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SĂPÂNȚA ESTE MAI MULT DECÂT 

CIMITIRUL VESEL  
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LOCALIZARE I ACCESIBILITATE 

 Săpânţa este situată în  partea  de nord-vest a ării 

Maramureşului, la nord de Munţii  Igniş, pe DN 19, în sectorul de 

confluenţă a râurilor Săpânţa şi Tisa, la 18 Km de Sighetu 

Marmaţiei, la 86 Km de Baia Mare si  38 Km de Negresti Oas. 

Comuna Săpânţa se învecinează la est cu comuna  Câmpulung 

la Tisa,comuna Sarasău şi municipiul Sighetu Marmaţiei, la sud cu 

comuna Giuleşti şi municipiul Baia Mare, la vest cu comuna Remeţi 

şi judeţul Satu Mare, iar la nord cu Ucraina. 

Fig.1 Acccesul în Săpânța 
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ISTORICUL COMUNEI SĂPÂN A 

Prezenţa omului pe meleagurile săpânţene a lăsat urme încă din 

epoca bronzului. Muzeul din Sighetu Marmaţiei păstrează vestigii 

arheologice din această perioadă, descoperite pe teritoriul comunei. 

Comuna Săpânţa este una dintre cele mai vechi şi mai im-

portante localităţi din Maramureş.  

Prima atestare documentară este de la 30 Octombrie 1373. Nu-

mele localităţii (Zapancha) este menţionat în legătură cu un conflict 

legat de proprietăţi, între boierii locali şi coloniştii saşi şi maghiari 

aduşi de regatul maghiar. În acea diplomă se stabileşte limita dintre 

teritoriul acordat coloniştilor (care formează hotarul Câmpulungului) 

şi hotarul Săpânţei. Conflictul a durat mai mult timp şi este menţionat 

în mai multe diplome maramureşene (Ioan Mihalyi de Apsa, 1900). 

  Un document din 1404 aminteşte o moară pusă în mişcare de 

apele râului Săpânţa, despre care Tit Bud precizează că avea două roţi 

şi aparţinea Mănăstirii Sfântul Arhanghel Mihail din Peri. 

 De-a lungul timpului, principalele activităţi economice ale 

săpânţenilor au fost creşterea animalelor şi cultivarea pământului, 

activităţi care marchează încă viaţa comunei.(Primăria Săpânţa ,2012) 
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PATRIMONIUL TURISTIC NATURAL  

 

Pe teritoriul comunei Săpânţa cele mai importante obiective ale 
patrimoniului turistic natural sunt: Cascada Custuri  pe râul Runc şi 
Cascada  Şipot pe râul Nadoşa, Piatra Săpânţei, important punct de 
belvedere spre valea Tisei, izvoarele minerale cu ape bicarbonate, car-
bogazoase, clorurate, sodice, calcice. 

Fig.2 Atracții naturale 
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Fig.4 Cascada Şipot  

Fig.5 Piatra Săpânţei  

 Fig. 3 Cascada Custuri  

Fig.6 Borcut Săpânţa  

Fig.7 Peisaj Săpânţa  
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PATRIMONIUL TURISTIC ANTROPIC  

CIMITIRUL VESEL 

Cimitirul Vesel este un adevărat muzeu de artă populară origi-

nală, ale cărei baze au fost puse în anul 1935 de meşterul Stan Ioan 

Pătraş. 

Cimitirul este faimos în lume datorită crucilor,  mormintelor 

viu colorate, picturile naive reprezentând scene din viața și ocupația 

persoanelor înhumate. Pe unele cruci există chiar versuri în care sunt 

amintite, deseori cu nuanțe umoristice, persoanele respective. 

 În prezent există peste 800 asemenea cruci. Desenele şi epita-

furile sunt realizate cu o serie de culori aprinse precum roşu, verde, 

galben, care în contrast cu albastrul şi albul predominant de pe cruci 

creează o atmosferă mai vioaie decât cea cu care am fi obişnuiţi să 

întâlnim într-un cimitir. 

Fig.8 Cimitirul “Vesel”  

http://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%8Enmorm%C3%A2ntare
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MĂNĂSTIREA SĂPÂNŢA PERI 

A fost construită în amintirea vechii mănăstiri Peri, distrusă în anul 

1761 de către trupele generalului austriac Bukow, din cauza faptului că 

românii refuzau să treacă la catolicism. 

În anul 1993 s-a început construirea unei noi mănăstiri cu hramul 

“Sfântul Arhanghel Mihail” la Săpânţa în parcul dendrologic Livada, 

foarte aproape de locul unde s-a înălţat vechea mănăstire de la Peri. 

Biserica este o construcţie din lemn de stejar, având o înălţime de 75m 

fiind probabil cea mai înaltă biserică de lemn din această parte a lumii.   

    Mănăstirea Săpânţa-Peri este construită în stil maramureşan, având 

unghiul acoperişului foarte ascuţit, cu un turn foarte înalt. Îmbinările 

de la colţurile zidurilor sunt trapezoidale, simbolurile şi ornamentele 

împodobesc clădirea. 

Fig.9  Mănăstirea Săpânţa Peri  
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CASA  MEMORIALĂ ,,STAN IOAN PĂTRAŞ  

    Stan Ioan Pătraș s-a născut în anul 1908,  într-o familie 

obișnuită cu prelucrarea artistică a lemnului. Pătraș a fost atras încă din 

tinerețe de sculptura în lemn, de pictură și de poezie, făurite după cano-

anele creației populare. A început să sculpteze cruci din stejar de la 

vârsta de 14 ani.  

    În anul 1935, Stan Ioan Pătraș, pe atunci un anonim sculptor în 

lemn, a început să așeze pe cruci și înscrisuri sub forma unor scurte 

poeme scrise la persoana întâi: epitafuri ironice, naive, de multe ori cu 

greșeli de ortografie și foarte apropiate de graiul arhaic. La început, 

sculpta în jur de 10 cruci pe an, materialul folosit fiind lemnul de stejar. 

    În anul 1936, el și-a perfecționat stilul; crucile au devenit mai 

înguste și au apărut figurile sculptate în relief, în culori vii, obținute din 

pigmenți naturali. Culoarea predominantă este albastrul, un albastru 

special, numit astăzi de către experți „albastru de Săpânța.”A încetat 

din viață în anul 1977. 

Fig.10 Casa memorială Stan Ioan Pătraş  
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Fig.11 Cimitirul Evreiesc  

Fig.12 Stână de oi  

ALTE ATRACȚII TURISTICE ÎN SĂPÂNȚA 
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 Fig.13 Vâltoare  

Fig.14 Ansamblul  folcloric Săpânţana  
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Fig.15  Unități de cazare din Săpânța 
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COMPLEX PĂSTRĂVUL *** 

Săli de evenimente: 300 de locuri. 

Ambele săli sunt izolate fonic și pot găzdui simpozioane și întâlniri. 

Restaurantul are 80 locuri. 

Terasa situată deasupra bazinelor cu păstrăvi are 70 locuri. 

Se pot organiza la cerere mese festive și alte evenimente speciale. 

Pensiunea dispune de bazine cu păstrăvi care pot fi serviți la  

restaurant. 

Relaţii şi rezervări la: 

Telefon: 0728/629.828 sau 0753/671.530 

pensiuneasapanta@yahoo.com 

 

Număr camere: 9 

Număr locuri: 18-27 locuri  
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Număr camere: 2 

Locuri în camere: 5 

Pentru campare rulote sunt disponibile 20 locuri 

Restaurantul dispune de 50 locuri. 

Pe terasă sunt disponibile 100 locuri. 

Pensiunea are amenajat bazin piscicol iar păstrăvul poate fi  

servit în restaurant. 

Relaţii şi rezervări la: 

Telefon 0742/595.911 sau 0740/593.380 

campingpoieni@gmail.com 

CASA ANA  *** 



 

16 

Număr camere: 5 

3 camere cu 2 locuri 

2 camere cu 3 locuri 

Total locuri: 12 

Sala de mese: 50 locuri 

Activități: 

Turiștii cazați au posibilitatea să  

asiste gratuit la demonstrații de  

țesut, tors, cusături de costume  

tradiționale de Săpânța. 

Proprietarii pensiunii oferă spre vânzare cergi, trăistuțe, 

pernuțe din lână la prețuri accesibile  

 

Relaţii şi rezervări la: 

Telefon 0745/491.756 sau 0740/370.227 

sapantaileana@yahoo.com 

PENSIUNEA ILEANA *** 
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Număr locuri: 80 – interior 40 – terasă 40 

Program: luni – sâmbătă 8 – 22 duminică 11 – 22 

Meniul zilei se poate servi de luni până sâmbătă  

Bucătăria se bazează pe produse din gospodăria proprie și locale. 

La cerere se pot organiza evenimente cu diferite ocazii. 

Relaţii şi rezervări la: 0741/162.511 sau 0742764.041 

restaurantblanca@gmail.com 

RESTAURANT BLANCA  
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Orar: 

 luni – sâmbătă 8.00 – 22.00 

duminică 13.00 – 22.00 

Meniul este tradiţional.  

Băuturi tradiționale: Pălincă de prune 

Pălincă de mere 

Se pot organiza la cerere mese festive pentru diferite ocazii. 

Bucătătria se bazează pe produsele obținute în gospodăria  

proprie. 

Este locul ideal de a servi masa după o zi de drumeție și hoinărit 

prin Săpânța. 

Relaţii şi rezervări la: 

Telefon 0744/920.457 

manailaelenapogace@yahoo.com 

“ LA POAGACE  RESTAURANT 
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Număr camere: 3 

Număr locuri: 6 

Sala de mese: 50 locuri 

La cerere se oferă 3 mese/zi. 

Bucătăria se bazează pe produse obținute în gospodăria proprie. 

 

Relaţii şi rezervări la: 

Telefon: 0757/556.960 

floryyoo@yahoo.com 

PENSIUNEA FLORINA  ** 
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Număr camere: 5 

Număr locuri: 10 

Fiecare cameră are câte 2 locuri. 

Cazarea se poate face atât în regim demipensiune cât şi pensiune 

completă.  

Bucătăria se bazează pe produse din gospodăria proprie. 

Relaţii şi rezervări la: 

Telefon 0742/136.606 sau 0745/834.907, 0262/372.063 

mm07sia@yahoo.com 

 

PENSIUNEA ADI  ** 
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Număr camere: 5 

Număr locuri: 10 

La cerere se oferă mic dejun, masa de prânz și cina. 

Produsele culinare din pensiune sunt preparate după reţete  

tradiţionale folosind produse locale natural. 

Relaţii şi rezervări la: 

Telefon 0743/416.415 

turdaanuta26@yahoo.com 

 

 

PENSIUNEA DALIA  ** 
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Număr camere: 5 

Număr locuri: 12 

Număr locuri în sala de mese: 30 

Bucătăria este dotată cu cele necesare și este pusă la dispoziția 

turiștilor. 

La cerere se organizează mese festive cu ocazia sărbătorilor sau alte 

evenimente speciale. 

Turiștii au posibilitatea de a vedea o cameră țărănească tipică și pot 

proba costumele tradiționale. 

Relaţii şi rezervări la: 

Telefon: 0745/976.887 sau 0741/543.467 

popgheorghe1970@gmail.com 

 

CASA TEO  CAMERE DE ÎNCHIRIAT *** 
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Număr camere: 4 

Număr locuri: 12 

2 camere cu 2 locuri 

2 camere cu 4 locuri 

Se oferă mic dejun la cerere. 

Bucătătria se bazează pe produse din gospodăria proprie. 

Relaţii şi rezervări la: 

Telefon: 0262/372.355 sau 0742/151.160 

mya.myutza01@yahoo.com 

PENSIUNEA MIU A  ** 
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Număr camere: 5 

Număr locuri: 12 — 3 camere cu 2 locuri 

           2 camere cu 3 locuri 

Fiecare cameră are baie proprie 

Sala de mese dispune de 12 locuri 

Micul dejun, prânzul și cina se servesc la cerere. 

În timpul verii turiștii cazați au acces gratuit la piscina exterioară. 

Acces la bucătărie, WiFi gratuit 

Relaţii şi rezervări la: 

Telefon: 0262/372.148 sau 0741/121.987, 0746/145.012 

ion.braicu@yahoo.com 

PENSIUNEA ANCA  *** 
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Număr camere: 5 

Număr locuri: 11 

4 camere cu 2 locuri 
1 cameră cu 3 locuri 
Sala de mese: 30 locuri 
Copiii sub 7 ani – gratuit 
Turiștii cazați au acces gratuit la bucătărie. 
Wi-Fi gratuit, parcare, loc de joacă pentru copii, foișor, grătar. 
La cerere turiștii pot beneficia de evenimente organizate. 
 

Relaţii şi rezervări la: 
Telefon: 0744/208.112 sau 0723/911.953 

popmirela11@yahoo.com 

PENSIUNEA MONTANA  *** 
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Număr camere: 5 

Număr locuri: 11 — 1 cameră cu 3 locuri 

                                 4 camere cu 2 locuri 

Fiecare cameră are TV şi baie proprie  

Sala de mese dispune de 50 locuri 

Micul dejun, prânzul și cina se servesc la cerere. 

Pensiunea pune la dispoziţia turistilor grătar în aer liber, masă de tenis. 

Acces la bucătărie, WiFi gratuit 

Relaţii şi rezervări la: 

Telefon: 0746/991.999 

m_turda@yahoo.com 

PENSIUNEA MARIA  *** 
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Număr camere: 4 

Număr locuri: 8 

2 camere au băi proprii 

2 camera au baie comună 

Sala de mese dispune de 12 locuri 

Micul dejun, prânzul și cina se servesc la cerere. 

Acces la bucătărie, gratar, foisor, cuptor traditional. 

WiFi gratuit 

Relaţii şi rezervări la: 

Telefon: 0749/012.878 

pop_mariana82@yahoo.com 

PENSIUNEA CASA VLAD-ALEX  *** 
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Număr camere: 16 

Număr locuri: 36 

13 camere au băi proprii 

3 camere au băi pe hol 

Micul dejun, prânzul și cina se servesc la cerere. 

WiFi gratuit 

Relaţii şi rezervări la: 

Telefon: 0742/385.811 sau 0748/993.040 

contact@pensiuneacris-mona.com 

PENSIUNEA CRIS-MONA  *** 



 

29 

Număr camere: 6 

Număr locuri: 14 

28 locuri în restaurant 

150 locuri pe terasă 

Micul dejun, prânzul și cina se servesc la cerere în restaurant. 

WiFi gratuit 

Relaţii şi rezervări la: 

Telefon: 0758/860.568 

 

VILA PERLA SĂPÂNŢEANĂ  *** 
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ARTIZANAT 

Localitatea Săpânţa este remarcată pentru bogatul fond   

etnografic. Satul reprezintă o adevărată expoziţie în aer liber,    

produsele industriei artizanale (ţesături, cergi şi carpete de lână) 

fiind expuse pe gardurile gospodăriilor în timpul verii când locali-

tatea este vizitată de un număr mare de turişti. 

Suveniruri se găsesc în  câteva magazine de artizanat     sit-

uate în apropierea Cimitirului Vesel. 
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MEȘTERI POPULARI 

 Meșterii populari reprezintă una din cele mai valoroase comori 

ale Maramureșului şi totodată ai Săpânţei, ei fiind ambasadorii 

tradițiilor și patrimoniului cultural din aceasta zonă a țării. Cu 

nenumărate îndeletniciri, de la sculptatul în lemn și țesut, artizanii 

asigură păstrarea tehnicilor și obiceiurilor tradiționale precum și 

transmiterea acestora din generație în generație.  

Luțai Ioana—Pictează icoane pe sticlă 

Pop Dumitru Tincu Cioplitor  și 

pictor de cruci 

Goth Ileana - confecționează și 

brodează cămăși tradiționale 



 

32 

MEȘTERI POPULARI 

Zapca Maria — Meşter popular 
artizan  

Turda Grigore Cioplitor  în lemn 

Pop Ileana - ţese feţe de masă şi 
prosoape cu motive tradiţionale 
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MEȘTERI POPULARI 

Ieudean Anuţa — Meşter popular 
artizan  

Zapca Irina ţese trăistuţe  cu motive 
tradiţionale 

Pop Irina - ţese feţe de masă şi 
trăistuţe fecioreşti 
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DATE CONTACT: 

IRINA STAN 

E-MAIL: irinastan35@gmail.com 

TELEFON/FAX: 0744.927.789 / 0362.814.132 

WEB: www.sapantamaramures.ro  


