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Lucrare elaborată în cadrul ADR Centru

Principalele orasele


Municipiul Alba Iulia cu Cetatea bastionara (1715-1738) este cea mai
reprezentativa fortificatie bastionara de tip "Vauban" din tara noastra. In
totalitate, cetatea se impune ca cel mai semnificativ ansamblu de plastica
figurativa baroca din Transilvania. Catedrala romano-catolica (sec. al XIII-lea)
este cel mai vechi si mai valoros monument de arhitectura din Transilvania.
Alaturi se afla Catedrala Reantregirii, construita in anii 1921-1922, simbolizand
ideea de unitate a poporului roman. Alte obiective importante: Biblioteca
documentara “Batthyaneum”, Palatul Princiar, Muzeul Unirii, Sala Unirii.

Catedrala Reintregirii



Sala Unirii

Municipiul Blaj, centru al spiritualitatii romanesti, leagan al Scolii Ardelene, cu
obiectivele turistice: fostul palat episcopal, sec. XVI-XVIII, cel mai vechi
monument al orasului, Catedrala Sfanta-Treime, construita din initiativa lui Ion
Inocentiu Micu-Klein, Campul Libertatii.

Liceul Pedagogic



Municipiul Aiud - cel mai important obiectiv este cetatea Aiudului, un complex de
arhitectura medievala ce cuprinde mai multe edificii (doua edificii de cult si patru
edificii laice din sec. XVII-XVIII ce apartin cultului reformat calvin).

Cetatea Aiudului
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Municipiul Sebes, cu biserica evanghelica – Sebes, cu cel mai inalt altar din
Transilvania, Cetatea Sebesului a fost construita la sfarsitul secolului al XIV-lea si
inceputul secolului al XV-lea.

Sebes-Oras medieval

Muzeul Sebes-Casa Zapolya



Municipiul Brasov este situat la poalele masivului Tampa, prezinta un interes
turistic deosebit: Cetatea Brasovului (1395) din care se mai pastreaza Bastionul
fierarilor, Poarta Ecaterina, Bastionul Tesatorilor (constructie unica in tara),
Bastionul Fierarilor, Bastionul Franghierilor, cel al Postavarilor si trei turnuri cu
pulbere, Turnul Alb si Turnul Negru. Printre obiectivele cele mai cunoscute ale
Brasovului numim: Piata Sfatului (centru si targ al vechiului Brasov), Casa Sfatului
(1490), Cartierul Schei (cea mai veche asezare ce poarta insemnele arhitecturii
urbane romanesti, considerat rezervatie arhitecturala), Poarta Schei, Biserica
Neagra (1385-1477)-unul din cele mai importante monumente de arta gotica din
tara, detine una dintre cele mai mari orgi si a unei colectii de covoare orientale
vechi. Biserica Sfantul Nicolae (1495) pastreaza o valoroasa pictura murala din
sec. XVIII si obiecte de arta veche romaneasca. Biserica Bartolomeu este cel mai
vechi monument de arhitectura din Brasov zidita in stil romanic cu elemente
gotice.

Centrul orasului



Biserica Neagra

Municipiul Fagaras este situat pe cursul mijlociu al Oltului, intr-o depresiune
submontana. Atractia turistica principala a zonei este Cetatea Fagarasului
reprezinta una din cele mai puternice fortificatii din Transilvania

Muzeul “Valeriu Literatu”
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Municipiul Sfantu Gheorghe, resedinta judetului Covasna, situata pe malul
cursului superior al Oltului. Din multitudinea de monumente istorice si obiective
turistice, sunt de retinut: Biserica reformata fortificata, Casa cu Arcade , Muzeul
National Secuiesc, etc.

Muzeul National Secuiesc



Al II-lea oras ca marime al judetului Covasna, Targu Secuiesc este un oras
medieval, interesant prin dispunerea in forma de roata a pietei centrale cu asanumitele “curti” ale breslelor, niste stradute inguste ce grupau ateliere
mestesugaresti. Centrul orasului constituie un ansamblu de monumente istorice si
arhitecturale medievale.



Miercurea Ciuc, resedinta a judetului Harghita, este situata pe terasele Oltului, la
poalele Muntelui Sumuleu Mare (1033 m). Obiectivele turistice cele mai
importante sunt: Cetatea feudala Mikó cu patru turnuri si un sant de aparare
(1623-1631 în stil neorenascentist)-sediu al Muzeului Secuiesc al Ciucului. În
curtea interioară a cetătii se tin concertele din cadrul Festivalului Muzicii Vechi.
Alte obiective importante sunt biserica de rit catolic (1758), complexul
arhitectonic baroc din Sumuleu, compus din mănăstirea franciscana cu 4 capele
din secolul al XVII.-lea, scoala si biserica Sf. Petru din secolul al XIX.-lea,
Bisericile ortodoxă si greco-catolică construite în secolul al XX.-lea, resedinta a
fostului scaun Ciuc.

Castelul Miko

Consiliul Judetean
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In tinutul secuiesc, orasul Odorheiu Secuiesc a fost unul din cele mai importante
centre mestesugaresti, comerciale si educationale. In prezent este centrul
economic si cultural al zonei Odorhei, partea vestică a judetului Harghita., situat
in valea Tarnavei Mari. Singura constructie rămasă intactă din evul mediu este
capela Jézus construită în secolul al 13-lea. Cladirile care se pot vizita pentru
valoarea istorica si arhitecturala mai importanta sunt: cetatea Bud, capela
romanica, biserica franciscana, cetatea "Székely Támadt", Casa memorială Tompa
László, Colegiul reformat, Biserica reformată si Biserica romanao-catolica. Pe
Dealul Budvar (635m) exista ruinele unei fortificatii de sec. X, considerate
monument arhitectural.



Targu Mures. In centrul orasului se afla cetatea medievala cu sapte bastioane (
1602-1652). In incinta cetatii pentagonale se afla Biserica Reformata, cu un turn
principal de 70 m si alte patru mai mici, dispuse simetric, Palatul Culturii (1911 si
1913), Biserica Romano-Catolica construita in stil baroc la mijlocul secolului XVII,
are cel mai frumos amvon pictat din tara, sculptat in lemn si aurit. Catedrala
Ortodoxa este cea mai mare din tara si are peretii interiori acoperiti in intregime
de fresce ), casa Teleki.

Casa de Cultura



Casa Teleki-detaliu din interior

Sighisoara, oras aflat pe cursul raului Tarnava-Mare, numita si Perla Transilvaniei,
este considerata cea mai frumoasa cetate medievala locuita din Europa.
Sighisoara a fost unul din centrele urbane prestigioase din Transilvania, avand
importanta economica, comerciala, culturala si politica. Sighisoara a fost fondata
de mestesugari si comercianti sasi, centrul istoric a pastrat intr-o maniera
exemplara caracteristicile unui mic oras medieval fortificat care a avut de-a
lungul catorva secole un rol strategic si comercial notabil la granita Europei
centrale.Astfel, vechiul oras al Sighisoarei constituie o asezare reprezentativă
pentru civilizatia germană a colonistilor sasi din Transilvania. Centrul istoric al
Sighisoarei are o deosebită valoare datorită structurii sale planimetrice si
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spatiale, fortificatiile păstrandu-se in proportie de 90%, comparativ cu alte centre
urbane transilvănene: Sibiu, Brasov-care păstrează doar în parte structura
fortificatiilor medievale originale ( Sibiu aproape 30%, Brasov 45%). Este inclus pe
lista monumentelor UNESCO.

Casa”Vlad Dracu”



Turnul cu Ceas

Oras muzeu, Sibiul detine peste 40 de cladiri si constructii declarate monumente
istorice si peste 38 de strazi si locuri publice de interes istoric. Cetatea Sibiului cu
zidurile, turnurile si portile de acces ale vechii cetati a Sibiului. In Sibiu se gasesc
10 muzee si expozitii permanente de interes national si international, cele mai
cunoscute fiind Muzeul Brukenthal si Muzeul Tehnicii populare ASTRA. In Centrul
istoric se gaseste Piata Mare unde se desfasurau cele mai importante evenimente
ale cetatii. Aici se afla Biserica Parohiala romano-catolica si case ce au apartinut
familiilor nobiliare din Sibiu, Piata Mica cu casele de mestesugari, Piata Huet si
strazile din jur unde sunt concentrate cele mai multe obiective turistice:
Catedrala Evanghelica, Casa Parohiala Evanghelica, Liceul Samuel de Brukenthal).
Alte edificii: Manastirea Ursulinelor, Biserica Ursulinelor, Biserica si Manastirea
Franciscana, Biserica Reformata, Casa cu cariatide (Micul Palat), Catedrala
Ortodoxa “Sf. Treime”, Baia populara Neptun, etc.

Muzeul Brukental



Centrul Plaza

Orasul Medias ofera turistilor Complexul Arhitectural Franciscan care cuprinde
biserica si manastirea franciscana, Biserica Sfanta Margareta, turnurile medievale
(Turnul Pietrarilor, Turnul Forkesch).
Turnul Forkesch

Biserica”Sf.Margareta”
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