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”În amintirea mamei mele, Maria, născută Costinaş”

Ovidiu Bîrlea a dedicat mamei sale cel mai important roman al său, Şteampuri fără apă (1979). ”Romanul acesta, eu aş fi
dorit să aibă titlul Valea Nigârlesii, căci întâmplările povestite aici sunt legate de această vale, dominată de vârful Corăbiei,
cel încărcat de aur […] Am dedicat cartea memoriei mamei mele, Maria, născută Costinaş şi căsătorită apoi cu şpilărul din
Mogoş Mămăligani” (Corespondență, 2017)
Mama marelui folclorist și prozator Ovidiu Bîrlea, Maria Costinaș s-a născut la 3 iunie 1890 în satul Valea Negrilesii
(comuna Bucium), ca fiică a lui Simion şi a Samfirei (Zamfiruța) Costinaș.
Până în anul 1964, de Crăciun, când a ars în întregime, casa mare, din bârne de brad, cu târnaț cu arcade și acoperiș de
șindrilă a familiei Simion Costinaș din Valea Negrilesii a adăpostit mai multe generații ale unui neam cu multe ramificații.
Maria a crescut alături de surorile ei,Tereza și Salvina.
La vremea măritișului, în 1912, Maria a luat de bărbat pe Ioan Urs Bîrlea (1870-1920), pe care l-a urmat în satul de peste
deal de Bucium, Mogoș – Bârlești, unde avea să trăiască până la sfârșitul vieții sale de 87 de ani. A avut șase copii,
Octavian, Sever, Ovidiu și Horea din prima căsătorie și Sabina și Vasile din a doua căsătorie. În 1934, era deja văduvă după
al doilea soț, Alexandru Cetereș.
Spirit viu și întreprinzător, Maria Bîrlea avea să-și crească singură, în mod exemplar copiii, dintre care unul, Octavian Bîrlea
a devenit monsenior greco-catolic la Roma, iar altul, Ovidiu Bîrlea, cel mai important folclorist al României postbelice.
În acest timp, sora sa rămasă în casa părintească din Bucium, Salvina (10.09.1881 -11.03 1965), s-a măritat cu Simion
Ianc (1861-27.08. 1933) și a avut două fete, Terezia (Treji) și Elena (Linuța) Ianc.
Elena Ianc (23 mai 1899 - 11 ian 1977) s-a măritat cu Nicolae Macavei, om cu multă avere constând în acțiuni la mine de
aur, șteampuri și pământ agricol, poreclit, din acestă cauză ”Băban”,după care a fost numită și ea, ”Băbănuța”.Tânara
pereche s-a stabilit în casa lui Băban din Valea Negrilesei nr. 874A, în care au locuit până la sfârșitul vieții, el până în 1954
iar ea până în 1971, după care casa a rămas pustie. Asta, până a fost descoperită de RPER în anul 2011 și face obiectul
acțiunilor de recuperare a patrimoniului rural ale UdV Bucium.
În curtea acestei case este făcută, în jurul anului 1930, fotografia reprezentând un grup de patru femei și patru copii.
Stăpâna casei, Linuța (Băbănuța) stă pe scaun, în dreapta imaginii, încadrată, în stânga, așezată, de mama sa, Salvina
(”mama a bătrână”) și în dreapta, în picioare, de sora ei, Terezia (Treji) (căsătorită Cosma).
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Între copii, primul din stânga imagini este fiul Tereziei, Nicolae (Culiță) Cosma, cel care apare în Cartea Funciară din 1985
cu cota de ¼ parte din moștenire asupra gospodăriei compusă din parcelele cadastrale nr. 5932 Vatră șteampuri, de 106
mp și nr. 5930 Casă, de 1259 mp., așa cum este reprezentată încă din Planul cadastral austriac din 1900 (din arhiva
Primăriei Bucium).
Nicolae Cosma s-a însurat cu Maria (născută Colda) cu care a locuit în casă până în 1960, împreună cu mătușa lui Elena
(Băbănuța), care n-a avut copii și l-a lăsat moștenitor.
Cele trei fete ale familiei Nicolae și Maria Cosma, Marioara (n. 1955), Monica (n. 1958) și Dorina (n.1960) s-au născut în
această casă. Familia s-a mutat în casa din Poieni nr. 599 în 1960.
Marioara Cosma (căs. Abrudeanu), una dintre principalele moștenitoare ale casei de la nr. 874A își amintește cum
gospodăria avea casă dreptunghiulară, așezată în coastă cu cele 2 camere, cu ferestre spre sud, târnaț pe latura nordică și
cămară la capătul vest. Casa a fost extinsă în ”L” înglobând un fost grajd, în 1957. Tot atunci s-a construit grajdul de la
stradă, cu șură (sud) și grajd de vaci și porci și coteț de găini, lângă care era buda. Acoperișul de tablă l-a făcut meșterul
Păcurariu.
În prezent, casa are, în acte, 8 moștenitori, dintre care nu toți mai sunt în viață, iar pentru orice acțiune de valorificare
culturală a casei trebuie rezolvată situația juridică.
Rezumând, Ovidiu Bîrlea era văr cu Terezia (Treji) și cu Elena (Băbănuța), iar în perioada în care este realizată fotografia
din 1930, în curtea casei din Valea Negrilesii avea în jur se 15 ani și locuia la Mogoș. Se știe însă că venea deseori la
Bucium, pe Valea Negrilesii, în casele verișoarelor lui, uneori, împreună cu mama sa, Maria și a revenit aici, ca atras de
chemarea străbunilor săi aurari, toată viață. Impresiile adunate în lungile plimbări în Poieni sau pe Valea Negrilesei aveau
să se imprime pentru posteritate în romanul ”Șteampuri fără apă”.
Casei rudelor sale din Valea Negrilesii, nr. 874A i se potrivește descrierea din roman: „casa de lemn era pusă în lungul
coastei pe o pivniţă de zid [...] curtea împrejmuită cu un palanc de scânduri [...] sub târnaţ lângă uşa pivniţei”, „odaia de
clocărit, iar iarna chiar de dormit”. ”Casele se înşiruiau cu curţile alăturate, din bârne sure ori negre ridicate pe ziduri, şi cu
şindrila înnegrită de fum. Ferestrele, de două-trei palme, aveau zăbrele cu arcuri încovoiate în chipul unor frunze cu loburile
răsfrânte în lături, şi dindărătul lor mijeau glastre cu flori roşii, portocalii sau vinete.”
În fotografia din 1930, rudele sale poartă „chişchineu” sau „broboada înnodată la spate”, „poale albe ce foşneau la tot pasul
[...] pieptar cusut cu flori multe, negre şi roşii, [...] cămaşă cu mâneci largi, gâtuite din jos de cot, sfârşindu-se cu un guler
înflorat cu negru. Zadia îngustă, învârstată cu portocaliu, roşu şi negru [..], perpeta neagră din faţă, de mătasă grea, cu
tivituri de fir pe mijloc şi margini, domolea văpaia albului ce se revărsa de la cămaşă şi poale.”…
Bibliografie
Corespondență Ovidiu Bîrlea-Doina Blaga, Ediție îngrijită de Andreea Buzaș, Editura Centrului de Cultură ”Augustin Bena”, Alba Iulia, 2017, cu prefață de Ilie Moise
Ionela Carmen Banța, Ovidiu Bîrlea - folclorist, etnolog, prozator, Editura Universitaria, Craiova, 2017
Georgeta Orian ”Moștenirea Ovidiu Bîrlea” într-un roman-muzeu. Simpozionul internaţional „Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară şi etnofolclorică românească şi
contextul european”, Iaşi, 2008
Ovidiu Bîrlea, Şteampuri fără apă, roman, [Bucureşti], Editura Cartea Românească, 1979

Ovidiu Bîrlea (13.08.1917 - 7.01.1990) a
fost unul dintre cei mai importanţi
erudiți români ai secolului XX, el a
considerat că folcloristica este o
ştiinţă reprezentativă pentru cultura
română, care are etosul ei propriu,
generat de cadrul geografic şi istoric
al evoluţiei sale. Pentru a demonstra
și a-și susține ideile de-a lungul
timpului, a contribuit decisiv la
impunerea folcloristicii ca ştiinţă
modernă, prin culegerile realizate,
prin metoda folosită, prin studiile
scrise sau prin unica istorie a
acesteia.” (Banța, 2017).
Ovidiu Bîrlea s-a născut în satul
Bîrleşti, com Mogoş, peste deal de
Bucium, ca fiu al lui Ioan Urs Bîrlea,
agricultor, şi al Mariei (născută
Costinaş), originară din Bucium.

”În amintirea mamei mele, Maria, născută Costinaş”
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De la Casa Mărioara Abrudeanu la Centrul cultural “Ovidiu Bîrlea”
I. Raport de stare fizică 2015-2017
Degradări identificate/ Remedii propuse

Releveul de degradări al imobilului, inițiat în cadrul UdV 2012, detaliat în UdV 2015 și actalizat în UdV
2017 a surprins agravarea progresivă a problemelor identificate: dislocări ale pietrelor din alcătuirea
soclului, fisuri verticale cauzate de tasarea inegală a terenului, degradări cauzate de apa de
capilaritate, putrezirea la bază a tălpilor și a altor elemente de lemn îngropate ca rezultat al creşterii
nivelului de călcare, îmbătrânirea și contaminarea biologică a lemnului, lacune în tencuială, corodarea
învelitorii de tablă și pătrunderea apei din precipitații prin tavane, lipsa foilor de geam la ferestrele
faţadei de sud-est, lacune în scara și parapetul de scânduri ale târnațului, lipsa unor obloane,
degradarea elementelor de feronerie. Diagnosticarea și remedii posibile au fost discutate în detaliu
cu specialiști ai Complexului Muzeal Național „Astra” din Sibiu, partener de proiect.

Nr. Tip degradare
crt. Localizare

1.

Fisură
verticală la
colţul NordEst al casei
Soclu – nivel
demisol

2.

Desprindere
tencuieli și
zugrăveli
exterioare
Soclu – nivel
demisol

4

Descriere
Remedieri propuse

Fotografie

Fisură de mari dimensiuni, pe
toată înălţimea nivelului inferior,
marcând separarea volumului
principal al construcţiei de un
volum de colţ, de tip contrafort,
ce sprijină târnațul (pridvorul).
Problema este structurală și
impune lucrări de consolidare.

Desprinderea tencuielii (argilă și
var) şi zugrăvelii de culoare
albastru deschis (Cu₂SO₄?) la
nivelul soclului, ceea ce lasă
zidăria de piatră (bolovani şi
lespezi de râu de dimensiuni
medii și mari) fără protecție față
de agenții exteriori.

caiet V

3.

Lacune în
parament
Soclu

4.

Putrezirea
bârnelor
Tălpile
pereților de
lemn ale casei
Anumite zone
izolate din
bârnele
pereților

5.

Putrezire
trepte scară
târnaț
Scara de
acces în
târnaț

6.

Surpare
cuptor
Magazia
adăugată pe
latura de Nord
a casei

Dislocarea unor elemente
structurale (bolovani și lespezi
de râu de dimensiuni medii și
mari). Cauza este acțiunea
mecanică a apei (pluviale și de
infiltrație). Inexistența ruperii
capilarității dinspre pămînt are
ca efect spălarea mortarului de
argilă.

Putrezirea și infestarea părții
inferioare a tălpilor casei cu
insecte xilofage. Cauza este
contactul cu zidăria de piatră a
soclului, prin care apa urcă prin
capilaritate.
Se propune tratarea acestor
elemente de lemn și realizarea
izolațiilor.

Putrezirea aproape completă și
colaps al primei trepte a scării,
sub acțiunea apelor pluviale și a
celor de infiltrație dinspre
pământ.
Se impune înlocuirea cu un
element nou.

Releveul UdV 2012 surprinde
cuptorul încă în picioare, dar cu
fisuri mari și dislocări. UdV 2015
a găsit în locul cuptorului doar o
grămadă de moloz și gaura din
acoperiș pe unde trecea coșul
de fum.
Se recomandă reconstituirea și
reactivarea cuptorului, folosind
materiale și tehnici tradiționale.
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7.

Încovoiere
talpă târnaț
Latura de Est
a casei, zona
târnațului

8.

Deteriorare
elemente de
închidere
târnaț
Capătul de
Est al
târnațului

9.

Cădere
tencuieli și
zugrăveli
interioare
Interiorul
casei, în toate
încăperile,
atât la pereți
căt și la
tavane, pe arii
mai mari sau
mai restrânse

10. Ruginire

învelitoare de
tablă

Acoperișul
casei și al
anexei

6

Talpa din lemn (de esență
rășinoase) s-a încovoiat din
cauza solicitarii mecanice a
târnațului (zonă intens circulată
de-a lungul timpului). Dispariția
scândurilor ce închideau spațiul
de sub târnaț a expus bârna
acțiunii agenților externi
agravând infestarea cu insecte
xilofage.
Se recomandă înlocuirea bârnei.

Capătul de Est al târnațului a
fost inchis într-o fază ulterioară
construcției casei, pentru a se
crea o bucătărie. Ferestrele
sunt azi deteriorate, foile de
geam sunt sparte sau lipsesc,
vopseaua s-a scorojit, iar lemnul
a început să slăbească din
îmbinări.
Se recomandă desființarea
acestei intervenții târzii, cu
recuperarea și reabilitarea
tâmplăriei și feroneriei
ferestrelor.

Desprinderea tencuielii (argilă și
var). Lacunele lasă la vedere
sistemul tradițional de fixare a
tencuielii de perete, ”cercuiala”,
din crengi de alun despicate
longitudinal (”bote”), fixate cu
partea rotundă spre perete.
Se recomandă refacerea
tencuielilor tradiționale și
zugrăvirea cu var; se vor păstra
martori din zugrăvelile din anii
1970, cu decorații aplicate cu
rola.

Învelitoarea actuală, de tablă
fălțuită, a fost pusă în anii 1970
peste șindrila inițială (vizibilă în
pod și la streșini). Tabla a
ruginit, pe alocuri pierzând din
substanță până la perforare.
Șarpanta este bine conservată;
gudronul rezultat din
acumularea în pod a fumului
provenit din sobe a protejat
elementele șarpantei de foc și
de atacuri biologice.
Se recomandă înlăturarea
învelitorii de tablă și refacerea
invelitorii de șindrilă, cu
conservarea/reabilitarea
șarpantei existente.
caiet V

II. Intervenții de urgență. 2017, 2018

Participanții la edițiile 2017 și 2018 ale Universităţii de Vară Bucium au intervenit efectiv la stoparea procesului de
degradare prin consolidări și protecții climatice temporare.
Asigurarea colțului camerei
cuptorului
Asigurarea grinzii de
susținere a târnațului
Stâlp provizoriu pentru
scară, în locul celui dispărut
Sprijin cadru ușă de acces
în pivniță (contravântuiri,
buiandrug)
Protejarea ferestrelor cu
folie de plastic
Izolarea cu folie de plastic a
lacunelor din învelitoare și
din plafon

III. Releveu şi analiză a situaţiei existente. 2017
Planșele II-VIII

Au fost colectate datele, măsurătorile, triangulaţiile, devierile de la verticală etc. necesare actualizării releveului
casei, suport pentru propunerea de reabilitare/refuncționalizare.
S-a montat un wagris pe perimetrul exterior şi interior al casei şi s-au măsurat toate încăperile: pivniţa de la
nivelul demisolului, cele trei încăperi ale parterului, târnaţul, scara acoperită, cămările, podul.
Releveul a inclus și corpul-anexă, fostul grajd, iar pentru pavajul de piatră al curții a fost făcut un releveu
fotografic (fotomontaj). A fost descoperit (prin defrișare) stâlpul stâng (de sud-vest) al porții, căzut din poziţia
originară, ceea ce va permite reconstituirea accesului în curte.
A fost detaliat planul de situaţie al parcelei, cu figurarea curbelor de nivel din 0,5 m în 0,5 m, punându-se în
evidenţă declivitatea accentuată a terenului și soluțiile de sistematizare tradiționale.

IV.Propunere de reconversie. Centrul Cultural Ovidiu Bîrlea. 2018

De la Casa Mărioara Abrudeanu la Centrul cultural “Ovidiu Bîrlea”

Planșele IX-XVI

Proiectul continuă procesul inițiat de RPER în anul 2011 prin identificarea
valorii culturale a casei și gospodăriei (repertoriere 2011), prin studiu
(inventariere/releveu/studiu peisagistic, 2012), prin promovare (expoziție „De
la Bucium, din Țara Moților” 2014), diagnoza deteriorărilor (2015),
solidarizare (imbold pentru crearea asociației ”Ovidiu Bîrlea” în 2015 și, apoi
parteneriat).
La sugestia unuia dintre membrii fondatori ai asociației, dl doctor Nicolae
Danciu și cu concursul d-nei Marioara Abrudeanu (ambii, nepoți ai marelui
folclorist), participanţii la UdV 2018 au elaborat o propunere de reconversie
a gospodăriei în Centrul cultural ”Ovidiu Bîrlea”. Extrasele de carte funciară
indică însă 8 moştenitori ai imobilului, care vor trebui să se pună de acord în
această privință.
Proiectul propune, în perspectivă, o intervenție integrată, atât asupra casei
cât şi a întregii parcele.
Pentru casă, noile funcţiuni propuse sunt: spaţiu de întâlniri și conferinţe, bibliotecă, sală de mese, spaţiu
expozițional. Pentru sala de mese se propune extinderea casei spre nord, cu o structură ușoară din lemn și
punerea în relație cu cuptorul de pâine, azi prăbușit, care va fi refăcut și își va relua funcțiunea.
Au fost schițate, de asemenea, propuneri pentru amenajarea parcelei, cu refacerea pavajului originar din
bolovani de râu, reconstituirea porţii şi a împrejmuirii după sursele orale și similitudinea cu exemplare
contemporane păstrate în localitate, realizarea unui sistem de alei pietruite în lungul curbelor de nivel şi
construirea unui foişor de lemn pentru activităţi în aer liber.
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Mobilier tradițional. Repertoriere. Inventariere

În cadrul celei de-a șaptea ediții a Universității de vară de la Bucium, inventarierea mobilierului tradițional local a fost
abordată ca o continuare firească a cercetărilor făcute în anii anteriori asupra patrimoniului rural. Astfel că, în intenția de a
identifica specificul mobilierului tradițional buciuman, a fost desfășurată o campanie de repertoriere soldată cu aproximativ
100 de înregistrări, dintre care, pentru 50 de piese, cu o vechime cuprinsă între 70 și 130 de ani, a fost întocmită
documentația de inventariere (fișă și schiță de releveu). Principalele categorii de mobilier identificate ca având un caracter
repetitiv și constant în Bucium au fost: scaunul, laița, patul, masa, credențul, diferitele tipuri de dulapuri, lăzile și cuferele.
Mobilierul dintr-o casă țărănească are, în primul rînd, un rol funcţional. Tocmai de aceea impresionează minuția și finețea
detaliului, calitatea decorativă a pieselor utilitare, toate probând inteligența și rafinamentul meșterului anonim.
Dispunerea obiectelor de mobilier într-o casă tradițională nu este întâmplătoare, fiecare ocupându-și locul strict
determinat și subordonând celelalte categorii de obiecte din cadrul interiorului (textile, ceramică, veselă, ustensile, etc.).
Observând amplasarea geografică a satelor și cătunelor comunei Bucium, este lesne de înțeles că material lider pentru
confecționarea mobilierului tradițional este lemnul (îndeosebi de rășinoase dar și de stejar, fag, cireş, frasin sau
mesteacăn).
Repertoriul decorativ este reținut, influențele orășenești conferă sobrietate și prețiozitate (furniruri, intarsii) și diversitatea
formelor și motivelor aflate la răscrucea influențelor culturale.
Categorii
În funcție de rolul pe care îl îndeplinesc în contextul locuinței tradiționale, piesele de mobilier se pot încadra în categorii
funcționale:
Scaunele cu patru picioare și spătar au înlocuit lavițele sau băncile din fața paturilor înalte, fiind introduse în casa
țărănească destul de târziu, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Scaunele joase, fără spătar, cu trei sau patru picioare sunt
forme arhaice ce supraviețuiesc încă în gospodăria buciumană.
Laițele (bănci lungi, așezate de-a lungul pereților) sunt obiectele de mobilier cu cea mai largă răspândire și durată în timp.
Sunt confecționate din scândură de stejar sau fag și de cele mai multe ori, lipsite de decorații. Începând cu a doua jumătate
a secolului al XIX-lea, ele evoluează în bănci lungi cu spătar de o mare varietate formală și decorativă și sunt prevăzute cu
ladă dedesubt, destinată păstrării hainelor. Într-o variantă des întâlnită în Bucium, lada este extensibilă și servește la
dormit.
Patul ocupa, în casele tradiționale, locul cel mai important, jucând rolul de reprezentare a bunăstării familiei prin
încărcătura de așternuturi. În camera de locuit patul era dispus în continuarea vetrei, în colțul opus fiind așezate, în unghi,
două laițe, cu o masă în față.
În Bucium, patul ”de tras” are dedesubt o ladă mobilă, cu picioare, prevăzută cu strujac (saltea de pănuși de porumb).
Au fost inventariate, de asemenea, mai multe tipuri de paturi cu tăblii, de origine orășenească.
Masa înaltă sau joasă, dreptunghiulară sau rotundă, cu picioare drepte sau curbate este elementul de mobilier nelipsit din
interioarele buciumane. Cel mai bine reprezentat tip este însă masa înaltă, dreptunghiulară, dispusă în mijlocul camerei
„curate” și înconjurată de patru scaune.
Credențul, dulapul înalt pentru păstrarea și expunerea veselei, specific Transilvaniei secolului XIX și începutului de secol
XX este bine reprezentat și la Bucium.
Blidarul, dulap suspendat, deschis, cu rafturi este așezat de obicei, lângă vatră, pentru că depozitează obiectele necesare
pregătirii și servirii mesei.
Dulapul de haine înalt, cu una sau două uși este o piesă de import urban, ce a înlocuit, la sfârșitul secolului al XIX-lea, lăzile
”de țoale”.
Lada și cufărul, cu capac plan sau bombat, destinate depozitării hainelor sau alimentelor ocupă un loc de cinste în
locuința țărănească, fiind așezate la capul patului sau pe laiță.
Lada de zestre pictată este prezentă la Bucium prin piese importate din alte zone etnografice
8
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Interior mobilat tradițional in situ și reconstituire de interior tradițional

Nicio casă din Bucium nu mai este mobilată în întregime tradițional.
Excepție face o încăpere a Casei Viorica Guran din Bucium Sat, nr. 164, în care ansamblul mobilierului ”casei curate” este
păstrat intact și întreținut cu atenție. Este și motivul pentru care a primit primul Premiu I la concursul ”Casa cea mai dichisită”
organizat de RPER în anul 2012.

Reconstituirea interiorului tradițional în cele trei încăperi (”casa curată”, odaia de dormit și bucătăria) ale Casei Colda din
Bucium Poieni, restaurată de RPER și ASTRA în perioada 2011-2017 este o încercare de a pune zăgaz în fața pericolului
pierderii acestui prețios patrimoniu. Majoritatea pieselor ce alcătuiesc ansamblul de mobilier al casei sunt obiecte salvate
de la distrugere de către doamna Ștefana Bianu, președinte RPER-Fr .
În inventarul mobilierului Casei Colda întocmit în cadrul UdV 2018, fiecare categorie identificată în capitolul anterior este
reprezentată printr-una sau mai multe piese exemplare: scaunul, laița, patul, masa, credențul, cufărul, dulapul de haine,
blidarul, lada de zestre.

Interior mobilat tradițional in situ și reconstituire de interior tradițional

9

Inventar mobilier tradițional

2.

3.

4.

10

DATE DE IDENTIFICARE

DENUMIRE: Scaun
ADRESĂ: Bucium Poieni, nr. 456
DEȚINĂTOR: Casa Colda
DATARE: c. 1930
DIMENSIUNI: H=930, h=520mm
Șezut: 460/350/320 mm
DESCRIERE: Scaun din lemn de brad, lucrat manual, cu
elemente sculptate
STARE DE CONSERVARE: bună

DATE DE IDENTIFICARE

DENUMIRE: Scaun
ADRESĂ: Valea Negrilesii, nr. 630
DEȚINĂTOR: Hanul Ursita
DATARE: c. 1930
DIMENSIUNI: H=850, h=400mm
Șezut: 300/360/400 mm
DESCRIERE: Scaun din lemn de brad, lucrat manual, cu
elemente sculptate
STARE DE CONSERVARE: bună

Planșa XVIII.4

NR.
CRT.

DENUMIRE: Scaun
ADRESĂ: Bucium Poieni, nr. 456
DEȚINĂTOR: Casa Colda
DATARE: c. 1920
DIMENSIUNI: H=860, h=450mm
Șezut: 400/350/320 mm
DESCRIERE: Scaun din lemn de brad, lucrat manual, cu
elemente sculptate
STARE DE CONSERVARE: bună

Planșa XVII.3

NR.
CRT.

DATE DE IDENTIFICARE

Planșa XVII. 2

NR.
CRT.

DENUMIRE: Scaun de bucătărie
ADRESĂ: Bucium Sat, nr.148A
DEȚINĂTOR: Viorica Guran
DATARE: c. 1920
DIMENSIUNI: H=920, h=490mm
Șezut: 420/410/310 mm
DESCRIERE: Scaun din lemn de brad, cu elemente sculptate
STARE DE CONSERVARE: bună

SCAUNE

1.

DATE DE IDENTIFICARE

Planșa XVII. 1

NR.
CRT.

caiet V

6.

NR.
CRT.

7.

8.

9.

DATE DE IDENTIFICARE

DENUMIRE: Scaun
ADRESĂ: Bucium Poieni, nr. 456
DEȚINĂTOR: Casa Colda
DATARE: c. 1920
DIMENSIUNI: H=900, h=500mm
Șezut: 440/350/270 mm
DESCRIERE: Scaun din lemn de brad, lucrat manual, cu
elemente sculptate
STARE DE CONSERVARE: bună

DATE DE IDENTIFICARE

DENUMIRE: Scaun
ADRESĂ: Valea Negrilesii, nr. 595
DEȚINĂTOR: Bia Rotea
DATARE: c. 1930
DIMENSIUNI: H=940, h=470mm
Șezut: 430/410/320 mm
DESCRIERE: Scaun din lemn de brad, lucrat manual, cu
elemente sculptate
STARE DE CONSERVARE: bună

DATE DE IDENTIFICARE

DENUMIRE: Scăunel de bucătărie
ADRESĂ: Valea Negrilesii, nr. 630
DEȚINĂTOR: Hanul Ursitei
DATARE: c. 1940
DIMENSIUNI: 270/200/200 mm
DESCRIERE: Scaun din lemn de brad cioplit, cu șezut
dreptunghiular
STARE DE CONSERVARE: medie

Inventar mobilier tradițional

Planșa XIX. 9

NR.
CRT.

DENUMIRE: Scaun
ADRESĂ: Bucium Poieni, nr. 456
DEȚINĂTOR: Casa Colda
DATARE: c. 1930
DIMENSIUNI: H=880, h=500mm
Șezut: 430/390/340 mm
DESCRIERE: Scaun din lemn de brad, lucrat manual, cu
elemente sculptate

Planșa XIX. 7

NR.
CRT.

DATE DE IDENTIFICARE

Planșa XVIII. 6

NR.
CRT.

DENUMIRE: Scaun
ADRESĂ: Bucium Șasa, nr. 271
DEȚINĂTOR: Expoziția etnografică
DATARE: c. 1930
DIMENSIUNI: H=900, h=400mm
Șezut: 420/440/340 mm
DESCRIERE: Scaun din lemn de brad, lucrat manual, cu
elemente sculptate
STARE DE CONSERVARE: bună

SCAUNE

5.

DATE DE IDENTIFICARE

Planșa XVIII. 5

NR.
CRT.
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12.

13.

14.

12

DATE DE IDENTIFICARE

DENUMIRE: Laiță
ADRESĂ: Bucium Poieni, nr. 456
DEȚINĂTOR: Casa Colda
DATARE: c. 1920
DIMENSIUNI: H=700, h=480mm
Șezut: 1900/600 mm
DESCRIERE: Bancă de lemn extensibilă, cu ladă mobilă,
servește și drept pat; tăblie cu margini decorative
STARE DE CONSERVARE: bună

DATE DE IDENTIFICARE

DENUMIRE: Laiță
ADRESĂ: Bucium Poieni, Piață
DEȚINĂTOR: Muzeul Buciumanilor
DATARE: c. 1930
DIMENSIUNI: H=840, h=500mm
Șezut: 1460/360 mm
DESCRIERE: Bancă de lemn cu ladă fixă. Spătar cu registru
de decupaje geometrice
STARE DE CONSERVARE: bună

Planșa XXI. 4

NR.
CRT.

DENUMIRE: Laiță
ADRESĂ: Bucium Poieni, nr. 456
DEȚINĂTOR: Casa Colda
DATARE: c. 1930
DIMENSIUNI: H=900, h=470mm
Șezut: 1940/540 mm
DESCRIERE: Bancă de lemn extensibilă, cu ladă mobilă,
servește și drept pat; așezată în lungul pereților; elemente
decorative curbate
STARE DE CONSERVARE: bună

Planșa XX. 3

NR.
CRT.

DATE DE IDENTIFICARE

Planșa XX. 2

NR.
CRT.

DENUMIRE: Laiță
ADRESĂ: Bucium Sat, nr.148A
DEȚINĂTOR: Viorica Guran
DATARE: c. 1925
DIMENSIUNI: H=930, h=500mm
Șezut: 1040/430 mm
DESCRIERE: Bancă de lemn fixă. Spătarul și brațele au un
registru de elemente decorative florale stilizate, din baghete
strunjite; brațe curbate
STARE DE CONSERVARE: bună

LAIȚE

11.

DATE DE IDENTIFICARE

Planșa XX. 1

NR.
CRT.

DENUMIRE: Scăunel de bucătărie
ADRESĂ: Valea Negrilesii, nr. 630
DEȚINĂTOR: Hanul Ursitei
DATARE: c. 1940
DIMENSIUNI: 180/125 mm
DESCRIERE: Scaun din lemn de brad, cioplit din bardă, cu
șezut rotund
STARE DE CONSERVARE: bună

SCAUNE

10.

DATE DE IDENTIFICARE

Planșa XIX. 9

NR.
CRT.
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16.

17.

18.

19.

DENUMIRE: Laiță
ADRESĂ: Bucium Poieni, nr. 456
DEȚINĂTOR: Casa Colda
DATARE: c. 1930
DIMENSIUNI: H=850, h=500mm
Șezut: 1880/500 mm
DESCRIERE: Bancă de lemn extensibilă, cu ladă mobilă,
servește și drept pat; se așază de-a lungul pereților; elemente
decorative strunjite, brațe curbate
STARE DE CONSERVARE: bună

DATE DE IDENTIFICARE

DENUMIRE: Laiță
ADRESĂ: Bucium Poieni, nr. 456
DEȚINĂTOR: Casa Colda
DATARE: c. 1920
DIMENSIUNI: H=920, h=620mm
Șezut: 1860/640 mm
DESCRIERE: Bancă de lemn cu furnir de cireș, extensibilă, cu
ladă mobilă, servește și drept pat; așezată în lungul pereților;
elemente decorative strunjite
STARE DE CONSERVARE: bună

DATE DE IDENTIFICARE

DENUMIRE: Pat
ADRESĂ: Bucium Șasa, nr. 271
DEȚINĂTOR: Expoziția etnografică
DATARE: c. 1925
DIMENSIUNI: H=1070, h=570mm
Șezut: 1900/730 mm
DESCRIERE: Pat din lemn de brad vopsit în imitație de furnir
STARE DE CONSERVARE: bună

Inventar mobilier tradițional

PATURI

NR.
CRT.

DATE DE IDENTIFICARE

Planșa XXII. 9

NR.
CRT.

DENUMIRE: Laiță
ADRESĂ: Bucium Șasa, nr. 271
DEȚINĂTOR: Expoziția etnografică
DATARE: c. 1925
DIMENSIUNI: H=900, h=490mm
Șezut: 1020/490 mm
DESCRIERE: Bancă de lemn fixă, se așază în lungul pereților.
Spătarul constă dintr-un registru de 4 elemente decorative
florale stilizate, din baghete strunjite
STARE DE CONSERVARE: bună

Planșa XXII. 8

NR.
CRT.

DATE DE IDENTIFICARE

Planșa XXII. 7

NR.
CRT.

DENUMIRE: Laiță
ADRESĂ: Bucium Șasa, nr. 271
DEȚINĂTOR: Expoziția etnografică
DATARE: c. 1925
DIMENSIUNI: H=940, h=550mm
Șezut: 1930/530 mm
DESCRIERE: Bancă de lemn extensibilă, cu ladă mobilă,
servește și drept pat; spătar cu decupaj central, cu mici baluștri
STARE DE CONSERVARE: bună

LAIȚE

15.

DATE DE IDENTIFICARE

Planșa XXI. 6

NR.
CRT.
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20.

21.

22.

24.

14

DENUMIRE: Pătuț-leagăn de copil
ADRESĂ: Bucium Șasa, nr. 271
DEȚINĂTOR: Expoziția etnografică
DATARE: c. 1925
DIMENSIUNI: 1000/530/700 mm
DESCRIERE: Pătuț/balansoar din lemn de brad
STARE DE CONSERVARE: bună

DATE DE IDENTIFICARE

DENUMIRE: Masă
ADRESĂ: Bucium Poieni, Nr.465
DEȚINĂTOR: Casa Colda
DATARE: c. 1935
DIMENSIUNI: 800/700/810 mm
DESCRIERE: Masă din lemn de brad
STARE DE CONSERVARE: bună

DATE DE IDENTIFICARE

DENUMIRE: Masă rotundă
ADRESĂ: Bucium Poieni, Piață
DEȚINĂTOR: Muzeul Buciumanilor, donaţie Bia Rotea
DATARE: c. 1925
DIMENSIUNI: 800/540 mm
DESCRIERE: Masă rotundă ”de centru”, din lemn de brad
STARE DE CONSERVARE: bună

Planșa XXIV. 3

NR.
CRT.

DATE DE IDENTIFICARE

MESE

23.

DENUMIRE: Pătuț-leagăn de copil
ADRESĂ: Bucium Poieni, Piață
DEȚINĂTOR: Muzeul Buciumanilor DATARE: c. 1925
DIMENSIUNI: 900/660/440 mm
DESCRIERE: Pătuț/balansoar din lemn de brad

Planșa XXIV. 2

NR.
CRT.

DATE DE IDENTIFICARE

Planșa XXIII. 3

NR.
CRT.

DENUMIRE: Pat
ADRESĂ: Bucium Sat, Nr.148A DEȚINĂTOR: Viorica Guran
DATARE: c. 1910
DIMENSIUNI: H=970, h=570mm
Șezut: 1900/100 mm
DESCRIERE: Pat extensibil (”de tras”) din lemn de brad.
STARE DE CONSERVARE: bună

Planșa XXIII. 2

NR.
CRT.

DATE DE IDENTIFICARE

PATURI

NR.
CRT.
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26.

NR.
CRT.

27.

28.

DENUMIRE: Masă
ADRESĂ: Valea Negrilesii, nr. 595.
DEȚINĂTOR: Bia Rotea
DATARE: c. 1925
DIMENSIUNI: 1000/780/80mm
DESCRIERE: Masă extensibilă din lemn de cireș
STARE DE CONSERVARE: bună

DATE DE IDENTIFICARE

DENUMIRE: Măsuță
ADRESĂ: Bucium Șasa, nr. 271
DEȚINĂTOR: Expoziția etnografică
DATARE: c. 1900
DIMENSIUNI: 650/430/600 mm
DESCRIERE: Măsuță din lemn de brad vopsit, cu sertare
STARE DE CONSERVARE: bună

DATE DE IDENTIFICARE

DENUMIRE: Credenț
ADRESĂ: Bucium Poieni, Nr.465
DEȚINĂTOR: Casa Colda
DATARE: c. 1925
DIMENSIUNI: 1900/1050/440 mm
DESCRIERE: Mobilier din lemn pentru depozitarea veselei și
tacâmurilor
STARE DE CONSERVARE: bună

Inventar mobilier tradițional

CREDENŢ

29.

DATE DE IDENTIFICARE

Planșa XXVII. 1

NR.
CRT.

DENUMIRE: Masă
ADRESĂ: Bucium Șasa, nr. 271
DEȚINĂTOR: Expoziția etnografică
DATARE: c. 1925
DIMENSIUNI: 1070/700/750 mm
DESCRIERE: Masă extensibila din lemn de brad cu picioare
curbate
STARE DE CONSERVARE: bună

Planșa XXVI. 1

NR.
CRT.

DATE DE IDENTIFICARE

Planșa XXV. 6

NR.
CRT.

DENUMIRE: Masă
ADRESĂ: Bucium Poieni, Nr.465
DEȚINĂTOR: Casa Colda
DATARE: c. 1925
DIMENSIUNI: 1000/860/820 mm
DESCRIERE: Masă din lemn de brad, cu marginile tăbliei și
picioare curbate
STARE DE CONSERVARE: medie

MESE

25.

DATE DE IDENTIFICARE

Planșa XXV. 5

NR.
CRT.

15

31.

33.

34.

16

DATE DE IDENTIFICARE

DENUMIRE: Dulap de vase
ADRESĂ: Bucium Poieni, Piață
DEȚINĂTOR: Muzeul Buciumanilor, donaţie Bia Rotea
DATARE: c. 1930
DIMENSIUNI: 1000/930/450 mm
DESCRIERE: Dulap de lemn de brad cu două uși și un sertar
STARE DE CONSERVARE: bună

DATE DE IDENTIFICARE

DENUMIRE: Dulap de perete
ADRESĂ: Bucium Poieni, Nr.465
DEȚINĂTOR: Casa Colda
DATARE: c. 1950
DIMENSIUNI: 940/820/160 mm
DESCRIERE: Dulap de perete, din lemn de brad, cu 3 polițe,
pentru obiecte din bucătărie
STARE DE CONSERVARE: bună

Planșa XXVIII. 3

NR.
CRT.

DENUMIRE: Dulap de perete
ADRESĂ: Bucium Poieni, Nr.465
DEȚINĂTOR: Casa Colda
DATARE: c. 1950
DIMENSIUNI: 940/820/160 mm
DESCRIERE: Dulap de perete, din lemn de brad, destinat
depozitarii diverselor obiecte din bucătărie.
STARE DE CONSERVARE: bună

Planșa XXVIII. 2

NR.
CRT.

DATE DE IDENTIFICARE

DULAPURI

32.

DENUMIRE: Credenț
ADRESĂ: Bucium Sat, Nr.148A
DEȚINĂTOR: Viorica Guran
DATARE: c. 1920
DIMENSIUNI: 1900/1060/550/mm
DESCRIERE: Mobilier din lemn pentru depozitarea veselei și
tacâmurilor
STARE DE CONSERVARE: bună

Planșa XXVIII. 1

NR.
CRT.

DATE DE IDENTIFICARE

Planșa XXVII. 3

NR.
CRT.

DENUMIRE: Credenț
ADRESĂ: Valea Negrilesii, nr. 630
DEȚINĂTOR: Hanul Ursitei
DATARE: c. 1920
DIMENSIUNI: 1980/890/200 mm
DESCRIERE: Dulap din lemn de brad pentru veselă
STARE DE CONSERVARE: bună

CREDENŢ

30.

DATE DE IDENTIFICARE

Planșa XXVII. 2

NR.
CRT.

caiet V

36.

37.

38.

39.

DENUMIRE: Dulap de haine
ADRESĂ: Bucium Poieni, Piață
DEȚINĂTOR: Muzeul Buciumanilor DATARE: c. 1920
DIMENSIUNI: 1830/1080/400 mm
DESCRIERE: Dulap din lemn cu două uși și fronton
semicircular
STARE DE CONSERVARE: bună

DATE DE IDENTIFICARE

DENUMIRE: Dulap de haine
ADRESĂ: Bucium Șasa, nr. 271
DEȚINĂTOR: Expoziția etnografică
DATARE: c. 1920
DIMENSIUNI: 1700/1150/500 mm
DESCRIERE: Dulap din lemn furniruit,bicolor, cu două uși;
chenare și frontispiciu curbe, strunjite
STARE DE CONSERVARE: bună

DATE DE IDENTIFICARE

DENUMIRE: Dulap țoale
ADRESĂ: Bucium Poieni
DEȚINĂTOR: Valea Negrilesei, nr. 595
DATARE: c. 1930
DIMENSIUNI: 1170/1000/910 mm
DESCRIERE: Dulap de lemn de brad și furnir de cireș: 3
sertare cu încuietori şi câte 2 bumbi de tras
STARE DE CONSERVARE: bună

Inventar mobilier tradițional

Planșa XXXI. 4

NR.
CRT.

DATE DE IDENTIFICARE

Planșa XXX. 3

NR.
CRT.

DENUMIRE: Dulap de haine
ADRESĂ: Bucium Poieni, nr.465
DEȚINĂTOR: Casa Colda
DATARE: c. 1930
DIMENSIUNI: 1860/980/470 mm
DESCRIERE: Dulap din lemn de brad, cu două uși și fronton
arcuit
STARE DE CONSERVARE: bună

Planșa XXX. 2

NR.
CRT.

DATE DE IDENTIFICARE

Planșa XXX. 1

NR.
CRT.

DENUMIRE: Blidar
ADRESĂ: Bucium Poieni, Piață
DEȚINĂTOR: Muzeul Buciumanilor
DATARE: c. 1925
DIMENSIUNI: 1200/800 mm
DESCRIERE: Rastel din baghete de lemn de brad, pentru
căni şi ulcele, cu poliță pentru vase fără mâner
STARE DE CONSERVARE: bună

DULAPURI

35.

DATE DE IDENTIFICARE

Planșa XXIX. 2

NR.
CRT.
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42.

43.

44.

18

DATE DE IDENTIFICARE

DENUMIRE: Ladă de zestre
ADRESĂ: Valea Negrilesii, nr. 630
DEȚINĂTOR: Hanul Ursitei
DATARE: c. 1900
DIMENSIUNI: 950/500/470 mm
DESCRIERE: Ladă lemn de brad pictată cu peisaj local și
decorații florale
STARE DE CONSERVARE: medie

DATE DE IDENTIFICARE

DENUMIRE: Ladă/cufăr
ADRESĂ: Bucium Poieni, nr.465
DEȚINĂTOR: Casa Colda
DATARE: c. 1920
DIMENSIUNI: 600/350/33o mm
DESCRIERE: Cufăr din lemn de brad
STARE DE CONSERVARE: bună

Planșa XXXIII. 4

NR.
CRT.

DENUMIRE: Ladă de cereale
ADRESĂ: Valea Negrilesii, nr. 630
DEȚINĂTOR: Hanul Ursitei
DATARE: c. 1880
DIMENSIUNI: 820/580/500 mm
DESCRIERE: Ladă din scânduri de brad fixate lateral în
picioare; format trunchi de piramidă; decor de linii incizate
STARE DE CONSERVARE: medie

Planșa XXXII. 3

NR.
CRT.

DATE DE IDENTIFICARE

Planșa XXXII. 2

NR.
CRT.

DENUMIRE: Ladă/cufăr
ADRESĂ: Valea Negrilesii, nr. 630
DEȚINĂTOR: Hanul Ursitei
DATARE: c. 1920
DIMENSIUNI: 670/550/400 mm
DESCRIERE: Cufăr de călătorie, din scânduri de brad, cu
capac bombat.
STARE DE CONSERVARE: bună

LĂZI ŞI CUFERE

41.

DATE DE IDENTIFICARE

Planșa XXXII. 1

NR.
CRT.

DENUMIRE: Dulap de haine
ADRESĂ: Bucium Șasa, nr. 271
DEȚINĂTOR: Expoziția etnografică
DATARE: c. 1930
DIMENSIUNI: 1700/1100/480 mm
DESCRIERE: Dulap din lemn furniruti, cu o ușă; chenare,
baghete și frontispiciu decorative strunjite
STARE DE CONSERVARE: bună

DULAPURI

40.

DATE DE IDENTIFICARE

Planșa XXXI. 6

NR.
CRT.

caiet V

46.

NR.
CRT.

47.

49.

DENUMIRE: Ladă
ADRESĂ: Valea Negrilesii, nr. 630
DEȚINĂTOR: Hanul Ursitei
DATARE: c. 1950
DIMENSIUNI: 1380/750/330 mm
DESCRIERE: Ladă lemn de brad cu decoraţii florale pictate
manual
STARE DE CONSERVARE: medie

DATE DE IDENTIFICARE

DENUMIRE: Rășniță (”Moara săracului”)
ADRESĂ: Bucium Ciurulești
DEȚINĂTOR: Popas Fefeleaga
DATARE: c. 1950
DIMENSIUNI: 116/92/80 mm
DESCRIERE: Râșniță pentru cereale metalică; montată pe o
bancă de lemn proveniență rusească
STARE DE CONSERVARE: medie

DATE DE IDENTIFICARE

DENUMIRE: ”Cal” pentru șindrilă
ADRESĂ: Bucium Ciurulești
DEȚINĂTOR: Popas Fefeleaga
DATARE: c. 1950
DIMENSIUNI: 145/60/56 mm
DESCRIERE: Bancă înclinată cu 2 picioare și pedală de fixat
șipca din care se prelucrează șindrila
STARE DE CONSERVARE: medie

Inventar mobilier tradițional

Planșa XXXV

NR.
CRT.

DATE DE IDENTIFICARE

UNELTE

48.

DENUMIRE: Ladă de zestre
ADRESĂ: Valea Negrilesii, nr. 630
DEȚINĂTOR: Hanul Ursitei
DATARE: c. 1950
DIMENSIUNI: 1350/560/500 mm
DESCRIERE: Ladă lemn de brad cu decoraţii florale pictate
manual
STARE DE CONSERVARE: bună

Planșa XXXIV

NR.
CRT.

DATE DE IDENTIFICARE

Planșa XXXIII. 6

NR.
CRT.

DENUMIRE: Ladă de zestre
ADRESĂ: Bucium Șasa, nr. 271
DEȚINĂTOR: Expoziția etnografică
DATARE: c. 1900
DIMENSIUNI: 640/300/280 mm
DESCRIERE: Ladă din lemn de brad cu decorații florale
pictate manual
STARE DE CONSERVARE: bună

LĂZI ŞI CUFERE

45.

DATE DE IDENTIFICARE

Planșa XXXIII. 5

NR.
CRT.
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Premiile ”Casa cea mai dichisită”
Premiile reprezintă o recompensă
oferită proprietarilor de case și
gospodării tradiționale (persoane
fizice) care excelează în domeniul
protejării propriei moșteniri, parte a
patrimoniului cultural al comunei
Bucium, identificat prin activitatea
RPER.

Premiile se acordă pentru casele care întrunesc următoarele criterii:
- să aibă o vechime considerabilă (mai mare de 70 de ani)
- să fie locuite în mod constant și îngrijite corespunzător
- să fie martori al unui mod de viață autentic tradițional

Ediția a IV-a

Casa familiei
Angela și Nicolae Bolunduț
sat Poieni, nr. 624-626
În anii 2015-2016, frații Angela și
Nicolae Bolunduț au redat tinerețea
casei părintești din Poieni, veche de
peste 100 de ani, cu ajutorul unui
arhitect. Casa este astăzi deplin
adaptată standardelor actuale de
confort, conservând cu atenție cea
mai mare parte a elementelor
originare și poate servi drept model
de urmat pentru reabilitarea caselor
tradiționale din Bucium.

12
20

caiet V

Casa familiei
Ana, Alexandru și Cornelia Bogdan
sat Poieni, nr. 812
Casa impozantă de la răscrucea drumului
din Poieni spre Stâlnișoara a fost
construită pe la 1900, de Alecsandru
Bogdan, mare comerciant și proprietar de
mine de aur. Doar firma “Vânzare de
beuturi spirtoase în mod nelimitat” de
deasupra intrării în cârciumă - care apare
în mai multe fotografii de epocă - a
dispărut, în rest, casa a rămas
neschimbată.

Casa familiei
Maria Preda
sat Poieni, nr. 845
Întreaga gospodărie a strămoșilor Mariei
Preda se păstrează în forma inițială, de la
sfârșitul secolului al XIX-lea. Elementele
constructive arhaice, piesele de mobilier
tradițional, cuptorul de pâine, ustensilele
agricole recompun tabloul unui mod
deviață autentic tradițional.

Premiile ”Casa cea mai dichisită”
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Ediția a V-a

Casa familiei
Nicolae şi Hortensia Ţandrău,
sat Cerbu, nr. 204
Bătrânii își amintesc școala ce a
funcționat în această casă înainte de
război. Construită pe la 1880, se
află în proprietatea familiei Țandrău
din 1958. Locuită fără întrerupere, în
paralel cu casa nouă, casa a păstrat
caracterul tradițional, motiv pentru
care secvențe din filmul ”Munți în
flăcări” din 1980 au fost filmate aici.

Casa familiei
Ispas Hebedean
sat Hilești, nr.1020
Este una dintre casele ”de
mutătură”, construite inițial ca
adăpost sezonier ”în deal”, aproape
de locurile de pășunat și care au
format cu timpul cătune. Stăpânul
casei
îi păstrează cu mândrie
specificul și folosește obiecte și
ustensile tradiționale cu vechime.
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caiet V

Casa familiei
Aurora Gligan
Valea Stâlnişoarei, nr. 636
Casă mare, din cununi orizontale de
lemn are 3 încăperi, fiecare cu acces
de pe un târnaț longitudinal, cu o
cămară la capăt. Mobilată cu multe
piese autentice (podisor, credent,
lavite, dulapuri, stergare, toale etc.)
este bine și cu drag îngrijită de
stăpâna sa, ce își coase singură
portul buciumănean.

Toate premiile au fost însoțite de o serie de recomandări pentru utilizarea banilor în lucrări legate de
conservarea caracterului tradițional al caselor, în special înlocuirea învelitorii de eternit, nocivă
sănătății.

Premiile ”Casa cea mai dichisită”
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Crucea episcopului Andrei Șaguna, cu troița 1897
Releveu de degradări / Memoriu de observație / Propunere de intervenții 2017

Monument istoric cu cod LMI AB-IV-m-B-21077, clasat la inițiativa și pe baza documentației RPER în anul 2014, Crucea
episcopului Andrei Șaguna cu troiţa constituie un pol de greutate în programul fiecărei ediții a Udv Bucium. Rezultatele
cercetărilor sunt publicate în Caiet Repertoriu Rural Bucium II, III și IV.
Statutul de monument istoric și de bun aflat în proprietate publică permite, conform legii administraţiei publice locale,
finanțarea lucrărilor de conservare, restaurare şi punere în valoare de la bugetul de stat, prin Consiliul Județean.
Ca urmare, RPER a solicitat Primăriei Bucium, conform prevederilor Legii nr. 221/2011, eliberarea unui Certificat de
urbanism necesar pentru consolidare, protejare, restaurare, conservare pentru monumentul “Crucea episcopului Andrei
Șaguna, cu troiţa” din satul Gura Izbitei (lângă casa nr. 405), comuna Bucium, județul Alba.
Concomitent RPER a demarat elaborarea documentației științifice și tehnice necesară proiectului de restaurare a
monumentului istoric, sub coordonarea unui expert atestat al Ministerului Culturii

Stare de conservare. Releveu de deteriorări

Planșele XXXVI-XLII

Vechimea de 120 ani a monumentului se manifestă prin uzura
generală a structurii, suprafeţelor şi finisajelor. Stâlpii de
susţinere ai troiţei sunt degradaţi la partea inferioară, unde au
avut contact direct cu solul, ceea ce a condus la tasări şi la
deformarea (torsionarea) structurii. Lemnul prezintă porţiuni
deteriorate, mai ales în zona streşinii, din cauza infiltraţiilor de
apă, dar şi a lovirii repetate a acestei părți și a vibrațiilor produse
de către maşinile de mare tonaj. Soclul din piatră fără liant a
suferit dislocări. Pictura de pe cruce şi troiţă prezintă exfolieri şi
pierderi de strat pictural.
Monumentul a suferit câteva intervenţii de consolidare şi
protecţie improvizate. Învelitoarea originară din şindrilă a fost
înlocuită cu tablă, iar între stâlpii de susţinere a fost întinsă
sârmă ghimpată pentru îngrădirea accesului.
Dislocarea unei mari suprafeţe din învelitoare, cauzată de o
furtună în primăvara anului 2014, a acutizat necesitatea
întreprinderii lucrărilor de restaurare la monument.
Un pericol important sunt intervențiile neautorizate în Zona de
protecție a monumentului, unde activitatea constructivă, ca și
cea edilitară s-a intensificat în ultimii ani.

Releveul de degradări a înregistrat în detaliu tipul
localizarea și gravitatea acestora
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caiet V

Planșele XXXVI-XLII

Probleme de interpretare a stării de conservare actuale a
construcției
Modalitatea de fundare a stâlpilor construcției este incerta. Este
posibil de determinat doar prin efectuarea unor sondaje;
Nu se poate evalua starea stâlpilor si contrâvantuirilor, din cauza
faptului că acestea sunt placate cu scânduri decorative fixate cu
un număr mare de cuie greu de înlăturat fără a afecta elementele
suport;
Plafonul decorativ (radial) acoperă în totalitate șarpanta, ceea ce
nu permite relevarea acesteia și evaluarea stării fizice a
elementelor constructive ale acoperișului;
Plafonul și placarea cu scândură nu permit determinarea esenței
de lemn din care sunt realizate elementele structurale ale
construcției (stâlpi, grinzi).
Aceste determinări se vor face numai pe durata șantierului de
restaurare, iar deciziile de proiectare se vor lua în funcție de
rezultatul și interpretarea determinărilor.

Planșele XXXVI-XLII

Intervenții propuse pentru a fi incluse în proiectul de
restaurarea a troiței (în ordinea efectuării pe durata
șantierului)
Realizarea unei structuri de protecție pe durata lucrărilor
Analiza stratului pictural și luarea măsurilor de consolidare a
acestuia
Decopertare învelitoare – înlăturarea stratului de tablă,
evaluarea stării șindrilei de dedesubt și a structurii șarpantei;
Demontarea punctuală a placajului de pe elementele structurale
și analiza stării de conservare a acestora;
Expertizare structurală, discutarea posibilităților de reabilitare și
consolidare a structurii
Eliminarea celor doua trepte din beton existente și înlocuirea lor
cu trepte de lățime similară, din lespezi de piatră
Realizarea lucrărilor de reabilitare structurală și refacerea
soclului de piatră în tehnica tradițională
Expertizarea biologică a structurii de lemn și aplicarea
tratamentului recomandat
Se va analiza starea picturii existente pe plafonul radial al
construcției și va fi contactat un specialist în restaurare pictură în
vederea stabilirii unor soluții de restaurare a acesteia. Se vor
demonta foile de tablă de la partea superioară a stâlpilor (în
prezent ruginite) și se va studia existența unor resturi de pictură
pe suprafața acestora. Se va lua o decizie în privința păstrării
acestora (și eventualei recondiționări)
Re-țeserea soclului de piatră în zonele cu lacune, rostuire și
completare în tehnica existentă (zidărie seacă)
Evaluarea elementelor din lemn (structurale și nestructurale) și
înlocuirea elementelor degradate cu piese de dimensiuni
similare
Realizarea unei zone protejate-tampon în vederea împiedicării
apropierii de monument a animalelor mari (vaci) și a vehiculelor
mari.
Lărgirea drumului, spre sud, în vederea micșorării efectelor
traficului auto
Tratamente de conservare și protecție a lemnului
Expertul ASTRA care a evaluat in situ constructia a indicat două
rețete de tratare a lemnului (una pe baza de ceară de albine
dizolvată în alcool și o alta pe bază de parafină) care vor fi puse la
dispoziția echipei de proiectare. Expertiza biologică va evidenția
oportunitatea aplicării unui tratament biocid de prevenție a
atacurilor de insecte și fungi. In prezent, inspecția vizuala nu a
identificat prezența atacurilor active.

Notă: Se recomandă ca durata totală a șantierului de restaurare să nu depășească 3 luni, în perioada caldă a anului
(mai-octombrie).
Crucea episcopului Andrei Șaguna, cu troița 1897
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Valorificarea și promovarea turistică a patrimoniului
material și imaterial al comunei Bucium
rezultalele Universității de Vară Bucium, 2017-2018

Dezvoltarea localității s-a bazat secole la rând pe resursele subsolului și exploatarea acestora. Agricultura a avut doar rolul
de a apoviziona gospodăriile cu strictul necesar, dar datorită reliefului și climei această activitate a fost mult limitată. De
aceea o dată cu trecerea timpului și cu schimbările economice survenite la nivelul întregii țări, minele au fost închise,
locuitorii zonei pierzând principalul mijloc de câștigare al unui venit. Deși aceștia s-au reorientat către cealaltă activitate
care era pe plan secund în „epoca de aur” și anume agricultura, aceasta nu este una pe care dezvoltarea comunității se să
bazeze în totalitate. Ca opțiune complementară, autoritățile locale iau calcul și dezvoltarea turistică a arealului.
Pentru a identifica strategiile necesare a fi urmate pentru o dezvoltare sustenabilă a localității din punct de vedere turistic a
fost elaborat o analiza SWOT:

Puncte tari

Oportunități
Participarea la programul România Remarcabilă
Interesul manifestat față de una dintre cele mai mare agenții de turism din
țară, Christian Tour, de a include Buciumul ca în viitoarelor programe turistice
comercializate de către agenție
Proximitatea față de Roșia Montană și Abrud
Reinterpretarea valorilor tradițional în context actual (meșteșuguri,
instrumente muzicale, port tradițional)
Lansarea unei noi linii de obiecte de către Mândra Chic, inspirate din cultura
locală a buciumanilor
Creșterea turismului la nivel național

Depopularea satelor
Îmbătrânirea populației
Migrarea populaței către arealele urbane ale țării
Degradarea arhitecturii tradiționale
Pierderea meșteșugurilor

caiet IV planșele XVI. 1-6

Patimoniul natural (relieful, rezervațiile naturale protejate)
Tradiția și peisajul minier
Existența „Caselor Dichisite”, exemple de urmat din perspectiva conservării
arhitecturii locale
Manifestări cultural artistice organizate regulat
Muzeul Buciumanilor
Muzeul Etnografic al Comunei Bucium
Rețea de apă potabilă din izvoare captate
Patrimoniul antropic imaterial (obiceiuri, legende, etc.)
Existența asociațiilor culturale locale (”Baia Domnilor”, ”Ovidiu Bîrlea”)
Areal de desfășurare de către RPER, a Universității de Vară

Amenințări

Puncte slabe
Reticiența localnicilor la nou
Numărul scăzut al locurilor de cazare
Lipsa unităților de primire turistică cu funcția de
alimentație publică
Lipsa rețelei de canalizare
Lipsa locurilor de muncă

Luând în considerare toate aspectele identificate pe parcursul UdV Bucium, viziunea de dezvoltare turistică a Comunei
Bucium ar putea fi exprimată sub următoarea formă: Dezvoltarea unui turism “slow”, responsabil și sustenabil, pe
baza unui proces participativ și bazat pe comunitate, pe valorificarea valențelor regenerative ale patrimoniului
cultural, deterimand valoare economică pentru comunitate.
Direcții de dezvoltare a turismului în comuna Bucium
- crearea de obiective turistice (de exemplu, așa-numitele case dichisite) și marcarea de tururi tematice (în areale naturale,
în areale antropizate: de exemplu traseul caselor dichisite – care păstreaza elemente de autenticitate, traseul drumurilor
romane, traseul galeriilor de mină, traseul troițelor, traseul aurului, traseul personalităților: Ovidiu Bîrlea, Emmanuel de
Martonne, Ion Agârbiceanu, Gheorghe Șincai etc.);
- crearea de spații pentru vizitare cu bilet de intrare: muzee, colecții etc.;
- crearea de spații pentru activități/ateliere, cu bilet de intrare: atelier de tâmplărie și șindrilă, atelier de croitorie, atelier de
fierarie, producție artizanală de palincă etc.;
- crearea de servicii de alimentație publică de tipul: cuptor de pâine, degustare de produse locale – lactate, carne, legume,
cules și pregatire de produse din fructe de pădure, ciuperci etc.;
- comercializare de suveniruri locale (din lemn, din fier, textile componente ale costumului popular, miniaturi, produse
locale: gem, conserve etc.);
- autogenerarea de evenimente culturale tradiționale, dar și de interes pentru turiștii naționali/internaționali din mediul
urban (de exemplu: colaborarea cu diverși operatori culturali: operă, balet, teatru, creatori de modă, din domeniul
pictuăa/grafică/muzică contemporană, reinterpretari ale valorilor locale: muzică, dans, costum tradițional etc.)
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caiet V

Crearea de noi produse turistice și pachete de servicii turistice
I.Traseul caselor dichisite Traseu și produs turistic
Traseu: Casa Nicolae şi Hortensia Ţandrău, sat Cerbu, nr. 204 - Casa Virginia și Nicolae Doicear, sat Ferești, nr. 72 - Casa
Casa Viorica Guran, sat Bucium Sat, nr. 64 - Casa Maria Fer, sat Bucium Sat, nr. 148 A - Casa Eugenia David, sat Valea
Șesii, nr. 933 - Casa Terezia Jurcă, sat Helești, nr. 379 - Casa Ispas Hebedean, sat Hilesti, nr.1020 - Casa Cornelia Lup, sat
Lupulești, nr. 450 - Casa Angela și Nicolae Bolunduț, sat Poieni, nr. 624-626 - Atelierul de fierărie Ana și Ioan Colda, sat
Poieni, nr. 630 - Casa Aurora Gligan, Valea Stâlnişoarei, nr. 636,
Casa Zorela și Mircea Crăciun, sat Poieni, nr. 661- Colecția Radu Simion Colda, sat Stâlnișoara, nr. 838 - Casa Ana,
Alexandru și Cornelia Bogdan, sat Poieni, nr. 812 (vezi harta, p. 30)
În vederea valorificării patrimoniului matreial din perspectivă turistică, propunem un traseu care să unească cele 12 case ce
au fost declarate ca fiind „Cele mai dichisite”. Identificarea caselor în teritoriu se va face pe baza plăcuței ce o clasifică drept
o „Casa Dichisită”
Pentru a crea acest produs turistic local, marca Bucium, s-au parcurs următorii pași:
casele identificate prin munca interdisciplinară a participanților la Universitățile de Vară RPER au fost marcate prin
așezarea plăcuței care indică faptul că acea casă, este, în fond, un nou obiectiv turistic al locului
Pe lângă acest semn distinctiv, pe parcursul universității de Vară a fost creat un text care să contribuie la promovrea acestui
traseu, text ce urmează a fi amplasat pe un indicator și utilizat în materialele de promovare online și offline.
SUNT O CASĂ DICHISITĂ! CUM MĂ VEI RECUNOAȘTE?
Sunt veche, am peste o sută de ani!
Dar nu stau singură, nu-s părăsită, am oameni mereu alături care au grijă să fiu frumoasă.
Am păstrat ceea ce strămoșii mei au clădit de-a lungul timpului, le consider moșteniri și nu vreau să le
aduc modificări substanțiale.
Sunt gătită frumos, aranjată cu gust și chiar împodobită.
Sunt îngrijită și întreținută, am chiar și curtea curată și aranjată.
Mereu am utilizat și utilizez materiale de costrucție locale și tehnici tradiționale.
Știu să îmbin bine vechiul cu noul.
Eu sunt mândră de mine, știu să îmi păstrez frumusețea, chiar dacă îmbătrânesc!
Nu-i așa că ai vrea să mă întâlnești !?!
Astfel, a fost parcursul drumul de la o simplă casă, la casa devenită obiectiv turistic, care poate atrage turiști pe de o
parte, dar care, în același timp generează mândrie și emoție celui care o deține, contribuind și la aspecte de protecție
și conservare a patrimoniului material buciuman.
În ce privește accesul la obiectivele din cadrul traseului, cu toate că acestea sunt disipate în teritoriu, datorită
infrastructurii rutiere, accesul este unul facil. Drept mijloc de transport se pot utiliza atât mijloace tradiționale, căruță
sau mersul călare cât și mijloace care necesită mai mult efort din partea participanților și anume: bicicleta sau mersul
perpedes. Asemnea traseului „Caselor Dichisite” mai pot fi concepute și alte trasee tematice: Traseul troițelor și crucilor
de drum, Traseul gurilor de mină, etc.

Casa Eugenia David
Valea Șesii, 933
Premiată la Concursul
”Casa cea mai dichisită”
Ediția 2012

Valorificarea și promovarea turistică a patrimoniului material și imaterial al comunei Bucium
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II. Călătorie între legende, aur și oameni Traseu și produs turistic
Traseu: Cluj Napoca – Iara – Valea Arieșului – Abrud – Bucium Șasa – Valea Negrilesii – Baia Domnilor – Ocolire
Vulcoi – Traseu de bandă roșie – Degustare la stână – Cabana Negrileasa – Poiana cu narcise – Bucium Șasa – Abrud
– Valea Arieșului – Iara – Cluj Napoca

Ca urmare a faptului că în Bucium, comunitatea și peisajul sunt
marcate de existența și exploatarea aurului, a fost identificată
necesitatea creării de trasee care se așează în această matrice
care a fost dintotdeauna cea buciumănească.
Astfel, un exemplu de traseu, care poate fi integrat în cadrul
produselor turistice fabricate la nivel național sau internațional a
fost identificat, parcurs și descris pe parcursul edițiilor 2017 și 2018
ale Univresității de Vară RPER și este redat în continuare.
Caracterizare
Zona comunei Bucium împreună cu zona Roșiei Montane au fost
”izvor de aur” pentru multe popoare din cele mai vechi timpuri până
în epoca contemporană. Buciumanii au fost băieși de când se știu.
Aceștia coborau în măruntaiele pământului de unde cu sudoare
extrageauminiereul aurifer cu care făceau troc cumpărând grâne,
țoale și toate cele trebuincioase traiului familiei.

III. Drumul aurului din Bucium Traseu și produs turistic
Traseu: Bucium Poieni – Valea Stâlnișorii – Baia Buciumanilor – Baia Domnilor – Baia Ieruga – Crucea Butura –
Degustare la Baciu Colda (la sălaș) – Traseul se continuă pe langă sălașul Baciului Colda și coboară către Bucium
Poieni
Caracterizare
Când vorbim despre buciumani putem să punem semnul egal între
aceștii locuitori al căror munte reprezentativ este Vâlcoiul cel bogat
în aur. Aur pe care îl extrageau și care le-a schimbat viața dealungul timpului. Vom porni într-o scurtă drumeție spre 3 dintre cele
mai cunoscute mine de unde s-a extras prețiosul metal a cărui
poveste va fi expusă de un ghid de turism autorizat.

caiet IV planșele XV. 1-2

Caracteristicile traseului:
Durata excursiei:aproximativ 13 ore
Lungime traseu pedestru: 15 km
Diferență de nivel cumulată: ~ 960 m
Echipament necesar:
Încălțăminte adecvată zonei montane (teren accidentat,
umezeală), pelerină de ploaie, șapcă/ pălărie de soare
Apă (minim 2 litri/persoană)
Bețe de treking (recomandat)
Puncte tari:
Reîntoarcerea la natură și la valorile satului autentic;
Muzeul Buciumanilor – dovada priceperii buciumanilor în arta
minieritului;
Muntele Vulcoi – izvor ,,nesecat’’ de aur;
Buciumul – tărâm de obărșie al revoluționarilor;
Valoarea peisagistică aparte formată prin antropizarea zonei în
secolele de locuire continuă și prin deschiderile de peisaj
Degustare de produse locale într-un cadru autentic.

Timp de parcurs: 3 h 30 min
Timp pe traseu: 2 h 30 min
Distanta de parcurs: ~ 7 km
Timp de degustări și pauze: 1 h
Diferență de nivel pozitivă: 348 m
Altitudine maxima atinsă: 1158 m
Echipament necesar:
Încălțăminte adecvată zonei montane (teren accidentat,
umezeală), pelerină de ploaie, șapcă/ pălărie de soare
Apă (minim 2 litri/persoană)
Bețe de treking (recomandat)

Program:
9:00 Întîlnire cu ghidul de turism în fața Muzeului Buciumanilor din
Bucium Poieni;
9:10 Baia Buciumanilor
10:30 Baia Domnilor
11:15 Baia Eruga
12:00 Degustare la sălașul Baciului Colda (de șuncă, brânzeturi,
lapte, afumături), prin implicarea familiilor producătoare, într-un
cadru autentic și cu frumoase deschideri asupra peisajului local.
12:30 Sosire la Muzeul Buciumanilor

Concluzia conturată în cadrul UdV Bucium 2017-2018 este că produsul turistic recomandat pentru acest areal se
încadrează în sferea sustenabilității, bazându-se pe abordări de tipul slow turism și pe implicarea comunității în
generarea, susținerea și câștigul obținut în urma comercializării acestuia.
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caiet V

Drumul aurului din Bucium
Traseu: Bucium Poieni – Valea Stâlnișorii – Baia Buciumanilor – Baia Domnilor – Baia Ieruga – Crucea
Butura – Degustare la Baciu Colda (la sălaș) – Traseul se continuă pe langă sălașul Baciului Colda și
coboară către Bucium Poieni

Drumul aurului din Bucium
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