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În perioada 18 iulie – 2 august 2015, Asociaþia Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie - RPER, organizeazã 
la Bucium, jud. Alba, a V-a ediþie a „Universitãþii de Varã de restaurare de monumente ºi situri”- UdV Bucium, sub 
înaltul patronaj al Academiei Române.
Continuare a ediþiilor 2011, 2012, 2013 ºi 2014, UdV Bucium 2015 este un stagiu anual de 2 sãptãmâni, care 
asigurã cursanþilor, în majoritate arhitecþi (studenþi, masteranzi ºi doctoranzi), dar ºi istorici, istorici de artã, 
sociologi, politologi ºi antropologi, un program multidisciplinar de pregãtire în domeniul cercetãrii ºi protejãrii 
patrimoniului rural, în contextul decalajului uriaº dintre percepþia ºi tratarea arhitecturii vernaculare în România ºi 
cea din þãrile vest-europene.
Iniþiat în 2011, pe fondul unei crize acute de preocupare privind moºtenirea culturalã, situaþie oglinditã în lipsa unei 
legislaþii specifice ºi a unor programe de stimulare fiscalã ºi financiarã pentru prezervarea patrimoniului rural, 
proiectul îºi propune sensibilizarea societãþii româneºti faþã de valorile tradiþionale încã existente dar extrem de 
fragile ºi încurajarea demersurilor ce þin de identificarea, inventarierea, reabilitarea in situ ºi promovarea acestei 
moºteniri. 
Conceptul proiectului este inspirat de modelul european de prezervare a patrimoniului rural in situ ca motor 
economic de dezvoltare teritorialã, de declaraþia ICOMOS, Salvarea spiritului locului, de la Quebec din 4 octombrie 
2008, de Convenþia Europeanã a Peisajului de la Florenþa, din 20 octombrie 2000, precum ºi de misiunea asociaþiei 
Fondation du Patrimoine privind salvarea ºi valorizarea patrimoniului rural neprotejat ºi se poate constitui ca model 
adaptabil în orice comunã din þarã.
Comuna Bucium este situatã în partea central-vesticã a judeþului Alba ºi se compune din 30 de sate, adunate în 
vãile apelor, rãsfirate pe coline ºi risipite pe versanþii munþilor Vulcoi-Corabia ºi Detunatele. Bucium este atestat 
documentar în 1595, dar vestigiile arheologice dovedesc locuirea unei populaþii ce practica mineritul aurifer încã 
din Antichitate.    
Unul dintre obiectivele centrale de preocupare ºi studiu ale UdV este ªcoala Veche, edificiu etalon al spiritualitãþii 
locale, construit în 1887 ºi sortit, în 2011 demolãrii, dar care, datoritã colaborãrii dintre RPER ºi Primãria Bucium, 
beneficiazã în prezent de protecþie temporarã, de studiu de fezabilitate ºi de expertizã tehnicã, în cãutarea 
fondurilor necesare pentru reabilitare. Se preconizeazã transformarea sa în Centru de studii de arheologie, 
arhitecturã ºi agriculturã montanã, cu ateliere-ºcoalã de meserii tradiþionale ºi spaþii de cazare aferente.
Casa Colda, locuinþã tradiþionalã de þãran miner aurar, datând din 1851, reabilitatã dupã principiile restaurãrii, cu 
finanþare RPER, oferã localnicilor, autoritãþilor locale ºi cursanþilor UdV, un exemplu ºi un element pilot în 
dezvoltarea patrimoniului rural.
Casa Doicear din cãtunul Fereºti, premiatã în cadrul concursului RPER „Casa cea mai dichisitã”, ediþia 2013, 
datoritã valorii sale arhitecturale ºi a voinþei proprietarilor de a o locui ºi întreþine în ciuda vechimii ei de 150 de ani va 
fi, în ediþia 2015 a UdV Bucium, eroina santierului-ºcoalã de reabilitare a învelitorii de ºindrilã, susþinut de meºteri 
locali, cu materiale ºi tehnici locale tradiþionale. Cursanþii vor deprinde tehnicile de crãpare, tãiere, mezdreluire ºi 
gãrdinãrit specifice confecþionãrii ºindrilei în Þara Moþilor.
Programul UdV va cuprinde activitãþi practice, în vederea identificãrii, repertorierii ºi inventarierii obiectivelor de 
arhitecturã vernacularã ºi de peisaj cultural cu valoare patrimonialã: relevee, documentaþie fotograficã, localizare 
GPS, studiu sociologic, studiu peisagistic. Programa UdV 2015 introduce releveul de arhitecturã al unei biserici 
(Biserica „Buna Vestire” din Bucium Sat, sec. XVIII), ce se adaugã continuãrii  proiectului de restaurare pentru o 
troiþã-monument istoric ºi a studiul asupra amplasamentului istoric al ºteampurilor (instalaþii de prelucrare a 
minereului aurifer), în care vor colabora cursanþii peisagiºti ºi sociologi.
Activitãþile didactice sunt susþinute de specialiºti ºi cadre universitare, prin conferinþe, dezbateri ºi colocvii, ce au 
loc zilnic, pe toatã perioada universitãþii.
Repertoriului rural Bucium care însumeazã, dupã 4 ediþii UdV, mai mult de 150 de obiective de arhitecturã 
vernacularã ºi de peisaj identificate ca valori de patrimoniu, este instrumentul propus de RPER comunitãþilor din 
România pentru a-ºi cunoaºte ºi evalua obiectiv potenþialul  patrimoniului vernacular, în stare sã încurajeze ºi sã 
dezvolte capacitãþile locale în menþinerea tradiþiei în construcþii, agriculturã, eco-turism ºi meºteºugãrit.
3 noi case dintre cele cuprinse în Repertoriului rural Bucium  se vor alãtura celor 9 deja premiate în cadrul ediþiilor 
precedente ale concursului "Casa cea mai dichisitã", deºteptând mândria identitarã a proprietarilor ºi îndreptând 
atenþia comunitãþii spre valorile tradiþiei.

sâmbãtã, 18 iulie – duminicã, 2 august 2015



6 troiþe ºi cruci cuprinse în Repertoriului rural Bucium au fost clasate ca monument istoric, categoria memoriale, 
împreunã cu zonele lor de protecþie, pe baza documentaþiei RPER, prin Ordinele Ministrului Culturii nr. 2034-2039, 
publicate în Monitorul Oficial nr. 108 din 12.02.2014 ºi au fost asimilate în reglementãrile Planului Urbanistic 
General al comunei Bucium. Plachetele de semnalizare a monumentelor istorice, elaborate de RPER ºi avizate 
în conformitate cu legislaþia în vigoare, vor fi montate de cãtre reprezentanþii Consiliului local, cu sprijinul UdV.
Cu ocazia deschiderii oficiale a UdV 2015, duminicã, 19 iulie 2015, ora 16:00, ce va avea loc la sediul UdV 
(Pensiunea „Carmen”, vis-a-vis de primãria comunei Bucium), va fi prezentatã misiunea Universitãþii de Varã 
Bucium, va fi distribuit Caietul de prezentare al UdV Bucium, ediþia a V-a ºi vor fi lansate concursurile pentru 
localnici – "Casa cea mai dichisitã" ºi cel de desen, pentru copii.
Invitaþi de onoare sunt reprezentanþii partenerilor de proiect, ai administraþiei locale ºi judeþene ºi mai ales locuitorii 
comunei Bucium.
La festivitatea de închidere, sâmbãtã, 1 august 2015, ora 16:00, vor avea loc decernarea certificatelor de 
participare cursanþilor, decernarea premiilor la concursuri, formularea concluziilor celor cinci ediþii ale UdV Bucium. 
Festivitatea se va încheia cu o masã câmpeneascã ºi vizita la Casa Doicear, în cinstea noii sale învelitori de ºindrilã. 

Organizarea ºi realizarea celei de a V-a ediþii a UdV Bucium este posibilã datoritã:

Parteneriatelor ºi susþinerii financiare oferite de: 
Ambasada Franþei în România
Institutul Francez din România
DACIA România
Firma SOLIDE
Firma IMAGE FACTORY
RPER-Franþa

Partenerului logistic:
Primãria Comunei Bucium 

Partenerilor ºtiinþifici: 
Universitatea "Lucian Blaga" – Facultatea de Patrimoniu, Sibiu 
Universitatea de Arhitecturã ºi Urbanism "Ion Mincu" – UAUIM, Facultatea de Arhitecturã ºi Facultatea de Urbanism  
Universitatea Tehnicã "Gheorghe Asachi", Facultatea de Arhitecturã "G.M.Cantacuzino", Iaºi 
Universitatea Bucureºti – Facultatea de ªtiinþe Politice 
Universitatea Tehnicã Cluj-Napoca –  Facultatea de Arhitecturã ºi Urbanism
Institutul Naþional al Patrimoniului - INP 
Institutul de Istorie Oralã, Cluj-Napoca
Complexul Naþional Muzeal ASTRA, Sibiu
Muzeului Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca 
ICOMOS Internaþional.

Partenerilor media :
 S.C. Igloo Media SRL, editor al revistei "Igloo"
 Uniunea Arhitecþilor din România, editor al revistei "Arhitectura"
 Fundaþia Arhitext Design, editor al revistei "Arhitext"
 Radio France Internationale România – RFI
Arhimania,websitewww.arhimania.ro

Contacte:
ªtefana BIANU, coordonator UdV Bucium, preºedinte RPER – Franþa; tel: 0754 716 433
Iozefina Postãvaru, consultant ºtiinþific, din partea INP; tel: 0743 646 462
dr. Ioana BOGDAN CÃTÃNICIU, preºedinte RPER – România; tel: 0745334 750
rper.romania@yahoo.com
www.patrimoniu-rper.com
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Sediul UdV, Pensiunea Carmen, comuna Bucium, judeþul Alba
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