Principale și apoi pe brațul drept al Șincăi, ci în continuarea str. Mici, și 

apoi pe brațul stâng, precum și apariția podurilor de peste Șinca, mai întâi cel din aval, apoi și 

cel din amonte, structuri necunoscute în secolul XVIII.  
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9. EVOLUȚIA TRAMEI STRADALE ȘI A PARCELARULUI 

Conform reconstituirilor rețelei de drumuri medievale, Șercaia a prosperat datorită 

amplasării sale cruciale pe marele drum de la Sibiu la Brașov, ce, pornind din metropola Țării 

Bârsei, trecea prin Ghimbav, apoi Codlea, Drumul Sașilor, Vad, Șercaia după care, pentru a 

ajunge în capitala occidentală a sașilor, o lua fie pe vechiul drum roman, ce traversa Oltul la 

Făgăraș, fie pe la sud de râu. Acest din urmă drum, ce străbătea satele românești din Țara 

Făgărașului, este menționat pentru prima dată în 1534, și frecvent poartă în izvoarele 

documentare denumiri pentru „drumul țării” sau „drumul mare”.  

O variantă unea Vad și Brașov prin pasul de sub Măgura Codlei. O altă ramificație se 

îndrepta de la Șercaia și Vad prin Șinca Veche și Șinca Noua către Poiana Mărului, iar de 

acolo mai departe către Tohanul Vechi, Zărnești și Holbav iar o a treia urca către Podișul 

Târnavelor. În privința drumului mare ce unea Țara Bârsei cu Sibiul, este o presupunere 

rezonabilă că acesta era cel unde se încasa vama de trecere prin terra Blacorum de care au 

fost scutiți cavalerii Ordinului Teuton în 1222146. 

Dacă din punct de vedere general aceste afirmații sunt corecte, detaliile au variat mult pe 

parcursul secolelor. Pentru a ne limita numai la ultimele veacuri, putem observa că la 1799 

drumul principal ce pornea din Făgăraș către est se bifurca după Mândra, o ramură luând-o în 

susul Oltului, ocazie cu care se oprea în Șercaia, iar alta ajungând în Vad după ce trecea prin 

Toderița, și apoi continuând prin Perșani către Brașov. Mai detaliată, dar întocmită cu câteva 

decenii mai înainte, harta ridicării Iosefine arată drumul de poștă – dar nu și drumul mare – 

trecând prin Șercaia – singurul oficiu poștal – între Făgăraș și Perșani.  

La 1912, când deja rețeaua de drumuri actuale era destul de bine stabilită, se observă cum 

Vadul își pierduse din importanță, ajungând pe o ramură a drumului principal, iar Toderița 

nici nu se mai afla pe el. Apăruse și calea ferată, inaugurată în 1908. 

Interesant este faptul că, la 1912, legătura cu Hălmeagul se făcea în continuare numai 

printr-un drum de importanță secundară, nici măcar figurat pe hartă, deși între timp se 

construise podul de peste Olt. Aceasta reflectă îndelungata realitate istorică, comunicațiile 

dintre Șercaia și Hălmeag fiind întotdeauna dificile și de importanță secundară, acesta 

aflându-se pe drumul ce mergea de-a lungul malului drept al Oltului, de la Crihalma la Galați 

sau Felmer. 

                                                      
146Busuioc-von Hasselbach 2000b, p. 15, 80; Lukács 1999, p. 39. 
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Detaliu din Elenchus singularum in i. Districtu Fagarasiensi existentium possessionum A., cu 

rețeaua de drumuri la 1799 (maps.hungaricana.hu) 

 

 
Detaliu din Fogaras vármegye átnézetivázlata, cu rețeaua de drumuri de la 1912 

(maps.hungaricana.hu) 
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Evoluția tuturor celor trei localități a fost influențată de aceste drumuri majore. Astfel, 

Șercaia s-a format în baza drumului est-vest ce venea de la Făgăraș și continua spre Perșani 

sau în susul Oltului. Acesta a fost scheletul str. Principale, cu parcelele distribuite către est de 

la vadul Șincăi, unde se afla biserica. Tot de acolo pornea în aval și str. Oltului, îndreptându-

se către cel de al doilea vad. Aceste două ulițe, ce se întâlneau în „L” la biserică, reprezintă 

scheletul istoric al Șercaiei vechi, dar sunt ele însăși numai o fază intermediară în evoluția ei, 

după cum indică împărțirea localității pe vecinătăți – Vordergasse (Centrul), Altgase(str. 

Oltului), Obergasse (str. Principală) și Mühlgasse (str. Morii cu str. Vadului). Existența 

Centrului ca o vecinătate distinctă sugerează că acesta a fost nucleul de bază, extins ulterior 

cu vecinătățile de pe str. Oltului și str. Principală, și abia târziu cu vecinătatea de sud. 

 

 
Evoluția istorică a localității Șercaia: galben – c.1770; roșu – expansiune până către 

sfârșitul secolului XIX; albastru – expansiune până în a doua parte a secolului XX; hașurat – 

vechiul cimitir românesc. 
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Parcelarul istoric conține și el indicii în această direcție. Astfel, parcelele regulate, de mari 

dimensiuni se întâlnesc mai ales pe str. Principală și pe str. Oltului în timp ce pe str. Morii și 

str. Vadului acestea tind să fie neregulate. În orice caz, în pofida reglementărilor impuse, 

țesutul istoric al așezării a făcut ca lățimea dinspre stradă a parcelelor să rămână variabilă. 

Zone unde aceasta este mai puțin fluctuantă sunt latura nordică a str. Principale, unde 

măsoară între 15 și 20 m, și jumătatea de sud a str. Oltului, cu deschideri către stradă de 10-

15 m147. Deja bine stabilite în a doua parte a secolului XVIII, limitele cartierului săsesc al 

Șercaiei nu vor experimenta decât modificări minore până în secolul XX, și mai ales în a 

doua lui parte, când deja fundalul istoric și etnic este profund diferit. 

 

 
Evoluția istorică a tramei stradale din Șercaia: negru – a doua parte a secolului XVIII;  

roșu – secol XIX; punctat – drumuri dispărute. 

                                                      
147Machat 1995, p. 316-317. 
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Dincolo de vale, cartierul românesc s-a format și el în baza drumului principal, dar spre 

diferență de jumătatea săsească, cu ulițele ei lungi și cât mai drepte cu putință, cele șase ulițe 

ale zonei românești, la care se adăuga ulița din vale a țiganilor, nu au încercat să obțină 

același efect, dezvoltându-se în mod natural din cărări ondulate. Nucleul acestei dezvoltări l-a 

constituit aria ocupată în prezent de biserica greco-catolică, până în dreptul actualei pepiniere. 

De la acest nucleu de secol XVIII, zona locuită de români s-a extins în secolul următor către 

nord și vest, crescând de mai mult de patru ori față de cât era, ca urmare a creșterii populației, 

dar și adoptării de obiceiuri săsești, la începutul secolului XX ulițele cartierului românesc din 

Șercaia fiind descrise mai îngrămădite decât cele din cartierul săsesc, „dar masive față de cele 

din satele pur românești”.148 

Datorită importanței pe care a avut-o Șinca în evoluția localității, nu se poate ignora 

subiectul punctelor de trecere peste ea – vaduri și poduri. În secolul XVIII, harta Iosefină nu 

indică decât existența unui singur pod, peste brațul drept al Șincăi – ce la acea vreme forma o 

insulă, parte a cartierului săsesc – puțin în aval de moară, în dreptul școlii actuale. Nu era nici 

un pod peste brațul stâng, și nici peste cel drept în celelalte puncte de trecere, respectiv cele 

două vaduri principale – cel de mai jos de biserica evanghelică, unde este acum podul, și cel 

din capul satul, unde sunt acum unitățile agricole – și cele trei secundare – cel aflat între 

vadurile principale, cel de pe locul actualului pod al str. Principale și cel ce traversa numai 

brațul drept în capul de sus al satului, cam în dreptul căii ferate. Abia în secolul următor își 

face apariția podul de la vadul principal, dar celelalte treceri rămân tot neamenajate. 

De fapt, către sfârșitul secolului XIX, dispare și podețul de la moară, rezultat al desecării 

brațului drept al Șincăi, a cărui traiectorie încă se păstrează în str. Morii și în potecile ce 

șerpuiesc pe fosta insulă. Oricum, aceasta nu este nici pe departe singura modificare pe care a 

suferit-o râul. La jumătatea secolului, unul din meandrele sale pătrundea adânc în triunghiul 

delimitat astăzi de calea ferată și Băluș iar altul șerpuia pe lângă actual latură de nord-vest a 

unităților agricole, pentru a menționa numai două cazuri mai ușor de identificat în funcție de 

reperele actuale.  

La începutul secolului XX Șercaia este descrisă ca o localitate modernă, cu străzi largi și 

drepte, case mai mult de zid – cu excepția celor de lemn din țigănie, îndreptățită să se 

considere un orășel. Șercaia de astăzi a păstrat mult din acest aspect de epocă, și și-a 

conservat trama istorică stradală, dar unitatea ansamblului a avut totuși de suferit în perioada 

recentă, chiar dacă majoritatea intervențiilor anistorice au avut loc asupra zonelor periferice. 

                                                      
148Maior 1910, p. 10-11. 
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Aspectul istoric s-a menținut mult mai bine la Hălmeag, sat care s-a dezvoltat dintr-un 

nucleu care cel mai probabil corespunde movilei pe care se află și în prezent biserica 

evanghelică. Drumul mare de pe malul drept al Oltului trecea chiar pe la poalele movilei, ce 

era astfel bine amplasată nu numai pentru a-l controla, dar și pentru a fi ferită de inundațiile 

periodice ale Oltului. Dacă movila corespunde cu locația faimosului castrum Almagi sau nu, 

nu se poate determina, dar în mod sigur a fost locația bisericii pe parcursul ultimelor secole. 

Așezarea s-a dezvoltat pe de o parte concentric față de movila bisericii, iar pe de altă parte 

de-a lungul drumului pe la picioarele ei, în prezent definit ca str. Mare de la movilă spre est și 

str. Principală de la movilă spre vest. Aceasta din urmă, probabil încă de timpuriu, se ramifica 

la ieșirea din sat, pentru a o lua către Șona, respectiv Felmer. O dată cu extinderea treptată a 

zonei locuite, construcții s-au făcut pe ambele laturi ale bifurcației, rezultând cele două străzi 

actuale. Având în vedere cifrele foarte mici înregistrate în secolul XVI pentru populația 

Hălmeagului, această expansiune s-ar cuveni datată cândva în secolele XVII-XVIII iar 

ramificarea către terasa nordică, prin str. Géckeny,mai degrabă în acesta din urmă. 

Zona din jurul movilei bisericii a fost probabil însă populată foarte devreme, formându-se 

astfel viitorul cartier românesc, mai degrabă, o versiune timpurie a acestuia, zona nefiind la 

fel de bine protejată împotriva inundațiilor și schimbărilor cursului Oltului. 

 

 
Evoluția istorică a localității Hălmeag:  

galben – c.1770; roșu – expansiune până către sfârșitul secolului XIX. 
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Aceste schimbări datorite modificării cursului Oltului sunt sesizabile mai ales în partea de 

sud-vest a satului, unde se află în prezent cimitirul ortodox. Către jumătatea secolului XIX, 

meandrul curgea mai la est de poziția sa actuală, ajungând în zona unde acum limita 

intravilanului cotește abrupt spre nord, iar casele de la sud de cimitir au fost construite efectiv 

în vechea albie a Oltului. Dacă linia acestuia s-a retras de la est către vest, în schimb a 

înaintat mult de la sud către nord, vechiul curs venind prin partea cealaltă a cotei de nivel 430 

și apropiindu-se atât de mult de terasa satului numai ca urmare a lucrărilor de sistematizare 

din a doua parte a secolului XIX. Anterior acestora, meandrul vizibil pe harta de mai jos, în 

extremitatea stângă, nici măcar nu exista. 

Secolul XIX este și perioada în care Hălmeagul cunoaște ultimele expansiuni majore ale 

intravilanului, construcțiile având loc îndeosebi pe str. Felmer și str. Géckeny, mai puțin în 

capătul de est al localității. Tot de acum datează ulița ce unește str. Géckeny cu centrul de la 

movila bisericii. Alte transformări au loc în capătul de sud, pe de o parte datorită 

modificărilor de traseu ale Oltului, pe de alta datorită construcției podului, ceea ce face ca 

actuala str. Surgiov să se dezvolte în arteră principală, luând locul str. Kabal. În perioada 

următoare, construcțiile noi sunt puține, Hălmeagul înregistrând un declin demografic, 

reflectat în abandonarea multor gospodării construite în sec. XIX pe str. Felmer în principal. 

 

 
Evoluția istorică a tramei stradale din Hălmeag: negru – a doua parte a secolului XVIII;  

roșu – secol XIX; punctat – drumuri dispărute. 
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Evoluția istorică a localității Vad:  

galben – c.1770; roșu – expansiune până către sfârșitul secolului XIX. 

 

În privința Vadului, acesta s-a dezvoltat pe axa formată de drumul de la Șercaia către sud – 

actuala str. Principală – la intersecția acestuia cu drumul de la Făgăraș la Perșani – actualele 

str. Gării și str. Peste Vale – profitând de existența vadului de peste Șinca. În secolul XVIII 

acesta era flancat de încă două vaduri, unul pe locul actualei str. Mici, celălalt în aval, 

aproximativ în capătul intravilanului actual. În secolul XIX toate trei vadurile au fost dotate 

cu poduri, iar alte poduri au fost amenajate peste firele de apă de la moara de sud, ce și-a 

păstrat locația cel puțin pe durata acestor două veacuri. În prezent urmele morii au dispărut, 

dar poate fi localizată pe DN73A, aproximativ în dreptul km 64+129. 
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Evoluția istorică a tramei stradale din Vad: negru – a doua parte a secolului XVIII;  

roșu – secol XIX; punctat – drumuri dispărute. 

 

În sat, încă din secolul XVIII, axa principală era dublată de axa secundară a str. Mici, 

ambele ulițe având gospodării și pe o parte și pe cealaltă și flancând biserica, ce se afla în 

centrul localității propriu-zise. Peste Vale exista deja, în limite apropiate celor viitoare, dar 

consta în principal din grădini, numai cu câteva case risipite, spre diferență de satul propriu-

zis, în care gospodăriile tindeau să fie grupate la stradă și să vină una în succesiunea alteia. 

În secolul XIX, satul se extinde aproape în toate direcțiile, fără însă a-și schimba în mod 

notabil structura. Principalele modificări sunt mutarea cimitirul din colțul de nord-est al lui pe 

poziția lui actuală și apariția gării, în primul deceniu al secolului XX. 
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10. EVOLUŢIA FONDULUI CONSTRUIT 

Prezentăm în continuare principalele elemente ale fondului construit din cele trei localități 

ce compun comuna: Șercaia, Hălmeag și Vad. 
 

10.1. ȘERCAIA 

Datorită evoluției ei istorice, Șercaia s-a dezvoltat ca o localitate cu două nuclee. Cel de pe 

malul drept, săsesc, unde s-au ridicat și principalele clădiri edilitare, și cel de pe malul stâng, 

românesc și rom. Primul dintre ele este și cel mai vechi, nucleul de pe malul stâng formându-

se în mod coerent abia în secolul XVIII. 

 

 
Vedere aeriană dinspre sud-vest asupra cartierului săsesc al Șercaiei 

(www.siebenbuerger.de) 
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10.1.1. ARHITECTURA EDILITARĂ 

Fiind centru de plasă, în primii ani ai secolului XX Șercaia avea subprefectură, judecătorie 

de ocol, cadastru, patru cabinete de avocat, un administrator domenial, medic de cerc, 

veterinar, farmacie, două oficii silvice, unul de stat și altul județean, post de jandarmi, poștă-

telegraf, gară, o biserică evanghelic-luterană, una greco-catolică și una ortodoxă, o școală 

evanghelică, una greco-catolică și una de stat etc.149 

Învățământul în limba germană are o lungă tradiție, după 1429 instituțiile de învățământ 

răspândindu-se iute în mediul săsesc. La Șercaia școala este atestată abia la 1556, când apare 

ca fiind condusă de un ludirector150. Fondarea ei târzie, în prima parte a secolului XVI – 

recensămintele din jurul anului 1500 nefăcând mențiune de vreun profesor – se explică prin 

circumstanțele istorice, Șercaia devenind posesiune a Brașovului abia în anii 1470. 

 

 
Nucleul istoric al comunității săsești din Șercaia, în jur de 1900. De la stânga la dreapta, 

casa parohială, turnul, biserica evanghelică, școala veche și casa cantorului. În prezent, 

ultimele două au dispărut (după Maior 1910) 

                                                      
149Maior 1910, p. 22, 128, 131. 
150Drotleff 2013; Faraon 2010, p. 105. 
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În 1831 se ridica localul vechii școli, ce servea și ca reședință pentru profesori. Camerele 

acestora erau la etaj, sălile de clasă aflându-se la parter. Pe parcurs, etajul a fost însă și el 

convertit în săli în clasă, cei mai mulți profesori având casele lor sau fiind cazați la Casa 

Predicatorului, ce era mult mai bine dotată 151 . Grădinița (Schirkanyer Bewahranstalt), 

fondată în 1885, a fost a doua a vechime din Țara Bârsei, după cea din Codlea152. Deşi 

finanţată de comunitate şi axată, în mod natural, pe învăţământul în limba germană, începând 

din secolul XIX, în contextul afluxului de maghiari, şcoala germană este preferată de aceștia 

față de școala de stat (maghiară), ce se înființează și ea în această perioadă.  

Localul acesteia datează, după topografia localității 153 , din a doua parte a secolului 

XIX,dar frontonul poartă pe el anul 1909 și stilul utilizat este mai elaborat decât cel utilizat în 

mod obișnuit pentru clădirile oficiale ale vremii. Construită în stil urban, pe colțul străzii, 

aceasta are câte trei travee definite prin pilaștri angajați neo-baroci pe fiecare latură și o 

șaptea la intersecția lor. Cele trei travee de pe colț au câte o fereastră cu ancadrament extins, 

fronton arcuit și decor neo-baroc. Cea din centru se închide într-un fronton triunghiular, 

suprapus unuia dreptunghiular. Celelalte patru travee laterale au câte două ferestre cu 

frontoane triunghiulare. Cornișa prezintă console și denticuli. În curte, clădirea are un cerdac 

cu parapet plin de zidărie în partea inferioară și cu partea superioară de lemn. 

În decursul existentei sale, această clădire, situată pe str. Oltului, la nr. 287, a deservit mai 

multe funcții – școală de stat maghiară, baie comunală, casă de nașteri etc. în prezent dublând 

ca locuință și sediu de firmă. Recent, fațada a fost vopsită în verde pastel, ceea ce nu se 

conformează aspectului ei de epocă. 

La începutul anilor 1900, școala germană avea 3 învățători, o învățătoare, iar pe lângă 

școala rurală funcționa iarna școala pentru adulți și vara școala de pomicultură. Majoritatea 

inventarului didactic este distrusă în 1916, în timpul ocupației române, dar comunitatea 

germană și-a menținut instituțiile de învățământ și după primul război mondial, refăcându-le 

și finanțându-le din buget propriu. Construcția noului local al școlii evanghelice a început pe 

26 iulie 1938 și s-a încheiat pe 30 aprilie 1940154. Clădirea, ridicată în maniera Jugendstil, în 

baza unui plan în formă de „L”, cu acoperiș în patru ape și cu componenta principală dotată 

cu un timpan triunghiular supraînălțat continuă să funcționeze drept școală și în prezent155. 

                                                      
151Schmidt 2005, p. 14. 
152Kessler 1996. 
153Machat 1995, p. 346. 
154Faraon 2010, p. 106; Maior 1910, p. 134; Powell 2002; Schmidt 2003; Schmidt 2007, p. 19. 
155Buhn 2003, p. 5; Machat 1995, p. 326. 
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Clădirea băii comunale, unde a funcționat și școala de stat (www.burzenland.de) 

 

 
Aceeași clădire în decembrie 2020. Se observă extinderea către vest a acestuia cu corpul de 

clădire aflat în construcție în fotografie de epocă de mai sus. 
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Șercaia, c.1900. Vechiul local al școlii române este clădirea mică, albă, din fața bisericii. 

Ulterior a fost folosită ca magazie de bucate. (www.parohiigreco-catolice.ro) 

 

Școala românească din Șercaia se înființează în 1830, funcționând, după posibilități, în 

diferite clădiri particulare. În 1873-1875 156  se ridică pentru școala românească un local 

propriu, lângă biserica greco-catolică. După 1903, școala este subvenționată de banca 

„Șercăiana” 157.Din motive de spațiu, în 1909-1910 se ridică un local nou, ce devine în 

1919grădiniță de copii iar în 1922 casă parohială greco-catolică. Școala ca atare funcționează 

în diferite locații improvizate – casa parohială, casa de nașteri etc. – frecvent trebuind să 

plătească o chirie ridicată. Începând din 1927 încep să se facă sesizări în privința condițiilor 

improprii în care are loc învățământul și se obțin în final fondurile și aprobările necesare 

ridicării unui nou local. Pe 30 aprilie 1929, o suprafață de 90 de ari este transferată din 

patrimoniul ocolului silvic în cel școlar. Licitația pentru lucrări are loc în toamnă iar pe 13 

mai 1930 se pune piatra de temelie. Clădirea este inaugurată în 1932 și găzduiește cursurile 

școlii românești până la reforma școlară din 1948 158 .În acest an școala germană este 

desființată și cele două instituții comasate în școala de stat. Este interesant de notat, pentru 

această perioadă, amănuntul că în cursul încercărilor din anii 1950 de eradicare a 

analfabetismului, profesorii s-au lovit de refuzul înverșunat al analfabeților din Șercaia, care 

nu numai că refuzau să învețe carte, dar până și să-i primească159. 

                                                      
156Băjenaru 2013b, p. 194; Faraon 2010, p. 105; Maior 1910, p. 136-137. 
157Vlaicu 1923a, p. A25. 
158Faraon 2009, p. 105-106. 
159Istrate V. 2019, p. 380. 
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Noul local al școlii germane, în decembrie 2020 

 

 
Actualul local al școlii gimnaziale din Șercaia, în decembrie 2020 

 

Până în 1960, cu excepția a trei ani în care este convertită în școală agricolă, școala din 

Șercaia funcționează în regim de școală elementară cu șapte clase, având alături și un internat 

cu capacitate de 60-70 de locuri pentru elevii din Părău, Grid, Perșani, Vad, Ticuș și 

Hălmeag. În 1962 devine Liceul Teoretic Șercaia, dar în 1973 este convertită în Școala 
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Generală Șercaia, cu clasele I-VIII în limba română, secție pentru clasele I-IV în limba 

germană și școli afiliate în Hălmeag și Vad, pentru clasele I-IV. 160 Aceasta situație s-a 

menținut până în 1990. 

Rămânând în domeniul educațional, în 1993 a fost fondat în localitate Centrul de 

Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan, pentru copii și tineri, grație ajutorului primit 

din Germania, și în colaborare cu Societatea de Binefacere Diakonia, Grupul Agape e.V din 

Lockhausenși Biserica Evanghelică A.B. din Făgăraș 161. În decursul timpului, centrul s-a 

extins, și deși clădirile sale sunt de factură contemporană, existența sa în Șercaia și succesul 

de care s-a bucurat timp de aproape trei decenii l-au făcut parte integrantă a peisajului 

cultural al comunei. 

 

Primăria de pe str. Principală, nr. 82, a fost ridicată în 1898, pe o parcelă de formă 

neregulată. Corpul principal, în formă de „L”, se unește cu corpul dreptunghiular și mai înalt 

al sălii de întruniri, pentru a forma o curte. Stilul în care au fost ridicate cele două corpuri este 

eclectic iar la etaj sunt unite printr-un registru cu profil orizontal, punctat de deschiderile de 

la etaj și de elevația oarbă a sălii de întruniri162. 

 
Primăria Șercaia în decembrie 2020 

                                                      
160Faraon 2009, p. 105-106. 
161Drotleff 2013. 
162Machat 1995, p. 327. 
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Vechiul local al poștei se afla în partea românească a Șercaiei. La 1910 fusese convertit în 

grădină erarială de hamei, închisă cu zid, de 14 pogoane, dar clădirile erau încă în picioare și 

demne de a fi utilizate163.Fosta clădire a Oficiului Forestier Imperial și Regal, care servește și 

astăzi același scop de gestionare a pădurilor, datează din secolul XVIII164. 

Calea ferată a fost introdusă în 1907-1908, tronsonul Făgăraș – Șinca Veche fiind 

inaugurat pe28 iulie 1908  dar instalațiile originare au avut mult de suferit, fiind aruncate în 

aer în 1916. Cu această ocazie au fost tăiați și stâlpii de telegraf165. 

Zona centrală a localității era ocupată la începutul secolului XX de clădirile 

administrative, cinci magazine și localurile celor două bănci. Cel al băncii „Șercăiana”, 

înființată în 1903,fusese cumpărat în 1912 pentru 54000 de coroane. La începutul anilor 

1920, acesta era evaluat la jumătate de milion de lei și continua să fie singura clădire 

românească din nucleul săsesc. Este notabil faptul că Cota filantropică a băncii era folosită 

pentru sprijinirea bisericilor românești și pentru diferite acțiuni naționale – în 1912 

„Șercăiana” cumpărase și distribuise câte o bibliotecă populară fiecărei localități din plasă. În 

1929 acestor clădiri se adaugă și un hotel166. 

 

 
Șercaia, str. Principală, cca. 1928 (www.siebenbuerger.de) 

                                                      
163Maior 1910, p. 10-11. 
164Kessler 1996. 
165Băjenaru 2016, p. 165, 251. 
166Machat 1995, p. 314; Vlaicu 1923a, p. A25.. 
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Șercaia, str. Principală, carte poștală de epocă cu hotelul (în prezent sediu de poliție și 

magazin) și pretura (în prezent magazin) 

(www.facebook.com/Parohia-Greco-Catolică-Șercaia) 

 
Aceeași porțiune a str. Principale în decembrie 2020 
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10.1.2. ARHITECTURA ECLESIASTICĂ 

 

BISERICA EVANGHELICĂ, ANTERIOR BISERICA CATOLICĂ SF. ECATERINA 

 

BV-II-a-B-
11821 

Biserica evanghelică sat ȘERCAIA, 
comuna ȘERCAIA 

Str. Oltului 
32-33 

1868-1875 

 

BV-II-a-B-
11820 

Ansamblul casei parohiale 
evanghelice 

sat ȘERCAIA, 
comuna ȘERCAIA 

Str. Oltului 
32-33 

sec. XVII-
XIX 

BV-II-m-B-
11820.01 

Casa parohială evanghelică sat ȘERCAIA, 
comuna ȘERCAIA 

Str. Oltului 
32-33 

1839-1840 

BV-II-m-B-
11820.02 

Turn-clopotniță sat ȘERCAIA, 
comuna ȘERCAIA 

Str. Oltului 
32-33 

1691, 1819 

 

O biserică catolică trebuie să fi existat la Șercaia încă din primele decenii ale secolului 

XIII – dacă nu încă din veacul anterior – din moment ce la prima atestare documentară a 

localității, în 1235, sunt menționați deja preoții Hermann și Gerlach ai comunității catolice 

din Șercaia167. Raritatea izvoarelor și lipsa cercetărilor în teren nu îngăduie însă să se afirme 

nimic cert despre această biserică din perioada de început – nici măcar dacă locația ei 

corespunde cu cea a construcțiilor viitoare. Poziția bisericii actuale, chiar în buza terasei, 

orientată nord-sud datorită lipsei de spațiu, sugerează de altfel că zona a suferit transformări 

semnificative, probabil prin surpări repetate ale malului. Din moment ce locașul de cult inițial 

trebuie să fi fost orientat est-vest, terasa trebuie să se fi extins pe vremuri către vest cel puțin 

încă o lungime de biserică, probabil mai mult, fiind practic imposibil ca încă de la origini 

clădirea să fi fost plasată în mod intenționat în buza malului. 

Dacă preoții sunt menționați încă de timpuriu, biserica ca atare începe să apară în izvoarele 

de epocă abia în anul 1429, când purta hramul Sf. Caterina. Nu știm care a fost soarta 

locașului de cult în 1460, când Vlad Țepeș a ras Șercaia de pe fața pământului, satul trebuind 

să fie efectiv recolonizat. Documentele ne informează însă că biserica a ars la 1560, iar în 

secolul următor a fost distrusă de două ori de inundații, în 1663 și în 1694, necesitând de 

fiecare dată să fie reconstruită. 

                                                      
167Busuioc-von Hasselbach 2000a, p. 198; Busuioc-von Hasselbach 2000b, p. 52; CrîngaciȚiplic 2011, p. 305; 
Fabini 1998, p. 667; Lukács 2011, p. 160-161; Szabó 2003, voce Şercaia. 
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Planul actualei biserici evanghelice din Șercaia (după Fabini 1998) 

 

Este dificil de spus în ce stare ajunsese această biserică la sfârșitul secolului XVIII, dar în 

1800comunitatea din Șercaia deja construia o nouă biserică pe locul celei vechi. Construcția 

s-a terminat în 1802, dar viitorul noului locaș de cult, o biserică sală cu planșeu, a fost de 

scurtă durată. Actuala biserică s-a ridicat pe fundațiile ei numai câteva decenii mai târziu, 
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între anii 1868 și 1875, după planurile inginerului Josef Sampek din Brașov. Din motive de 

spațiu, noua clădire din cult, o hală cu absida egală în lățime cu corpul bisericii, operă 

reprezentativă pentru stilul neo-gotic, a trebuit orientată pe direcția nord-sud. Simetria și 

aspectul paralelipipedic al altarului a fost asigurat printr-o combinație între un colț sud-estic 

teșit și o travee de nord-est segmentată printr-un zid suplimentar. Colateralele, și galeriile 

care le suprapun, sunt separate de nava principală prin arcade încheiate în arcuri ascuțite, 

sistemele de acoperire sunt însă diferite, la colaterale folosindu-se bolți octopartite, la nava 

principală bolți quadripartite, iar la altar o boltă în opt pânze inegale. Ferestrele, dispuse câte 

două pe travee, una peste alta – cu excepția traveelor ce conțin intrările și a traveelor laterale 

pe latura de sud, ce au o singură fereastră flancată de ancadramente amprentate –sunt și ele 

încheiate în arcuri ascuțite, și decorate cu motive trilobate, iar pereții exteriori sunt ritmați 

prin contraforturi cu două retrageri succesive. Trilobate sunt și golurile circulare din centrul 

fiecărui fronton. Construcția bisericii a lăsat comunitatea cu datorii în valoare de 10447 

florini, ce încă nu erau plătite nici la începutul secolului XX. 

 

 
Biserica evanghelică din Șercaia în 1962. În fundal turnul și casa parohială, în dreapta, în 

prim plan, colțul vechii școli, acum dispărută (www.siebenbuerger.de) 
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Din vechiul ansamblu a mai rămas numai turnul, ce poate fi numai ipotetic datat în secolul 

XVII. Baza turnului este aproximativ pătrată și acesta se îngustează în elevație, care, pe est și 

nord, este decorată cu lezene terminate sub cornișă în formă de semi-capiteluri. Intrarea se 

face dinspre nord iar pe est are o nișă cu o inscripție în latină. Încăperea clopotelor are goluri 

cu arce semicirculare. Pe fațada sa se păstrează o inscripție de la 1705, amintind de o 

renovare, iar sub ea se mai putea citi în 1985 și data 1691. Turnul, supraînălțat cu două etaje 

în 1819, face în prezent corp comun cu casa parohială evanghelică. Acoperișul a fost înlocuit 

în 1965168. 

 

 
Turnul bisericii evanghelice din Șercaia în decembrie 2020 

                                                      
168Drotleff 2013; Fabini 1998, p. 668;Machat 1995, p. 319-322; Maior 1910, p. 133. 
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Biserica evanghelică din Șercaia, turnul și casa parohială văzute dinspre vest, cu apa Șincăi 

în prim plan. Fotografie de epocă. Se observă poziționarea tuturor acestor clădiri în buza 

terasei (newsbv.ro) 

 

 
Vedere dinspre nord-vest spre biserică, cu lunca inundabilă a Șincăi – odinioară străbătută 

de un braț al ei – în prim plan, în decembrie 2020 
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Patrimoniul bisericii este de dată recentă, din vechile înzestrări păstrându-se numai un 

potir cu talpa polilobă, cu piciorul prezentând un nod decorat cu frunzulițe, databil în prima 

jumătate a secolului XV169, dar donat bisericii abia în 1859170 și un sfeșnic de lemn policrom, 

datat 1687.Mobilierul, amvonul, cristelnița și altarul, au fost făcute în secolul XIX, în stil 

neogotic. Panoul central al altarului, conceput după planurile lui Peter Bartesch, a fost pictat 

de S. Herter;pe laturi se aflau inițial statuile sf. Petru și Pavel, dar acestea au fost distruse la 

1916 și înlocuite în 1928 cu picturi în ulei executate de Eduard Morres înfățișând pe sf. Petru 

și pe Martin Luther sub chipul sf. Cristofor; pe baza altarului este înfățișată cina cea de taină, 

realizată în basorelief de profesorul de sculptură Hermann. 

 

 
Altarul bisericii evanghelice din Șercaia, c. 1900, cu statuile încă pe locul lor 

                                                      
169Kessler 2012; Vătășianu 1959, p. 453. 
170Machat 1995, p. 322. 
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Cele două clopote datează din 1870, respectiv 1923, iar orga a fost făcută în 1921 de firma 

timișoreană Wegenstein pentru a o înlocui pe cea distrusă de români la 1916 (aceasta datând 

din 1626). Vechiul ceas al turnului, făcut de firma Wilhelm Strehle din Speising bei Wien 

data din 1852, dar a fost înlocuit în 1925 de un ceas făcut de Mannhardt din München171. 

Notabil ca piesă de patrimoniu este și vechiul sigiliu al parohiei, ce poartă inscripția „SIGIL. 

PARORCH. ECCL. SARKANY C. A. CAP. BARC. DISTR.”172. 

La sfârșitul secolului XX comunitatea evanghelică încă mai număra 896 de credincioși. 

Până la sfârșitul anului 2012 numărul lor scăzuse la numai 23 iar slujbele încetaseră să mai 

fie celebrate în biserică, aflată acum în dependență de Făgăraș, sub păstorirea lui Johannes 

Klein. Pentru serviciul religios, enoriașii trebuiau să călătorească la Făgăraș, eventual la 

Seliștat sau Bărcuț173. 

 

 
Segment din Situations Plan der Fagaraser Post-strasse 10-te Section, de la 1815, în care 

figurează biserica Sf. Gheorghe și biserica evanghelică de la 1802, deja orientată nord-sud 

(maps.hungarica.hu) 

                                                      
171CrîngaciȚiplic 2011, p. 305; Drotleff 2013; Fabini 1998, p. 668; Machat 1995, p. 322-323; Schmidt 2007. 
172Kessler 2012. 
173Drotleff 2013. 
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BISERICA GRECO-CATOLICĂ SF. GHEORGHE 

 

Parohia greco-catolică din Șercaia ar fi fost înființată încă din 1702174dar informațiile 

despre perioada timpurie sunt confuze și contradictorii. La acea vreme ar fi funcționat o 

biserică ctitorită de un negustor bulgar sau sârb, pe nume Slavostaicovici iar biblioteca 

bisericii unite includea mai târziu un Anthologion slavon, tipărit la Râmnic în 1705, deși 

celelalte lucrări datau de după jumătatea secolului175. Ridicarea Iosefină, efectuată în a doua 

parte a veacului, nu figurează însă vreo biserică și de altfel ar fi greu de crezut că aceasta ar fi 

putut fi ridicată din moment ce în Șercaia, la 1713, erau numai șase familii de români, chiar 

dacă numărul lor crește după aceea în mod tot mai accelerat. 

Având în vedere că în 1793 primește primul său clopot, dăruit de un german și de soția 

sa,probabil biserica a fost ridicată în jurul acestui an176. Alte ipoteze datează construcția ei 

abia după 1810. În orice caz, era zidită din piatră și ridicată în onoarea Sf. Gheorghe. Preot a 

primit încă și mai târziu, înainte având numai un administrator ce venea tot la a doua 

duminică.  

Acestei biserici i-a urmat locașul de cult actual, a cărei construcție a început în 1897 și s-a 

încheiat în 1900. La construcție s-a folosit piatră adusă de la Hălmeag și Perșani și cărămidă 

locală. Turnul a fost acoperit cu tablă, restul cu țiglă. Forma bisericii era tradiţională, 

constând din pronaos, naos şi altar, cu turnul lipit de navă și cu bolțile ce acoperă spațiile 

sprijinite pe stâlpi ataşaţi. Traveele erau definite prin pilaștri angajați, uniți prin cornișă, iar 

fiecare travee, cu excepția celei de acces, cuprindea câte două ferestre suprapuse, cea de sus 

circulară, cea de jos încheiată în arc semicircular. Ușa de intrare se încheia și ea în arc 

semicircular. Cele două registre ale turnului ce se ridicau deasupra cornișei navei erau 

decorate cu lezene bosate, respectiv, la nivelul clopotelor, cu pilaștri angajați, ce încadrează 

ferestre încheiate în arc semicircular. În altarul poligonal,masa originală consta dintr-un 

picior de piatră cu o lespede pe post de blat. Ulterior aceasta a fost acoperită cu una mai mare, 

de lemn. La început biserica era zugrăvită în alb atât la interior cât şi la exterior, iar pereţii 

împodobiţi cu icoane pe sticlă şi prosoape. La 1935 s-au refăcut zugrăvelile, în bej cu parcane 

albe la exterior și în gri la interior, unde s-a adăugat și un brâu decorativ, precum și figuri în 

formă de potir, în interiorul altarului. În 1948 este desființat cultul greco-catolic și clădirea 

este acordată bisericii ortodoxe. 

                                                      
174Maior 1910, p. 134; Șematismul 1932, p. 217-218. 
175Maior 1910, p. 134-135. 
176Este vorba despre clopotul mic. Cel mare a fost sfințit pe 6 decembrie 1934 și dedicat eroilor războiului 
pentru înfăptuirea României Mari. 
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Biserica Sf. Gheorghe în 1926, încă zugrăvită în alb (www.parohiigreco-catolice.ro) 
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Biserica Sf. Gheorghe în decembrie 2020 

 

 
Crucifixul din curtea bisericii, vandalizat, amintire a dificultăților întâmpinate de comunitate 
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Interiorul bisericii (www.facebook.com/Parohia-Greco-Catolică-Șercaia) 

 

 
Inscripție în biserică, de la anul 1802, probabil preluată de la clădirea veche 

(www.facebook.com/Parohia-Greco-Catolică-Șercaia) 
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Zugrăvelile s-au refăcut din nou la 1976, când s-a reparat și învelitoarea de țiglă, s-a 

restaurat mobilierul și vechiul iconostas, de zid, a fost înlocuit cu unul nou, de lemn. Deși 

acum ortodoxă, nu au fost introduse picturi, ci s-a păstrat zugrăveala simplă, greco-catolică. 

Anul următor, a fost afectată de cutremurul din 1977, ce a fisurat balconul, care a nu a fost 

consolidat decât în 2015. 

Anterior, în 2006, s-au înlocuit jgheaburile, țigla și s-a vopsit tabla de pe turn, în 2007 

ferestrele tradiționale au fost înlocuite cu geamuri termopan, în 2008 s-a montat o centrală 

termică pe lemne și s-a ridicat o anexă necesară lângă turn, în 2009 s-a renovat și zugrăvit 

turnul iar în 2010 s-au renovat fațadele exterioare177. 

După numeroase procese, la începutul secolului XXI, comunitatea greco-catolică din 

Șercaia a reușit să își recupereze biserica. 

 

 
Detaliu din harta ridicării Franz-Josefine, figurând cele trei biserici ale Șercaiei din al 

treilea sfert al secolului XIX – de la stânga la dreapta, cea greco-catolică, cea ortodoxă și 

cea evanghelică. În colțul din stânga sus, vechiul cimitir românesc (www.mapire.eu)  

  

                                                      
177Băjenaru 2013a, p. 47-48, 372; Gînța 2017; Machat 1995, p. 323-324; Maior 1910, p. 135. 
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BISERICA ORTODOXĂ SF. NICOLAE  

 

Din punctul de vedere al organizării bisericii ortodoxe, Șercaia forma pe vremuri o singură 

parohie cu Hălmeagul. Mai puțin bine reprezentată decât cea greco-catolică,comunitatea 

ortodoxă din Șercaia a ridicat abia în anii 1850 o biserică de lemn ceva mai la vale de Sf. 

Gheorghe, către pod178. 

 

 
Cartierul românesc al Șercaiei, c.1900, văzut de pe pod, cu biserica Sf. Gheorghe în stânga 

și cu biserica Sf. Nicolae către centrul imaginii. 

 

După ce Transilvania devine parte a României, în 1924 la Șercaia este așezat protopopiatul 

ortodox Oltul179 iar pe 24 iunie se pune piatra de temelie pentru o biserică demnă de acest 

rang. Locul pentru noua biserică a fost ales special ca o sfidare față de comunitatea săsească 

iar clădirea concepută astfel încât să domine biserica evanghelică. Dedicată Sf. Nicolae, 

biserica a fost sfințită în 8 noiembrie 1928. 
                                                      
178Maior 1910, p. 136 și passim. 
179Popoiu 1991c, p. 128. 
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Clădită în grădina casei protopopiatului, conform unui plan în cruce bizantină, biserică are 

două abside laterale, o absidă principală pentru altar, cu proscomidie și diaconicon, un naos 

separat de pronaos prin doi pilaștri ce susțin un balcon și un turn hexagonal peste pronaosul 

pătrat, boltit semicilindric. Aspectul clădirii este vertical, ca urmare a turnului, a naosului 

supraînălțat și a structurii celor trei abside. Ornamentațiile exterioare contribuie și ele la acest 

aspect vertical, constând din pilaștri supraînălțați, încheiați în cruce, și lezene. Fațada 

exterioară este dominată de un arc de triumf, a cărui jumătate inferioară este ocupată de 

accesul în biserică, un portal încheiat în arc semicircular, decorat cu o rozasă în opt lobi. 

Corpul principal al fațadei de vest este flancat de cele laterale, cu câte două niveluri, 

acoperite cu acoperișuri într-o singură apă, de la turn către exterior, iar partea superioară a 

turnului, împărțită în trei registre, este de formă octogonală, cu contraforturi 180.Picturile 

interioare au fost efectuate abia în 1988-1991. 

 

 
Biserica ortodoxă Sf. Nicolae în decembrie 2020 

                                                      
180Machat 1995, p. 324-325. 
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Interiorul bisericii în decembrie 2020 
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După construirea noului locaș de cult, vechea biserică a fost utilizată ca locuință și treptat 

modificată, până la dispariția totală a tuturor elementelor ce aminteau de funcția religioasă. 

 
Zona vechii biserici Sf. Nicolae de la Șercaia în decembrie 2020 

 

 
Icoana de hram a Sf. Nicolae, din 1842, rămasă de la vechea biserică, în biserica actuală 
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Rozasa din structura  vechii biserici, în curtea actualei case parohiale ortodoxe 

 

 
Toaca de la 1852 a vechii biserici, păstrată în colecția actualei case parohiale ortodoxe 
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10.1.3. ARHITECTURA INDUSTRIALĂ 

Ca la aproape orice așezare cu o lungă istorie, arhitectura industrială cea mai tradițională 

constă aproape exclusiv din mori. Fără a încerca să reconstituim traseul secular al construcției 

și dispariției acestora, menționăm numai pe cea ridicată, conform tradiției, la Șercaia de 

brașoveni în 1520, apoi distrusă de o inundație și înlocuită prin 1660 de „Moara Tătarilor”181. 

La 1720 funcționau în localitate două mori și șase cazane de rachiu182. Pe harta ridicării 

Iosefine din 1769-1772 nu figurează decât o singură moară, pe locul celei actuale de pe brațul 

de râu ce va deveni str. Morii, dar ambele activități au fost de viitor, o fabrică de spirt 

apărând încă din prima parte a secolului XIX iar evoluția naturală ducând, în 1909, la 

fondarea Societății economice pentru fabricarea spirtului183. Nu se poate spune însă că aceste 

activități industriale timpurii și-au pus o amprentă de durată asupra peisajului Șercaiei. Cu 

atât mai puțin dacă avem în vedere dezvoltarea unor situații precum cea de la sfârșitul 

secolului XIX, când o moară cu apă, cu patru pietre, a comunității evanghelice, ridicată în 

timpul pastorului C. Kraft (1858-1893) pentru a ușura datoriile rămase în urma construirii 

bisericii (1868-1875) s-a dovedit a fi atât de neprofitabilă încât a înglodat congregația încă și 

mai adânc în datorii. La 1909, aceasta continua să funcționeze împreună cu alte două mori, 

una erarială, tot de apă și cu patru pietre, și una cu benzină, ținută de un român. Impactul lăsat 

asupra peisajului de meșterii tradiționali și de ținerea târgurilor este încă și mai puțin adânc, 

deși Șercaia ajunsese să țină câte trei bâlciuri pe an la începutul secolului XX184.  

Ce a lăsat însă un impact profund este înființarea în 1879 a fermei de stat, în vederea 

încurajării creșterii bivolilor 185 . În decursul existenței sale aceasta a cunoscut variate 

încarnări, în prezent funcționând pe str. Câmpului, nr. 2, ca Stațiune de Cercetare Dezvoltare 

pentru Creșterea Bubalinelor (S.C.D.C.B. Șercaia), în subordinarea Academiei de Științe 

Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, după ce a înlocuit în 1981 ferma de vaci nr. 8 

a I.A.S. Făgăraș, ce funcționa în pierdere186. 

Clădirile a două mori mai erau încă în existență la începutul anilor 1990. Moara de pe str. 

Morii, nr. 43, putea fi datată la 1802 în baza inscripției de pe fațada principală, plasată într-un 

medalion circular. Latura lungă a clădirii era la uliță iar acoperișul în două ape era sprijinit de 

un timpan triunghiular. În interior, nivelul de călcare diferea de la încăpere la încăpere. În anii 
                                                      
181Stefani 2009. 
182Băjenaru 2013a, p. 145, 147, 151, 411. 
183Băjenaru 2013a, p. 154, 157, 160, 169. 
184Drotleff 2013; Maior 1910, p. 127-128. 
185Băjenaru 2016, p. 142. 
186Pentru detalii privind clădirile actuale și organizarea, vezi Hotărârea nr. 686/2017. 
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1990, moara încă poseda utilaje din 1868, produse de firma Seck din Dresda, în stare de 

funcțiune. Cealaltă moară, situată pe str. Principală la nr. 186, și construită în jur de 1850, era 

puternic modificată – moara se află în fostul grajd din fundul curții iar în partea cealaltă a 

ogrăzii se afla un șopron și moară nouă, în construcție. Locuința aflată în aceeași gospodărie 

avea forma clasică a caselor tradiționale, cu un timpan triunghiular cu nișă încadrată de trei 

ventilații și o fațada principală la stradă cu două ferestre187. 

 

 
Moara pe str. Morii în decembrie 2020 

 

10.1.4. ARHITECTURA MILITARĂ 

Șercaia nu posedă o arhitectură militară convențională. Biserica nu a fost niciodată 

fortificată iar deși localitatea a servit frecvent drept cantonament, uneori pentru perioade 

lungi, precum în 1848-1849 sau în timpul războiului Crimeii, acestea nu au lăsat urme. Mai 

importante sunt lucrările rămase în urma primului război mondial, când, de exemplu, lt. Horia 

Lazăr, consemna pe 31 august 1916 că peste noapte s-au făcut tranşee de 2 m împotriva 

focului de artilerie de la Hălmeag, deși terenul era pietros, și abia dimineaţă s-a intrat în 

sat188. 

                                                      
187Machat 1995, p. 327. 
188Bariț 1994, p. 347; Faraon 2014, p. 187-188; Maior 2010, passim. 
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Datorită poziției sale de o parte și de alta a Șincăi, podurile au reprezentat însă întotdeauna 

un element crucial în peisaj. În secolul XVIII este marcat însă numai un singur pod, peste 

brațul drept al Șincăi – acum str. Morii – ceva mai în aval de moară. În celelalte puncte 

trecerea se făcea prin vad, inclusiv pe drumul mare. Podul de la moară încă mai apare pe hărți 

în al treilea sfert al secolului XIX, numai pentru a dispărea imediat ulterior, dar în momentul 

acesta funcționa deja și podul mare, de mai jos de biserica evanghelică, ce ducea în Peste 

Vale drept la biserica ortodoxă. Locația acestuia este acum ocupată de podul actual, făcut din 

beton și metal, în 1973-1974, care a înlocuit o altă refacere, din metal, de la 1931-1932. 

Acesta a fost dublat în cursul secolului XX de podul din amonte, ridicat în continuarea str. 

Principale pentru a deservi drumul E68189. 

 

 
Vechiul pod de la Șercaia, carte poștală de epocă. Turla bisericii greco-catolice Sf. 

Gheorghe se poate observa în centru, printre cei doi copaci (www.burzenland.de) 

  

                                                      
189Machat 1995, p. 315-316. 
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10.1.5. ARHITECTURA CIVILĂ 

Cu excepția clădirilor de importanță publică – biserica – în perioada timpurie construcțiile 

rurale erau din lemn, astfel încât nimic din acestea nu a ajuns până la noi. Abia începând din 

secolul XVII începe să apară frecvent și în zonele rurale o arhitectură de zidărie, măsură 

împotriva incendiilor, dar arhitectura de lemn continuă să se dezvolte în paralel. Avem puține 

informații despre aceste clădiri săsești tradiționale. Din descrierile ce au supraviețuit aveau 

acoperiș de paie, stuf sau șindrilă în patru ape, un pridvor cu stâlpi de lemn înspre stradă și 

ferestre foarte mici190. După opinia lui Maior, casele de zid au început să apară la Șercaia în 

secolul XVIII, iar înlocuirea acoperișurilor de paie cu țigle s-a răspândit abia în a doua 

jumătate a secolului XIX, ca un efect al incendiilor provocate pentru încasarea asigurărilor191. 

Oricum, conform Hărții Iosefine, în a doua jumătate a secolului XVIII Șercaia trecuse deja la 

arhitectura de zidărie, chiar și în cartierul românesc. Atunci când gospodăriile au și grădină, 

în spatele casei zidite este de obicei marcată și o construcție de lemn, probabil șura. 

În mod natural, arhitectura de zidărie a supraviețuit mult mai bine decât cea de lemn, dar 

nici aici subiectul nu este lipsit de ambiguități. Imaginea clasică a casei săsești, 

perpendiculară pe stradă, cu intrarea prin curte, este în principal rezultatul renovărilor de 

secol XVIII-XIX, efectuate sub influență habsburgică. Rezultatul a fost frontul continuu de 

case și porți înalte, ce caracterizează astăzi arhitectura acestui mediu cultural192. 

La începutul secolului XX, Ion Maior descrie în modul următor arhitectura civilă 

tradițională a Șercaiei: „Casele lor (ale românilor fruntași) erau în majoritate de zid și 

acoperite însă cu paie, una singură acoperită cu țiglă dinainte de 1848, și aveau o odaie mare 

de locuit cu o tindă spațioasă, care servia și de bucătărie de vară și era și cuptorul de pâine 

întrânsa. Casele de lemn ale codașilor aveau ferestri mici de tot, ce nu se puteau deschide și 

aerisi de cât pe ușă. Casele săsești erau mai mari mai spațioase și cu câte 2 odăi de locuit, 

tinda mare cu pimniță – iar cuptorul de pâine și bucătăria de vară era afară în curte la poartă – 

Backhaus bacază – și în majoritate acoperite cu țiglă dar în parte cu paie. Incolo nemestiile 

economice – grijduri, șoproane șuri erau făcute de lemn și acoperite cu paie. La români în 

odaia de locuit era cuptorul de căhăli care cu soba de tablă de fer și cu vatra lui ocupa 1/4 

parte din odaia, și pe vatra deschisă ardea focul ziua și noaptea necontenit pentru încălzit și 

luminat (…).” 193 

 
                                                      
190Dunăre 1974, p. 101-112;Hülsemann 2014, p. 1-10. 
191Maior 1910, p. 125-126. 
192Dunăre 1974, p. 101-112;Hülsemann 2014, p. 1-10. 
193Maior 1910, p. 99. 
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Șercaia, cartierul săsesc, ulița principală, c.1900-1910 (după Maior 1910, p. 10) 

 

 
Șercaia, cartierul românesc, ulița dinapoi, c.1900-1910 (după Maior 1910, p. 99) 

 

Revenind asupra subiectului ceva mai jos, menționează,  în privința arhitecturii 

contemporane lui, că la sași casa este „de regulă cu 2 odăi mari și spațioase și cu o tindă mare 

la mijloc, cuptorul de pâne la intrarea în curte, și totodată cu bucătărie de vară și spălătorie. 

Apoi 2-3 grajduri masive de zid – (…) cari azi se fac numai boltite și pe traverse de fier – 

apoi șoproane închise de trei părți, 1-2 cotețe de râmători, slabi și grași, și șură mare 

încăpătoare pentru întreaga recoltă de bucate și de fân, construită și ea masivă de zid și 
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acoperită cu țiglă (…).” 194 Multe dintre ele erau noi, construite în ultimele decenii pe locul 

celor vechi, sau rezultat al modernizării acestora, ca urmare ca progreselor culturale și a 

afluxului de imigranți sosiți pentru a ocupa posturi în administrație sau în alte domenii. 

În cartierul românesc, deși gospodăriile nu erau la fel de impresionante, erau „bunicele” 

deoarece românii au și ei „grajduri de zid acoperite cu țiglă, iar șurile sunt încă de lemn 

acoperite cu paie – vreo 2-3 sunt de zid acoperite cu țiglă. De altfel șurile cele noui de zid s-

au dovedit nepractice, căci bucatele în ele prea des se încing și încălzesc și nutrețul 

mucigăește (…).” 195 

Clădirile au avut mult de suferit în timpul primul război mondial. Astfel, un obuz tras de 

pe dealul Hălmeagului a lovit acoperișul Casei Predicatorilor și a făcut o gaură de 1 m în 

peretele interior196. Mult mai grave efecte au avut însă modificările efectuate asupra fondului 

imobil istoric în perioada ulterioară, îndeosebi după emigrarea sașilor și o dată cu răspândirea 

stilului minimalist contemporan. 

 

 
Șercaia, str. Principală, zona centrală – carte poștală de epocă, imagine 1911; se observă 

utilizarea intensă a arhitecturii orășenești tipică perioadei târzii a Austro-Ungariei 

(www.burzenland.de) 

                                                      
194Maior 1910, p. 125. 
195ibidem 
196Schmidt 2007, p. 19. 
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O investigație detaliată asupra fiecărei case din Șercaia depășește obiectul acestui studiu, 

dar o astfel de investigație a fost făcută la începutul anilor 1990, iar rezultatele publicate. 

Astfel, acum aproape trei decenii – perioadă în care multe dintre obiectivele investigate au 

suferit modificări de amploare mai mare sau mai mică – cea mai veche locuință identificată 

se afla pe str. Oltului, la nr. 218. Datată în jurul anului 1750 197, gospodăria includea o 

locuință principală în formă de „L”, cu muchiile fațadei lungi la stradă, decorate cu lezene, și 

cu un ancadrament orb cu ramuri înfrunzite în partea superioară, flancat de două ferestre. 

Construcția era parțial înglobată într-o clădire secundară iar ansamblul suferise în decursul 

timpului numeroase modificări – de exemplu grajdul era de la 1912 – dar clădirea principală 

conserva numeroase elemente baroce198. 

O serie de alte clădiri puteau să fie datate în jurul anului 1800 sau în prima parte a 

secolului XIX – cele de pe str. Morii, nr. 46, 156 și 181, str. Oltului nr. 227, 236, 244, 246, 

255, 271 și 283, str. Vadului nr. 88 și 100 și Peste Vale nr. 413. Multe din ele au ajuns la noi 

numai cu modificări, precum este cazul celei pe str. Oltului, nr. 246, datată în jurul anului 

1800, dar care avea în curte o fântână și o troacă inscripționate 1949, respectiv 1956, sau a 

celei tot pe str. Oltului, dar de la nr. 271, datată și ea în jurul anului 1800, dar al cărei timpan 

purta data 1910. 

Începând din a doua parte a secolului XIX fondul construit conservat este mai numeros, 

incluzând construcțiile de pe str. Principală de la nr. 73, 141, 152, 177, 202, 204, 206 și 210, 

str. Vadului nr. 138, str. Oltului nr. 215, 222, 259, 275 și 287 precum și Peste Vale nr. 417. 

Din jurul anului 1900 datează cele de pe str. Principală de la nr. 35, 74, 145, 147, 153, 158, 

176, 190, 195 și199, str. Vadului nr. 96 și 105, str. Oltului nr. 277 și Peste Vale nr. 11 și 355. 

Și o serie de clădiri de început sec. XX și din perioada interbelică au atras atenția 

investigatorilor, fiind luate în considerare pentru valoarea lor de patrimoniu, precum cele de 

pe str. Principală nr. 175 și 203, str. Oltului nr. 216, 219, 223, 235, 239, 234, 280 și 282, str. 

Morii nr. 58, 60 și175, str. Vadului nr. 92 și130 și Peste Vale nr. 13, 407 și 415199. 

Faptul că o clădire este mai veche decât alta nu însemnă însă în mod automat că este și 

mai valoroasă. De exemplu, dacă casele tradiționale, cu fronton triunghiular ne-teșit, punctat 

sau nu de nișe, apar pe toate străzile, numai str. Principală prezintă un fond coerent de clădiri 

construite în conformitate cu moda orășenească de la sfârșitul secolului XIX – începutul 

secolului XX. 
                                                      
197Preluăm datarea oferită de autorii studiului, deși există motive să ne îndoim de ea. 
198Machat 1995, p. 339-340. 
199Machat 1995, p. 328-348. Precizăm că adresele date sunt cele care erau în vigoare în acea perioadă, și nu este 
obligatoriu să mai corespundă cu numerotarea actuală a caselor. 
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Notabile, dacă nu întotdeauna din punct de vedere arhitectural, în mod cert din punct de 

vedere memorialistic, sunt casele parohiale ale comunităților evanghelice și greco-catolice, 

precum și locuința preotului ortodox, deși din motive diferite. 

Declarată monument istoric (LMI BV-II-m-B-11820.01), casa parohială evanghelică, în 

forma sa actuală, datează din prima parte a secolului XIX, fiind refăcută împreună cu casa 

diaconului în timpul păstoririi lui Martin Liehn (1835-1857)200.În prezent constă din locuință 

și anexe, clădirea principală mascând șura cu timpane trapezoidale de lemn. Fațada casei 

parohiale este împărțită în doua registre, cel inferior cu ancadramente simple și cel superior 

cu ancadramente extinse. Acoperișul prezintă tipicele timpane trapezoidale săsești, cel de pe 

nord parțial mascat de turnul clopotniță, căruia i s-a adosat fațada actualei case parohiale. 

Aceasta a fost însă în mod cert precedată de cel puțin o încarnare mai veche, probabil mai 

multe, în subsolul ei păstrându-se încăperi acoperite cu bolți semicilindrice ce sugerează o 

mare vechime201. Ca urmare a reducerii comunității evanghelice din Șercaia, clădirea nu mai 

este în prezent folosită în scopul ei inițial și la parter funcționează o farmacie veterinară. 

 

 
Ansamblul casei parohiale evanghelice din Șercaia în decembrie 2020 

 

                                                      
200Maior 1910, p. 132-133. Anul exact al acestei refaceri este oferit în mai multe variante – lista monumentelor 
istorice dă 1839-1840, Kessler 1996 dă anul 1839 iar Machat 1995, p. 326 preferă să  o dateze în jur de 1850. 
201Machat 1995, p. 326. 
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Loc de casă pentru preot și cantor comunitatea greco-catolică obține în 1811202.Actuala 

casă parohială greco-catolică a fost construită abia în 1910203 și a funcționat inițial ca școală, 

apoi din 1919 ca grădiniță de copii, înainte ca în 1922 să se stabilească la funcțiunea de casă 

parohială. După abolirea cultului greco-catolic de către regimul comunist a fost preluată de 

comunitatea ortodoxă, care a folosit-o până în al doilea deceniu al secolului XXI, când 

comunitatea greco-catolică a reușit să o obțină înapoi, după îndelungate procese. Preotul 

ortodox s-a mutat eventual pe str. Oltului, unde ține și un mic muzeu în actuala sa casă 

parohială, o construcție în mare măsură nouă. 

 

 
Casa parohială greco-catolică din Şercaia în 1946 (www.parohiigreco-catolice.ro) 

 

 
Actuală casă parohială ortodoxă 

                                                      
202Maior 1910, p. 68. 
203Băjenaru 2013a, p. 47-48, 372; Maior 1910, p. 135. 
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Aspecte ale culturii materiale tradiționale din zona Șercaia  

expuse în casa parohială ortodoxă 
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O prezentare detaliată, imobil cu imobil, a clădirilor de interes istoric din Șercaia este 

imposibilă în limitele acestui studiu astfel încât, pe lângă lista și exemplele de mai sus, ne 

mulțumim să prezentăm numai câteva cazuri elocvente pentru trăsăturile ei caracteristice. 

 

 

 
Locuință, str. Oltului nr. 218. La inventarierea din anii 1990, în baza elementelor stilistice, a 

fost datată către 1750, ceea ce ar face-o cea mai veche clădire din Șercaia după turnul 

bisericii evanghelice. Ornamentația ferestrelor este destul de particulară, dar a se observa 

mai ales nișele din fronton, trăsătură specifică arhitecturii din zonă. 
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Arhitectură tradițională pe str. Oltului la nr. 280, 219, 221 
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Restaurări mai puțin convenționale, dar care păstrează spiritul tradițional – str. Oltului nr. 

283-284, în iulie 2012 (sus, www.google.com/maps) și în decembrie 2020 (jos) 
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Un caz neobișnuit pe str. Oltului, nr. 269; construcție cu fațada oarbă la stradă, datată 

18(?)9; clădirea galbenă de care ține are pe fațadă anul 1969 dar „8”-ul este clar lizibil. 

Una din multele clădiri ce nu au fost incluse în lista din anii 1990. 
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Exemple nefericite de intruziuni moderne în peisajul str. Oltului. 
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Str. Principală, zona centrală, exemple de arhitectură tradițională rurală și orășenească. 
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. 

 
Str. Vadului – arhitectură rurală specifică zonei, parțial modificată (sus), hibridizată cu 

elemente de epocă de influență urbană (la mijloc, nr.99) și intruziuni moderne (jos) 
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Str. Morii – peisaj tradițional aproape complet compromis de clădiri cu arhitectură nouă și 

prin restaurări anistorice ale structurilor preexistente.  
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10.1.6. CIMITIRE, MONUMENTE COMEMORATIVE ETC. 

Vechiul cimitir trebuie să se fi aflat în curtea bisericii evanghelice. În 1836 a fost însă 

amenajat cimitirul evanghelic din capătul str. Oltului, în prezent împrejmuit cu zid și în care 

se intră pe sub un fronton triunghiular cu inscripția Ort / des / Friedens / 1877. Interiorul 

cimitirului este organizat pe benzi est-vest, constând, în succesiune, de la nord către sud, 

dintr-o alee, o fâșie cultivabilă, aleea principală, flancată de brazi, o fâșie de morminte, o 

nouă alee și o linie de brazi de-a lungul zidului de sud. Cele mai vechi pietre de mormânt 

identificabile datează din 1861. Intrarea în cimitir este flancată de două cavouri în stil logie 

cu pilaștri, cel de sud cu pilaștri angajați în stil doric, cel de nord cu coloane angajate 

terminate în capiteluri corintice, ambele ridicate la 1904. Cimitirul eroilor, unde au fost 

îngropați soldații germani căzuți în cursul primului război mondial, se află în dreapta porții. 

Conform tradiției locale, cimitirul este bântuit de spirite numite Verhüllonyanen204. 

 

 
Cimitirul evanghelic din Șercaia. 

 

Vechiul cimitirul românesc se afla în capătul de nord-vest al mahalalei de Peste Vale, în 

dosul curților actuale. Format în secolul XIX, dacă nu încă din secolul XVIII, a fost 

dezafectat către 1889 pentru a se face grădină pentru școala românească și crucile au fost 

scoase. Inaugurarea noului cimitir, deschis în acest an, a fost marcată printr-un monument 
                                                      
204Machat 1995, p. 325; Schuster 2007. 
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datat, dar cele mai vechi morminte marcate cu an nu coboară mai devreme de 1900. Noua 

locație s-a păstrat până în prezent, cu mormintele concentrate în partea de est205. Aflat multă 

vreme în administrația comunității ortodoxe, a fost retrocedat în mileniul III comunității 

greco-catolice. În 2020 continuă să fie folosit de membrii ambelor culte, dar biserica 

ortodoxă a început demersurile pentru deschiderea unui cimitir ortodox distinct. Alte câteva 

morminte, de preoți, se află în curțile celor două biserici românești.  

 

 
Monumentul ridicat în 1889 la deschiderea noului cimitir românesc, decorat cu versuri 

despre purgatoriu (www.facebook.com/Parohia-Greco-Catolică-Șercaia) 

                                                      
205Maior 1910, p. 137. 
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Cimitirul românesc (www.facebook.com/Parohia-Greco-Catolică-Șercaia) 

 

Tot în curțile bisericilor se ridică și monumente în cinstea eroilor. Primul a fost inaugurat 

pe 21 mai 1936, în curtea bisericii greco-catolice, pentru amintirea trupei de recunoaștere a 

armatei române ce, aflată în misiune de spionaj, a fost încercuită și executată în biserica 

evanghelică pe 21 august 1916206. 

 

 
Inscripția în amintirea victimelor lui 21 august 1916 de pe monumentul ridicat în curtea 

bisericii greco-catolice Sf. Gheorghe (după Faraon 2014, p. 204, fig. 5) 

                                                      
206Faraon 2014, p. 187, 204.  
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În prezent, monumentul ce se ridică pe latura de sud a curții bisericii greco-catolice are pe 

latura dinspre stradă lista „eroilor români din Șercaia morți în războiul 1914-1918”, pe cea 

din stânga pe cea a eroilor din al doilea război mondial iar pe latura din dreapta o inscripție 

patriotică. Un monument ce comprimă laolaltă numele după toate cele trei fețe se înalță în 

curtea bisericii ortodoxe Sf. Nicolae, încoronat de un vultur. Se cuvine menționat că nici unul 

dintre monumente nu precizează de ce parte a frontului au murit luptând românii din Șercaia. 

 

 
Monument al eroilor în curtea bisericii ortodoxe Sf. Nicolae (stânga) și în curtea bisericii 

greco-catolice Sf. Gheorghe (dreapta) 

 

Dintre alte amenajări menționăm o troiță ridicată în cinstea lui Arsenie Boca și vechea 

Piață Luther – Lutherplatz – în care, pe 10 noiembrie 1883, au fost plantați de către elevi doi 

puieți de stejar. Piața a fost folosită, până în 1944, pentru Majal, iar după al doilea război, a 

fost naționalizată, fiind proprietate bisericească, dar cei doi stejari au supraviețuit207. 

 
                                                      
207Kessler 2003. 
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Troiță ridicată în amintirea lui Arsenie Boca în curtea bisericii ortodoxe Sf. Nicolae 

 

 
Stejarii din Lutherplatz în 1993 (după Kessler 2003, p. 18) 

 
  



144 
 

 

 

10.2. HĂLMEAG 

Fiind situat în cadrul unui scaun săsesc, dar având o populație predominant maghiară, 

Hălmeag a dezvoltat o arhitectură specifică. Evoluția acesteia este însă relativ obscură, atenția 

specialiștilor care s-au aplecat asupra localității fiind atrasă de biserica reformată, cu 

arhitectura ei specifică și vechimea ridicată, ignorând în mare parte restul fondului 

arhitectural. 

 

10.2.1. ARHITECTURA EDILITARĂ 

Lipsa de informații pertinente și accesibile se resimte mai ales la nivelul arhitecturii 

edilitare, concentrate în zona centrală a localității. Aici se înșiră, de la est către vest, pe brațul 

stâng al str. Principale, poșta/CEC-ul, muzeul (inaugurat în 2008, acesta poartă numele lui 

Jako Denes, directorul școlii din localitate la cumpăna secolelor XIX-XX, se prezintă 

informații valoroase despre gospodăria veche hălmăgeană, mobilier de epocă, costume, 

unelte etc.), școala, grădinița și căminul cultural.  

 

 

 
Hălmeag într-o fotografie de epocă (după Ortutay 1977) 
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Zona centrală a Hălmeagului în decembrie 2020, văzută dinspre est, cu desfășurarea 

clădirilor edilitare pe parte stângă 

 

 
Zona centrală a Hălmeagului în decembrie 2020, văzută dinspre vest, cu desfășurarea 

clădirilor edilitare pe parte dreaptă; căminul cultural în prim plan. 
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Școala primară din Hălmeag în decembrie 2020 

 

 

 
Căminul cultural din Hălmeag în decembrie 2020 
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10.2.2. ARHITECTURA ECLESIASTICĂ 

Arhitectura eclesiastică a Hălmeagului constă din două biserici de importanță istorică, una 

dedicată cultului evanghelic-luteran (declarată și monument istoric) iar cealaltă cultului 

ortodox, precum și dintr-o biserică ortodoxă nouă, încă aflată în construcție în 2020. 

BISERICA EVANGHELICĂ-LUTERANĂ 

 

BV-II-a-A-
11713 

Ansamblul bisericii 
reformate (sic!) 

sat HĂLMEAG; 
comuna ȘERCAIA 

nr. 252 sec. 
XIII-XV 

BV-II-m-A-
11713.01  

Biserica reformată (sic!) sat HĂLMEAG; 
comuna ȘERCAIA 

nr. 252 sec. 
XIII-XV 

BV-II-m-A-
11713.02  

Turn-clopotniță și fragmente 
ale zidului de incintă 

sat HĂLMEAG; 
comuna ȘERCAIA 

nr. 252 sec. 
XIII-XV 

 

Biserica evanghelic-luterană din Hălmeag este frecvent vehiculată ca fiind cea mai veche 

biserică romanică din Transilvania, construcția ei fiind atribuită intervalului 1160-1190208. 

Declarată monument istoric, aceasta apare în mod eronat în Lista Monumentelor Istorice ca 

aparținând cultului reformat. 

 

 
Ansamblul bisericii evanghelic-luterane din Hălmeag, văzut dinspre sud-vest 

(www.facebook.com) 
                                                      
208Fónyad 2019, p. 19. 
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Obiectiv, biserica a fost ridicată către jumătatea secolului XIII, în stilul goticului 

cistercian. Data exactă nu se cunoaște, dar s-a propus, ca la multe alte biserici transilvane, că 

șantierul a fost deschis înainte de marea invazie mongolă din 1241-1242, ulterior construcția 

fiind reluată și finalizată abia după 1260209. Tradiția locală a păstrat legenda că biserica a 

zăcut în părăsire patru decenii, până la sfârșitul secolului XIII și că a fost din nou restaurată 

„din ruine” la 1626. Inițial catolică, în acel moment devenise deja evanghelică, la 1615 fiind 

deja atestat la Hălmeag preotul luteran Georgius Androvius210.  

 

 
Biserica evanghelic-luterană din Hălmeag în 2016, văzută dinspre vest (sus) și est (jos) 

                                                      
209CrîngaciȚiplic 2011, p. 223-224, cu bibliografia. 
210Csáky 2012, p. 152. 
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Planul bisericii. În negru, elementele originare. În alb, adăugiri (după Fabini 1998) 

 

 

 
Secțiune est-vest (după Rostás 2002) 

 

Este constituită dintr-o navă principală, încheiată într-o absidă în cinci laturi, și două nave 

secundare, cu nișe. Inițial proiectul presupunea ridicarea a două turnuri în capătul de vest al 

bisericii, dar acestea nu au mai fost construite niciodată. În prezent, zona de vest este ocupată 

de o tribună deschisă către nava principală printr-o arcadă.  



150 
 

Portalul de vest, cu trei toruri decorate cu vrejuri și palmete, conectate în arc frânt și 

sprijinite pe capitelul continuu al unor colonete angajate, poartă încă amprenta stilului 

romanic, observabil punctual și în alte elemente ale ei. Stilul gotic cistercian se reflectă mai 

ales în planul general al bisericii și în structura corului, ce constă dintr-o singură travee, 

flancată de capele boltite semicilindric și cu o strană în latura sa de sud. Traveea corului este 

boltită sixpartit, cu ogivele conectate de o cheie de boltă ce înfățișează un episcop în actul 

binecuvântării – posibil o reprezentare a Sf. Nicolae. În pofida ansamblului din care face 

parte, figura este sculptată într-un mod extrem de arhaic, amintind mai degrabă de secolul 

XII. Cheia de boltă a absidei este decorată cu o imagine cruciformă, brațele constând din flori 

de crin stilizate iar centrul dintr-un trandafir. În peretele de est se deschide o fereastră 

circulară. Navele sunt separate prin arcade descărcate prin arcuri frânte neprofilate pe câte 

patru stâlpi cu secțiune dreptunghiulară. Numai colateralele mai păstrează sistemele de 

acoperire originale, ce constau din bolți în cruce. 

 

 
Interiorul bisericii evanghelic-luterane din Hălmeag în 2016 

 

Deși simplă din punct de vedere arhitectonic, biserica impresionează prin plastica sa 

deosebită. Pe lângă decorul portalului și cheile de boltă mai sus menționate, se remarcă două 

figuri antropomorfe grotești, amplasate simetric pe laturile corului, ca parte a consolelor. Cea 

de pe latura de nord are un aspect sobru, amintind de un sfinx. Cea de pe latura de sud este 

extravagantă, înfățișând un bărbat în costum de epocă, într-o poziție torsionată, cu proporțiile 

membrelor deformate, îndeosebi în cazul brațului stâng, figurat la dimensiuni exagerate. 
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Cele două console figurative din corul bisericii și detaliu cu ornamentația portalului de vest 
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Biserica s-a bucurat de atenția a numeroși istorici de artă, ce au găsit analogii pentru 

portalul de vest la Pécs, Strigoniu și Alba Iulia, pentru planimetria corului flancat de capele la 

Prejmer și Bartolomeu iar pentru bolta sixpartită a lui la Cârța, dar nu toți cercetătorii 

împărtășesc aceste concluzii211. 

Conform unei inscripții din biserică, lucrări de renovare au avut loc în 1626, 1818, 1841 și 

1870. Pe 8 septembrie 1916, în timpul luptelor de la Hălmeag, biserica a fost lovită de un 

obuz românesc, care a spart dintr-o parte într-alta zidul „de un metru grosime”212. A urmat o 

renovare în 1924. Noi lucrări de renovare, consemnate și printr-o placă, au avut loc în 1979-

1980. Ultimul rând al inscripției, „ERÖS VÁR A MI ISTENÜNK!“ este salutul tipic cu care 

întâmpinau în mod tradițional maghiarii luterani unii pe alții, placa ajungând să capete astfel 

ea însăși o valoare istorică213.  

Aceste lucrări nu au fost însoțite de o cercetare arheologică, prima investigație de acest 

gen având loc în perioada 19 septembrie - 4 octombrie 2006. Au fost făcute trei sondaje: două 

pe partea de nord, la intersecţia dintre cor şi sacristie,respectiv la intersecţia dintre navă şi 

turn și unul pe partea de sud, la intersecţia dintre navă şi turn. În urma acestor investigaţii s-a 

stabilit că navele laterale au fost construite concomitent cu structurile atribuite turnurilor 

vestice, dar corul şi sacristia nordică au relevat caracteristici tehnice complet diferite: fundaţii 

înecate într-un mortar gri extrem de dur şi parament regulat. Un alt aspect deosebit de 

important a fost stabilirea faptului că fundaţia corului deranja un mormânt mai vechi214.  

Cercetările au fost reluate în 2016, în contextul introducerii instalațiilor de canalizare și 

scurgere a apei,și au stabilit că anterior oricărei construcții cu mortar locul bisericii a fost 

utilizat antropic, că turnurile neterminate au fost prevăzute de la bun început cu contraforturi, 

că fundația navei de nord este legată cu mortar în timp ce fundația navei de sud a fost legată 

cu pământ și că cele două porticuri au fost clar adăugate bisericii atunci când navele erau deja 

în picioare. Nivelul de călcare istoric de pe nord nu pare să fi suferit modificări considerabile 

în ultimele secole, dar cel de pe sud a suferit modificări considerabile – anterior anilor 1970, 

se afla cu cca. 1 m mai sus decât nivelul de călcare din perioada când turnul de sud a căpătat 

un soclu fasonat215. 

 

 
                                                      
211 Arion 1974, p. 42; CrîngaciȚiplic 2011, p. 223-224; Fabini 1998, p. 261; Istrate A. 2007; König 1998, p. 
251; Rostás 2002; Vătășianu 1959, p. 61. 
212 Faraon 2014, p. 190. 
213 Klein 2014. 
214 Istrate A. 2007. 
215 Istrate D. V., 2016. 



153 
 

 

BISERICA ORTODOXĂ SF. NICOLAE 

 

Oploșită la picioarele terasei pe care se ridică biserica evanghelic-luterană, în mod 

convențional biserica ortodoxă Sf. Nicolae se consideră a fi fost ridicată în secolul XIX, dar 

sunt indicii că edificiul datează în realitate dintr-o perioadă mai veche, în primul rând 

inscripția de pe clopot, ce îl datează la 1801.  

Planimetria bisericii sugerează că actuala clădire este o refacere, obținută prin adăugirea 

unei nave la un edificiu cu plan triconc ai cărui trei lobi încă formează structura clădirii în 

capătul de est. În lipsa unor cercetări de parament sau arheologice, această teorie trebuie să 

rămână însă la stadiul de ipoteză. În mod regretabil astfel de cercetări sunt dificile, iar cele 

arheologice au devenit practic imposibile datorită subzidirii bisericii, de jur împrejur, în anii 

2004-2005. Lucrările nu au avut parte de asistență de specialitate iar tot ce s-a mai putut 

obține de la martorii oculari este că nu mergeau mult în adâncime și nu deranjau morminte. 

Dacă centura de beton împiedică orice investigație arheologică a exteriorului, placarea cu 

gresie a interiorului, în cadrul ultimelor lucrări de restaurare/consolidare, previne și aici orice 

cercetare a infrastructurii. 

 

 
Sfântul Nicolae de la Hălmeag văzut dinspre est, în decembrie 2020. Se observă curbura 

lobului ce formează absida altarului și, în stânga, cârpelile recente cu materiale anistorice. 
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Detaliu al laturii de nord, unde încă se mai poate observa curbura ce marchează trecerea de 

la structura lobată la nava patrulateră. La bază, întăriturile moderne cu beton 

 

 
Latura de sud a bisericii, cârpită cu zidărie nouă și întărită cu contraforturi de beton, nu mai 

îngăduie să se observe această tranziție. 
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Orice cercetare de parament întimpină și ea dificultăți majore, pe latura de sud fiind 

efectiv compromisă de adăugarea a două contraforturi de beton, cu rol de consolidare, și prin 

cârpeli ale zidăriei vechi cu cărămidă modernă, utilizându-se mortar de beton, lucrări 

desfășurate începând cu 2015. 

Interiorul bisericii, de c.30 mp, ar fi putut oferi mai multe perspective cercetării dacă nu ar 

fi fost tencuit recent. Deși s-au făcut eforturi pentru a menține, la suprafață, aspectul 

precedent, materialele moderne utilizate au afectat în mod iremediabil structura istorică ce era 

din piatră, mai mare în partea de est și mai măruntă la vest, fără mult liant. Înlocuirea 

bârnelor acoperișului previne și analizele dendroconologice. Numai câteva grinzi vechi au 

supraviețuit în structura altarului, dar este incert dacă acestea aparțin clădirii originare. 

 

 
Interiorul bisericii, vedere din pronaos către naos. 

 

Chiar dacă modificările aduse recent bisericii au diminuat mult capacitatea de investigare 

a ei, structura este monumentală după standardele arhitecturii vechi ortodoxe din 

Transilvania. Împărțirea este caracteristică, constând dintr-un altar ce ocupă capătul circular 

de est (separat de navă printr-o catapeteasmă de zid), un naos și un pronaos (separat de naos 

printr-un zid cu o intrare și două ferestre). Deasupra pronaosului se ridică clopotnița, făcută 

din lemn. Fațada de vest a bisericii păstrează vechea tencuială iar frontonul triunghiular este 

decorat cu un ochi pictat, plasat într-o casetă rectangulară mai adâncită. 
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Ansamblul bisericii Sf. Nicolae din Hălmeag, văzut dinspre vest, în decembrie 2020, cu 

locașul de cult și incinta sa 

 

. 

Detaliu cu frontonul de vest. 
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Clopotul bisericii Sf. Nicolae din Hălmeag – anul 1801, și urme ale unei reparații din 1923 

(imagini datorate amabilității preotului paroh ortodox de Șercaia și Hălmeag) 
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BISERICA ORTODOXĂ SF. ANDREI 

 

 

După mai multe alocări de fonduri în vederea renovării vechii biserici ortodoxe din 

Hălmeag, în 2008 Consiliul Local a decis ca fiind mai avantajos pentru comunitate ca 

fondurile să fie destinate construcției unei noi biserici. Lucrările au început în vara lui 2009, 

continuându-se, grație eforturilor primarului în funcțiune, ing. Cristian Paltin, cu fonduri 

alocate de Secretariatul de Stat pentru Culte București, Consiliul Județean și Consiliul Local 

– autorizații de construcție fiind obținute în 2009, 2016 și 2018 – până la finalizarea cupolei 

betonate a clădirii de cult. Donații ulterioare au îngăduit ca lucrările de amenajare a bisericii 

să continue cu acoperiș de țiglă, tencuieli interioare, fațade, strane, iconostas etc.216 

 

Biserica ortodoxă Sf. Andrei de la Hălmeag în decembrie 2020 

                                                      
216 Informații obținute prin amabilitatea domnului primar al comunei Șercaia. 
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O construcție modernă – obiectiv vorbind, una care încă mai este în construcție în 

momentul redactării acestui studiu – biserica Sf. Andrei de la Hălmeag este încă lipsită de 

valoare istorică. 

 

Interiorul parțial finisat al bisericii, cu noul iconostas, în decembrie 2020 
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10.2.3. ARHITECTURA INDUSTRIALĂ 

Arhitectura industrială tradițională a Hălmeagului constă din mori. În secolul XVIII moara 

Hălmeagului se afla în vest, pe apa Felmerului, dar aceasta deja dispăruse în secolul următor, 

către 1860 două mori aflându-se în sud, pe Olt, în partea de jos a câmpului ce se întinde în 

prezent la vest de Dj131P, pe vremea aceea ocupat în mare de un meandru acum dispărut. 

Morile se aflau pe malul stâng al acestuia și își vor continua existența pentru o vreme și după 

construirea podului în amonte, după care însă, către sfârșitul secolului, dispar și ele, locul lor 

fiind luat de o singură moară, aflată puțin mai la sud de capul podului, pe latura estică a 

drumului. În prezent, nici aceasta nu mai există. 

Și alte ocupații au dat însă naștere la o arhitectură mai mult sau mai puțin specifică – ne 

referim la stâne, ateliere etc. 

 

 
Hălmeag – vechi atelier de tâmplărie, în prezent abandonat 
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10.2.4. ARHITECTURA MILITARĂ 

Primele mențiuni documentare ale Hălmeagului (1211, 1222) menționează indaginibus 

castri Almaye/Almage– „fortificațiile” castrului Hălmeag 217 . Referința este probabil la o 

fortificație de pământ, parte a unei linii defensive formate de coroana Ungariei în această 

parte a Transilvaniei anterior colonizării săsești, și care veghea asupra formațiunii statale 

cumane de pe malul celălalt al Oltului. Conform altei ipoteze, această fortificație de pământ, 

ridicată către mijlocul secolului XII, a fost refăcută în a doua jumătate a secolului sau în 

veacul următor cu materiale mai durabile, odată ce coloniștii occidentali înlocuiesc la 

Hălmeag pe grănicerii secui218. 

Singurele informații concrete în ceea ce privește castrul de la Hălmeag datează din 

deceniul șapte al secolului XIX, când este menționată descoperirea ruinelor unor ziduri de 

piatră în zona bisericii și pe strada Gäßchen. Datorită limitelor cercetării de epocă, nu se mai 

poate stabili dacă acestea chiar aparțineau unor fortificații sau, în cazul în care acestea erau 

elemente de fortificare, dacă trebuie atribuite castrului medieval sau unei alte perioade219.  

Cum, până în prezent, arheologia modernă nu a putut identifica în teren nici o urmă a 

acestor fortificații, considerăm că orice afirmație despre ele trebuie luată ca o simplă ipoteză 

plauzibilă, dar lipsită de fundament. 

Tradiția locală de la mijlocul secolului XIX a ținut minte amintirea unor bătălii importante 

purtate la Vereshegy și Veresszeg (Dealul Roșu și Piscul Roșu) precum a garnizoanelor de 

hotar ce erau ținute în vechime la Vereshegy în vest și la Vontető în est220. 

Alte elemente legate de activitățile militare sunt mult mai târzii. La nord-est de sat se 

ridică Dealul Cătanelor, consemnat pe hărțile de epocă sub numele de Katonadombja, iar 

terasele și movilele ce domină așezarea și se întind de-a lungul Oltului sunt tărcate de șanțuri 

și cuiburi fortificate rămase în urma conflictelor din prima parte a secolului XX –în ultimele 

zile ale lui august 1916, în fața ofensivei armatei române, trupele austro-ungare au aruncat în 

aer podul de peste Olt şi au fortificat cu tranşee şi cu sârmă ghimpată malul drept, sub 

protecția unei baterii de patru tunuri instalată pe dealul Hălmeagului221. 

                                                      
217Traducerea exactă a lui indagine este de fapt gyepű / prisacă, termen a cărui semnificație este acerb contestată 
între istoriografia maghiară și cea română. Pentru scopul acestui studiu, considerăm că traducerea lui prin 
fortificații este suficientă.  
218Busuioc-von Hasselbach 2000b, p. 42; Niedermaier 2012, p. 44. 
219Bordi 2017, p. 107. 
220Csáky 2012, p. 154. 
221Băjenaru 2014, p. 170; Faraon 2014, p. 188. 



162 
 

Ridicat în a doua parte a secolului XIX, podul de peste Olt a fost în mod repetat reparat, 

nu numai după distrugerea lui la 1916.Sfârșitul lui a venit în decembrie 2020 când, după 

construirea unui pod nou, paralel cu el, a fost în mod definitiv demolat. 

 

 
 

 
Vechiul pod de la Hălmeag în 28 noiembrie 2020 (sus) și pe 3 decembrie 2020 (jos), deja 

aproape complet demontat. 
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10.2.5. ARHITECTURA CIVILĂ 

Arhitectura civilă a Hălmeagului poartă influența arhitecturii din zonă – ale cărei trăsături 

generale au fost prezentate mai sus, în subcapitolul dedicat Șercaiei – dar îi oferă specificul 

său local, marcat printr-un decor mai elaborat al fațadelor și care utilizează frecvent frunze de 

viță de vie, hașuri etc. Caracteristice sunt și la Hălmeag locuințele cu frontonul triunghiular, 

punctat de una, două sau trei nișe, ce pot să străbată întreaga grosime a peretelui, devenind 

astfel niște ferestruici. Acoperișurile în patru ape sunt și ele comune, predominând de altfel la 

clădirile istorice mai noi. Tipicul fronton săsesc, triunghiular și teșit în partea superioară, 

apare numai ocazional. 

Ca și Șercaia, în baza informațiilor oferite de harta ridicării Iosefine, deja în a doua parte a 

secolului XVIII Hălmeagul făcuse tranziția la arhitectura de zid. Fondul construit actual nu 

prezintă decât în mod ocazional indicii privind supraviețuirea acestor construcții, clădirile 

fiind în general ușor de încadrat în arhitectura secolului XIX sau a celui următor. Asta nu 

însemnă însă că nu au preluat de la structurile anterioare – dacă fațadele au fost refăcute în 

pas cu moda, elementele interioare au putut supraviețui, iar inscripții pe bârne sau pe tencuieli 

vechi ar putea cu ușurință să coboare data unora dintre imobile în secolul XVIII, dacă nu 

chiar și mai mult. În special beciurile sunt labile de a fi fost moștenite de la construcțiile 

anterioare. O astfel de analiză detaliată depășește însă limitele acestui studiu și ar necesita un 

proiect special. Desfășurarea unui astfel de proiect ar fi însă extrem de utilă, fondul istoric al 

Hălmeagului, deși destul de bine prezervat până recent, aflându-se acum în pericol iminent 

datorită tendințelor de a moderniza imobilele, sau chiar și numai de a le repera. Mai mult 

decât elocvent este exemplul mai sus menționat al bisericii ortodoxe Sf. Nicolae unde 

lucrările de consolidare și îmbunătățire au distrus aproape complet orice șansă de a îi mai 

putea studia vreodată trecutul. 

În privința fondului construit conservat, câteva imobile atrag atenția în mod imediat: casa 

parohială evanghelic-luterană, o casă de pe str. Géckeny datată la 1830 prin inscripția de pe 

fațadă și o alta, datată la 1893, tot prin inscripție pe fațadă, aflată în intersecția principală din 

centru, la vechiul număr 73. Aceasta din urmă are o formă mai puțin comună cu poarta mare 

făcând corp comun cu casa, de aceeași înălțime cu ea și acoperită de același acoperiș. A fost 

construită în pantă, din piatră, iar nivelului demisolului, cu fantele sale, este clar vizibil. 

Odinioară era vopsită roșcat, iar pervazurile ancadramentelor ferestrelor aveau un decor 

floral, făcut cu vopsea albastră. Acoperișul, de țiglă, este în patru ape. 
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Str. Principală, casă de epocă, fațada din 1893 – ansamblu și detalii în noiembrie 2020. 
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Spre diferență de aceasta, casa de pe str. Géckeny, datată prin inscripția de pe fațadă la 

1830, are aspectul tipic al caselor vechi din zona comunei, fiind îngustă către stradă și cu un 

fronton triunghiular perforat de două ferestre mici cu ancadrament colonat și închidere 

circulară. Inscripția cu anul se află pe fronton, fragmentată de ferestre, iar deasupra a fost 

aplicat în relief un motiv figurând o coroană din frunze de viță de vie, cu un strugure 

subdimensionat atârnând în interiorul ei. Ca și primul imobil, și acesta prezintă un demisol, 

ale cărui geamlâcuri sunt însă pătrate și de mari dimensiuni. 

 

 
Casa de pe str. Géckeny – aspect general și detaliu în noiembrie 2020 
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Casa parohială evanghelic-luterană se ridică la nord de biserică, în prezent într-o formă 

care, prin frontonul teșit, sugerează arhitectura săsească de secol XIX. Originile ei trebuie să 

fie însă cu mult mai vechi, după cum indică și poziționarea în curte, fără front la drum,. 

 
Casa parohială evanghelic-luterană din Hălmeag, în noiembrie 2020 
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Fostul număr 243, în capătul dinspre str. Mare al intersecției principale, în noiembrie 2020. 
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Aceste trei clădiri se remarcă prin vechimea lor confirmabilă și/sau prin valoarea lor 

memorială, deși lipsite de inscripții care să indice anul de construire, un număr de alte case 

din Hălmeag, prin structura lor și particularitățile stilistice, pot să fie cel puțin la fel de vechi 

și, în orice caz, reprezintă în aceeași măsură ca și ele valoroase obiective arhitectonice. 

Un astfel de caz este cel al clădirii aflate în capătul dinspre str. Mare a intersecției centrale, 

odinioară la numărul 243 – acesta este inscripționat pe fațadă, pe un vechi strat de tencuială, 

într-o etapă în care clădirea era cărămizie. Ulterior aceasta a fost zugrăvită și vopsită verde, 

apoi din nou zugrăvită și vopsită la loc cărămiziu. Stratul pe care se află numărul pare să fie 

cel mai vechi iar deasupra lui se poate citi încă parte dintr-un rând, aparent terminația lui în 

„…78”, dar lectura este departe de a fi sigură. Clădirea are puncte comune cu cea descrisă 

mai sus, ce se află în imediata apropiere, în partea cealaltă a intersecției – demisol cu 

geamlâcuri și parter al cărui front către stradă are trei ferestre, două grupate laolaltă și una 

izolată. Poarta este însă foarte simplă și nu este inclusă în structură iar deasupra parterului se 

ridică un pod/mansardă aproape pătrat, protejat de un acoperiș ce dă impresia unei combinații 

între cel în patru ape și cel teșit în maniera săsească. Toate ferestrele au ancadramente cu 

decor simplu în partea inferioară și elaborat în partea superioară – stilizat floral la parter, 

împletit la mansardă, unde ferestrele sunt separate printr-un motiv cruciform compus și el din 

elemente împletite și flancate de mlădițe arcuite de viță de vie, cu frunze și struguri. 

În mod regretabil există și cazuri în care dacă vechimea clădirii poate fi dovedită, 

modificările pe care le-a suferit au anulat valoarea ei istorică. Astfel avem cazul uneia dintre 

cele mai vechi case în baza inscripției de pe fațadă – menționăm faptul că cele mai multe nu 

au inscripție, deci cronologia este relativă. Aflată pe str. Géckeny, aceasta mai păstrează încă 

inscripția cu anul „1900” dar în rest nimic nu mai rămâne din aspectul ei de odinioară. 

Decorația fațadei a fost complet eliminată iar deasupra parterului s-a pus izolație modernă și 

un acoperiș în două ape, ale cărui fronturi sunt perpendiculare pe stradă. În imaginea de mai 

jos se poate observa și imobilul din dreapta ei, ce reprezintă o formă finită a aceluiași tip de 

construcție/modificare modernă. 

Aceste modificări necontrolate reprezintă unul din cele mai mari pericole la adresa 

fondului istoric al localității Hălmeag, dar lipsa unor intervenții care să vizeze conservarea 

acestor valori de patrimoniu este la fel de rea, abandonul și lipsa de îngrijire ducând și ele în 

timp la dispariția completă a structurilor. 
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Locuință de la 1900, pe str. Géckeny, al cărui potențial de patrimoniu a fost efectiv distrus 

prin transformările recent suferite; locuința din dreapta ei pare a fi un caz similar. 
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Locuință de la 1896 pe str. Mare, construită pe un plan aproape identic, care, deși parțial 

restaurată, își păstrează aproape integral aspectul istoric. 
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Alte exemple de restaurări corecte pe str. Mare și str. Géckeny. 
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Exemplu model de restaurare pe str. Géckeny (sus) și exemplu model al tipului de construcție 

ce nu își găsește locul în peisajul tradițional al localității, pe aceeași stradă (jos) 
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Distrugere prin abandon pe str. Felmer. Clădirea din planul al doilea este unul din cazurile 

în care aparențele sunt înșelătoare, grinzile din interior purtând anii 1765 și 1884. 
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Str. Principală, cu două exemple ale tipului de casă cel mai frecvent întâlnit în arhitectura 

istorică a localităților comunei Șercaia (la modă în secolul XIX – început de XX?) și imagine 

generală cu str. Géckeny, în care se vede combinația dintre acest tip și celelalte în realizarea 

frontului stradal. 
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Modele arhitectonice pătrunse datorită influențelor arhitecturii urbane / săsești. 
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Cartierul românesc din jurul bisericii Sf. Nicolae. Se observă utilizarea aceluiași tip de 

arhitectură. Clădirea din imaginea a doua păstrează pe fațadă anul „18(?)4” încadrându-se 

astfel în categoria celor mai vechi imobile databile. 

 

. 
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10.2.6. CIMITIRE, MONUMENTE COMEMORATIVE ETC. 

Cimitirul principal al Hălmeagului se află în continuare în curtea bisericii evanghelic-

luterane din localitate, unde trebuie să se fi aflat încă de bun începuturi – de fapt încă dinainte 

de construirea bisericii, după cum au arătat cercetările arheologice. Faptul că pietrele de 

mormânt nu coboară mai jos de începutul secolului XIX, frecvent adus ca argument pentru 

stabilirea târzie a maghiarilor în localitate, este de fapt irelevant, moda pietrelor de mormânt 

fiind foarte târzie iar anterior utilizându-se cel mult cruci de lemn. 

 

 

 
Cimitirul bisericii evanghelic-luterane din Hălmeag – morminte noi. 
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Cimitirul bisericii evanghelic-luterane din Hălmeag – zona mormintelor preoților 

 

 
Cimitirul bisericii evanghelic-luterane – morminte vechi în diferite stadii de degradare 



179 
 

În curtea bisericii, încă se ridică bustul lui Elisabeth Amalie Eugenie (1837-1898), 

împărăteasă a Austriei (1854-1898), regină a Ungariei etc., mai bine cunoscută ca 

Împărăteasa Sisi. Statuia este un rarisim supraviețuitor al unui grup de 96 de monumente 

ridicate în tot atâtea localități ca mulțumire pentru ajutorul pe care împărăteasa l-a oferit 

copiilor rămași orfani în urma revoluției de la 1848. Numai trei dintre ele, incluzând în acest 

număr și pe cel de la Hălmeag,operă a sculptorului Nándor Hargita, dezvelit la 27 noiembrie 

1906, au scăpat ravagiilor timpului și distrugerii lor sistematice de către regimurile ce au 

urmat. În 1918, pentru a-l salva, localnicii au ascuns bustul în biserică și au ținut secretul 

ascunzătorii lui într-un cerc restrâns. Soclul gol de travertin a rămas pe poziție timp de mai 

multe decenii, până în 1977, când autoritățile au decis distrugerea lui și ridicarea pe aceeași 

loc a unui monument în cinstea Ecaterinei Varga. Ordonat să spargă soclul cu ciocanul, Ötvös 

Ábel a refuzat iar scurt timp mai târziu, într-un act fățiș de nesupunere civilă, localnicii au 

ridicat din nou soclul și statuia. În ziua de astăzi, Împărăteasa Sisi și-a reluat locul în curtea 

bisericii evanghelic-luterane, în apropierea mausoleului Fronius222. 

 

 
Bustul împărătesei Sisi, în cimitirul bisericii evanghelic-luterane din Hălmeag 

  

                                                      
222Baki 2019b; Klein 2014 și documentare în teren.  
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Acesta adăpostește rămășițele pământești ale lui Michael Fronius (1727-1799), 

personalitate importantă a epocii, magistrat al Brașovului, membru al sfatului guberniului, ce 

a achiziționat în 1794 curtea nobiliară de la Hălmeag și și-a petrecut aici ultimii ani din viață. 

În interiorul mausoleului, ridicat de fii săi, Fronius se odihnește vegheat de un grup statuar 

compus din Thanatos, înaripat și ținând torța în jos, o bufniță, scutul cu emblema sa heraldică 

și inscripția sa funerară:  

„HEIC.SITVS.EST  

MICHAEL.E.NOBILI.GENTE.FRONIORUM 

REGII.GVBERNII.TRANSSILVANI.CONSILIARIVS 

CIVIT.CORONENSIS.ET.PROVINCIAE.BARCENSIS 

IVDEX.PRIMARIVS […]” 

După construirea mausoleului, familia Fronius a donat bisericii evanghelic-luterane suma 

de 240 de forinți în vederea îngrijirii în perpetuitate a acestuia223. 

 

 

 
Mausoleul Fronius (în dreapta) 

 

                                                      
223Fabini 1998, p. 260; Csáky 2012, p. 154; Klein 2014 și documentare în teren. 
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Monumentul funerar al lui Michael Fronius, în interiorul mausoleului. 
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Pe marginea străzii principale se ridică monumentul dedicat Ecaterinei Varga, născută în 

Hălmeag dar mai bine cunoscută pentru activitatea ei în rândul moților. Amplasarea 

monumentului dezvelit în 1977 a amenințat cu distrugerea soclul bustului Împărătesei Sisi și 

i-a preluat locul pe coasta de sud a str. Principale224. 

 

 
Monumentul dedicat Ecaterinei Varga 

 

  

                                                      
224Stegeran 1991, p. 148. 
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10.3. VAD 

Ca și în cazul celorlalte două localități ale comunei, evoluția istorică a așezării și-a pus 

amprenta asupra arhitecturii Vadului. Singurul sat românesc de pe teritoriul actualei comune 

Șercaia, Vad a fost și singurul care nu era împărțit în cartiere în baza etnicității. Este însă și 

satul la care studierea hărților de epocă indică cele mai multe schimbări între ridicarea 

Iosefină și ridicările din a doua parte a secolului XIX. Explicația se găsește cu ușurință în 

statutul juridic experimentat de localitate pe o mare parte a acestei perioadă, respectiv sat 

grăniceresc, cu regulamente stricte privind distribuirea teritoriului și modalitățile de 

construcție. Ce a supraviețuit însă din fondul său construit istorică este însă în ton cu 

arhitectura de epocă a celorlalte două localități. La Vad se observă însă în general numai 

formele cele mai simple ale acesteia, fără decorațiunile de la Hălmeag și numai cu prezențe 

ocazionale ale influențelor urbane de la Șercaia. 

 

 
Vad, c.1900-1910 (după Album 1910)  



184 
 

 

10.3.1. ARHITECTURAEDILITARĂ 

La 1755 deja funcționa la Vad o școală românească, sub îngrijirea dascălului Avram 

Cadiș, școală ce este din nou atestată la 1773, când numele dascălului era consemnat ca 

Avram Păiș225. La 1811, școala din Vad continua să fie una din cele mai bune din Țara 

Făgărașului, dascălul Toma, care o avea în îngrijire, fiind clasificat între cei mai bine pregătiți 

profesori din școlile greco-catolice226. Ceva mai târziu, școala din Vad este descrisă ca fiind 

primară superioară – trivială în limbajul epocii – cu un profesor și 30 de elevi, materiile 

incluzând româna, germana și maghiara 227 . Această înflorire timpurie a învățământului 

românesc la Vad se datorează statutului său de sat grăniceresc, încă de la fondarea 

regimentelor de graniță ordonându-se înființarea de școli în mediul așezărilor militarizate. 

Școala funcționa însă fără o local anume – în timpul învățătorilor Toader Damian (1820-

1846) și Iacob Cocisiu (1846-1868) se menționează că țineau lecțiile în locuințele lor 

personale228. 

După desființarea regimentelor grănicerești, școala este trecută în jurisdicția bisericii 

greco-catolice. Acum are doi dascăli, unul pentru clasa de băieți și unul pentru cea de fete229. 

În toamna lui 1874 clădirea școlii greco-catolice din Vad se afla în construcție230 iar în 1892, 

ca urmare a creșterii numărului de elevi, clădirea este extinsă cu un corp nou, constând din 

două clase și o cancelarie. În 1900 se ajunsese la 243 de elevi iar în 1913 se adaugă 

construcției o sală de clară de mari proporții, capabilă să dubleze pentru găzduirea de 

festivități și activități culturale. Pe 1 noiembrie 1921 trece în patrimoniul statului român, 

devenind școală primară de stat, treptat suplimentată și cu grădiniță. Între 1924 și 1930 

funcționează în localitate o școală de arte și meserii iar un inventar din 1927 menționează că 

avea o bibliotecă cu 915 volume, un muzeu școlar, o grădină, cor pe două voci și că funcționa 

o Societate a Tinerilor, cu 79 de membri. Din 1928 la școală încep să fie proiectate și filme, 

cu un aparat de tip „Aladin”. Școala din Vad continuă să funcționeze în regim de opt clase 

până în anii 1960. după care exodul populației face să fie retrogradată la școală cu clasele I-

IV, învățământul mediu mutându-se în Șercaia231. 

                                                      
225Băjenaru 2013a, p. 304, 307. 
226Băjenaru 2013a, p. 318-319; Faraon 2009, p. 107. 
227Băjenaru 2013a, p. 322. 
228Faraon 2009, p. 107. 
229Faraon 2009, p. 107. 
230Băjenaru 2013b, p. 194. 
231Baki 2019a; Faraon 2009, p. 107-109. 
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Clădirea școlii se desfășoară de-a lungul laturii de vest a curții bisericii Vovidenia. 

Jumătatea ei de sud a fost recent reabilitată, după cum amintește și placa montată pe fațadă, a 

cărei inscripție îmbrățișează într-atât spiritul acurateței istorice încât chiar menționează că 

reabilitarea a avut loc „în perioada 2006-2007 a guvernului Tăriceanu”.  

 

 
Școala primară Vad în decembrie 2020 

 

 
Căminul cultural Vad, construcție fără valoare istorică, în decembrie 2020 
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10.3.2. ARHITECTURA ECLESIASTICĂ 

 

BISERICA ORTODOXĂ VOVIDENIA, MAI ÎNAINTE GRECO-CATOLICĂ 

 

Chiar dacă actuala clădire este veche de numai un secol și ceva, vechimea bisericii este 

mult mai mare. La 1767 se consemna că „au avut bisearica moşie de arat dată de ctitorii 

bisearicii, anume: de Borcea, Calin şi Ion, toţi boeri, cu blestem legată ca să fie a bisearicii să 

să hrănească preoţii ce vor sluji la bisearică. Această moşie iaste de 11 găleate, în doo 

cămpuri, şi rât de făn de 4 cară; despre această moşie alte scrisori nu să găsesc fără din 

bătrăni în bătrăni s-au pomenit a fi a bisearicii.” 232  Lipsa înscrisurilor sau a amintirii 

momentului când biserica a primit pământurile indică o vechime considerabilă, și numele 

boierilor Borcea, Calin şi Ion corespund cu cele ale boierilor ce primesc Vadul ca ocină de la 

Mircea cel Bătrân (1386-1418) cu ocazia primei sale atestări documentare. 

Informațiile despre acest (prim?) locaș de cult sunt sporadice și implică mai puțin clădirea 

cât evenimentele care au avut legătură cu ea. Astfel, în contextul luptelor religioase dintre 

uniți și ne-uniți, cu ocazia investigației din 1734 se constată că biserica din Vad a stat închisă 

tot anul iar popa Sandru nu numai că este schismatic, dar continuă să oficieze în pofida 

faptului că a fost scos din preoție și face campanie antiunionistă, încercând să îi convingă pe 

credincioși că botezul efectuat de preoții greco-catolici nu este valabil 233. Conform unor 

afirmații târzii, „era din lemn, acoperită cu jipi din paie de secară, la fel cu casele din lemne 

din jur. Era o bisericuță în formă de casă alungită, fără turn și cu o clopotniță alăturată. 

Alcătuirea era din bârne masive de lemn, îmbinate cu măiestrie conform arhitecturii 

populare”. 234 În orice caz, în anul 1750 vechea biserică a fost demolată, pe locul acesteia 

construindu-se una nouă din piatră și cărămidă235. Sursele indică că locația a rămas aceeași. 

Numeroase informații despre starea bisericii – și a enoriașilor – provin din 1767, când 

Vadul era pe deplin greco-catolic, și biserica era deservită de doi preoți, Iacov și Sin. Preotul 

din Ohaba locuia tot la Vad. Informațiile privesc îndeosebi abuzurile suferite de preoți din 

partea ofițerilor germani – Vad tocmai devenise sat grăniceresc – ce confiscaseră moșia 
                                                      
232Dintr-o scrisoare a protopopului greco-catolic al Veneţiei de Jos, datată 18 octombrie 1767, în Dumitran, 
Dumitran &Laslo 2009, p. 210. 
233Dragne 2016, p. 71, 78-80; Dumitran 2002, p. 163; Dumitran 2004, p. 59; Dumitran 2007, p. 101-102. 
234Faraon 2017, p. 643. 
235Baki 2019a; Faraon 2017, p. 643. 
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bisericii, precum și pământurile preoților, pentru a le împărți localnicilor. Aceștia manifestau 

de altfel sentimente anti-religioase foarte puternice, încumetând chiar să intre în altar în 

timpul slujbei de duminică236. 

În 1778, împărăteasa Maria Tereza înzestrează biserica din Vad cu un clopot greu de 115 

kg, inscripționat, în litere chirilice, cu „Acest clopot a fost dăruit Vadului de Împărăteasa 

Maria Tereza”. În 1779 împăratul Iosif II înzestrează biserica și cu un al doilea clopot237. 

Abia în 1826 biserica este înzestrată și cu un turn, înalt de 22 m. Acesta fiind ridicat, 

vechea clopotniță este demolată iar clopotele mutate în el. 

Creșterea populației duce însă la decizia de a construi o biserică nouă, mai spațioasă. După 

colectarea finanțelor necesare prin colecte la Fondul de Reconstrucție, cotizări din bugetul 

primăriei, închirierea dreptului de cârciumărit pentru anii 1873-1878 și un împrumut de la 

bancherii Taghlicht din Făgăraș lucrările încep în 1870, vechea biserică fiind demolată, cu 

excepția turnului, pentru a face loc noii biserici. 

 

 
Vovidenia de la Vad– imagine de epocă (după Faraon 2017, p. 643) 

                                                      
236Pentru o descriere detaliată a evenimentelor, vezi Dumitran, Dumitran & Laslo 2009, îndeosebi p. 94-95 și 
210-211. 
237Faraon 2014, p. 184, 190; Faraon 2017, p. 645. 
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Planul acesteia a fost trasat de arhitectul A.Kassy (34 florini). Lucrările pentru fundația 

adâncă de 2 m (218 florini) au fost executate de pietrarul Gh. Strâmbu din Șinca Veche, 

zidăria și acoperișul (8000 florini) au fost executate sub conducerea inginerului Gärtner din 

Făgăraș de către meșterii Liohhani Verner, Frederich Egheleith și Vinczy Geörg din 

Merghindeal, iar pavajul de piatră a fost executat Franz Herzum din Perșani. Piatra cioplită a 

fost adusă de el de la Perșani, cărămida de la Tohanul Nou, varul nestins din Cuciulata și 

Comăna de Sus, lemnul din pădurile satului, buțile pentru stins varul de la Cuciulata și Lupșa 

iar țigla de la Lugoj, transportul fiind asigurat fără cost de enoriași. O nouă colectă îngăduie 

ca turnul bisericii să fie ornat cu o cruce și un glob aurite238. 

 

 
Fațada de vest a bisericii (după Faraon 2017, p. 647) 

                                                      
238Faraon 2017, p. 643-644. 
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Turnul era inițial acoperit cu țiglă, dar în 1905 aceasta este înlocuită cu tablă zincată și se 

montează un orologiu adus din Budapesta de la uzinele Peterka Lajos. Clădirea a suferit 

deteriorări în cursul primului război mondial, numai turnul fiind lovit de trei de obuze, iar 

clopotele de secol XVIII au fost confiscate și topite. În 1920 biserica este renovată, fiind 

reparate stricăciunile survenite în ultimii ani și procurându-se două noi clopote, de la 

Timișoara, ambele inscripționate cu „Acest clopot s-a procurat din colecte benevole întru 

amintirea întregirii neamului românesc”. 

 

 
Clopotele bisericii (după Faraon 2017, p. 646) 

 

În 1927 biserica a fost zugrăvită și dotată cu burlane iar în 1938 primește actualul 

iconostas iar în interior sunt instalate bănci. Doi ani mai târziu, cutremurul din 1940 face ca 

turnul să se desprindă de corpul bisericii, ce intră anul următor în lucrări de restaurare pentru 

a-l reconecta și a îndepărta celelalte avarii. În 1953 se introduce curentul electric iar în 1962 

pardoseala de piatră este acoperită cu parchet de stejar, donație a doctorului Emil Boieriu. În 

1970 este zugrăvită din nou iar, după cutremurul din 1977, pe turn este montată o cruce nouă.  
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Începând din anii 1990 au loc lucrări de restaurare de amploare. Astfel, în 1993-1995 sunt 

înlocuite podelele din turn și reparat zidul înconjurător, iar în 1996 se introduce gazul, și sunt 

înlocuite țiglele, burlanele, crucile de pe acoperiș și parte din lemnăria lui. În 2004 este 

înlocuită lemnăria turnului și tabla acoperișului acestuia. În 2006 se realizează fațada 

bisericii, lucrare continuată cu reparația și zugrăvirea interiorului, pavarea trotuarelor și a 

aleilor în 2007-2008. Devenită ortodoxă din 1948, la 21 mai 2008 biserica este re-sfințită de 

mitropolitul Ardealului,Laurențiu Streza, și primește un al doilea hram, Sfinții Împărați 

Constantin și Elena239. 

Actuala clădire are 24 m lungime, 12 m lățime, 19 m înălțime; turnul are 37 m înălțime. 

Are 14 ferestre arcuite, dublate de rame metalice, și podeaua de parchet acoperă vechea 

pardoseală de piatră. Intrarea se face printr-o tindă aflată sub turn, dominată de cor. 

Lungimea naosului este de 15 m, iar o treaptă de 20 cm și iconostasul îl separă de altar, ce 

este luminat de patru ferestre și prezintă o nișă semicirculară pentru altarul propriu-zis. 

Iconostasul, sculptat și pictat, datând din 1938, are o suprafață de 39 m², și este opera pictorul 

iconar Septimiu Marian din Blaj. Este înzestrat cu 37 de icoane pictate pe lemn și sculptură 

acoperită cu foiță de aur, în partea dreaptă jos fiind figurat hramul –  Intrarea în biserică a 

Maicii Domnului240. 

 

 
Biserica văzută de pe str. Principală în decembrie 2020, cu o troiță în prim plan. 

                                                      
239Faraon 2017, p. 645-647. 
240Faraon 2017, p. 644-645. 
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10.3.3. ARHITECTURA INDUSTRIALĂ 

Ce în cele mai multe cazuri, până în secolul XIX arhitectura industrială tradițională se 

reduce la mori. Vadul a avut două, prezente încă din secolul XVIII, și care-și continuă 

existența în secolul XIX, una la nord de sat, cealaltă la sud, în capătul zonei Peste Vale. Cea 

de sud a dispărut complet, cea de nord corespunde aproximativ locuinței individuale de la sud 

de calea ferată. 

 

 
Locul vechii mori de la sud de sat, utilizat în decembrie 2020 ca pășune pentru oi. 
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10.3.4. ARHITECTURA MILITARĂ 

Deși nu este înzestrat cu fortificații militare istorice, prin natura istoriei sale din secolele 

XVIII-XIX întregul sat a fost la un moment dat un exemplu de arhitectură – și economie – 

militară. În 1766, Vad devine sat grăniceresc, parte a regimentului I românesc. Compania a 

XI-a, din care a sfârșit prin a face parte, avea sediul la Ohaba și, pe lângă Vad, includea 

Bucium, Ohaba și Șinca Veche. Cu un an înainte de desființarea regimentelor grănicerești, în 

1850, întreaga populație a Vadului era militarizată, situație extrem de rară în rândul satelor 

regimentului – numai Ohaba și Șinca Veche au fost și ele complet militarizate241. 

Primul război mondial și-a adus și el contribuția la arhitectura militară a Vadului, deși una 

mult mai perisabilă. După ce armata română, în cursul înaintării sale, se întărește în zona la 

sfârșitul lui august și începutul lui septembrie, în 2-3 octombrie are loc confruntarea de la 

Vad. Trupele contraofensivei germane, venind de la Mândra, trec dealul și se fortifică cu 

tranșee pe Fața Măgurii, în timp ce românii iau poziție pe Coastă. După ce reușesc să 

înainteze și să stabilească o nouă poziție fortificată în Prundul Văii, germanii iau cu asalt 

pozițiile românilor, ce se retrag lăsând în urmă pe câmpul de luptă un numeros echipament 

militar – arme și muniție, veșminte și bocanci, ranițe și saci de merinde, lopeți etc.242 

Calea ferată a fost introdusă în 1907-1908, tronsonul Făgăraș – Șinca Veche fiind 

inaugurat pe 28 iulie 1908  dar instalațiile originare au avut mult de suferit, fiind aruncate în 

aer în 1916, cu ocazia confruntărilor dintre trupele austro-ungare și cele românești243. 

 
Trecere de cale ferată la Vad, în decembrie 2020.  

                                                      
241Băjenaru 2013a, p. 182-188. 
242Faraon 2014, p. 191. 
243Băjenaru 2016, p. 165, 251. 



193 
 

 

10.3.5. ARHITECTURA CIVILĂ 

În pofida fundalului etnic românesc, arhitectura civilă istorică a Vadului este strâns 

înrudită cu cea a Șercaiei și a Hălmeagului. Predomină același tip de casă cu front la stradă 

îngust și cu fronton triunghiular, perforat de nișe sau de ferestre, combinat în diferite măsuri 

cu alte tipuri de construcție. O particularitate a Vadului o reprezintă obiceiul de consemna nu 

numai anul construcției, ci și de către cine a fost construită, de obicei într-un spațiu 

rectangular special pregătit pentru aceasta. 

• „1886 (…) prin(?) (…)” (str. Principală, nr. 247) 

• „Edificată prin Stefanu N. Boeriu în anu D-lui 1893” (str. Principală) 

• „1895 Edificată prin Ion Romeliŭ” (înspre vale) 

• „Edificată prin Niculae Jmoraru 1898” (str. Principală) 

• „Cu ajutorul lui D-zau. Edificat prin Mitfte Boeriu 1900” (str. Principală) 

• „Edificată prin Lazar Cucu și soția sa Carolina la 1926” (str. Principală)  

• „Edificată prin Gheorghe și soția Maria 1929” (str. Mică, nr. 153) 

• „Edificat prin Tămaș Morar și soția Maria a.1930” (str. Principală)  

• „Edificat prin Ioan și Maria Poșta 1933” (înspre vale, nr. 44) 

La o serie de clădiri alte mai rămas numai caseta în afla textul, inscripția dispărând cu 

ocazia restaurărilor ulterioare. Altele au numai o formulă prescurtată precum „1922 / GR si 

(?)” la casa de lângă nr.87 de peste vale, „D. 1937” pe str. Mică sau mai frecvent numai anul: 

1895 (înspre vale – în prezent anul este însă pe o plăcuță metalică iar casa restaurată, astfel 

încât să fi avut și inscripție mai lungă), 1903 (str. Gării), 1909 (str. Principală), 1910 (înspre 

vale), 1912 (str. Principală), 1913 (str. Mică), 1921 (str. Principală), 1928 (str. Podului), 1932 

(înspre vale), 1935 (str. Principală nr.239), 1936 (str. Mică, nr. 148), 1939 (str. Mică, două 

clădiri față în față) etc. 

După cum se observă, inscripțiile lungi tind să fie mai timpurii. Menționându-le numai pe 

cele enumerate mai sus, avem cinci pentru perioada 1886-1900, apoi, după o dispariție de 

sfert de secol, un nou grup de patru în intervalul 1929-1933. Este interesant faptul că – minus 

câteva excepții – inscripțiile ce menționează numai anul umplu perfect golurile, corespunzând 

perioadelor 1903-1928 și 1932-prezent.  

Grupul celor cinci case cu inscripții din 1886-1900, împreună cu cea dinspre vale cu 

plăcuță metalică „1895”, reprezintă cele mai vechi construcții civile databile în Vad. 
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Vad, str. Principală – casă de la 1886, nerestaurată. 
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Vad, str. Principală – casă de la 1893, frumos restaurată, dar prezentând elemente atipice, 

respectiv o singură fereastră în frontul de la stradă și fronton teșit – ambele sunt probabil 

rezultatul unor modificări ale structurii inițiale. 
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Vad, ulița dinspre vale – casă de la 1895, nerestaurată. 
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Vad, ulița dinspre vale – Casă de la 1895, restaurată. 
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Vad, str. Principală – casă de la 1898, nerestaurată. 
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Vad, str. Principală – casă de la 1900, în stare bună. 
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Vad, str. Gării – casă de la 1903, nerestaurată. 
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Vad, str. Principală, nr.16 – „casă” de la 1909, în stare bună. 
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Vad, ulița dinspre vale – casă de la 1910 (?), nerestaurată 
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După cum se observă, toate cele mai vechi clădiri databile din Vad sunt case de același tip, 

cu două ferestre la stradă și fronton triunghiular, punctat de nișe sau ferestruici. Singura 

excepție, ce prezintă o singură fereastră la stradă și fronton teșit, se datorează mai mult ca 

sigur unei modificări a structurii inițiale, în încercarea de a o aduce în pas cu moda. Abia la 

1910 observăm prima casă obișnuită care să se depărteze de acest model, utilizând un fronton 

teșit și o decorație a fațadei mult mai încărcată decât de obicei. Clădirea ce o antedatează cu 

un an, ridicată în 1909 pe latura de vest a str. Principale, la actualul nr. 16 este un exemplu 

unicat în arhitectura Vadului, prin bogatul său decor, planimetrie și chiar concepție a 

gardului, iar apariția ei se datorează unor circumstanțe speciale. 

După această primă perioadă în care arhitectura manifestă trăsături uniforme, construcțiile 

devin mai variate, începând să fie folosite acoperișurile cu fronton teșit, caracteristice 

arhitecturii săsești, precum și cele în patru ape; își fac apariția și construcțiile cu fațada lungă 

la stradă și acoperiș în două ape cu frontoane perpendiculare pe axa drumului. Cele mai multe 

continuă să țină frontul stradal, dar sunt și câteva exemple de case vechi plasate în curte, după 

moda arhitecturii românești. În acest caz este probabil vorba despre împrumuturi de peste 

Carpați, dar harta ridicării Iosefine indică că în a doua parte a secolului XVIII numai o parte a 

caselor erau plasate la stradă, pentru a forma tipicul front al așezărilor transilvane, iar chiar și 

acest front era departe de a fi continuu; restul caselor apar prin mijlocul grădinilor, departe de 

uliță. 

Fără un studiu mai aprofundat, implicând vizitarea casă cu casă, este imposibil în acest 

moment să facem o apreciere detaliată a valorii istorice a fondului construit civil din Vad, 

elemente importante putând să fie ascunse de intervențiile ulterioare. Un caz elocvent în 

această privință este casa părintească a lui Augustin Bunea, ce inițial avea aspectul tipic 

tradițional, cu două ferestre la stradă și fronton triunghiular (vezi mai jos, la subcapitolul 

următor, pentru o fotografie de epocă). În prezent, aspectul acesta a fost în întregime alterat – 

ferestrele inițiale au fost zidite și înlocuite cu una singură, iar acoperișul în două ape, cu 

fronton, a fost înlocuit cu un acoperiș în patru ape. Lipsa tencuielii îngăduie să se observe 

structura clădirii, cu partea inferioară făcută din piatră, ce efectiv formează un soclu – 

probabil și fundația – și cu partea superioară din cărămidă. Această structură se menține și la 

gardul curții, ce se desfășoară de la casă spre stânga și care arată în mod foarte evident că 

parcela actuală a luat naștere prin unirea a două parcele, în partea opusă casei actuale fiind 

clar vizibile golurile unui intrări și a două ferestre înzidite. 
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Casa memorială Augustin Bunea, ansamblu (sus) și detaliu cu urmele intrării și ferestrelor 

înzidite (jos) în decembrie 2020 

 

Se cuvine să reamintim cu această ocazie că și la Vad noile construcții amenință coeziunea 

peisajului tradițional al localității – atunci când nu amenință în mod direct patrimoniul ei 

istoric imobil, prin demolări și/sau modificări de mare amploare. 
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Exemple nefericite de intruziuni moderne în peisajul tradițional pe str. Principală 
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Ulița dinspre vale – intruziuni moderne (sus), distrugerea fondului construit istoric (la 

mijloc) și exemplu istoric de arhitectură atipică pentru peisajul local (jos) 
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Str. Principală – arhitectura primei părți a secolului XX – variantă adaptată a modelului 

tradițional de casă (sus) și modele pătrunse prin influențe exterioare 
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10.3.6. CIMITIRE, MONUMENTE COMEMORATIVE ETC. 

Cimitirul originar al Vadului a fost probabil în curtea bisericii, dar în secolul XVIII deja se 

mutase în capătul de nord-est al satului, în zona caselor din capătul laturii de est a str. 

Principale. Și acesta a fost însă abandonat, către jumătatea secolului XIX zona fiind deja 

construită iar cimitirul amplasat pe marginea drumului către Perșani, unde se află și în ziua de 

azi. Locul cimitirului vechi era însă încă marcată cu troițe, element ce constituie o prezență 

constantă în peisajul Vadului. În a doua parte a secolului XVIII erau cel puțin cinci, una la 

intersecția din centru și câte două la ieșirile către est și vest din sat. Troița din centrul satului 

nu mai este figurată în secolul XIX, dar s-au ridicat troițe la ieșirile către sud și nord, astfel 

încât oricine se apropia de așezare sau pleca din ea nu avea cum să nu întâlnească o troiță. 

Practica a rămas constantă – astfel, mai mulți ofițeri români căzuți în luptele de la începutul 

lui octombrie 1916 de la Vad au fost înmormântați de localnici la marginea satului, pe latura 

vechiului drum către Făgăraș, și o troiță a fost ridicată ca să însemne locul. Ulterior, 

osemintele unuia dintre ei au fost repatriate iar cele ale celorlalți deshumate și depuse în 

cimitirul satului244. Locul troiței din centrul satului este luat acum de cârciuma comunală, dar 

la intersecția din fața căminului de cultură, acum se ridică o cruce de piatră „În memoria 

eroilor români” inaugurată în anul 1990. 

 
Zona vechiului cimitir al Vadului, pe latura de est a str. Principale, în decembrie 2020 

  
                                                      
244Faraon 2014, p. 191. 
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Actualul cimitir al Vadului, pe str. Gării, în decembrie 2020 
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Troiță la intrarea în sat dinspre vest – fotografie decembrie 2020 

 

 
Troiță pe marginea drumului către Ohaba. În partea superioară, porțiunea albă păstrează 

amprenta în negativ a unei pagini scrise cu litere chirilice – fotografie decembrie 2020 
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Cruce ridicată în memoria eroilor români (fără alte specificări) peste drum de căminul 

cultural – fotografie decembrie 2020. 

 

Alte monumente memoriale din peisajul Vadului se leagă de personalitatea lui Augustin 

Bunea, somitatea vieții religioase și intelectuale a românilor greco-catolici ardeleni, născut în 

Vad, la 4 august 1857, fiu al preotului paroh al satului, Arseniu Bunea, şi al Veronei Urs, 

nepoata colonelului David Urs de Mărgineni. Începându-și studiile la școlile elementare din 

Vad și Ohaba, și le-a încheiat la Roma, unde a obținut în 1882 doctoratul în teologie. Întors în 

țară, a ocupat funcții de responsabilitate în cadrul ierarhiei greco-catolice, s-a implicat activ 

în viața politică și culturală a epocii și a redactat lucrări pe teme istorice și folclorice. Deși 

născut în Vad, și-a legat numele mai mult de activitatea pe care a desfășurat-o la Blaj, unde și 

în prezent muzeul de istorie îi poartă numele. Încă din 1966, în biserica Vovidenia, a fost 

montată o placă de marmură albă de Ruşchiţa spre amintirea lui. Mai recent, în 13 noiembrie 

2009, la inițiativa Asociaţiei Culturale „Augustin Bunea” din Blaj, a fost dezvelită o placă de 

marmură neagră pe faţada casei sale părinteşti de pe str. Mică, comemorându-se 100 de ani 

de la moartea sa245. În decursul istoriei clădirea a suferit numeroase modificări iar în prezent 

conturul general al vechiului imobil se mai păstrează246. 

                                                      
245Baki 2019a; Faraon 2005; Niță 2003. 
246Aspectele acestor modificări au fost tratate mai sus, în cadrul arhitecturii civile, casa părintească a lui 
Augustin Bunea fiind un caz exemplar de „așa nu”. 
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Casa părintească a lui Augustin Bunea, c.1900-1910 (după Album 1910) 

 

 
Casa părintească a lui Augustin Bunea, decembrie 2020 
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11. OPERAȚIUNI URBANISTICE IMPORTANTE 

Până către sfârșitul secolului XVIII, foarte puține proiecte urbanistice au fost 

implementate în mod intenționat. Modificările aveau loc ca răspuns la un dezastru, iar de 

acestea nu au lipsit. Istoria localităților componente ale Șercaiei, ca a oricăror localități cu 

istorie îndelungată, reprezentă din multe puncte de vedere o succesiune de calamități, fie 

naturale, fie cauzate de om. 

Incendiile reprezentau forma cea mai comună a dezastrelor, lucru ușor explicabil, 

gândindu-ne la arhitectura de lemn și la acoperișurile de stuf ale epocii. Înlocuirea treptată a 

acestora cu țiglă reprezintă un fenomen de secol XVIII și nu a luat amploare decât în secolul 

următor. Incendiile timpurii sunt menționate numai în cazul în care repercusiunile lor au fost 

deosebit de grave, precum cel din 1560 de la Șercaia, când a ars biserica, cel din 1678, ce a 

mistuit aproape întreg satul și cele care s-au succedat în 1798 și 1799, primul iscat în 

mahalaua românească, de unde se întinde în jumătate de sat, al doilea în cartierul săsesc, de 

unde în mai puțin de o oră cuprinde toată localitatea. Chiar atunci când nu sunt menționate, 

proporțiile lor puteau fi fie catastrofice, iar frecvența ridicată, așa cum a fost cazul la Șercaia 

în 1855 și 1868, la primul arzând 87 de case, 258 de acareturi, 316 vite și mai mulți oameni 

iar la al doilea fiind pârjolite ambele cartiere ale localității. Precizăm faptul că la acea epocă 

măsurile de incendiu erau deja avansate – în perioadele mai vechi, pârjolul se putea extinde 

mult mai ușor. 

Datorită poziției geografice, cutremurele par să fi jucat un rol mai mic în evoluția istorică 

a localităților din comuna Șercaia. Cu toate acestea, cel din 1940 s-a resimțit destul de 

puternic încât să facă turnul bisericii din Vad să se desprindă de corpul bisericii – desigur, 

acesta era totuși parțial moștenit de la clădirea de cult anterioară, deci siguranța lui structurală 

nu era tocmai ridicată – iar alte distrugeri datorate cutremurelor sunt și ele ocazional 

menționate. 

Inundațiile, cel puțin la Șercaia, au reprezentat întotdeauna un pericol încă și mai mare 

decât incendiile. Cele din 1663 și 1694 au fost suficient de puternice încât să ia cu ele biserica 

(evanghelică), în 1771, 1778 și 1779 inundațiile s-au succedat una după alta, cea din 1864 a 

fost devastatoare iar cea din 1927 nu numai că distruge case și transformă curțile în lacuri, 

dar ia cu apa și o porțiune a tronsonului de cale ferată dintre Șercaia și Mândra, după ce 

mătură digurile construite special pentru a împiedica o astfel de eventualitate.  
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Tot în categoria dezastrele provocate de condițiile meteorologice se poate număra și 

grindina, precum cea din 1856, când cele mai mici boabe de gheață au fost de mărimea oului 

de găină astfel încât întreaga recoltă a fost compromisă, și au fost sparte, numai la Șercaia, 

c.600000 de țigle și c.10000 de geamuri.  

Datorită pericolului de inundație probabil că lucrările de îndiguire au o lungă tradiție în 

teritoriul Șercaiei, iar la Hălmeag ar trebui să căutăm acele „fortificații” menționate în 

diplomele de la începutul secolului XIII, dar, dincolo de ipoteze de lucru și de ocazionale 

mențiune în surse, începem să avem operațiuni urbanistice clar atestate începând cu 

secolul XIX când, pe hărțile de epocă, sunt deja figurate numeroase diguri de-a lungul 

cursului Oltului. După cum s-a menționat, aceste lucrări nu îl vor împiedica însă să își 

schimbe în mod repetat cursul, uneori în mod natural, alteori prin noi lucrări de sistematizare, 

ce au câștigat vaste zone de teren (semi)uscat prin anularea sau restrângerea unor meandre. 

Tot în legătură cu rețeaua hidrografică sunt și podurile, de o importanță crucială în 

structura Șercaiei și Vadului, unde au avut variate incarnații și poziții, așa cum s-a precizat 

mai sus. Deși a beneficiat de mai puțină atenție, cel mai important pod din teritoriu s-a 

dovedit a fi însă cel de la Hălmeag, de peste Olt, ridicat în secolul XIX, refăcut după ce a fost 

aruncat în aer în timpul primului război mondial și complet înlocuit cu unul modern în 2020. 

În directă legătură cu podurile sunt drumurile, un factor esențial în evoluția istorică a 

Șercaiei și Vadului – mai puțin a Hălmeagului. Inițial de pământ, acestea își vor păstra acest 

aspect până târziu în secolul XX iar pe unele rute secundare până în ziua de astăzi. 

Ultimul mare element al tramei rutiere, calea ferată, a fost introdus în 1907-1908. 

Planurile pentru linia Făgăraș – Brașov au luat în calcul trei rute, una prin Homorod, alta prin 

Șinca și Codlea iar ultima prin Poiana Mărului și Zărnești, dar toate cele trei variante 

includeau Șercaia ca un punct de oprire. Dintre cele trei variante a fost aleasă ultima, ce 

presupunea 68 km de cale ferată (în final au fost 71,5 km), cu 9-10 stații (în final au fost 14). 

Acordul pentru construirea ei s-a dat la 14 martie 1907 iar linia a fost dată în funcțiune pe 

etape, mai întâi, la 28 iulie 1908, pe traseul Bartolomeu – Valea Homorod și Făgăraș – Șinca 

Veche, apoi, 22 noiembrie, și pe etapa intermediară. Traseul final era Brașov – Valea 

Homorod – Culmea – Șinca Nouă – Profil 250 – Șinca Veche – Vad – Șercaia – Făgăraș. 

Tunelul de la Perșani va fi deschis abia în 1941-1943247.  

 

  

                                                      
247Băjenaru 2016, p. 165. 
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12. CONCLUZII REFERITOARE LA VECHIMEA CONSTRUCȚIILOR ȘI A 
AMENAJĂRILOR URBANE ȘI LA EVOLUȚIA URBANISTICA A 

LOCALITĂȚII 

Cu rare excepții, fondul construit al localităților ce compun comuna Șercaia nu coboară 

mai jos de secolul XIX – construcțiile mai vechi au fost măturate de frecventele inundații, 

incendii și schimbări de modă. Pe departe cea mai veche clădire din teritoriu este biserica 

evanghelică din Hălmeag, databilă în secolul XIII. Biserica veche a Șercaiei era probabil la 

fel de timpurie, dar aceasta a fost în mod repetat distrusă și refăcută iar clădirea actuală, 

ridicată în anii 1868-1875 nu mai păstrează nimic din cea veche. Din ansamblul acesteia a 

supraviețuit numai turnul, databil în secolul XVII sau mai devreme. Și biserica veche din Vad 

a dispărut, pentru a fi înlocuită de actualul locaș de cult. Biserica ortodoxă Sf. Nicolae din 

Hălmeag nu apare pe harta ridicării Iosefine, dar clopotul datează de la 1801 – în aceeași 

situație este biserica greco-catolică din Șercaia, singura diferență fiind că ar fi primit primul 

ei clopot în anii 1790. 

Arhitectura civilă prezintă o situație uniformă. La Șercaia multe clădiri au fost modificate 

în a doua parte a secolului XIX, sub influența arhitecturii urbane, iar Vad a trecut printr-un 

proces similar, dar mai timpuriu, sub influența regulamentelor austriece. Dacă numai câteva 

case par a mai avea elemente de secol XVIII în suprastructura lor,sub pământ, situația pare să 

se prezinte în mod diferit, după cum indică la Șercaia beciurile boltite ale casei parohiale 

evanghelice, ce precedă cu mult ridicarea clădirii actuale către mijlocul secolului XIX. 

Hălmeag pare a fi păstrat mai multe elemente arhitecturale vechi, dar, în lipsa unor repere 

exacte privind datele reale de construcție, și având în vedere conservatorismul tradițional, 

atribuirea lor unei perioade sau alteia rămâne riscantă. 

În privința evoluției urbanistice, toate trei localitățile din teritoriu ce au supraviețuit până 

astăzi și-au păstrat vetrele de sat istorice, dublate în cazul Șercaiei și Vadul cu o vatră 

secundară Peste Vale. Trama stradală și direcțiile de evoluție ale localităților erau deja bine 

stabilite în secolul XVIII, veacul următor aducând numai dezvoltări de amploare redusă, pe 

liniile deja stabilite. Singura excepție a constituit-o cartierul românesc-rom din Șercaia, ce a 

cunoscut o dezvoltare explozivă, redefinind complet zona de Peste Vale a localității. În 

secolul XX, pe fundalul declinului demografic, dezvoltarea a încetinit, sau chiar s-a provocat 

o compresie, precum la Hălmeag. Numai Șercaia, beneficiind de statutul ei de reședință, a 

cunoscut o anume expansiune, fenomen ce se continuă și în secolul XXI.  
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III. IDENTIFICAREA VALORILOR DE PATRIMONIU 
CONSTRUIT 

 

1. IDENTIFICAREA CONSTRUCȚIILOR VALOROASE 

Identificarea construcțiilor valoroase trebuie să ia în considerare vechimea lor, 

semnificația lor memorialistică, importanța lor arhitecturală și stadiul actual de prezervare. 

Ultimul punct include nu numai considerații despre cât de mult au fost afectate distructiv de 

trecerea timpului – poate chiar mai importante sunt aprecierilor despre cât de grav a fost 

afectat edificiul de intervențiile ulterioare (refaceri cu beton, extinderi anistorice, amplasarea 

de geamuri termopan etc.). 

Trei ansambluri de clădiri din comuna Șercaia sunt deja considerate construcții valoroase, 

fiind de altfel și clasate drept monumente istorice: 

• Ansamblul bisericii evanghelic-luterane din Hălmeag, incluzând biserica (sec. 

XIII), turnul-clopotniță și resturile zidului de incintă 

• Ansamblul casei parohiale evanghelice din Șercaia, incluzând casa parohială 

(c.1840, dar cu elemente mai vechi) și turnul-clopotniță (sec. XVII?) 

• Biserica evanghelică din Șercaia (1868-1875, dar ridicată pe locul unor biserici 

mai vechi) 

La acestea trei putem să adăugăm: 

• pentru localitatea Șercaia: 

o primăria / sala comunitară (1898) 

o biserica greco-catolică Sf. Gheorghe (1897-1900) 

o cimitirul evanghelic (1836) 

o clădirea fostei băi comunale (1909) 

• pentru localitatea Hălmeag: 

o biserica ortodoxă Sf. Nicolae (sec. XVIII?/XIX?) 

o mausoleul Fronius (c.1800), parte a ansamblului bisericii evanghelic-

luterane din Hălmeag 

o bustul împărătesei Elisabeth / Erzsébet (1906), parte a ansamblului bisericii 

evanghelic-luterane din Hălmeag 
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• pentru localitatea Vad: 

o biserica Vovidenia (1870-1877, incluzând elemente ale turnului de la 1826) 

o școala (1874, cu extinderi ulterioare) 

o casa părintească a lui Augustin Bunea (sec. XIX) 

 

Pe lângă aceste clădiri importante prin vechimea, arhitectura și valoarea lor memorialistică 

în sate se mai află un număr de case, unele dintre ele databile în secolul XVIII, dacă nu chiar 

și mai devreme, altele construite pe parcursul secolului XIX, sau chiar la începutul secolul 

XX, mai mult sau mai puțin bine prezervate, care, deși fiecare din ele cu o valoare mai mică 

decât construcțiile mai sus menționate, prin ansamblul lor formează un grupaj valoros. 

Datorită complexității implicite, identificarea acestor clădiri și investigarea stadiului lor de 

prezervare necesită să fie subiectul unui studiu separat. În cadrul acestui studiu ne limităm să 

definim zonele istorice în cadrul cărora trebuie căutate aceste obiective și trasăm zonele de 

protecție generale ce ar urma să favorizeze prezervarea acestui important fond istoric 

arhitectural.  

Menționăm în continuare câteva din cele mai vechi și/sau valoroase clădiri identificate în 

reședința comunei, anterioare anului 1850, cu rezerva că aceste date se bazează pe studii de 

caz efectuate în anii 1990, ce pot să nu mai corespundă realității actuale:  

• Str. Oltului, nr. 218 (c.1750?) 

• Str. Oltului, nr.236 (c.1800) 

• Str. Oltului, nr.244 (c.1800) 

• Str. Oltului, nr.246 (c.1800) 

• Str. Oltului, nr.255 (c.1800) 

• Str. Oltului, nr.271 (c.1800, 1910) 

• Str. Vadului, nr.100 (c.1800) 

• Str. Vadului, nr.88 (1820) 

• Str. Oltului, nr.227 (1/4 sec.XIX) 

• Str. Oltului, nr.283 (1837) 

• Str. Morii, nr.181 (184?) 

• Str. Morii, nr.46 (1849) 

• Str. Morii, nr.156 (1/2 sec. XIX) 

• Peste Vale, nr.413 (1/2 sec. XIX) 
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Din a doua jumătate a secolului XIX, Șercaia a păstrat un bogat fond imobiliar, complet 

prin construcții tradiționale ridicate în prima parte a secolului XX. Cea mai mare parte a 

fondului construit de pe str. Principală și de pe str. Oltului este de interes istoric. Clădiri de 

interes istoric se găsesc și pe str. Vadului, str. Morii și Peste Vale, îndeosebi în capetele 

dinspre str. Principală a acestora, respectiv în preajma bisericii greco-catolice Sf. Gheorghe, 

dar pe aceste străzi fondul arhitectonic tradițional este în mai mare măsură amestecat cu 

intervenții ulterioare. 

La Hălmeag, majoritatea clădirilor de pe str. Principală, str. Felmer, din jumătatea vestică 

a str. Mari și din jurul bisericii ortodoxe Sf. Nicolae sunt de interes istoric. Fondul construit 

de pe str. Surgiov și de pe str. Kabal este mai amestecat, dar clădirile respectă de obicei stilul 

tradițional. Str. Géckeny are numeroase clădiri noi, dar și un foarte bogat fond istoric, 

inclusiv cea mai veche casă cer databilă din localitate, inscripția de pe fațadă arătând anul 

1830. 

La Vad, nici o casă nu poate fi datată cu certitudine înaintea deceniului nouă al secolului 

XIX, cu excepția casei părintești a lui Augustin Bunea, al cărei aspect istoric a fost însă 

puternic afectat de intervențiile moderne. Clădirile ce își păstrează aspectul istoric se 

concentrează pe str. Principală, str. Mică, str. Podului, pe ulița dinspre vale și într-o mai mică 

măsură în zona dinspre gară, dar peisajul tradițional este fragmentat de construcții moderne.  

Pentru stabilirea tuturor clădirilor civile de valoare, este necesar un studiu detaliat, 

separat. 

 

 
Uliță în Hălmeag, în dreptul bisericii Sf. Nicolae, cu un impecabil aspect de epocă  
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2. IDENTIFICAREA AMENAJĂRILOR VALOROASE 

Localitățile comunei Șercaia nu sunt bogate în amenajări valoroase, datorită faptului că nu 

putem considera ca fiind valoroase numeroasele lucrări de îndiguire, canalizare, drenare și 

sistematizare care au transformat rețeaua hidrografică a zonei.  

În mod cert, amenajări valoroase sunt fântânile de epocă ce încă mai pot fi văzute prin 

localități și care sunt dublu amenințate de introducerea rețelei de apă potabile și de tendința 

de a fi modernizate astfel încât să corespundă standardelor și normelor în vigoare. Deși 

recunoaștem necesitatea implementării acestora, considerăm că fântânile de epocă trebuie și 

ele puse în valoare. 

Podurile ar fi intrat și ele în această categorie, dar acestea au fost deja puternic 

modernizate. Cel de peste Olt de la Hălmeag, unul din ultimele exemple ale stilului de epocă 

– deși nici el nu foarte vechi, fiind complet refăcut după aruncarea sa în aer în timpul 

primului război mondial – a fost dezafectat și demolat în 2020. 

 

 

 

 
Fântână pe str. Principală din Șercaia la începutul secolului XX. Aceasta a dispărut și strada 

însăși și-a schimbat mult aspectul, dar în comune încă se mai găsesc fântâni de epocă. 

(www.facebook.com/parohia-greco-catolica-sercaia)  
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3. IDENTIFICAREA SPAȚIILOR ȘI PERSPECTIVELOR VALOROASE 

Din acest punct de vedere, principalele arii valoroase din punct de vedere istoric le 

reprezintă centrele istorice al localităților din comună, și îndeosebi zona din jurul bisericilor 

lor – cea evanghelic-luterană din Hălmeag, cea evanghelică din Șercaia, Vovidenia de la Vad 

și, într-o mai mică măsură, Sf. Gheorghe de la Șercaia. Zonele nu au rămas însă neafectate de 

trecerea timpului, fiind punctate de clădiri noi sau refăcute după standarde contemporane, ce 

distrug atmosfera lor tradițională, dominată, după caz, de o arhitectură săsească cu influențe 

urbane la Șercaia, pe malul drept al Șincăi,respectiv de o împletire între arhitectura rurală 

săsească, cea maghiară și cea românească, în celelalte puncte. Ocazionalele clădiri nou 

construite distrug perspectiva iar restaurarea clădirilor vechi în spirit modernist este o 

amenințare cel puțin la fel de gravă pentru prezervarea acestor zone valoroase.  

Fiind vorba de perspectivă, nu putem să nu menționăm valoarea reprezentată de 

prezervarea peisajului istoric, o sarcină practic imposibilă la Șercaia și Vad, dar încă fezabilă 

la Hălmeag, unde, deși afectat de intervențiile antropice, peisajul poartă în general numai 

urmele lăsate pretutindeni de economia tradițională, numai cu puține semne ale intervențiilor 

invazive caracteristice perioadei moderne și contemporane. Deși modificată față de aspectul 

ei de odinioară, considerăm ca fiind importantă și menținerea la Șercaia a văii Șincăica spațiu 

verde, fără a se construi pe el. 

 

 
Valea Șincăi la Șercaia în decembrie 2020 
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4. DATE SEMNIFICATIVE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII ȘI 
AMENAJĂRI 

În prezent cea mai veche construcție de pe teritoriul comunei Șercaia este biserica 

evanghelic-luterană din Hălmeag (sec. XIII). Acesteia îi urmează turnul bisericii evanghelice 

din Șercaia – în prezent unit cu casa parohială – deja în existență la sfârșitul secolului XVII. 

Biserica evanghelică din Șercaia și biserica Vovidenia de la Vad ocupă locul unor clădiri de 

cult mult mai vechi, probabil de origine medievală, dar în forma lor actuală ambele datează 

din secolul XIX, vestigiile construcțiilor anterioare fiind ascunse sub pământ. 

Urmează o serie de clădiri civile ce punctează parcursul secolelor XVIII-XIX. Cea mai 

veche casă ce a putut fi datată, deși numai pe baze stilistice, este din jurul anului 1750, și se 

află la Șercaia, pe str. Oltului, dar elemente contemporane ei, dacă nu și mai vechi, sunt 

probabil integrate în structura a numeroase case tradiționale – ne gândim îndeosebi la pivnițe. 

Oricum, cum în general sursele documentare lipsesc, o datare exactă a clădirilor civile este 

imposibilă. Datele inscripționate pe clădiri oferă indicii, dar acestea sunt fragmentare, numai 

un mic număr de case posedând astfel de dovezi epigrafice iar anii inscripționați nu 

corespund întotdeauna cu momentul construcției propriu-zise, frecvent reflectând numai 

diferite refaceri și adăugiri. 

Cu excepțiile mai sus menționate a bisericii evanghelic-luterane de la Hălmeag și a 

turnului bisericii evanghelice de la Șercaia, nici una dintre clădirile de cult în funcțiune nu 

coboară mai jos de secolele XVIII-XIX. Biserica evanghelică din Șercaia (1868-1875) și 

Vovidenia de la Vad (1870-1877) au fost înălțate pe locul unor biserici mai vechi, demolate 

în mod intenționat, prima după un plan complet nou, a doua reutilizând în structură turnul 

adăugat în 1826 bisericii de la mijlocul secolului XVIII. Biserica ortodoxă din Hălmeag 

datează probabil din secolul XVIII (deși aici o cercetare științifică aprofundată este posibil să 

rezerve surprize) iar cea din Șercaia a fost ridicată abia în perioada interbelică (1924-1928). 

Dintre clădirile publice, pe departe cea mai veche este școala de la Vad, ridicată în 1874 și 

apoi extinsă în mod repetat. Celelalte clădiri școlare au fost înlocuite la începutul secolului 

XX iar primăria din Șercaia a fost ridicată abia la 1898. 
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5. CONCLUZII REFERITOARE LA ELEMENTELE CARE NECESITA 
PROTECȚIE ȘI LA NATURA ACESTORA 

Principalele elemente ce necesită protecție în teritoriul comunei Șercaiase află în centrele 

istorice ale celor trei localități componente – Șercaia, Hălmeag și Vad.  

Acestea cuprind bisericile, toate clădirile edilitare cu valoare istorică și cvasitotalitatea 

construcțiilor civile cu o arhitectură tradițională, săsească, românească sau maghiară, de 

factură mai veche sau mai nouă. Principala amenințare cu care se confruntă zonele o 

reprezintă modernizarea, de la aspectele de detaliu – precum înlocuirea ferestrelor vechi cu 

geamuri termopan sau a acoperișurilor de țiglă tradiționale cu variante noi – până la 

abordările drastice – demolarea clădirilor vechi pentru a le înlocui cu construcții adecvate 

standardelor contemporane, supraetajarea lor etc. Chiar dacă nu implică demolarea 

structurilor istorice, simpla edificare de clădiri noi este suficientă pentru a distruge ansamblul 

istoric dacă nu se respectă, cel puțin la nivel aparent, tehnicile arhitectonice tradiționale.  

Implementarea de reguli care să reglementele formele arhitectonice agreate (prin 

interzicerea construcțiile moderniste și impunerea respectării stilului tradițional, cel puțin la 

nivel de fațadă) și elementele (ferestre, uși, țigle etc.) acceptate ar putea limita, iar în timp 

elimina acest factor de pericol.  

Un al doilea factor de pericol descinde însă direct din natura istorică a acestei zone – cele 

mai multe clădiri sunt vechi, cu o structură slăbită, iar în numeroase cazuri restaurarea lor 

este fie financiar imposibilă, fie considerată nerentabilă – ridicarea unor construcții noi fiind 

mai avantajoasă decât repararea clădirilor vechi. În consecință, acest factor alimentează 

„modernizarea” fondului istoric construit și va continua să o facă în lipsa unor reglementări și 

a unor proiecte elaborate de autoritățile în măsură să le emită.  

O problemă cel puțin la fel de stringentă, dacă nu chiar și mai acută, dar cu mult mai 

dificil de observat, o reprezintă faptul că o mare parte a patrimoniului istoric se află în 

prezent sub pământ. Vatra satelor de astăzi coincide cu vatra medievală a lor iar casele 

suprapun urmele construcțiilor medievale – în zona istorică, de fiecare când cineva sapă în 

grădină pentru a planta un pom sau pe stradă pentru introducerea utilităților depunerile 

arheologice sunt afectate. Istoria reală a așezărilor este îngropată sub pământ și suprapusă de 

locuirile actuale, dar acest lucru măcar o ferește de amenințarea reprezentă de proiectele 

urbanistice de mare amploare. Depunerile ce reflectă istoria locurilor înainte de fondarea 

așezărilor medievale nu beneficiază de o astfel de protecție.  
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IV. DEFINIREA ȘI DELIMITAREA ZONELOR ISTORICE DE 
REFERINȚĂ 

Zona istorică de referință este definită drept o zonă din teritoriul administrativ care 

prezintă caracteristici coerente din punct de vedere urbanistic, arhitectural și istoric și care 

vor fi preluate în modul de dezvoltare viitor al teritoriului. 

În finalul acestui studiu, pentru definirea zonelor istorice de referință s-a luat în 

considerare atât evoluția și funcționalitatea lor istorică cât și situația lor actuală – în principal 

în ce măsură rolul și aspectul istoric mai sunt prezervate. 

Din punctul de vedere al fondului construit, s-a putut distinge patru zone istorice coerente: 

• Zona istorică a cartierului săsesc al Șercaiei; 

• Zona istorică a cartierului românesc al Șercaiei; 

• Zona istorică a Hălmeagului; 

• Zona istorică a Vadului. 

Acestea au putut fi urmărite pe baza documentației accesibile în limitele succesive de 

secol XVIII, XIX și XX. Actuala configurație a acestei zone istorice păstrează în general 

trama stradală din 1769-1773 dar, cu rare excepții, fondul construit reflectă situația de secol 

XIX, cu numeroase completări și refaceri efectuate ulterior.  

Considerăm că situațiile reflectate în hărțile de sfârșit de secol XIX, cu eventuale 

completări datorate unor prezențe arhitecturale valoroase de început de secol XX, sau 

restrângeri datorate unor transformări radicale, definesc în mod adecvat aceste zone de interes 

istoric, ce pot fi astfel delimitate și transpuse parcelării actuale: 

• Zona istorică a cartierului săsesc al Șercaiei: 

o La nord, pe alea de dinainte de unitățile agricole, apoi prin spatele curților 

de pe latura de est a str. Oltului și de pe latura de nord a str. Principale; 

o La est, pe după ultimele curți ale str. Principale de dinainte de intersecția de 

la Hanul la Doi Frați; 

o La sud, prin spatele curților de pe latura sudică a str. Principale, până la 

Producția NBM, apoi pe alea din spatele curților de pe latura estică a str. 

Vadului, până la intrarea sa în strada mare, apoi drept pe lângă gospodăria 

de la intersecție și prin spatele curților către vest până se ajunge în spatele 
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curților de pe str. Morii, apoi drept pe lângă gospodăria de acolo până în str. 

Morii și drept pe lângă gospodăria de peste drum până la râu; 

o La vest, prin spatele curților ce dau în valea Șincăi / Șercaiei, de la 

extremitatea liniei de sud și până la unitățile agricole. 

• Zona istorică a cartierului românesc al Șercaiei: 

o  La nord, pe lângă cimitirul românesc și apoi pe lângă curți până în valea 

Șincăi / Șercaiei; 

o La est, prin spatele curților ce dau în valea Șincăi / Șercaiei; 

o  La sud, pe la nord de pepinieră, apoi pe la sud de ocolul silvic și în 

continuare prin spatele curților până la intersecție, după care pe stradă; 

o La vest, pe lângă cea de a șasea gospodărie numărând dinspre vest, apoi 

prin spatele curților, către est și nord, până la ultima și apoi la cimitir; 

 
Cele două zone istorice ale Șercaiei 
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Zona istorică a Hălmeagului 

 

• Zona istorică a Hălmeagului: 

o La nord, prin spatele curților de pe laturile de nord ale str. Felmer și 

Géckeny; 

o La est, de la ultimele gospodării de pe str. Géckeny până în spatele curților 

de pe latura de nord a str. Mari, apoi prin spatele curților de pe ambele 

laturi ale ei, mai puțin ultimele două din nord-est, și prin spatele curților de 

pe latura de est a str. Kabal; 

o La sud, pe De592 drept până în str. Siurgov, apoi prin spatele curților de pe 

latura ei de vest și prin spatele curților de pe alea cu biserica Sf. Nicolae 

până la cimitir, după care prin spatele curților de pe laturile de sud ale str. 

Principale și str. Șona; 

o La vest, pe după ultimele curți de pe str. Șona și str. Felmer, fără a cuprinde 

depozitele de pe str. Șona; 

• Zona istorică a Vadului: 

o La nord de la apa Șincăi / Șercaiei prin spatele curților, până la calea ferată; 

o La est, prin spatele curților, până la cimitir, și apoi din nou prin spatele 

curților până la str. Principală; 
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o La sud, prin spatele curților până la str. Mică și apoi prin spatele curților de 

Peste Vale; 

o La vest, prin spatele curților, apoi pe alea nordică de Peste Vale, și mai 

departe în jos pe Șinca / Șercaia până în capul satului. 

 

 
Zona istorică a Vadului 

 

Alte două zone istorice de referință în teritoriu ar fi zona gării de la Șercaia și cea a 

actualei stațiuni de cercetare și creștere a bubalinelor, dar dispariția fondului construit istoric 

și natura lor relativ recentă (sfârșit de secol XIX – început de secol XX) face definirea lor ca 

atare superfluă.  
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V. DEFINIREA ȘI DELIMITAREA ZONELOR CONSTRUITE 
PROTEJATE 

 

1. SINTEZA DEZVOLTĂRII URBANISTICE A TERITORIULUI 
ADMINISTRATIV 

Chiar făcând abstracție de locuirile anterioare intrării zonei în sfera de influență a regatului 

medieval al Ungariei, ce sunt atestate numai arheologic și nu au influențat dezvoltarea 

ulterioară a teritoriului, pe lângă cele trei așezări în existență astăzi – Șercaia, Hălmeag și 

Vad – în teritoriul comunei s-au aflat și alte nuclee de locuire, în prezent dispărute. Putem 

enumera satul fondat pe la 1460 de românul Mastica în hotarul Șercaiei, localitatea dispărută 

Debran – probabil localizabil în zona hotarului cu Părău – și posibil legendara mănăstire a 

cărei amintire este păstrată de toponimele de la nord-vest de localitatea Șercaia. Nici măcar în 

cazul așezărilor în existență evoluția nu a fost liniară – Șercaia a trebuit să fie repopulată după 

distrugerea ei de către Vlad Țepeș la 1460 și la Hălmeag nu se știe aproape nimic despre 

așezarea inițială iar legenda a păstrat amintirea unor perioade de abandon.  

Numai în cazul Vadului se poate afirma cu oarecare certitudine că acesta a fost de la bun 

început o așezare ortodoxă (slavo?-)românească. Începuturile celorlalte două localități ale 

comunei prezintă numeroase incertitudini. Că au fost catolice și colonizate, este cert – în 

cazul Șercaiei, posibil pe baza unei așezări mai vechi, turcice (?) – dar dacă coloniștii au fost 

germani, secui sau maghiari, și/sau în ce mod aceste valuri de coloniști s-au succedat până la 

jumătatea mileniului II rămâne mai mult domeniul ipotezelor lipsite de baze concrete. 

În momentul în care putem să ne bazăm pe informații concrete, Șercaia apare ca o așezare 

săsească, ce se dezvoltă datorită poziției ei strategice la răscruce de drumuri, controlând 

rutele dinspre Brașov, Bran și Făgăraș, dar și datorită dependenței de Brașov, ce i-a câștigat 

dreptul german. În pofida acestui lucru, rămâne o așezare aservită, iar evoluția ei, mai ales 

după ce este pierdută în secolul XVII de brașoveni, diferă mult de cea a localităților libere. În 

secolul XIX se va dezvolta însă rapid, datorită poziției juridice pe care o posedă. 

Vadul este tot o așezare aservită, dar una populată de români, clar împărțiți între boieri și 

iobagi, parte constantă a Țării Făgărașului, în adunările căreia boierii din sat sunt bine 

reprezentați. La 1766 devine sat grăniceresc, locuitorii fiind cu această ocazie împroprietăriți. 

Vadul va păstra acest statut aproape un secol, pe parcursul căruia nu numai că devine complet 
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greco-catolic, dar este și complet militarizat. Spre diferență de celelalte două așezări, 

Hălmeag a fost o comunitate liberă, parte a scaunului Rupea, deși includea și o curte nobiliară 

ce ținea de comitatul Alba. Compusă din maghiari, comunitatea din Hălmeag i-a urmat pe 

sași pe calea reformei evanghelic-luterane. 

Șercaia și Vad erau așezate pe apa Șincăi, ale cărei revărsări au făcut adesea ravagii și al 

cărei curs actual urmează numai în linii generale cursul ei istoric, chiar dacă ne mulțumim să 

ne limităm la schimbările din ultimele două secole. Așezat lângă Olt, dar pe un teren mai 

ridicat, Hălmeag nu a fost la fel de expus la ravagiile inundațiilor iar, începând din secolul 

XVIII, apa Oltului a fost masiv îndiguită pe tot cursul ei prin teritoriul comunei, traseul ei 

suferind schimbări de natură antropică și multe meandre fiind închise, câștigându-se în proces 

numeroase terenuri utilizabile. 

Lunca Oltului – și, într-o mai mică măsură, cele ale Șincăi și ale celorlalte ape –nu a fost 

însă singurul element din teritoriu puternic transformat de activitatea omului. Marea pădure 

ce, în secolul XVIII, încă se mai întindea la vest de Șercaia și Vad, până la Gura Urășii și la 

măgurile de la Toderița a dispărut aproape complet, ultimul ei vestigiu fiind Dumbrava 

Vadului, mai bine cunoscută acum drept Poiana Narciselor. Pădurile din hotarul de est au 

dispărut și ele complet, numai cele de la nord de Hălmeag reușind să supraviețuiască, într-o 

formă redusă. 

 

2. SINTEZA DEZVOLTĂRII URBANISTICE A LOCALITĂȚILOR 
COMPONENTE 

Ca urmare a condițiilor istorice pe care le-au experimentat, dezvoltarea urbanistică a 

localităților componente ale comunei este divergentă. 

Șercaia, un sat săsesc medieval, prezintă o vatră a satului tipică, axată pe două ulițe, ce se 

întâlnesc în „L” în dreptul vadului, unde se află și biserica. Așezarea acesteia atât de aproape 

de apa Șincăi este neobișnuită, dar imaginea care ni se prezintă astăzi este rezultatul a sute de 

ani de schimbare a peisajului, punctată de inundații catastrofale, suficient de puternice încât 

să ia și biserica cu ele, cel puțin de două ori. Cel mai probabil, în momentul în care satul a 

fost întemeiat, relieful se prezenta altfel. În orice caz, expansiunea ulterioară s-a făcut de-a 

lungul celor două ulițe inițiale și prin formarea unei a treia ulițe principale de-a lungul 

drumului ce urca în amonte, iar în final prin dezvoltarea unei periferii în zona inundabilă de 

sud-vest, unde se afla și moara. Această situație, deja existentă în secolul XVIII, va suferi 

ulterior, până în mileniul III, numai modificări modeste. 
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Șercaia prezintă însă și un al doilea nucleu de locuire – mahalaua românească, ce ia ființă 

în secolul XVIII, sau cel mai devreme către finalul secolului XVII, pe partea stângă a Șincăi. 

Constând inițial dintr-o simplă îngrămădire de sălașuri de-o parte și de alta a drumului către 

Mândra, se dezvoltă ulterior într-un cartier cu ulițe mici și șovăitoare, frecvent întretăiate, în 

mare lipsit de trama organizată a așezărilor săsești, dar capabil să radieze propria sa mahala 

romă, în partea dinspre vale.  

Nucleul de bază al Hălmeagului îl reprezintă cu certitudine movila bisericii, cu 

vecinătatea sa imediată. De aici, așezarea s-a extins de-a lungul unei singure ulițe principale, 

corespunzătoare drumului ce trecea pe la baza movilei, uliță din care, mai târziu, au început 

să se desprindă câteva ulițe secundare, una îndreptată către dealuri, celelalte către zona mai 

puțin expusă acțiunii Oltului. Locuirea a radiat de la biserică însă și în zona periclitată de 

inundații, unde s-a format cartierul românesc. 

În cazul Vadului dezvoltarea s-a făcut în baza a două axe, una nord-sud (drumul de la 

Șercaia către Șinca) și alta vest-est (drumul de la Făgăraș către Perșani), prima dublată de o 

axă secundară, viitoarea str. Mică, cu biserica plasată în mijlocul ariei delimitate de aceste 

trei ulițe. De la acest nucleu, vatra satului a radiat în toate direcțiile, generând două noi axe 

secundare nord-sud, dar pe parcurs simplificând progresiv rețeaua de ulițe est-vest.  

Ca și Șercaia, Vad prezintă un al doilea nucleu de locuire Peste Vale, care însă, datorită 

compoziției etnice cvasi-omogene a localității nu a ajuns niciodată să cunoască o dezvoltare 

similară. 

În toate cele trei sate, arhitectura civilă manifestă elemente comune de arhitectură rurală 

locală, numai târziu influențate de stilul clasic săsesc, dar în funcție de așezare acestea au fost 

perpetuate și transmise în mod diferit. Fondul tradițional rural a avut mult de suferit la 

Șercaia datorită eforturilor de modernizare, demarate în secolul XIX, cu scopul de a da 

localității un aspect cât mai urban. La Vad, stilul tradițional s-a păstrat pentru cea mai 

îndelungată perioadă, continuând în forță și în secolul XX, iar la Hălmeag acesta a fost dublat 

de un stil dezvoltat în paralel, urmare a reliefului neregulat pe care trebuiau ridicate multe 

dintre construcții.  

În ceea ce privește arhitectura de interes public, cu excepția bisericii evanghelice din 

Hălmeag (sec. XIII), a turnului bisericii evanghelice din Șercaia (sec. XVII?) și a bisericii Sf. 

Nicolae de la Hălmeag (sec. XVIII?) aceasta este relevantă pentru gusturile și curentele la 

modă în a doua parte a secolului XIX și la începutul secolului XX, oscilând de la neo-gotic la 

neo-bizantin, cu o naturală preponderență a curentelor neo-clasice utilizate în arhitectura 

oficială a epocii.  
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3. DEFINIREA ZONELOR CONSTRUITE PROTEJATE (PROPUNERE) 

Zonele construite protejate sunt definite în funcție de: 

• Punctele înregistrate în Lista Monumentelor Istorice, cu zona lor de protecție; 

• Zonele istorice ale localităților, în măsura în care acestea păstrează coerența lor 

istorică. 

Pentru punctele înregistrate în Lista Monumentelor Istorice s-a luat în considerare zona de 

referință și o arie de protecție cu o rază minimă de 100 m și o rază preferabilă de 200 m. 

Pentru ariile de protecție din cadrul zonelor istorice de referință aprecierile s-au făcut pe 

baza fondului istoric construit încă în existență, în funcție de valoarea sa istorică, 

arhitecturală și memorialistică, precum și în funcție de starea de conservare a ansamblului – 

față dinspre stradă etc. 

Despre zonele deja protejate în baza legislației în vigoare vom vorbi mai mult la punctul 

următor. Prezentăm aici numai propuneri pentru noi zone de protecție, bazate pe evaluarea în 

teren a fondului construit prezervat și a coerenței ansamblurilor istorice. Menționăm faptul că 

nu propunem aceste zone pentru un regim de protecție ridicat, ci numai pentru un regim care 

să îngăduie păstrarea aspectului istoric, în principal din punctul de vedere al frontului stradal, 

astfel încât să se mențină decorul, cromatica și forma clădirilor preexistente (ce se încadrează 

tradițional) iar clădirile nou construite sau care nu respectă aceste convenții să urmeze, cel 

puțin la nivel de aparență exterioară, și ele stilul tradițional. 

A. CENTRUL ISTORIC AL ȘERCAIEI 

Această zonă de protecție propusă derivă direct din mai sus definitele zone istorice ale 

cartierului săsesc și ale cartierului românesc al Șercaiei, incluzând însă și porțiunea din valea 

Șincăi aflată între ele, incluziune necesară pentru a da ansamblului coerența necesară și a 

preveni apariția de construcții sau amenajări moderne care ar afecta aspectul istoric al zonei. 

În această zonă includem: 

• Str. Principală, pe ambele laturi, de la pod până după nr. 164 și casa Johann 

Zerbes; 

• Str. Oltului, de la str. Principală până după cimitirul evanghelic pe latura de est și 

până la construcțiile moderne de vizavi de el pe latura de vest; 
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• Capătul de nord al str. Morii, până mai jos de școală, sau chiar până mai jos de 

moară, deși zona aceasta este deja afectată de intervenții moderne; 

• Capătul de nord al str. Vadului, pe ambele laturi, până în dreptul nr.97; 

• Fronturile străzilor din jurul bisericii greco-catolice Sf. Gheorghe, inclusiv al aleii 

ce trece pe lângă casa parohială greco-catolică; în cazul drumului mare, 

considerăm că aria de protecție ar trebui să se întindă spre vest până aproape de 

bifurcația drumului, unde deja au început să fie construite clădiri noi; capetele 

dinspre pod ale ulițelor ce urmează cursul Șincăi sunt și ele în mod necesar incluse, 

pentru a menține peisajul – lipsa unei astfel de măsuri a dus de altfel la apariția 

celei mai importante anomalii, clădirea modernă ce a înlocuit în peisaj vechea 

biserică Sf. Nicolae; 

• Tot din motive de peisaj includem în aria de protecție și valea neconstruită a 

Șincăi, ce considerăm că ar trebui lăsată în forma ei actuală, fără amenajări 

modernizatoare. 

 
Propunere centru istoric protejat Șercaia 
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B. CENTRUL ISTORIC AL HĂLMEAGULUI 

Această zonă de protecție propusă ar trebui să derive direct din mai sus definita zonă 

istorică a Hălmeagului, cu ajustările de rigoare datorate situației din teren. Problema în cazul 

Hălmeagul este că localitatea, bogată în clădiri istorice, cu un peisaj ce nu a fost încă prea 

mult alterat de intervenții modernizatoare,aproape că merită să fie declarat în mod integral 

zonă de protecție. În orice caz, centrul istoric definit mai jos include cel puțin patru nuclee 

distincte – cel al bisericii evanghelice și a clădirilor înconjurătoare, cel al bisericii ortodoxe 

Sf. Nicolae și a cartierului românesc, cel al fronturilor desfășurate de-a lungul drumului 

principal est-vest și cel al periferiei mai aerisite dezvoltate în partea de sud-est a așezării, 

respectiv: 

• Str. Principală, str. Siugiov și str. Kabal pe întreaga lor lungime, ambele fronturi; 

• Str. Mare, de la intersecția cu str. Principală până la nr. 57, ambele fronturi; 

• Str. Felmer, de la intersecția cu str. Principală până la nr.163, ambele fronturi; 

• Str. Géckeny, ambele fronturi, de la str. Principală spre est până după intersecție; 

• Str. Șona, capătul dinspre str. Principală, pe o lungime suficientă astfel încât să 

păstreze aspectul istoric al ansamblului, ambele fronturi; 

•  Străzile și aleile din apropierea bisericii ortodoxe Sf. Nicolae, ambele fronturi. 

 

 
Propunere centru istoric protejat Hălmeag 
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Propunere centru istoric protejat Vad 
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C.CENTRUL ISTORIC AL VADULUI 

Această zonă de protecție propusă derivă direct din mai sus definita zonă istorică a 

Vadului, cu ajustările de rigoare datorate situației din teren.  

În acest caz a fost urmărită cu precădere coerența a ansamblului, arhitectura de epocă a 

Vadului fiind risipită prin tot satul și distribuită între ultimele decenii ale secolului XIX și 

jumătatea secolului XX. Un exemplu în privința acestui considerent este faptul că deși pe 

ulița dinspre valea Șincăi se află una din cele mai vechi clădiri (1895), exemplar restaurată, 

datorită prezenței unor clădiri moderne în apropiere ulița nu a fost inclusă în aria definită. 

Nici zona de Peste Vale nu a fost inclusă, datorită faptului că, deși include elemente de 

arhitectură tradițională, nu prezintă un ansamblu coerent iar majoritatea construcțiilor mai 

vechi sunt simple exemple ale stilului utilizat în prima parte a secolului XX. 

Drept urmare definim zona ca: 

• Str. Principală, din capătul ei de sud până după nr. 16, ambele fronturi; 

• Str. Mică, din capătul ei de nord până la căminul cultural ambele fronturi, apoi, 

până în Șinca, numai frontul de est; 

• Cele trei străzi ce unesc între ele str. Principală și str. Mică, ambele fronturi, din 

str. Principală până în str. Mică iar de acolo mai departe pe o distanță suficientă 

astfel încât să păstreze aspectul ansamblului. 
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4. ZONELE CONSTRUITE PROTEJATE DIN TERITORIUL ADMINISTRATIV 

În prezent în teritoriul comunei Șercaia, în baza listei monumentelor istorice, se află deja 

patru zone protejate, dintre care trei construite248: 

• LMI BV-II-a-A-11713. Ansamblul bisericii reformate (sic!). Sat Hălmeag, 

comuna Șercaia, nr. 252. Datare: sec. XIII-XV. 

o LMI BV-II-m-A-11713.01. Biserica reformată(sic!). Sat Hălmeag, 

comuna Șercaia, nr. 252. Datare: sec. XIII-XV. 

o LMI BV-II-m-A-11713.02. Turn-clopotniță și fragmente ale zidului de 

incintă. Sat Hălmeag, comuna Șercaia, nr. 252. Datare: sec. XIII-XV. 

• LMI BV-II-a-B-11820. Ansamblul casei parohiale evanghelice. Sat Șercaia, 

comuna Șercaia, str. Oltului, nr. 32-33. Datare: sec. XVII-XIX. 

o LMI BV-II-m-B-11820.01. Casa parohială evanghelică. Sat Șercaia, 

comuna Șercaia, str. Oltului, nr. 32-33. Datare: 1839-1840. 

o LMI BV-II-m-B-11820.02. Turn-clopotniță. Sat Șercaia, comuna Șercaia, 

str. Oltului, nr. 32-33. Datare: 1691, 1819. 

• LMI BV-II-a-B-11821. Biserica evanghelică. Sat Șercaia, comuna Șercaia, str. 

Oltului, nr. 32-33. Datare: 1868-1875. 

 Ansamblul bisericii evanghelice din Hălmeag (LMI BV-II-a-A-11713) este încadrat în 

categoria „A”, fiind considerate un monument de importanță națională. Celelalte două 

obiective sunt încadrate în categoria „B”, fiind așadar zone protejate de interes local. 

 

Cea din urmă zonă protejată nu este construită în acest moment dar, ca sit arheologic, 

păstrează resturile construcțiilor din epocile trecute: 

• LMI BV-I-s-B-11278. Situl arheologic de la Hălmeag. Sat Hălmeag, comuna 

Șercaia, Valea Felmerului (Valea Mâții). 

o LMI BV-I-m-B-11278.01. Așezare romană. Sat Hălmeag, comuna 

Șercaia, Valea Felmerului (Valea Mâții), în stânga pârâului. Datare: sec. II-

III e.n., epoca romană. 

                                                      
248Redăm informațiile așa cum sunt prezentate în Lista Monumentelor Istorice 2015, publicată în Monitorul 
Oficial al României, partea I, Nr. 113 bis / 15.II.2016 fără a interveni asupra datărilor și încadrărilor oferite de 
acesta. Pentru detalii asupra contextului istoric real al monumentelor se pot consulta capitolele de mai sus, unde 
acesta a fost discutat pe larg. Ne mulțumim aici să precizăm încă o dată că biserica monument istoric din 
Hălmeag este evanghelică-luterană, nu reformată. 



236 
 

o LMI BV-I-m-B-11278.02. Așezare dacică. Sat Hălmeag, comuna Șercaia, 

Valea Felmerului (Valea Mâții), în stânga pârâului. Datare: Latène. 

o LMI BV-I-m-B-11278.03. Așezare. Sat Hălmeag, comuna Șercaia, Valea 

Felmerului (Valea Mâții), în stânga pârâului. Datare: Neolitic, Cultura 

Petrești. 

Zona, încadrată în categoria „B” – zonă protejată de interes local – datorită categoriei ei de 

sit arheologic nu a fost abordată în cadrul acestui studiu. Pentru delimitarea ei și celelalte 

aspecte de rigoare, a se consulta studiul arheologic aferent proiectului. 

 

Stabilirea exactă în teren a corespondenţei dintre zona de protecţie a monumentelor 

istorice şi situaţia parcelarului actual nu este uşoară, datorită necesităţii de a decide dacă 

unele parcele ce intră numai tangenţial în această zonă de protecţie trebuie sau nu incluse în 

integralitatea lor în zona de protecţie. Drept urmare, corespondențele prezentate mai jos între 

parcelar și zona de protecție a monumentelor istorice trebuie considerate ca fiind în principal 

orientative. 

 
Zonă de protecție propusă pentru satul Șercaia – roșu: monumente clasificate (BV-II-a-B-

11820; BV-II-a-B-11821); galben: zona de protecție, în limitele de 100 m și 200 m. 
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Zonă de protecție propusă pentru satul Hălmeag – roșu: monumente clasificate (BV-II-m-A-

11713.01); galben: zona de protecție, în limitele de 100 m și 200 m 

 

Zona de protecție a fost definită ca o zonă minimă, în care necesitatea de protecție este 

maximă, definită în baza razei de 100 m de la limita exterioară a monumentului, și o zonă 

adecvată, definită în baza razei de 200 m, conformă măsurătorilor utilizate pentru definirea 

zonei în localitățile rurale până la instituirea oficială a unei zone de protecție, în conformitate 

cu art.59 al legii nr. 422/2001.  

Datorită faptului că cele trei monumente sunt ansambluri, și nu clădiri izolate, calimită 

exterioară în funcție de care a fost definită zona de protecție a fost luată limita parcelei 

ocupate de ansamblu și nu limitele individuale ale diferitelor clădiri ce compun ansamblul. 

Accentuăm faptul că în acest studiu sunt definite numai zonele de protecția a celor trei 

monumente istorice (LMI BV-II-a-A-11713, LMI BV-II-a-B-11820 și LMI BV-II-a-B-

11821) din teritoriul comunei. Pentru definirea zonei de protecția a sitului arheologic 

monument BV-I-s-B-11278 (Situl arheologic de la Hălmeag) a se consulta studiul 

arheologic. 
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La aceste obiective protejate preexistente, propunem adăugarea unor zone de protecție 

adiționale datorită valorii lor istorice, arhitectonice, memorialistice și peisagistice: 

• Centrul istoric al Șercaiei, definit în limitele menționate în sub-capitolul anterior. 

• Centrul istoric al Hălmeagului, definit în limitele menționate în sub-capitolul 

anterior. 

• Centrul istoric al Vadului, definit în limitele menționate în sub-capitolul anterior 

De asemenea, apreciem că minim alte trei obiective se cuvin în mod imperativ incluse în 

Lista Monumentelor Istorice, respectiv: 

• Biserica greco-catolică Sf. Gheorghe din Șercaia (1897-1900, pe locația unei 

biserici de secol XVIII-XIX) 

• Biserica ortodoxă Sf. Nicolae din Hălmeag (sec. XIX) 

• Biserica Vovidenia de la Vad (1826, 1870-1877, pe locația unei biserici probabil 

medievale, în mod repetat reconstruită) 

La acestea se adaugă nouă alte obiective, de mai mică importanță decât cele de mai sus, 

dar îndeajuns de valoroase pentru ca încadrarea lor în Lista Monumentelor Istorice să fie o 

necesitate: 

• Primăria Șercaia, cu sala comunitară (1898, cel mai bun exemplu de arhitectură 

oficială de epocă de pe teritoriul comunei) 

• Fosta baie comunală din Șercaia(1910, ridicată valoare arhitectonică și 

memorialistică, clădirea servind, în diferite perioade, nu numai ca baie comunală, 

ci și ca școală, casă de nașteri etc.) 

• Școala din Vad(1874, cu modificări, valoare memorialistică și exemplu de 

arhitectură de epocă) 

• Casa memorială Augustin Bunea din Vad(sec. XIX, valoare pur memorială – cea 

arhitecturală a fost eliminată de modificări recente) 

• Patru case (Hălmeag, str. Géckeny, anul 1830; Hălmeag, str. Principală, anul 

1893; Hălmeag, str. Mare, sec. XIX; Vad, str. Principală, anul 1886), exemple 

timpurii și elocvente pentru arhitectura civilă tradițională din teritoriul comunei; 

• Cimitirul evanghelic din Șercaia (1836, valoare memorialistică și peisagistică) 

O serie de alte obiective se află și ele într-o situația care ar sugera necesitatea includerii lor 

în Lista Monumentelor Istorice, dar în cazul lor este necesară o evaluare mai amănunțită, 

completată cu studiu în teren. 
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Două precizări sunt absolut necesare în privința obiectivului LMI BV-II-a-A-11713, 

definit în Lista Monumentelor Istorice ca Ansamblul bisericii reformate din Hălmeag: 

1. Biserica este de confesiune evanghelic-luterană, nu reformată 

2. În cadrul ansamblului se află două obiective care, datorită valorii lor, se cuvin 

definite ca monumente individuale, respectiv: 

a. Mausoleul Fronius (c.1800) 

b. Bustul împărătesei Elisabeth / Erzsébet (1906) 

 

 

*** 

 

În privința măsurilor care se cuvin luate în cadrul zonelor de protecție – atât a celor 

existente cât și a celor propuse – putem face numai o serie de recomandări, reglementarea 

urmând să se facă prin regulamentul de urbanism al zonelor construite protejate, în funcție de 

legile și normativele în vigoare: 

• Pentru zonele cu fond istoric construit: 

o Conservarea și restaurarea fondului istoric construit, conform normelor în 

vigoare (vezi legislația și, pentru indicații tehnice, literatura de specialitate, 

precum carte lui Jan Hülsemann, Casa țărănească săsească din 

Transilvania. Ghid pentru restaurarea caselor vechi, Sibiu: Simetria, 

2014). 

o Conservarea fondului istoric construit în forma sa autentică – respectiv fără 

demolări parțiale, mansardări, extinderi etc. 

o Conservarea decorului istoric al fondului istoric construit – ancadramente, 

aplicații de ipsos etc. 

o Conservarea cromaticii istorice a fondului istoric construit  

o Efectuarea tuturor lucrărilor de intervenție numai după întocmirea unui 

studiu istoric de imobil și după depunerea unui proiect și avizarea sa de 

comisiile de specialitate din cadrul Ministerului Culturii 

• Precizăm faptul că cea mai mare parte a zonelor definite ca Centrul Istoric al 

Șercaia, Hălmeagului, respectiv Vadului sunt prin natura lor de vatră istorică a 

satelor corespunzătoare zone de interes arheologic, situație ce impune 
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abordarea lor în studiul corespunzător și stabilirea unor regulamente 

adecvate. 

• Propunem corectarea descrierii punctului LMI BV-II-a-A-11713, în prezent descris 

în Lista Monumentelor Istorice ca Ansamblul bisericii reformate din Hălmeag în 

Ansamblul bisericii evanghelic-luterane, astfel încât să corespundă realității și 

completarea acestuia cu două sub-puncte care să specifice ca obiective aparte 

(Anexa 2): 

o Mausoleul Fronius 

o Bustul împărătesei Elisabeth / Erzsébet 

• Propunem inițierea procedurii de clasare ca monument istoric (Anexa 3) a: 

o Următoarelor clădiri de cult: 

 Biserica greco-catolică Sf. Gheorghe din Șercaia 

 Biserica ortodoxă Sf. Nicolae din Hălmeag 

 Biserica ortodoxă Vovidenia din Vad 

o Următoarelor clădiri edilitare: 

 Primăria din Șercaia 

 Fosta baie comunală din Șercaia 

 Școala din Vad 

o Următoarelor clădiri civile: 

 Casa memorială Augustin Bunea, Vad, str. Mică 

 Casă (1830), Hălmeag, str. Géckeny 

 Casă (1893), Hălmeag, str. Principală 

 Casă (sec. XIX), Hălmeag, str. Mare 

 Casă (1886), Vad, str. Principală 

o Următoarelor amenajări: 

 Cimitirul evanghelic din Șercaia 

• Propunem inițierea unui program prin ca să fie identificate și alte structuri din 

localitate cu potențial de monument istoric și inițierea procedurii de clasare ca 

atare a acestora (Anexa 4). 
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ANEXE 
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ANEXA 1 – FIȘE DE MONUMENT 
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FIȘĂ ANALITICĂ de inventariere a monumentelor și ansamblurilor istorice 

 

1. IDENTIFICARE 

1.1. Cod LMI BV-II-a-A-11713 
1.2. Categorie Ansamblu de arhitectură 
1.3. Denumire oficială Ansamblul bisericii reformate 

 

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ 

2.1. Stat România 
2.2. Județ Brașov 
2.3. Localitate Hălmeag 
2.4. Cod poștal 507196 
2.5. Stradă, număr actuale nr. 252 
2.6. Localitate anterioară  
2.7. Stradă, număr anterioare  
2.8. Coordonate geografice 45°51’55” N, 25°07’45” E 

2.8.1. Referințe geografice  
2.8.2. Identificare cartografică  
2.8.3. Sistem cartografic utilizat  
2.8.4. Coordonate Y, X, Z  

 

3. TIP DE PROPRIETATE 

3.1. Stat  
3.1.1. Proprietate publică a statului  
3.1.2. Proprietate privată a statului  
3.2. Mixt  
3.3. Privat Biserica Evanghelică Luterană din România 

 

4. DATARE 

4.1. Epocă  
4.1.1. Datare început Secol XIII 
4.1.2. Datare sfârșit  
4.2. Datare prin perioade  
4.3. Datare prin interval de date Secol XIII-XV 
4.4. Datare precisă  

 

5. ISTORIC. PERSOANE ȘI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI 

5.1. Istoric În pofida legendelor care o datează mai devreme, biserica 
a fost ridicată către jumătatea secolului XIII, în stilul 
goticului cistercian. Data exactă nu se cunoaște, dar s-a 
propus, ca la multe alte biserici transilvane, că șantierul a 
fost deschis înainte de marea invazie mongolă din 1241-
1242, ulterior construcția fiind reluată și finalizată abia 
după 1260. 

5.2. Autor  
5.3. Comanditar  



244 
 

5.4. Ctitor  
5.5. Meșter  
5.6. Pictor  

 

6. DESCRIERE 

6.1. Zona Zona centrală. Ansamblul bisericii este situat pe marginea 
terasei, dominând lunca Oltului și supraveghind de la o 
înălțime ceva mai mare restul satului. 

6.2. Elemente de peisaj cultural și 
natural 

 

6.2.1. Peisaj cultural Hălmeag prezintă un peisaj cultural mai puțin obișnuit, 
fiind un sat liber de maghiari / secui evanghelici luterani 
aflat în jurisdicția scaunului săsesc Rupea / Cohalm. Deși 
puternic influențați de cultura săsească, locuitorii 
Hălmeagului și-au păstrat limba și tradițiile specifice. 

6.2.2. Peisaj natural La sud lunca inundabilă a Oltului, ce a suferit numeroase 
transformări în decursul timpului. Biserica și satul se află 
pe prima terasă iar dinspre nord sunt dominate de înălțimi 
împădurite. 

6.3. Categoria de arhitectură  
6.3.1. Funcțiunea actuală Religioasă (biserică evanghelic-luterană) 
6.3.2. Funcțiunea anterioară Religioasă (biserică catolică). Militară (?) 
6.4. Descriere obiectiv individual  

6.4.1. Plan Bazilică cu trei nave, cu corul flancat de capele. Planificată 
a avea două turnuri în fațada de vest, acestea nu au fost 
niciodată terminate. Biserica este constituită dintr-o navă 
principală, încheiată într-o absidă în cinci laturi și două 
nave secundare, cu nișe. În prezent, zona de vest este 
ocupată de o tribună deschisă către nava principală printr-o 
arcadă.  
Turnul-clopotniță, mai recent, este separat de biserică și 
servește drept poartă de intrare în incintă. Mare parte a 
acesteia este ocupată de cimitirul evanghelic, în care se 
remarcă mausoleul Fronius (c.1800). În apropierea 
acestuia se află bustul împărătesei Elisabeth / Erzsébet 
(1906). 
 
 

 
 

(după Herman Fabini, Atlas der siebenbürgisch-
sächsischen Kirchenburgen und Dorfkirchen) 
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6.4.2. Fațade Deși simplă din punct de vedere arhitectonic, biserica 
impresionează prin plastica sa deosebită. Portalul de vest, 
cu trei toruri decorate cu vrejuri și palmete, conectate în 
arc frânt și sprijinite pe capitelul continuu al unor colonete 
angajate, poartă încă amprenta stilului romanic, observabil 
și în punctual și în alte elemente ale ei.Pe lângă decorul 
portalului și cheile de boltă, se remarcă două figuri 
antropomorfe grotești, amplasate simetric pe laturile 
corului, ca parte a consolelor. Cea de pe latura de nord are 
un aspect sobru, amintind de un sfinx. Cea de pe latura de 
sud este extravagantă, înfățișând un bărbat în costum de 
epocă, într-o poziție torsionată, cu proporțiile membrelor 
deformate, îndeosebi în cazul brațului stâng. 

6.4.3. Formă acoperiș  
6.4.4. Extinderi Contraforturile de vest, porticul de nord, intrarea de sud. 
6.5. Structură Navele sunt separate prin arcade descărcate prin arcuri 

frânte neprofilate pe câte patru stâlpi cu secțiune 
dreptunghiulară. Numai colaterale mai păstrează sistemele 
de acoperire originale, ce constau din bolți în cruce. 
Stilul gotic cistercian se reflectă mai ales în planul general 
al bisericii și în structura corului, ce constă dintr-o singură 
travee, flancată de capele boltite semicilindric și cu o 
strană în latura sa de sud. Traveea corului este boltită 
sixpartit, cu ogivele conectate de o cheie de boltă ce 
înfățișează un episcop un actul binecuvântării – posibil o 
reprezentare a Sf. Nicolae. În pofida ansamblului din care 
face parte, figura este sculptată într-un mod extrem de 
arhaic, amintind mai degrabă de secolul XII. Cheia de 
boltă a absidei este decorată cu o imagine cruciformă, 
brațele constând din flori de crin stilizate iar centrul dintr-
un trandafir. În peretele de est se deschide a fereastră 
circulară.  
 

 
 

(după Tibor Rostás, A halmágyi evangélikus templom) 
6.6. Materiale de construcție Piatră, cărămidă, mortar. 

6.6.1. Materiale de construcție 
acoperiș 

Țiglă, lemn 

6.7. Tehnici de construcție  
6.8. Încadrare stilistică Gotic cistercian 
6.9. Inscripții Numeroase inscripții pe pietrele de mormânt din cimitir și 

pe monumentul funerar din mausoleul Fronius. În biserică 
placă votivă de secol XX cu anii renovărilor, ce dă ca 
perioadă de fundare anii 1160-1190. 
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7. CONSERVARE, RESTAURARE, AMENINȚĂRI 

7. Starea generală de conservare Bună. 
7.2. Lucrări anterioare de restaurare 1626, 1818, 1841, 1870, 1924, 1979-1980 
7.3. Riscuri/amenințări  

7.3.1. Eroziune  
7.3.2. Inundații  
7.3.3. Alunecări de teren  
7.3.4. Agricultură  

 

8. DOCUMENTARE 

8.1. Bibliografie Csáki Árpád (ed.), Pesty Frigyes helynév gyűjteménye 
1864-1865. Székelyföld éstérsége. I., Budapest – 
Sepsiszentgyörgy: Országos Széchényi Könyvtá – 
Székely Nemzeti Múzeum, 2012. 

Fabini, Hermann, Atlas der siebenbürgisch-sächsischen 
Kirchenburgen und Dorfkirchen (Band I), Heidelberg / 
Hermannstadt: AKSL / Monumenta-Verlag, 1998. 

Istrate, Angel, Hălmeag, corn. Şercaia, jud. Braşov. 
Punct: Biserica evanghelică Hălmeag (90),Cronica 
Cercetărilor Arheologice din România – campania 
2006,2007, p. 172-173. 

Rostás Tibor, A halmágyi evangélikus templom, în Adrian 
Andrei Rusu, Péter Levente Szőcs (ed.), Arhitectura 
religioasă medievală din Transilvania / Középkori 
egyházi építészet Erdélyben / Medieval Ecclesiastical 
Architecture in Transylvania, vol. 2,Satu Mare: Editura 
Muzeului Sătmărean, 2002, p. 79-110. 

Vătășianu Virgil, Istoria artei feudale în țările române, 
vol. I, București: Editura Academiei Republicii 
Populare Române, 1959. 

8.2. Dosare și rapoarte, în arhive  
8.3. Hărți, planuri, desene  
8.4. Fotografii  

8.4.1. Fotografii satelitare  

 
 
(documentație PUG Șercaia) 

8.4.2. Fotografii aeriene  
8.4.3. Fotografii alb-negru  
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8.4.4. Fotografii color  
8.5. Atestare documentară  

 

9. NIVEL CLASARE 

9.1. Grupa valorică 
- A 
- B 

A 

9.2. Categoria după natura 
obiectivului: 
- I 
- II 
- III 
- IV 

II 

9.3. Criterii de evaluare globală  
9.4. Data și documentul protecției  
9.5. Reglementări urbanistice  

 

10. INVENTARIERE 

10.1. Instituția în cadrul căreia s-a 
redactat fișa 

 

10.2. Autorul fișei și calitatea 
acestuia 

 

10.2.1. Nume  
10.2.2. Prenume  
10.2.3. Calitatea acestuia  
10.2.4. Semnătura și ștampila 

conducătorului instituției în 
cadrul căreia s-a redactat fișa 

 

10.2.5. Numărul procesului verbal de 
validare în comisia regională a 
monumentelor istorice 

 

10.3.1. Numărul documentului de 
clasare 

 

10.3.2. Data ordinului de clasare  
10.4. Data redactării fișei 02.12.2020 
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FIȘĂ ANALITICĂ de inventariere a monumentelor și ansamblurilor istorice 

 

1. IDENTIFICARE 

1.1. Cod LMI BV-II-a-B-11820 
1.2. Categorie Ansamblu de arhitectură 
1.3. Denumire oficială Ansamblul casei parohiale evanghelice 

 

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ 

2.1. Stat România 
2.2. Județ Brașov 
2.3. Localitate Șercaia 
2.4. Cod poștal 507195 
2.5. Stradă, număr actuale str. Oltului, nr. 32-33 
2.6. Localitate anterioară  
2.7. Stradă, număr anterioare  
2.8. Coordonate geografice 45°49’51” N, 25°08’15” E 

2.8.1. Referințe geografice  
2.8.2. Identificare cartografică  
2.8.3. Sistem cartografic utilizat  
2.8.4. Coordonate Y, X, Z  

 

3. TIP DE PROPRIETATE 

3.1. Stat  
3.1.1. Proprietate publică a statului  
3.1.2. Proprietate privată a statului  
3.2. Mixt  
3.3. Privat Biserica Evanghelică de Confesiune Augustană din 

România 
 

4. DATARE 

4.1. Epocă  
4.1.1. Datare început  
4.1.2. Datare sfârșit  
4.2. Datare prin perioade  
4.3. Datare prin interval de date  
4.4. Datare precisă Casa parohială: 1839-1840 (?). Turn: (ante) 1691, 1819 

 

5. ISTORIC. PERSOANE ȘI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI 

5.1. Istoric Turnul exista deja la sfârșitul secolul XVII, purtând o 
inscripție din anul 1691. Supraînălțat cu două etaje în 
1819, a devenit ulterior parte integrantă a casei parohială, 
ridicată în jur de 1840. Beciul casei parohiale pare însă a 
data dintr-o etapă mai timpurie. 

5.2. Autor  
5.3. Comanditar Comunitatea evanghelică din Șercaia. 
5.4. Ctitor  
5.5. Meșter  
5.6. Pictor  
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6. DESCRIERE 

6.1. Zona În marginea dinspre râul Șinca / Șercaia a centrului 
cartierului săsesc. 

6.2. Elemente de peisaj cultural și 
natural 

 

6.2.1. Peisaj cultural Așezare săsească aservită, Șercaia a cunoscut o dezvoltare 
deosebită datorită rolului pe care îl avea pe drumul de la 
Sibiu la Brașov iar din secolul XIX datorită funcției de 
reședință de plasă.  

6.2.2. Peisaj natural Turnul și casa parohială se află lângă biserica evanghelică, 
pe marginea terasei, deasupra luncii inundabile a Șincăi / 
Șercaiei. 

6.3. Categoria de arhitectură . 
6.3.1. Funcțiunea actuală Religios-civilă (casă parohială evanghelică de confesiune 

augustană și turn al bisericii aferente) 
6.3.2. Funcțiunea anterioară  
6.4. Descriere obiectiv individual  

6.4.1. Plan Baza turnului este aproximativ pătrată și se îngustează în 
elevație, ce, pe est și nord este decorată cu lezene 
terminate sub cornișă în formă de semi-capiteluri. Intrarea 
se face dinspre nord iar pe est are o nișă cu o inscripție în 
latină. Încăperea clopotelor are goluri cu arce 
semicirculare. Turnul face în prezent corp comun cu casa 
parohială evanghelică.  

6.4.2. Fațade  
6.4.3. Formă acoperiș  
6.4.4. Extinderi  
6.5. Structură  
6.6. Materiale de construcție Piatră, cărămidă și mortar. 

6.6.1. Materiale de construcție 
acoperiș 

Țiglă și lemn. 

6.7. Tehnici de construcție  
6.8. Încadrare stilistică  
6.9. Inscripții Pe fațada turnului se păstrează o inscripție de la 1705, 

amintind de o renovare, iar sub ea se mai putea citi în 1985 
și data 1691. 

 

7. CONSERVARE, RESTAURARE, AMENINȚĂRI 

7. Starea generală de conservare Bună 
7.2. Lucrări anterioare de restaurare 1691 (?), 1705, 1965. 
7.3. Riscuri/amenințări  

7.3.1. Eroziune Da. 
7.3.2. Inundații Da (datorită proximității Șincăi / Șercaiei). 
7.3.3. Alunecări de teren Da (se află la marginea terasei). 
7.3.4. Agricultură  

 

8. DOCUMENTARE 

8.1. Bibliografie Fabini Hermann, Atlas der siebenbürgisch-sächsischen 
Kirchenburgen und Dorfkirchen (Band I), Heidelberg / 
Hermannstadt: AKSL / Monumenta-Verlag, 1998. 
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Machat, Christoph (ed.), Denkmaltopographie 
Siebenbürgen, Kreis Kronstadt 3.3: Großschenk, 
Tarteln, Stein, Seiburg, Leblang, Bekokten, Felmern, 
Rohrbach, Seligstadt, Scharosch / Topografia 
monumentelor din Transilvania, judeţulBraşov 3.3: 
Cincu, Toarcla, Dacia, Jibert, Lovnic, Bărcut, Felmer, 
Rotbav, Seliştat, Şoarş. Kulturdenkmäler 
Siebenbürgens 4. Thaurbei Innsbruck / Sibiu: Wort und 
Welt / Thausib, 1995. 

Maior, George, O pagină de luptele românilor cu sașii pe 
teren social, cultural și economic. Șercaia 1809-1909, 
București: Editura tipografiei „Universala”, 1910. 

8.2. Dosare și rapoarte, în arhive  
8.3. Hărți, planuri, desene  
8.4. Fotografii  

8.4.1. Fotografii satelitare  

 
 
(documentație PUG Șercaia) 

8.4.2. Fotografii aeriene  
8.4.3. Fotografii alb-negru  
8.4.4. Fotografii color  
8.5. Atestare documentară  

 

9. NIVEL CLASARE 

9.1. Grupa valorică 
- A 
- B 

B 

9.2. Categoria după natura 
obiectivului: 
- I 
- II 
- III 
- IV 

II 

9.3. Criterii de evaluare globală  
9.4. Data și documentul protecției  
9.5. Reglementări urbanistice  
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10. INVENTARIERE 

10.1. Instituția în cadrul căreia s-a 
redactat fișa 

 

10.2. Autorul fișei și calitatea 
acestuia 

 

10.2.1. Nume  
10.2.2. Prenume  
10.2.3. Calitatea acestuia  
10.2.4. Semnătura și ștampila 

conducătorului instituției în 
cadrul căreia s-a redactat fișa 

 

10.2.5. Numărul procesului verbal de 
validare în comisia regională a 
monumentelor istorice 

 

10.3.1. Numărul documentului de 
clasare 

 

10.3.2. Data ordinului de clasare  
10.4. Data redactării fișei 02.12.2020 
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FIȘĂ ANALITICĂ de inventariere a monumentelor și ansamblurilor istorice 

 

1. IDENTIFICARE 

1.1. Cod LMI BV-II-a-B-11821 
1.2. Categorie Ansamblu de arhitectură 
1.3. Denumire oficială Biserica evanghelică 

 

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ 

2.1. Stat România 
2.2. Județ Brașov 
2.3. Localitate Șercaia 
2.4. Cod poștal 507195 
2.5. Stradă, număr actuale str. Oltului, nr. 32-33 
2.6. Localitate anterioară  
2.7. Stradă, număr anterioare  
2.8. Coordonate geografice 45°49’52” N, 25°08’15” E 

2.8.1. Referințe geografice  
2.8.2. Identificare cartografică  
2.8.3. Sistem cartografic utilizat  
2.8.4. Coordonate Y, X, Z  

 

3. TIP DE PROPRIETATE 

3.1. Stat  
3.1.1. Proprietate publică a statului  
3.1.2. Proprietate privată a statului  
3.2. Mixt  
3.3. Privat Biserica Evanghelică de Confesiune Augustană din 

România 
 

4. DATARE 

4.1. Epocă  
4.1.1. Datare început  
4.1.2. Datare sfârșit  
4.2. Datare prin perioade  
4.3. Datare prin interval de date  
4.4. Datare precisă 1868-1875 

 

5. ISTORIC. PERSOANE ȘI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI 

5.1. Istoric Biserica actuală a fost construită în 1868-1875 pe locul 
unei alte biserici, ridicată la 1802. Aceasta la rândul ei 
ocupa locul unei biserici și mai vechi, refăcută cel puțin de 
trei ori, o dată în urma unui incendiu, la 1560, apoi în urma 
unor inundații la 1663 și 1694. Hramul bisericii, Sf. 
Caterina, este atestat prima dată la 1429, dar preotul din 
Șercaia este menționat încă din 1235. Perioada construirii 
primului locaș de cult este necunoscută, ca și trăsăturile lui 
arhitecturale. 

5.2. Autor  
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5.3. Comanditar Comunitatea evanghelică din Șercaia. 
5.4. Ctitor  
5.5. Meșter Bazată pe planurile lui Josef Sampek (Brașov). 
5.6. Pictor  

 

6. DESCRIERE 

6.1. Zona În marginea dinspre râul Șinca / Șercaia a centrului 
cartierului săsesc. 

6.2. Elemente de peisaj cultural și 
natural 

 

6.2.1. Peisaj cultural Așezare săsească aservită, Șercaia a cunoscut o dezvoltare 
deosebită datorită rolului pe care îl avea pe drumul de la 
Sibiu la Brașov iar din secolul XIX datorită funcției de 
reședință de plasă.  

6.2.2. Peisaj natural Biserica se află chiar pe marginea terasei, deasupra luncii 
inundabile a Șincăi / Șercaiei, și de-a lungul istoriei a fost 
în mod repetat afectată de viiturile acesteia. 

6.3. Categoria de arhitectură . 
6.3.1. Funcțiunea actuală Religioasă (biserică evanghelică de confesiune augustană) 
6.3.2. Funcțiunea anterioară Religioasă (biserică catolică) 
6.4. Descriere obiectiv individual  

6.4.1. Plan Din motive de spațiu, noua clădire de cult, o hală cu absida 
egală în lățime cu corpul bisericii, operă reprezentativă 
pentru stilul neo-gotic, a trebuit orientată pe direcția nord-
sud. Simetria și aspectul paralelipipedic al altarului a fost 
asigurat printr-o combinație între un colț sud-estic teșit și o 
travee de nord-est segmentată printr-un zid suplimentar.  
 

 
 

(după Herman Fabini, Atlas der siebenbürgisch-
sächsischen Kirchenburg und Dorfkirchen) 

6.4.2. Fațade Ferestrele, dispuse câte două pe travee, suprapuse, cu 
excepția traveelor ce conțin intrărilor, și a traveelor laterale 
pe latura de sud, cu o singură fereastră flancată de 
ancadramente amprentate, sunt încheiate în arcuri ascuțite 
și decorate cu motive trilobate, iar pereții exteriori sunt 
ritmați prin contraforturi cu două retrageri succesive. 
Trilobate sunt și golurile circulare din centrul fiecărui 
fronton. 

6.4.3. Formă acoperiș  
6.4.4. Extinderi  
6.5. Structură Colateralele, și galeriile care le suprapun, sunt separate de 

nava principală prin arcade încheiate în arcuri ascuțite, 
sistemele de acoperire sunt însă diferite, la colaterale 
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folosindu-se bolți octopartite, la nava principală bolți 
quadripartite, iar la altar o boltă în opt pânze inegale 

6.6. Materiale de construcție Piatră, cărămidă și mortar. 
6.6.1. Materiale de construcție 

acoperiș 
Țiglă și lemn. 

6.7. Tehnici de construcție  
6.8. Încadrare stilistică Neo-gotic. 
6.9. Inscripții  

 

7. CONSERVARE, RESTAURARE, AMENINȚĂRI 

7. Starea generală de conservare Bună 
7.2. Lucrări anterioare de restaurare  
7.3. Riscuri/amenințări  

7.3.1. Eroziune Da. 
7.3.2. Inundații Da (datorită proximității Șincăi / Șercaiei). 
7.3.3. Alunecări de teren Da (se află la marginea terasei). 
7.3.4. Agricultură  

 

8. DOCUMENTARE 

8.1. Bibliografie Fabini Hermann, Atlas der siebenbürgisch-sächsischen 
Kirchenburgen und Dorfkirchen (Band I), Heidelberg / 
Hermannstadt: AKSL / Monumenta-Verlag, 1998. 

Machat, Christoph (ed.), Denkmaltopographie 
Siebenbürgen, Kreis Kronstadt 3.3: Großschenk, 
Tarteln, Stein, Seiburg, Leblang, Bekokten, Felmern, 
Rohrbach, Seligstadt, Scharosch / 
Topografiamonumentelor din Transilvania, judeţul 
Braşov 3.3: Cincu, Toarcla, Dacia, Jibert, Lovnic, 
Bărcut, Felmer, Rotbav, Seliştat, Şoarş. 
Kulturdenkmäler Siebenbürgens 4. Thaur bei 
Innsbruck / Sibiu: Wort und Welt / Thausib, 1995. 

Maior, George, O pagină de luptele românilor cu sașii pe 
teren social, cultural și economic. Șercaia 1809-1909, 
București: Editura tipografiei „Universala”, 1910. 

8.2. Dosare și rapoarte, în arhive  
8.3. Hărți, planuri, desene  
8.4. Fotografii  

8.4.1. Fotografii satelitare 

 
(documentație PUG Șercaia) 

8.4.2. Fotografii aeriene  
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8.4.3. Fotografii alb-negru  
8.4.4. Fotografii color  
8.5. Atestare documentară  

 

9. NIVEL CLASARE 

9.1. Grupa valorică 
- A 
- B 

B 

9.2. Categoria după natura 
obiectivului: 
- I 
- II 
- III 
- IV 

II 

9.3. Criterii de evaluare globală  
9.4. Data și documentul protecției  
9.5. Reglementări urbanistice  

 

10. INVENTARIERE 

10.1. Instituția în cadrul căreia s-a 
redactat fișa 

 

10.2. Autorul fișei și calitatea 
acestuia 

 

10.2.1. Nume  
10.2.2. Prenume  
10.2.3. Calitatea acestuia  
10.2.4. Semnătura și ștampila 

conducătorului instituției în 
cadrul căreia s-a redactat fișa 

 

10.2.5. Numărul procesului verbal de 
validare în comisia regională a 
monumentelor istorice 

 

10.3.1. Numărul documentului de 
clasare 

 

10.3.2. Data ordinului de clasare  
10.4. Data redactării fișei 02.12.2020 
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ANEXA 2 – PROPUNERI PENTRU COMPLETAREA 
INTRĂRILOR DIN LISTA  MONUMENTELOR ISTORICE 

 

Propunem corectarea descrierii punctului LMI BV-II-a-A-11713, în prezent descris în 

Lista Monumentelor Istorice ca Ansamblul bisericii reformate din Hălmeag în 

Ansamblul bisericii evanghelic-luterane, astfel să corespundă realității și completarea 

acestuia cu două sub-puncte care să specifice ca obiective aparte: 

o Bustul împărătesei Sisi / Elisabeth / Erzsébet (1906) 

o Mausoleul Fronius (c.1800) 
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Fișa analitică minimală de inventariere a ansamblurilor, monumentelor și siturilor istorice 

(abreviere FMM) 

1. IDENTIFICARE 

1.1. Cod LMI BV-II-a-A-11713 
1.2. Denumire oficială Bustul Împărătesei Sisi / Elisabeth / Erzsébet 

 

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ 

2.1. Stat România  
2.2. Județ Brașov 
2.3. Localitate Hălmeag 
2.4. Cod poștal 507196 
2.5. Stradă  
2.6. Localitate anterioară  

 

3. TIP DE PROPRIETATE 

3.1 Stat  
3.1.1. Proprietate publică a statului  
3.1.2. Proprietate privată a statului  
3.2. Mixt  
3.3. Privat Parohia Evanghelic-luterană Hălmeag 

 

4. DATARE 

4.1. Epocă Modernă 
4.1.1. Datare început  
4.1.2. Datare sfârșit  
4.2. Datare prin perioade  
4.3. Datare prin interval de date  
4.4. Datare precisă 1906 

 

5. ISTORIC. PERSOANE ȘI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI 

5.1. Istoric Statuia este un rarisim supraviețuitor a unui grup de 96 de 
monumente ridicate în tot atâtea localități ca mulțumire 
pentru ajutorul pe care împărăteasa l-a oferit copiilor 
rămași orfani în urma revoluției de la 1848. Numai trei 
dintre ele, incluzând în acest număr și pe cel de la 
Hălmeag, operă a sculptorului Nándor Hargita, dezvelit la 
27 noiembrie 1906, au scăpat ravagiilor timpului și 
distrugerii lor sistematice de către regimurile ce au urmat. 
În 1918, pentru a-l salva, localnicii au ascuns bustul în 
biserică. Soclul gol de travertin a rămas pe poziție timp de 
mai multe decenii, până în 1977, când autoritățile au decis 
distrugerea lui. Ordonat să spargă soclul cu ciocanul, 
Ötvös Ábel a refuzat iar localnicii au sfârșit prin a ridica 
din nou soclul și statuia.  

5.2. Autor  
5.3. Comanditar  
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6. DOCUMENTARE 

6.1. Fotografii 

 

 
 

 

7. INVENTARIERE 

7.1. Instituția în cadrul căreia s-a 
redactat fișa 

 

7.2. Autorul fișei și calitatea 
acestuia 

 

7.2.1. Nume  
7.2.2. Prenume  
7.2.3. Calitatea autorului  
7.3. Data redactării fișei 17.12.2020 
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Fișa analitică minimală de inventariere a ansamblurilor, monumentelor și siturilor istorice 

(abreviere FMM) 

1. IDENTIFICARE 

1.1. Cod LMI BV-II-a-A-11713 
1.2. Denumire oficială Mausoleul Fronius 

 

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ 

2.1. Stat România  
2.2. Județ Brașov 
2.3. Localitate Hălmeag 
2.4. Cod poștal 507196 
2.5. Stradă  
2.6. Localitate anterioară  

 

3. TIP DE PROPRIETATE 

3.1 Stat  
3.1.1. Proprietate publică a statului  
3.1.2. Proprietate privată a statului  
3.2. Mixt  
3.3. Privat Parohia Evanghelic-luterană Hălmeag 

 

4. DATARE 

4.1. Epocă Modernă 
4.1.1. Datare început  
4.1.2. Datare sfârșit  
4.2. Datare prin perioade  
4.3. Datare prin interval de date  
4.4. Datare precisă c.1800 

 

5. ISTORIC. PERSOANE ȘI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI 

5.1. Istoric Acesta adăpostește rămășițele pământești ale lui Michael 
Fronius (1727-1799), personalitate importantă a epocii, 
magistrat al Brașovului, membru al sfatului guberniului, ce 
a cumpărat în 1794 curtea nobiliară de la Hălmeag și și-a 
petrecut aici ultimii ani din viață. În interiorul mausoleului, 
ridicat de fii săi, Fronius se odihnește vegheat de un grup 
statuar compus din Thanatos, înaripat și ținând torța în jos, 
o bufniță, scutul cu emblema sa heraldică și inscripția sa 
funerară. 

5.2. Autor  
5.3. Comanditar  
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6. DOCUMENTARE 

6.1. Fotografii 

 

 
 

7. INVENTARIERE 

7.1. Instituția în cadrul căreia s-a 
redactat fișa 

 

7.2. Autorul fișei și calitatea 
acestuia 

 

7.2.1. Nume  
7.2.2. Prenume  
7.2.3. Calitatea autorului  
7.3. Data redactării fișei 17.12.2020 
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ANEXA 3 – PROPUNERI PENTRU INCLUDEREA ÎN LISTA 
MONUMENTELOR ISTORICE 

 

Anexăm în continuare fișele analitice minimale de inventariere pentru o serie de obiective de 

pe teritoriul comunei Șercaia care considerăm că s-ar cuvenit incluse în Lista Monumentelor 

Istorice: 

• Șercaia 

o Cimitirul evanghelic (1836) 

o Biserica greco-catolică Sf. Gheorghe (c.1800, 1897-1900) 

o Primăria (1898) 

o Vechea baie comunală (1910) 

• Hălmeag 

o Biserica ortodoxă Sf. Nicolae (sec. XVIII) 

o Casă (1830), str. Géckeny 

o Casă (1893), str. Principală 

o Casă (sec. XIX), str. Mare 

• Vad 

o Biserica ortodoxă Vovidenia (1750, 1826, 1870) 

o Școala (1874, 1892, 1913) 

o Casa memorială Augustin Bunea (sec. XIX) 

o Casă (1886), str. Principală 
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Fișa analitică minimală de inventariere a ansamblurilor, monumentelor și siturilor istorice 

(abreviere FMM) 

1. IDENTIFICARE 

1.1. Cod LMI  
1.2. Denumire oficială Cimitirul evanghelic 

 

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ 

2.1. Stat România 
2.2. Județ Brașov 
2.3. Localitate Șercaia 
2.4. Cod poștal 507195 
2.5. Stradă Oltului 
2.6. Localitate anterioară  

 

3. TIP DE PROPRIETATE 

3.1 Stat  
3.1.1. Proprietate publică a statului  
3.1.2. Proprietate privată a statului  
3.2. Mixt  
3.3. Privat  

 

4. DATARE 

4.1. Epocă Modernă 
4.1.1. Datare început  
4.1.2. Datare sfârșit  
4.2. Datare prin perioade  
4.3. Datare prin interval de date  
4.4. Datare precisă 1836 

 

5. ISTORIC. PERSOANE ȘI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI 

5.1. Istoric Deschis în 1836. Intrarea datează din 1877.  Interiorul 
cimitirului este organizat pe benzi est-vest, constând, în 
succesiune, de la nord către sud, dintr-o alee, o fâșie 
cultivabilă, aleea principală, flancată de brazi, o fâșie de 
morminte, o nouă alee și o linie de brazi de-a lungul 
zidului de sud. Cele mai vechi pietre de mormânt 
identificabile datează din 1861. Intrarea în cimitir este 
flancată de două cavouri în stil logie cu pilaștri, cel de sud 
cu pilaștri angajați în stil doric, cel de nord cu coloane 
angajate terminate în capiteluri corintice, ambele ridicate 
la 1904. Cimitirul eroilor, unde au fost îngropați soldații 
germani căzuți în cursul primului război mondial, se află în 
dreapta porții. 

5.2. Autor  
5.3. Comanditar Comunitatea evanghelică din Șercaia 

 

  



263 
 

 

6. DOCUMENTARE 

6.1. Fotografii 

 

 
 

7. INVENTARIERE 

7.1. Instituția în cadrul căreia s-a 
redactat fișa 

 

7.2. Autorul fișei și calitatea 
acestuia 

 

7.2.1. Nume  
7.2.2. Prenume  
7.2.3. Calitatea autorului  
7.3. Data redactării fișei 17.12.2020 
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Fișa analitică minimală de inventariere a ansamblurilor, monumentelor și siturilor istorice 

(abreviere FMM) 

1. IDENTIFICARE 

1.1. Cod LMI  
1.2. Denumire oficială  

 

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ 

2.1. Stat România 
2.2. Județ Brașov 
2.3. Localitate Șercaia 
2.4. Cod poștal 507195 
2.5. Stradă DJ131P 
2.6. Localitate anterioară  

 

3. TIP DE PROPRIETATE 

3.1 Stat  
3.1.1. Proprietate publică a statului  
3.1.2. Proprietate privată a statului  
3.2. Mixt  
3.3. Privat Parohia Greco-catolică Șercaia 

 

4. DATARE 

4.1. Epocă Modernă 
4.1.1. Datare început  
4.1.2. Datare sfârșit  
4.2. Datare prin perioade  
4.3. Datare prin interval de date  
4.4. Datare precisă sf. sec. XVIII (?), 1897-1900  

 

5. ISTORIC. PERSOANE ȘI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI 

5.1. Istoric Având în vedere că în 1793 primește primul său clopot, 
dăruit de un german și de soția sa, probabil biserica inițială 
a fost ridicată către sfârșitul secolului XVIII. Acestei 
biserici i-a urmat locașul de cult actual, a cărei construcție 
a început în 1897 și s-a încheiat în 1900.În 1948 este 
desființat cultul greco-catolic și clădirea este acordată 
bisericii ortodoxe. Comunitatea greco-catolică a reușit să 
recupereze biserica numai în secolul XXI, după numeroase 
procese. 
În curtea bisericii, monument în cinstea eroilor celor două 
războaie mondiale și amenajări de epocă de factură 
religioasă/funerară. 

5.2. Autor  
5.3. Comanditar Comunitatea greco-catolică din Șercaia 
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6. DOCUMENTARE 

6.1. Fotografii  

 
 

 

7. INVENTARIERE 

7.1. Instituția în cadrul căreia s-a 
redactat fișa 

 

7.2. Autorul fișei și calitatea 
acestuia 

 

7.2.1. Nume  
7.2.2. Prenume  
7.2.3. Calitatea autorului  
7.3. Data redactării fișei 17.12.2020 
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Fișa analitică minimală de inventariere a ansamblurilor, monumentelor și siturilor istorice 

(abreviere FMM) 

1. IDENTIFICARE 

1.1. Cod LMI  
1.2. Denumire oficială Primăria Șercaia 

 

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ 

2.1. Stat România 
2.2. Județ Brașov 
2.3. Localitate Șercaia 
2.4. Cod poștal 507195 
2.5. Stradă Principală 
2.6. Localitate anterioară  

 

3. TIP DE PROPRIETATE 

3.1 Stat x 
3.1.1. Proprietate publică a statului  
3.1.2. Proprietate privată a statului  
3.2. Mixt  
3.3. Privat  

 

4. DATARE 

4.1. Epocă Modernă 
4.1.1. Datare început  
4.1.2. Datare sfârșit  
4.2. Datare prin perioade  
4.3. Datare prin interval de date  
4.4. Datare precisă 1898 

 

5. ISTORIC. PERSOANE ȘI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI 

5.1. Istoric Primăria de pe str. Principală, nr. 82, a fost ridicată în 
1898, pe o parcelă de formă neregulată. Corpul principal, 
în formă de „L”, se unește cu corpul dreptunghiular și mai 
înalt al sălii de întruniri, pentru a forma o curte. Stilul în 
care au fost ridicate cele două corpuri este eclectic iar la 
etaj sunt unite printr-un registru cu profil orizontal, punctat 
de deschiderile de la nivelul superior și de elevația oarbă a 
sălii de întruniri. 

5.2. Autor  
5.3. Comanditar  
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6. DOCUMENTARE 

6.1. Fotografii 

 

 
 

7. INVENTARIERE 

7.1. Instituția în cadrul căreia s-a 
redactat fișa 

 

7.2. Autorul fișei și calitatea 
acestuia 

 

7.2.1. Nume  
7.2.2. Prenume  
7.2.3. Calitatea autorului  
7.3. Data redactării fișei 17.12.2020 
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Fișa analitică minimală de inventariere a ansamblurilor, monumentelor și siturilor istorice 

(abreviere FMM) 

1. IDENTIFICARE 

1.1. Cod LMI  
1.2. Denumire oficială Vechea baie comunală 

 

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ 

2.1. Stat România 
2.2. Județ Brașov 
2.3. Localitate Șercaia 
2.4. Cod poștal 507195 
2.5. Stradă Oltului 
2.6. Localitate anterioară  

 

3. TIP DE PROPRIETATE 

3.1 Stat  
3.1.1. Proprietate publică a statului  
3.1.2. Proprietate privată a statului  
3.2. Mixt  
3.3. Privat  

 

4. DATARE 

4.1. Epocă Modernă 
4.1.1. Datare început  
4.1.2. Datare sfârșit  
4.2. Datare prin perioade  
4.3. Datare prin interval de date  
4.4. Datare precisă sf. sec. XIX (după Machat, Christoph (ed.), 

Denkmaltopographie Siebenbürgen, Kreis Kronstadt 3.3: 
Großschenk, Tarteln, Stein, Seiburg, Leblang, Bekokten, 
Felmern, Rohrbach, Seligstadt, Scharosch / Topografia 
monumentelor din Transilvania, judeţul Braşov 3.3: Cincu, 
Toarcla, Dacia, Jibert, Lovnic, Bărcut, Felmer, Rotbav, 
Seliştat, Şoarş. Kulturdenkmäler Siebenbürgens 4. 
Thaurbei Innsbruck / Sibiu: Wort und Welt / Thausib, 
1995) 
 
1909 (conform inscripției de pe fațadă) 

 

5. ISTORIC. PERSOANE ȘI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI 

5.1. Istoric Clădirea a servit în decursul istoriei multiple funcții - 
școală de stat austro-ungară, școală de stat românească, 
casă de nașteri, baie comunală etc. În prezent este 
închiriată ca sediu de firmă. Își păs trează aspectul istoric, 
fără modificări semnificative. 

5.2. Autor  
5.3. Comanditar  
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6. DOCUMENTARE 

6.1. Fotografii 

 

 
 

7. INVENTARIERE 

7.1. Instituția în cadrul căreia s-a 
redactat fișa 

 

7.2. Autorul fișei și calitatea 
acestuia 

 

7.2.1. Nume  
7.2.2. Prenume  
7.2.3. Calitatea autorului  
7.3. Data redactării fișei 17.12.2020 
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Fișa analitică minimală de inventariere a ansamblurilor, monumentelor și siturilor istorice 

(abreviere FMM) 

1. IDENTIFICARE 

1.1. Cod LMI  
1.2. Denumire oficială Biserica ortodoxă Sf. Nicolae 

 

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ 

2.1. Stat România  
2.2. Județ Brașov 
2.3. Localitate Hălmeag 
2.4. Cod poștal 507196 
2.5. Stradă  
2.6. Localitate anterioară  

 

3. TIP DE PROPRIETATE 

3.1 Stat  
3.1.1. Proprietate publică a statului  
3.1.2. Proprietate privată a statului  
3.2. Mixt  
3.3. Privat Biserica ortodoxă română 

 

4. DATARE 

4.1. Epocă Modernă (?) 
4.1.1. Datare început  
4.1.2. Datare sfârșit  
4.2. Datare prin perioade sec. XVIII (?) 
4.3. Datare prin interval de date  
4.4. Datare precisă  

 

5. ISTORIC. PERSOANE ȘI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI 

5.1. Istoric În mod convențional biserica ortodoxă Sf. Nicolae se 
consideră a fi fost ridicată în secolul XIX, dar sunt indicii 
că edificiul datează în realitate dintr-o perioadă mai veche, 
în primul rând inscripția de pe clopot, cu anul 
1801.Planimetria bisericii sugerează că actuala clădire este 
o refacere, obținută prin adăugirea unei nave la un edificiu 
cu plan central (?) ai cărui trei lobi încă formează structura 
clădirii în capătul de est. Restaurată în sec. XXI cu 
materiale moderne și subzidită, fără a se efectua studii de 
parament sau cercetări arheologice. Deși afectată de 
acestea, structura istorică se păstrează, precum și aspectul 
de epocă. 

5.2. Autor  
5.3. Comanditar  
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6. DOCUMENTARE 

6.1. Fotografii 

 

 

 

 
 

 

7. INVENTARIERE 

7.1. Instituția în cadrul căreia s-a 
redactat fișa 

 

7.2. Autorul fișei și calitatea 
acestuia 

 

7.2.1. Nume  
7.2.2. Prenume  
7.2.3. Calitatea autorului  
7.3. Data redactării fișei 17.12.2020 
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Fișa analitică minimală de inventariere a ansamblurilor, monumentelor și siturilor istorice 

(abreviere FMM) 

1. IDENTIFICARE 

1.1. Cod LMI  
1.2. Denumire oficială Casă 

 

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ 

2.1. Stat România  
2.2. Județ Brașov 
2.3. Localitate Hălmeag 
2.4. Cod poștal 507196 
2.5. Stradă Géckeny 
2.6. Localitate anterioară  

 

3. TIP DE PROPRIETATE 

3.1 Stat  
3.1.1. Proprietate publică a statului  
3.1.2. Proprietate privată a statului  
3.2. Mixt  
3.3. Privat x 

 

4. DATARE 

4.1. Epocă Modernă 
4.1.1. Datare început  
4.1.2. Datare sfârșit  
4.2. Datare prin perioade  
4.3. Datare prin interval de date  
4.4. Datare precisă 1830 

 

5. ISTORIC. PERSOANE ȘI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI 

5.1. Istoric Datată prin inscripția de pe fațadă la 1830, este 
reprezentativă pentru casele vechi din zona comunei 
Șercaia, îngustă către stradă și cu un fronton triunghiular 
perforat de două ferestre mici cu ancadrament colonat și 
închidere circulară. Inscripția cu anul se află pe fronton, 
fragmentată de ferestre, iar deasupra a fost aplicat în relief 
un motiv figurând o coroană din frunze de viță de vie, cu 
un strugure subdimensionat atârnând în interiorul ei. 
Prezintă un demisol, cu geamlâcuri pătrate. 

5.2. Autor  
5.3. Comanditar  
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6. DOCUMENTARE 

6.1. Fotografii 

 

 
 

7. INVENTARIERE 

7.1. Instituția în cadrul căreia s-a 
redactat fișa 

 

7.2. Autorul fișei și calitatea 
acestuia 

 

7.2.1. Nume  
7.2.2. Prenume  
7.2.3. Calitatea autorului  
7.3. Data redactării fișei 17.12.2020 
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Fișa analitică minimală de inventariere a ansamblurilor, monumentelor și siturilor istorice 

(abreviere FMM) 

1. IDENTIFICARE 

1.1. Cod LMI  
1.2. Denumire oficială Casă 

 

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ 

2.1. Stat România  
2.2. Județ Brașov 
2.3. Localitate Hălmeag 
2.4. Cod poștal 507196 
2.5. Stradă Principală 
2.6. Localitate anterioară  

 

3. TIP DE PROPRIETATE 

3.1 Stat  
3.1.1. Proprietate publică a statului  
3.1.2. Proprietate privată a statului  
3.2. Mixt  
3.3. Privat x 

 

4. DATARE 

4.1. Epocă Modernă 
4.1.1. Datare început  
4.1.2. Datare sfârșit  
4.2. Datare prin perioade  
4.3. Datare prin interval de date  
4.4. Datare precisă 1893 

 

5. ISTORIC. PERSOANE ȘI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI 

5.1. Istoric Clădirea are o formă mai puțin comună, cu poarta mare 
făcând corp comun cu cașa, de aceeași înălțime cu ea și 
acoperită de același acoperiș. A fost construită în pantă, 
din piatră, iar nivelului demisolului, cu fantele sale, este 
clar vizibil. Odinioară era vopsită roșcat, iar pervazurile 
ancadramentelor ferestrelor aveau un decor floral, făcut cu 
vopsea albastră. Acoperișul, de țiglă, este în patru ape 

5.2. Autor  
5.3. Comanditar  
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6. DOCUMENTARE 

6.1. Fotografii 

 

 

 
 

7. INVENTARIERE 

7.1. Instituția în cadrul căreia s-a 
redactat fișa 

 

7.2. Autorul fișei și calitatea 
acestuia 

 

7.2.1. Nume  
7.2.2. Prenume  
7.2.3. Calitatea autorului  
7.3. Data redactării fișei 17.12.2020 
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Fișa analitică minimală de inventariere a ansamblurilor, monumentelor și siturilor istorice 

(abreviere FMM) 

1. IDENTIFICARE 

1.1. Cod LMI  
1.2. Denumire oficială Casă 

 

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ 

2.1. Stat România  
2.2. Județ Brașov 
2.3. Localitate Hălmeag 
2.4. Cod poștal 507196 
2.5. Stradă Mare 
2.6. Localitate anterioară  

 

3. TIP DE PROPRIETATE 

3.1 Stat  
3.1.1. Proprietate publică a statului  
3.1.2. Proprietate privată a statului  
3.2. Mixt  
3.3. Privat x 

 

4. DATARE 

4.1. Epocă Modernă 
4.1.1. Datare început  
4.1.2. Datare sfârșit  
4.2. Datare prin perioade sec. XIX (?) 
4.3. Datare prin interval de date  
4.4. Datare precisă  

 

5. ISTORIC. PERSOANE ȘI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI 

5.1. Istoric Clădirea are demisol cu geamlâcuri și parter al cărui front 
către stradă are trei ferestre, două grupate laolaltă și una 
izolată. Poarta este foarte simplă iar deasupra parterului se 
ridică un pod/mansardă aproape pătrat, protejat de un 
acoperiș ce dă impresia unei combinații între cel în patru 
ape și cel teșit în maniera săsească. Toate ferestrele au 
ancadramente cu decor simplu în partea inferioară și 
elaborat în partea superioară – stilizat floral la parter, 
împletit la mansardă, unde ferestrele sunt separate printr-
un motiv cruciform compus și el din elemente împletite și 
flancate de mlădițe arcuite de viță de vie, cu frunze și 
struguri. 

5.2. Autor  
5.3. Comanditar  
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6. DOCUMENTARE 

6.1. Fotografii 

 

 

 
 

7. INVENTARIERE 

7.1. Instituția în cadrul căreia s-a 
redactat fișa 

 

7.2. Autorul fișei și calitatea 
acestuia 

 

7.2.1. Nume  
7.2.2. Prenume  
7.2.3. Calitatea autorului  
7.3. Data redactării fișei 17.12.2020 
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Fișa analitică minimală de inventariere a ansamblurilor, monumentelor și siturilor istorice 

(abreviere FMM) 

1. IDENTIFICARE 

1.1. Cod LMI  
1.2. Denumire oficială Biserica ortodoxă Vovidenia 

 

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ 

2.1. Stat România  
2.2. Județ Brașov 
2.3. Localitate Vad 
2.4. Cod poștal 507197 
2.5. Stradă  
2.6. Localitate anterioară  

 

3. TIP DE PROPRIETATE 

3.1 Stat  
3.1.1. Proprietate publică a statului  
3.1.2. Proprietate privată a statului  
3.2. Mixt  
3.3. Privat Biserica ortodoxă română 

 

4. DATARE 

4.1. Epocă Modernă 
4.1.1. Datare început  
4.1.2. Datare sfârșit  
4.2. Datare prin perioade  
4.3. Datare prin interval de date  
4.4. Datare precisă 1750, 1826, 1870-1877 

 

5. ISTORIC. PERSOANE ȘI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI 

5.1. Istoric Vechimea primei biserici din Vad, de lemn, pare să 
coboare cel puțin către începuturile secolului XV. Era deja 
din timpuri imemoriale la 1750, când a fost demolată 
pentru a fi înlocuită cu una de piatră și cărămidă. Abia în 
1826 biserica este înzestrată și cu un turn, înalt de 22 m. 
Acesta fiind ridicat, vechea clopotniță este. În 1870, și 
această biserică este demolată, cu excepția turnului, pentru 
a face loc noii biserici. Clădirea a suferit deteriorări în 
cursul primului război mondial, numai turnul fiind lovit de 
trei de obuze, iar clopotele de secol XVIII au fost 
confiscate și topite. Cutremurul din 1940 face ca turnul să 
se desprindă. În 1948 cultul greco-catolic este desființat și 
devine ortodoxă. Începând din anii 1990 au loc lucrări de 
restaurare de amploare. La 21 mai 2008 biserica este re-
sfințită și primește un al doilea hram, Sfinții Împărați 
Constantin și Elena 

5.2. Autor Arhitect A. Kassy 
5.3. Comanditar Comunitatea greco-catolică din Vad 
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6. DOCUMENTARE 

6.1. Fotografii 

 

 
 

 

7. INVENTARIERE 

7.1. Instituția în cadrul căreia s-a 
redactat fișa 

 

7.2. Autorul fișei și calitatea 
acestuia 

 

7.2.1. Nume  
7.2.2. Prenume  
7.2.3. Calitatea autorului  
7.3. Data redactării fișei 17.12.2020 
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Fișa analitică minimală de inventariere a ansamblurilor, monumentelor și siturilor istorice 

(abreviere FMM) 

1. IDENTIFICARE 

1.1. Cod LMI  
1.2. Denumire oficială Școala 

 

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ 

2.1. Stat România  
2.2. Județ Brașov 
2.3. Localitate Vad 
2.4. Cod poștal 507197 
2.5. Stradă Mică 
2.6. Localitate anterioară  

 

3. TIP DE PROPRIETATE 

3.1 Stat x 
3.1.1. Proprietate publică a statului  
3.1.2. Proprietate privată a statului  
3.2. Mixt  
3.3. Privat  

 

4. DATARE 

4.1. Epocă Modernă 
4.1.1. Datare început  
4.1.2. Datare sfârșit  
4.2. Datare prin perioade  
4.3. Datare prin interval de date  
4.4. Datare precisă 1874, 1892, 1913 

 

5. ISTORIC. PERSOANE ȘI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI 

5.1. Istoric La 1755 deja funcționa la Vad o școală românească. După 
desființarea regimentelor grănicerești, școala este trecută în 
jurisdicția bisericii greco-catolice. În toamna lui 1874 
clădirea actuală se afla în construcție. În 1892 este extinsă 
cu un corp nou, constând din nouă clase și o cancelarie. În 
1913 se adaugă o sală de clasă de mari proporții, capabilă 
să dubleze pentru găzduirea de festivități și activități 
culturale. Pe 1 noiembrie 1921 trece în patrimoniul statului 
român, devenind școală primară de stat. Școala din Vad 
continuă să funcționeze în regim de opt clase până în anii 
1960,când este retrogradată la școală cu clasele I-IV, 
învățământul mediu mutându-se în Șercaia 

5.2. Autor  
5.3. Comanditar Comunitatea greco-catolică din Vad 
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6. DOCUMENTARE 

6.1. Fotografii 

 
 

7. INVENTARIERE 

7.1. Instituția în cadrul căreia s-a 
redactat fișa 

 

7.2. Autorul fișei și calitatea 
acestuia 

 

7.2.1. Nume  
7.2.2. Prenume  
7.2.3. Calitatea autorului  
7.3. Data redactării fișei 17.12.2020 
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Fișa analitică minimală de inventariere a ansamblurilor, monumentelor și siturilor istorice 

(abreviere FMM) 

1. IDENTIFICARE 

1.1. Cod LMI  
1.2. Denumire oficială Casa memorială Augustin Bunea  

 

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ 

2.1. Stat România  
2.2. Județ Brașov 
2.3. Localitate Vad 
2.4. Cod poștal 507197 
2.5. Stradă Mică 
2.6. Localitate anterioară  

 

3. TIP DE PROPRIETATE 

3.1 Stat  
3.1.1. Proprietate publică a statului  
3.1.2. Proprietate privată a statului  
3.2. Mixt  
3.3. Privat x 

 

4. DATARE 

4.1. Epocă Modernă 
4.1.1. Datare început  
4.1.2. Datare sfârșit  
4.2. Datare prin perioade sec. XIX 
4.3. Datare prin interval de date  
4.4. Datare precisă  

 

5. ISTORIC. PERSOANE ȘI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI 

5.1. Istoric Casa în care s-a născut, la 4 august 1857, Augustin Bunea, 
personalitate a bisericii greco-catolice și a istoriografiei 
românești, fiu al preotului paroh al satului, Arseniu Bunea, 
şi al Veronei Urs, nepoata colonelului David Urs de 
Mărgineni. 
Valoare prioritar memorială – inițial casa avea aspectul 
tipic al arhitecturii din zona comunei Șercaia, dar a fost 
puternic modificată pe parcursul sec. XX-XXI.  

5.2. Autor  
5.3. Comanditar  
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6. DOCUMENTARE 

6.1. Fotografii 

 
(după *** Album în amintirea canonicului Augustin 

Bunea, Blaj: Tipografia Seminarului Teologic, 1910) 

 

 
 

7. INVENTARIERE 

7.1. Instituția în cadrul căreia s-a 
redactat fișa 

 

7.2. Autorul fișei și calitatea 
acestuia 

 

7.2.1. Nume  
7.2.2. Prenume  
7.2.3. Calitatea autorului  
7.3. Data redactării fișei 17.12.2020 
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Fișa analitică minimală de inventariere a ansamblurilor, monumentelor și siturilor istorice 

(abreviere FMM) 

1. IDENTIFICARE 

1.1. Cod LMI  
1.2. Denumire oficială Casă  

 

2. LOCALIZARE ADMINISTRATIVĂ 

2.1. Stat România  
2.2. Județ Brașov 
2.3. Localitate Vad 
2.4. Cod poștal 507197 
2.5. Stradă Principală 
2.6. Localitate anterioară  

 

3. TIP DE PROPRIETATE 

3.1 Stat  
3.1.1. Proprietate publică a statului  
3.1.2. Proprietate privată a statului  
3.2. Mixt  
3.3. Privat x 

 

4. DATARE 

4.1. Epocă Modernă 
4.1.1. Datare început  
4.1.2. Datare sfârșit  
4.2. Datare prin perioade 1886 
4.3. Datare prin interval de date  
4.4. Datare precisă  

 

5. ISTORIC. PERSOANE ȘI EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI 

5.1. Istoric Casă tradițională cu două ferestre la stradă și fronton 
triunghiular cu nișă, două ferestruici și inscripție 
dedicatorie. Formă și stil definitoriu pentru arhitectura 
tradițională de la Vad. Cea mai veche casă din localitate 
databilă în baza inscripției de pe fațadă. 

5.2. Autor  
5.3. Comanditar  
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6. DOCUMENTARE 

6.1. Fotografii 

 

 
 

7. INVENTARIERE 

7.1. Instituția în cadrul căreia s-a 
redactat fișa 

 

7.2. Autorul fișei și calitatea 
acestuia 

 

7.2.1. Nume  
7.2.2. Prenume  
7.2.3. Calitatea autorului  
7.3. Data redactării fișei 17.12.2020 
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ANEXA 4. PLANȘE ORIENTATIVE PRIVIND LOCALIZAREA 
MONUMENTELOR ISTORICE CLASATE CA ATARE, PROPUSE 

SPRE CLASARE SAU CU POTENȚIAL ISTORICO-
ARHITECTURAL 

Planșele următoare urmăresc să localizeze actualele obiective înregistrate în Lista 

Monumentelor Istorice (M roz), pe cele propuse spre înregistrare în anexele anterioare (M 

galben) precum și o selecție de obiective care, prin potențialul lor istorico-arhitectural, sunt 

eligibile pentru protecție, sau chiar pentru înregistrarea în Lista Monumentelor Istorice, dar în 

cazul cărora este necesar un studiu mai aprofundat (steluță galbenă). Precizăm că în cazul 

ultimei categorii lista nu este exhaustivă, ca urmare a marelui număr de clădiri istorice 

prezente în localitățile componente ale comunei.  

 
Șercaia 
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Vad 
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Hălmeag 
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