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IDENTIFICAREA GOSPODĂRIILOR TRADIȚIONALE
ÎN VEDEREA CONSERVĂRII ÎN SITU - ZONA ȚARA MOȚILOR
Comunele: Arieșeni, Gîrda de Sus, Scărișoara, Horea, Albac, Vadu Moților, Poiana Vadului, Avram Iancu, Vidra, Sohodol, Ciuruleasa
I. Prezentare generală

CADRUL ANTROPOGEOGRAFIC
Iată cum descrie cunosctul etno-ﬁlolog, Tache Papahagi Ţara Moţilor: „Închipuiţivă
suprafaţa unei ape în aşa fel agitată, încât pe alocuri ai vedea parcă printre rupturi de
valuri şi fundul pământului: iată aspectul geograﬁc al ţărei Moţilor. Închipuiţi-vă acum pe
pantele şi umerii valurilor oarecum rotunde, ba chiar şi pe creştetele lor, adăposturi
omeneş răsﬁrate pe întreaga în ndere de apă răscolită mai mult sau mai puţin din
adâncuri: aceastea sunt satele lor”.1
RELIEFUL
Ţara Moţilor ocupă cea mai mare parte a Apusenilor centrali, cu zona cea mai înaltă
şi masivă, formată din Munţii Bihorului, cu masivul Curcubăta Mare (1849 m) format din
roci cristalime puternic metamorfozate. Din cadrul acestui veritabil nodul orogenic îşi au
izvoarele cele două Arieşuri, Arieşul Mare şi Arieşul Mic. Spre sud se în nd culmile
Munţilor Găina consideraţi de către unii geologi parte a Munţilor Metaliferi, alături de
Munţii Auriferi, din împrejurimile Abrudului.
Caracteris c acestui areal este mul tudinea formelor de relief, în cadrul cărora se
îmbină microdepresiuni şi culuare, platouri largi şi culmi netede, uşor apl zate, versanţi
prelungi şi masive izolate. În partea nordică a zonei se remarcă prezenţa platourilor
calcaroase cu mul tudinea lor de fenomene endo şi exocarsice. Toate aceste elemente,
alături de accesibilitatea rela v ridicată, determină atât o mare diversitate sub raport
peisagis c, cât şi condiţii diferite de habitare şi a modului de u lizare a terenurilor
Din punct de vedere geologic arealul studiat relevă o mare varietate petrograﬁcă, ce
evidenţiază un mozaic peisagis c, foarte valoros din punct de vedere turis c. În acest
context se remarcă depozitele sedimentare mezozoice, dominate de calcare şi alte roci
solubile în care s-a modelat cel mai spectaculos relief cars c din România. Amin m aici
Cheile de pe Arieşul Mare platourile cars ce Bătrâna, Ursoaia, dar şi peşteri celebre
precum Gheţarul de la Scărişoara, Peştera Hodobana, Peştera Vârtop (unde s-a descoperit
o amprentă de picior aparţinând Omului de Neanderthal), Peştera Poarta lui Ionele,
precum şi ivoare cars ce cu debite de zeci de litri pe secundă, precum Izbucul Tăuz,
Izbucul Coteţul Dobreş lor sau Poarta lui Ionele. Mai spre sud, calcarele sunt prezente în
versantul sudic al văii Arieşului Mic pe cursul său mijlociu şi inferior, precum şi bazinul văii
Sohodolului, dominate de culmea Ştriubeiului şi Masivul Vulcan.
Spre vest se în nde Masivul Găina, celebru pentru „Târgul de fete” desfăşutat aici,
iar spre nord-est Masivul Gilău-Muntele Mare, alcătuit preponderent din roci cristaline
precambriene şi paleozoice. Aici relieful se remarcă prin masivitatea formelor, a culmilor
prelungi şi apla zate, individualizaze prin văi adânci, cu versanţi abrupţi2.
În intreg acest areal se desprinde microdepresiunea Câmpenilor, spre care
gravitează nu numai resursele umane şi economice, cât şi întreaga reţea hidrograﬁcă a
zonei. Principalele cursuri de apă care străbat Ţara Moţilor sunt cele două Arieşuri; Arieşul
Mare, ce izboreşte din partea nordică a Masivului Biharia, curgând spre vest apoi spre sud
şi Arieşul Mic, care îşi are izvoarele în partea de sud a masivului menţionat. Acesta, după
un curgere sudică se orientează spre est, întâlnind apele Arieşului Mare la Mihoieş în
amonte de Câmpeni, formând Arieşul propriu-zis. Pe teritoriul Câmpenilor Arieşul mai
primeşte doi aﬂuenţi importanţi - Valea Sohodolului, care îşi adună apele din calcarele
1
2
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platoului cu acelaşi nume, şi Valea Abrudului, care îşi adună apele din Munţii Metaliferi
(Dealu Mare), curgând spre nord.
Alături de aceste văi principale, Ţara Moţilor este ferestruită de o mulţime de văi
mai mici, cu debite variabile, în bazinul cărora pot ﬁ întâlnite o serie de aşezări risipite în
lungul văilor sau pe coastele dealurilor. Între acestea amin m:
• Pe Arieşul Mare: văile Lăpuş, Gârda Seacă, Ghizghiuţ, Albac, Valea Sacaturii etc;
• Pe Arieşul Mic; văile: Târsa, Vidrişoara şi Dolii;
• Pe Sohodol amin m văile: Valea Poienii şi Valea Verde;
• Pe Abruzel (Valea Abrudului) amin m ca aﬂuenţi văile Ciuruleasa, Cerniţa şi
Buciuimanilor.
CLIMA
Clima în zona montană a Munţilor Apuseni este una temperată, cu uşoare nuanţe
pluviale, ﬁind puternic inﬂuenţată de circulaţia atmosferică ves că, în faţa căreia structura
orograﬁcă montană acţionează ca o barieră. Analiza făcută pe baza datelor de la staţia
meteo Câmpeni-Bistra, scoate în evidenţă faptul că temperatura medie al aerului în
regiunea montană variază al tudinal, cu valori cuprinse între 20C la peste 1600 m
al tudine şi 40C, în la al tudini cuprinse între 1300-1600 m, mai ridicată pe versanţii cu
expunere sudică. În zonele joase, depresionare, apar deseori fenomene de inversie
termică. Temperatura cea mai scăzută se înregistrează în luna ianuarie, cu o valoare medie
mul anuală de -6, - 100C sau chiar mai mică la Câmpeni. Temperatura cea mai ridicată se
înregistrează în luna iulie, când media mul anuală a nge valori de 16-180C, cu tendinţă de
scădere la peste 1600 m al tudine.
Nivelul precipitaţiilor atmosferice în zonă a ng valori anuale de 1000-1400 mm, la
peste 1300 m şi mult mai coborâtă (până în jur la 800 mm) în zonele mai joase sau cu
caracter depresionar din Ţara Moţilor. Cele mai mai mică can tăţi de precipăitaţii se
înregistrează în lunile februarie şi mar e (45-60 mm), iar cele mai mari în lunile de vară,
când pot depăşi 100 mm. În acest context grosimea medie a stratului de zăpadă se
înregistrează spre sfârşitul lunii ianuarie şi începutul lunii februarie, când poate a nge
peste 100 cm la al tudini de peste 1300 m, cu tendinţe de troienire pe versanţii nordici şi
la nivelul văilor, unde se manifestă şi pericolul de avalanşe. Perioadele de îngheţ variază
cu înălţimea, la peste 1000 m primul îngheţ se produce încă din septembrie, pentru ca
ul mul îngheţ să se manifeste după 1 mai. În aceste condiţii durata perioadei fără îngheţ
este în medie de 120 de zile. Deseori, în zonele mai joase, adăpos te, în condiţii de calm
atmosferic pot surveni brume târzii, afectând fruc ﬁcarea pomilor.
Circulaţia atmosferică în Ţata Moţilor se manifestă predominant din direcţia vest şi
sud-vest, perioadele de calm atmosferic a ngând peste 60 % din an. Cele mai mari viteze
a vântului se înregistrează în cazul vânturilor de sud-vest, în zonele înalte aceste
înregistrând o viteză de peste 7-8 m/s.
VEGETAŢIA ŞI FAUNA
Solurile sunt puternic inﬂuenţate de condiţiile petrograﬁce, clima ce şi
biogeograﬁce, în care s-au format. În marea lor majoritate sunt soluri de pădure, formate
în condiţii speciﬁce. Dominante sunt cambisolurile, într-o succesiune de soluri brune şi
brun-acide, a căror formare a fost favorizată de climatul umed şi răcoros şi de vegetaţia
fores eră de foioase şi răşinoase. La al tudini mai mari dominante sunt spodosolurile
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(podzolurile brune şi brune acide) sărace în humus. În zonele depresionare întâlnim soluri
aluvionare, în mp ce pe substrat calcaros sunt dominante rendzinele şi pseudorendzinele.
La nivelul zonei analizate, vegetaţia este etajată pe ver cală; la nivelul superior
putând ﬁ regăsite păşunilor alpine, întâlnite în Masivul Bihorului, pe Vf. Curcubăta Mare şi
Curcubăta Mică, sau pe platourile cars ce ale Munţilor Vlădeasa-Gilău la peste 1600 m.
Cea mai mare suprafaţă este deţinută de către pădurile în amestec, de foiose şi
conifere, şi a pădurilor de fag (Fagus Sylva ca) în amenstec cu mesteacăn (Betula
pendula). În cadrul zonei apar frecvent fenomene de inversie a vegetaţiei, vizibile pe văile
umbrite şi răcoroase, cu expunere nordică, unde apar păduri de conifere, în mp ce la
aceia-şi al tudine, pe versanţii însoriţi domină pădurile de foioase (Câmpeni). Făgetele
mai pot ﬁ întâlnite în amestec cu alte specii, precum: carpen (Carpinus betulus), frasin
(Fraxinul excelsior), pal n (Acer pseudoplatanus), arţar (Acer platanoides), tei (Tila
cordata). Dintre arbuş menţionăm păducelul (Crataegus), alunul (Corylus), sângerul
(Cornus sanguinea), crinii de pădure (Lilium martagon), lalelele pestriţe (Tulipa) şi uneori
liliacul sălba c (Syringa josikea).
Sus, pe platourile înalte ale Bihorului, Vlădeasa şi Găina, întâlnim jnepeni (Pinus
mugo), ienuperi (Juniperus communis) şi tufe de aﬁni (Vaccinium myr llus), merişori şi
în nse pajiş subalpine primare şi secundare alcătuite din rogoz alpin (Carex), păruşcă,
toporişcă, rugină (Juncus eﬀusus) şi ienupăr pi c. Componenta ﬂoris că este caracterizată
de genţiana-cupa (Gen ana acaulis), strugurii ursului (Arctostaphillos uva-ursi), sângele
voinicului (Nigritella rubra), săpunariţa galbenă (Saponaria bellidifolia), sânzienele (Galium
mollugo), brânduşa de toamna (Colchicum autumnale), ghiocelul (Galanthus nivalis).
Păşunile şi fâneţele formate din graminee (păiuşul roşu, ţepoşica), rogozuri, trifoi
etc., sunt larg răspândite, ﬁind folosite de localnici pentru păşunat şi recoltarea
nutreţurilor. Pe versanţii însoriţi apar pajiş xeroﬁle alcătuite din Festuca valesiaca,
Chrysopogon gryllus, Carex humilis, Agropyron cristatum, Adonis vernalis, S pa capillata
etc., în mp ce pe suprafeţele în care substratul este dominat de roci calcaroase apar
pajiş cu graminee şi specii calciﬁle rare, cum este „ﬂoare de colţ” (l.conthopodium
alpinum).
În lungul celor două Arieşuri dar şi al altor cursuri de apă, se dezvoltă o vegetaţie
speciﬁcă, formată din specii precum arinul, salcia, plopul, etc., cu rol important în
protejarea malurilor, la baza cărora putând ﬁ întâlnite feriga, rogozul lăcrămioare,
brebenei, toporaşi etc.
În zonele calcaroase şi de chei, inclusiv pe povârşişurile din bazinul superior al
Arieşului şi Masivul Vulcan, vegetaţia este reprezentată de păduri de fag (Fagus silva ca) în
amestec cu molid (Picea abies) şi brad (Abies alba). Versan i sudici si sud-es ci abrup
adapostesc plante saxicole, care cresc pe stanci sau in crapaturile acestora. Vegetaţia
erbacee este formată din Oxalis acetosella, Campanula abio na, Calamogros s
arundinacea, Heracium transsilvanicum, Lamium galeobdolom. Hepa ca nobilis etc., la
care se adaugă ferigi, muşchi şi licheni. Pe versanţii abrupţi se dezvoltă mici pâlcuri de
pajiş de stâncărie (cu Melica ciliata, Sesleria rigida, Poa nemoralis) şi plante caracteris ce
pentru ﬁsurile de stânci ca Asplenium ruta-muraria, Saxifraga paniculata, S. rocheliana
etc., iar pe groho şuri este prezentă Thymus comosus. În masivul Vulcan exista 18 specii
de plante alpine si montane, între care se remarca Aster alpinus, Achilleea tanace folia,
Poa alpina, Ranunculus oreophyllus etc., dar şi specii endemice, dacice si carpa ce, de
importanţă ﬁtogene că precum Aconitum moldavicum, Campanula kladuiana , Silene

dubia, Scorbul dacica etc.
Pădurile de foioase cons tuie un bogat fond cinege c, format din specii, precum:
ursul, mistreţul, vulpea, căprior, cerb, iepure, pisica sălba că etc., iar dintre păsări se
întâlnesc: privighetoarea (Luscinia megarhyncos) ciocănitoarea de stejar (Dentroconus
modius), ghionoaia (Picus canus), graurul (Sturnus vulgaris), sturzul de vase (Turdus
viscivorus), ciocârlia de pădure (Lullula arborea) etc.
În arealele calcaroase, pe abrupturi stâncoase, se întâlnesc specii rare precum:
ﬂuturaşul de stâncă (Tichodroma muraria), mierla de piatră (Mon cola saxa llis), presura
de stâncă (Emberizacia), lăstunul de stâncă (Apus melba), iar în Munţii Trascău-MetaliferiGilău trăieşte acvila de munte (Aquila chrysaetos).
Fauna ih ologică este formată din specii precum păstrăvul indigen (Salmo tru a
fario), păstrăvul curcubeu (Salmo gairderi irideus) prezent pe văile: Arieşului Mare şi Mic,
pe văile Albacului, Iarba Rea, Neagra etc. Alături de păstrăv mai apar zglăvoaca (Co us
gobio), mreana de munte (Barbus meridionalis petenyi) mai rar cleanul (Squalius cephalus)
şi scobarul, (Chondrostoma nasus).
LOCALIZARE
Studiul “Iden ﬁcarea gospodăriilor tradiţionale în vederea conservării lor în situ”,
este realizat pentru comunele din bazinul superior al Arieşului (Arieşeni, Gârda de Sus,
Scărişoara, Horea, Albac, Vadu Moţilor, Poiana Vadului, Avram Iancu, Vidra, Sohodol şi
Ciuruleasa), mai puţin oraşul Câmpeni; acoperind un areal geograﬁc de 772.26 km2
(77.226 ha), reprezentând 12,37 % din suprafaţa judeţului Alba şi o populaţie, la nivelul
ul mului recensământ (2011) de 17.840 locuitori, într-un regres dras c faţă de 1941, când
aici se înregistrau un număr de 41,097 locuitori. Fără a intra în prea multe detalii privid
acestă scădere, menţionăm totuşi poli cile de strămutare a populaţiei rurale de la sat la
oraş din perioada comunistă şi migrarea internă şi externă survenită mai ales după 1995,
odată cu decăderea economică a întregii zone montane.
Acest areal geogarﬁc este situat într-o zonă montană din partea central nordică a
Munţilor Apuseni, formând o unitate naturală bine delimitată de un şir de coame
montane şi înălţimi, dintre care amin m:
• Vf. Vulcan (1157,4 m), Vf. Ştriubeiului (1326,9m), Muntele Găina (1466,5 m)
aparţinând Munţilor Metaliferi (Munţii Abrudului), Vf. Curcubăta Mare (1848,2 m), şi
Piatra Grăitoare (1657,9 m), aparţinând Masivului Bihor, culmi care delimitează
bazinul hidrograﬁc al Arieşului superior de cel al Crişurilor spre vest şi sud-vest.
• Vf. Glăvoaia (1425,7 m), Bătrâna (1579,3 m) şi Vf. Clujului (1399,3 m) din Masivul
Gilău-Vlădeasa; Vf. Petreasa (1415 m) şi Vf. Sâlha din Muntele Mare (1670 m), care
delimitează spre nord şi nord-est bazinul Arieşului Mare de cel al Someşului.
Acest spaţiu geograﬁc se remarcă printr-o puternică ex ndere a spaţiului
habitaţional, sub forma unor aşezări pice, cu gospodării risipite pe terenul smuls în
decursul mpurilor nesfârşitelor păduri de foioase şi conifere, care acopereau la un
moment dat cea mai mare parte aceş munţi.
Legăturile acestui spaţiu geograﬁc cu restul ţării se realizează prin intermediul unei
reţele de drumuri naţionale, formate din:
- DN 75, cu o lungime de 105 km pe teritoriul jud. Alba, este un drum naţional secundar,
totodată principala magistrală de transport care străbate Munţii Apuseni, pe valea
Arieşului. Acesta leagă bazinul mijlociu al Mureşului cu oraşul Turda (DN 1) de zona
depresionară a Beiuşului, cu oraşul Ştei (DN 76 - Lunca) şi mai departe cu centrul urban

4

Oradea. La Câmpeni acest drum se racordează la DN 74 A, care face legătura cu
oraşul Abrud şi DN 74, drumuri prin care se asigură accesul spre Brad şi Alba Iulia.
DN 74, cu o lungime de 105 km, din care 76, 2 km, pe teritoriul judeţului Alba, leagă
centrele urbane Alba Iulia (DN 1) cu Bradul (DN 76). Traversează Valea Ampoiului şi oraşul
Zlatna, pentru a trece Dealu Mare prin pasul Budeni, în bazinul Arieşului, la Abrud. De aici
drumul trece prin pasul Buceş în valea Crişului Alb, spre Brad.
DN 1R, cu o lungime de cca. 82 km, din care pe teritoriul judeţului Alba 21,35 km,
face legătura dintre valea Arieşului Mare, localitatea Albac (DN 75) şi valea Someşului
Cald, oraşul Huedin (DN 1). Este important pentru accesul locuitorilor spre centrele
urbane Huedin şi Cluj-Napoca precum şi spre A3 în localitatea Gilău. Are o importanţă
turis că semniﬁca vă.
Este un spaţiu geograﬁc cu caracteris ci etnoculturale şi spirituale dis ncte,
cunoscut sub numele de „Ţara Moţilor”, care gravitează în jurul a două centre economice
şi urbane mai importante, oraşele Câmpeni şi Abrud.
Acest ţinut a cons tuit de mpuriu o unitate economico-socială dis nctă, unde
modul de viaţă a fost întodeauna tributar ocupaţiilor tradiţionale, precum prelucrarea
lemnului (văsăritul) şi creşterea animalelor, iar în unele părţi mineritul aurifer de
suprafaţă. Desigur, astăzi şi aici modul de viaţă tradiţional s-a schimbat substanţial, vechile
preocupări făcând loc unora noi, precum cele legate de turism, în mp ce creşterea
animalelor a devenit preocuparea şi resursa economică principală pentru cea mai mare
parte a populaţiei locale.

II. Aşezările umane

CÂTEVA CONSIDERAŢII PRIVIND ISTORIA ZONEI
Despre momentul umanizării zonelor montane din partea centrală a Munţilor
Apuseni mărturiile sunt mult mai limitate. Se apreciază totuşi că acest proces a avut loc
treptat, ca rezultat a unor necesităţi economice, legate de îndeletnicirile tradiţionale ale
locuitorilor precum exploatarea şi prelucrarea lemnului, alături de creşterea animalelor.
Odată cu instalarea regalităţii maghiare în Ardeal, tot mai multe domenii şi aşezări
intră în memoria documentelor. Prima menţiune documentară a unei aşezări din Ţara
Moţilor sau Terra Tzopus, denumită în actele de cancelarie şi terra Obruth, datează din
1263 când este amin t Abrudul, în contextul colonizării aici a unor etnici germani.
În anul 1271 regele Ştefan al V-lea donează episcopului şi capitlului bisericii catolice
de Alba Iulia, domeniul „tera Obruth” situat lăngă ţinutul Ampoiului. Anterior acest
domeniu a aparţinut banului Iula („ex dona one regia Yula condam banus), de la care a
trecut în posesia secuiului Soboslău (Zubuslaus Siculus).3
Alte informaţii ne parvin din perioada post arpadiană şi lupta pentru succesiune la
tronul Ungariei. As el, în anul 1308, în urma încercării sale de a prelua tronul Ungariei
(1305-1308), principele bavarez O o4 (O okar de Hornek), potrivit mărturiei lui Rubin
Pa ţia, a ajuns prizonier al regelui Ungariei, Carol Robert de Anjou ( 1301/1308-1342),
care îl va încredinţa voievodului Transilvaniei Apor5 spre ‹‹pierzanie››, de unde ajunge în
seama voievodului (cneazului) de Haţeg. Acesta din urmă îl face scăpat, conducându-l
Binder, 1975, 531
4
Pál Engel arată că O okar de Hornek a fost nepotul regelui Bela al IV-lea, cu pretenţii reale la tronul Ungariei, el ﬁind sprijinit
în această intreprindere de către saşii ardeleni şi familia nobiliară Koszeg. A fost arestat de către Ladislau Kán în Transilvania, care i-a
conﬁscat coroana şi l-a trimis acasă,
5
Apor Péc a fost voievod al Transilvaniei între anii 1282-1284. În anul 1308 voievod al Transilvaniei era Ladislau Kán al II-lea
(1294-1315).
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prin oamenii săi prin Terra Tzopus, apoi prin Terra Beliniş (Beiuş) în Maramureş, de unde a
trecut în Galiţia, scăpând as el de mânia regelui maghiar6
Populaţia germană colonizată la Abrud avea aici o biserică catolică şi un paroh,
amin t în anul 1332 - plebano de Superiori Kumino7. Într-un document din 1366 se
precizează că în „Ţara Abrudului" (districtum terrae Obrugh) se găseşte oraşul minier
numit de către izvoarele săseş , sub inﬂuenţa izvoarelor slavo-române, Schla en
(Zalathna), de la zlato - aur. Din acelaşi document mai reiese că pe cursul superior al
Arieşului se găsea un district românesc, format din mai multe sate cneziale conduse de
către un voievod, aşa cum aminteşte şi Rubin Pa ţia8.
Pa ţia adduce în faţa ci torilor săi o informaţie provenind din cancelaria papală,
potrivit căreia Bula Papei Clement al VI-lea, din 1345, vorbeşte despre un voievod al
românilor în „Terra Tzopus”, cu numele de Ambrozie9.
Prima menţiune documentară a unui hidronim din zonă, s-a păstrat în hotărnicirea
din 1408 a domeniului Gilău, unde este amin t Râul Alb (izvorul Arieşului Mare), alături de
Beliş sau Izvorul Ponorului de la Cetăţile Ponorului, aﬂate la limita dintre domeniul
Abrudului şi cel al Beiuşului.
Prezenţa unui voievod român în fruntea satelor cneziale de pe valea superioară a
Arieşului (domeniul Abrudului) mai este semnalată la 1547, când este amin t voievodul
Iacob10.
După secularizarea domeniilor bisericii catolice de la Alba Iulia din 1566, domeniul
Abrudului, oraşului şi posesiunile româneş (possessiones Valachichales), trec în posesia
ﬁscului princiar. În 1603 când s-au încheiat inventarierea acestor posesiuni apar în
documente apar mai multe sate, printre care şi Câmpeniul. Unii autori leagă numele
oraşului Câmpeni, sub forma sa maghiarizată Topánfalva cu denumirea de „ţop” (ţăran
care purta părul legat sub forma unui moţ). De aici deducem că în sens restrâns cuvântul
ţop sau moţ deﬁneau numai pe locuitorii situaţi în amonte de Câmpeni.
Dimensiunile domeniului şi numele principalelor aşezări care ţineau de acesta le
aﬂăm dintr-un document din 1595, când principele Transilvaniei, Sigismund Báthory
scuteşte de dări şi de plata tricensimi populaţia satelor româneş Câmpeni Bistra, Abrudsat Cărpiniş, Bucium şi Vidra, pe mo vul că ﬁind situate într-o zonă de munte nu au
resurse de trai suﬁciente, alimentele trebuind să ﬁe cumpărate din alte părţi.
În 1604, la insistenţa orăşenilor din Abrud, generalul austriac Girgio Basta, care
vremelnic stăpânea o bună parte din Transilvania, provoacă fragmentarea domeniului Ţara
Abrudului, transferând satele româneş din preajma Abrudului; Abrud-sat, Cărpiniş,
Bucium şi Muşca, în componenţa oraşului. Totodată Abrudul îşi ex nde jurisdicţia şi
asupra domeniului şi a oraşului Baia de Arieş, fără a afecta privilegiile târgovaţilor de aici11.
Din acest moment aşezările de pe văile Arieşului Mare şi Arieşul Mic, cons tuie o unitate
administra vă dis nctă, cu sediul la Câmpeni12.
În secolul al XVII-lea „Ţara Abrudului” se mărginea cu domeniile: Ampoi, Trascău,
Ţara Zarandului, Ţara Beiuşului; Ţinutul Călatei, Gilău, Iara şi Baia de Arieş.
Necesitatea prac că de cunoaştere a bunurilor ﬁscale îl determină pe principele
6
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Gheorghe Rákózi al II-lea (1648-1657) să dispună uniﬁcarea fostelor domenii Ampoi şi
Abrud. În acest scop între 1649-1650, are loc inventarierea şi întocmirea unei liste pentru
toate posesiunile de pe noul domeniu. Domeniul nou format, cu centrul la Zlatna era
împărţit în trei părţi: Domeniul de Jos, Domeniul de Mijloc şi Domeniul de Sus. Domeniul
de Jos era alcătuit din satele Petroşani, Galaţi, Feneş şi Presaca; domeniul de mijloc era
compus din aşezările Abrud-sat, Bucium, Cărpiniş, Muşca şi După-Piatră, iar domeniul de
sus cuprindea satele Câmpeni, Bistra, Râul Mare şi Vidra (cu crângurile de pe Râul Mic).
După cum se poate vedea în cadrul acestor liste apare documentar pentru prima dată
moşia Râul Mare13. La acel moment Râul Mare era format din toate crângurile situate de
la Izvoarele Arieşului Mare până la conﬂuenţa cu Arieşul Mic, respec v teritoriul
actualelor comune Albac, Horea (Arada), Arieşeni, Gârda de Sus, Vadu Moţilor (Săcătură)
şi Scărişoara.
Principala ocupaţie al oamenilor de pe acest domeniu era exploatarea şi
valoriﬁcarea lemnului, pădurile jucând un rol major în viaţa acestor oameni. Locul
pădurilor defrişate şi a curăturilor este luat treptat de pajiş şi fâneţe, pe care se
instalează noi gospodării şi crânguri, organizate pe neamuri şi relaţii de familie. Amin m în
acest context crângul Goieş , întemeiat de familia Goia din Vidra de Jos.
La sfârşitul sec. al XVII - lea şi începutul sec al XVIII - lea are loc o intensiﬁcare a
procesului de habitare în zonele centrale al Apusenilor, fapt vizibil nu mumai pe Valea
Arieşului dar şi pe domeniile vecine, ale Gilăului, Ţinutul Călatei şi Ţara Beiuşului. Dar în
acelaşi mp se intensiﬁcă exploatarea populaţiei româneş din zonă, fapt care a
determinat satele cu populaţie românească din înprejurimile Abrudului să se răscoale la
1727, prilej cu care schimbă administraţia maghiară a oraşului Abrud cu una românească,
anulând totodată toate măsurile restric ve luate împotriva lor. Prin intervenţia în forţă a
administraţiei austriece se revine la situaţia anterioară, exploatarea populaţiei locale
con nuând la cote şi mai ridicate, fapt ce a dus la izbucnirea evenimentelor de la 1784.
Cele mai importante informaţii despre aşezările din bazinul superior al Arieşului le
avem din conscripţia episcopului unit Inochen e Micu Clain, din 1733. Cu acest prilej sunt
amin te pe Râul Mic aşezările Vidra şi Ponorel, pe râul Mare aşezările: Gârda (Gârda de
Sus), Albac, Arada (Horea), Neagra (Poiana Vadului), Gura Negri (Vadu Moţilor)14. etc.
Conscripţiile efectuate de Micu Klain la 1733 şi Petru Pavel Aron la 1750, aduc noi date
despre comunităţile din zonă, întregite ulterior cu datele aduse de conscripţia
administraţiei austriece din 1760-1762. În această perioadă în comuna Râul Mare (Naghi
Aranyos) sunt înregistrate 7 biserici ne unite cu 6 (7) preoţi şi 481 familii de credincioşi
ortodocşi, dar fără să ﬁe nominalizate locaţiile acestora. Acest fapt vine să conﬁrme
cristalizarea unor aşezări mai importante, chiar dacă nu sunt numite, cu o viaţă economică
şi socială dinamică, capabile să-şi ridice propriile lor lăcaşe de cult. Informaţii suplimentare
ne sunt oferite de materialele cartograﬁce din a doua parte a sec. al XVIII-lea, cinoscute
sub numele de „hărţile ioseﬁne”, realizate în perioada 1770-1773. Cu acest prilej apar
consemnate existenţa unor lăcaşe de cult în aşezările: Săcătură (Vadu Moţilor), Neagra
(Poiana Vadului), Lăzeş , Albac, Arada (Horea); Scărişoara şi Lăpuş (Arieşeni). Pe Râul Mic
(Kis Aranyos), lăcaşe de cult apar la Ponor, Vidra (K: Araşyos vel Vidra), Avram Iancu (A Kis
Aranyos), iar pe Sohodol lăcaşe de cult sunt la (Sohodol sat - Bobăreş ) unde exista o altă
biserică, predecesoarea actualei bisericii de zid şi în satul Poiana. O biserică de lemn şi o
mănăs re sunt semnalate la Ciuruleasa (Csurulasze) şi pe valea Buninginea (valie
13
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Binder, op cit. P. 532
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Buninisina), pe drumul către Brad. Astăzi dintre aceste lăcaşuri de cult se mai păstrează
bisericile de Arieşeni, Gârda de Sus şi Lăzeş , pe Arieşul Mare şi bisericile de la Goieş şi
Vidra pe Arieşul Mic. Un des n aparte l-a avut vechea bisericuţă de lemn de la Arada
(Horea), care a fost salvată în ul ma clipă, ﬁind strămutată pe moşia Bră enilor de la
Florica, apoi la Olăneş .
După cum se poate constata, în decursul sec. al XVIII-lea are loc o ex ndere a
habitării în acest spaţiu geograﬁc. Potrivit recensământului habsburgic de pe Domeniul de
Sus al Zlatnei din anul 1785, pe Râul Mare trăiau 8.308 suﬂete; pe Râul Mic (Vidra), 5456
locuitori; Câmpeniul împreună cu Sohodolul avea 4376 locuitori iar Abrud-sat, de care
aparţineau satele actualei comune Ciuruleasa, 2612 locuitori15. Intensa populare a zonei
este reliefată şi de reprezentările cartograﬁce amin te, unde apar un număr foarte mare
de gospodării şi crânguri, risipite în zonele de platou şi pe terasele cursurilor de apă din
bazinul superior al Arieşului. O dovadă a unei intense ac vităţi economice le reprezintă şi
numărului mare de instalaţii hidrotehnice (mori, joagăre, vâltori, pive, şteampuri)
existente în zonă. Studiul Ilenei Bozac, privind Morile de pe domeniul de sus al Zlatnei,
realizat după o conscripţie a morilor din anul 1774, evidenţiază existenţa unui număr de
102 mori de apă, a 23 joagăre, a unui teasc pentru stors uleiul de in şi o piuă (pivă) pentru
prelucrarea postavului16.
În decursul sec. al XVIII-lea, populaţia românească din zonă este nevoită să faca
faţă, pe lângă îndatoririle faţă de împărat şi corupţiei tot mai acerbe din partea
administraţiei domeniale şi locale. În aceste condiţii se intensiﬁcă rezistenţa populară, care
prin plângeri şi pe ţii trimise la autorităţi, au încercat să-şi obţină dreptatea. Apogeul
acestor eforturi sunt a nse după 1780, prin plângerile făcute de către Horea, în numele
mai multor comunităţi din Apuseni către împăratul de la Viena. Lipsa unor măsuri pentru
îmbunătăţirea situaţiei lor, îi determină pe moţi să se răzvrătească. Pentru sec. al XVIII-lea
momentul de apogeu ale luptei pentru drepturi sociale şi naţionale reprezintă Răscoala
populară din 1784, condusă de Horea, Cloşca şi Crişan.
În decursul sec. al XIX, anul 1848 va inﬂuenţa hotărâtor şi des nul acestor locuri. În
urma refuzului românilor de a recunoaşte încorporarea forţată a Transilvaniei în cadrul
Ungariei, aceş a se văd implicaţi direct în războiul civil care a zguduit imperiul habsburgic,
luptând de partea forţelor contrarevoluţionare, a împăratului care le promisese
recunoaşterea naţională. În acest context, Apusenii, cu Ţara Moţilor este transformată de
către Avram Iancu, ﬁul lui Alexandru Iancu din Vidra, într-o veritabilă fortăreaţă. Oş le
moţilor, conduse cu pricepere de generalul şi comandantul Iacu, cu tribunii săi, au reuşit
să stăvileacă pătrunderea ungurilor în Ţara Moţilor.
Lupta pentru dreptate socială şi libertate naţională, con nuă şi după înfrângerea
revoluţiei de la 1848. Însuﬂeţiţi de ideile intelectualilor transilvăneni, moţii se implică tot
mai viguros în diferite acţiuni precum Pronunciamentul din 3-13 mai 1868 şi mişcarea
memorandistă şi procesul memorandis lor. În acelaşi context, al luptelor sociale poate ﬁ
amin t şi conﬂictul din anul 1883 cunoscut sub numele de "răzvră rea de la Mărăşoaia",
când locuitorii comunei Scărişoara, în virtutea unui drept secular, se ridică să-şi apere
dreptul de păşunat pe Platoul Mărăşoaia, acaparat de către contele Banﬀy.
Începutul sec. XX vine cu alte nenorociri asupra moţilor. Deschiderea fronturilor din
primul război mondial îi transformă pe bărbaţii încorporaţi în carne de tun pe fronturile
din Italia, Bosnia şi Galiţia, unde mulţi şi-au pierdut viaţa. Acasă au râmas doar femeile,
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copii şi bătrânii, pe a căror gospodării a pus stăpânire foametea şi sărăcia. Pe lângă
pierderile de vieţi omeneş şi sărăcia adusă, administraţia austro-ungară le-a pângărit
lăcaşele de cult, conﬁscându-le clopotele pentru a face gloanţe. Destrămarea monarhiei şi
creşterea spiritului revoluţionar adus de către ostaşi veniţi de pe front, au făcut ca oamenii
să acţioneze pentru înlăturarea administraţiei maghiare din comunele lor, par cipând
totodată cu însuﬂeţire la Marea Adunare Na onala de la Alba Iulia, unde s-a hotărât
unirea Transilvaniei cu Ţara Mamă.
Dar nici noua administraţie nu a putut face prea mult pentru moţi, criza economică
din 1929-1933 a afectat şi forţa de muncă din zonă, prin închiderea unor exploatări
fores ere şi scăderea puterii de cumpărare a oamenilor. După o perioadă de rela vă
ameliorare la orizont s-au adunat norii negrii a celui de al doilea război mondial, care la
rândul său a venit cu noi concentrări şi pierderi pe front, iar cei ramaşi acasă au fost
mobiliza pentru lucrari strategice, la repararea drumurilor, la exploatarile fores ere ale
statului şi în batalioane ﬁxe.
AȘEZĂRILE ȘI EVOLUȚIA LOR
Aşezarea este privită în general ca un ansamblu de construcţii - locuinţe şi
construcţii gospodăreş - organizate în unităţi funcţionale şi grupate pe un teritoriu numit
generic vatră, care serveşte drept cadru vieţii sociale, economice şi culturale a unei
comunităţi umane17. Apariţia unei aşezări în decursul istoriei pe un anumit amplasament
s-a datorat existenţei unor bogate resurse de subzistenţă, precum vânatul, pescuitul,
precum şi posibilitatea valoriﬁcării unor materii prime precum lemnul şi mai târziu a
creşterii animalelor. Datorită acestor condiţii şi habitatul uman capătă o mare varietate de
forme, de la cele nomade până la cele sedentare, de la cele rurale până la cele urbane, în
raport de pul de ac vitate pe care o desfăşoară populaţia acelei aşezări. Din aceste
considerente devine o necesitate cunoaşterea evoluţiei purilor de aşezări, a
caracteris cilor şi modiﬁcărilor survenite la un moment dat, în raportul dintre aceasta şi
componenta de mediu18 . În general, o aşezare nu se formează odată, ea este mai degrabă
un efect cumula v a unei perioade de dezvoltare, în condiţii socio-economice diferite, prin
care ia naştere o realitate teritorială şi geograﬁcă mai complexă a peisajului umanizat.
Potrivit prof. Vasile Cucu, „Aşezările umane sunt … grupări de locuinţe şi
oameni ce îşi desfăşoară ac vitatea pe un anumit teritoriu a cărui înfăţişare se schimbă în
funcţie de caracterul formaţiunii economico-sociale şi de condiţiile naturale ale mediului
înconjurător” (Cucu, 1981)19. Noţiunea de „aşezare” este expresia acţiunii de a aşeza, şi
rezultatul ei. Conţinutul acestei noţiuni deﬁneşte un teritoriu bine determinat, dezvoltat în
raport cu percepţia comunităţilor umane. Diferenţierea lor se face prin câteva criterii
precum:
· existenţa unei populaţii permanente care îşi desfăşoară ac vitatea pe acel
teritoriu;
· o vatră ca spaţiu de geneză, înţeles ca spaţiu geograﬁc de locuit;
· diversitate de ocupaţii execitate atât în vatra aşezări cât şi în afara ei;
· infrastructura ca şi componentă a calităţii vieţii.
Atributele care deﬁnesc un anumit potenţial natural şi socio-economic al unei
aşezări concre zate printr-o serie de însuşiri morfologice, demograﬁce şi tehnologice
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deﬁnesc în ﬁnal noţiunea de sat20. Această noţiune este percepută ca localitate rurală,
aşezare rurală sau habitat rural.
În general răspândirea aşezărilor umane de la primele nuclee de locuire, formate
din primele gospodării şi spaţiul social din care oamenii îşi asigură cele necesare traiului,
până la gruparea lor sub formă de sate sunt deteminate de o mul tudine de factori, de
natură geograﬁcă, istorică, social economică, etnică şi demograﬁcă.
Marele nostru geograf Simion Mehedinţi considera că „satul este cea mai veche formă
de locuire umană, ce prezintă caracteris ci de ordin etnograﬁc, istoric, economic, social
sau edilitar. Satul repreznită grupări de locuine şi de oameni ce îşi scot mijloacele lor de
existenţă dintr-un spaşiu social determinat”.
Plecând de la datele de mai sus, noţiunea de localitate deﬁneşte o aşezare umană,
rurală sau urbană, percepută în funcţie de mai mulţi factori, precum număr de locuitori şi
caracterul fondului construit, dotările sociale şi echiparea tehnico-edilitară.
După mărturiile Luciei Apolzan, când vorbim de aşezările din Ţara Moţilor „ne găsim
în faţa unor sate cu case risipite, caracteris ce în general zonelor montane. Fiecare sat are
gospodăriile dispersate pe întreaga suprafaţă a hotarului; vatra satului se confundă deci
cu aproape întregul hotar”21. Acelaşi autor arată că forma caracteris că a aşezărilor din
acest areal geograﬁc, este „crângul”, adică grupuri mici de gospodării (5-6 sau mai multe),
ﬁecare cu numele propriu, nume provenind deseori dintr-un antroponim, formând
subunităţi sociale dis ncte, pe care localnicii le numesc „crânguri”.
Cât priveşte spaţiul geograﬁc unde erau amplasate aceste mici aşezări (gospogării,
crânguri) se poate constata că cele mai multe erau amplasate pe culmile domoale ale
dealurilor/munţilor. Numărul mic de al depresiunilor intramontane, dimensiunile mici ale
acestora şi distanţele până la terenurile agricole, nu au oferit condiţii propice de formare a
satelor în lungul văilor, mo v pentru care şi numărul aşezărilor de vale este destul de
restrâns, fapt vizibil pe materialele cartograﬁce din sec. al XVIII-lea. De aceia, spre
deosebire de alte zone geograﬁce, în Ţara Moţilor, aşezările umane bine structurate erau
foarte puţine, dacă ne reamin m că în sec. al XVI-lea (1595), în bazinul superior al
Arieşului, alături de Abrud şi Câmpeni (Topanfalva, sau târgul ţopilor), mai erau cunoscute
ca structuri economice şi sociale individuale doar Abrud-sat, Bistra, Cărpiniş şi Vidra, de
unde putem deduce că toate crângurile şi gospodăriile izolate care existau la acel moment
pe Arieşul Mare aparţineau de Câmpeni, iar cele de pe Arieşul Mic de Vidra. De abia în
secolul al XVII (1649-1650), pe teritoriul Domeniului de Sus al Zlatnei sunt menţionate
alături de satele Câmpeni, Bistra şi Vidra, şi Râul Mare, care includea toate crângurile şi
gospodăriile situate în bazinul acestui râu şi care înaine au aparţinut de Câmpeni. În prima
parte a sec. al XVIII-lea, alături de Abrud, cea mai importantă aşezare moţească din
această perioadă, rămâne târgul Câmpenilor, care s-a bucurat de condiţii excelente de
amplasare în cadrul depresiunii cu acelaşi nume.
Toate crângurile situate în zonele mai înalte, reprezentând embrionul unor viitoare sate, sunt
rolul proceselor de roire. Fenomeniul a fost determinat atât de creşteri ale populaţiei unei

aşezări de bază, peste capacitatea resurselor de susţinere ale acesteia, de exploatare
socială, incursiuni militare, calamităţi, interesul marilor feudali de a valoriza economic noi
teritorii etc. Fenomenul de roire şi de întemeiere a noi aşezări a fost ampliﬁcat în perioadele
liniş te de sporul natural al populaţiei peste capacitatea teritoriului economic iniţial de
susţinere. Mai ales începând din a doua parte a sec. al XVIII-lea şi în sec al XIX-lea, din
20
21

V, Cucu,2009, 32
L. Apolzan, 1987, p.212
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diverse pricini tot mai multe nuclee de locuire au luat naştere pe culmile domoaleale
dealurilor din împrejurimi, pe suprafeţele rămase în urma defrişărilor şi a runcuirii
suprafeţelor împădurite.
Încă din prima parte a sec. al XIX-lea, numărul aşezărilor din acest spaţiu geograﬁc
se mul plică. Conscripţia efectuată de către episcopia ortodoxă a Transilvaniei din 1805,
aduce un plus de informaţii privind numărul lor. Cu acest prilej sunt amin te pe Arieşul
Mare (Nagy Aranyos), următoarele aşezări: Gura Negri (Vadu Moţilor); Gura Albakului
(Albac); Gerda superior (Gârda de Sus); Gerda inferior (Scărişoara); Lapus (Faţa Lăpuşului Arieşeni; Arada (Horea); şi Leszes (Faţa Lăzeş ).
Pe Arieşul Mic (Kis Aranyos) sunt amin te satele: Ponorel, Vidra de Jos, Vidra de
Mijloc şi Vidra de Sus (Avram Iancu); ân mp ce pe Valea Sohodolului sunt amin te
aşezările: Szohodol (Sohodol) Válya Verde cun Pelis (Valea verde cu Peleş) şi Polyána
(Poienile Sohodolului)22.
După conscripţia din 1821, Sohodolul se desprinde din componenţa comunei
Câmpeni şi devine unitate administra vă dis ncă, înglobând satele Peleş, Poiana Sohodol
şi Valea Verde, alături de alte crânguri din bazinul văii cu acela-şi nume.
La mijlocul sec. al XIX-lea, în cadrul cercului Câmpeni din Comitatul Turda-Arieş sunt
enumerate următoarele unităţi administra ve: Albak; Alsó-Vidra (Vidra de Jos); Felsö Vidra
(Avram Iancu); Neagra (Poiana Vadului); Ponorel; Szekatura (Vadu Moţilor); Szkerisóara
(Scărişoara); Szohodol (Sohodol). Cu cer tudine, pe lângă aceste aşezări mai importante,
unele cu rol administra v, mai existau multe cătune şi crânguri aparţinătoare.
Exempliﬁcăm pentru Albac cătunele: Korábban Costeş ; Korábban Cioneş ; Korábban
Cioneş része volt. (Dealu Lămăşoi); Korábban Cioneş része volt (Bărăş ); Korábban
Fehérvölgy része volt. (Rogoz); Korábban Fehérvölgy része volt. (Pleşeş ); Korábban
Fehérvölgy része volt. (Faţa); Korábban Fehérvölgy része volt. (După Pleşe); Korábban
Costeş része volt (Deve). Toate acestea sunt crânguri care aparţineau de Albac la acel
moment şi care începând din 1956 devin sate cu individualitate proprie.
Documentele cartograﬁce din 1876 localizează satele: Secatura (Vadu Moţilor), Bari
Neagrais (Neagra), Ghirda de Josu, Ghirda de Sus, Scărişioara şi Lepus (Arieşeni), alături de
alte crânguri, pe teritoriul comunei Szkeresoara; Ponorelu, Unter Vidra (Vidra de Jos),
Mi el Vidra (Vidra de Mijloc) şi Ober Vidra (Vidra de Sus), iar pe Valea Sohodol satele:
Sohodol, Beles (Peleş), Valea Verde, şi Poiana, alături de alte crânguri devenite ulterior
sate (Brădeana, Dragojeş , Arsuri, La Secuieş , Gura Sohodolului etc.)23.
În 1910 din cadrul comunei Scărişoara se desprinde comuna Arieşeni, iar din
comuna Albac se desprinde Arada. Deşi Gârda apare cartograﬁc sub forma hidronimului
Grda Saka încă din 1770, ca oiconim este documentat pe hărţile militare austriece din
1864 sub forma Ghârda, pentru a ﬁ amin t documentar în 1909 sub numele de
Felsögîrda24 (Gârda de Sus), care se va desprinde ulterior de Scărişoara, devenind comună
de sine stătătoare în 1932.
Începând cu a doua parte a secolului al XIX-lea procesul de habitare se ex nde tot
mai mult, odată cu creşterea populaţiei şi lăzuirea unor noi suprafeţe de pădure apar noi
aşezări, asfel că în 1941 sunt înregistrate documentar numai în comunele de la Izvoarele
Arieşului caa. 390 de crânguri, cu 5.756 de gospodării25. Odată cu împărţirea
Josan et al, 1996, p. 115-116
Digi zed Maps of the Habsburg Empire, apud DVD Arcanum Adatbazis
24
C.Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, vol I, Ed. Academiei RSR, Bucureş , 1967, p. 265.
25
L. Apolzan, Carpaţii tezaur de istorie - Prezentarea aşezărilor risipite pe înălţimi, Ed. Ş inţiﬁcă şi Enciclopedică, Bucureş , 1987,
p. 256-257 şi tabelul IV.

22

23

administra vă din 1956 multe dintre aceste crânguri vor deveni sate în cadrul vechilor
comune fapt reﬂectat şi în recensămintele din 1966.
TIPURI DE AŞEZĂRI
Iată cum descrie cunosctul etno-ﬁlolog, Tache Papahagii, „Ţara Moţilor”:
„Închipuiţivă suprafaţa unei ape în aşa fel agitată, încât pe aşocuri ai vedea parcă printre
rupturi de valuri şi fundul pământului: iată aspectul geograﬁc al ţărei Moţilor. Închipuiţi-vă
acum pe pantele şi umerii valurilor oarecum rotunde, ba chiar şi pe creştetele lor,
adăposturi omeneş răsﬁrate pe întreaga în ndere de apă răscolită mai mult sau mai
puţin din adâncuri: aceastea sunt satele lor”
Tipologia aşezărilor se stabileşte în funcţie de mai mulţi factori, precum: durata
locuirii (aşezări temporare şi aşezări permanente; structura vetrelor (aşezări risipite şi
aşezări răsﬁrate); după potenţialul demograﬁc şi funcţiile îndeplinite. Cercetările
din
domeniul geograﬁei populaţiei şi al aşezărilor umane au impus ca şi criteriu, structurarea
pologiei aşezărilor, potrivit funcţiei economice şi al habitatului, care împarte aşezările în
aşezări urbane sau rurale (Vert 2000, 36-38). Dintre aceste două puri de aşezări, pentru
noi rămân de interes aşezările rurale. După criteriu funcţional, Ion Velcea stabileşte şapte
puri de aşezări rurale: a) Aşezări rurale cu funcţii predominant agricole, specializate în
cultura cerealelor şi a plantelor tehnice; b) Aşezări agroindustriale, care se remarcă prin
prac carea unei agriculturi complexe şi unităţi industriale ce prelucrează lemnul şi
produsele agricole; c) Aşezări agrocomerciale, unde populaţia îşi valoriﬁcă produsele prin
intermediul unor negustori; d) Aşezări agroturis ce, repar zate în arii cu peisaje
deosebite, ape minerale cu efecte terapeu ce, resurse agroalimentare şi căi de
comunicaţie de acces; e) Aşezări pastoral-silvice, cons tuite pe seama pajiş lor naturale, a
fondului fores er şi a exploatării acestuia. Aceste ocupaţii se regăsesc şi în speciﬁcul
construcţiilor şi în dispersia gospodăriilor permanente şi sezoniere, cu sălaşe, odăi, colibe,
stâne şi terenuri arabile restrânse; f) Aşezări specializate în piscicultură, cu populaţia
ocupată în domeniul pescuitului şi al prelucrării peştelui sau în ac vităţi portuare; g)
Aşezări cu funcţii complexe, având o tradiţie în prac ca agricolă şi pe acest fond, apărând
alte ocupaţii. (apud Vert, 2000. p. 207-208)
Un alt criteriu în stabilirea pologiei unor aşezări este dat de durata locuirii. După
acest criteriu avem aşezări sezoniere/temporare şi aşezări permanente.
Aşezări sezoniere
Este ş ut faptul că mai ales pe cursul superior al Arieşului Mare în perioada de vară
o bună parte din populaţie îşi schimbă reşedinţa şi locuinţa, deplasându-se în zona înaltă,
a platourilor şi păşunilor montane cu animalele. În aceste zone oamenii şi-au ridicat
adevărate gospodării, formate din spaţiu de locuit, adăposturi pentru animale şi spaţii
pentru prac carea unor meserii tradiţionale (văsărit, şindrilit etc.), pe care le u lizau pe
mpul verii. Aceste aşezări sunt aşanumitele aşezări sezoniere.
Mo vaţia includerii acestui p de aşezare în studiu este dată de rolul şi importanţa
lor. Aceste aşezări, concentrate mai ales în bazinul superior al Arieşului Mare, comunele
Arieşeni, Gârda, Scărişoara, Horea şi Albac, reprezintă atât o caracteris că de bază a
economiei locale cât şi un mod de organizare socială şi de viaţă umană, care de multe ori
vetre de locuire. Ilustrăm acest fenomen prin exemplul întâlnit în comuna Gârda de Sus,
care săpâneşte importante suprafeţe de păşunat pe platoul cars c Călineasa, unde vara
majoritatea locuitorilor din satele situate la nord de Arieş ies cu vitele. Fiecare are aici o
mică gospodărie (colibe), uneori şi grădină de legume, denumite în grai local „mutături”.
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In trecut ieşeau vara la colibe toată familia, adulţii şi copiii, unde-si duceau şi animalele de
acasă (porci, găini, caine, pisică etc.), satele rămânâd cvasi-pust. Mai nou comunitatea şi-a
ridicat şi o biserică din lemn unde preotul din satul Ocoale slujeşte pe mpul verii. În
contextul creşterii interesului turis c pentru zonă aici a fost deschis şi un punct turis c.
Aşezări permanente
Aşezările permanente sunt cele în care procesul de locuire se desfăşoară tot mpul
anului fără întrerupere. În această categorie de aşezări sunt incluse toate purile de sate
indiferent de mărimea lor şi aşezările urbane ale ţării
În funcţie de structură, specialis i au iden ﬁcat mai multe puri de aşezări/sate.
As el, inspirat de lucrarea etnografului R. Vuia - Satul românesc din Transilvania şi Banat,
arhitectul Sorin Gavra dis nge în zona Munţilor Apuseni, cinci puri de sate (aşezări
rurale): a) sate cu case izolate (risipite), pologie speciﬁcă satelor din Munţii Apuseni; b)
sate răsﬁrate; c) sate de vale şi e) sate înşirate în lungul drumurilor26, ul mele având o
incidenţă mai puţin semniﬁca vă, prezenţa lor ﬁind mai redusă. În zona noastră de interes
- Ţara Moţilor, preponderente sunt satele risipite, numite şi sate crânguri 27. Acest p de
aşezare este speciﬁc zonelor în care ocupaţia majoră a locuitorilor este creşterea
animalelor28. Este pul de aşezare cea mai recentă, având gospodăriile împrăş ate pe
întreaga suprafaţă a hotarului, în funcţie de caracteris cile şi calităţile produc ve a locului.
Geneza lor este legată de trei factori importanţi:
• sporul natural al populaţiei;
• posibilităţile de valoriﬁcare a terenurilor agro-pastorale, obţinute prin defrişări şi
situate tot mai departe de gospodărie.
La originea lor se aﬂă aşezări mai vechi din josul văilor, care sub impulsul unor factri
economici, demograﬁci sau istorici s-au transformat în nuclee de roire. Acest proces de
roire s-a îndreptat în trei direcţii, spre uonele înalte, formate din culmi domoale ale
munţilor şi spre bazinetele din susul văilor, unde terenul permitea existenţa unui nucleu
de locuire. În acest mod se înregistrează un proces îndelungat de ex ndere a spaţiului
habitaţional, de factură agro-pastorală, în detrimentul pădurilor, de către o populaţie
aﬂată în con nuă creştere. Procesul se realizaează într-o primă fază prin lărgirea poienilor
şi a curăturilor, favorizând apariţia fâneţelor sau a unor nuclee insulare de culturi. Cum
acestea erau de regulă imposibil de transportat în satul de origine, omul era nevoit să-şi
construiască aici adăposturi temporare, unde să vină cu animalele. Cu mpul acestea au
devenit aşezări permanente pentru o parte din generaţia următoare, sare s-a stabilit aici
construindu-şi case şi întemeindu-şi gospodării proprii.
În zonă cele mai vechi nuclee de locuire sunt Câmpeni, Sohodol, Vidra pe Arieşul
Mic (Kis Aranyos) Râul Mare cu nuclele Sacatură, Niagra, Albac, Arada şi Scărişoara, de
unde, în lipsa terenurilor agricole oamenii au fost nevoiţi să urce culmile munţilor din
preajmă, unde să întemeieze noi aşezări.
În funcţie de orientarea văilor şi expoziţia versanţilor se dis ng sate cu gospodării
împrăş ate longitudinal în lungul văilor, pe direcţia vest-est (Ponorel, Vidra, Avram Iancu,
Albac, Scărişoara, Gârda); sate cu gosdpodării împrăş ate semicircular în mici baziete,
orientate spre nord sau spre sud, cum este cazul satelor comunei Horea, Sohodol şi
Arieşeni29.
Într-o situaţie cu totul diferită se găsesc satele comunei Ciuruleasa, care până în
prima parte a sec. XX a aparţinut de Abrud-sat, aşezările de aici ﬁind în bună măsură sate
29

Butură, 1978. p. 63

miniere, a căror evoluţie a fost legată într-o măsură mai mare de mineritul aurifer.
Ţinând seama de criteriul economic sau funcţional al actualelor aşezări rurale din
Ţara Moţilor, de structura socio-profesională, a modului de folosinţă a terenurilor agricol,
ca şi de importanţa acestor funcţii şi gradul de convergenţă al acestora, potrivit împărţirii
lui Ion Velcea, principalele aşezări din acest spaţiu geograﬁc sunt Aşezări pastoral-silvice,
cons tuite pe seama pajiş lor naturale, a fondului fores er şi a exploatării acestuia. În
această categorie se încadrează marea majoritate a aşezărilor cuprinse în cadrul acestui
studiu.
În acelaşi context nu putem omite tendinţa evidentă a unora dintre aşezările zonei
de a se transforma treptat în Aşezări agroturis ce, cum este cazul comunelor Arieşeni şi
Albac, situate într-o zonă geograﬁcă cu peisaje deosebite şi căi de comunicaţie necesare.
INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT A ZONEI
Din punct de vedere funcţional şi administra v-teritorial, Ţara Moţilor este
străbătut de o reţea importantă de căi de comunicaţie, formată din următoarele categorii
de drumuri publice:
a) drumuri de interes na onal (DN 75);
b) drumuri de interes judetean (DJ 570);
c) drumuri de interes local, respec v drumurile comunale (DC).
Drumuri de interes naţional
1. DN 75 cu o lungime de 105 km pe teritoriul jud. Alba, este un drum naţional
secundar, totodată principala magistrală de transport care străbate Munţii Apuseni, pe
valea Arieşului. Acesta leagă bazinul mijlociu al Mureşului cu oraşul Turda (DN 1) de zona
depresionară a Beiuşului, cu oraşul Ştei (DN 76 - Lunca) şi mai departe cu centrul urban
Oradea. La Câmpeni acest drum se racordează la DN 74 A, care face legătura cu oraşul
Abrud şi DN 74, drumuri prin care se asigură accesul spre Bread şi Alba Iulia.
2. DN 74, cu o lungime de105 km, din care 76, 2 km, leagă centrele urbane Alba
Iulia (DN 1) cu Bradul (DN 76). Traversează Valea Ampoiului şi oraşul Zlatna, pentru a trece
Dealu Mare prin pasul Budeni, în bazinul Arieşului, la Abrud. De aici drumul trece prin
pasul Buceş în valea Crişului Alb, spre Brad.
3. DN 74 A, cu o lungime de 11,3 km, este un drum de legătură între DN 74 şi DN
75, asigurând totodată şi legătura între cele mai importante centre urbane din Ţara
Moţilor, oraşele Câmpeni şi Abrud.
4. DN 1R, cu o lungime de cca. 100 km, din care pe teritoriul judeţului Alba 21,35
km, face legătura dintre valea Arieşului Mare, localitatea Albac (DN 75) şi valea Someşului
Cald, spre oraşul Huedin (DN 1). Este important pentru accesul locuitorilor spre centrele
urbane Cluj-Napoca şi Huedin. Are şi o importanţă turis că semniﬁca vă.
Reţeaua drumurilor judeţene a zonei este formată din
1. DJ 750, cu o lungime de 18 km, leagă localitatea Gârda de Sus (DN 75), cu satele
situate la nord de Arieşul Mare, pe Platoul Gheţar-Ocoale.
2. DJ 750 A, cu o lungime de 3,5 km, leagă localităţile Gura Sohodol (DN 75) cu satul
Sohodol. Se găseşte într-o stare tehnică foarte bună ﬁind recent modernizat.
3. DJ 750 B, cu o lungime de 8 km, face şlegătura dintre localităţile Vadu MoţilorBurzeş (DN 75) şi Poiana Vadului. Drumul este prac cabil, ﬁind într-o stare medie.
4. DJ 750 E, cu o lungime de 2 km, leagă Satul de Vacanţă din Arieşeni (DN 75), cu
satul Vârtop. Druul se găseşte într-o stare rea, ﬁind greu prac cabil.
5. DJ 762, cu o lungime de 23,3 km, leagă satul Mihoieş (DN 75), cu Dealu Crişului
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(limită jud. Hunedoara), pe Valea Arieşului Mic. Drumul se găseşte într-o stare rela v
bună, cu unele sectoare în care mai necesită reparaţii.
6. DJ 762 A, cu o lungime de 23 km, leagălocalitatea Vidrişoara (DJ 762) cu Muntele
Găina (Limită jud. Arad). Este un drum pietruit, accesibil mijloacelor auto, mai ales în
perioada de vară. Datorită spălării de către apele meteorice starea drumului este destul de
rea, necesitând intervenţii.

III. Caracteris cile gospodăriilor tradiţionale

ARHITECTURA TRADIŢIONALĂ DIN ŢARA MOŢILOR
Privită în ansamblu, vechea arhitectură populară din Munţii Apuseni, cu precădere
cea din Ţara Moţilor se remarcă printr-o anumită sobrietate a ornamen cii, dar cu o mare
armonie a proporţiilor. Acolo unde totuşi există ornamente acestea sunt sunt subordonate
formei ansamblului, dictat de u l şi construc v. În realizarea frumosului moţii au luat şi
prelucrat unele forme arhaice, experimentate secole de-a rândul de alte generaţii de
meşteri. Simplitatea construcţiilor este mai evidentă pe cele două Arieşuri, unde
principalul material de construcţie a fost lemnul de brad, mai puţin potrivit pentru
sculptat, decât lemnul de esenţă tare: stejar, fag, frasin sau pal n.
Arhitectura exterioară, deşi lipsită de decoraţiuni, are un aspect plas c atrăgător
datorită proporţiilor volumelor, dictate de bunul simţ pentru u l şi armonie. Meşterul a
izbu t as el să înscrie ansamblul volumetric într-o remarcabilă geometrie a proporţiilor.
La o simplă privire se poate observa că înălţimea acoperişului, în raport de cel al
pereţilor este de trei, patru ori mai mare. Această proporţie este pe deplin jus ﬁcată în
contextul unui climat aspru, speciﬁc locului, unde iernile lungi şi abundenţa zăpezilor riscă
strivirea întregului ansamblu, dacă nu s-ar autoelimina cât mai repede. Pe lângă raportul
dintre acoperiş şi pereţi mai remarcăm volumetria învelitorilor, cu o linie în formă de „Şa2,
prezentă şi la construcţiile moderne. De asemenea, prin alipirea unor anexe la casă şi
prelungirea învelitorii, sau prin îmbinarea unor materiale de construcţie (piatră, lemn,
uneori paie), au generat o armonie arhitecturală şi este că raﬁnată.
De remarcat în construcţia caselor este modul de amplasare a târnaţului, prin
intermediul căruia s-au creiat o mare varietate de pologii şi un excelent model de
inspiraţie pentru arhitectura românească modernă. În cadrul acestei arhitecturi, târnaţul
reprezintă un element funcţional de prim ordin, care face legătura dintre spaţiul exterior,
deseori os l şi plin de neprevăzut şi cel interior, al hnei şi al vieţii de familie. Stâlpii de
prispă ce mărginesc târnaţul, deşi lipsiţi de decor sunt puşi în evidenţă prin arcatura care îi
leagă, forma curbă al arcurilor, obţinute prin cioplirea şi îmbinarea elementelor, copiază
arcurile de cărămidă şi piatră ale construcţiilor an ce şi feudale. Asemenea arcaturi se mai
regăsesc şi la pridvoare şi la foişoarele turlelor bisericilor, cât şi la unele anexe
gospodăreş . Astăzi, cu toate că starea materială a moţilor este mult mai bună, aspectul
arhitectural al noilor construcţii este unul arid, monoton şi lipsit de fantezie, incomparabil
cu pitorescul vechilor case30.
La rândul ei, arhitectura interioară la casele tradiţionale se remarcă prin simplitate,
şi o atmosferă interioară des nsă. În cadrul interioarelor locul central îl ocupă vatra, ca
sursă de căldură şi locul de pregă re a hranei. Forma iniţială a vetrei era o simplă
pla ormă de pământ sau piatră, ampliﬁcată ulterior prin adăugarea „pomnolului”
(camniţă), des nat pregă rii hranei. Astăzi camniţa a dispărut din zonă, cu toate că după
30

Gavra, 1977, p. 35-37

mărturia oamenilor bătrâni era foarte eﬁcientă, conservând căldura pentru mai mult
mp, iar geamurile nu se abureau ca de la plita de fontă. Fenomenul putând ﬁ explicată şi
prin rajul asigurat de vechea camniţă, aceasta funcţionând ca o hotă, absorbind aburii
din casă. Începând din sec. XIX şi-a făcut apariţia un sistem mai evoluat de preparare a
hranei şi încălzire, denumit ploaptăn (plită)31, pentru ca ulterior să se ajungă la sobele
moderne.
Mobilierul se remarcă prin funcţionalitate şi simplitate. Potrivit lui Candrea „In casa
de locuit nu e de cât o laviţă?, mesă, pat şi un scaun de văsârit”.
În casă principalele elemente de mobilier sunt:
Patul. Dacă în cadrul construcţiilor sezoniere mai pot ﬁ întâlnite şi astăzi paturi
înalte, ﬁxate pe patru ţăruşi înﬁpţi în pământ, în casele de locuit paturile erau de genul
extensibil, putând ﬁ lărgit pe mpul nopţi şi restrâns pe mp de zi. Originalitatea unor
asemenea piese de mobilier consta şi în faptul că pe mp de zi se transforma în laviţă
prevăzută cu ladă pentru aşternuturi.
Masa. Cea mai comună era masa cu tăblie dreptunghiulară, alături de care se mai
găseau mese cu tăblia pătrată, prevăzută uneori cu „feoc”, un sertar montat sub tăblie, în
care era păstrate tacâmurile. Astăzi în casele moţeş locul mesei tradiţionale l-a luat cele
realizate industrial, eventual extensibile, mai puţin trainice, dar lăcuite....
Arhitectura de cult
Mediul geograﬁc şi resursele materiale aﬂate la îndemână l-au determinat pe om
dintodeauna să-şi ridice gospodăria din ce a avut la îndemână; pământ, piatră, lemn. În
zonele de deal şi munte bogate în păduri, lemnul a cons tuit materia primă principală
u lizată în construcţia de locuinţe, dar şi al altor obiec ve de interes comunitar, precum
lăcaşele de cult. Deşi este imposibil să ş m cum arătau cu adevărat primele biserici din
lemn, care datorită perisabilităţii materialelor u lizate, a evenimentelor istorice şi
fenomenelor naturale, au dispărut în decursul mpului. Putem presupune totuşi că şi
bisericile actuale din lemn, sunt probabil copii al unor biserici mai vechi, care în mp au
suferit modiﬁcări şi îmbunătăţiri. În general istoricii de artă sunt de acord că începând din
sec. al XI-lea majoritatea construcţiilor laice şi eclezias ce ale românilor transilvăneni au
fost din bârne32.
Deşi au un fundal arhitectonic unitar, în construcţia celor mai vechi biserici din
Munţii Apuseni, s-au diferenţiat patru variante planimetrice: pătrată, pentagonală,
trapezoidală şi hexagonală. În Ţara Moţilor varianta planimetrică cea mai uzitată a fost cea
hexagonală. Majoritatea biser cilor de lemn din Apuseni datează din sec. al XVIII-lea şi al
XIX-lea, dar în decursul mpului aceastea au suferit reparaţii şi renovări care deseori le-a
schimbat înfăţişarea iniţială.
În cea ce priveşte elevaţia, majoritare sunt construcţiile cu temelia din piatră, peste
care se ﬁxa o talpă groasă de lemn de esenţă tare, peste care se ridicau pereţii din bârne
groase din lemn de brad (gorun şi cer în alte zone), aşezate orizontal. În partea superioară
se aşeza cununa şi învelitoarea din şindrilă. Cu toate schimbările înregistrate în cadrul
arhitecturii civile din lemn, arhitectura lăcaşurilor de cult este mult mai conservatoare, ea
păstrându-şi atât caracteris cile funcţionale şi formale cât şi structura construc vă. După
forma planului şi a sistemului construc v în Apuseni se întâlnesc două grupe principale:
31
32

Ibidem, p. 37
Vătăşoianu, 1959, 127 apud Gavra 1977, 31

10

bisericile cu pridvor şi cele fără pridvor, ambele având formă de navă33.
TIPURI DE GOSPODĂRII
Tipurile de gospodării s-au individualizat în mp prin palnul şi arhitectura caselor,
proﬁlul şi numărul costrucţiilor anexe, modul de grupare în cadrul curţilor, orientarea
acestora în funcţie de uliţi, puncte cardinale etc34.
În general termenul de gospodărie este sinonim cu cel de curte. O gospodărie este
percepută ca un ansamblu de arhitectură populară, unitar, individualizat deseori prin
elemente decora ve, întâlnite mai ales la case. Clădirile cu târnaţ şi acoperişuri înalte din
paie sau şindrilă erau deseori împodobite cu arcade şi stâlpi sculptaţi cu măiestrie, vizibile
mai ales la casa de locuit şi la cămara exterioară. În lucrarea sa, Etnograﬁa Poporului
român, Valeriu Butură dis nge în funcţie de funcţiunea economică, următoarele puri de
gospodării:
· gospodăpria agricolă, speciﬁcă zonelor joase, deﬁcitare în resurse lemnoase;
· gospodăriile agro-pastorale, întâlnite mai ales în zonele de deal şi munte, unde
creşterea animalelor joacă un rol preponderent;
· gospodăriile pomicele, speciﬁce unor zone de deal şi munte, unde pomicultura
joacă un rol important;
· gospodării vi cole, speciﬁce zonelor unde cultura viţei de vie joacă un rol major;
· gospodării piscicle, întâlnite pe malul mării, în Delta Dunării sau în lungul
Dunării, unde piscicultura reprezintă o ocupaţie preponderentă;
· gospodării specializate pe diferite meşteşuguri ţărăneş , adaptate prac cării
acestor ocupaţii (ﬁerari, mineri, olari etc.).
În Ţara Moţilor gospodăria de bază este gospodăria agro-pastorală, formată din casă
şi construcţii anexe, realizate din bârne bine încheiate, cu acoperişuri înalte din şindrilă,
sau paie, pentru a facilita scurgerea rapidă a precipitaţiilor.
După S. Gavra, gospodăriile din Munţii Apuseni se împart în două mari categorii:
· pastorale, în zonele de munte şi fâneţe;
· agro-pastorale, întâlnite mai ales în lungul văilor şi în microdepresiuni.
După modul de grupare a casei în raport de construcţiile anexe, autorul dis nge în
zona Apusenilor mai multe puri de gospodării:
· Gospodării pastorale sezoniere sau permanente neâmprejmuite situate în zona
de fâneţe de la mare al tudine, întâlnite în comuna Arieşeni, satele Casa de Piatră,
Pânteş , Colbeş , Hodobana, Izlaz, Galbena etc, unde toate construcţiile
gospodăriei sunt distanţate între ele. Exemplu, casa, bucătăria şi cămara, rela v
grupate în preajma unei surse de apă, în mp ce atelierul de prelucrare a lemnului
şi adăposturile animalelor sunt situate la distanţe mai mari pentru a feri casa de
zgomotele atelierului şi dejecţiile animalelor. Legătura dintre diferitele componente
ale gospodăriei se face pe poteci sau drumuri de căruţă delimitate prin garduri
simple. Uneori în preajma gospodăriei pot ﬁ întâlnite mici suprafeţe de teren
cul vate cu cartoﬁ, secară sau in, în alternanţă cu fâneaţe şi păşuni.
· Gospodării pastorale permanente izolate şi împrejmuite, cu elementele
componente aşezate mai ordonat. Această categorie este de asemenea
caracteris că satelor risipite, dar amplasarea mai grupată a elementelor
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componente (casă, cămară, atelier, grajd, coteţ pentru porci etc.) permite
împrejmuirea lor cu garduri. Aceste elemente indică ocupaţia de bază a
proprietarilor, cât şi prac carea unor meserii speciﬁce (văsar). Exemple pice de
asemenea gospodării se întâlnesc mai ales în bazinul superior al Arieşului35.
STRUCTURA GOSPODĂRIEI TRADIŢIONALE
Casa de locuit
Pentru oameni casa reprezintă ca mai importantă componentă a gospodăriei, prin
des naţia ei de adăpost în faţa intemperiilor şi a animalelor sălba ce, locul unde se
desfăşoară întreaga vieţă de familie. Tipologia caselor moţeş a fost puternic inﬂuenţată
de nevoile speciﬁce şi de tradiţia locului.
După mărturiile localnicilor încă de mpuriu în Ţara Moţilor dominante au fost
locuinţele de suprafaţă, fapt datorat pământului pietros şi abundenţei unor materiale de
construcţie precum lemnul şi piatra. Bordeiele şi locuinţele semi-îngropate au fost mai rar
întâlnite, uneori ca adăposturi în zonele de păşunat, din afara vetrei satului.
În lucrarea Arhitectura populară din Ţara Moţilor, arhitectul Sorin Gavra36, dis nge
mai multe grupe de case/locuinţe, în funcţie de numărul şi dispunera încăperilor, pe care
le împarte în funcţie de planul acestora în următoarele puri: locuinţa monocelulară (cu o
singură încăpere); locuinţa cu o singură încăpere şi cămară; locuinţa cu o cameră şi ndă;
locuinţa cu două camere şi ndă; locuinţele având un plan special. Acest p de locuinţă
are asemănări cu unele anexe gospodăreş de mai târziu, precum cuptorul de pâine şi
bucătăriile separate de casă, dar şi cu unele adăposturi temporare (coliba, cramba), din
zona înaltă a fâneţelor37.
Locuinţa monocelulară
Locuinţa monocelulară este cel mai vechi p de locuinţă, datând din preistorie şi
întâlnită până astăzi în diferite părţi ale ţării, inclusiv în zona Munţilor Apuseni. După cum
îi spune şi numele, acesta era de fapt o încăpere realizată din diferite materiale aﬂate la
îndemână (lemnul şi piatra ﬁind dominante în zonă), cu funcţiuni mul ple, unde oamenii
îşi păstrau o parte din alimente, îşi pregăteau hrana, desfăşurau anumite ac vităţi mâncau
şi dormeau. Pentru sa sfacerea principalelor nevoi odaia era dotată, cu vatra pentru foc,
amplasată într-o poziţie centrală şi cu piesele de moblier esenţiale sa sfacerii acestora. Ca
variantă al acestui p sunt casele care au ﬁxat în exterior cuptorul pentru pâine, la interior
având plita pentru pregă tul hranei şi pentru încălzitul odăii. Ulterior locul acestui p de
vatră l-a luat soba, amplasată de obicei în apropierea intrării. Intrarea în casă se face direct
din târnaţ
O componentă importantă a locuinţei, care în decursul vremii a căpătat felurite
forme şi dimensiuni, întâlnită adesea şi la locuinţele monocelulare este prispa, cunoscută
în Transilvania sub denumirea de târnaţ. Aria de răspândire al caselor prevăzute cu târnaţ
cuprinde regiuni de străveche tradiţie şi cultură populară românească, cum sunt: Ţara
Haţegului şi ţinurul Pădurenilor din Hunedoara, Munţii Apuseni, Argeş, Muscel, Gori,
Mehedinţi etc. (Vlăduţiu, 1973, p. 159-161).
Locuinţa cu o singură încăpere şi cămară
Un alt p de locuinţă, care are de asemenea o veche tradiţie în spaţiul european,
este casa formată din două încăperi. La noi acest p de locuinţe se întâlneşte în trei arii
geograﬁce: zona Ţara Haţegului şi Pădurenilor, zona Munţilor Apuseni şi zona Gorjului.
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Acest mp de locuinţă s-a format prin adăugarea la locuinţa cu o singură încăpere a uneia
noi, care să servească ca depozit pentru rezervele de hrană şi obiectele valoroase ale
familiei. Unul dintre cele mai vechi puri de case cu cămară au luat naştere prin
închiderea unei secţiuni a târnaţului, rezultând pentru odaia de dormit şi cămară un spaţiu
de forma literei “L”38.
Principalele caracteris că ale acestui p de casă sunt date de împărţirea internă a
planului: camera de locuit şi cămara aşezate alături, având intrări separate ﬁe direct din
curte ﬁe din târnaţ, planul general al casei rămânând neschimbat, în formă de pătrat sau
dreptunghi, cu un acoperis în două sau patru ape. Construirea cămării adosată odăii de
dormit se putea face odată cu ridicarea casei sau ulterior, prin adăugarea unei alte
încăperi şi prelungirea acoperişului.
O variantă mai evoluată al acestui p de locuinţă a apărut în zonele în care lipsa
terenului plat i-a determinat pe oameni să-şi ridice locuiţele pe un teren povârnit, în
pantă. În acest caz oamenii avea nevoie de o fundaţie de piatră mult mai înaltă decât pe
un loc plat. Pentru a suplinii consumul mare de piatră încorporată, dar şi din mo ve
prac ce oameni şi-au lăsat la acest nivel un spaţiu transformat într-o nouă încăpere,
rezultând as el locuinţele pe două nivele. Sus a rămas odaia de locuit iar jos cămara, care
mai târziu a fost transformată în pivniţă.
Casele cu ndă
Acest p de locuinţă, are o largă răspândire în zonele înalte, de munte. A luat
naştere din mo ve prac ce şi de protecţie termică, prin adăugarea unei noi încăperi,
soco tă de trecere de trecere la camera de locuit, asigurând un spaţiu suplimentar pentru
păstrarea şi depozitarea unor bunuri39. În Ţara Moţilor pereţii caselor sunt ridicaţi din
bârne cioplite sau necioplite, legate în chiotori. Acoperişul înalt, în patru ape susţinut de
căpriori, are învelitoarea din şindrilă mai puţin din paie, acestea ﬁind rare în zonă. Deseori
intrarea şi faţa casei este protejată printr-un pridvor deschis (târnaţ, privar), înclus în
planimetria acoperişului sau format prin prelungirea straşinii şi răzimat pe stâlpi uşori de
lemn, uneori încrustaţi. Deosebirea faţă de pul precedent constă în faptul că accesul în
casa de locuit se făcea prin ndă, şi nu direct din târnaţ40.
Într-o fază mai veche sistemul de încălzire era reprezentat de vatra liberă, unde se
pregăteşte şi mâncarea, denumită şi „camniţă”. Deasupra acesteia se găseşte un coş
piramidal care conduce fumul în pod, de unde ajunge în aer liber prin deschizături
naturale sau făcute intenţionat. Începând din prima parte a sec XX vatra împreună cu
coşul a fost mutat din ndă, locul ei ﬁind luat de soba metalică de încălzit. În cazul în care
nda nu era tăvănită se amenaja o vatră simplă, prevăzută cu un cârlig reglabil pentru
atârnat vasul de ﬁer. Peste grinzi era pusă uneori o leasă din lemn (împle tă din nuiele),
menită a opri scânteile de a ajunge la acoperiş.
Acest p de locuinţă cunoaşte o mul tudine de variante locale, în funcţie de
prezenţa sau absenţa târnaţului, a podestului şi coper nei pentru protejarea intrării, a
cămării realizate în capătul târnaţului etc.
În decursul sec. XIX, cuptorul este scos în afara casei, într-o altă clădire mai mică,
realizată din bârne sau nuiele şi u lizată ca bucătărie de vară. Aici era amenajat un soclu,
pe care se amplasa cuptorul de pâine. Pe soclu din faţa cuptorului gospodina pregătea
mâncarea, u lizând un cârlig special sau un trepied metalic pentru susţinerea vasului de
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ﬁert. Asemenea case sunt tot mai rare în zonă, locul lor l-a luat treptat casele cu ndă şi
două sau mai multe încăperi de locuit.
Casa cu două încăperi de locuit şi intrări separate
Diferenţa fgaţă de pul precedent este dat de absenţa ndei, a cărui loc l-a luat o
nouă încăpere de locuit. Apariţia acestui p de locuinţă a fost favorizată de includerea
pivniţei în planimetria fundaţiei, cea ce a permis transformarea sa în cămară, în mp ce
fosta cămară s-a transformat treptat în cameră de locuit. Intrarea în cele două camere se
realiza de regulă dintr-un târnaţ, amplasat pe tot frontonul sau doar pe o parte din faţadă.
Noua cameră a devenit as el „odaia curată” în care se dormea rar şi unde erau păstrate
hainele bune şi obiectele mai valoroase. Exemplu pic pentru o atare locuinţă este casa lui
Avram Iancu de la Vidra, construită la sfârşitul sec. al XVIII-lea sau începutul sec. al XIX-lea.
Un p mai evoluat de locuinţă o reprezintă casa pe două nivele, construită de
regulă în pantă, unde la parter era amplaste pivniţa şi atelierul de văsar, la etaj ﬁind cele
două camere de locuit şi târnaţul, delimitat uneori prin arcade. Uneori într-un capăt al
târnaţului era amenajat un alt spaţiu pentru depozitarea unor bunuri (cămară)41.
Casa cu două încăperi şi ndă
Alături de casa cu două încăperi (locuinţă şi ndă), începând din sec al XIX-lea devin
tot mai frecvente casele cu trei încăperi, cu sau fără târnaţ. Acest p de locuinţă conoaşte
o largă ex ndere începând cu sec. al XVIII-lea, în contextul schimbăriilor survenite de
anumiţi factori socio-economici, ajungând ca la începutul sec. XX să reprezinte ponderea
cea mai mare (85 %)42 (Vlăduţiu, 1973, p. 163). Deşi este rela v mai rar întâlnită în zona
Apusenilor, prezenţa acestui p de locuinţă este una constantă, datorită omogenităţii şi
funcţionalităţi sale43.
Casa are în centru nda ﬂancată
de o parte de camera de locuit şi de
cămară. Intrarea se face dintr-un
pridvor/târnaţul inclus în arhitectura
locuinţei, în ndă, de unde se intră în
celălalte încăperi. Uneori în ndă pe
peretele opus intrării se găseşte gura
cuptorului de pâine, montat pe un soclu
şi înaintea căreia, pe vatra liberă se
pregăteşte hrana. Sistemul de încălzire
u lizat se reducea la o plită (şpor)
amplasată în zona centrală.
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În general casa era ridicată pe un singur nivel, planimetria acesteia ﬁind formată cel
mai adesea din: camera de locuit, ndă, cămară şi târnaţ. Deseori, în cazul caselor ridicate
în pantă, se amenaja în zidăria de susţinere şi o “pimniţă” (beci) sau un beci şi o altă
încăpere cu o des naţie diversă. Accesul în beci se făcea prin intermediul unei încăperi
secundare, de mici dimensiuni, numit “gârlici”. În beci se depozita produsele care trebuiau
ţinute la răcoare: fructele, conservele preparate în casă, cada cu varză murată etc. Un rol
important în gospodărie îl juca podul casei. Accesibi de obicei din târnaţ sau ndă, podul
servea pentru depozitarea şi afumarea cărnii şi a produselor din carne, păstrarea şi
afumarea slăninilor. Tot aici se putea păstra, în vase separate cartoﬁi, poamele uscate sau
alte produse alimentare.
Casele cu o planimetrie specială
Acest p de case reprezintă o categorie aparte, a căror planimetrie nu se încadrează
în pologia analizată, ﬁind mai puţin răspândite în regiune. În par cularizarea acestui p
de locuinţă arhitectul Sorin Gavra exempliﬁcă prin casa Muntean Hortensia din Vadul
Moţilor. Locuinţa se remarcă prin volumetria şi rezolvările speciale ale problemelor
impuse de mediul local.
Casa este ridicată pe două nivele, având parterul din piatră. Cu depozite şi pivniţă,
iar etajul din lemn este ocupat de spaţiile de locuit. Deşi planimetria este simplă, jocul de
volume îi conferă o ţinută pitorească, evidenţiată de forma târnaţului şi scara de acces.
Cele două camere sunt accesibile direct din târnaţ, dar sunt legate şi între ele prin uşa din
zidul despărţitor.
O altă variantă o reprezintă casa lui Gomboş Mircea din Avram Iancu, formată dintro cure interioară delimitate prin construc i pe aproape tot conturul, într-o formă dată de
forma terenului, delimitat de valea Arieşului şi drum. Numărul mare al camerelor
ilustrează şi starea materială a proprietarului, care în trecut deţinea la parter şi o moară44.

Anexele gospodăreş
În cadrul unei gospodării, casa este însoţită de mai multe anexe situate în curte. În
acest context curtea este percepută ca un spaţiu închis sau liber, care cuprinde terenul pe
care este amplasată locuinţa şi alte construcţii gospodăreş (acareturi) aferente acesteia.
În general aceste anexe cuprind mai multe construcţii cu funcţiuni dis ncte, precum:

• Cuptorul pentru copt pâinea, clădit în curte, pe o fundaţie de piatră sau lemn şi
acoperit în 1, 2 sau 3 ape. Iniţial acesta se construia indepent, ulterior acesta a fost
cuplat cu o încăpere din lemn închisă. Cum vatra cuptorului s-a folosit şi pentru
pregătea mâncării, a dus la apariţia bucătăriei independente, u lizată mai ales pe
mpul verii.
• Bucătăria de vară, în construcţie separată, constând dintr-o vatră liberă pe care
se găteşte din primăvară până toamna târziu şi unde de obicei se aﬂă şi cuptorul de
pâine. Aceasa devenea în bună masură şi loc de servit masa şi se staileau detalii
legate de programul zilei. În Ţara Moţilor bucătăria de vară era construită din bârne
de lemn cioplite sau rotunde, uneori din piatră (parţial sau total), ﬁind prevăzute
uneori cu târnaţ. În economia spaţiului bucătăriei cuptorul nu ocupa spaţiu, el ﬁind
amplasat în exterior, unde era protejat printr-un acoperiş într-o apă sau două, în
mp ce gura cuptorului era încastrată în peretele exterior. În general în jurul gurii
cuptorului peretele era din zid, pentru a ﬁ înlăturat riscul aprinderii lemnului.
Legatura dintre peretele de zid şi cel de lemn se făcea prin intermediul a două
bârne ver cale, la care se leagau bârnele orizontale ale pereţilor. Acoperişul u lizat
se executa în două sau patru ape, cu învelitoare din şindrilă, ulterior din plăci de
azbo-ciment şi ţiglă.
• Cămara de alimente construită separat, se găseşte în diferite forme şi
dimensiuni. Se consideră că cea mai evaluată cămară de acest fel este cea
construită în coastă, pe două nivele. Nivelul inferior, mai scund era realizat din
piatră, adăpos nd o încăpere unde erau depozitate alimentele uşor alterabile
(cartoﬁ, zarzavaturi, butoiul cu varză, fructe etc.), iar la nivelul de sus, prevăzut cu
prispă şi una sau două camere (după modelul locuinţei), se păstrau într-o cameră
hainele de sărbătoare, ţesături, alte lucruri de preţ, în mp ce în cealaltă se
depozitau alimente mai puţin alterabile precum cereale, făină brânzeturi, slănină
etc.) Acest p de construcţie are echivalenţe în „jitniţele „ pentru cereale din zona
Gorjului sau a găbănaşelor din Cămpia Transilvaniei. În Apuseni sunt întâlnite în
Tara Moţilor, Mocănime şi Ţara Zarandului45.
O altă componentă de bază într-o gospodări tradiţională este „Şura”. Şurile, cu o
structură poligonală au o largă răspândire în zona central europeană şi sudică, atât la
români cât şi la popoarele slave şi germanice. În Apuseni şura poligonală este prezentă în
bazinul superior al Arieşului, împrejurul Muntelui Mare, la Buciumani, în Mocănimea
Trascăului şi cea a Ampoiului. În cadrul construcţiilor gospodăreş şurile se remarcă prin
plas ca arhitecturală şi planimetrie. În detrimentul şurilor patrulatere se remarcă şurile
poligonale sau „cu altări”, datorită asemănărilor cu absida poligonală a altarelor unor
biserici din lemn, formă rezultată probabil din transpunera unor construcţii circulare mai
vechi, sau a unor ac vităţi agricole şi pastorale speciﬁce.
Ca funcţiune, şura are ca des naţie predepozitarea cerealelor, până la treierat şi
vânturat seminţele, dar şi pentru depozitarea nutreţului. În zonele montane unele funţiuni
ale şurii sânt în strânsă legătură cu creşterea animalelor46.
Planimetria acestor construcţii este rela v simplă, de regulă cuprinde trei
componente: un grajd închis pentru bovine/cabaline în mpul iernii, dublat la capătul
opus de un pătul, realizat schele c din lemn, des nat păstrării grâului pentru treiereat,
înlocuit ulterior cu fânul şi otava pentru hrana animalelor pe mpul iernii. Podul grajdului
45

44

Ibidem, p. 24-25
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Gavra, 1977, p. 27-28
Ibidem, p. 29
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şi al pătului (stogăriei) era de asemenea des nat depozitării fânului pentru iarnă. În
partea centrală este situată şura propriu-zisă unde avea loc „îmblă tul „ grâului, şi ulterior
locul unde se pregătea nutreţul des nat animalelor. La şurile poligonale îmblă tul se
realiza în partea sa poligonală, în faţa uşii având loc „vânturarea” grăunţelor.
MATERIALE DE CONSTRUCŢIE UTILIZATE
Materialele tradiţionale pentru construirea caselor u lizate pe teritoriul actual al
României în decursul mpului a fost lemnul, pământul (sub formă de chirpic) şi piatra.
Ponderea în care unul sau altul din aceste materiale au fost folosite a depins de mediul
geograﬁc local. Pentru cea mai mare suprafaţă a ţării materialul de construcţie
predominant a fost lemnul, de brad în zonele montane în mp ce în zonele de piemont şi
deal s-a u lizat pe scară largă stejarul, iar în zonele de câmpie şi luncă s-a u lizat salcâmul
şi pământul.
În nsele păduri de stejar, fag, frasin şi mesteacăn, ce acopereau în trecut regiunea
dealurilor, dar mai ales cele de brad, care se în ndeau peste întreaga zonă subalpină şi
alpină, au furnizat din cele mai vechi mpuri materialul principal - lemnul, atât de necesar
pentru construcţia caselor şi a clădirilor anexe din cadrul gospodăriei.
Începând din a doua parte a sec. XIX şi prima parte a sec, XX cărămida, apoi blocurile
celulare autoclavizate (BCA-ul), capătă un rol tot mai important în construcţia de locuinţe.
Piatra s-a folosit pe scară largă la realizarea fundaţiilor şi a pivniţelor, la unele anexe
din gospodărie şi mai puţin pentru zidurile locuinţelor. Zidurile de piatră s-au u lizat mai
ales pentru construcţiile cu rol social (vezi biserica din Vidra, conace şi mai puţin pentru
locuinţe), exceptând anumite zone, mai izolate, de munte, în care pietra s-a u lizat
începând din preistorie. În zonele montane, unde aceasta se găsea din abundenţă, ﬁind
uşor de procurat, u lizarea acesteia s-a făcut pe scară largă pentru realizarea fundaţiilor şi
a pivniţelor.
În ansamblul gospodăriei o atenţie specială era acordată faţadei de la casă, mai
ales intrării, pridvorul (târnaţului) - cu stâlpii săi de susţinere, cu ornamentele de la
ferestre, straşini şi porţi. Aceste elemente cons tuie tot atâtea ocazii pentru meşterul
popular - care în cele mai multe cazuri este proprietarul însuşi - de a-şi exterioriza simţul
ar s c. Amin m în acest context faţada clădirii “Moara lui Ivan” din Hănăseş - Gârda de
Sus
Şi astăzi gospodăriile din satele aﬂate în zonele înalte, colibile şi stânele care mai
există sunt ridicate din lemn, mai rar din piatră, materia primă aﬂată la îndemână şi în a
cărei prelucrare locuitorii excelau. Pentru a devenii cât mai călduroase, pereţii exteriori ai
camerelor de locuit, ulterior al întregii case erau “cercuiţi”, cu nuiele de alun şi tencuiţi cu
un amestec de nisip cu var stâns, numit în graiul locului “văcălaş”.
Construcţiile din Ţara Moţilor în vechime erau acoperite în general cu şindrilă/şiţă şi
mai puţin cu paie, cultura cerealelor neﬁind dezvoltată în zonă. La fel ca şi în cazul
acoperişurilor din paie, caracteris c rămâne înălţimea mare a acoperişului, cu pante
abrupte, pentru a facilita scurgerea rapidă a precipitaţiilor.
Începând cu prima parte a sec. XX creşte rolul unor materiale noi, precum cărămida,
BCA-ul şi cimentul în realizarea construcţiilor. Totodată se înmulţesc numărul gospodăriilor
acoperite cu ţiglă şi a cartonului gudronat, pentru ca în a doua parte a secolului să crească
interesul pentru u lizarea tablei metalice şi a plăcilor de azbociment. Astăzi la construcţiile
noi pe lângă ţiglă se u lizează tot mai mult sisteme moderne, precum tabla
mul stra ﬁcată, ţiglă metalică, şindrilă bituminoasă sau din plas c.

IV. Ocupaţii şi instalaţii tehnice tradiţionale

PRELUCRAREA LEMNULUI
Din cele mai vechi mpuri ocupaţia de bază a moţilor a fost exploatarea şi
prelucrarea lemnului şi creşterea animalelor. În unele zone moţii mai prac cau mineritul şi
o agricultură rudimentară în preajma caselor, sau unde terenul permitea.
Prezenţa unor în nse suprafeţe acoperite cu păduri, au asigurat necesarul de lemn,
pentru ridicarea gospodăriilor, şi confecţionarea unor produse ﬁnite sau semiprelucrate,
pe care oamenii locului le puteau valoriﬁca pe diferite pieţe, în schimbul unor produse
alimentare, în special cereale. Industria locală a lemnului presupunea atât exploatarea cât
şi transportul şi prelucrarea lemnului. În funcţie de u lizare, deseori oamenii erau nevoiţi
să aducă lemnul trebuincios de la distanţe mai mari, cu ajutorul animalelor de povară,
pentru a ﬁ prelucrate acasă, sau în cel mai fericit caz la faţa locului. Printre meseriile de
bază legate de prelucrarea şi valoriﬁcarea lemnului menţionăm:
• Şindrilitul, respec v confecţionarea şindrilelor atât de necesare pentru
acoperirea caselor, moţii neavând paie sau stuf la îndemână în acest scop. Aceasta
este o meserie specializată, prac cată numai de anumiţi oameni;
• Văsăritul, respec v confecţionarea vaselor de diferite puri şi capacităţi,
necesare în gospodărie pentru depozitarea unor produse, precum ciubere, doniţe,
pu ne şi alte vase, la care se adaugă cercurile necesare pentru legarea acestor
vase. Această îndeletnicire cuprinde o arie mai largă de meserii specializate, legare
de rolul şi locul ocupat de ﬁecare meşter în obţinerea produsului ﬁnit.
• Dulgheritul, adică construcţia de case, acareturi şi alte construcţii.
Deşi moţii îşi realizau în cea mai mare parte dintre lucrările, pentru lucrări mai mari
şi mai complexe (biserici de lemn, case şi alte construcţii complexe, poduri etc.) erau
căutaţi meşteri specializaţi. Cei mai buni constructori din această categorie erau soco ţi
sohodolenii. Şi dulgheritul era un meşteşug specializat, care la rândul său presupunea o
dotare şi un inventar specializat.
Cei mai renumiţi văsari, care se îndeletniceau cu confecţionarea de ciubere, doniţe
şi cercuri, erau vidrenii, precum şi cei din Neagra (Poiana Vadului), şi Săcătură (Vadu
Moţilor) şi Ponorel, precum şi cei din satele şi crângurile situate la izvoarele Arieşului Mare
(Arieşeni, Gârda de Sus şi Scărişoara). Pe lângă vase, albăcenii mai făceau scânduri, grinzi
şi laţuri, pentru construcţii, iar cei din Arada (Horea) erau recunoscuţi pentru construirea
joagărelor şi a ﬁerăstraielor acţionate de forţa apei.
Astăzi, în lipsa unor pieţe de desfacere şi a poli cilor silvice şi de mediu promovate
la nivel naţional, poli ci care nu mai mai ţin seama de tradiţiile locului, aceste îndeletniciri
cunosc un recul pronunţat, pe fondul dispariţiei foş lor meşteri.
AGRICULTURA ŞI CREŞTEREA ANIMALELOR
Agricultura
Cu îndelungate tradiţii în zona Munţilor Apuseni, agricultura s-a dezvoltat în
condiţiile unei economii închise speciﬁc feudale, când schimburile de produse cu zonele
de câmpie erau prac c inexistente, din lipsa căilor de transport. În Ţara Moţilor, unde
terenurile propice agriculturii erau puţine, această ocupaţie s-a dezvoltat în strânsă
interdependenţă cu creşterea animalelor. Fiind nevoiţi să-şi lucreze terenurile slab
produc ve de pe culmi sau versanţii mai puţin abrupţi, şi să-şi ex ndă terenurile prin
despăduriri, oamenii erau nevoiţi şi să le conserve fer litatea cul vându-le în sistem
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bienal şi fer lizându-le cu bălegarul rezultat din creşterea animalelor. Prac carea unei
atari agriculturi este vizibilă şi astăzi sub forma răzoarelor ce străjuiesc micile loturi
agricole, iar prezenţa colibelor şi a amenajărilor speciﬁce creşterii animalelor ilustrează
eforturile depuse pentru menţinerea acestor exploataţii agro-pastorale. Aceste construcţii
(colibe, şuri, iernături) des nate creşterii animalelor sunt frecvente în zonă, ele
adăpos nd păstorii şi animalele venite la păşunat sau la iernat, pe loturile ce trebuiau
fer lizate47.
Cul varea plantelor
În trecut alături de creşterea animalelor oamenii prac cau şi cul varea plantelor,
atât în luncile văilor, cât şi pe culmile domoale ale dealurilor, până la al tudinea de peste
1000 m, aşa cum este cazul satelor de pe Arieşul Mic sau din bazinul Sohodolului, unde
până către mijlocul sec. al XX-lea erau în nse suprafeţe agricole, cul vate cu grâu, ce
acopereau o parte importantă din necesităţile locale. Se cul va în special grâu de
primăvară, orz şi ovăz, iar pe terenurile joase din vale şi porumb. Aceste culturi se
prac cau peste tot pe unde terenul permitea, urmle potând ﬁ văzute şi astăzi.
O importanţă aparte pentru comunităţile din zonă a avut-o cul varea cânepii, din
ﬁbra căreia se realizau diferite piese de îmbrăcăminte, ar cole pentru pat şi alte obiecte
casnice (lepedeie, perne, ştergare etc) funii şi ştreanguri.
Creşterea animalelor,
In mp ce lucrul la pădure şi prelucrarea lemnului era de regulă o îndeletnicire
speciﬁcă barbaţilor, tot aceş a ﬁind şi cei care o bună perioadă de mp erau plecaţi în
ţară pentru vânzarea produselor muncii lor şi procurarea celor necesare traiului, creşterea
animalelor rămânea mai degrabă în seama femeilor şi a copiilor, rămaşi acasă. Deşi trăiau
în zone montane cu un uriaş potenţial pentru această îndeletnicire, din considerentele
menţionate, moţii se rezumau la creşterea unui număr mic de animale, care să le acopere
doar la strictul necesar, produsele animaliere necos tuind principala sursă de trai. As el,
bovinele erau crescute pe lângă casă, ﬁe în regim pastoral pe mpul verii, când ﬁecare
gospodarie îşi trimitea un membru al familiei “în munte” unde să aibă grija de animale pe
vară. Deşi păşunile şi fâneţele Apusenilor cons tuie un factor important pentru creşterea
şi dezvoltarea producţiei animaliere, sunt insuﬁcient valoriﬁcate până astăzi.
Un animal preţuit şi îndrăgit de către moţ era calul, tovarăşul şi prietenul său de
drum prin ţară, şi cel care îl ajuta să-şi care produsele la târguri. Înainte numărul cailor în
zonă era mult mai mare, astăzi prezenţa lor ﬁind mai mult episodică, în câte-o gospodărie
mai conservatoare de oameni bătrâni, aşezaţi departe de centru.
Oile şi caprele erau prea puţin u lizate, oamenii preferând să-şi procure lâna
necesară industriei clasice prin schimb, din târgurile organizate în zonă, sau ca plată în
schimbul produselor sau a muncii prestate. În preajma casei se mai creştea porcul şi
găinile, pentru a-şi asigura o parte din necesarul de hrană.
MINERITUL
Mineritul este o ocupaţie ancestrală a cărei începuturi se pierd în negura vremilor,
ﬁind documentat arheologic încă din perioada preromană, când se prac ca în special sub
forma exploatării aurului din aluviunile Arieşului şi a unora dintre aﬂuenţii acestuia.
Spălarea aurului aluvionar (curăritul) a cons tuit o ocupaţie complementară pentru
populaţia săracă a satelor situate în lungul râurilor cu aluviuni bogate cum era Arieşul,

Ampoiul, Crişurile etc. Îndeletnicirea aceasta, deosebit de grea şi nesigură48 necesita
unelte rela v simple, precum: scaunul pe care se aşeza un pe c de lână şi şaitrocul pentru
alesul aurului.
Exploatarea aurului aluvionar s-a prac cat aproape în toate satele de pe Valea
Arieşului, inclusiv în cele situate în amonte de Câmpeni, după cum o dovedesşte tradiţia şi
urmele acelor „haldine” rezultate în urma depozitării pietrişurilor şi a nisipurilor rămase în
urma alegerii aurului. O posibilă dovadă o cons tuie Movilele de la Ţârău (Scărişoara).
Chiar şi o legendă din partea locului face referire la o zâna bună care le-ar ﬁ aratat
oamenilor unde să sape pentru a da de aur, cu condiţia să nu se lăcomeasca şi să scotă
mai mult decât le-ar trebui pentru a-şi duce zilele în indestulare
(h ps://www.scarisoara.ro/poten al/mestesuguri.php).
Mineritul a cunoscut o largă dezvoltare în zonă, odată cu colonizarea saşilor la
Abrud şi Baia de Arieş, când se trece prac c pe scară largă de la valoriﬁcarea aurului
aluvionar la exploatarea în galerii. Într-o conscripţie din 1560 pe lângă minele de aur din
centrele menţionate sunt amin te şi alte locuri unde existau exploatări aurifere. Satele
actualei comune Ciuruleasa, au aparţinut până în pragul epocii contemporane de comuna
Abrud-sat, locuitorii lor ﬁind angrenaţi în ac vităţi miniere sau conexe (asigurarea şi
transportul lemnului pentru susţinerea galeriilor etc.
INDUSTRIA CASNICĂ ŞI TEXTILĂ
Lumea satului de altădată era dominată de o anumită autarhie economică, mai ales
în cea ce priveşte industria casnică. Aici ﬁecare gospodărie îşi producea singură tot ce avea
nevoie pentru întreaga familie, începând de la îmbrăcămintea şi încălţămintea, până la
tex lele care împodobesc interioarele, inclusiv ustensile şi o parte din uneltele pentru
gospodărie; toate erau făcute „în casă”49. Mai rar se apela la meşterii specializaţi,
tâmplari, ﬁerari, zidari, rotari etc., în cazul unor lucrări deosebite.
Valoriﬁcarea unor produse secundare ale păstoritului şi creşterii vitelor sunt legate
meserii precum: tăbăcitul pieilor, cojocăritul şi curelăritul, pentru care unul dintre centrele
locale a fost Albacul. În prima parte a secolului XX începe să-şi facă simţită tot mai mult
prezenţa şi alte meserii de sorginte urbană, precum cizmăria, croitoria, întâlnite şi astăzi în
economia unor localităţi. Cojocarii, numiţi local şi „suci” (după ungurescul szöcs),
valoriﬁcau pieile de animale transformându pielicelele de miel sau oi în pieptare, bogat
ornamentate sau cojoace. O categorie înrudită erau şelarii, care confecţionau din pieile de
bovine hamuri, curele sau şerpare, în mp ce croitorii realizau anumite ar cole de
îmbrăcăminte pentru oamenii din sate: cioareci şi ţundre din pănură.
Industria casnică tex lă, exclusiv feminină, asigura întregul necesar de ar cole
casnice (ţoale, feţe de perne, ştergare etc.) şi de îmbrăcăminte, pentru toţi membrii
familiei, cât şi materiale tex le de interes economic (desagi, saci, funii etc.). Dacă materia
primă necesară acestei industrii formată în special din lână şi cânepă şi mai puţin din in, se
producea pe plan local sau era cumpărată din târg, o mare parte din uneltele şi
instrumentele necesare în cadrul acestei industrii, erau lucrate în gospodărie, doar
războiul de ţesut, spata, fusele, pieptenii, foarfecele erau lucrate de către meşterii ﬁerari şi
lemnari ai satului50. Până astăzi mai pot ﬁ întâlnite în satele de munte, femei mai vârsnice,
meştere în ale ţesutului şi cusutului ar s c, care cunosc foarte bine tradiţiile locale în
48
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Butură, 1971, p. 510-511
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Butură, 1989, p. 380.
Apolzan, 1987, p. 198
Ibidem p. 200
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domeniu, precum Aurelia Matei din Gârda de Sus.
O altă caracteris că speciﬁcă acestei industrii este că ea produce numai pentru
nevoile gospodăriei, fapt ce exclude din ecuaţie atât banii cât şi intermediarii în relaţiile de
schimb. Deseori unele dintre ac vităţile economice de bază erau plă te tot în natură.
Un rol important în economia satelor din zonă l-a avut u lizarea energiei hidraulice,
obţinută prin înblâzirea apelor celor două Arieşuri şi al unora dintre aﬂuenţii acestora
(Cobleş, Ghizghiuţ, Gârda Seacă, Albacu, Sacatura, Valea Morilor, Valea Sohodolului etc.)
pentru a măcina cerealele obţinute cu atâta trudă pe pe cele de ogor sau aduse în urma
schimbului de la „ţară”, cum numeau locuitorii acestor sate câmpia Mureşului. În decursul
mpului morăritul a cons tuit o preocupare deosebită pentru comunităţile de moţi.
Pentru că morăritul a fost din totdeauna o sursă importantă de venit morile aparţineau
„domnilor de pământ”, ﬁscului sau înalţilor funcţionari ai stăpânirii şi mai puţin oamenilor
locului.
Spre sfârşitul secolului al XVIII-lea, de când avem mărturiile cele mai concludente51
în satele care fac obiectul studiului de faţă, au fost înregistrate 125 de instalaţii hidraulice
ţărăneş , prin care aceş a îşi măcinau bucatele, îşi prelucrau ţesăturile sau lemnul, dintre
care 102 mori de făină şi 23 de joagăre. Ca auxiliare în cadrul acestei industrii sunt
înregistrate o serie de ac vităţi anexe precum "pieptănatul lânii" (dărăcit), pivele, vâltorile
etc., care contribuiau la calitatea produsului ﬁnit. Astăzi instalaţiile de acest fel s-au redus
semniﬁca v. Pe lângă cele menţionate anterior mai semnalăm existenţa unei mori de apă
pe Valea Ghizghiuţului, Cobleşului, Sohodol etc.
MEŞTEŞUGURI SPECIALIZATE
Ciubaritul sau văsăritul
Apari a acestei indeletniciri nu poate ﬁ localizata in mp, dar cu cer tudine ea are
o vechime considerabilă în zonă. Iată cum descrie F şi Candrea preocupările moţilor
„Ocupaţiunea principală a Moţilor e fabricarea de ciubere, doniţî, şindrile, plu tul,
cercuitul şi dulgheritul. Aceî-cari se ocupă cu facerea do ciubere şi cercuitul se numesc
văsarî şi sunt mai cu semă din Vidre, Ponorel, Neagra, Scărişora şi Secătura”52.
Ciubararii realizau din doage butoaie, ciubere, doniţe,alte vase mai mici numite
„zdroabe”. Ei îşi procurau lemnul pentru vasarit din padurile statului, urbariale sau
comunale. Plata o faceau în padure „la butuc” pădurarului sau brigadierului silvic. Doagele
le faceau în padure şi dacă era vară le uscau tot acolo, clădite în „căsulii”. Iarna doagele
erau uscate în casă. în jurul hornului de la sobă sau în podul casei. Ciuberele erau
transportate apoi la târgurile de ţară cu ajutorul căruţelor. In căruţă încărcau şi zdroabele
(doniţe şi coﬁţe), care le dădeau pentru fân la cai ori pentru mâncare.
Uneltele speciﬁce acesteri meserii sunt:
◦ securea;
◦ ﬁrez( ﬁerăstrău);
◦ scaun de văsărit;
◦ mezdreala (pentru cioplitul lemnului);
În prac că existau mai multe categorii de ciubarari:
- holoangării (dogarii ambulanţi) - formau în general pătura celor mai săraci
locuitori din zonă, care toamna, după ce terminau treburile gospodăreş , îşi luau desagii
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T. Frâncu, G. Candrea, 1888, p. 61

cu uneltele şi câteva crecuri din alun şi plecau în ţară, pentru a-şi prac ca meşteşugul. Se
ocupau de reparaţii direct în casa gospodarului, unde dregeau butoaie sau ciubere, dar şi
buţi pentru păstrarea diferitelor produse sau alte vase de mari dimensiuni. Plata muncii
lor o percepeau de regulă în bani, găzdaşul la care lucra asigurându-le şi mâncarea
necesară pe mpul lucrului.
- ciubărarii de casă - formau în general pătura celor care nu aveau cai şi căruţă, sau
erau prea bătrâni pentru a mai străbate ţara. Aceş a confecţionau vasele, pe care le
încredinţau pe baza unei înţelegeri verbale, celor care plecau în ţară pentru a le vinde,
denumiţi „sfârnari”.
- sfârnarii - erau cei care cumpărau de la ciubărari vasele pe care le vindeau ulterior
în târgurile de ţară sau prin satele de câmpie pe care le străbăteau. Cei mai ves ţi sfârnari
erau vidrenii de pe Arieşul Mic, care aveau căruţe mari, „făcute cu măiestrie şi ferecate
zdravan”.
Cercurarii
Erau, de regulă, meseriaşi mai săraci, care aveau în cel mai fericit caz câte un cal, pe
care încărcau câteva sute de cercuri din lemn de alun (de tufă), cu care plecau în ţară.
Drumul prin ţară îl făceau cu calul sau pe jos, cu uneltele în spatele calului sau pe spaţe, În
funcţie de cum găseau de lucru erau plecaţi câte 4-6 săptămâni, după care se întorceau
acasă cu plata dobândită sub formă de bani sau produse. Cei care colindau satele pe jos
u lizau cel mai adesea cercuri de ﬁer, cumparate din magazinele de la oraş.
Sindrilarii.
Aceasta ocupaţie a cunoscut o largă ex ndere în Ţara Moţilor, în ﬁecare comunitate
existând de regulă unul sau mai mulţi meşteri şindrilari, ţinând seama de faptul că până în
a doua jumatate a secolului XX casele erau acoperite cu şindrilă. Şindrilarii îşi confecţionau
şindrilele în pădurile de brad sau molid, dacă acestea erau mai îndepartate de casă, ori
chiar în gospodărie, când găseau lemn bun în apropierea casei. Uneltele principale ale
acestora sunt:
◦ securea;
◦ ﬁrez( ﬁerăstău):
◦ mezdreala (pentru cioplitul lemnului);
◦ horjul ( pentru confecţionarea şindrilei) ;
◦ maiul şi pana ( pentru despicarea lemnului)
Fierarii (faurii)
Încă din zorii istoriei, ﬁerarii au jucat un rol major în viaţa comunităţilor, ﬁind una
dintre cele mai specializate meserii, deoarece lucru cu ﬁerul presupunea cunoş nţe
avansate şi unelte speciale. Rolul ﬁerarilor era deosebit de important deoarece aceş a
asigurau buna desfăşurare a ac vităţilor produc ve, începând cu cele casnice şi terminând
cu prelucrarea diferitelor produse şi materii prime în vederea sa sfacerii cerinţelor
gospodăreş 53. În lumea satelor numărul acestora era în general mic, cu toate că în ﬁecare
sat mai măricel era măcar un ﬁerar local, mai puţin specializat, dar care se ocupa cu
confecţionarea potcoavelor, ascuţitul ﬁerului de plug, confecţionatul cercurilor pentru
roţile de căruţă, confecţionarea sau întreţinerea unor unelte precum securi, scoabe, dălţi,
mezdrele etc. Pe lângă acestea o parte din ac vitatea lor de bază o reprezenta potcovitul
animalelor de povară, a boilor şi cailor.
Către mijlocul sec. al XIX-lea în zonă îşi fac simţită prezenţa grupuri de ţigani (rromi)
ﬁerari, care a ex ns producţia de obiecte din ﬁer, şi ac vităţile conexe. Aceş a asigurau
53
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ferecarea roţilor la care, repararea/recondiţionarea plugurilor, a grapelor şi topoarelor, a
diferitelor obiecte de uz casnic, vase de bucătărie, lanţuri, anexe pentru vetrele de foc54.
Dulgherii şi constructorii de case
Dulgheritul este un meşteşug vechi şi important, care necesită, pe lângă unelte
specializate pentru cioplirea lemnului şi cunoş nţele tehnice necesare îmbinării diferitelor
componente, a înălţării şi orientării construcţiilor, pentru a oferii confortul maxim posibil,
treăinicie şi rezistenţă la intemperii. După G. Candrea cei mai cunoscuţi „bărdaşi”
(dulgheri) şi zidari erau cei din Sohodol. Aceş a, alături de construcţii în gospodărie (case,
acareturi, poduri), prac cate atât acasă cât şi în „ţară” mai erau şi cei care înălţau
construcţiile obşteş , precum bisericile, cu plan, elevaţie şi elemente decora ve tot mai
evoluate şi complicate55.
Materia primă, sub formă de bârne, scânduri, laţuri sau caferi era asigurată de către
cei din Albac, iar şindrila era confecţionată de cei de la Bistra şi Certeje (Câmpeni):
Unelte speciﬁce pentru prelucrarea lemnului, u lizate de către dulgheri sunt:
barda pentru cioplit;
securea;
ﬁrez( ﬁerastrau);
joagar de mână;
joagar pe apă;
mezdreala (pentru cioplitul lemnului);
scoabe (pentru ﬁxare lemnului de prelucrat)
sfredele ( burghie);
jilau ( rindea);
maiul şi pana (ic) pentru despicarea lemnului;
mihei ( banc de lucru);
gater (acţionat hidraulic sau mecanic) pentru obţinerea cherestelei.

V. Elemente de viaţă spirituală

OBIECTIVE PATRIMONIALE ŞI IDENTITARE
(biserici, monumente ale eroilor, troiţe şi cruci de hotar)
1. Ansamblul biserici de lemn „Înălţarea Domnului” din
satul Arieşeni
Biserica cu Hramul Înălţarea Domului din Arieşeni
a fost construită în jurul anului 1791. După mijlocul sec.
al XIX-lea (1683), biserica este tencuită la exterior,
răpindu-i as el înfăţişarea originală. Dar această
schimbare introduce în arhitectura lăcaşului decorul
ţărănesc în tencuială. Apar rozete, ﬂori şi un soare cu
chip omenesc, dar şi mai multe cruci datate 1871, 1873,
1878. Prin lucrările de renovare ulterioare au fost
desﬁnţate uşi şi ferestre, dar şi peretele despărţitor
dintre naos şi pronaos. Imaginea întreagă a bisericii este
una sveltă, acoperişul înalt, mai coborât la absidă şi
turnul clopotniţă cu foişor si coif frânt, conferă lăcaşului
o siluetă sveltă, în care cele două console sugerează
54
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aripile de vultur.
Pictura bisericii a fost realizată direct pe lemn, de către Mihai de la Abrud pe la
1939. Primul clopot al noului lăcaş a venit ca o donaţie din partea moţilor stabiliţi în
America, iar crucea de pe masa sfântului altar a fost donată de către tribunul Mihai
Corcheş din Câmpeni.
Pentru valoarea sa arhitecturală şi istorică biserica a fost inclusă în rândul
monumentelor istorice de valoare naţională şi universală, cod LMI 2004 AB-II-m-A-00177.
2. Biserica „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”
Biserica de lemn cu hramul „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul”, din Gârda de Sus,
construită la 1792 se remarcă prin silueta şi armonia proporţiilor, a acoperişului cu pante
mari, coborât la absidă, straşina largă, clopotniţa cu foişor în console şi coif înalt, cu
frângere de pantă, perfect integrată în peisajul natural.
Biserica, cu dimensiunile de 12 x 5,79 m, a fost
construită după un plan dreptunghiular, cu absida
altarului pentagonal decroşată, fără pridvor, ediﬁciul
ridicat din lemn de brad, tencuit la exterior, surprinde
prin raﬁnamentului decorului de arhitectură sculptat.
Ancadramentul uşii situate pe latura ves că a
pronaosului, consolele laturii ves ce, golurile în
acoladă cu colţuri, spre altar, vădesc măiestria
meşterului. Pronaosul este tăvanit şi consolidat prin
două şiruri de stâlpi. În pronaos se observă urmările
lucrărilor de ex ndere a laturilor de nord şi sud din 1863.
În interior tavanul este drept peste pronaos, cu boltă semicilindrică peste naos
limitată de mpane la cele două capete şi peste absidă cu o boltă semicilindrică, cu trei
fâşii înclinate, tangente la pereţi. Biserica a suferit intervenţii în 1804 când a fost zugrăvită
şi îăn 1863, când au fost alungiţi pereţii navei cu 1,75 m, în urma intercalării în pronaos a
unei travei şi mutarea spre vest peretele original.
Ancadramentul intrării de pe latura de vest se remarcă prin chenarele
puternic proﬁlate şi sculptate cu elemente precum frânghia, dinţii de lup şi
iedera ce încadrează imaginea unei păsări puternic s lizate. Pe grinda tâmplei se aﬂă
pisania, unde sunt amin te personajele vremii: protopopi, preoţi, dieci precum şi zugravii
Simon şi Gavril Szilagy din Abrud.
Biserica este inclusă în Lista monumentelor istorice protejate din 2004, la categoria
monumentelor de importanţă excepţională, cu codul LMI AB-II-m-A-00228.
3. Biserica de lemn din Lăzeş , a fost construită la 1736, pe o culme din centrul
aşezării. Fiind prea mică şi neputând cuprinde pe toţi credincioşii veniţi la slujbă, în 1878
comunitatea decide adăugarea unui pronaos. Vechiul
acoperiş din şindrilă a fost înlocuit în 1964, cu unul din
tablă zincată.
Biserica se remarcă prin elemente arhitecturale
(absida în ax, cu patru laturi; lipsa pridvorului şi acoperişul
înalt, cu console şi ancadramente sculptate) şi decoruri
sculpurale (rozete, dinţi de lup, vrejuri, butoni şi brâul de
funie care încinge lăcaşul. În jurul acestuia sunt prinse mici

17

cruci din lemn, ataşate la începutul sec. XIX, când în urma unei moline au murit mulţi
neri din sat. Ca planimetrie este o biserică de p sală, cu absida altarului decroşată şi un
turn clopotniţă pe latura de vest, peste pronaos.
Pictarea bisericii s-a realizat în 1744 şi 1749 de către popa Gheorghe Tobias din
Abrud. În 1791 Simion Simion Silagy a repictat nava, iar absida şi fruntariul în 181756.
Biserica este monument istoric şi de arhitectură populară, de interes local, înscris în LMI
2004, cod. AB-II-m-B-00242.

4. Bustul lui Horea din Albac
Bustul lui Horea din Albac este o lucrare de
sculptură de mari dimensiuni, amplasat pe un soclu
din piatră de calcar, în faţa şcolii generale din Albac.
Bustul a fost realizat de către sculptorul Romul
Ladea, din bronz, şi dezvelit în 1967. Opera este
înscrisă în Lista monumentelor istorice ca
monument de for public, col LMI 2010 - AB-III-m-B00406. În februarie 2015, alături de bustul lui Horea au fost aşezate şi busturile tovarăşilor
săi de luptă, Cloşca şi Crişan.
5. Bustul lui Avram Iancu din satul Avram Iancu
comuna cu acelaşi nume, este amplasat în centrul comunei,
lângă şcoala gimnazială (AB-III-m-B-00407). Monumentul este
opera sculptorului Romolus Ladea, ﬁind realizat în 1968.
6. Ansamblul "Casa lui Avram Iancu" din satul Inceş
Ansamblul memorial Casa lui Avram Iancu, este situată în
satul Inceş (Vidra de Sus), nr. 500A, din comuna Avram Iancu.
Ansamblul cuprinde „Casa Iancului” în care s-a născut eroul
moţilor de la 1848, o serie de clădiri anexe care formează
Muzeul memorial şi un bust din bronz al eroului, amplasat în
curtea casei memoriale, bust realizat de către Romolus Ladea.
Casa memorială Avram Iancu A fost construită de către tatăl eroului de la 1848, Alexandru
Iancu, în prima parte a sec. XIX, din bârne de brad lipite şi văruite, pe o fundaţie de piatră
legată cu pământ. Planimetria casei cuprinde camera de locuit, nda şi târnaţul, amplasat
spre vest., Târnaţul este construit din scânduri aşezate pe stâlpi de piatră. Acoperişul, înalt
şi ţuguiat este din scânduri de brad. În această casă a locuit şi bunica lui Avram Iancu,
văduva lui Gheorghe Iancu (Gheorgheasa).
La 1 septembrie 1924, cu sprijinul asociaţiei ASTRA, a fost inagurat şi muzeul
memorial, construit lângă casa în care s-a născut Avrămuţ. Anexele muzeului funcţionează
56
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ca şi şcoală, bibiotecă şi biserică neîntrerupt din
anul 1924. Casa memorială Avram Iancu este
deschisă publicului, iar muzeul are în prezentare
o colecţie inedită de documente şi obiecte legate
de Revoluţia din 1848 şi de Crăişorul Munţilor,
Avram Iancu. Pentru semniﬁcaţia sa istorică şi
arhitecturală, casa este inclusă în listele de
patrimoniu, ca monument de interes naţional,
sub codul LMI 2004 - AB-II-a-A-00238.

7. Biserica „Sﬁnţii Arhangheli” din satul
Horea (fosta Arada), amplasată la conﬂuenţa
văilor Albac şi Arada, a fost ridicată din zidărie de
piartă şi cărămidă, la 1847-1848, de către
meşteri din Trascău. Acest lăcaş de cult a înlocuit
o mai veche biserică din lemn, de la care s-a
păstrat un clopot datat cu cifre chirilice - 177657.
8. Obeliscul lui Horea din satul Fericet (1934), comuna Horea (AB-III-m-B-00412).
Pe locul unde era casa lui Horea din Dealu Fericetului,
demolată prin 1890, Cercul Cultural al învăţătorilor din Albac,
sub conducerea directorului Nicodin Costea, a ridicat un
monument comemora v. Monumentul are forma unui
obelisc, amplasat pe un soclu de piatră, prins ulterior în
ciment şi prevăzut în vârf cu o cruce.
Pe faţa monumentului este săpat în piatră anul naşterii
lui Nicola Vasile Ursu, zis Horea (1730), anul când a fost prins
(1784) şi anul când a fost tras pe roată (1785).
Monumentul a fost dezvelit în anul 1934. Ulterior, în imediata
apropiere a fost ridicată o casă memorială, asemănătoare cu
cea iniţială, care adăposteşte mai multe documente, opere
literare şi s inţiﬁce, portrete şi alte obiecte legate de
amin rea lui Horea. În faţa acestui muzeu a fost dezvelit în
1967, un bust a lui Horea, datorat sculptorului Romolus Ladea.
Pentru semniﬁcaţia sa istorică şi culturală, obeliscul a fost inclus în lista
monumentelor istorice LMI 2010, cu codul AB-III-m-B-00412.
9. Casa "Bogdan Hortensia" din satul Vadu Moţilor
Din centrul localităţii Sacatură (Vadu Moţilor) locuinţele tradiţionale de sec. al XVIII
şi începutul sec. al XIX-lea au dispărut în marea lor majoritate. Printre cele rămase se
remarcă casa Muntean Hortensia („Bogdan Hortensia"), ridicată în decursul sec. al XIXlea. Casa, cu un plan în formă de „L”, este construită pe două nivele. Nivelul de bază, unde
se găseşte şi pivniţa, este realizat din piatră, iar etajul din lemn, cu galerie pe console şi
57
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pridvor pe gârlici şi scară de acces acoperită58.
Pentru valoarea sa arhitecturală şi istorică,ca
element de arhitectură tradiţională, casa
"Bogdan Hortensia" din satul Vadu Moților, de la
sfârşitul sec. al XVIII-lea - începutul sec. XIX-lea a
fost inclusă în listele de patrimoniu sub cod LMI
2004 - AB-II-m-B-00381.
10. Biserica de lemn din Lăzeş .
Biserica, cu hramul „Sf. Arhangheli”,
amplasată în apropiere de centrul satului pe un
tăpşan, a fost ridicată din lemn, la o dată
anterioară anului 1736, când este amin tă pentru prima dată, ﬁind una dintre cele mai
vechi monumente de acest fel din Ţara Moţilor. Biseriuca iniţială era mai mică, de plan
dreptunghiular şi absidă decroşată poligonală, cu laturile în ax. Biserica a suferit unele
transformări, as el în 1878 s-a adăugat pronaosul, iar în 1964 şindrila a fost înlocuită cu
tablă. În nterior tavanul este drept peste pronaos, având deasupra clopotniţa prevăzută
cu foişor în arcade şi ﬂeşă şi câte o boltă semicilndrilcă peste naos şi altar, ul ma
intersectată printr-un mpan racordat la pereţi.
Biserica se remarcă prin decorul sculptat la
brâul median, console, cornişă, ancadramente şi
grinda meşter. Principalele elemente de decor
sculptural care decorează biserica sunt: funia
imple ta, rozetele, din i de lup, vrejurile, butonii,
toate acestea imitand in lemn arhitectura din
piatra. Detaliul care atrage aten a este
reprezentat de mul udinea de cruci mici, simple
sau sculptate, aninate sub sau deasupra braului
imple t ce decoreaza exteriorul pere lor din
barne de stejar. Potrivit tradi ei, aceste cruci s-au
asezat la inceputul secolului al XIX-lea, dupa ce o
molima a secerat vie le mai multor neri din sat.
Iniţial biserica fost pictată în 1749 de către Popa Gheorghe Tobias, ulterior nava a
fost repictată de către Simion Silaghi din Abrud, în anul 1791, iar absida şi frutariul în
1817. În zestrea bisericii se mai păstrează icoane vechi din 1878, precum mai multe cărţi
de cult din sec. al XIX-lea.
Biserica din Lazes difera de celelalte monumente ale Vaii Ariesului, elementele
dis nc ve ﬁind reprezentate de: absida altarului cu unghi in ax, cu patru laturi, lipsa
pridvorului si acoperisul inalt, cu console masive, sculptate, ce sus n streasina ampla
11. Biserica de lemn "Sf. Trei Ierarhi” din satul Goieş , comuna Vidra, nr. 256.
Biserica cu hramul "Sf. Trei Ierarhi” din satul Goieş , amin tă pe o Cazanie de
Râmnic, în anul 1792 ca „biserica cea nouă”, de unde deducem că ea era funcţională la
acea dată, ﬁind mai mpurie. Potrivit unort însemnări Planimetria lăcaşului, ridicat din
piatră şi lemn, este dreptunghiulară, formând pronaosul şi naosul, la care se adaugă
absida altarului de formă poligonală, decroşată şi console frumos proﬁlate. Naosul şi
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altarul sunt acoperite cu boltă semi-cilindrică, în mp ce pronaosul este
tăvănit, peste el ridicându-se un turn clopotniţă zvelt, cu ﬂeşă înaltă.
Pictura naosului, a catapetesmei şi altarului a fost realizată în 1791 de
către meşterul iconar Simion Silagii din Abrud, care în aceiaşi perioadă a
pictat şi Biserica Sf. Ioan Botezătorul din Gârda de Sus. Biserica mai
păstrează un frumos candelabru din lemn, datat din acelaşi an ca şi
pictura59. Pentru valoarea sa istorică şi arhitecturală, biserica a fost
inclusă în listele de patrimoniu LMI 2004, sub codul AB-II-m-A-00232.
12. Biserica "Sf. Dumitru” din satul Poieni, nr. 473, com. Vidra
Potrivit istoricului acestei biserici realizat de către preotul Vasile henţiu, Bisericuţa
din satul Poieni datează din sec. al XVII-lea, ﬁind ridicată între anii 1612-1615, după cum
arată înscrisul în lemn din masa altarului, fapt ce o situează printre cele mai vechi biserici
româneş din zona Munţilor Apuseni60 Biserica a fost construită din piatră, pe o temelie
tot din piatră, având formă de navă. Este tencuită atât în interior, cât şi în exterior. Pictura,
de o bună calitate ar s că, s-a păstrat doar pe alocuri. Deşi numele pictorului a rămas
necunoscut, anul realizării picturii, 1764, este trecut în partea dreaptă a iconostasului.
Planimetria bisericii este cea obişuită, de biserică sală, având absida altarului pentagonală
decroşată.
În decursul mpului biserica a suferit cu
cer tudine mai multe reparaţii, cele mai
importante şi maiu recente au avut loc între anii
1963 şi 1965, când biserica a suferit o transformare
radicală. Lucrările au fost realizate de meşterul
Nicolae David, epitropul bisericii, ajutat de
credincioşi. La acest moment în faţa intrării a fost
ridicat un pridvor închis cu ferestre. Deşi nu avem
imagini cu biserica înainte de aceste intervenţii,
putem presupune că tot acum s-a renunţat la
acoperişul înalt, speciﬁc bisericilor de lemn (pentru
o scurgere mai rapidă a precipitaţiilor), probabil tot
acum înălţimea turnului a fost ajustată. Acestea,
deoarece acoperişul de şindrilă de pe biserică şi
turnul clopotniţă au fost acoperite cu tablă61.
Biserica este ameninţată cu distrugerea, în sat
nemaiﬁind nici un locuitor, drumul ﬁind greu accesibil, iar în biserică se mai slujeşte doar o
singură dată pe an, de hramul bisericii: „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de
Mir”. Boiserica a fost inclusă pe lista monumentelor istorice sub codul LMI 2010: AB-IIm_B-0026462.
Biserica este puţin cunoscută specialiş lor şi publicului larg, datorită izolării: satul
Poieni nu mai are nici un locuitor, iar drumul de legătură cu centrul comunei Vidra este
prac cabil doar pentru maşini de teren şi numai în perioadele uscate ale anului.
13. Biserica „Sﬁnţii Arhangheli” din Vidra, jud. Alba
În centrul satului Vidra, la numărul 26, se remarcă o biserică cu ziduri masive din
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piatră, cunoscută de către localnici ca Biserica
din Ciungi. Importanţa sa istorică este marcată
de faptul că aici a fost botezat la 1824, Avram
iancu, viitorul „Crăişor” al munţilor.
Este una dintre cele mai vechi biserici de
piartă din Apuseni, momentul ridicării sale
coborând adânc în mp. Prezentul lăcaş se
remarcă în rândul bisericilor prin planimetria sa,
care pe lângă pronaos şi naos, include şi absida
circulară, decroşată a altarului. Pe partea de
vest, a corpului de plan dreptunghiular se ridică
turnul clopotniţă, ridicat conform tradiţiei la
1690. Aici se mai găseşte un clopot vechi, datând
din 1596. Pe partea sudică la un moment necunoscut s-a deschis o intrare directă în naos,
u lizată de către bărbaţi, protejată printr-un foişor.
La interior, peste naos acoperişul ia formele tradiţionale din zonă, cea semicilindrică, în mp ce peste altar are forma de calotă. Turnul clopotniţă, cu o înălţime de
cca. 18 m, se remarcă printr-o arhitectură sinplă, având foişorul marcat prin 4 ferestre
circulare de mici dimensiuni,acoperit la rândul său printr-un coif de tablă, evazat în partea
inferioară.
Deşi pictura interioară de la nivelul boltei şi cea a iconostasului este rela v recentă
(1963), menţionăm existenţa icoanelor împărăteş „Maria cu Pruncul” datând din 1791;
„Isus Pantocrator”, din 1796 şi „Sfântul Mihail” din 1798, datorate pictorului Simion
Silaghy. În nda femeilor (pronaos) se remarcă prezenţa a două icoane, „Deisis” şi „Maria
cu pruncul”, realizate în 1822, de către fratele pictorului amin t, Gavril Silaghy.
Cum în ul ma perioadă lăcaşul de cult nu a mai suferit lucrări importante de
întreţinere, acesta a ajuns la un grad avansat de deteriorare. Importante lucrări de
reparaţii au început în anul 1992, atunci când noul preot, cu sprijinul credincioşilor au
hotărât să se implice în salvarea şi restaurarea bisericii. Tot acum s-a trecut la înlocuirea
vechiului acoperiş al bisericii cu unul din tablă. În acest context, în anul 1998 s-a trecut la
refăca picturii în frescă, de pictorii mişoreni Ioan şi Ana Bădilă şi ucenicii acestora,
Cris an Voica şi Mihai Bădilă. Sﬁnţirea bisericii s-a făcut de către Î.P.S. Andreicuţ de AlbaIulia, la data de 9 iulie 200363.
Pentru vechimea sa, valoarea istorică şi arhitecturală speciﬁcă, biserica a fost
inclusă în listele de patrimoniu LMI 2004, sub codul AB-II-m-B-00390.

realizat în 1931.
Pictura de p frescă a fost realizată de
către. Între anii 1929 şi 1931, sub păstorirea
preotului Iuliu Todea, s-a confecţionat
iconostasul şi s-a realizat pictura de p frescă
de către pictorul Chiril Miron din Câmpeni.
Biserica a fost sﬁinţită în anul 1937 de către
Nicolae Colan, episcopul eparhiei Vadului şi
Feleacului.
Lăngă biserică, odată cu construirea
capelei s-a descoperit piatra altarului, în jurul
căreia preotul a ridicat o sală muzeu, în care se
păstrează o serie de artefacte, provenite de la fosta biserică, printre care două sfeşnice
din lemn, o evanghelie şi un clopot din bronz, despre care se spune că Horea ar fost dat
semnalul de începere a răscoalei.
Mănăs rea „Sfântul Proroc Ilie” - Albac
Cu toate că pe Arieşul Mare nu a existat nici un
aşezământ monahal, iniţia va înﬁinţării
mănăs rii a avut-o, în 1990 călugărul Irineu
Toader de la Schitul Crasna, jud. Prahova şi
fratele său, preotul Vasile. La iniţia va
acestora, la solicitarea şi cu sprijinul
credincioşilor din zonă, Arhiepiscopia Alba
Iuliaei, i-a dat curs şi a aprobat înﬁinţarea
mănăs rii cu obşte de maici. Terenul a fost
donat de domnul Gheorghe Pleşa, fostul
primar al comunei Albac. Din cauza
formalităţilor, locul s-a sﬁnţit abia în 1992. Lucrările de construcţie au durat din 1996 până
în anul 2000, mp în care au fost ridicate biserica şi corpul de chilii64.

Avram Iancu
Complexul statuar memorial Avram Iancu de pe
Muntele Găina.
Acesta este format din:
- Crucea Iancului ridicată în 1924, de către
membrii societăţii ASTRA, cu prilejul serbării
centenarului naşterii lui Avram Iancu. La ceremonia de
sﬁinţire a par cipat şi regele Ferdinand I al României.
Monumentul, are forma unei cruci masive din mozaic,
sprijinită de un perete masiv tot din mozaic, este opera

ALTE OBIECTIVE DE INTERES ISTORIC, ARHITECTURAL ŞI SPIRITUAL
Albac

Biserica ortodoxă „Sf. Arhangheli” din Albac
A fost construită între anii 1880-1884, prin efortul credincioşilor, lângă fosta
bisericuţă din lemn. Este o biserică p sală, masivă, cu absidă rotundă dercroşată şi
susţinută la extzerior de câte patru contraforţi puternici.
Turnul clopotniţă iniţial s-a dărâmat în 1884, ﬁind reclădit între anii 1891-1892, pemtru
a ﬁ redus la forma actuală în 1943. În interior este prevăzută cu un balcon pentru cor,
pe faţa căruia sunt expuse 10 icoane vechi din lemn şi iconostasul masiv, din lemn,
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sculptorului Măţăuanu.
- Un bazorelief sub forma unui bust al Iancului săpat într-un bloc masiv de
marmură, de către tânărul sculptor Gică Mardare din Câmpeni
Bustul lui Avram Iancu din cadrul Complexului Muzeal Avram Iancu.
Bustul, realizat de către sculptorul albaiulian Adam Romi a fost dezvelit la 1
septembrie 2013, cu prilejul încheierii locrărilor de reabilitare la Complexul Muzeal Avram
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Iancu, în prezenţa oﬁcialităţilor judeţene şi locală şi a unui numeros
public. Monumentul este realizat din bronz şi amplasat pe un soclu
din piatră de granit. Marele erou al Apusenilor este reprezentat în
ţinută sobră de general al românilor, cu manta, căciulă de miel şi
şerpar lat, după care sunt ﬁxate cele două pistoale.

Horea

Bustul lui Horea din comuna Horea, judeţul Alba - lucrare
realizata de sculptorul Ion Vasiu. Chipul marelui luptător este
realizat din piatră şi amplasat pe un soclu din ciment şi
marmură. Atrage atenţia la marele erou părul prins în două
codiţe (moaţe) după cum era portul bătrânilor din zonă, Pe placa
amplasată pe soclu scrie simplu „Horea 1734-1785”.
Gârda de sus
Biserica Sf. Apostoli din Biharia
Potrivit preotului Peteleu Dragomir,
biserica „Sﬁnţii Apostoli Petru şi Pavel” din
satul Biharia, comuna Gârda de Sus, a fost
construită în 1825 (după alţi autori în 187265)
de către Gligor Todor cu sprijinul sătenilor,
după modelul celei din Gârda de Sus. În mp
lăcaşul de cult a suferit mai multe reparaţii şi
modiﬁcări, printre care cele mai importante
au fost aduse după anul 1923, când pereţii
exteriori au fost tencuiţi, a fost mărită
dimensiunea ferestrelor şi înlocuită şindrila cu
tablă, fapt care i-a denaturat imaginea iniţială. Prin plan şi volumetrie, ediﬁciul
păstrează arhitectura bisericilor de lemn din zonă, având un plan dreptunghiular, cu
altar pentagonal decroşat şi două intrări - una la vest şi cealaltă la sud, direct în naos.
Forma iniţială a bisericii, prezentată fotograﬁc în cadrul studiilor efectuate de Tache
Papahagii, în 192366, dezvăluie o înfăţişare deosebit de armonioasă. Patrimoniul liturgic
al bisericii păstrează mai multe bijuterii iconograﬁce şi cărţi, printre care o icoană pe
s clă înfăţişându-l pe "Isus pe tron", datată 1798. Caracteris cile iconograﬁce şi modul
de realizare are analogii în produsele iconograﬁce ale centrului de iconari de la Nicula.
Alături de aceasta, o veche icoană pe lemn, degradată parţial, cu chipul Maicii
Domnului, datată 1780, este atribuită pictorului Simon Silaghi din Abrud, ac v la acea
dată în Apuseni.
Aﬂată într-o stare precară biserica a fost restaurată după anul 2000, când a fost
refăcută şi pictura interioară (2004), în tehnica frescă, în s l bizan n, ﬁind realizate de
către iconograful Dorel Beleagă din Sibiu.
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Moara familiei Negra din Gârda de Sus
Este situată în satul Gârda de Sus, com.
Gârda de Sus, str. Valea Dizdiuţului, Nr. 118.
Potrivit proprietarilor şi a oamenilor locului,
moara este una veche, de 300 de ani, fără a
putea cineva să dea date cât de cât concrete
despre începuturile ei.
Prima informaţie documentară despre
existenţa unei mori în apropiere de
conﬂuenţa văii Dizdiuţ cu Arieşu Mare ne
este oferită de hărţile militate austriece,
cunoscute sub numele de hărţile ioseﬁne
(după numele împăratului Austriei, în mpul
căruia s-au făcut). Aceste documente consemnează existenţa aici a două mori de apă,
amplasate la o distanţă de cca. 400 - 600 m de conﬂuenţa Dighiuţului cu Arieşul.
Conscripţia efectuată de administraţia minieră pe Domeniul de sus al Zlatne, de
la 1774 consemnează de asemenea, existenţa pe Arieşul Mare a unui număr de 40 de
mori, toate ﬁind în proprietatea privată a localnicilor. Morile din zonă erau des nate în
cea mai mare parte sa sfacerii nevoilor locuitorilor din crângurile risipite pe dealurile
din jur.
Pentru o vechime mare a obiec vului pledează pul arhaic de construire a
mecanismelor mori. As el mecanismul de reglare a granulaţiei/ﬁneţii făinii, în totalitate
din lemn, se regla cu ajutorul penelor de lemn şi nu cu şurub cum se întâlneşte la
morile construite mai recent. De asemenea, mecanismul de reglare a can tăţii şi
frecvenţai cu care cădeau grăunţele la piatră este confecţionat sub forma unei rozete
din piatră legată cu sfoară de clapeta situată la partea inferioară a coşului. Covata
pentru colectarea făinii este de formă rotunjită, ﬁind cioplită probabil dintr-o scorbură
mai mare şi închisă la capătul de jos cu fund din scândură. Mai consemnăm faptul că
moara nu dispune de instalaţie de ridicat piatra în vederea ferecării acesteia.
Scărişoara
Biserica
„Sﬁinţii
Arhangheli”
din
Scărişoara
Biserica a fost ridicată la 1848, pe locul
unei biserici mai vechi, din lemn. Din punct de
vedere planimetric, biserica se înscrie în
pologia deja cunoscută a bisericilor româneş
din zonă, cu pronaos, naos şi absida altarului,
realizată din zidărie de piatră şi cărămidă.
Tecuiala exterioară introduce multe elemente
speciﬁce neobarocului, în mp ce coiful în
formă de bulb, aduce accente speciﬁce
barocului transilvan. Biserica a fost pictată la 1966. Zestrea bisericii cuprinde un clopot mic,
rănas de la vechea biserică din lemn, datat 1761, două candelabre din metal şi s clă şi o
icoană prăznicar din 1817, atribuită lui Simion Silaghy din Abrud67.
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Vadu Moţilor
Biserica ortodoxă din Săcătură
Actuala biserică, cu Hramul Sﬁnţii
Arhangheli Mihail şi Gravriil, din Vadu
Moţilor a fost construită între anii 18851893, în locul unei biserici mai vechi din
lemn, arsă în urma unui trăznet. Cele
trei clopote s-au topit, din materialul
rămas s-a turnat un clopot mai mare
(45 kg) la Sibiu şi s-au achiziţionat alte
două mai mici. Unul din acestea a fost
rechiziţionat de autorităţile austroungare. Ulterior, în 1921 şi 1935
biserica a primit ca donaţie două
clopote din partea unor credincioşi plecaţi în America68.
Expoziţia etnograﬁcă din Vadu Moţilor
Expoziţia a luat ﬁnţă în 2006, ﬁind deschisă în cele trei camere ale fostei şcoli primare
din Săcătură (Vadu Moţilor), ridicată din piatră la începutul sec. al XX-lea. Expoziţia
etnograﬁcǎ prezintǎ obiecte de artǎ popularǎ (icoane, ceramicǎ), costume populare,
ţesǎturi de interior, Obiecte folosite în bucătărie (blide de lemn, doniţe, lespede, căni
de lemn, lopitău pentru mămăligă, corfe, hurdoi, blide de lapt, strecură de pământ,
ujog, scocul), obiecte de uz casnic (podişor, credenţ, ladă de zestre, culme cu haine,
lacră pentru haine, lepedeu (cearşaf), cergi, covoare, preşuri, colinzi pentru piţărăi),
mobilier priciş (pat), canapei (pat), pat
cu tras, luică (leagăn), dar şi piese
reprezenta ve
pentru
ocupaţiile
tradiţionale ale locuitorilor din aceastǎ
zonǎ: prelucrarea lemnului ( mehei,
joagăr (custură pentru tăiat scânduri),
mezdreală), creşterea animalelor şi
cul varea pǎmântului (plug cu corman
din lemn, roţi din lemn de diferite
mărimi, furcă, greblă, coasă, oc cu
cute, tarniţă (şa), sucitori pentru
ştreanguri, ciur, tânjală, îmblăciu),
industria casnică (urzoi, război de ţesut, surcală, răş u, vârtelniţe, ţevi, hăsăluşi,
pieptănuşi, meliţe, câlţi, fuior, vâltoare, dube, furcă de tors, fuse de tors), unelte
folosite în gospodărie (ulcior, lămpaşuri, ciur, sucitor, ceaun, oale, doniţe, ghioabe
pentru groş or, litră, tegăriţă, ciubăr cu rude, pon er (sfert de litră)). Vizitarea
expiziţie reprezintă o incursiune prin istoria meşteşugurilor din zonǎ.
Expoziţia muzeală se aﬂă în subordinea Consiliului Judeţean Alba şi al
Muzeului Naţional al Unirii. (Sursă: h p://ghidulmuzeelor.cimec.ro/).
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Poiana Vadului
Biserica ortodoxă din Poiana
Vadului (Niagra), cu hramul Sf. Arhangheli
a fost construită în anul 1869, sub
păstorirea preotului Mihai Candrea, prin
contribuţia enoriaşilor. Biserica în formă
de navă, cu o planimetrie tradiţională, a
fost ridicată din piatră, cărămidă şi lemn,
pe locul unei bisericuţe mai vechi din
lemn, demolată cu acel prilej.
În decursul mpului biserica a
suferit mai multe intervenţii.
As el, în 1908, în mpul păstoririi
preoţilor Candrea Mihai şi Candrea
Nicolae, a fost pictată catapeteasma. În
1964 s-a refăcut acoperişul din şindrilă a bisericii, pentru ca în 1971 să ﬁe tencuită la
exterior. Biserica a suferit ample lucrări de renovare şi modernizare în anii 2006-2008,
când biserica a fost tencuită pe exterior şi vopsită cu vopsea decora vă, iar la interior a
fost pictată în s l frescă şi s-a schimbat pardoseala. Tot acum a fost refăcut acoperişul
cu tablă „Lindab”, s-au montat o centrală termică, geamuri termopan şi s-a înlocuit
mobilierul de interior. Lăcaşul de cult a fost sﬁinţit la 10 august 2008, preot ﬁind Puiuleţ
Ioan, de către PS Andreicuţ, arhiepiscop de Alba Iulia.
Bustul lui Avram Iancu de la Poiana Vadului. Este
amplasat în centrul localităţii, lângă biserică, în curtea
noii case parohiale, aﬂată în construcţie. Bustul,
amplasat pe un soclu de beton placat cu marmură. îl
reprezintă pe Iancu tânăr, cu căciulă, pieptar şi şerpar.
Prezenţa lui Iancu la „Niagra” este jus ﬁcată prin faptul
că urmat o parte din clasele primare aici, în fosta şcoală
din casa familiei Candrea.

Vidra

Bustul lui Avram Iancu din Vidra
La 14 iunie, 2009, cu prilejul sărbătoririi a 185 de ani de
la naşterea „Crăişorului” , în centrul localităţii Vidra, în faţa
şcolii, a fost dezvelit un bust din marmură, prin grija
administraţiei locale. La eveniment, pe lângă administraţia
locală şi locuitorii din împrejurimi au par cipat şi reprezentanţi
ai autorităţilor judeţene. Bustul amplasat pe un soclu din beton
placat cu marmură îl reprezintă pe erou în ţinută de sărbătoare.
Cu veston, eşarfă şi căciula brumărie, care-i acoperă pletele.
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Muzeul etnograﬁc din Vidra
Ca o expresie a dragostei moţilor pentru
propria lor istoria şi tradiţiile lor, administraţia
locală, cu sprijinul Consiliului Judeţeaa Alba şi a
cetăţenilor a înﬁinţat un muzeu cu caracter
etnograﬁc. Muzeul a fost amenajat într-o casă
moţească pică, cu două camere şi târnaţ,
amplasată într-o curte suﬁcient de încăpătoare.
Casa, râmasă pus e, a fost adusă din satele din
împrejurimi pentru a recrea la un alt nivel un
crâmpei din viaţa moţilor. Una dintre camere se
vrea o replică a unei camere tradiţionale, cu
dotările şi mobilierul speciﬁc, aidoma celei în
care s-a născut Avram Iancu. Aici sunt expuse
obiecte de mare valoare tradițională printre care masă și scaunele frumos cioplite, laviț
ele, lada de zestre moțească, patul cu strujac, leagănul pentru copii împle t din nuiele,
cuierul pentru obiecte de bucătărie, cusături și țesături, costume populare speciﬁce
localității, obiecte de ar zanat - tulnice, butoiașe, donițe, ciubere. Cea de-a doua
cameră adăposteşte unelte pentru prelucrarea cânepii, obiecte pentru păstorit, unelte
de dogărit, pe care moții le folosesc până astăzi la realizarea produselor din lemn cu
care ei se mândresc. În curtea casei sunt expuse obiecte de dimensiuni mai mari: piatră
de moară, juguri din lemn, meliță și căruță moțească etc. Merită subliniat faptul că
toate aceste obiecte au fost donate de către localnici, pentru a rămâne ca mărturie a
trudei, a tradiţiilor, bucuriilor şi dorurilor pe care aceş a le-au purtat prin istorie.
Sohodol
Biserica de lemn din Valea Verde.
A fost construită la sfârşitul sec. al XVIII-lea
sau începutul sec. al XIX-lea, după sistemul
tradiţional din Apuseni, din lemn, pe o fundaţie
de piatră, cu o planimetrie dreptunghiulară şi o
absidă pentagonală, decroşată. Naosul este
delimitat de pronaos prin stâlpii de susţinere a
corului. Iconostasul este realizat din lemn. Peste
naos şi absidă tavanul este în formă de boltă,
peste pronaos tavanul este orizontal, deasupra lui
ﬁind ridicat un turn clopotniţă masiv, cu foişor
închis, din lemn şi coif piramidal frânt. Iluminatul
natural se realizează prin geamuri rela v mici (5
la altar şi 6 la naos/pronaos), cu boltă.
Intrarea se realizează pe latura de vest,
printr-un privdor, construit probabil odată cu biserica, pe o uşă masivă, din lemn, cu
arcadă la partea superiorară ca şi geamurile. După 1960 învelitoarea iniţială din şindrilă
a fost înlocuită cu tablă, atât pe turn cât şi pentru restul lăcaşului.

Biserica Mănăs rii din Poiana Sohodolului
Biserica ortodoxă cu hramul Înălţarea Domnului, din Poiana
Sohodolului a fost ridicată de către comunitatea locală în 1875,
pe locul unei bisericuţe mai vechi din lemn. A slujit ca biserică
parohială până în 1998, când în jurul ei a luat ﬁinţă o mănăs re
ortodoxă prin osteneala unui călugăr venit de la Catedrala
Patriarhală din Bucureș - părintele arhimandrit Doso ei
Morariu.
Planimetria bisericii ete cea tradiţională, cu pronaos şi naos
despărţite printr-un zid de sprijin, absidă poligonală decroşată şi
un turn clopotniţă zvelt, prevăzut la ul mul nivel cu 4 ferestre
circulare şi un coif piramidal evazat, frânt la mijloc. Accesul se
realizează atât pe la baza turnului, pentru naos,
cât şi pe o intrare deschisă în zidul sudic şi
prevăzută cu un por c. Tavanul interior este
realizat din lemn sub formă de boltă. Biserica
este zidită în întregime din piatră de către
meşteri locali.
Frumuseţea bisericii este completată de
către pictura deosebită, realizată în frescă, între
anii 1966-1972 de către fraţii Mihai şi Gavril
Moroşanu. În zestrea bisericii se găseşte şi o
icoană pe lemn a Maicii Domnului, încadrată
într-o sculptură din lemn masiv, realizată în
aceiaşi perioadă. Pridvorul nu a mai putut ﬁ pictat, înfrumuseţarea acestuia având loc
numai după anul 1999.
Mobilierul a fost realizat din lemn masiv de stejar la Mănăs rea Neamţu, iar
geamurile realizate în s l vitraliu, au fost realizate în atelierele Patriarhiei de la
Bucureş .
Între anii 1966-1972 aici şi-a desfăşurat ac vitatea misionară părintele
arhimandrit Doso ei Morariu, venit de la Catedrala Patriarhală din Bucureș , cel care în
1998 va pune bazele actualei mănăs ri. (Sursa: h p://basilica.ro/)
Ciuruleasa
Biserica Sf. Nicolae - Buninginea
Cea mai veche este biserica din satul Buninginea cu hramul ,,Sfântul Nicolae”,
construită pe locul unei mânăs ri dărâmată de generalul Bukow în 1761. Aici, la această
mănăs re din satul Pocivalişte (vechiul nume al satului Buninginea) s-a refugiat Sfântul
Sofronie de la Cioara
Biserica ortodoxă "Sf. Nicolae" - Buninginea , construită în s l roman
Biserica Sf. Gheorghe - Ciuruleasa
Biserica ortodoxă cu hramul ,,Sfântul Gheorghe” din Ciuruleasa a fost construită
în secolul XVIII. Este o biserică mică din zid gros, cu uşa de intrare scundă (1,55/0,85
cm) pentru a împiedica intrarea în sfântul lăcaş călare (boală tătărească preluată mai
târziu de habsburgi).
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Legendă
Comuna Albac
1. Gospodăria familiei Geoldeș
2. Gospodăria familiei Petrea
Comuna Arieșeni
3. Gospodăria familiei Neag
Comuna Avram Iancu
4. Gospodăria familiei Chira
5. Gospodăria familiei Cristea
6. Gospodăria familiei Morar
7. Gospodăria familiei Șoica
Comuna Ciuruleasa
8. Gospodăria familiei Sicoe
9. Gospodăria familiei Tuhuț
Comuna Gîrda de Sus
10. Gospodăria familiei Ivan
11. Gospodăria familiei Pașca
Comuna Horea
12. Gospodăria familiei Joldiș
13. Gospodăria familiei Nicola
14. Muzeul etnografic din Horea
Comuna Poiana Vadului
15. Gospodăria familiei Bele
16. Gospodăria familiei Bulz
17. Gospodăria familiei Candrea
18. Gospodăria familiei Câra
19. Gospodăria familiei Irimie
20. Gospodăria familiei Toader
Comuna Scărișoara
21. Gospodăria familiei Bâc
22. Gospodăria familiei Ciuma
23. Gospodăria familiei Jurj
24. Gospodăria familiei Pleșa
25. Gospodăria familiei Rădac
Comuna Sohodol
26. Gospodăria familiei Bildea

Încadrare în zonă

Comuna Vadul Moților
27. Gospodăria familiei Bogdan
28. Gospodăria familiei Fluturar
29. Gospodăria familiei Vârciu
Comuna Vidra
30. Gospodăria familiei Boarțăș
31. Gospodăria familiei Bordea
32. Gospodăria familiei Burz
33. Gospodăria familiei Corbea
34. Gospodăria familiei Coroi Andrei
35. Gospodăria familiei Coroi Rovin
36. Gospodăria familiei David
37. Gospodăria familiei Drăgoi
38. Gospodăria familiei Hulda
39. Gospodăria familiei Trif
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1.

1

N

Albac, Albac
Gospodăria familiei Geoldeș
Descriere

Tipul categorial:
Locuință
Localitate şi localizare:
satul Albac,
comuna Albac
Proprietar:
Nume/Prenume/Poreclă:
Nicolae Geoldeș
Vârstă, ocupaţie, naţionalitate:
94 de ani, pensionar, român
Suprafaţa parcelei:
cca. 5 ari
Data confecţionării:
aprox. 1900
Funcţia:
Servește ca locuinţă permanentă

DN
7

Coordonate geografice:
Latitudine 46.45168781 N,
Longitudine 22.94706790 E,
Altitudine 670 m

5

Arieș
ul

1

Mare

Forma de proprietate:
Proprietate tabulară
Organizarea interiorului:
existent,
Locuință cu două camere și
cămară, cu târnaț deschis și o
mică pivniță.
Starea de Conservare:
bună



Utilizare actuală:
în folosință

DC
9
19

Tehnica de construire:
Planul construcţiei
dreptunghiular
Temelia:
piatră
Pereţii:
lemn
Şarpantă:
în 2 ape, din lemn
Învelitoare:
plăci azbociment
Paviment:
podea de lemn la parter, pământ la
subsol

spre
Pleșești

 - locuinţă
0

100m

200m

300m

400m

500m
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2.

1

N

Albac, Albac
Gospodăria familiei Petrea
Descriere

Tipul categorial:
Locuință
Localitate şi localizare:
satul Albac,
comuna Albac
Proprietar:
Nume/Prenume/Poreclă:
Petrea Ioanichie Nicușor
Vârstă, ocupaţie, naţionalitate:
decedat, gospodar, român,
proprietară actuală, soția de 93
de ani
Suprafaţa parcelei:
cca. 10 ari
Data confecţionării:
aprox. 1900
Funcţia:
Servește ca locuinţă permanentă

Coordonate geografice:
Latitudine 46.45237892 N,
Longitudine 22.94934059 E,
Altitudine 663 m

2

Forma de proprietate:
Proprietate tabulară
Organizarea interiorului:
existent,
Locuință pe două nivele, cu
două camere și târnaț deschis,
la parter plus o pivniță la subsol.
Starea de Conservare:
relativ bună


spre
Deve

Utilizare actuală:
în folosință



DN 75

Tehnica de construire:
Planul construcţiei
dreptunghiular
Temelia:
piatră
Pereţii:
lemn tencuiți și la exterior
Şarpantă:
în 2 ape, din lemn
Învelitoare:
plăci azbociment
Paviment:
podea de lemn la parter, pământ
în pivniță

Arieș
ul

spre
Albac, centru

Mare

 - locuinţă veche
 - locuință nouă

0
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300m
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3.
1

N

Fața Cristesei, Arieșeni
Gospodăria familiei Neag
Descriere

Tipul categorial:
Locuință cu moară
Localitate şi localizare:
satul Fața Cristesei
comuna Arieșeni
Proprietar:
Nume/Prenume/Poreclă:
Avram Neag
Vârstă, ocupaţie, naţionalitate:
93 ani, pensionar, fost miner,
român
Suprafaţa parcelei:
cca. 1,5 ha
Data confecţionării:
sec. al XVIII-lea
Funcţia:
Locuinţă permanentă nouă (1956)
cu moară de pe o locuință veche
din sec.al XVIII-lea
Tehnica de construire:
Planul construcţiei
dreptunghiular
Temelia:
piatră
Pereţii:
lemn
Şarpantă:
în 4 ape, din lemn
Învelitoare:
azbociment
Paviment:
pământ în moară

Coordonate geografice:
Latitudine 46°29'44.88"N,
Longitudine 22°43'52.85"E,
Altitudine 928 m

3

Animale:
- vaci, cai, porci, păsări
Forma de proprietate:
Proprietate tabulară
Organizarea interiorului:
Moara se află în partea de
nord-vest a locuinței, la
demisol

fir apă
pt. moară

Starea de Conservare:
slabă



Utilizare actuală:
Moara este nefuncțională


 






spre
Arieșeni
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 - locuinţă cu moară veche
 - grajd nou
 - grajd vechi
 - cămară
 - depozit lemne
500m
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4.

1

N

Valea Uțului, Avram Iancu
Gospodăria familiei Chira
Descriere

Tipul categorial:
Locuință
Localitate şi localizare:
satul Valea Uțului,
comuna Avram Iancu
Proprietar:
Nume/Prenume/Poreclă:
Chira Niculae
Vârstă, ocupaţie, naţionalitate:
decedat în 2007, fost gospodar,
român, proprietari actuali sunt
nepoții
Suprafaţa parcelei:
cca. 10 ari
Data confecţionării:
aprox. 1900
Funcţia:
Servea ca locuinţă permanentă
Tehnica de construire:
Planul construcţiei
dreptunghiular
Temelia:
piatră
Pereţii:
lemn
Şarpantă:
în 4 ape, din lemn
Învelitoare:
tablă și șiță
Paviment:
podea de lemn la parter, pământ la
demisol

4

Coordonate geografice:
Latitudine 46.34937267 N,
Longitudine 22.82064388 E,
Altitudine 792 m
Forma de proprietate:
Proprietate tabulară
Organizarea interiorului:
existent,
Locuință pe două nivele, cu
o cameră, o cămară și târnaț
închis la parter și cameră cu
pivniță la demisol.




Starea de Conservare:
în conservare

alea
DC V nei
a
Dobr

Utilizare actuală:
locuită sezonier

spre
Șoicești

spre
Muntele Găina

alea
V
C
D
anei
Dobr

 - locuinţă
 - cămară
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5.

1

N

Valea Uțului, Avram Iancu
Gospodăria familiei Cristea
Descriere

Tipul categorial:
Locuință
Localitate şi localizare:
satul Valea Uțului,
comuna Avram Iancu
Proprietar:
Nume/Prenume/Poreclă:
Cristea Ion
Vârstă, ocupaţie, naţionalitate:
decedat, fost gospodar, român,
Proprietar actual, nepotul Traian
Suprafaţa parcelei:
cca. 1,4 ha
Data confecţionării:
aprox. 1920
Funcţia:
Servea ca locuinţă permanentă
Tehnica de construire:
Planul construcţiei
dreptunghiular
Temelia:
piatră
Pereţii:
lemn
Şarpantă:
în 2 ape, din lemn
Învelitoare:
plăci azbociment
Paviment:
podea de lemn la parter, pământ
la demisol

5

Coordonate geografice:
Latitudine 46.34818988 N,
Longitudine 22.82133924 E,
Altitudine 818 m
Forma de proprietate:
Proprietate tabulară
Organizarea interiorului:
existent,
Locuință pe două nivele, cu
două camere, cămară și târnaț
deschis la parter și două pivnițe
la demisol.
Starea de Conservare:
slabă

alea
V
C
D
anei
r
b
o
D
alea
V
C
D
anei
r
b
o
D

spre
Șoicești

spre
Muntele Găina

Utilizare actuală:
abandonată



 - locuinţă
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6.

1

N

Valea Uțului, Vidra
Gospodăria familiei Morar
Descriere

Tipul categorial:
Locuință
Localitate şi localizare:
satul Vulcăneasă,
Goiești, comuna Vidra
Proprietar:
Nume/Prenume/Poreclă:
Morar Aurel
Vârstă, ocupaţie, naţionalitate:
decedat, fost gospodar, român
Suprafaţa parcelei:
cca. 58 ari
Data confecţionării:
aprox. 1900
Funcţia:
Servea ca locuinţă permanentă
Tehnica de construire:
Planul construcţiei
dreptunghiular
Temelia:
piatră
Pereţii:
lemn
Şarpantă:
în 4 ape, din lemn
Învelitoare:
plăci de azbociment
Paviment:
podea de lemn

6

Coordonate geografice:
Latitudine 46.34832572 N,
Longitudine 22.82288118 E,
Altitudine 804 m
Forma de proprietate:
Proprietate extratabulară
Organizarea interiorului:
existent,
Locuință pe un singur nivel, cu o
cameră, o cămară și târnaț
deschis.
Lângă locuință există un cuptor
vechi.

DC Valea
Dobranei

spre
Șoicești

spre
Muntele Găina

Starea de Conservare:
deficitară
Utilizare actuală:
abandonată

 

 - locuinţă
 - cuptor
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7.

1

N

Șoicești, Avram Iancu
Gospodăria familiei Șoica
Descriere

Localitate şi localizare:
satul Șoicești,
comuna Avram Iancu
Proprietar:
Nume/Prenume/Poreclă:
Șoica Iosif / Cicului
Vârstă, ocupaţie, naţionalitate:
60 de ani, pensionar, român
Suprafaţa parcelei:
cca. 57 ari
Data confecţionării:
aprox. 1850
Funcţia:
A serivt ca locuinţă permanentă,
fierărie, morărie, lemnărie

Forma de proprietate:
Proprietate tabulară

spre
Târsa

Organizarea interiorului:
existent,
Locuință cu moară pe două
nivele, la parter având două
camere și cameră de moară, iar
la demisol moară și două pivnițe.
Starea de Conservare:
slabă



Utilizare actuală:
nelocuită și moara dezafectată

131
DC

Tehnica de construire:
Planul construcţiei
în forma literei L
Temelia:
piatră
Pereţii:
lemn
Şarpantă:
câte 2 ape pe latură, din lemn
Învelitoare:
țiglă
Paviment:
podea de lemn la parter, pământ la
demisol

7

Coordonate geografice:
Latitudine 46.36404611 N,
Longitudine 22.81178565 E,
Altitudine 766 m

131
DC

Tipul categorial:
Locuință cu moară

spre
Incești, Vidra

 - locuinţă
cu moară
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8.

1

N

Ciuruleasa, Ciuruleasa
Gospodăria familiei Sicoe
Descriere

Tipul categorial:
Locuință
Localitate şi localizare:
satul Ciuruleasa,
comuna Ciuruleasa
Proprietar:
Nume/Prenume/Poreclă:
Sicoe Teodor Aurel
Vârstă, ocupaţie, naţionalitate:
decedat în 1999, fost gospodar,
român, actual proprietari sunt copii,
Sicoe Aurel și Sicoe Gheorghe
Suprafaţa parcelei:
cca. 21 ari
Data confecţionării:
aprox. 1930
Funcţia:
Servea ca locuinţă permanentă

8

Coordonate geografice:
Latitudine 46.25752162 N,
Longitudine 23.02287229 E,
Altitudine 664 m
Forma de proprietate:
Proprietate tabulară
Organizarea interiorului:
existent,
Locuință pe un singur nivel cu
două camere ce comunică, o
cămară și târnaț deschis.

DC

15
6

Starea de Conservare:
în conservare
Utilizare actuală:
sezonier folosită

spre
Abrud




Tehnica de construire:
Planul construcţiei
dreptunghiular
Temelia:
piatră
Pereţii:
lemn
Şarpantă:
în 4 ape, din lemn
Învelitoare:
țiglă
Paviment:
podea de lemn

 - locuinţă
 - grajd

2,1 73. 380 m 2
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9.

1

N

Ciuruleasa, Ciuruleasa
Gospodăria familiei Tuhuț
Descriere

Tipul categorial:
Locuință
Localitate şi localizare:
satul Ciuruleasa,
comuna Ciuruleasa
Proprietar:
Nume/Prenume/Poreclă:
Tuhuț Laura
Vârstă, ocupaţie, naţionalitate:
decedată în 1973, fostă
croitoreasă, româncă, actualul
proprietar, copilul Nicoară Nicolae
Suprafaţa parcelei:
cca. 62 ari
Data confecţionării:
aprox. 1820
Funcţia:
Servea ca locuinţă permanentă

9

Coordonate geografice:
Latitudine 46.25573574 N,
Longitudine 23.02830901 E,
Altitudine 652 m
Forma de proprietate:
Proprietate tabulară
Organizarea interiorului:
existent,
Locuință cu două camere,
cămară, târnaț deschis și o mică
pivniță la subsol.

DC

15
7

Starea de Conservare:
deficitară


Utilizare actuală:
nelocuită

spre
Abrud

Tehnica de construire:
Planul construcţiei
dreptunghiular
Temelia:
piatră
Pereţii:
lemn
Şarpantă:
în 4 ape, din lemn
Învelitoare:
plăci azbociment
Paviment:
podea de lemn la parter, pământ la
subsol

 - locuinţă
0

100m

200m

300m

400m

500m
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10.
1

N

Valea Ordâncușii, Gîrda de sus
Gospodăria familiei Ivan
Descriere

Proprietar:
Nume/Prenume/Poreclă:
Ivan Ștefan
Vârstă, ocupaţie, naţionalitate:
70 ani, pensionar, român
Suprafaţa parcelei:
cca. 36 ari
Data confecţionării:
1953
Funcţia:
Locuinţă permanentă cu moară
Tehnica de construire:
Planul construcţiei
dreptunghiular
Temelia:
piatră
Pereţii:
lemn
Şarpantă:
în 2 ape, din lemn
Învelitoare:
tablă
Paviment:
podea de lemn la parter

Număr de animale:
- 2 vaci, 1 porc
Forma de proprietate:
Proprietate tabulară
Organizarea interiorului:
existent,
Locuință pe 2 nivele - pivniță cu 2
încăperi, parter cu 2 camere de
locuit și o cameră pentru moară și
târnaț pe mijloc.

DJ 75
0

Localitate şi localizare:
satul Dealu Ordâncușii
comuna Gârda de Sus

10

Coordonate geografice:
Latitudine 46°29'51.88"N,
Longitudine 22°50'18.63"E,
Altitudine 892 m

Starea de Conservare:
bună
Utilizare actuală:
Locuința în folosință, dar cu moara
dezafectată





DJ
750

Tipul categorial:
Locuință cu moară

spre
Cheile Ordâncușii
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11.
1

N

Ghețari, Gîrda de Sus
Gospodăria familiei Pașca
Descriere

Tipul categorial:
locuinţă
Localitate şi localizare:
satul Ghețari,
comuna Gârda de Sus
Proprietar:
Nume/Prenume/Poreclă:
Pașca Nicodim
Vârstă, ocupaţie, naţionalitate:
46 ani, gospodar, român
Suprafaţa parcelei:
cca. 3 ha
Data confecţionării:
aprox. 1930
Funcţia:
Locuinţă permanentă
Tehnica de construire:
Planul construcţiei
dreptunghiular
Temelia:
piatră tencuită
Pereţii:
bârne de lemn
Şarpantă:
în 2 ape, din lemn
Învelitoare:
tablă
Paviment:
pământ în pivniţă, scândură în
camerele de la parter

11

Coordonate geografice:
Latitudine 46°29'30.69"N,
Longitudine 22°49'28.21"E,
Altitudine 1138 m
Număr de animale:
- 7 vaci, porci, găini



Forma de proprietate:
Proprietate tabulară
Organizarea interiorului:
existent,
Locuință pe 2 nivele - pivniță cu o
încăpere și 2 cotețe, parter cu 2
camere și o cămară și târnaț.
Cămară cu un hol și acoperiș din
paie și cetină.

 



Starea de Conservare:
bună
Utilizare actuală:
în folosință

drum privat

DC 260
spre Gârda Seacă

 - locuinţă
 - cămară
 - pensiune
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12.
1

N

Horea, Horea
Gospodăria familiei Joldiș
Descriere

Tipul categorial:
Locuință
Localitate şi localizare:
satul Horea, centru,
comuna Horea
Proprietar:
Nume/Prenume/Poreclă:
Joldiș Zafira
Vârstă, ocupaţie, naţionalitate:
femeie de serviciu la școala din
Horea, româncă
Suprafaţa parcelei:
cca. 6 ari
Data confecţionării:
aprox. 1910
Funcţia:
Servea ca locuinţă permanentă
Tehnica de construire:
Planul construcţiei
patrulater
Temelia:
piatră
Pereţii:
lemn
Şarpantă:
în 2 ape, din lemn
Învelitoare:
refăcută din azbociment, inițial din ș
indrilă
Paviment:
podea de lemn

Coordonate geografice:
Latitudine 46°29'58.82"N,
Longitudine 22°56'50.74"E,
Altitudine 760 m

12

Forma de proprietate:
Proprietate tabulară
Organizarea interiorului:
existent,
Locuință unicelulară, cu o
cameră, cămară și târnaț
deschis.
Starea de Conservare:
deficitară
Utilizare actuală:
abandonată

DN 1R

spre
Mătișești

spre
Albac
i
lea
Va aculu
Alb



 - locuinţă
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13.
1

N

Niculești, Horea
Gospodăria familiei Nicola
Descriere

Tipul categorial:
Locuință
Localitate şi localizare:
satul Niculești,
comuna Horea
Proprietar:
Nume/Prenume/Poreclă:
Nicola Gheroghe/ Dorocile
Vârstă, ocupaţie, naţionalitate:
decedat, fost gospodar, român
Suprafaţa parcelei:
cca. 55,7 ari
Data confecţionării:
aprox. 1860
Funcţia:
Servea ca locuinţă permanentă

Coordonate geografice:
Latitudine 46°30'7.08"N,
Longitudine 22°57'9.77"E,
Altitudine 845 m

13

Forma de proprietate:
Proprietate extratabulară
Organizarea interiorului:
existent,
Locuință cu două camere și
târnaț închis și o mică pivniță.



Starea de Conservare:
slabă
Utilizare actuală:
abandonată



Tehnica de construire:
Planul construcţiei
dreptunghiular
Temelia:
piatră
Pereţii:
lemn
Şarpantă:
în 4 ape, din lemn, înaltă
Învelitoare:
șiță, carton bituminat
Paviment:
podea de lemn la parter, pământ în
pivniță

spre
Horea
DC

 - locuinţă
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14.
1

N

Horea, Horea
Muzeul etnografic din Horea
Descriere

Tipul categorial:
Muzeu
Localitate şi localizare:
satul Horea, centru, adusă din
satul Mătișești,
comuna Horea
Proprietar:
Aparține consiliului local Horea
din anul 2006
Suprafaţa parcelei:
Data confecţionării:
aprox. 1900
Funcţia:
Servea ca locuinţă permanentă,
adusă din satul Mătișești
Tehnica de construire:
Planul construcţiei
dreptunghiular
Temelia:
piatră
Pereţii:
lemn
Şarpantă:
în 2 ape, din lemn
Învelitoare:
refăcută din șindrilă, inițial tot șindrilă
Paviment:
podea de lemn

Coordonate geografice:
Latitudine 46°29'59.59"N,
Longitudine 22°56'49.69"E,
Altitudine 759 m

14

Forma de proprietate:
Proprietate tabulară
Organizarea interiorului:
existent,
Locuință pe un nivel, cu două
încăperi și târnaț deschis.
Starea de Conservare:
bună
Utilizare actuală:
folosită ca Muzeul etnografic al
lemnarului

spre
Mătișești

DN 1R
spre
Albac


i
lea
Va aculu
Alb

 - muzeu
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15.
1

N

Poiana Vadului, Poiana Vadului
Gospodăria familiei Bele
Descriere

Tipul categorial:
locuinţă, acaret
Localitate şi localizare:
satul Poiana Vadului
comuna Poiana Vadului
Proprietar:
Nume/Prenume/Poreclă:
Bele Lelu
Vârstă, ocupaţie, naţionalitate:
locuiește în Câmpeni, român
Suprafaţa parcelei:
cca. 5 ari
Data confecţionării:
aprox. 1900
Funcţia:
Locuinţă permanentă
Tehnica de construire:
Planul construcţiei
dreptunghiular
Temelia:
piatră
Pereţii:
lemn, tencuiți pe 3 laturi
Şarpantă:
în 4 ape, din lemn
Învelitoare:
azbociment
Paviment:
pământ în pivniţă, scândură în
camerele de la parter

Coordonate geografice:
Latitudine 46°23'35.82"N,
Longitudine 22°52'5.16"E,
Altitudine 801 m

15

Număr de animale:
- nu sunt
Forma de proprietate:
Proprietate tabulară
Organizarea interiorului:
Existent,
- locuință - pe două nivele, jos - beci
și cămară, sus - 2 camere cu intrare
din târnaț și cămară în capăt
- șură - dreptunghiulară cu grajd



spre centrul satului
Poiana Vadului

Starea de Conservare:
bună
Utilizare actuală:
în conservare

1
DC

37

spre Făgetu de Sus

 - locuinţă
 - grajd
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16.
1

N

Păștești, Poiana Vadului
Gospodăria familiei Bulz
Descriere

Tipul categorial:
grajd
Localitate şi localizare:
satul Păștești,
comuna Poiana Vadului,
Proprietar:
Nume/Prenume/Poreclă:
Bulz Constantin
Vârstă, ocupaţie, naţionalitate:
român
Suprafaţa parcelei:
cca.26 ari
Data confecţionării:
a prima parte a sec. al XIX-lea
Funcţia:
grajd pentru animale
Tehnica de construire:
Planul construcţiei
poligonal
Temelia:
piatră
Pereţii:
bârne de lemn
Şarpantă:
din lemn
Învelitoare:
paie și cetină
Paviment:
pământ

16

Coordonate geografice:
46°24'29.64"N,
22°50'6.52"E,
Altitudine 1100 m
Număr de animale:
- nu sunt
Forma de proprietate:
Proprietate extratabulară

spre Duduieni
Organizarea interiorului:
Existent



Starea de Conservare:
bună



Utilizare actuală:
abandonată

 - locuinţă veche prăbușită
 - locuință nouă
 - grajd
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17.
1

N

Poiana Vadului, Poiana Vadului
Gospodăria familiei Candrea
Descriere

Tipul categorial:
locuinţă
Localitate şi localizare:
satul Poiana Vadului, centru
comuna Poiana Vadului
Proprietar:
Nume/Prenume/Poreclă:
Candrea Elena
Vârstă, ocupaţie, naţionalitate:
70 ani, pensionară, româncă
Suprafaţa parcelei:
cca. 32 ari
Data confecţionării:
sec. al XIX-lea
Funcţia:
Locuinţă permanentă
Tehnica de construire:
Planul construcţiei
patrulater
Temelia:
piatră
Pereţii:
bârne de lemn
Şarpantă:
în 4 ape, înaltă, din lemn
Învelitoare:
tablă
Paviment:
pământ în pivniţă, podea de
lemn la parter

Coordonate geografice:
Latitudine 46°23'42.81"N,
Longitudine 22°52'54.63"E,
Altitudine 789 m

17

Forma de proprietate:
Proprietate tabulară
Organizarea interiorului:
Existent,
locuință - pe 2 niveluri, pivniță din
2 incăperi, iar la parter, un târnaț
cu cămară, 3 camere și un hol

spre Făgetu de Sus



Starea de Conservare:
bună






Utilizare actuală:
locuită

spre Vadul Motilor

 - locuinţă veche
 - locuință nouă
 - locuință nouă
 - magazie
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18.
1

N

Făgetu de Sus, Poiana Vadului
Gospodăria familiei Câra
Descriere

Tipul categorial:
locuinţă, acaret
Localitate şi localizare:
satul Făgetu de Sus
comuna Poiana Vadului
Proprietar:
Nume/Prenume/Poreclă:
Câra Cornelia
Vârstă, ocupaţie, naţionalitate:
româncă
Suprafaţa parcelei:
cca. 55 ari
Data confecţionării:
aprox. 1890
Funcţia:
Locuinţă permanentă
Tehnica de construire:
Planul construcţiei
patrulater
Temelia:
piatră
Pereţii:
bârne de lemn
Şarpantă:
în 2 ape, înaltă, din lemn
Învelitoare:
şindrilă și azbociment
Paviment:
pământ în pivniţă, scândură în
camerele de la parter

Coordonate geografice:
Latitudine 46°23'55.24"N,
Longitudine 22°49'32.31"E,
Altitudine 1082 m

18

Număr de animale:
- nu sunt
Forma de proprietate:
Proprietate tabulară
Organizarea interiorului:
Existent,
locuință - mic târnaț, cămară și
cameră, plus târnaț pe 2 laturi
șură poligonală - la parter 2
compartimente, iar la subsol grajd
și coteț




Starea de Conservare:
relativ bună
Utilizare actuală:
abandonată

spre centrul satului
Făgetu de Sus

0

100m

200m

300m

 - locuinţă
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19.
1

N

Poiana Vadului, Poiana Vadului
Gospodăria familiei Irimie
Descriere

Tipul categorial:
locuinţă, acareturi
Localitate şi localizare:
satul Poiana Vadului
comuna Poiana Vadului
Proprietar:
Nume/Prenume/Poreclă:
Câra Irimie
Vârstă, ocupaţie, naţionalitate:
locuiește în Câmpeni, român
Suprafaţa parcelei:
cca. 11 ari
Data confecţionării:
aprox. 1900
Funcţia:
Locuinţă permanentă
Tehnica de construire:
Planul construcţiei
dreptunghiular
Temelia:
piatră
Pereţii:
lemn
Şarpantă:
în 2 ape, din lemn
Învelitoare:
azbociment și tablă
Paviment:
pământ la demisol, scândură în
camerele de la parter

Coordonate geografice:
Latitudine 46°23'35.53"N,
Longitudine 22°52'3.89"E,
Altitudine 801 m

19

Număr de animale:
- nu sunt
Forma de proprietate:
Proprietate extratabulară
Organizarea interiorului:
Existent,
locuință - pe două nivele, jos bucătărie și cămară, iar sus - 2
camere cu intrare din târnaț și
cămară în capăt





Starea de Conservare:
bună

spre centrul satului
Poiana Vadului

Utilizare actuală:
în conservare

137
DC

spre Făgetu de Sus

 - locuinţă
 - grajd
 - magazie
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20.
1

N

Păștești, Poiana Vadului
Gospodăria familiei Toader
Descriere

Tipul categorial:
locuinţă
Localitate şi localizare:
satul Păștești,
comuna Poiana Vadului,
Proprietar:
Nume/Prenume/Poreclă:
Toader Iosif, Toader a Dighi
Vârstă, ocupaţie, naţionalitate:
77 ani, pensionar, român
Suprafaţa parcelei:
cca. 6,6 ari
Data confecţionării:
a prima parte a sec. al XIX-lea
Funcţia:
Locuinţă permanentă
Tehnica de construire:
Planul construcţiei
Temelia:
piatră
Pereţii:
bârne de lemn
Şarpantă:
în 2 ape, din lemn
Învelitoare:
tablă
Paviment:
pământ în pivniţă, scândură în
camerele de la parter

20

Coordonate geografice:
46°24'12.93"N,
22°49'50.10"E,
Altitudine 1100 m

spre Duduieni

Număr de animale:
- nu sunt
Forma de proprietate:
Proprietate tabulară

spre Făgetu de Sus

Organizarea interiorului:
Existent,
la demisol a fost cameră și
bucătărie, iar acum se folosește
ca atelier și magazie,
la parter există o cămară și o
cameră cu un mic târnaț


Starea de Conservare:
bună
Utilizare actuală:
În folosință

spre Făgetu de Sus

spre Făgetu de Sus
și Poiana Vadului

 - locuinţă
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21.
1

N

Pleșești, Scărișoara
Gospodăria familiei Bâc
Descriere

Tipul categorial:
Grajd
Localitate şi localizare:
satul Pleșești
comuna Scărișoara
Proprietar:
Nume/Prenume/Poreclă:
Bâc Elisabeta
Vârstă, ocupaţie, naţionalitate:
65 ani, gospodină, româncă
Suprafaţa parcelei:
cca. 16,7 ari
Data confecţionării:
sec. al XIX-lea
Funcţia:
Grajd de vaci și cai, cu șură
Tehnica de construire:
Planul construcţiei
dreptunghiular
Temelia:
piatră
Pereţii:
bârne de lemn
Şarpantă:
în 4 ape, din lemn, înaltă
Învelitoare:
paie și cetină
Paviment:
pământ

21

Coordonate geografice:
Latitudine 46°28'12.98"N,
Longitudine 22°52'36.48"E,
Altitudine 1048 m
Animale:
- vaci, cai, porci, găini


Forma de proprietate:
Proprietate tabulară



Organizarea interiorului:
existent,
Grajd împărțit în 3 încăperi: grajd
de vaci, șură, grajd de cai.




Starea de Conservare:
bună
Utilizare actuală:
în folosință

 - grajd
 - imobile noi
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22.
1

N

Știuleți, Scărișoara
Gospodăria familiei Ciuma
Descriere

Tipul categorial:
Locuință
Localitate şi localizare:
satul Știuleți
comuna Scărișoara
Proprietar:
Nume/Prenume/Poreclă:
Ciuma Gheorghe, Butuc
Vârstă, ocupaţie, naţionalitate:
decedat, fost vânzător la magazin,
român
Suprafaţa parcelei:
cca. 72,5 ari
Data confecţionării:
aprox. 1800

Coordonate geografice:
Latitudine 46°27'13.90"N,
Longitudine 22°54'50.37"E,
Altitudine 858 m

22

Număr de animale:
- nu sunt
Forma de proprietate:
Proprietate extratabulară
Organizarea interiorului:
existent,
Locuință cu 2 camere și cu
târnaț deschis.




Funcţia:
Servea ca locuinţă permanentă
Tehnica de construire:
Planul construcţiei
dreptunghiular
Temelia:
piatră
Pereţii:
lemn
Şarpantă:
în 4 ape, din lemn
Învelitoare:
inițial cu șindrilă, acum cu plăci de
azbociment
Paviment:
podea de lemn

Starea de Conservare:
deficitară
Utilizare actuală:
abandonată

 - locuinţă
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23.
1

N

Pleșești, Scărișoara
Gospodăria familiei Jurj
Descriere

Tipul categorial:
Locuință
Localitate şi localizare:
satul Pleșești
comuna Scărișoara
Proprietar:
Nume/Prenume/Poreclă:
Jurj Nicodim
Vârstă, ocupaţie, naţionalitate:
decedat în 1980, fost gospodar,
român
Suprafaţa parcelei:
cca. 28,6 ari
Data confecţionării:
aprox. 1930
Funcţia:
Servea ca locuinţă permanentă
Tehnica de construire:
Planul construcţiei
dreptunghiular
Temelia:
piatră
Pereţii:
lemn
Şarpantă:
în 2 ape, din lemn
Învelitoare:
inițial cu șindrilă, acum cu plăci de
azbociment
Paviment:
podea de lemn la parter, pământ
în pivniță

23

Coordonate geografice:
Latitudine 46°28'11.48"N,
Longitudine 22°52'36.70"E,
Altitudine 1044 m
Număr de animale:
- nu sunt
Forma de proprietate:
Proprietate extratabulară
Organizarea interiorului:
existent,
Locuință pe 2 nivele - pivniță cu
o încăpere, parter cu 2 camere
și cămară, cu târnaț închis.
Starea de Conservare:
deficitară
Utilizare actuală:
abandonată




 - locuinţă veche
 - grajd

0

100m

200m

300m

74

24.
1

N

Pleșești, Scărișoara
Gospodăria familiei Pleșa
Descriere

Tipul categorial:
Locuință
Localitate şi localizare:
satul Pleșești
comuna Scărișoara
Proprietar:
Nume/Prenume/Poreclă:
Pleșa Nicolae
Vârstă, ocupaţie, naţionalitate:
decedat, fost gospodar, român
Suprafaţa parcelei:
cca. 72,5 ari
Data confecţionării:
aprox. 1890
Funcţia:
Servea ca locuinţă permanentă,
acum ca locuință sezonieră
Tehnica de construire:
Planul construcţiei
dreptunghiular
Temelia:
piatră
Pereţii:
lemn
Şarpantă:
în 2 ape, din lemn
Învelitoare:
inițial cu șindrilă, acum cu plăci de
tablă
Paviment:
podea de lemn la parter, pământ
în pivniță

24

Coordonate geografice:
Latitudine 46°28'10.07"N,
Longitudine 22°52'33.65"E,
Altitudine 1053 m
Număr de animale:
- nu sunt
Forma de proprietate:
Proprietate tabulară
Organizarea interiorului:
existent,
Locuință pe 2 nivele - pivniță cu
o încăpere, parter cu 2 camere
și cămară, cu târnaț închis.
Starea de Conservare:
bună



Utilizare actuală:
În folosință

 - locuinţă
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25.
1

N

Rădăcești, Scărișoara
Gospodăria familiei Rădac
Descriere

Suprafaţa parcelei:
cca. 1,2 ha
Data confecţionării:
aprox. 1800
Funcţia:
Locuinţă permanentă
Tehnica de construire:
Planul construcţiei
in forma literei L
Temelia:
piatră
Pereţii:
lemn
Şarpantă:
în 2 ape, din lemn
Învelitoare:
inițial cu șindrilă, acum cu plăci de
azbociment
Paviment:
podea de lemn la parter, pământ
în pivnițe

Număr de animale:
- nu sunt

24
5

Forma de proprietate:
Proprietate tabulară

DC

Proprietar:
Nume/Prenume/Poreclă:
Rădac Constantin
Vârstă, ocupaţie, naţionalitate:
decedat în 1988, fost gospodar,
român

Organizarea interiorului:
existent,
Locuință pe 2 nivele - pivniță cu
2 încăperi, parter cu 2 camere,
cămară și târnaț închis, plus o
cămară exterioară cu târnaț
deschis.




Starea de Conservare:
bună

24
5

Localitate şi localizare:
satul Rădăcești
comuna Scărișoara

25

Coordonate geografice:
Latitudine 46°28'15.22"N,
Longitudine 22°52'43.05"E,
Altitudine 1051 m

Utilizare actuală:
nefolosită

DC

Tipul categorial:
Locuință

spre
Scărișoara

 - locuinţă veche
 - grajd (prăbușit)
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26.
1

N

Gura Sohodol, Sohodol
Gospodăria familiei Bildea
Descriere

Localitate şi localizare:
satul Gura Sohodol,
comuna Sohodol
Proprietar:
Nume/Prenume/Poreclă:
Bildea Nicodim
Vârstă, ocupaţie, naţionalitate:
75 de ani, pensionar, român
Suprafaţa parcelei:
cca. 44 ari
Data confecţionării:
aprox. 1870, achiziționată de
bunicul actualului proprietar în
1925
Funcţia:
Servea ca locuinţă permanentă și
moară de apă
Tehnica de construire:
Planul construcţiei
în forma literei L
Temelia:
piatră
Pereţii:
lemn
Şarpantă:
din lemn
Învelitoare:
tablă
Paviment:
podea de lemn la etaj și camerele
de locuit de la parter și pământ în
camera morii și pivniță

26

Coordonate geografice:
Latitudine 46.34941401 N,
Longitudine 23.02167105 E,
Altitudine 614 m
Forma de proprietate:
Proprietate tabulară
Organizarea interiorului:
existent,
Locuință cu moară pe două
nivele, la parter: cameră cu baie,
camera morii și pivniță, iar la
etaj: trei camere de locuit, târnaț
și cămară.

DJ 750A



Starea de Conservare:
bună
Utilizare actuală:
în folosință, moara
reparații

spre
Câmpeni

DJ 750A

Tipul categorial:
Locuință cu moară

necesită

spre
Sohodol

 - locuinţă
cu moară
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27.
1

N

Vadu Moţilor, Vadu Moţilor
Gospodăria familiei Bogdan
Descriere

Tipul categorial:
locuinţă
Localitate şi localizare:
satul Vadul Moţilor,
comuna Vadul Moţilor,
în centru, lângă biserică
Proprietar:
Nume/Prenume/Poreclă:
proprietatea primăriei,
fosta proprietară Bogdan Hortensia
Suprafaţa parcelei:
cca. 92 ari
Data confecţionării:
a doua parte a sec. al XIX-lea
Funcţia:
Locuinţă permanentă

Coordonate geografice:
46°23'39.44"N,
22°57'59.22"E,
Altitudine 639 m

27

Forma de proprietate:
Proprietate tabulară
Organizarea interiorului:
Existent
Starea de Conservare:
slabă

spre Popeştii
de Jos / Burzeşti

Utilizare actuală:
Abandonată



DN

Tehnica de construire:
Planul construcţiei
Temelia:
piatră
Pereţii:
bârne de lemn prinse in coadă de
rândunică
Şarpantă:
înaltă din lemn
Învelitoare:
şindrilă
Paviment:
pământ în pivniţe, scândură în
camerele de la parter

75

spre Necşeşti

 - locuinţă

0

100m

200m

300m

400m

500m

84

28.
1

N

Vâltori, Vadu Moţilor
Gospodăria familiei Fluturar
Descriere

Tipul categorial:
locuinţă
Localitate şi localizare:
satul Vâltori,
comuna Vadul Moţilor,
Proprietar:
Nume/Prenume/Poreclă:
Fluturar Ioan
Vârstă, ocupaţie, naţionalitate:
fost poștaș, decedat, român
Suprafaţa parcelei:
cca. 5,8 ari
Data confecţionării:
a doua parte a sec. al XIX-lea
Funcţia:
Locuinţă permanentă
Tehnica de construire:
Planul construcţiei
dreptunghiular
Temelia:
piatră
Pereţii:
bârne de lemn
Şarpantă:
2 ape, din lemn
Învelitoare:
internit
Paviment:
pământ în pivniţă, scândură în
camera de la parter

28

Coordonate geografice:
46°24'13.52"N,
22°56'25.11"E,
Altitudine 638 m
Număr de animale:
- nu sunt
Forma de proprietate:
Proprietate tabulară
Organizarea interiorului:
Existent,
dispune de beci mare la demisol,
o cameră și târnaț la parter
Starea de Conservare:
deficitară



Utilizare actuală:
în conservare, nelocuită

spre Poiana Vadului

DJ 75
0

B

spre Vadu Moților

 - locuinţă
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29.
1

N

Burzești, Vadu Moţilor
Gospodăria familiei Vârciu
Descriere

Tipul categorial:
locuinţă
Localitate şi localizare:
satul Burzești, nr.117
comuna Vadul Moţilor
Proprietar:
Nume/Prenume/Poreclă:
Vârciu Ioan, azi în posesia lui
Vulturu
Suprafaţa parcelei:
cca. 39 ari
Data confecţionării:
a doua parte a sec. al XIX-lea
Funcţia:
Locuinţă permanentă
Tehnica de construire:
Planul construcţiei
patrulatera
Temelia:
piatră
Pereţii:
bârne de lemn
Şarpantă:
2 ape, din lemn
Învelitoare:
sindrilă acoperită cu carton
Paviment:
pământ acoperit cu un pod de
scândură

Coordonate geografice:
Latitudine 46°23'52.17"N,
Longitudine 22°56'2.70"E.
Altitudine 638 m

29

Număr de animale:
- nu sunt
Forma de proprietate:
Proprietate tabulară


Organizarea interiorului:
Existent,
casă unicelulară la care a fost
adăugat ulterior pe latura de vest
o anexă folosită ca dormitor, la
intrare un târnaț cu cămară



spre centrul satului

Starea de Conservare:
bună
Utilizare actuală:
în conservare, nelocuită

 - locuinţă
 - grajd
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30.
1

N

Hoancă, Vidra
Gospodăria familiei Boarțăș
Descriere

Tipul categorial:
Locuință
Localitate şi localizare:
satul Hoancă,
comuna Vidra, Poieni
Proprietar:
Nume/Prenume/Poreclă:
Boarțăș Valer
Vârstă, ocupaţie, naţionalitate:
decedat în 1989, fost căruțaș,
român
Suprafaţa parcelei:
cca. 3ha
Data confecţionării:
aprox. 1860
Funcţia:
Servea ca locuinţă permanentă

30

Coordonate geografice:
Latitudine 46.35593322 N,
Longitudine 22.92718583 E,
Altitudine 1120 m
Forma de proprietate:
Proprietate extratabulară
Organizarea interiorului:
existent,
Locuință cu o cameră și cămară,
cu târnaț închis și o mică pivniță.



Starea de Conservare:
foarte slabă
Utilizare actuală:
abandonată

Tehnica de construire:
Planul construcţiei
dreptunghiular
Temelia:
piatră
Pereţii:
lemn
Şarpantă:
în 4 ape, din lemn
Învelitoare:
șindrilă, carton bituminat
Paviment:
podea de lemn la parter, pământ
în pivniță

 - locuinţă
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31.
1

N

Bordești, Vidra
Gospodăria familiei Bordea
Descriere

Tipul categorial:
Grajd
Localitate şi localizare:
satul Bordești,
Poieni, comuna Vidra
Proprietar:
Nume/Prenume/Poreclă:
Bordea Ilarie
Vârstă, ocupaţie, naţionalitate:
decedat, fost gospodar, român
Suprafaţa parcelei:
cca. 2,5 ha
Data confecţionării:
aprox. 1910
Funcţia:
Servea ca grajd de vaci și cai și
șură

31

Coordonate geografice:
Latitudine 46.34817725 N,
Longitudine 22.90675691 E,
Altitudine 1175 m
Forma de proprietate:
Proprietate extratabulară
Organizarea interiorului:
existent,
Grajd la demisol și grajd și șură
la parter
Starea de Conservare:
slabă

 
spre
Hărăști

Utilizare actuală:
abandonat



Tehnica de construire:
Planul construcţiei
poligonal
Temelia:
piatră
Pereţii:
lemn
Şarpantă:
în 4 ape, din lemn, înaltă
Învelitoare:
paie
Paviment:
podea de lemn la parter,
pământ în demisol

spre
Hoancă

 - grajd vechi
 - locuinţe noi
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32.
1

N

Vârtănești, Vidra
Gospodăria familiei Burz
Descriere

Tipul categorial:
Locuință
Localitate şi localizare:
satul Vârtănești,
comuna Vidra, Ponorel
Proprietar:
Nume/Prenume/Poreclă:
Burz Ana
Vârstă, ocupaţie, naţionalitate:
79 de ani, gospodină, româncă
Suprafaţa parcelei:
cca. 6 ari
Data confecţionării:
aprox. 1800
Funcţia:
Servea ca locuinţă permanentă

Forma de proprietate:
Proprietate tabulară
Număr de animale:
- 1 vacă, 1 oaie, 1 porc
Organizarea interiorului:
existent,
Locuință cu o cameră și o
cămară, cu târnaț deschis.
Inițial a fost cu două camere.


 

Starea de Conservare:
slabă
Utilizare actuală:
utilizată mai rar

na
Na

191
DC

l la
râu
Pâ

Tehnica de construire:
Planul construcţiei
patrulater
Temelia:
piatră
Pereţii:
lemn
Şarpantă:
în 2 ape, din lemn
Învelitoare:
inițial șiță, acum tablă
Paviment:
podea de lemn

32

Coordonate geografice:
Latitudine 46.37942203 N,
Longitudine 22.94504496 E,
Altitudine 645 m

spre
Goiești

62
DJ 7

spre
Vârtănești

ic
Arieșul M

 - locuinţă
 - cămară
 - grajd
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33.
1

N

Ponorel, Vidra
Gospodăria familiei Corbea
Descriere

Tipul categorial:
Locuință
Localitate şi localizare:
satul Ponorel, centru,
comuna Vidra
Proprietar:
Nume/Prenume/Poreclă:
Corbea Pop
Vârstă, ocupaţie, naţionalitate:
decedat în anii '80, fost profesor
și secretar pe comuna Ponorel,
român
Suprafaţa parcelei:
cca. 15 ari
Data confecţionării:
aprox. 1900
Funcţia:
Servea ca locuinţă permanentă

33

Coordonate geografice:
Latitudine 46.36852692 N,
Longitudine 22.96318483 E,
Altitudine 641 m
Forma de proprietate:
Proprietate extratabulară
Organizarea interiorului:
existent,
Locuință monocelulară cu târnaț
și o mică pivniță.
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Starea de Conservare:
slabă

spre
Câmpeni
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Utilizare actuală:
abandonată

spre
Valea Morii
2
19
DC

Tehnica de construire:
Planul construcţiei
dreptunghiular
Temelia:
piatră
Pereţii:
lemn
Şarpantă:
în 2 ape, din lemn
Învelitoare:
tablă
Paviment:
podea de lemn la parter,
pământ în pivniță

 - locuinţă veche
 - clădire nouă
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34.
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N

Pleșcuță, Vidra
Gospodăria familiei Coroi Andrei
Descriere

34




Tipul categorial:
Locuință pentru două familii
Localitate şi localizare:
satul Pleșcuță,
comuna Vidra, Ponorel
Proprietar:
Nume/Prenume/Poreclă:
Coroi Andrei / Dia și fratele Coroi
Teodor / Todorică
Vârstă, ocupaţie, naţionalitate:
decedati, fost agriculor, respectiv
pădurar și minier, români
Suprafaţa parcelei:
cca. 44 ari
Data confecţionării:
1920-1930
Funcţia:
Servea ca locuinţă permanentă
Tehnica de construire:
Planul construcţiei
dreptunghiular, cu două intrări
Temelia:
piatră
Pereţii:
lemn
Şarpantă:
în 2 ape, din lemn
Învelitoare:
internit, inițial din șiță
Paviment:
podea de lemn la parter, pământ
în pivnițe

Coordonate geografice:
Latitudine 46.35878473 N,
Longitudine 22.94992671 E,
Altitudine 792 m
Forma de proprietate:
Proprietate extratabulară
Organizarea interiorului:
existent,
Locuință pentru două familii, cu
două camere și târnaț închis pe
o parte și deschis în continuare
și două pivnițe, fiecare cu intrări
separate.



 

Starea de Conservare:
deficitară


Utilizare actuală:
abandonată

92
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Valea Morii


 - locuinţă veche
 - cămară
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35.
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N

Pleșcuță, Vidra
Gospodăria familiei Coroi Rovin
Descriere

Tipul categorial:
Locuință
Localitate şi localizare:
satul Pleșcuță,
comuna Vidra, Ponorel
Proprietar:
Nume/Prenume/Poreclă:
Coroi Rovin și soția Sofia
Vârstă, ocupaţie, naţionalitate:
decedat în anii '50, fost primar și
dogar, român
Suprafaţa parcelei:
cca. 16 ari
Data confecţionării:
aprox. 1890
Funcţia:
Servea ca locuinţă permanentă
Tehnica de construire:
Planul construcţiei
dreptunghiular
Temelia:
piatră
Pereţii:
lemn
Şarpantă:
în 2 ape, din lemn
Învelitoare:
țiglă
Paviment:
podea de lemn la parter, pământ
în pivniță

35

Coordonate geografice:
Latitudine 46.36172614 N,
Longitudine 22.95219566 E,
Altitudine 852 m
Forma de proprietate:
Proprietate tabulară
Organizarea interiorului:
existent,
Locuință pe două nivele, cu o
singură cameră, o cămară și
târnaț deschis la parter și două
pivnițe la demisol.




DC192

Starea de Conservare:
deficitară
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Utilizare actuală:
abandonată

spre
Valea Morii
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36.
1

N

Hărăști, Vidra
Gospodăria familiei David
Descriere

Tipul categorial:
Locuință
Localitate şi localizare:
satul Hărăști,
Poieni, comuna Vidra
Proprietar:
Nume/Prenume/Poreclă:
David Nicolae / Niculae a Trocului
Vârstă, ocupaţie, naţionalitate:
decedat, fost gospodar, român
27 ,0 11.1 76 m 2

Suprafaţa parcelei:
cca. 2,7 ha
Data confecţionării:
aprox. 1860
Funcţia:
Servea ca locuinţă permanentă
Tehnica de construire:
Planul construcţiei
Patrulater, cu două șopruri
adăugate
Temelia:
piatră
Pereţii:
lemn
Şarpantă:
în 2 ape, din lemn
Învelitoare:
țiglă și internit
Paviment:
podea de lemn

36

Coordonate geografice:
Latitudine 46.34753266 N,
Longitudine 22°57'9.77"E,
Altitudine 1214 m
Forma de proprietate:
Proprietate extratabulară
Organizarea interiorului:
existent,
Locuință pe două nivele, la
parter, cu târnaț închis, două
camere și două șopruri, iar la
etaj, cu două camere, cămară și
târnaț închis.
Starea de Conservare:
deficitară
Utilizare actuală:
abandonată

spre
Bordești
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37.
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Pleșcuță, Vidra
Gospodăria familiei Drăgoi
Descriere

Tipul categorial:
Locuință
Localitate şi localizare:
satul Pleșcuță,
comuna Vidra, Ponorel

37

Coordonate geografice:
Latitudine 46.36100485 N,
Longitudine 22.94989445 E,
Altitudine 830 m
Forma de proprietate:
Proprietate extratabulară

Proprietar:
Nume/Prenume/Poreclă:
Drăgoi Petru
Organizarea interiorului:
Vârstă, ocupaţie, naţionalitate:
existent,
decedat în 1973, fost dulgher, român Locuință pe două nicele, cu
două camere, cămară și târnaț
Suprafaţa parcelei:
deschis la parter și două pivnițe
cca. 16,24 ari
la demisol.
Data confecţionării:
1912
Funcţia:
Servea ca locuinţă permanentă
Tehnica de construire:
Planul construcţiei
dreptunghiular
Temelia:
piatră
Pereţii:
lemn
Şarpantă:
în 2 ape, din lemn
Învelitoare:
țiglă ceramică
Paviment:
podea de lemn la parter, pământ în
pivniță

Starea de Conservare:
bună







  
   
  



Utilizare actuală:
abandonată
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Valea Morii
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38.
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Vâlcăneasă, Vidra
Gospodăria familiei Hulda
Descriere

Proprietar:
Nume/Prenume/Poreclă:
Hulda Maria
Vârstă, ocupaţie, naţionalitate:
68 de ani, pensionară, româncă
Suprafaţa parcelei:
cca. 66 ari
Data confecţionării:
aprox. 1900
Funcţia:
Servea ca locuinţă permanentă
Tehnica de construire:
Planul construcţiei
dreptunghiular
Temelia:
piatră
Pereţii:
lemn
Şarpantă:
în 4 ape, din lemn
Învelitoare:
tablă
Paviment:
podea de lemn la parter, pământ
la demisol

Forma de proprietate:
Proprietate tabulară
Organizarea interiorului:
existent,
Locuință pe două nivele, cu
două camere și târnaț închis, la
parter și două pivnițe și un
depozit de lemne la demisol.



Starea de Conservare:
în conservare
Utilizare actuală:
abandonată

16
9

Localitate şi localizare:
satul Vâlcăneasă,
Goiești, comuna Vidra

Coordonate geografice:
Latitudine 46.36682512 N,
Longitudine 22.93612688 E,
Altitudine 968 m
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Tipul categorial:
Locuință
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39.
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Hărăști, Vidra
Gospodăria familiei Trif
Descriere

Tipul categorial:
locuinţă
Localitate şi localizare:
satul Hărăști, nr.350
Poieni, comuna Vidra
Proprietar:
Nume/Prenume/Poreclă:
Trif Dionisie
Vârstă, ocupaţie, naţionalitate:
român
Suprafaţa parcelei:
cca. 27 ari
Data confecţionării:
aprox. 1950
Funcţia:
Locuinţă permanentă
Tehnica de construire:
Planul construcţiei
dreptunghiular
Temelia:
piatră și un stâlp de beton
Pereţii:
lemn
Şarpantă:
în 2 ape, din lemn
Învelitoare:
azbociment
Paviment:
pământ în pivniţă, scândură în
camerele de la parter

39

Coordonate geografice:
Latitudine 46°23'34.85"N,
Longitudine 22°56'49.79"E,
Altitudine 833 m
Forma de proprietate:
Proprietate extratabulară

spre Vadu Motilor

Organizarea interiorului:
Existent,
locuință - pe două nivele, jos - o
pivniță, sus - 2 camere cu intrare
din târnaț și cămară în capăt.
Starea de Conservare:
bună



Utilizare actuală:
în conservare



spre Făgetu de Sus

 - locuinţă veche
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