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cuprins I I

preambul
Aderarea României la Uniunea Europeană, în 2007, a coincis cu interesul
analizării contextului cultural național în cadrul european.
Astfel, la cea de-a XV-a ediție a Entretiens du Patrimoine1, eveniment organizat de Ministerul Culturii din Franța, subiectul a fost patrimoniul european,
imaginar, material, natural și construit, sub motto-ul „Uniunea europeană nu
se va putea realiza cu adevărat decât prin cultură, fiecare națiune punând in
valoare diversivitatea si specificul național al patrimoniului său”. Cu acest prilej,
s-a adus în discuție discrepanța percepției și tratării moștenirii culturale, în țările
europene de vest și est2.
Decalajul istoric de 67 de ani, 45 de ani de totalitarism și 22 de ani de tranziție, în
abordarea cu responsabilitate a problemelor patrimoniului românesc, clasat și
mai ales neclasat, devine un subiect grav și urgent. În spiritul acestei ingrijorări
și urgențe, în 2008, a luat ființă la Paris, asociația Rencontres du Patrimoine
Europe-Roumanie – RPER-Fr, cu filiala sa în România RPER-Ro.

Entretiens du Patrimoine, colocviu
european anual; a XV-a ediție a avut
loc la Paris,19-21 martie 2007
1

studiu IPSOS realizat în martie
2007, pentru Ministerul Culturii și
Comunicației din Franța; IPSOS –
companie independentă globală de
cercetare a pieței
2

Tot în 2008, a fost găzduit de către Ambasada României din Franța, simpozionul
”Patrimoine roumain – Patrimoine europeen”, organizat de asociație, eveniment
care s-a bucurat de înaltul patronaj al Academiei Române și de participarea
specialiștilor români și francezi, dintre care menționăm prof. dr. Ionel Haiduc,
conf. dr. Horia Ciugudean, dr. Ioana Bogdan Cătăniciu, prof. dr. Afrodita Iorgulescu, arh. Ștefan Bâlici, arh. Virgil Apostu, arh. Flaviu Barbacaru, architect
en chef Ștefan Mănciulescu și Michel Schulman, președintele AJP - Association
des Journalistes du Patrimoine. Aici a prins contur conceptul Universității de
vară de restaurare de monumente și situri, titlu generic, sub înaltul patronaj
al Academiei Române.
În scurt timp, RPER se califică membră a ICOMOS, Europa Nostra și AJP și
devine promotoarea pe plan național a filosofiei Declarației ICOMOS – Salvarea
spiritului locului, de la Quebec, 4 octombrie, 2008.
În fiecare an, din 2009, Universitatea de Vară - UdV și Atelierele de patrimoniu au programe ce includ conferințe, cursuri și expoziții, acestea din
urmă găzduite la Muzeul Țăranului Român, Muzeul Național Bruckenthal Sibiu,
Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, începând cu pre-cercetarea Drumurilor Romane din Țara Moților pe baza hărților josefine, cu activități didactice
și practice prin care cursanții au fost inițiați și în cercetarea multidisciplinară a
zonei.

preambul I II

Proiectele au întrunit în timp auspiciile Ambasadei Franței în România, ICOMOS internațional, Institul Cultural Român, Uniunea Arhitecților din România,
Ordinul Arhitecților din România, Institutul Național al Patrimoniului și partenerilor științifici, universităților din țară, precum și specialiștilor și cadrelor universitare, dintre care mentionăm, dr. Christof Machat, prof. dr. Vintilă Mihăilescu,
prof. dr. Sabin Adrian Luca, prof. dr. Ioan Piso, conf. dr. arh. Mihai Opreanu,
prof. dr. Alexandru Herlea, conf. dr. Horia Ciugudean, cercetător dr. Ioana Bogdan Cătăniciu, prof. dr. Gheorghe Lazarovici, conf. dr. Florin Fodorean, prof. dr.
Nicolae Cianga.
În aceste peregrinări prin Țara Moților, evidența discrepanței istorice dintre
preocupările cotidiene ale comunităților locale și cele patrimoniale a devenit
frapantă, necesitatea intervenției devenind urgentă.
Inspirați de menirea organizației franceze La Fondation du Patrimoine3, conceptul UdV se conturează ca un model aplicabil în orice comună din țară, cu readucerea în conștiința populației rurale, 40% din populația țării4 și a administațiilor,
a valorii identitare a patrimoniului rural, încă existent și dezvoltarea unui program de repertoriere cu scopul reabilitării sale in situ în tehnici de restaurare,
plasând patrimoniul în viziunea europeană, ca motor economic.
În 2011, UdV, găsește un interes real privind salvarea bogățiilor culturale, în
comuna Bucium, prin deschiderea și implicarea primarului Cornel Napău.
Premergător, prin încheierea unui parteneriat cu primăria, se inițiază un proces
de salvare, restaurare și reconceptualizare a Școlii Vechi din Bucium, amplificându-se conceptul inițial cu programul repertoriu patrimoniu rural al comunei.

La Fondation du Patrimoine,
cu statut de utilitate publică,
subvenționată de Ministerul Culturii
din Franța și de un amplu sistem de
mecenat, are ca scop esențial ”salvarea şi valorizarea patrimoniului rural neprotejat. Case, biserici, poduri,
lavoare, mori, patrimoniu industrial,
mobiliar, natural… toate tipurile
de patrimoniu de proximitate sunt
eligibile pentru acţiunile Fundaţiei.
Alǎturi de Stat şi de principalii actori
ai domeniului, ea ajutǎ proprietarii
publici şi asociativi sǎ îşi finanţeze
proiectele, permite proprietarilor
privaţi sǎ îşi defiscalizeze lucrǎrile în
totalitate sau parţial, şi mobilizeazǎ
mecenatul întreprinderilor”.
Misiunile principale ale Fundaţiei
sunt următoarele: ”sensibilizarea
francezilor la necesarul efort comun
în favoarea patrimoniului naţional;
contribuţia la identificarea edificiilor
şi siturilor ameninţate cu dispariţia ;
suscitarea şi organizarea parteneriatelor între asociaţiile dedicate patrimoniului, autoritǎţile naţionale şi
locale, şi întreprinderile gata sǎ angajeze acţiuni de mecenat ; patriciparea la realizarea de programe de
restaurare ; Favorizarea creǎrii de
locuri de muncǎ şi a transmiterii de
meserii şi de savoir-fair.”. ”Chiar
dacǎ Fundaţia nu îşi interzice, dupǎ
cum îi permitre legea, sǎ intervinǎ
în favoarea monumentelor clasate,
Consiliul de administraţie, încǎ din
iulie 1997, a decis sǎ dea prioritate
patrimoniului neprotejat. Pentru cǎ
acesta este, în mod global, cel mai
expus pericolului.”
sursa: www.fondationpatrimoine.org
3

Studiu ICCV și IES: 75% din
populația mediului rural trăiește în
condiții precare
4

școala veche
Școala Veche Bucium, ”o perlă albă între perle negre”5, edificiu construit în
anii 1884 -1900 de către un arhitect italian necunoscut, este inițial proprietate
privată. Achiziționată de Prefectura județului Alba după 1918, funcționează ca
spital până în 1921, apoi ca primărie a comunei Bucium până în 1935, când
devine școală. În 2004, din cauza degradărilor își pierde funcționalitatea, fiind
predestinată demolării.

referire la practica locală de protejare climaterică a caselor tradiționale
din lemn cu ulei de mașină ars
5

În 2010, Primăria și Asociația RPER-Ro au analizat posibilitățile de reabilitare în tehnici de restaurare tradiționale și reconceptualizarea spațiilor în Centru internațional de studii de arheologie și arhitectură montană, ateliereșcoală de meserii tradiționale și spații de cazare pentru participanții la
activitățile Centrului.

școala veche I III

În cei doi ani de zile, de la inițierea colaborării, au fost realizate mai multe variante de proiect și un studiu patologic. Sub îndrumarea arh. Mihai Opreanu, au
fost efectuate protecții temporare climaterice, un acoperiș provizoriu de tablă
precum și folii transparente la nivelul deschiderilor, ușilor și ferestrelor. Primăria
a asigurat resursele umane și materia primă necesare execuției lucrărilor pentru
structura acoperișului, asociația acoperind diferența costurilor aferente celorlalte lucrări, prin direcționarea de fonduri provenite din donații.
În urma devizelor estimative primite în vederea restaurării, au fost investigate
piste de finanțare nerambursabilă, fiind urmărite participarea la concursuri de
profil, atragerea de parteneri, sponsori și mecenate. De asemenea, RPER
acompaniază și susține instituțiile administrative în vederea atragerii urgente de
fonduri europene.
Realizarea acestui proiect va contribui la revitalizarea economico-socio-culturală
a comunei și a întregii regiuni a Țării Moților, în viziunea europeană, în perspectiva atragerii tinerei generații în zonă prin crearea de locuri de muncă vizând
perpetuarea meseriilor tradiționale și a investitorilor, în privința dezvoltării turismului cultural, în contextul bogăției peisajului natural și cultural al comunei.

comuna Bucium
Parte integrantă din peisajul cultural al Țării Moților6, comuna Bucium, ținută
parcă într-un secret istoric, dezvăluie întreaga bogăție a valorilor sale culturale,
oglindă a victoriilor și vicisitudinilor localnicilor.
Poziționată la o distanță de 43km de Alba Iulia, 30km de Zlatna și 12km de
Abrud, comuna atestată din perioada bronzului7 este alcătuită din 30 de sate
adunate în luncă și de-a lungul văilor sau risipite în zonele de platou: Angheleşti,
Bisericani, Bucium Şasa – reşedinţă de comună, Bucium Sat, Cerbu, Ciuculeşti,
Coleşeni, Dogăreşti, Fereşti, Floreşti, Gura Izbitei, Hileşti, Izbicioara, Izbita,
Jurcuieşti, Lupuleşti, Măgura, Muntari, Petreni, Poiana, Poieni, Stâlnişoara, Valea Abruzel, Valea Albă, Valea Cerbului, Valea Negrilesii, Valea Poienii, Valea
Şesii, Văleni, Vâlcea.

Ioana Bogdan-Cătăniciu: Cultural
Landscape in evolution – ”Țara
Moților” – Ulpianum, proiect de înscriere pe lista UNESCO, Cluj, 2003,
prezentat prin ICOMOS România
la UNESCO și simpozionul ARA în
2004
6

Primăria Comunei Bucium, Consiliul Local Bucium: Planul strategic
de dezvoltare socio-economică al
comunei Bucium, jud. Alba, 2009 –
2013, pag. 7: ”Buciumul este atestat
ca aşezare încă din epoca bronzului, ca urmare a descoperirii de pe
Dealul Vâlcoi a patru inele de buclă
din aur, care datează din această
perioadă şi care se află la muzeul
din Viena”
7

Situată în Munții Metaliferi, comuna este imbrățișată de vârfuri muntoase având
altitudini cuprinse între 950m și 1350m, vârful Corabia, Vâlcoi, Măgulicea,
Curmătura, Suligata, Golianu, Geamăna, precum și de dealurile Frasin, Contu, Negrileasa și Runcu și de rezervațiile naturale, Detunata Goală, Detunata
Flocoasă și Poiana cu Narcise, având ca vecinătăți comunele Ciuruleasa, Roșia
Montană, Lupșa și Mogoș.
comuna Bucium I IV

Dincolo de activitățile ce țin de exploatarea terenurilor arabile, pășunilor,
pădurilor, fânețelor, creșterea animalelor și prelucrarea produselor rezultate,
populația s-a îndeletnicit cu mineritul aurifer încă din Antichitate, până în epocile
modernă și contemporană.
Vestigiile arheologice identificate, vaste galerii romane de exploatare a aurului
și două necropole romane în Munții Vâlcoi și Corabia, drumul roman Calea
Bătrână, tezaurul monetar datând din secolul II, e.n., descoperite pe Dealul
Negrileasa, constituie mărturia oportunităților de amplă cercetare arheologică8.
În secolele XVIII – XIX, buciumanii s-au implicat în mișcările de independență și
cele de unificare națională. Ioana Cristache-Panait, din documente datând din
secolul XVI, evocă localnicii: ”cine cunoaște buciumanii… acela știe că în orice
cauza națională…sângele li se cere, ei își țin de o mândrie de a se putea înșira
între cei dintâi”9

Horia Ion Ciugudean: Landscape
Archaeology in South-West Transylvania: Ancient Gold Mining in
the Bucium - Zlatna Region, New
Europe College GE-NEC Program,
2004 – 2007
8

Ioana Cristache-Panait: Arhitectura
de lemn din Transilvania, Ed. Museion, București, 1992
9

În romanul Șteampuri fără apă a marelui Ovidiu Bârlea și în operele lui Ion
Agârbiceanu, este redată impresionanta frescă a existenței moților, în vâltoarea
istoriei zbuciumate a Transilvaniei.
Evocarea patrimoniului imaginar este marcată de evenimente și plăci memoriale, cu referință la momente istorice și personalități importante ale culturii
naționale: Horea, Cloșca și Crișan, Gheorghe Șincai, Ecaterina Varga – doamna Moților, Andrei Șaguna, Avram Iancu, Ioan Mincu, Emil Dandea, Ion Agârbiceanu, Ovidiu Bârlea10,11.
Ioan Bembea: Patriotul Emil Dandea și vremurile în care a trăit, Ed.
Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca,
2010
10

Risipite în zonele de platou ori apropiate în lungul văilor și lunci, construcțiile
tradiționale, realizate cu predilecție din lemn și piatră, sunt rezultatul creației
meșterilor locali și răspund necesităților, îndeletnicirilor și posibilităților localnicilor. Mărturie a rezistenței acestui tip specific de autarhie salvatoare stă salba
de șuri, bine conservate și întreținute.
”Operele arhitecturii populare – de la casă, biserică, până la cele mai mărunte
construcții trebuincioase gospodăriei și vieții țărănești – la fel ca și mobilierul
și toate obiectele de artă legate de locuință și port, au fost făcute din materiale
fragile și pieritoare: lemn, pământ, cărămidă, stuf, pânză, etc..., având astfel,
prin natura lor, o durată relativ scurtă [...] putem vorbi de continuitate, de o artă
populară națională care și-a păstrat de-a lungul veacurilor trăsăturile ei caracteristice tradiționale”12

Horea (Vasile Ursu Nicola
(1731-1785), Cloșca (Ion Oarga(1747-1785) și Crișan (Marcu Giurgiu (1733-1785), Gheorghe Șincai
(1754-1816), Ecaterina Varga – doamna Moților (1802-1852), Andrei
Șaguna (1809-1873), Avram Iancu
(1824-1872), Ioan Mincu (18521912), Emil Dandea (1893-1969),
Ion Agârbiceanu (1907-1971), Ovidiu Bârlea (1917-1990)
11

Grigore Ionescu: Arhitectura
populară în România, ed. Meridiane,
București, 1970
12

Din păcate, șteampuri, mori de măcinat, joagăre de apă, piue, vâltori, fierării, ateliere de forjat, dulgherie și tâmplărie dispar aproape cu desăvârșire, rămânând
disparate încă in situ cuptoare de pâine funcționale, mori dezafectate și ateliere.
Desigur, există exemplare conservate în prestigioasele muzee rurale.

comuna Bucium I V

Influențele urbane își lasă amprenta asupra arhitecturii vernaculare sacre, inițial
realizată cu aceleași caracteristici tradiționale, excepție făcând troițele presărate
la răscruci de drumuri.
”Motivul acestor pierderi ireversibile rezidă credem, în lipsa perspectivei europene asupra moștenirii culturale, reflectată în lacunele legislației de protecție a
patrimoniului național, precum și în absența unui program de subvenționare a
restaurărilor.”13

Ștefana Bianu: Căutări în registrul
istoriei patrimoniului rural încă existent, Arhitectura, nr. 5, 2011
13

UdV Bucium, ediția I
Din dorința de a schimba percepția cu privire la importanța prezervării patrimoniului rural și de a încuraja demersurile ce țin de identificarea, inventarierea, reabilitarea și promovarea acestei moșteniri culturale în concepția europeană, pe
fondul răspunsului primit din partea comunei Bucium, RPER s-a lansat în organizarea primei ediții a Universității de Vară de restaurare de monumente și
situri sub înaltul patronaj al Academiei Române. Restaurare Școala Veche
și repertoriu patrimoniu rural Bucium.
În vederea identificării şi valorificării corecte a obiectivelor de patrimoniu cultural
din zonă, colaborarea cu administrația locală a jucat un rol determinant. Suportul documentar premergător desfășurării primei ediții a programului UdV, în
perioada 17-27 iulie, a fost asigurat, prin dedicarea Lilianei Duna, reprezentant
al primăriei Bucium care a acompaniat cercetarea in situ, pe tot parcursul său.
În urma activităților practice, s-au realizat identificarea și repretorierea a 71 de
obiecte de patrimoniu rural laic, civil și de tehnică populară, case, şure, ateliere
de fierărie, mori de apă, cuptoare de pâine şi a 13 obiecte de patrimoniu sacru,
biserici, cruci şi troiţe, prin fotografierea lor fișată, înregistrarea GPS și analiza
caracteristicilor morfologice - constructive şi a problemelor de conservare și
utilizare, studiu sintetizat în lista detaliată în partea a doua a prezentului caiet.
Pentru 10 dintre acestea, au fost întocmite și relevee, desene regăsite în cele
46 de planșe atașate.
Tot în cadrul UdV, ediția I, s-a început completarea Fişelor Analitice FAI-M14,
pentru obiectele de patrimoniu care vor intra în lista de cereri de clasare, demers avut în vedere a se realiza după finalizarea lucrărilor de restaurare.

conform Ordinului 2260 din 18
aprilie 2008, privind aprobarea
Normelor metodologice de clasare și
inventarierea monumentelor istorice
14

UdV Bucium, ediția I I VI

epilog
În 2012, UdV Bucium, continuă cu ediția a IIa de studiu, fiind dezvoltat inventarul
și repertoriul obiectivelor de arhitectură vernaculară din zonă, în vederea editării
ulterioare a celui de-al doilea caiet Repertoriu Patrimoniu Rural Bucium. Asemenea ediției precedente, în program sunt incluse dezbateri și conferințe, organizate în colaborare cu primăria Bucium, cu invitați din partea administrației și
comunității locale. În plus, cursanții vor fi inițiați în pregătirea șantierului de restaurare a Școlii Vechi, precum și în restaurarea unei case tradiționale. Aspectul
didactic al UdV are prioritate în structura activităților organizate de RPER, fiind
de importanță majoră dezvoltarea comunității de specialiști în domeniul tehnicilor de reabilitare a patrimoniului rural, al identificării și documentării acestuia
precum și al valorificării sustenabile. În acest sens, dincolo de parteneriatele privind desfășurarea proiectelor punctuale, se urmărește abordarea Universităților
de profil din țară în vederea includerii în structura de învățământ a unor programe de specializare în patrimoniul rural, precum și încurajarea organizării
stagiilor de practică în acest domeniu.
Realizarea lucrărilor de restaurare, care ar conduce la dezvoltarea turismului
cultural rural are ca principal obiectiv generarea de repere locale și ar justifica
urgența integrării acestor proiecte în programe de finanțare nerambursabilă din
fonduri europene. Reabilitările in situ în tehnică de restaurare tradițională pentru
obiectele neclasate se supun unor formalități flexibile, în raport cu rigorile impuse de monumentele istorice, fapt ce facilitează urgentarea intervențiilor. Prin
urmare, demersurile privind clasarea obiectelor restaurate vor fi începute după
finalizarea lucrărilor.
Rolul acestor eforturi concentrate în comuna Bucium este acela de a oferi un
model sustenabil de studiu, intervenție și dezvoltare locală, în acord cu viziunea occidentală contemporană. Sistemul creat aici, poate fi preluat, reprodus
și adaptat la nivel național, în orice comună din țară. Se dorește dezvoltarea
unor platforme de dialog între actorii implicați în dezvoltarea comunelor și mediul academic, prin organizarea de sesiuni de comunicare, dezbateri, conferințe
având ca invitați specialiști și reprezentanți ai administrațiilor. În acest sens, un
demers concret este realizarea Observatorului Rural, în parteneriat cu Uniunea Arhitecților din România și Ordinul Arhitecților din România.
În așteptarea ecoului din partea localnicilor, instituțiilor administrative, partenerilor, mediului academic și mass-media, RPER închină acest proiect conceptului
propus de ICOMOS, privind salvarea spiritului locului.
epilog I VII

01

bucium șasa sat adunat
NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

1

17

CASA PAROHIALĂ ORTODOXĂ

c. 1900

pe fațadă se află o placă memorială cu inscripția ... aici a locuit între anii 1906-1910
scriitorul Ion Agirbiceanu (1882-1963), aici a scris romanul Arhanghelii și nuvelele
Fefeleaga și Melentea
COORDONATE

ALTITUDINE

4615.83700,N 02310.61900,E 737m

NR CRT

NR CASĂ

2

18

DENUMIRE

CASA PROF. EMIL JURCA

DATARE

c. 1900

casa a suferit interventii majore dar păstrează silueta specifică, podeaua si tavanele
originare, din blăni și bârne de lemn, cuptorul de pâine și mobilierul tradițional
a avut şteampuri și moară
COORDONATE

ALTITUDINE

4615.75700,N 02310.55500,E 746m

NR CRT

NR CASĂ

3

29

DENUMIRE

CASĂ. TEMPORAR BISERICA ADVENTISTĂ

DATARE

1920

construită ca locuință, casa a fost cumpărată în 1994 de către comunitatea adventistă
și adaptată necesităților de cult
în prezent este abandonată și în ruină
COORDONATE
4615.77000,N

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

4

30

CASA BULZAN AURORA

c. 1940

ALTITUDINE

02310.44100,E 743m

casa are pivniţă de piatră și parter din bârne de lemn (tehnica Blockbau)
a suferit o extindere
acoperiș cu învelitoare de solzi de tablă
COORDONATE

se află în stare de conservare proastă

4615.77000,N

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

5

36

CASA ARMEANA MOISE

1909

ALTITUDINE

02310.44100,E 736m

casa are pivniţă de piatră și parter din bârne de lemn, tencuite cu pământ pe șipci
plan în L, cu latura lungă ocupată de locuință și cea scurtă de bucătărie și verandă pe
toată lungimea fațadelor spre curte
COORDONATE
4615.74500,N

ALTITUDINE

02310.24300,E 732m

bucium șasa I 01

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

6

53

CASA BORZA

1884

casa inițială, cu bolţi semicilindrice în pivniță a fost extinsă și transformată, în anii ‘40,
în stil Modern
are un corp central (înglobând nucleul vechi), cu acoperiș în 4 ape și 2 aripi dispuse
în L, cu acoperiș în 2 ape. toate cele 3 corpuri au verande cu o rețea deasă de ochiuri
de geam. a avut moară si şteampuri
COORDONATE

este cunoscută și sub denumirea Paris

4615.400,N

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

7

FN

BISERICA ORTODOXĂ TOȚI SFINŢII

1821-1847

ALTITUDINE
02309.924,E

726m

biserica sală cu turn clopotniță pe vest este o construcție din piatră
Ion Agârbiceanu a fost parohul bisericii între anii 1906 și 1910
renovată între 2005-2008
stare de conservare foarte bună

COORDONATE
4615.83400,N

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

8

271

ȘCOALA PRIMARĂ

1872

ALTITUDINE

02310.92400,E 744m

întemeiată de Gheorghe Șincai (1754-1816)
pe fațadă este fixată o placă memorială cu inscripția Aici în școala întemeiată de
Gheorghe Șincai a funcționat ca învățător (1881-84) marele folclorist Ion Pop Reteganul (1853-1903). o placă din marmură precizează că începând cu anul 1995 școala
poartă numele Ion Agârbiceanu
COORDONATE

azi adăpostește o expoziție etnografică permanentă

ALTITUDINE

02

bucium sat sat adunat
NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

9

124

GOSPODĂRIA FER IOAN

c. 1920

ansamblu format din 2 case și anexe distribuite liber pe lot. ambele case au plan
dreptunghiular, pivniță îngropată, din piatră și parter din bârne de lemn (Blockbau)
pridvorul care ocupă ¾ din fațada lungă este vitrat, pe o structură de baghete de lemn
descriind romburi și dreptunghiuri
COORDONATE

este abandonată iar casa principală este în stare de colaps

4615.30600,N

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

10

131

GOSPODĂRIA DANDEA, azi CENAR PETRU ŞI TOMUŞ

1870

ALTITUDINE

02307.62700,E 665m

casă cu plan în U, reunind locuința și dependințe
pivniță de piatră, îngropată și parter din bârne de lemn, tencuit pe șipci și parțial
căptușit cu scânduri verticale. corpul median este ocupat în cea mai mare parte de o
terasă vitrată. acoperiș în 2 ape, cu frontoane la capete și învelitoare de țiglă
gospodăria, care conține și un șopron cu grajd este abandonată iar construcțiile sunt
în stare de colaps

COORDONATE
4615.43000,N

ALTITUDINE

02307.59000,E 758m

bucium sat I 02

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

11

148 A

CASA FER MARIA

1905

casa cu plan dreptunghiular, pivniță-demisol din piatră și parter înalt din bârne are un
târnaț deschis, cu stâlpi strunjiți de lemn
acoperiș în 2 ape
învelitoarea de șindrilă a fost înlocuită cu carton asfaltat
COORDONATE

stare de conservare bună

4615.54500,N

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

12

153

CASA TOMUS FLOAREA

c. 1900

ALTITUDINE

02307.36600,E 654m

casă cu plan dreptunghiular
pivniţă din piatră şi parter din cununi orizontale de lemn (Blockbau). pridvor pe toată
faţada lungă spre curte, cu scară de lemn, perpendiculară, acoperită
învelitoarea de șindrilă a fost înlocuită cu carton ondulat
COORDONATE

stare de conservare bună. nelocuită, în pericol de demolare

4615.57500,N

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

13

159

CASA GURAN VIOREL

c. 1940

ALTITUDINE

02307.30800,E 646m

casă cu plan dreptunghiular alungit
întreaga fațadă lungă spre curte are o galerie de lemn, vitrată, suspendată în consolă
la parterul înalt
acoperiș în 2 ape
COORDONATE

stare de conservare bună

4615.62300,N

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

14

160

GOSPODĂRIA CIAMA LUCIAN

c. 1940

ALTITUDINE

02307.20100,E 648m

casă cu plan dreptunghiular, pivniță îngropată, din piatră și parter din bârne de lemn,
tencuite pe șipci , târnaț pe toată fațada lungă spre curte și acoperiș în 2 ape
fronton înalt, de scânduri
stare de conservare bună
NR CRT NR CASĂ DENUMIRE
									

15

161

TOMA AVRAM KASPROSKI

COORDONATE

ALTITUDINE

COORDONATE

ALTITUDINE

DATARE

c. 1900

casă de colţ, cu 2 faţade spre stradă
plan în L. demisol din piatră şi parter din cununi orizontale de bâne (Blockbau)
acoperiș în 4 ape, cu învelitoarea înlocuită cu tablă

4615.62700,N

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

16

164

CASA GURAN VIORICA

c. 1930

02307.16100,E 650m

casă cu plan dreptunghiular, pivniță îngropată, din piatră și parter din bârne de lemn,
bătute cu șipci, pentru a fi tencuite
târnaț pe toată fațada lungă spre curte, scară scurtă, perpendiculară, acoperită
acoperiș în 2 ape, cu fronton înalt, de scânduri
stare de conservare bună

COORDONATE
4615.63600,N

ALTITUDINE

02307.15000,E 644m

bucium sat I 03

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

17

166

GOSPODĂRIA DANDEA AURORA

c. 1930

gospodărie cu casă şi anexe pe 3 laturi
casă cu plan dreptunghiular, cu latura scurtă spre stradă. demisol din piatră şi parter din zidărie pe structură de lemn (Fachwerck). târnaț închis cu geamuri pe toată
lungimea faţadei spre curte. acoperiș în 2 ape
COORDONATE

stare de conservare bună

4615.62900,N

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

18

lângă166

CRUCE DE DRUM

1802

ALTITUDINE

02307.14400,E 654m

cruce de drum cu brațe terminate polilob
inscripție pe soclu: S-au ridicat această / Sf. Cruce spre mărirea / lui Dumnezeu și
Ono-/ rea acestui popor / din Bucium Sat / 13 Sept. / 1802
este adăpostită de un chioșc poligonal, cu stâlpi strunjiți și acoperiș piramidal
COORDONATE

stare de conservare bună
NR CRT

NR CASĂ

19

4615.63600,N

DENUMIRE

DATARE

BISERICA ORTODOXĂ BUNA VESTIRE

1638

ALTITUDINE

02307.15000,E 644m

biserica sală de zid are turn pe vest, suprapus de o un acoperiș înalt, cu 3 nivele de
galerii
catapeteasma (tâmpla) datează din 1898
în altar, cu ocazia unei restaurări s-a descoperit o pictură databilă 1700
COORDONATE

stare de conservare bună
NR CRT

NR CASĂ

20

4615.68000,N

DENUMIRE

DATARE

ŞCOALA GENERALĂ CU CLASELE I-VIII

c. 1940

ALTITUDINE

02307.20600,E 651m

edificiu cu un corp central, cu 2 nivele încadrat de 2 aripi cu 1 nivel
stare de conservare bună
COORDONATE
4615.60700,N

ALTITUDINE

02307.22200,E 651m

03

cerbu sat răsfirat
NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

21

196

CASA ARDELEAN OLIVIA

c. 1900

casă cu plan în L, cu pivniță de piatră la nivelul solului, parțial locuibilă și parter înalt,
din cununi orizontale de bârne de lemn, netencuite
târnaț din scânduri cu stele traforate și stâlpi cu capitel, din lemn strunjit, pe toată
lungimea fațadelor spre curte. ferestrele termopan sunt montate în vechile ancadramente de lemn în stil clasicist, cu obloane
stare de conservare foarte bună

COORDONATE
4614.83400,N

ALTITUDINE

02306.33000,E 643m

cerbu I 04

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

22

204

CASA ȚANDRĂU NICOLAE

c. 1900

casă cu plan dreptunghiular, cu pivniță de piatră la nivelul solului și parter înalt, din cununi
orizontale de bârne de lemn, tencuite
târnaț din scânduri și stâlpi de lemn strunjit pe fațadele spre curte și scară acoperită, cu schimbare de sens, pe fațada lungă
în afara învelitorii (carton ondulat), casa se păstrează în forma ei originară
COORDONATE

stare de conservare medie

4614.86400,N

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

23

225

GOSPODĂRIA BRĂTEAN LIVIA

c. 1900

ALTITUDINE

02306.33200,E 649m

casă cu plan în L, cu latura lungă la stradă

pivnița de piatră la nivelul solului este parțial locuibilă. parterul este construit din lemn, cu
tencuială modernă. târnaț din scânduri și stâlpi din lemn și scară acoperită spre curte
acoperiș cu învelitoare din solzi de tablă. ferestrele păstrează grilaje decorative din fier forjat provenite dintr-un atelier orășenesc. gospodăria mai conține o fântână și o șură din lemn
COORDONATE

stare de conservare bună
NR CRT

NR CASĂ

24

4614.53700,N

DENUMIRE

DATARE

BISERICA ORTODOXĂ SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIL

c. 1832

ALTITUDINE

02306.45900,E 665m

biserica sală cu turn clopotniță pe vest a fost construită de locuitorii satului și de Mihail Gritta, proprietar de mină din Roșia Montană
în incinta bisericii se află o troiță datată 1893
stare de conservare bună

COORDONATE
4614.64200,N

ALTITUDINE

02306.33200,E 663m

04

ciuculești sat adunat
NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

25

229

CASA BREAZU DAN EUGEN

1900

casă de mari dimensiuni, amplasată la o intersecție de ulițe
pivniță-demisol din piatră și parter înalt, din lemn placat cu scânduri verticale
acoperiș în 4 ape, cu învelitoare din tablă
poartă de zid monumentală, asemănătoare celor din Roșia Montană (cartierul Brazi)
stare de conservare medie
NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

26

235

CASA DANCIU SCURTEA LUCREŢIA

c. 1960

COORDONATE

ALTITUDINE

4615.82900,N 02310.68700,E

744m

COORDONATE

ALTITUDINE

casa relativ recentă preia elemente de tehnică de construcție și din morfologia arhitecturii tradiționale
stare de conservare bună
4615.875,N

02310.714,E

759m

ciuculești I 05

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

27

239

CASA IONUŢ TRAIAN

1964

casă cu plan dreptunghiular
pivniță-demisol din piatră și parter înalt, din lemn placat cu scânduri verticale
casa relativ recentă preia elemente de tehnică de construcție și din morfologia arhitecturii tradiționale
COORDONATE

stare de conservare bună

4615.91900,N

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

28

240

CASA IONUŢ MARIUS

c. 1900

ALTITUDINE

02310.73900,E 769m

casă cu plan dreptunghiular, cu pivniță-demisol din piatră și parter înalt, din bârne de
lemn, tencuite

târnaț din scânduri și stâlpi de lemn pe fațadele spre curte și scară acoperită, cu schimbare de sens, pe fațada lungă
învelitoarea originară, din șindrilă a fost înlocuită cu tablă
COORDONATE

stare de conservare bună

4615.97100,N

ALTITUDINE

02310.75600,E 780m

05

coleșeni sat adunat
NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

29

288

CASA FLOCA MARIA AZI VADAN MARCELA ȘI MACAVEI AXENTE

c. 1900

casă cu plan dreptunghiular, construită din cununi orizontale de bârne, netencuite
acces printr-un pridvor inclus în plan, în dreptul tindei, pe o scară acoperită
păstrează aspectul originar, mai puțin cel al învelitorii (țiglă și carton ondulat în locul
șindrilei)
stare de conservare bună

COORDONATE
4614.58400,N

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

30

299

NEACŞU LEONTINA

c. 1900

ALTITUDINE

02308.47000,E 682m

casă cu plan dreptunghiular, cu gemlâc pe toată lungimea faţadei lungi spre curte
construită din pământ pe structură de lemn (tehnica Fachwerck)
păstrează aspectul originar, mai puțin cel al învelitorii (carton ondulat în locul șindrilei)
azi abandonată, stare de conservare medie
NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

31

307

ȘURA DAVID COLATIN

c. 1940

COORDONATE

ALTITUDINE

4614.69200,N

676m

02308.21400,E

șură de dimensiuni mari, cu plan dreptunghiular. este singura construcție de pe lot și
are acces direct de pe o uliță
construcție din cununi orizontale de bârne se lemn încheiate la colțuri. podul folosit
pentru pâstrarea fânului este ieșit în consolă și are o lucarnă de alimentare
stare de conservare bună

COORDONATE
4614.79600,N

02308.06600,E

ALTITUDINE

671m
coleșeni I 06

06

gura izbitei, izbita și izbicioara sate adunate
NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

32

368

CASA DANCIU, azi NICOARA EUGEN

c. 1900

casă cu fundaţie de piatră şi beci, construcţie de lemn cu târnaţ, acoperiş de şindrilă
prăbuşit pe jumătate
terenul a fost cumpărat recent de un nou proprietar, care este posibil să demoleze
casa
stare de conservare proastă
NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

33

383

CASA IANCU LUCIA

1880

COORDONATE

ALTITUDINE

4614.819,N 02309.373,E

694m

situată în satul Izbicioara, mai sus de Gura Izbitei
casa dreptunghiulară, din cununi orizontale de bârne netencuite, pe soclu de piatră și
cu acoperiș în 4 ape, cu învelitoare de șindrilă se păstrează în forma originară
stare de conservare medie
NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

34

401

CASA CRAINIC PETRU

c. 1930

COORDONATE

ALTITUDINE

4614.800,N 02309.547,E

712m

COORDONATE

ALTITUDINE

parter de piatră, etaj de bârne de lemn, placat cu scânduri verticale
golurile și tencuiala parterului au fost modificate pentru amenajarea actualului magazin
stare de conservare bună

4614.81700,N

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

35

427

FOSTA SCOALĂ PRIMARĂ

1900

02309.40100,E 705m

clădirea scolii primare din Izbita este donația lui Ioan Mincu
placă memorială cu inscripția Pe acest loc a fost casa în care a locuit între anii 18401847 neînfricata luptătoare pentru drepturile buciumanilor, Ecaterina Varga (18021852)
COORDONATE

este dezafectată din anul 2008. stare de conservare bună
NR CRT

36

NR CASĂ

4614.84200,N

DENUMIRE

DATARE

TROIȚĂ

1897

ALTITUDINE

02309.38700,E 707m

troița din Gura Izbitei a fost ridicată în memoria lui Andrei Şaguna (1809-1873)
COORDONATE
4614.826,N

ALTITUDINE
02309.486,E 707m

gura izbitei, izbita, izbicioara I 07

NR CRT

NR CASĂ

37

DENUMIRE

DATARE

BISERICA ORTODOXĂ SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIL

sec. XVIII

biserica sală, cu turn clopotniță pe vest are interiorul acoperit cu calote pe arce
dublouri.
iconostasul datează din 1835-1836 și este opera sculptorului Iosif Bârsan din Rășinari
și a pictorilor Simion Silaghi din Abrud, Anton Simion din Cluj și Dumitru Mitroviz din
București
COORDONATE

monument istoric AB-II-m-B-00239

4614.820,N

ALTITUDINE
02309.434,E 709m

07

lupulești sat adunat
NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

38

450

GOSPODĂRIA CORNELIA LUP

c. 1940

casă amplă, de plan dreptunghiular, cu fațada lungă la stradă. pivniță-demisol de
piatră și parter cu câte 3 compartimente egale, deservite de un târnaț vitrat dispus pe
fațada lungă spre curte. acoperiș în 2 ape, cu console de lemn strunjit la streașină.
gospodăria păstrează cuptorul și şura veche
stare de conservare bună
COORDONATE

pentru detalii, a se vedea planșele I.1 - I.6

4615.141,N

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

39

460

CASA BEMBEA

1903

ALTITUDINE
02311.651,E 771m

casă de mari dimensiuni, tip culă. demisol înalt, din piatră și parter din zidărie pe
structură de lemn (Fachwerk). fațade văruite, cu ferestre terminate în arc semicircular,
alternând cu pilaștri de stucatură. șteampuri dezafectate
a avut moară la demisol. formează un ansamblu cu șura de la nr. 461 cu care
comunică printr-o galerie acoperită din lemn, suspendată în consolă și cu scară în 2
rampe. stare de conservare bună

COORDONATE
4615.17000,N

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

40

461

ȘURA BEMBEA

1880

ALTITUDINE

02311.55700,E 775m

șura de dimensiuni foarte mari preia tipul arhaic de plan al șurilor cu absidă
învelitoarea de șindrilă a acoperișului a fost înlocuită cu tablă
starea de conservare este bună. în prezent, este transformată în locuință
pentru detalii, a se vedea planșele II.1 - II.8

COORDONATE
4615.17000,N

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

41

464

RUINELE CASEI LUPU ANTINOGHEN

1890

ALTITUDINE

02311.55700,E 775m

pivniță cu 2 compartimente acoperite cu bolţi semicilindrice din piatră
gospodăria a avut şteampuri
pentru detalii, a se vedea planșa III.1

COORDONATE
4615.30500,N

ALTITUDINE

02311.43100,E 769m

lupulești I 08

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

42

465

CASA COLDA

c. 1900

casa cu plan în L, cu pivniţă de piatră şi parter din cununi orizontale de lemn (Blockbau) şi pridvor cu stâlpi de lemn pe cele 2 faţade spre curte. feronerie originară la
ferestre
este nelocuită și în curs de ruinare, beneficiind momentan de protecție climaterică
temporară în vederea restaurării
COORDONATE

pentru detalii, a se vedea planșele IV.1 - IV.2

4615.31000,N

ALTITUDINE

02311.42700,E 770m

08

bisericani sat răsfirat
NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

43

511

GOSPODĂRIA CIAMA LUCIAN

c. 1940

face parte dintr-un grup de 3 gospodării izolate. ansamblu format din casă și șopron
casa are plan dreptunghiular, cu pivniță de piatră, îngropată și parter de lemn, tencuit
și pridvor vitrat (cu baghete decorative) inclus în plan. acoperiș în 4 ape, cu învelitoare de tablă, în locul șindrilei
COORDONATE

stare de conservare bună

ALTITUDINE

4617.14500,N 02309.50600,E 797m

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

44

516

GOSPODĂRIE

c. 1920

casa are plan dreptunghiular, cu pivniță de piatră, îngropată și parter de lemn, cu
târnaț închis cu geam. acoperiș în 4 ape, cu învelitoare ce tablă. anexele au o
structură asemănătoare, dar dimensiuni mai mici
gospodărie izolată şi părăsită. ansamblu format din casă, bucătărie de vară, cuptor și
șopron. păstrează mobilierul original
COORDONATE

stare de conservare medie
NR CRT

45

NR CASĂ

4617.22700,N

DENUMIRE

DATARE

BISERICA ORTODOXĂ

sec. XVIII

ALTITUDINE

02309.47900,E 826m

biserică-sală cu turn clopotniță pe vest, cu acoperiș baroc
serviciul religios se face ocazional
în incintă se află o cruce comemorativă de piatră de la începutul secolului al XIX
COORDONATE
4617.42800,N

ALTITUDINE

02309.26800,E 879m

bisericani I 09

09

poieni sat adunat
NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

46

568

GOSPODĂRIA BOCIOC, CU MOARĂ

c. 1900

casa și anexele (șoproane, cuptor, magazii) formează un careu în jurul unei curți
pavate cu pietre de râu
moara este instalată în încăperea nordică a casei. în pivnița-demisol se păstrează
mecanismul ce era acționat de o roată hidraulică fixată pe fațada de nord a casei și
care era pusă în mișcare de o aducțiune (se păstrează urmele albiei)

COORDONATE
4615.11400,N

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

47

582

ŞURA ABSIDATĂ

c. 1850

ALTITUDINE

02311.85800,E 773m

șură cu plan dreptunghiular, absidat pe latura nordică
construcţie din cununi orizontale de lemn, cu acoperiş cu pantă abruptă şi învelitoare
de şindrilă
pentru detalii, a se vedea planșele V.1 - V.3

COORDONATE
4615.14200,N

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

48

585

CASA MARCUSIU OCTAVIAN

1930

ALTITUDINE

02312.00700,E 782m

casă cu pivniţă de piatră şi parter din cununi orizontale de lemn (Blockbau)
ilustrează folosirea tehnicilor tradiţionale de construcţie până în perioada modernă
COORDONATE
4615.07300,N

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

49

586

GOSPODĂRIA JURCA EUGEN, azi NARITA MARCEL

c. 1900

ALTITUDINE

02311.99300,E 790m

gospodărie cu păstrăvărie
casă cu plan în L, cu târnaţ inchis, pe cele 2 laturi spre curte. pivniţă din piatră, parter
din bârne orizontale de lemn (Blockbau). păstrează vatra, mobilier şi inventar mobil
originar. cuva păstrăvăriei este placată cu bârne din lemn. 2 șoproane, gard și poartă
acoperită, din lemn. stare de conservare bună
pentru detalii, a se vedea planșele VI.1 - VI.4
NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

50

595

ŞURA CRAZNIC ZENU

c. 1900

COORDONATE

ALTITUDINE

4615.05600,N 02311.99300,E

783m

COORDONATE

ALTITUDINE

șura se află pe lotul învecinat cu școala veche, la est. construcție din cununi orizontale de bârne lemn, și acoperiș în 4 ape, cu învelitoare de carton ondulat în locul
șindrilei
nu este folosită și întreținută (moștenitorii proprietarului nu locuiesc în Bucium). stare
de conservare medie
pentru detalii, a se vedea planșele VII.1 - VII.4

4615.03300,N

02311.95800,E 788m

poieni I 10

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

51

598

ATELIER DE FIERĂRĂRIE IANCU FELICIA

c. 1930

clădirea prismatică, monocelulară, dispusă pe latura dinspre stradă a lotului
are 2 fațade vitrate, zidărie de cărămidă și acoperiș în 2 ape. păstrează forja și ustensile de profil
lângă, atelier, în curte, se păstrează instalația de potcovit cai și vite (strunga de lemn)
stare de conservare bună
NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

52

601B

ŞCOALA VECHE BUCIUM POIENI

c. 1900

COORDONATE

ALTITUDINE

COORDONATE

ALTITUDINE

clădire amplă, cu caracter de reprezentare, construită după proiectul unui arhitect italian. a fost cumpărată după 1918 de către Prefectura Alba și a funcționat ca
spital, primărie (1921-1935) și din 1935, ca școală. a fost dezafectată după 1990 și
prevăzută pentru demolare. în prezent, clădirea beneficiază de protecție climaterică
temporară, în vederea restaurării și reconceptualizării
pentru detalii, a se vedea planșele VIII.1 - VIII.6

4615.03300,N

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

53

601

BISERICA ORTODOXĂ INĂLȚAREA DOMNULUI

1711

02311.95800,E 788m

biserică sală cu turn clopotniță pe vest. formează un ansamblu cu casa parohială,
troița din 1899 și cimitirul
tâmpla de lemn este sculptată și pictată în stilul de tranziție de la Baroc la Neoclasic, la mijlocul secolului al XIX-lea. în incinta bisericii (lângă capela nouă) a fost
transferată și o cruce de drum, donată de comunitatea greco-catolică, în 1880
restaurată în 1974-1978. stare de conservare foarte bună
NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

54

602

CRUCE DE DRUM (SOCLU)

1880

COORDONATE

ALTITUDINE

4614.87900,N

801m

02312.03100,E

soclul crucii de drum transferată în incinta bisericii se păstrează pe amplasamentul
său originar, lângă casa cu nr. 602, pe dreapta drumului
monolit de gresie cu inscripție cu caractere latine minuscule, greu lizibilă
COORDONATE
4616.93600,N

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

55

618

CASA BOLUNDUŢ ŞTEFAN

1905

ALTITUDINE

02312.01100,E 793m

casă cu pivniță-demisol din piatră, parter din cununi orizontale de bârne de lemn,
netencuite și acoperiș în 2 ape
acces printr-un pridvor cu 3 arcade, conținut în planul casei
stare de conservare medie
pentru detalii, a se vedea planșele IX.1 - IX.5

COORDONATE
4614.85800,N

ALTITUDINE

02312.07600,E 793m

poieni I 11

10

valea abruzel sat adunat
NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

56

671

GOSPODĂRIA JURCA VIORICA SIDONIA

c. 1930

casă cu plan în L este dispusă pe latura din spate a curții. construcția de lemn
pe pivniță de piatră conține locuința și un atelier, precum și acoperiș în 2 ape, cu
streașina sprijinită pe console de lemn strunjit
accesul la încăperi se face de pe un pridvor (târnaț) perimetral, cu parapet și stâlpi de
lemn, căruia îi corespunde una dintre cele 4 ferestre ale fațadei
COORDONATE

stare de conservare bună

4615.67300,N

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

57

683

GOSPODĂRIA JIAN MARIA

1903

ALTITUDINE

02307.91200,E 665m

casă de dimensiuni mici, cu plan dreptunghiular, construită din bârne de lemn
fațada scurtă este dublată de un târnaț închis cu geamuri. gospodăria mai conține o
șură și un șopron construite din lemn
stare de conservare medie

COORDONATE
4615.81000,N

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

58

690

CASA ACHIM EUGEN

1908

ALTITUDINE

02308.13600,E 671m

casa, de plan dreptunghiular, are pivniță-demisol de piatră și parter de lemn, acoperit
cu tencuială modernă
pridvorul vitrat, dispus într-un colț al planului sprijină pe o pilă de zidărie
pe sub acesta se face accesul la pivniță
COORDONATE

stare de conservare medie
NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

59

lângă 692

GOSPODĂRIA VADAN

4615.97300,N

ALTITUDINE

02308.49900,E 687m

DATARE

casa, de plan dreptunghiular, are pivniță-demisol de piatră și parter din bârne de
lemn, netencuite. anexele, șură și șopron din bârne masive de lemn, cu pod ieșit în
consolă pieziș, sunt dispuse în L
la târnațul ce subîntinde fațada lungă se urcă pe o scară acoperită, cu schimbare de
sens. învelitoarea originară a fost înlocuită cu carton ondulat
COORDONATE

stare de conservare bună

4615.99400,N

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

60

697

GOSPODĂRIE CIAMA SILVIA

1920

ALTITUDINE

02308.61500,E 688m

casa, de plan dreptunghiular, are pivniță-demisol de piatră și parter din bârne de lemn
fațadele au fost tencuite în anii ’70. învelitoarea originară a fost înlocuită cu tablă
șura din bârne masive de lemn se păstrează în forma originară
stare de conservare bună

COORDONATE
4615.99800,N

ALTITUDINE

02308.74700,E 693m

valea abruzel I 12

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

61

698

CASA COSMA GHEORGHE ȘI RUS AURORA

1909

locuință temporară, casa, de plan dreptunghiular, are pivniță de piatră, parter din
bârne de lemn și acoperiș cu fronton înalt, de scânduri cu învelitoare de tablă.
un târnaț de lemn, ieșit în consolă și închis cu geamuri subîntinde fațada scurtă spre
stradă și cea laterală, unde are acces pe o scară acoperită
COORDONATE

stare de conservare medie

4615.99900,N

ALTITUDINE

02308.74700,E 694m

11

valea albă sat adunat
NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

62

737

CASA COLDA IUDITA

1900

casă cu pivniță-demisol din piatră și parter din bârne de lemn, netencuite
târnaţ închis cu geam, acoperiș în 2 ape, cu panta transformată și învelitoarea
înlocuită cu carton ondulat. Stare de conservare bună
se intră din şosea, prin curtea casei nr. 729
COORDONATE

stare de conservare bună

4615.24600,N

ALTITUDINE

02312.31200,E 799m

12

valea negrilesii sat adunat
NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

63

817

GOSPODĂRIA LASLĂU EVA ȘI NICOLAE

1910

inițialele numelui proprietarului LN sunt desenate în pavajul curţii cu pietrele de
cremene de la cele 24 de săgeți ale fostelor șteampuri
COORDONATE
4614.58000,N

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

64

817

MOARA LASLĂU

1910

ALTITUDINE

02312.47700,E 831m

moară acționată hidraulic, printr-o aducțiune ce punea în mișcare și fostele șteampuri
construcția din bârne orizontale de lemn, păstrează inventarul tehnologic complet
stare de conservare medie, posibilă reabilitatre
COORDONATE
4614.59200,N

ALTITUDINE

02312.49400,E 832m

valea negrilesii I 13

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

65

828

CASA JURCA MARIA și TRUȚĂ LUCIA- MENDAL

1900

casă de mari dimensiuni, dispusă cu latura lungă la stradă, cu pivniță de piatră, parter
de lemn și acoperiș în 2 ape, cu streșini sprijinite pe console din lemn strunjit
fațadele sunt placate cu scânduri verticate; fațada principală a fost tencuită în anii 70
stare de conservare bună

COORDONATE
4614.58300,N

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

66

829

CASA LUPU MARIA

1900

ALTITUDINE

02312.68900,E 847m

casă cu plan dreptunghiular, construită din lemn pe soclu de piatră și acoperiș înalt, în
4 ape, dispusă în interiorul lotului, ilustrează un tip arhaic de locuință. învelitoarea de
șindrilă a fost înlocuită cu tablă
are 2 încăperi cu o tindă la mijloc, cu acces pe o scară perpendiculară, acoperită
COORDONATE

stare de conservare medie

4614.58000,N

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

67

854

GOSPODĂRIA FRANÇOISE HEIDEBROKE

1859

ALTITUDINE
02312.7700,E 850m

casă de mari dimensiuni, cu plan în L, reabilitată în ultimul deceniu, cu respectarea
morfologiei și materialelor de construcție tradiționale
dintre anexe se păstrează o șură cu grajd, cu acces din drum
stare de conservare foarte bună

COORDONATE
4614.53800,N

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

68

859

HANUL URSITA

2000

ALTITUDINE
02313.050,E 870m

ansamblu de clădiri care reconstituie și interpretează morfologia și materialele de
construcție tradiționale
COORDONATE
4614.530,N

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

69

860

CASA SIMON - 6 FRAȚI, azi COSMA NICOLAE

1850-1875

ALTITUDINE
02313.055,E 870m

casă cu plan dreptunghiular, 2 încăperi cu acces separat, dintr-un pridvor cu arcade,
încadrat de 2 cămări. construcție din bârne orizontale de lemn, tencuite cu pământ pe
popi. soclu și pivniţă de piatră (sub încăperea vestică). celelalte faţade au câte o fereastră
dreptunghiulară, prevăzută cu grilaje de feronerie artizanală. acoperişul în 4 ape s-a prăbușit
în iarna 2000.
este în curs de reamplasare, pe același lot
COORDONATE

pentru detalii, a se vedea planșele X.I - X.7

4614.49300,N

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

70

877

CASA ERGO ALEXANDRU

c.1930

ALTITUDINE

02313.05900,E 874m

poarta prezintă particularitatea unui semn minier strunjit în lemn
COORDONATE
4614.21800,N

ALTITUDINE

02312.84300,E 926m

valea negrilesii I 14

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

71

883

CASA TONTEA, azi GERMAN SILVIA

c.1930

nelocuită, stare de conservare medie
COORDONATE
4614.16700,N

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

72

FN

SURA ABSIDATĂ A FOSTEI STÂNE SAIVAN

c.1900

ALTITUDINE

02312.86700,E 927m

abandonată
stare de conservare foarte proastă
COORDONATE
4614.14800,N

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

73

745

CASA ABRUDEANU MARIOARA

1910

ALTITUDINE

02312.84500,E 932m

casă amplă, cu plan în L. pivniță-demisol din piatră și parter înalt din bârne orizontale
de lemn. târnaț cu scară acoperită, suspendat pe ambele fațade spre curte. acoperiș
în 4 ape. șură de lemn pe latura dinspre drum a lotului
nelocuită, stare de conservare medie, în proces de ruinare
a aparținut Mariei Costinaș, mama folcloristului Ovidiu Bârlea
COORDONATE
4614.21800,N

NR CRT

NR CASĂ

74

DENUMIRE

DATARE

TROIȚĂ

1920

ALTITUDINE

02312.94300,E 918m

cruce de lemn, cu brațele conținute într-un disc și acoperiș conic din șindrilă
COORDONATE
4614.61600,N

NR CRT

NR CASĂ

75

DENUMIRE

DATARE

CRUCEA DE LA FEREDEU

1800

ALTITUDINE

02312.86900,E 856m

crucea de la Feredeu este situată pe drumul spre Negrileasa. în ziua de Ispas se face
ieșirea localnicilor la cruce, pentru sfinţire. este şi un izvor la baza crucii, despre care
se spune ca are puteri miraculoase
cruce de piatră cu capetele brațelor polilobe, așezată pe un soclu monolit
COORDONATE

este protejată de un acoperiș recent, pe țevi metalice
NR CRT

76

NR CASĂ

4614.48400,N

DENUMIRE

DATARE

TROIȚA DE LA BUTURĂ

1920

ALTITUDINE

02314.05700,E 1185m

situată la baza muntelui Vâlcoi, pe drumul care leagă vechea mină de ferma baciului
Colda
este refăcută fidel după vechea cruce
COORDONATE
4613.90000,N

ALTITUDINE

02311.74300,E 1086m

valea negrilesii I 15

13

valea șesii sat adunat
NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

77

927

ŞURA GOSPODĂRIEI MORAR DUMITRU

1900

șură de mari dimensiuni, construită din cununi orizontale de bârne de lemn legate la
colțuri
stare de conservare medie
COORDONATE
4616.28900,N

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

78

933

CASA BOJAN CONSTANTIN

1900

ALTITUDINE

02310.53100,E 772m

casă cu plan dreptunghiular, construită din cununi orizontale de bârne de lemn, netencuite, pe soclu de piatră. târnaț din scânduri și stâlpi pe toată lungimea fațadelor
spre curte. a fost extinsă cu un corp dispus în L
în afara învelitorii (solzi de tablă în locul șindrilei), casa se păstrează în forma ei
originară
COORDONATE

stare de conservare medie

4616.32100,N

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

79

936

CASA DAVID EUGENIA ŞI FLOCA

1880

ALTITUDINE

02310.54500,E 775m

casă cu plan în L, cu pivniță de piatră la nivelul solului și parter înalt, din cununi orizontale de bârne de lemn, netencuite. târnaț din scânduri și stâlpi de lemn strunjit pe
toată lungimea fațadelor spre curte
în afara învelitorii (carton ondulat și tablă în locul șindrilei), casa se păstrează în
forma ei originară
COORDONATE

stare de conservare bună

4616.32900,N

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

80

946

CASA MACAVEI IOAN

c. 1930

ALTITUDINE

02310.55300,E 775m

casă cu plan dreptunghiular, construită din cununi orizontale de bârne de lemn, netencuite, pe soclu de piatră. pivniță parțial îngropată. târnaț din scânduri și stâlpi pe
toată lungimea fațadelor spre curte
în afara învelitorii (tablă peste șindrilă), casa se păstrează în forma ei originară
COORDONATE

stare de conservare proastă

4616.37600,N

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

81

958

CASA DAVID SOFIA

c. 1920

ALTITUDINE

02310.47500,E 680m

casă cu plan dreptunghiular, construită din bârne de lemn, tencuite, pe soclu de
piatră. târnaț din scânduri și stâlpi cu acces pe o scară cu acoperiș în 2 ape, perpendicular pe cel al casei
acoperiș în 2 ape, cu învelitoare din țiglă
stare de conservare bună

COORDONATE
4616.47000,N

ALTITUDINE

02310.69000,E 787m

valea șesii I 16

NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

82

993

CASA DAVID IOAN (MARIA)

c. 1900

casă cu plan dreptunghiular, cu pivniță de piatră la nivelul solului și parter înalt, din cununi
orizontale de bârne de lemn, netencuite
târnaț din scânduri și stâlpi de lemn pe jumătate din fațada spre drum, cu acces pe o scară
acoperită dispusă lateral, în prelungirea fațadei
în afara învelitorii (carton ondulat în locul șindrilei), casa se păstrează în forma ei originară
COORDONATE

stare de conservare medie

4616.76100,N

ALTITUDINE

02310.96700,E 833m

14

muntari sat răsfirat
NR CRT

NR CASĂ

DENUMIRE

DATARE

83

1011

GOSPODĂRIA NICOLA ŞTEFAN

1930

gospodărie amplă, izolată
ansamblu format din casă, șură și grajduri
soclu de piatră, construcție din cununi orizontale de lemn, netencuit, acoperișuri în 2
ape
COORDONATE

stare de conservare bună

4616.61300,N

15

valea cerbului sat răsfirat
NR CRT

84

NR CASĂ

ALTITUDINE

02309.39000,E 777m

DENUMIRE

DATARE

OBELISC

1838

ridicat în 1838, cu ocazia inaugurării drumului public Zlatna-Abrud, în cinstea
împăratului Ferdinand I al Austriei (1835-1848) și a constructorilor
obelisc cu coronament cubic decorat cu simboluri miniere
monument istoric AB-III-m-B-00411

COORDONATE
4613.579,N

ALTITUDINE
02308.414,E 923m

valea cerbului I 17
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450 lupulești gospodăria cornelia lup
plan de situație

I.1

450 lupulești gospodăria cornelia lup. șura cu grajd
plan. elevație sud. elevație vest

I.2

450 lupulești gospodăria cornelia lup. șura cu grajd
plan șarpantă. secțiune longitudinală. secțiune transversală

I.3

450 lupulești gospodăria cornelia lup. șura cu grajd
elevație nord. elevație est

I.4

450 lupulești gospodăria cornelia lup. șura cu grajd
detaliu șarpantă

I.5

450 lupulești gospodăria cornelia lup
cuptor șapte pâini. suport covată. furcă

I.6

460-461 lupulești gospodăria familiei bembea
plan de situație

II.1

460-461 lupulești gospodăria familiei bembea
plan demisol casă tip culă și plan parter șură

II.2

460-461 lupulești gospodăria familiei bembea
plan parter casă tip culă și plan etaj șură

II.3

460-461 lupulești gospodăria familiei bembea
elevație vest

II.4

460-461 lupulești gospodăria familiei bembea
elevație casă sud. secțiune corp de legătură. elevație șură sud

II.5

460-461 lupulești gospodăria familiei bembea
elevație casă est. elevație casă nord

II.6

460-461 lupulești gospodăria familiei bembea
cuptor demisol elevații. detaliu stâlp târnaț - șură

II.7

460-461 lupulești gospodăria familiei bembea
poarta de intrare în curte, elevație interioară

II.8

464 lupulești ruinele casei lupu antinoghen
plan. vedere vest

III.1

465 lupulești casa colda
elevație vest. elevație nord. plan

IV.1

465 lupulești casa colda
elevație sud. elevație est

IV.2

582 poieni șură absidată
elevație est. secțiune logitudinală. plan

V.1

582 poieni șură absidată
elevație vest. elevație nord

V.2

582 poieni șură absidată
detalii constructive cunună

V.3

586 poieni gospodăria eugen jurcă
plan de situație

VI.1

586 poieni gospodăria eugen jurcă
elevație vest. elevație sud. plan

VI.2

586 poieni gospodăria eugen jurcă
tâmplărie geam. detalii constructive

VI.3

586 poieni gospodăria eugen jurcă
detalii mobilier

VI.4

595 poieni șura craznic zenu
schiță perspectivă

VII.1

595 poieni șura craznic zenu
elevație est. elevație sud. plan

VII.2

595 poieni șura craznic zenu
elevație vest. elevație nord

VII.3

595 poieni șura craznic zenu
detaliu oblon

VII.4

601B poieni școala veche
plan parter. plan etaj

VIII.1

601B poieni școala veche
elevație nord. elevație vest. elevație sud. elevație est

VIII.2

601B poieni școala veche
patologie - elevație nord. elevație vest. elevație sud. elevație est

VIII.3

601B poieni școala veche
propunere - plan parter. plan etaj

VIII.4

601B poieni școala veche
plan mansardă

VIII.5

601B poieni școala veche
detalii prispă

VIII.6

618 poieni casa bolunduț ștefan
plan de situație

IX.1

618 poieni casa bolunduț ștefan
elevație est. elevație sud. plan parter

IX.2

618 poieni casa bolunduț ștefan
elevație vest. plan demisol

IX.3

618 poieni casa bolunduț ștefan
secțiune. plan șarpantă

IX.4

618 poieni casa bolunduț ștefan
detaliu arcadă. detaliu talpa casei

IX.5

860 valea negrilesii casa simon
plan proprietate - după plan cadastru

X.1

860 valea negrilesii casa simon
secțiune transversală. secțiune longitudinală. plan parter. plan pivniță

X.2

860 valea negrilesii casa simon
elevație nord. elevație vest. elevație sud. elevație est

X.3

860 valea negrilesii casa simon
schiță axonometrică

X.4

860 valea negrilesii casa simon
detalii constructive târnaț

X.5

860 valea negrilesii casa simon
detalii tâmplărie

X.6

860 valea negrilesii casa simon
detalii tâmplărie

X.7

