
Promovarea comunei Axente Sever
ca des�nație turis�că



  Despre comuna Axente Sever

 Localitatea Axente Sever se află în nordul județului Sibiu, în centrul României, în inima 

Transilvaniei, o zonă încărcată de istorie, tradiții și obiceiuri. Comuna cuprinde și satele aparținătoare 

Agîrbiciu și Șoala.

 Așezată pe malul drept al râului Visa, la confluența acestuia cu Târnava Mare, comuna a fost 

atestată documentar în 1305 într-un document oficial, editat în la�nă,  la Alba-Iulia. 

 Comuna este situată într-o zonă deluroasă,  cunoscută pentru podgoriile  și vinurile produse, 

fiind, odinioară, una dintre cele mai importante centre vi�cole ale județului. 

 Poziționarea geografică într-o zonă extrem de bogată atât din punct de vedere natural cât și 

cultural îi oferă comunei un potențial turis�c important. Mai jos sunt principalele obiec�ve turis�ce și 

modalități de petrecere a �mpului liber pentru cei care aleg să-și petreacă o scurtă vacanță în comuna 

Axente Sever.

Obiec�ve turis�ce

 Cetatea sătească - Biserica evanghelică for�ficată din Axente Sever 

 Prima atestare documentară a Bisericii este făcută în 

1322, iar în 1414 este menționată în mod oficial ca și Biserica 

Tuturor Sfinților din Frauendorf, biserică închinată tuturor 

Sfinților în perioada pre-reformei. Altarul și orga, în s�l baroc, 

datează din anul 1777, în prezent ținându-se aici slujbe la 

fiecare trei săptămâni. În 1929 orga a fost reconstruită de 

Ludwig Wegenstein din Timisoara. 

 Muzeul sătesc din Axente Sever

 Muzeul Sătesc din cadrul Bisericii Evanghelice din Axente Sever 

reunește numeroase elemente de port popular, numisma�că, 

descoperiri arheologice, unelte folosite odinioară în gospodării, 

machete, panouri de informare, fotografii, instrumente muzicale și 

alte obiecte din viața comunității locale.

 Axente Sever, str. Principala nr. 316A, Tel. +40 735 564 996)

Mai multe informații în Română, Engleză și Germană, fotografii și panorame la www.visitaxente.ro !



Biserica Ortodoxa cu hramul “Învierea Domnului” din Axente Sever

 Biserica  a fost construită în anul 1836 din piatră și cărămidă, cu 

ziduri groase, în formă de navă și inițial fără turn. Acesta a fost ridicat abia în 

anul 1884 în partea de apus a bisericii, deasupra intrării. În anul 1862 au fost 

pictate iconostasul și tavanul în s�l bizan�n, valoarea lor determinând 

Ministerul Culturii să înscrie biserica pe lista monumentelor istorice ale 

județului Sibiu in anul 1967.  (Strada Suseni, la 500 m de Centrul Comunei, 

curtea cimi�rului comunal)

 Biserica Ortodoxa “Sf. Arhangheli Mihail si Gavril” Axente Sever

 Din dorința arzătoare a preotului Mihai Isailă și pe fondul unei 

vieți religioase intense a comunității ortodoxe din Axente Sever, cu 

consimțământul credinciosilor și al consiliului parohial, s-a început 

în anul 2000 construirea unei noi biserici, mult mai încăpătoare, în 

centrul localității. Noua Biserică este situată în mijlocul comunei, 

având împreună cu terenul aferent o suprafață totală de 2903 metri 

pătrați. Arhitectul proiectului noii biserici a fost Paul Veseli, fost 

arhitect al orașului Sibiu. (Strada Principală, lângă Primărie).

 Cetatea sătească și biserica evanghelică for�ficată din Agîrbiciu

 Satul Agîrbiciu, sat aparținător comunei Axente Sever a fost 

atestat documentar în anul 1343.

 Biserica evanghelică for�ficată din mijlocul satului  a fost 

ridicată la începutul secolului al XIV-lea, într-un s�l go�c �mpuriu. Este 

atestată documentar în anul 1415 și este închinată Fecioarei Maria.  

Incinta bisericii este în formă ovala, apărată de un singur rând de 

ziduri, care au în medie o înălțime de 6 metri.  Navele laterale au fost 

demolate, iar arcadele au fost zidite în etapa de for�ficare din secolul 

XV.  (Agîrbiciu, DC 6 – spre Soala, 0726.107.652)

 Biserica Ortodoxă “Sf. Nicolae” Agîrbiciu

 În 1828 preotul Dopp zideşte biserica cu hramul Sf. Nicolae, înfiinţând parohia unită. În exterior, 

biserica este prevăzută cu 13 nişe în care sunt încadrate icoanele celor 12 Apostoli şi Sf. Ierarh Nicolae. În 

anul 1848 biserica împreună cu credincioşii revin la ortodoxie.

Mai multe informații în Română, Engleză și Germană, fotografii și panorame la www.visitaxente.ro !



 Biserica evanghelică for�ficată din Șoala

 Biserica For�ficată Evanghelică din Șoala a fost construită pe la 

mijlocul secolului XV, având hramul Sf. Ursula și este o biserică go�că �p 

sală, cu un turn în partea de sud a edificiului.

 Casa parohială a fost ridicată în 1414 și a fost amenajată în turnul 

de sud-vest; pe una din grinzile interioare este inscripționat anul 1525. În 

Biserica poate fi admirată o cristelniță realizată în anul 1527.

În anul 1783 biserica a ars din temelii, urmând a fi refăcută de la zero de 

Johann Pelger Schaal. Altarul este în s�l baroc cu patru coloane. Imaginea 

de pe altar a fost pictată în 1845 de Wilhlem Hauer Scheid. Orga a fost 

construită în 1851 de către Heinrich Meywald din Brașov și renovată în 1931 

de către Andreas Mar�n Scheerer din Șoala. ( Șoala, DC 6)

 Biserica Ortodoxă  “Sf. Arhangheli Mihail si Gavril”  Șoala

 Date referitoare la istoricul bisericii ortodoxe române cu hramul „Sf. Arh. Mihail şi Gavril” din 

Şoala există începând cu sec. XVIII şi XIX. Biserica veche din lemn nu mai există. Noua biserică s-a 

construit în 1842.

Evenimente tradiționale în comuna Axente Sever*

Ÿ 15 Aprilie - Ziua Comunei, prima atestare documentară în 15.04.1305

Ÿ Iulie - Manifestarea Culturală “Fii satului”

Ÿ August - Întâlnirea sașilor originari din Agîrbiciu

Ÿ Octombrie - Ziua Recoltei

Ÿ Decembrie - Concert tradițional de colinde

*(Calendarul evenimentelor poate suferi modificări, pentru informații în �mp real intrați pe pagina 

www.visitaxente.ro )

Ac�vități de �mp liber 

 Pe lângă vizitarea obiec�velor turis�ce din comună, exista posibilitatea petrecerii �mpului 

liber prin plimbări în natură, cicloturism spre zonele învecinate, plimbări cu cai sau trasee offroad. 

Pentru mai multe detalii adresați-vă reprezentaților asociației la 0744.828.120 sau 

contact@transilvaniamea.eu.

Mai multe informații în Română, Engleză și Germană, fotografii și panorame la www.visitaxente.ro !

http://www.visitaxente.ro
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