
Rosia
Situata in partea de sud a Podisului Hartibaciului, pe cursul inferior al raului Zavoi, la 16 km est de
municipiul Sibiu, pe drumul judetean modernizat Sibiu-Vurpar, comuna Rosia este una dintre cele mai
intinse din judet. Atestata documentar la 1327, are in componenta sase sate (Rosia, Casolt, Cornatel,
Daia, Nou, Nucet) si o populatie de peste 5.000 de locuitori. 

 Asezarea a fost locuita inca din epoca primitiva, de atunci datand obiectul de lut ars lustruit si stampila
de lut descoperite in vatra satului. Cel mai important obiectiv turistic al localitatii este Biserica
Evanghelica-Lutherana (inceputul secolului al XIII-lea), monument in stil romanic, cu patru travee, care
si-a pastrat nealterat planul bazilical format din trei nave, cor si absida semicirculara. Cu toate ca a suferit
unele modificari in elevatie (boltile fiind de data mai recenta), cladirea reprezinta un valoros exemplar al
celor mai vechi bazilici romanice scurte din zona Sibiului si a bazinului Hartibaciului. Din incinta
fortificata ridicata la inceputul secolului al XVI-lea se mai pastreaza un turn (folosit in prezent ca si
clopotnita) si portalurile romanice din nord si vest, in timp ce arcadele dintre nave au fost ulterior
astupate. 
 De asemenea, in centrul de comuna este amplasat " Monumentul Eroilor Romani din Primul Razboi
Mondial ", realizat in 1923 din fier forjat si bronz, imprejmuit fiind cu stalpi de beton uniti prin lanturi
metalice. Obiectivul memorial a fost ridicat  "În cinstea eroilor cazuti pe aceste locuri in razboiul
1916-1918 ", asa cum sta inscris chiar pe frontispiciu. 

 Chiar daca nascut la Arad in anul 1933, una dintre cele mai pitoresti personalitati ale locurilor ramane
Eginald Norbert Schlattner, scriitor de limba germana din Romania, pastor luteran in Rosia si preot in
Penitenciarul Gherla, numit " Ambasador cultural al Romaniei " in anul 2002. Romanul sau de referinta "
Cocosul decapitat ", scris in 1998, a fost ecranizat de Radu Gabrea, aparand in 2007 pe marile ecrane. În
satul Rosia, exista o scoala generala si o gradinita.
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