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Atelierul de șindrilă

La solicitarea RPER, în iarna 2015-2016 meșterul Vișa a confecționat 4500 de şindrile care au fost folosite la reabilitrea 
acoperişului casei Doicear din cătunul Ferești, premiată în cadrul concursului „Casa cea mai dichisită”, ediția 2013, ca şi la 
scara reconstituită a casei Colda, reabilitată de RPER în perioada 2011-2015.

caiet VI2

Şindrila, învelitoarea tradiţională a acoperişurilor din Bucium, a devenit astăzi o raritate, ca şi oamenii care mai ştiu să o 
confecţioneze. Meşterul Petru Vişa, din cătunul Hileşti și-a reactivat atelierul de șindrilit cu ocazia UdV Bucium 2015, la 
rugămintea RPER de a transmite tinerilor cursanţi ceva din tainele acestei meserii, pe vremuri una din ocupațiile principale, 
de strictă specializare, din zona Munților Apuseni.



Atelierul de șindrilă 3

În cadrul ediției din 2019 a UDV Bucium, în atelierul amenajat de meșterul Petru Vișa în curtea rudelor sale, 
Alina şi Claudiu Bembea din Văleni, cursanții au deprins toate operațiunile specifice șindrilitului și au 
produs, fiecare, câte o șindrilă finisată. 

Proces tehnologic tradițional de 
producere a șindrilei în Bucium, 
explicat de meşterul Petru Vișa

4. Meșterul ia apoi mezdreaua (rindeaua) și degroșează 
treptat scândurica, întorcând-o pe toate părțile, până se ajunge 
la o suprafață netedă, dar fără a secționa fibrele lemnului, de a 
căror integritate depinde calitatea șindrilei de a fi impermeabilă.

3. Fiecare scândurică se fixează în cal (scaunul de lemn al 
meșterului șindrilar) care este prevăzul cu o menghină a cărei 
parte superioară seamănă cu un cap de cal și care se strânge 
printr-un sistem de pârghii acționat cu o pedală, imobilizând 
scândurica la unul din capete.

5. Urmează horjitul, adică săparea unui cant 
longutudinal pe cotorul fiecărei scândurele, prin 
care șindrilele se fixează una într-alta. Horjul, 
cu cele două capete tăioase curbate este 
considerat de meșterul Vișa instrumentul cel 
mai greu de mânuit, necesitând precizie, forță și 
răbdare.

Ca urmare a UDV Bucium 2019, meșterul Petru Vișa a decis să păstreze în funcțiune atelierul de șindrilă pe tot parcursul 
anului pentru ca tinerii localnici să poată deprinde și produce șindrila atât de necesară pentru șantierele de reabilitare a 
caselor din Bucium, ateliere inițiate sau inspirate de RPER. Pentru continuarea atelierului de șindrilă în cadrul UdV 2020-
2021, RPER a obținut o nouă finanțare de la OAR, prin Timbrul Arhitecturii.

2. Butucul se așează vertical pe sol; 
toporul (sau barda) se potrivește cu lama 
pe raza butucului și se lovește cu maiul, 
crăpând lemnul în lungul fibrei, pe toată 
înălțimea.Crăparea continuă radial, iar 
scândurelele cu secțiune triunghiulară 
astfel obținute (viitoarele șindrile) trebuie 
să fie cât mai subțiri.

1. Copacul potrivit pentru șindrilă este bradul, molidul 
sau pinul cu o vârstă de 50-60 de ani, crescut lent, pe 
versanții umbriți, fără deformări, deci cu fibra dreaptă. 
Se taie atunci când este gol de sevă, în lunile reci - ce 
conțin în nume litera „r” - folosind un firez (fierăstrău) 
mânuit de două persoane. Trunchiul se taie, apoi, tot 
cu firezul, în butuci lungi de 42 cm. 

6. Şindrla se leagă în pachete egale şi se lasă la uscat înainte 
de a se monta pe acoperiş.



4 caiet VI

Repertoriu rural Bucium. Cerceii buciumănești

PLANŞELE XXIV-XXVIII

Cerceii în formă de strugure aduși din Tirol de bijutierii din Abrud în 
a doua jumătate a secolului al XVIII-lea au avut mare căutare și 
printre femeile din Bucium. Peste un secol, pe la 1850, în 
atelierele aurarilor Vienezi, stilul Biedermeier se manifesta în 
somptuoase perechi de cercei voluminoși, ovali, cu o nestemată 
mare la mijloc, înconjurată de o corolă de nestemate mai mici. 
Cum drumurile la Viena erau frecvente pentru minerii aurari din 
Bucium, căci acolo se schimba cel mai profitabil aurul, aceste 
podoabe au pătruns în moda buciumancelor, preferată fiind 
varianta de cercei cu rubin înconjurat de turcoaze.

Bijutierii din Abrud, mai întâi mijlocitori ai comerțului cu cercei 
vienezi, și-au creat propriile modele, derivate din acest prototip, 
individualizându-le după dorința comanditarilor.  A fost sintetizată 
astfel o specie distinctă în arta bijutierilor - cerceii buciumănești -  
parte integrantă a costumului tradițional femeiesc. ”Bine, curat și 
chiar luxos îmbrăcată, cu cămașa alba și bufantă la mâneci, cu 
catrință de mătase cusută cu fir în față, purtând la piept un cojoc 
artistic lucrat cu fir, iar pe cap o maramă de mătase scumpă, cu flori 
și în urechi cercei grei de aur… femeia română de la Bucium este o 
adevărată podoabă a munților.”, scrie, în 1927 Ioan Rusu-
Abrudeanu.
Poveștile celor câteva perechi de cercei buciumănești păstrate 
până astăzi se întind pe 5-6 generații, contribuind la identitatea 
distinctă a Patrimoniului Rural Bucium.
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Proiecte la cererea localnicilor

Casa Bogdan. Amenajare interioară, creare acces suplimentar la mansardă, schimbare învelitoare

6 caiet VI

Familia Zorela și Mircea Crăciun, deținători ai Premiului pentru cea 
mai bună renovare a unei case tradiționale la Concursul ”Casa cea 
mai dichisită” ediția a III-a (2014) a solicitat sprijinul RPER în 
identificarea unor soluții arhitecturale de minimă intervenție pentru: 
amenajare interioară, remanierea accesului existent (exterior) la 
mansardă și crearea unui acces secundar în interior și înlocuirea 
învelitorii actuale de șindrilă.

Construită pe la 1880, casa a fost cumpărată în 
anul 1977 de părinții Zorelei, Ion și Rafaela 
Bogdan, reveniți în Bucium după aproape două 
decenii de viață la oraș (Cluj). Zorela și soțul său, 
Mircea Crăciun au reabilitat casa în anul 1985, 
încercând să păstreze cât mai mult din substanța 
sa istorică. Spațiul locativ a fost mărit prin 
mansardare în volumul podului iar învelitoarea 
acoperișului a fost refăcută din șindrilă. Fiind însă 
prelucrată mecanic, șindrila s-a dovedit a fi lipsită 
de fiabilitate și, încurajați de reactivarea atelierului 
meșterului Petru Vișa, stăpânii se gândesc să 
comande șindrilă prelucrată manual, pentru noua 
învelitoare.

PLANŞELE I-II
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Casa Gligor. Reabilitare, extindere remaniere târnaț, amenajare interioarăşi 

Actualii proprietari, Viorica, Mihaela și Horia Gligor, au cerut sprijinul 
RPER pentru a găsi cele mai bune soluții prin care casa părinţilor, 
respectiv a bunicilor lor să fie salvată, reabilitată și adaptată 
standardelor actuale de locuire, păstrându-i-se, însă, caracterul 
tradiţional. Starea precară a casei și îndeosebi a vechiului târnaț a 
reclamat declanșarea lucrărilor de intervenție de urgență, la care, 
cursanții UdV Bucium au participat efectiv și în efectiv complet, sub 
îndrumarea d-lui Dionisie Bolunduțu, meșter local, familiarizat cu 
tehnicile tradiționale de construcție. În paralel, a fost actualizat 
releveul realizat în cadrul UdV 2014 și au fost proiectate variante de 
remaniere a târnațului, de mobilier și de amenajare interioară.

Proiect de amenajare a unui 
atelier permanent de șindrilit tradițional

Vechiul atelier de tâmplărie, anexă a casei Gligor este una 
dintre ideile venite dinspre comunitate ca variantă de spațiu 
ce poate fi amenajat ca atelier de șindrilit tradițional. “Studiul 
de fezabilitate” a început cu măsurători, fotografii, idei de 
soluții dar și cu identificarea câtorva potențiali clienți locali 
pentru produsele atelierului. 

PLANŞELE III-XIII



Premiile ”Casa cea mai dichisită”

Casa și gospodăria 
familiei Alina și Claudiu BEMBEA 
sat Văleni, nr. 1005

Tânăra familie Alina și Claudiu Bembea (30 de ani) au 
cumpărat această gospodărie de la capătul Văii Abruzelului, în 
zona gurilor de mină din versantul vestic al Dealului Frasin 
pentru că, în ciuda vechimii, era completă (casă, bucătărie de 
vară, șură cu grajd, teren generos) și în stare bună. Aici s-au 
născut cei doi copii ai familiei, iar gospodăria s-a închegat 
mulțumitor. Ba chiar în anul 2019, cumpăraseră tablă ondulată 
ca să modernizeze gardul vechi de lemn. În acest punct a avut 
loc întâlnirea cu RPER, prilejuită de meșterul Petru Vișa, 
unchiul Alinei, care și-a amenajat atelierul de șindrilă pentru 
cursanții UdV în curtea tinerelor rude. Interesul participanților la 
atelier față de aspectele autentice, chiar dacă umile ale 
gospodăriei, piesele vechi de mobilier sau de uz gospodăresc 
devenite vedete ale aparatelor foto, dezaprobarea ideii de a 
face gard de tablă au produs o schimbare radicală de atitudine 
a familiei Bembea față de propriul patrimoniu, revelat ca 
patrimoniu cultural. Mobilierul vechi nu va mai fi aruncat iar 
măcar o cameră, amenajată tradițional, va putea primi oaspeți 
doritori să experimenteze traiul tradițional din Bucium. 

caiet VI

Premiile s-au acordat, în prezenta ediție, pentru casele 
care întrunesc următoarele criterii:
- să aibă o vechime considerabilă (peste 70 de ani)
- să fie martori ai unui mod de viață autentic tradițional
- să păstreze un număr mare de elemente originare
- să aibe proprietari care au inițiative în a le întreţine şi a 
le reabilita, respectând caracterul tradițional

Ediția a VI-a

8

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.

PLANŞELE XIV-XV
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Casa și gospodăria familiei Viorica, 
Mihaela și Horia GLIGOR
sat Valea Negrilesei, nr. 839

Vechea gospodărie – cu casă din 1874,  grajd, 
împrejmuire și poarta acoperită, construite din elemente 
masive de lemn, cu bucătărie de vară cu cuptor, fântână, 
atelier de dogărie  și  magazie pentru buți, curte terasată și 
pavată cu lespezi de râu, livadă de meri, peri, pruni și 
corcoduși și amintirea șteampului cu 6 săgeți distrus de 
comuniști în 1947 – a captat atenția RPER încă din 2011, a 
fost inventariată, publicată în Caietele II și III ale 
Repertoriului Patrimoniu Rural Bucium și i s-a dedicat 
panoul principal al expoziției  „De la Bucium, din Țara 
Moților” organizată de RPER la Muzeul Țăranului Român 
în 2014.
Gospodarii au fost Gheorghe și Zorița Tontea, părinții, 
respectiv bunicii actualilor proprietari. După trecerea în 
neființă a lui tanti Treji (Terezia Iancu), ultima locatară a 
casei, Horia Gligor s-a hotărât să stopeze degradarea 
progresivă a gospodăriei și recuperarea ei ca reședință 
familială. În căutarea soluțiilor pentru aceste deziderate, a 
apelat la RPER, care a intervenit efectiv la punerea în 
siguranță a casei și a proiectat variante de amenajare.  
„Fiecare piatră din curtea largă îmi amintește de un 
eveniment. Fiecare lucru din casa veche de peste 100 de 
ani are o poveste a lui“, spune Horia. Notițele în creion de 
pe dosul ușiței de la dulapul de vase, în care stăpâna  
casei nota data la care a pus ouă sub cloșcă sau în care a 
făcut prima dată focul în sobă, sunt astfel de prețioase 
ajutoare ale memoriei.
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Casa și gospodăria familiei 
Dionisie BOLUNDUȚU
sat Valea Alba, nr. 723

Dionisie Bolunduțu (55 de ani) s-a născut în satul Valea Albă din 
comuna Bucium, sat înșirat de-a lungul drumului spre Mogoș, 
până când acesta începe să urce pieptiș, spre cumpăna apelor 
dintre buciumănime și mocănime. Casa natală este cea de la nr. 
784, unde tatăl său, Ioan Bolunduțu, poreclit ”Ciufală” avea și 
un atelier de dulgherie și tâmplărie. Casa de la nr. 723 a 
cumpărat-o de la Maria Bârsan, în 1989 și de atunci și-a 
dezvoltat în jurul ei o gospodărie mare, cu multe anexe, 
grădină, seră și stupi, iar peste drum și pârâu, grajd mare de vite 
și heleșteu cu păstrăvi. Între anexe, cel mai important este 
atelierul pe care și l-a construit singur și unde meșterește orice 
este nevoie, de la obiecte de tâmplărie până la cele de 
feronerie, cu un întreg arsenal de ustensile. Casa, construită pe 
la 1880, din bârne de lemn pe soclu de piatră, are două camere 
cu acces din târnaț (închis mai târziu cu geam). În podul 
voluminous se poate observa șindrila (acoperită azi cu tablă), 
neagră de la fumul pe care sobele îl eliberau direct în pod, 
creând un mediu optim pentru păstrarea cârnaților și slăninii dar 
mai ales a delicioasei brânze de burduf. 
Specializat în tehnici tradiționale de construcție, Dionisie 
Bolunduț are și o viziune managerială generată de intuirea justă 
a potențialului patrimoniului rural. A reparat casa natală (nr. 
784) și intenționează să o valorifice prin turism, iar pe fiul său, îl 
va ajuta să reabiliteze casa de la nr. 726 pe care a cumpărat-o 
cu banii câştigaţi la muncă în Spania.
În toate aceste intenții și initiative are sprijinul declarant al 
RPER.

caiet VI

Toate premiile au fost însoțite de recomandări pentru conservarea caracterului tradițional al caselor

PLANŞELE XVI-XVII



Documentații de restaurare a monumentelor istorice 11

Documentații de restaurare a monumentelor istorice

Crucea Episcopului Andrei Șaguna cu troița. Proiect de restaurare avizat

PLANŞELE XVIII-XXIII

Două dintre troițele de pe domeniul public al comunei Bucium, clasate ca monument istoric la inițiativa și pe baza 
documentației RPER au fost subiectul acțiunilor asociației și ale UdV și în anul 2019.

Proiectul de restaurare a monumentului istoric ”Crucea 
episcopului Andrei Șaguna cu troița”, elaborat în etape, în 
fiecare ediție a UdV Bucium, începând cu cea din anul 2011 a 
ajuns la final.  Proiectul în fază PT elaborat de RPER - care a 
furnizat și expertizele necesare prin colaboratorii săi - a fost 
avizat de Ministerul Culturii, prin Comisia Zonală a 
Monumentelor Istorice, în octombrie 2019. 
Partener de proiect de cursă lungă, Complexul Muzeal 
Național ASTRA Sibiu a asigurat expertiza biologică pentru 
proiectul de restaurare a monumentului istoric. După 
investigarea directă a monumentului și prelevarea probelor 
necesare expertizei, biologul CMN ASTRA, d-na Ileana 
Chirtea, a elaborat un studiu aprofundat, în care analiza la 
microscop a revelat cele trei tipuri de esențe de lemn folosite la 
construirea troiței (brad, molid, stejar) dar și dușmanii ei 
nevăzuți: putregaiul brun - Gleophyllum trabeum, alge verzi -  
Streptophyta sp, Croitor -  Hylotrupes bajulus, Cariul de mobilă 
- Anobium punctatum, Ceasornicul morţii - Xestobium 
rufovillosum pentru care a indicat și soluțiile de combatere.
Urmatoarea etapă în direcția restaurării  monumentului este 
calculul devizului  necesar obținerii  finanțării prin Consiliul 
Județean Alba și eliberarea autorizației de construire. Primăria 
a cerut oferta pentru execuție Muzeului Astra. Sunt șanse mari 
deci, ca viitoare ediție a UdV să se desfășoare concomitent cu 
șantierul de restaurare a troiței din Gura Izbitei.

Troița din Bucium Sat

Troița din Bucium Sat are nevoie de lucrări de 
intervenție urgentă care să contracareze ieșirea 
accentuată din verticalitate a structurii. La 
solicitarea Primăriei Bucium, în cadrul UdV 2019 a 
fost elaborat releveul fotogrametric, care va folosi 
la obținerea acordului Direcției Județene pentru 
Cultură Alba și la intervenția propriuzisă.



Valorificarea și promovarea turistică a patrimoniului material și imaterial 
al comunei Bucium

Atelierul tinerilor ghizi de turism 
(atelier de formare)

Locul și data desfășurării: Muzeul Buciumanilor, Bucium-
Poieni,  8 august 2019, orele 18:00-20:00. Organizatori: 
echipa RPER: Valentin Anghelescu, Cristina Bolog, Alexandru 
Ciobanu, în parteneriat cu: Școala “Ion Agârbiceanu” din 
Bucium (d-na Sonia Costan – profesor de Limba română); 
Primăria Bucium (d-na Ramona Bara – asistent social); 
participanți elevi din Bucium: Robert Nicolae Bolunduț (17 ani) 
din Bucium Poieni, Andreea Raluca Crainic (16 ani) din Bucium 
Șasa, Vlad Gabriel Faur (14 ani) din Bucium Izbita și Bianca 
Balea (11 ani) din Bucium Izbita sau  copii și tineri aflați în 
vacanță în Bucium: Cezar, Ilinca, Tudor.

Motive: inexistența ghizilor de turism în areal, inexistența unor structuri care să gestioneze local activitatea de turism, 
necesitatea menținerii tinerilor în areal, necesitatea transmiterii istoriilor locale
Scop: crearea unei structuri locale cu activitate permanentă, compusă din localnci tineri care să culeagă, să structureze, să 
învețe și să dobândească aptitudini de counicare a textelor de interes turistic pentru comuna Bucium
Desfășurare: pe teme de ghidaj propuse de echipa turism a RPER – (a) Scurt istoric al Comunei Bucium, (b) Geografia 
comunei Bucium și aria protejată Poiana cu Narcise, (c) Istoria mineritului la Bucium, (d) Legende și povești Buciumănești, 
(f) Costumul popular buciumănesc, (g) Obiceiuri și tradiții locale – echipa localnicilor, formată din d-na Sonia Costan și 
Andreea Raluca Crainic, a compus texte de prezentare de câte o pagină. 
Masă rotundă: Participanților li s-a destribuit câte o pagină/temă de ghidaj și, după lecturarea individuală, au avut de extras 
și de prezentat trei idei care le-au suscitat interesul și pe care le-ar prezenta turiștilor, dacă ar fi ghizi. Prezentările au fost 
răsplătite prin aplauze, critică constructivă și explicitarea aspectelor criticate. A urmat testarea ideilor reținute de auditor și 
analiza motivelor pentru care unele aspecte nu au fost reținute, ca și identificarea, pe bază de întrebări adresate fiecărui 
participant în parte, ce ar trebui adăugat pentru conturarea unei povești turistice complete despre comuna Bucium. 
Acțiuni viitoare: Tematicile necesar a fi abordate odată stabilite, vor fi repartizate pentru întâlnirile grupului tinerilor ghizi ce 
urmează să se țină regulat, cu o ritmicitate ce se va adapta condițiilor concrete. S-a hotărât crearea unui grup de lucru 
online (vizionar!), s-au programat activități comune cu Asociația Cluj Guided Tours și cu RPER, care va programa ateliere 
ale tinerilor ghizi de turism în cadrul edițiilor viitoare ale UdV Bucium.

Crearea unui spațiu de expoziție, dedicat cerceilor buciumănești 

Motive: inexistența unui spațiu de reprezentare a celebrilor cercei buciumănești în cadrul 
muzeelor locale sau în orice alt loc de expunere pe teritoriul comunei; atracția, atașamentul și 
mândria localnicilor raportate la aceste prețioase artefacte, precum și necesitatea 
transmiterii istoriilor locale țesute în jurul lor; atractivitatea podoabelor din aur.
Loc și timp: Muzeul Buciumanilor, Bucium-Poieni, sală etaj; vernisaj 11 august 2019, orele 
18:00.
Echipa: Alexandra Daniluc, Dragoș Băbeanu, Cristina Bolog.
Etape: identificarea proprietarilor de cercei buciumănești care doresc să expună artefactele; 
fotografierea, prelucrarea și imprimarea fotografiilor; scrierea și prelucrarea textelor atașate 
fotografiilor; expunere.

Crearea unei rețele de servicii turistice: cazare, masă și activități de agrement

Motive: slaba reprezentare pe teren a serviciilor de cazare și masa, ca și lipsa serviciilor și activităților turistice din comună
Crearea unui chestionar adresat comunității locale – locuitori neimplicați în turism, prestatori/intermediari implicați în 
turism, presatori de activități turistice și complementare. 
Întrebările urmăresc și sunt structurate pe patru direcții: (1) identificarea tipurilor de probleme ce țin de calitatea vieții în 
Bucium (întrebări formulate de administrația locală  în vederea îmbunătățirii strategiei de dezvoltare locală vitoare); (2) 
situația la zi a ofertei turistice prin identificarea potențialilor participanți la o rețea de servicii turistice în comună; (3) 
raportarea la resursele naturale și culturale ale comunei, materiale și imateriale.
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Valorificarea și promovarea turistică a patrimoniului material și imaterial al comunei Bucium 13

Din aplicarea și interpretarea chestionarului a rezultat disponibilitatea pentru servicii turistice atât din partea locuitorilor 
stabili cât și a celor sezonieri sau de week-end pentru următoarele domenii: servicii de cazare și masă permanente; servicii 
de degustare produse tradiționale (ocazional, de tip Brunch în aer liber); ateliere demonstrative de ocupații tradiționale 
(atelier de șindrilă; atelier de fierărie și lăcătușerie; atelier de cusut costum popular buciumănesc; atelier de făcut 
plăcinte/vărzări cu lobodă; cositul și întorsul fânului, muls, utilizarea plantelor locale în producerea de leacuri etc.) Pentru 
constituirea unui produs turistic rezultat din conexiunea servicii cazare și masă/ atelierele demonstrative, și-au exprimat 
disponibilitatea d-na  Sonia Costan, profesor Limba română la Școala “Ion Agârbiceanu” din Bucium și  d-na Ramona Bara,  
asistent social la Primăria Bucium ca și grupul tinerilor ghizi. 

Atelier de pictură pentru copii
MiniRPER-prin generația tânără salvăm moștenirea culturală 

Atelierul s-a desfășurat cu susținerea Școlii generale din Bucium Sat și al d-nei 
profesoare Sonia Costan, folosindu-se o metodă de învățare experiențială cu o 
structură de tip observ-analizez-prezint. Sentimentele și impresiile produse de o 
poveste implicând valori patrimoniale locale, concepută de RPER (arh. Mihaela Lazăr, 
arh. Codina Dușoiu) au fost transpuse de copii în desen și culoare.

Utilizarea casei Colda

Restaurată și amenajată pentru locuire de către RPER și ASTRA în perioada 2011-2015, Casa Colda oferă o alternativă de 
cazare tradițională a membrilor RPER și colaboratorilor săi. 
Motive: economie de resurse financiare; continuitatea acțiunilor RPER în teritoriu în afara perioadei Universității de Vară 
(UdV Bucium): cercetare în domeniul patrimoniului cultural; supervizarea șantierelor inițiate de RPER; consultanță în ceea 
ce privește bunele practici de intervenție și valorificare sustenabilă a patrimoniului cultural.

Crearea unui brand al destinației Bucium

Motive: necesitatea unei imagini de calitate, bazată pe punctele de diferențiere 
ale comunei Bucium în arealul Munților Apuseni și pe necesitatea poziționării în 
raport cu Roșia Montană, care este astăzi principalul atractor al turismului în 
zonă. 
Echipa: Răzvan Pascu, Dragoș Băbeanu, Valentin Anghelescu, Cristina Bolog 
Etape: identificarea caracteristicilor comunei rezultate din chestionare și 
interviuri; definirea conceptului; ilustrarea conceptului prin logo, slogan, 
declinări pentru materialele de promovare pe teme specific (minerit, patrimoniu 
cultural, schi), marcaje turistice.
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Chestionar adresat comunității locale 
(neimplicați în turism sau prestatori / intermediari implicați în turism, 

presatori de activități turistice și complementare aplicat în comuna: Bucium (jud. Alba)

CHESTIONAR

(pentru întrebările cu evaluare pe o scară de la 1 la 5: 1 – cel mai redus, 5 – cel mai ridicat)

1. Locuiți în comună? (mai multe răspunsuri posibile): a) da, permanent; b) vara; c) la sfârșit de săptămână; d) am
    proprietate, dar locuiesc și lucrez în altă localitate; e) am proprietate, dar sunt plecat din țară; e) alt răspuns .........              
    .................................................................................................................................................................
2. Care este situația satului dumneavoastră în ceea ce privește:
    a) Accesul la surse de apă potabilă 1 2 3 4 5
    b) Alimentarea cu energie electrică 1 2 3 4 5
    c) Starea drumurilor interne 1 2 3 4 5
    d) Starea drumurilor care leagă comunitatea de exterior 1 2 3 4 5
    e) Accesul la servicii de sănătatea (dispensar, medic de familie etc.) 1 2 3 4 5
    f) Accesul copiilor la servicii de educație (grădinițe, școli, etc.) 1 2 3 4 5
    g) Accesul la servicii sociale pentru persoanele cu dezavantaje 1 2 3 4 5
    h) Accesul la telefon funcțional 1 2 3 4 5
    i) Accesul la informație (radio, TV, presă scrisă, bibliotecă etc.) 1 2 3 4 5
    j) Posibilități de petrecere a timpului liber în localitatea dumneavoastră 1 2 3 4 5
    k) Starea spațiilor cultural-sportive 1 2 3 4 5
    l) Curățenia și îngrijirea localității 1 2 3 4 5
    m) Veniturile obținute din agricultură 1 2 3 4 5
    n) Veniturile obținute din alte activități (turism etc.) 1 2 3 4 5
    o) Aprovizionarea cu alimente de bază 1 2 3 4 5
    p) Achiziția de produse nealimentare 1 2 3 4 5
3. Enumerați trei probleme cu care vă confruntați și care considerați că ar putea fi remediate...........................        
    ..........................................................................................................................................................................
4. Este comuna dumneavoastră o destinație turistică? a) da; b) nu; c) nu știu.
5. Care credeți că sunt cei mai importanți 5 factori pentru a dezvolta o destinație turistică: a) atracțiile turistice; b)
    accesibilitatea; c) amenajările pentru turiști; d) activitățile pentru turiști; e) aspectul general al destinației (siguranța,
    curățenia); f) ospitalitatea localnicilor g) serviciile turistice; h) promovarea; i) strategia turistică a administrației locale;
    j) altceva, ce anume? ......................................................................................................................................
6. Cum vedeți dumneavoastră turismul în comuna dumneavoastră peste 10 ani? (mai multe răspunsuri posibile) a)
    turism de masă; b) ecoturism; c) slow tourism (turiștii sunt pe modul încet și iau în considerare mediul și experiența);
    d) turism rural; e) agroturism; f) turism bazat pe comunitate, g) turism responsabil; h) turism activ și sportiv; i) turism
    de relaxare și/sau tratament; j) turism cultural; k) turism organizat; l) turism pe cont propriu; m) turism semiorganizat;
    n) turism itinerant/circuit; o) turism de sejur; p) turism de weekend; q) turism științific; r) turism pentru tineret; s) 
    turism de afaceri; t) turism durabil; u) altfel, cum? ..........................................................................................
7. Sunteți implicați în turismul local prin vreo activitate? a) da; b) nu. Dacă nu treceți la întrebarea 18.
8. Dacă da, care este aceasta? a) cazare; b) masă; c) degustări de...................................; d) activități de însoțire a
    grupurilor; e) activități de agrement; ce tip? ........................................................................................................
9. Aţi beneficiat de suport material sau de alt tip în realizarea acestora? a) da; b) nu (treceţi la întrebarea 11)
10. La ce fel de finanțări/programe de finanţare aţi apelat? ................................................................................
11. De când sunteți implicat în această activitate?  .............................................................................................
12. Câți membri ai familiei dumneavoastră sunt implicați în această activitate? .................................................
13. Care este motivul pentru care aţi ales această activitate turistică? ...............................................................
14. Doriţi să continuaţi această activitate? a) da; b) nu
15. Enumeraţi principalele motive pentru care continuaţi/ nu continuaţi? ...........................................................
16. Dacă da, ce îmbunătăţiri preconizaţi în viitor, cu scopul atragerii mai multor turişti? ....................................
17. Aveți și altă activitate profesională? a) da; b) nu. În ce domeniu este
      aceasta?........................................................................
18. Ați fi dispus să vă implicați în turismul local printr-o altă/ prin vreo activitate? a) da; b) nu. Dacă nu treceți la 
      întrebarea 22.
19. Dacă da, care este aceasta? (mai multe răspunsuri posibile) a) cazare; b) masă; c) degustări de...............; d) 
      activități de însoțire a grupurilor; e) activități de agrement.
20. Ce fel de activităţi oferiţi sau ați dori să oferiți turiştilor? (mai multe răspunsuri posibile) a) niciuna; b) plimbări; c)
      drumeții; d) dansuri/jocuri populare; e) activități în gospodărie; f) degustări; h) vizite la obiective culturale; i) 
      mountain-bike/ciclism; j) ATV/motocicletă/scooter; k) ateliere; l) altele:.........................................................
21. Cum atrageți/ați atrage turiștii? (mai multe răspunsuri posibile) a) prin reţea turistică; b) prin agenţie de turism; b) 
      prin reclame pe internet; c) prin facebook și alte rețele de socializare; d) prin telefon; e) prin materiale de 
      promovare scrise; f) la faţa locului; g) prin recomandările turiştilor; h) altfel, cum? .......................................
22. Sunt turiști în zonă? a) da; b) nu; c) nu știu. Dacă răspunsul este b) sau c), treceți la întrebarea 26.
23. Care este perioada cea mai des frecventată de turişti? (mai multe răspunsuri posibile) a) vara; b) toamna; c) 
      iarna, d) primăvara, e) de sărbătorile de iarnă; f) de sărbătorile de Paşti; g) cu ocazia altor sărbători; h) week-end-
      urile; i) aleator; j) altele ................................................................................................................................................
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Chestionar 15

24. Cât timp petrec turiștii în zonă? (mai multe răspunsuri posibile) a) câteva ore; b) 1 zi; c) 2 zile; d) 3 zile/un   
      weekend; e) 1 săptămână; f) peste 1 săptămână.
25. De unde provin turiştii? a) din țară, de unde?,...........................; b) din străinătate, de unde? ...........................
26. Cine credeți ca trebuie să se ocupe de dezvoltarea turistică a comunei dumneavoastră? (mai multe răspunsuri 
      posibile) a) primăria; b) asociațiile de profil c) investitorii; d) locuitorii, e) o asociație f) alt răspuns, cine? ........ 
      .......................................................................................................................................................................
27. Faceți parte din vreo asociație care dezvoltă și promovează turismul sau conexă cu acesta? a) dacă da,
      care?............................................................................................................................................................. b) nu
28. Dacă nu, ați fi dispuși să vă implicați în dezvoltarea turismului printr-o asociație locală? a) da; b) nu, c) nu știu.
29. Calificaţi pe o scară de la 1 la 5, încrederea pe care o aveți în următoarele surse de informaţii:
      a) Reclame mass-media (TV, radio, surse scrise): 1 2 3 4 5
      b) Reclame stradale (afişe, bannere, indicatoar etc): 1 2 3 4 5
      c) Publicitatea on line 1 2 3 4 5
      d) Publicitatea prin rețele de socializare (facebook, etc.) 1 2 3 4 5
      e) Publicitatea directă (din „gură în gură”): 1 2 3 4 5
      f) Publicitatea realizată în cadrul târgurilor de turism: 1 2 3 4 5
      g) Reclama făcută la faţa locului de dvs.: 1 2 3 4 5
      h) Aspectul general al destinației: 1 2 3 4 5
30. Care sunt cele mai importante obiective turistice naturale din comuna dumneavoastră? ........................ 
      ...................................................................................................................................................................
31. Le-ați vizitat vreodată a) da; b) nu. Dacă nu, treceți la întrebarea 35.
32. Daca da, cât de des mergeți? a) zilnic; b) săptămânal; c) lunar; d) anual; e) o dată la câțiva ani
33. Cu cine mergeți, de regulă? (mai multe răspunsuri posibile) a) singur; b) cu prieteni; c) cu familia; d) cu grupuri
      organizate; e) alt răspuns ................................................................................................................................
34. Ce activități practicați? (mai multe răspunsuri posibile) a) drumeție; b) plimbare; c) fotografii; d) picnic; e)
      pescuit/vânat; f) cules de plante; g) trasee educative pentru copii; h ) diverse sporturi; i) activități culturale; j) cură și
      tratament; k) altă activitate, care?  ..................................................................................................................
      Treceți la întrebarea 36.
35. Daca nu, ați dori să mergeți? a) da; b) nu; c) nu știu
36. Care sunt cele mai importante obiective turistice antropice (create de om) din comuna dumneavoastră? 
      ..........................................................................................................................................................................
37. Le-ați vizitat vreodată a) da; b) nu. Dacă nu, treceți la întrebarea 41.
38. Daca da, cât de des mergeți? a) zilnic; b) săptămânal; c) lunar; d) anual; e) o dată la câțiva ani
39. Cu cine mergeți, de regulă? (mai multe răspunsuri posibile) a) singur; b) cu prieteni; c) cu familia; d) cu grupuri
      organizate; e) alt răspuns....................................................
40. Ce activități practicați? (mai multe răspunsuri posibile) a) plimbare; b) activități religioase; c) fotografii; d) vizitare;  
      e) trasee educative pentru copii; f) activități culturale; g) altă activitate,  care? .............................................. Treceți 
      la întrebarea 42.
41. Daca nu, ați dori să le vizitați? a) da; b) nu; c) nu știu
42. Aveţi un costum tradiţional în casă? a) da; b) nu
43. Îmbrăcaţi costumul tradiţional? (mai multe răspunsuri posibile) a) da, la sărbători; b) da, duminica; c) da, zilnic; 
      d) da, la spectacole; e) da, cu alte ocazii, care? ..............................................................................; f ) nu îl îmbrac
44. Care sunt trăsăturile cele mai importante ale portului popular din zonă? ..................................................
45. Cunoaşteţi vreo sărbătoare tradiţională din această zonă? a) da:  care? ................................................. b) nu
46. Participaţi la vreo sărbătoare tradiţională în zonă? a) da; b) nu
47. Aţi putea enumera câteva produse tradiţionale ale zonei? ........................................................................
48. Produceţi astfel de produse tradiţionale? a) da; b) nu
49. Dumneavoastră achiziționați și consumați astfel de produse? a) da; b) nu)
50. Aţi putea enumera câteva meșteșuguri specifice zonei? ...........................................................................
51. Practicaţi vreunul din meşteşugurile tradiţionale ale zonei? a) da; b) nu
52. Faceți parte din vreun ansamblu folcloric al zonei: a) da; b) nu
53. În ce măsură, pe o scară de la 1 la 5, considerați că se valorifică tradiţia în zonă? 1 2 3 4 5
54. În deteriorarea peisajului, tăierea pădurilor o consideraţi? a) semnificativă; b) puţin semnificativă; c) nu ştiu
55. Ce părere aveți despre intervenția cu elemente din zielele noastre asupra arhitecturii tradiţionale a caselor?

                                                                 Răspunsul                                                                       Este bine   Este rău
Să menținem casa așa cum este, cu mici intervenții asupra ei care să ofere confort familiei
Dacă casa este foarte distrusă, se pot folosi materiale și tehnici noi pentru repararea acesteia, 
dar să se păstreze specificul locului
Să se îmbine armonios vechiul cu noul
Dacă casa este distrusă total, să se dărâme și să se facă o casă cu arhitectură specifică zilelor
noastre, cu materiale cât de ieftine
Dacă casa este distrusă total, să se dărâme și să se facă o casă cu arhitectură traditionala
Dacă casa este distrusă total, să se dărâme și să se facă o casă cu arhitectură specifică zilelor
noastre, cu materiale e calitate și cu un confort interior ridicat
Alt răspuns:



56. Credeţi că noile case construite modifică structura tipică a satelor? a) da; b) nu; c) nu știu.
57. Care elemente le consideraţi cel mai puternic deteriorate? (mai multe răspunsuri posibile) a) natura; b) pădurea; 
      c) arhitectura tradiţională; d) terenurile cultivate; e) pajiştile; f) produsele tradiţionale; g) portul tradițional; h) 
      sărbătorile tradiționale; i) obiectivele culturale; j) altul,care? ...........................................................................
      ..........................................................................................................................................................................
58. Cum consideraţi informarea turistică în zonă? a) foarte bună; b) bună; c) slabă; d) foarte slabă.
59. Sunteţi de acord cu dezvoltarea turismului aşa cum se realizează el astăzi în zonă? a) da; b) nu; c) nu știu.
60. Credeţi că practicarea turismului (aşa cum se practică azi în zonă) duce la degradarea peisajului? a) da; b) nu; c) 
      nu ştiu.
61. Dacă ar crește numărul de turiști în zonă, credeți că ar face bine arealului? a) da; b) nu; c) nu știu; d) depinde, de 
      ce anume depinde? .......................................................................................................................................
62. Credeţi că practicarea turismului (aşa cum se practică azi în zonă) duce la dregradarea tradiţiilor? a) da; b) nu; c) 
      nu ştiu.
63. Credeţi că turismul se poate practica simultan cu agricultura tradiţională sau cu alte activități economice specifice 
      zonei? a) da; b) nu; c) nu ştiu.
64. Considerați că satul ar putea trăi doar din turism? a) da; b) nu; c) nu știu.
65. Care sunt cele punctele turistice forte al zonei? (mai multe răspunsuri posibile) a) accesibilitatea; b) comunitatea 
      așa cum este ea; c) apropierea de ............................................................................................d) păstrarea tradiţiilor; 
      e) calitatea serviciilor locale; f) publicitatea; g) existenţa patrimoniului construit; h) existența patrimoniului natural; i)
      diversitatea serviciilor turistice oferite; j) poveștile și mitologia locală; k) strategia administrației locale; l) investitorii 
      în turism; m) activitățile asociațiilor existente; n) altul,care? ...........................................................................
      ..........................................................................................................................................................................
66. Ce îmbunătăţiri consideraţi că ar putea fi aduse turismului în zonă? .....................................................    
      .......................................................................................................................................................................
67. Ce îmbunătățiri considerați că sunt necesare în comunitatea pentru ca dumneavoastră să trăiți mai
      bine?..............................................................................................................................................................

Sexul: M  /  F
Vârsta: ............ani
Localitatea de reşedinţă:..............................................................................................................................
Numărul persoanelor din familie: a) 1; b) 2; c) 3; d) 4; e) 5; f) 6; g) mai multe
Numărul persoanelor active....din care: a) în agricultură....b) în silvicultură...; c) în industrie...; d) în servicii.......
Şcoala absolvită: a) studii post-universitare; b) universitate; c) bacalaureat; d) şcoală medie; e) şcoală primară; 
      f) fără şcoală
Ocupaţia de bază:................................................................................................................................................
Lucraţi în prezent?: a) da; b) nu: pensionar, casnică, şomer, alte categorii de inactivi........................................
Localiatea aplicării: ...................................................................
Data: .........................................................................................
Cine a aplicat chestionarul: .................................................................................................................................

DACĂ SUNT IMPLICAȚI / DORESC IMPLICARE ÎN TURISM ...........................................................................
      .......................................................................................................................................................................
ADRESA: ..................................................................................
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I

Casa Bogdan
Propunere remodelare plan parter. 
Andreea Cîrjan, Octavian Mănoiu

I



I

Casa Bogdan
Propunere remodelare plan mansardă. 
Andreea-Daniela Cîrjan, Octavian Mănoiu

II



I

Casa Gligor
Releveu. Plan. Propunere remodelare și extindere târnaț; amenajare interioară. Axe secțiuni
Alexandra Mihaela Aluchi, Andreea-Daniela Cîrjan, Octavian Mănoiu, Diana Nițu, Alina Cristiana Ștefănescu, Georgiana Ungureanu

III



Casa Gligor
Releveu. Secțiune AA’. Propunere remodelare și extindere târnaț. 
Alexandra Mihaela Aluchi, Andreea-Daniela Cîrjan, Octavian Mănoiu, Diana Nițu, Alina Cristiana Ștefănescu, Georgiana Ungureanu  

IV



Casa Gligor
Releveu. Secțiune 22’
Alexandra Mihaela Aluchi, Andreea-Daniela Cîrjan, Octavian Mănoiu, Diana Nițu, Alina Cristiana Ștefănescu, Georgiana Ungureanu  

V



Casa Gligor
Releveu. Fațada sud. Propunere remodelare și extindere târnaț. 
Alexandra Mihaela Aluchi, Andreea-Daniela Cîrjan, Octavian Mănoiu, Diana Nițu, Alina Cristiana Ștefănescu, Georgiana Ungureanu  

VI



Casa Gligor
Releveu. Fațada nord. Propunere remodelare și extindere târnaț. 
Alexandra Mihaela Aluchi, Andreea-Daniela Cîrjan, Octavian Mănoiu, Diana Nițu, Alina Cristiana Ștefănescu, Georgiana Ungureanu  

VII



Casa Gligor
Releveu. Secțiune 11’. Propunere remodelare și extindere târnaț. 
Alexandra Mihaela Aluchi, Andreea-Daniela Cîrjan, Octavian Mănoiu, Diana Nițu, Alina Cristiana Ștefănescu, Georgiana Ungureanu  

VIII



Casa Gligor
Releveu. Fațadă est. Propunere remodelare și extindere târnaț. 
Alexandra Mihaela Aluchi, Andreea-Daniela Cîrjan, Octavian Mănoiu, Diana Nițu, Alina Cristiana Ștefănescu, Georgiana Ungureanu  

IX



Casa Gligor
Releveu. Plan. Propunere extindere târnaț. Propunere amenajare interioară (varianta 1)
Alexandra Mihaela Aluchi, Andreea-Daniela Cîrjan, Octavian Mănoiu, Diana Nițu, Alina Cristiana Ștefănescu, Georgiana Ungureanu  

X



Casa Gligor
Releveu. Plan. Propunere extindere târnaț. Propunere amenajare interioară (varianta 2)
Alexandra Mihaela Aluchi, Andreea-Daniela Cîrjan, Octavian Mănoiu, Diana Nițu, Alina Cristiana Ștefănescu, Georgiana Ungureanu  

XI



Casa Gligor
Releveu. Plan. Propunere amenajare interioară (varianta 3)
Alexandra Mihaela Aluchi, Andreea-Daniela Cîrjan, Octavian Mănoiu, Diana Nițu, Alina Cristiana Ștefănescu, Georgiana Ungureanu  

XII



Casa Gligor
Randări. Propunere amenajare interioară (varianta 3)
Alexandra Mihaela Aluchi, Andreea-Daniela Cîrjan, Octavian Mănoiu, Diana Nițu, Alina Cristiana Ștefănescu, Georgiana Ungureanu 
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Casa Alina și Claudiu Bembea. 
Schiță perspectivă. 
Andreea-Daniela Cîrjan

XIV



Casa Alina și Claudiu Bembea. 
Schiță perspectivă. 
Alexandra Mihaela Aluchi 

XV



Casa Dionisie Bolunduțu. 
Schiță perspectivă. 
Alexandra Mihaela Aluchi 

XVI



Casa Dionisie Bolunduțu. Anexe, atelier
Schiță perspectivă. 
Alexandra Mihaela Aluchi 
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Troiță. Bucium Sat
Releveu. Plan
Octavian Mănoiu, Dragoș Băbeanu
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Troiță. Bucium Sat
Releveu. Fațada sud. Fațada nord
Octavian Mănoiu, Dragoș Băbeanu

XIX



Troiță. Bucium Sat
Releveu. Fațada est. Fațada vest
Octavian Mănoiu, Dragoș Băbeanu

XX



Troiță. Bucium Sat
Releveu. Secțiune FC spre AB. Secțiune FC spre ED
Octavian Mănoiu, Dragoș Băbeanu

XXI



XXII

Troiță. Bucium Sat
Releveu. Secțiune BD spre FE. Stâlp. Profil. Axonometrie
Octavian Mănoiu, Dragoș Băbeanu



Troiță. Bucium Sat
Releveu fotogrametric 
Octavian Mănoiu, Dragoș Băbeanu

XXIII



XXIV

Expoziția Cercei buciumănești
Afiș
Alexandra Daniliuc, Dragoș-Eugen Băbeanu, Cristina Bolog



Expoziția Cercei buciumănești
Fotografii exponate
Alexandra Daniliuc, Dragoș-Eugen Băbeanu, Cristina Bolog

XXV



Expoziția Cercei buciumănești
Fotografii exponat
Alexandra Daniliuc, Dragoș-Eugen Băbeanu, Cristina Bolog

XXVI



Expoziția Cercei buciumănești
Fotografie exponat
Alexandra Daniliuc, Dragoș-Eugen Băbeanu, Cristina Bolog

XXVII



Expoziția Cercei buciumănești
Fotografie exponat
Alexandra Daniliuc, Dragoș-Eugen Băbeanu, Cristina Bolog

XXVIII



XXIX

Atelier de pictură pentru copii MiniRPER
Desene ale copiilor din Bucium



XXX

Atelier de pictură pentru copii MiniRPER
Desene ale copiilor din Bucium
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