
Cirtisoara
Centru de comuna situat la 47 de km. vest de Sibiu, pe DN 1, in vecinatatea Muntilor Fagaras, pe malul
paraului omonim, Cartisoara este punctul de pornire spre Transfagarasan. Cunoscuta si sub numele de
Carta Romaneasca, asezarea a fost populata, aproape exclusiv, din evul mediu timpuriu si pana in
prezent, de romani. 
 Prima atestare documentara a localitatii dateaza din anul 1223, fiind doar una implicita. Documentele
vremii se refera insa doar la evenimentele petrecute intre anii 1205-1206 atunci cand asezarea a fost
retrasa de sub autoritatea juridica a romanilor si donata manastirii cisterciene Carta. 
 Identificarea explicita a localitatii si confirmarea caracterului sau romanesc dateaza insa din anul 1252.
Pe atunci Cartisoara, sub denumirea de tara Cartei, era centru administrativ si politico-religios al tarii
Fagarasului avand aceeasi importanta politico-administrativa precum Brasovul pentru sasi ori Sfantu
Gheorghe pentru secui. 

 De altfel vechimea si pozitia acestei asezari romanesti in peisajul tarii Fagarasului este subliniata si de
tezaurul de monede descoperit spre sfarsitul secolului al XIX-lea in vecinatatea asezarii si care a fost
datat cam la mijlocul secolului al XII-lea. Din cauza schismei impuse de autoritatile vremii care au
incercat disocierea asezarilor omonime si crearea, pe acelasi teritoriu, prin popularea cu oaspeti germani,
a localitatii Carta Saseasca, devenita Carta dupa 1322, asezarea decade in Evul Mediu pana la nivelul
unui sat oarecare. În izvoarele scrise denumirea de Cartisoara apare in 1509, iar spre jumatatea secolului
al XVI-lea apare atestata in formele Streza-Cartisoara si Oprea-Cartisoara. Un secol mai tarziu, satele
Streza si Oprea au fost donate familiei nobiliare maghiare Teleki (care a infiintat la Oprea-Cartisoara o
manufactura care producea hartie) fiind reunite sub aspect administrativ in localitatea Cartisoara abia in
anul 1964. 

 În prezent asezarea adaposteste patru biserici, doua dintre acestea fiind insa construite cu doua secole in
urma. Biserica ortodoxa din Oprea- Cartisoara, cu hramul " Sfantul Nicolae "  ridicata pe un promontoriu
si construita din caramida in 1806 este o biserica-sala cu turn alcatuita din pronaos, naos si altar
poligonal decrosat. Pictura interioara si exterioara apartine lui Nicolae Grecu, aceeasi familie de mesteri
din Sasausi realizand si pictura murala a bisericii cu hramul " Buna Vestire " din Streza-Cartisoara.
Construirea acesteia a inceput in perioada 1812-1821 si are un plan asemanator cu cea din
Oprea-Cartisoara, doar altarul fiind de forma semicirculara. 

 Alte obiective turistice din comuna sunt Monumentul Eroului Roman si Muzeul Etnografic si Memorial
" Badea Cartan ". Monumentul de tip Cruce memoriala a fost ridicat in 1920 din piatra si marmura, in
memoria capitanului Gheorghe Buruiana, din Regimentul 21 Infanterie, cazut in luptele de la Porumbacu
de Jos din 17-30 septembrie 1916. 
 Comuna este locul de nastere al lui Badea (Gheorghe) Cartan si cel de adoptie al poetului Mircea Florin
sandru. Muzeul ce poarta numele primului, a fost deschis in anul 1969 si prezinta o serie de exponate din
domeniul ceramicii si sticlei manufacturiere, precum si o valoroasa colectie de icoane pe sticla,
reprezentative fiind cele ale iconarului local Matei tamforea. O sala a muzeului conserva carti ce au
apartinut bibliotecii carturarului autodidact Badea Cartan. De asemenea este expusa o gospodarie
taraneasca locala din secolul al XIX-lea cu interior specific.
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