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1. INTRODUCERE
Prezentul document este o strategie de dezvoltare locală a comunei Bucium.
Strategia de dezvoltare a fost elaborată participativ de către liderii
comunităţii, membrii comunităţii şi alţi parteneri.
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Dezvoltarea durabilă se derulează pe fondul unor principii majore ce o
caracterizează:
■ preocuparea pentru echitate și corectitudine între țări și între generații;
■ viziunea de lungă durată asupra procesului dezvoltării;
■ gândirea sistemică, interconexiunea între economie, societate şi mediu.
Principiul programării este unul din elementele esenţiale ale operaţionalizării
Fondurilor Structurale şi se referă la pregătirea planurilor multianuale de dezvoltare,
care se realizează pe baza deciziilor luate în parteneriat cu Statele Membre printr-o
serie de etape succesive. Planurile trebuie realizate de jos în sus pentru a cuprinde
necesitățile reale, identificate obiectiv.
În timpul elaborării planului strategic al comunităţii s-a pornit de la necesitățile
locale, care au fost împărțite pe domenii de interes cu scopul delimitării domeniilor de
cuprindere a strategiei care mai apoi să fie integrate în strategiile de dezvoltare ale
judeţului Alba.
Planul strategic de dezvoltare social-economică al comunei Bucium a fost
elaborat în mod participativ, prin implicarea reprezentanţilor tuturor grupurilor social
demografice din comunitate. Participarea populaţiei la elaborarea planului strategic
de dezvoltare social-economică va contribui la creşterea spiritului de iniţiativă a
oamenilor din comunitate, la implicarea păturilor vulnerabile în procesul de luare a
deciziilor şi la responsabilizarea comunităţii pentru deciziile luate şi pentru întreg
procesul de dezvoltare. Totodată, implicarea tuturor actorilor din comunitate va spori
gradul de dezvoltare a parteneriatului dintre administraţia publică locală, organizaţiile
comunitare şi businessul privat în direcţia soluţionării problemelor comunitare.
Planul Local de Acțiune - ca instrument de planificare și implementare –
conține un set de politici pe domenii de activitate ce se aplică într-un termen
determinat în scopul realizării obiectivelor generale fixate într-o strategie.
Periodic, Planul de Acțiune trebuie revizuit astfel încât țintele fixate să țină
cont de evoluția macroeconomică la nivel național, starea economiei la nivel regional
și local, precum și de opiniile comunității locale cu privire la implementarea lui. Cu cât
revizuirea se face la intervale mai scurte cu atât marja de eroare în privința evaluării
resurselor la un proiect este mai mică, având în vedere că pe masură ce se
înaintează în timp variabilele economice ce trebuie luate în calcul la o prognoză
economică se multiplică.

2. BUCIUM
PROFIL COMUNITAR
2. DATE GENERALE
2.1.Așezare geografică

Comuna Bucium este situată în partea central-vestică a judeţului Alba, în
bazinul superior al văii Abrudelului, într-o frumoasă zonă a Carpaţilor Occidentali
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cuprinsă în totalitate de Munţii Metaliferi, este înconjurată în partea de est, sud, sudest de vârfurile vulcanice: Detunata, Gemăna, Vâlcoi, Corabia iar pe partea de vest,
nord, nord-vest de vârfuri mai domoale : Vârşi, Dealul Muntariului, Dogăreşti. Munţi
cu o structură geologică asemenea unui adevărat mozaic, foarte compartimentaţi de
izvoarele care şi-au săpat văi adânci.
La sud se învecinează cu oraşul Zlatna, la SV cu comuna Ciuruleasa, la V cu
comuna Roşia Montană şi oraşul Abrud, în N cu comuna Lupşa iar în E cu comuna
Mogoş.
Teritoriul administrativ al comunei Bucium se compune din treizeci de localităţi:
Angheleşti, Bisericani, Bucium (Şasa) – reşedinţă de comună, Bucium Sat,
Cerbu, Ciuculeşti, Coleşeni, Dogăreşti, Fereşti, Floreşti, Gura Izbitei,
Hileşti, Izbicioara, Izbita, Jurcuieşti, Lupuleşti, Măgura, Muntari, Petreni,
Poiana, Poieni, Stâlnişoara, Valea Abruzel, Valea Albă, Valea Cerbului,
Valea Negrilesii, Valea Poienii , Valea Şesii, Văleni, Vâlcea.

Panorama Satului Bucium-Sat
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Satele comunei Bucium s-au dezvoltat din cătune mici formate iniţial în jurul a 2-3
gospodării, au caracter de sate înşirate de-a lungul cursurilor de apă (cele din zona de
jos) sau de tip împrăştiat (cele din zona muntoasă).
Dintre aceste sate şase dintre ele au o existenţă din epoca medievală :
Satul Cerbu a aparţinut Abrudului ca teren agropastoral, respectiv oraşului liber
din Evul Mediu şi care după 1491, în vremea lui Vladislav al II-lea plătea taxă de un
florin pe locuitor, încă din vremea lui Matei Corvin conform statutului său .
Caracterul agropastoral este confirmat de câteva toponime : Comarnicele ,
derivat din „comarnic”- „stână”; La Curte, din „curte” – „ocolul de vite”, Dâmbul jocului ,
loc unde se făceau petreceri cu ocazia scoaterii vitelor la păşunat. Toponim, care poate
avea la bază substantivul „cerb” (zonă bogată în cerbi) fapt sugerat şi de forma atestată
documentar în 1589 pentru vale: „rivlus Zarvas vize” – „Valea Cerbilor”.
Bucium Sat este atestat în 1589, în traducerea maghiară „Teökefalva” din „teöke”
– „trunchi, butuc, bucium „ + „falva”- „sat”, marcând faptul că această zonă nu a intrat în
structura oraşului minier Abrud, ca satul limitrof Cerbu.
Satul Izbita s-a constituit în locul de intrare pe firul unei văi (Izbicioara) spre
zonele aurifere ale Vâlcoiului. Toponimul pare derivat din verbul „a izbi”, greu de
precizat cu ce sens.
Satul Muntari s-a constituit în versantul sudic dintre Bucium, Corna, Roşia şi
Lupşa , prin permanentizarea unor gospodării pastorale numite „Muntari”, care are la
bază substantivul „muntar” – „persoană care are în grijă vitele trimise la păşune (la
munte)”.
Satul Poieni s-a constituit la poalele masivului aurifer Corabia, în zona de izvor a
văii principale, toponim care confirmă un indiciu cum că aici a fost o zonă cu mai multe
poieni create pe cale naturală sau prin defrişări.
Satul Bucium (Şasa) este centrul administrativ al comunei Bucium. Satul s-a
format în imediata vecinătate a complexului aurifer Dealul Băilor – Frasinu şi a
zăcămintelor din masivul Conţu.
Este satul cu cea mai întinsă zonă netedă, de luncă , la confluenţa a două văi, de
aceea toponimul trebuie pus în legătură cu „şes”, „şasă” – „suprafaţa plană de pământ
situată într-o depresiune”.
„Şasa” s-a mai numit şi „satul de peste munte” (azi parte componentă a comunei
Lupşa) al cărui nume a fost schimbat după Primul Război Mondial în Geamăna, (după
muntele din apropiere) pentru a se evita confuzia cu satul din Bucium.
Suprafaţa teritoriului administrativ aferent Comunei Bucium este de 8467 ha.
Din suprafața totală a Comunei Bucium, la niveleul anului 2011, terenul agricol ocupa o
suprafață de 3163 ha, (37.35%).Suprafața arabilă ocupă 276ha (8,72%), din terenul
agricol, iar pajiștile ocupă 2887ha (91,28%). Suprafața redusă a terenului arabil este o
caracteristică a așezărilor montane, în care cea mai mare parte a teritoriului
administrativ al localităților este ocupată de pășuni și fânețe. Suprafața de teren
neagricol este de 5304 ha, adică 62,64% din total suprafață, din care: pădurea ocupă
4730 ha (89,18%), apele ocupă o suprafață de 15ha(0,28%),terenul neproductiv 438 ha
(8,27%), curți-construcții ocupă78 ha(1,47), drumurile ocupă 42 ha (0,79)
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Altitudinea este cuprinsă între 625 şi 1300 m . Relieful imprimă dezvoltarea
aşezărilor prin cele două trepte ale sale: treapta de platou – situată de la aproximativ
800-1000m care se prezintă sub forma unor interfluvii mai largi unde se întâlnesc
aşezări risipite (Muntari, Angheleşti, Petreni, Poieni, Bisericani) şi trepta de luncă unde
aşezările alungite iau forma văilor (Valea Abruzel, Valea Poienii , Valea Şesii, etc.).
Buciumul se află la o distanţă de 73km de municipiul Alba Iulia reşedinţa
judeţului şi la 12 km de Abrud – oraşul cel mai apropiat.
2.2 Istoria comunei Bucium poate fi urmărită pe baza documentelor cu multe
secole in urmă. Datorită importanţei economice şi evoluţiei social-istorice aceasta
comună a apărut in documente înaintea altor localităţi străvechi .
Buciumul este atestat ca şi aşezare încă din epoca bronzului, ca urmare a
descoperirii de pe Dealul Vâlcoi a patru inele de buclă din aur, care datează din această
perioadă şi care se află la muzeul din Viena. Descoperirea dovedeşte pe lângă
atestarea aşezării si exploatarea aurului in zonă , ocupaţie care va traversa civilizaţia
dacă, dacoromană, medievală, modernă şi contemporană a localităţii .
Această continuitate in exploatarea metalului nobil, aurul, este dovedită atât prin
dovezi de cultură materială , descoperite arheologic, cât si prin informaţiile oferite de
documente sau de toponime . Astfel in zona minieră de la sud si sud-est de Bucium, se
află importante urme ale exploatării aurului, aşezări civile si necropole ale minerilor din
epoca romană.
In peajma şi pe Muntele Corabia sunt vizibile lucrările exploatărilor miniere sub
formă de mari tranşee , grămezi de minereu insuficient exploatate, urme de locuinţe, un
rezervor de apă pentru exploatarea aurului , un canal ce conducea apa din vârful
dealului spre poale, unde se făcea extragerea minereului.
In minele de aici s-au identificat dovezi de cultură materială romană , dacică, ca
si de altfel şi o tetradrahmă de argint cu chipul lui Filip al II-lea. Tot pentru perioada
romană este identificat drumul roman, care făcea legătura intre zona minieră Bucium si
bazinul Bradului, el poartă denumirea de : Calea Bătrână .
Descoperirea dintre anii 1870-1880 de pe Dealul Negrileasa, la est de Corabia, a
unui mare tezaur monetar dintre anii 116-167 d.Hr., denotă importanţa economică a
zonei in plină perioadă de dominaţie romană in Dacia.
După părăsirea Daciei de către romani, locuitorii acestei provincii au avut de
înfruntat vicisitudinile provocate de triburile migratoare, în cazul de faţă a celor ungureşti
ce caută să se aşeze în zonă , fenomen atestat de o serie de toponime consemnate in
documente ale veacurilor XV şi XVI ce fac referire la toponimicul medievalal localităţii
Bucium, alături de altele de conotaţie romană.
O primă mentiune documentară ce vizează expres situaţia din Munţii Apuseni
datează din anul 1201 şi face referire la Terra Obruth, care ajunge in urma unei danii
regale in stăpânirea banului Yula (Gyula), iar mai târziu in aceea a lui Zubuslaus
Secuiul.
In anul 1271 întreg teritoriul Tării Abrudului , ţară in care era inclusă şi localitatea
Bucium alături de alte sate din zonă este dăruit de Stefan al V-lea, regele Ungariei,
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Episcopiei Romano-Catolice din Alba Iulia. In documentele din 1320 Terra Obruth era
un district intins de care apartinea şi zona minieră Zlatna.
In timp ce in restul Transilvaniei feudalismul a reuşit să se reorganizeze , să se
suprapună peste vechile forme de organizare românească , in Munţii Apuseni şi in alte
câteva regiuni ale Transilvaniei, unele cnezate au reuşit să se menţină in vechea lor
organizare . Este vorba de cunoscutele Terra Olahales (Tara Haţegului, Tara
Fӑgӑraşului, Tara Bârsei, Tara Abrudului).
Abrudul şi locuitorii Abrudului au fost tot timpul in fruntea rezistenţei antifeudale,
pentru menţinerea vechilor privilegii care apărau bunurile şi instituţiile sociale şi politice
ale autohtonilor inpotriva Capitalului Romano-Catolic de la Alba-Iulia, a voievozilor şi pe
urmă ale principilor Transilvaniei.
După anii 1650-1651 când din partea muntoasă a domeniilor Alba Iuliei, s-au
organizat domeniile in forma in care au existat până in anul 1848, Abrudul a devenit
centrul domeniului minier de mijloc, cuprinzând localităţile: Abrud Sat, Bucium, etc. In a
doua jumătate a anului 1687 in Transilvania au pătruns trupele imperiale. Satele deşi au
avut de suferit, nu au fost duse la ruină. Prin Diploma Leopoldină din 4 decembrie 1691
regiunea este trecută definitiv sub dominaţia habsburgilor.
Buciumul a fost o comună alcătuită din şase sate aşezate in imediata apropiere
a zăcămintelor aurifere , atestată documentar in anul 1585 , dată de la care atât anterior
cât şi după se vor face frecvente referiri , in documentele medievale , asupra Tării
Abrudului şi a statutului ei in cadrul Principatului Transilvaniei. Aceasta va fi şi cauza
principală care va consemna pe buciumani in mijlocul unor evenimente istorice ale
Transilvaniei.
Prima menţiune scrisă referitore la satul Bucium datează din martie 1595. Ea
aparţine lui Sigismund Báthory, care la 22 martie 1595 la Alba Iulia, a asigurat in
numele său şi a urmaşilor unele privilegii locuitorilor mai multor sate, printre ele fiind
menţionat şi Buchin.
Este interesant de menţionat nominalizarea comunei in documente:
1595 – BUCHIN;
1733 – BUTSUMI;
1750 – BUCSUMI;
1760-1762 – BUTSUM;
1854 – BUCSUM, BUCIUM (Coriolan Suciu, Dictionar istoric al
localitatilor,I,p.108)
Revenid la atestarea documentară din 1595, cu referire la toponimele cunoscute
în documentele medievale sub forma de Buchin si Bucsum, toponul are la bază
cuvântul buciumă cu înţelesul de cioată, butuc rămas după tăierea copacului, sens
cunoscut în câteva localităţi din zonă . El s-a impus prin extensiune după numele unei
zone despădurite, care nu mai poate fi precizată şi pastrează amintirea celei mai vechi
faze de defrişare.
In secolul al XVIII-lea mineritul era în declin. In anul 1769 minerii din Abrud,
Bucium, etc. se plâng că sunt aduşi în prag de disperare din pricina restanţelor
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execuţiilor militare şi cheltuielilor cu ele, iar de frica soldaţilor cei ai casei trebuie să se
ascundă prin văgăuni , să lupte cu lipsurile şi foamea.
In timpul răscoalei lui Horea, Cloşca si Crişan, în Munţii Abrudului, atacul
ţăranilor răsculaţi nu se mai îndreapta numai împotriva nobililor , ci si împotriva
dregătorilor, juzilor si gornicilor (padurarilor). In 5 noiembrie 1784 are loc intrarea
răsculatilor în Cîmpeni. De aici Horea pleacă cu o parte a ţăranilor spre Vidra si Raul
Mare, iar Cloşca şi Crişan pleacă să atace Abrudul, fapt ce are loc în 6 noiembrie , când
ţăranii adunaţi din vreo 40-50 de sate din împrejurimi, intră in oraş, sparg închisorile şi îi
eliberează pe cei închişi. In tumultul evenimentelor răscoalei se manifestă si o
diferenţiere între ţăranii , concretizată prin incercarea unor elemente mai înstărite , care
speriate de turnura răscoalei , vor să pună mâna pe Horea. Astfel în 8 noiembrie 1874,
aceştia reuşesc sa-l prindă pe conducătorul răscoalei la Bucium, dar acesta a fost
eliberat de ţăranii răsculaţi. Incidentul de la Bucium scoate în evidenţă radicalizarea
unei părţi a ţărănimii.
Ca urmare directa a marii răscoale de la 1784, s-a creat Fondul pisetal în 1790 ,
la Abrud, prin care se urmărea încurajerea mineritului.
Se remarcă de asemenea participarea buciumanilor şi la evenimentele dintre anii
1848-1849 , când s-a desfăşurat revoluţia română din Transilvania condusă de Avram
Iancu . In bătălia de la Podul Bolfu, loc aflat în imediata apropiere a drumului ce trece
prin vecinătatea bisericii din Bucium Cerbu, actualul drum DN74, revoluţionarii români
conduşi de Avram Iancu au înfrânt trupele lui Hatvany.
Un alt exemplu de participare a locuitorilor acestor locuri la lupta pentru drepturile
naţionale l-a prilejuit mişcarea memorandistă dintre anii 1892-1895, care a constituit cea
mai mare acţiune a românilor din Transilvania între anii 1848-1918.Este vorba despre
conferinţa PNR care s-a desfăşurat la Sibiu în 1892 unde s-a hotărât alcătuirea unui
Memorandum
către împăratul Franz Joseph I, memorandum ce cuprindea
revendicările românilor din monarhia austro-ungară şi o critică sistematică a politicii
intolerante a guvernului maghiar. Impăratul a primit o telegramă din partea a o sută
zece moţi . Delegaţia de trei sute de persoane, care a însoţit conducătorii PNR din
iunie 1892 pentru a prezenta Memorandumul împăratului , a fost puternic sprijinită de
moţi. Numai din comuna Bucium făceau parte din delegaţie cinci locuitori.
Procesul politic declanşat în mai 1894 la Cluj împotriva memorandiştilor a avut
un puternic răsunet . Ataşamentul moţilor faţă de fruntaşii memorandişti s-a manifestat
prin adeziuni purtand sute de semnături. Intr-o asemenea adeziune, purtând semnătura
a o sută optsprezece persoane, locuitorii satului Bucium Şasa apreciau Memorandumul
ca fiind „cea mai sinceră expresiune a voinţei şi dorinţei poporului român”. Ei se
declarau solidari cu aceştia deoarece cauza pentru care luptau era cauza dreptăţii. De
remarcat că locuitorii comunei Bucium se aflau sub observaţie, ei fiind consideraţi „că
dau trâmbul mişcărilor naţionale, politice şi culturale din zonă”.
In memoria zilei de 23 iulie 1892 (11 iulie în stil calendaristic vechi) când a avut
loc la Sibiu conferinţa PNR din Transilvania şi Ungaria, locuitorii comunei Bucium au
ridicat o troiţă de piatră , ea aflându-se în faţa Bisericii din Bucium Cerbu.
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Unirea Transilvaniei cu România a avut un ecou puternic în rândul locuitorilor din
Munţii Apuseni. Conform informaţiilor cuprinse în răspunsurile la circulara Astrei
nr.1063/1921 de la Abrud ştim că „la adunarea de la Alba Iulia au participat cam două
sute de indivizi între care au fost gardiştii de aici. Publicul de aici a plecat la Alba Iulia în
mai multe grupuri separate, iar gardiştii sub conducerea ofiţerilor”. Din aceeaşi sursă
aflăm că din comuna Bucium au participat o sută optzec i- două sute de persoane, „care
au fost îndemnate de simţul adevărat românesc”. Toţi au fost îmbrăcaţi în costume
populare buciumăneşti.
O întâmplare legată de viaţa minerilor din Bucium, din anul 1886, perioadă când
mai multe mine erau concesionate unor firme străine , este sursa de inspiraţie pentru
„Verşul Buciumanilor”- o povestire in versuri (769 versuri) a răzmeriţei minerilor de la
mina „Petru şi Pavel” (sau „Baia Domnilor”) de pe Muntele Vâlcoi, împotriva oprimării
sociale. Balada este şi sursa romanului „Şteampuri fără apă” a lui Ovidiu Bârlea.
Calea de comunicaţie rutieră. Legăturile între satele comunei sunt asigurate de
nenumărate drumuri comunale (DC) și vicinale (DV),asfaltate, pietruite sau din pământ.
- DN74 Brad – Abrud – Alba Iulia, este șoseaua majoră care străbate teritoriul
comunei
- DJ 107 I Bucium-Mogoș-Ponor-Aiud (24 km asfaltat), DJ107I asigură legătură
cu zonele înconjurătoare.
- DC 87: Negrileasa - Poiana Narciselor, cu o lungime de 6,8km (pietruit)
- DC 88: Lupuleşti – Poieni – Stâlnişoara,cu o lungime de 2,20 km (asfaltat)
- DC 117: Muntari-Jurcuiești, cu o lungime de 7,75 km (pietruit)
- DC 149: Valea Abruzel- Bisericani,cu o lungime de 6,7 km (asfaltat 2,6km,
pietruit)
- DC 150:Ciuculeşti,cu o lungime de 3,50 km (pietruit )
- DC 127: Florești cu o lungime de 3,00 km.
Alte legături sunt asigurate de drumurile vicinale (DV), cu o lungime totală de
89,85km, alcătuiesc cea mai mare parte din rețeaua rutieră a comunei Bucium și sunt în
număt de 30.

2.3. Demografie:
Conform datelor Direcţiei Regională de Statistică Alba în anul 1930 totalul
populaţiei în comuna Bucium era de 3496 locuitori, la recensământul din anul 1992 a
fost de 2115 locuitori, la recensӑmântul din anul 2002 numărul total al locuitorilor a fost
de 1792, iar la recensământul din 2011 numărul total al populației Comunei Bucium a
fost de 1454 de locuitori.
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Structura populației și a gospodăriilor pe sate:
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
TOTAL

Numele Satului
BUCIUM
ANGHELEȘTI
BISERICANI
BUCIUM-SAT
CERBU
CIUCULEȘTI
COLEȘENI
DOGĂREȘTI
FEREȘTI
FLOREȘTI
GURA IZBITEI
HELEȘTI
IZBICIOARA
IZBITA
JURCUIEȘTI
LUPULEȘTI
MĂGURĂ
MUNTARI
PETRENI
POIANA
POIENI
SRÂLNIȘOARA
VÂLCEA
VALEA ABRUZEL
VALEA ALBĂ
VALEA CERBULUI
VALEA NEGRILESII
VALEA POIENII
VALEA SESII
VĂLENI

Numărul Populatiei
99
40
22
177
107
70
59
18
31
18
17
26
10
51
6
36
19
3
2
19
103
19
30
88
74
59
64
40
134
13
1454

Numărul gospodăriilor
52
27
12
84
55
22
32
9
17
8
10
10
6
23
3
17
9
5
1
12
56
11
19
54
43
28
38
17
79
7
766
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Structura populaţiei pe sexe și starea civilă, recensământ 2011:
Anul
2011
Ambele
sexe
Masculin

1454

465

718

211

60

STAREA
CIVILĂ
DE
FAPT
34

718

299

363

23

33

17

Feminin

736

166

355

188

27

17

Total
Popula
-ţie
stabilă

STAREA CIVILĂ LEGALĂ
Necasatorit(ă)

Casătorit(ă)

Văduv(ă)

Divorțat(ă)

Structura populației Comunei Bucium pe sexe și grupe de vârstă:
Vârsta
0-19 ani

20-34 ani

35-64 ani

65 si peste

Total

Ambele sexe

200

205

662

387

1454

Masculin

106

122

352

136

718

Feminin

94

83

322

249

736

Sexe

Structura populaţiei activă pe ambele sexe, recensământ 2011:
Pop.
activă

În căutarea
unui alt loc
de muncă

În căutarea
primului loc
de muncă

Ocupată

Șomeri

0-19 ani

4

4

-

3

20-34 ani

132

31

12

17

35-64 ani

434

28

26

-

65 și peste

120

-

-

-

690

63

38

20

Vârsta

TOTAL
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Structura populaţiei inactivă pe ambele sexe, recensământ 2011:

Pop.
inactivă Elevi Pensionari Casnice

Întreținuți
de alte
persoane

Vârsta

Întrținuți Întreținuți
de stat
din alte
sau de
surse
Alte
alte
situații
organizații
private

0-19 ani

144

-

-

46

-

-

-

20-34
ani

3

-

17

-

-

-

13

35-64
ani

-

133

52

-

4

6

11

65
și
peste

-

221

38

-

-

-

-

TOTAL

147

354

107

46

4

6

24

Sursa : Direcţia Regională de Statistică Alba.
Din punct de vedere al funcţiilor economice satele comunei Bucium intră în
categoria aşezărilor rurale cu activităţi predominant agricole – creşterea animalelor ,
exploatarea pădurilor , minerit.
Din punct de vedere al tipurilor de gospodării predomină cele agricole –pastorale
. Activitatea de bază în gospodărie este creşterea animalelor care asigură produse şi
munci, dar şi gunoierea pământului în zone deluroase şi muntoase cu soluri sărace. În
ultima perioadă se constată o scădere a efectivelor de animale.
Datorită faptului că suntem într-o zonă cu o mare varietate de valori etnoculturale tradiţionale, folclor, etnografie, tradiţii şi un cadru natural superb o activitate de
perspectivă este turismul montan prin intermediul pensiunilor şi agroturismul.
2.4. Autoritatea administrativă: este reprezentata de Primarie si de Consiliul
Local Bucium care are in componenta sa un numar de 11 consilieri .
Primăria este situată în localitatea Bucium, care este şi centrul comunei, dispune
de o clӑdire în stare bună cu suprafaţă suficientă pentru funcţiunea pe care o
îndeplineşte.
Din anul 2008 este primar ing.Napău Cornel.
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Satele Comunei Bucium, delimitarea zonelor și numărul acestora, la nivelul
anului 2015 sunt stabilite conform tabelului:
Denumire
Sat
Bucium
(Șasa)
Ciuculești

Rangul

Zona

Rangul

Zona

V

B

V

B

A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Denumire
Sat
Valea
Negrilesii
Valea
Poienii
Anghelești
Coleșeni
Dogărești
Ferești
Măgură
Văleni
Bisericani
Florești
Hilești
Jurcuiești
Muntari

IV

A

V

A

Valea Șesii
Vâlcea
Bucium Sat
Cerbu
Gura Izbitei
Izbicioara
Izbita
Lupulești
Poieni
Stâlnișoara
Valea
Abruzel
Valea Alba
Valea
Cerbului

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D

V
V

B
B

Petreni
Poiana

V
V

D
D

2.5. Aspecte geologice şi relief:
Din punct de vedere geografic comuna se află în întregime în Munţii Metaliferi ,
munţi cu o structură geologică asemenea unui adevărat mozaic , foarte compartimentaţi
de izvoarele care şi-au săpat văi adânci. Fundamantul este cristalin din precambrian,
alcătuit din roci cristaline şi sedimente paleozoice asociate cu produse ale activităţii
magmatice.
Buciumul face parte dintr-o zonă cunoscută în literatura geologică de specialitate
ca „patrulaferul aurifer al României” (Brad – Certeje – Zlatna – Baia de Arieş) şi
cuprinde perimetrul delimitat de localităţile Zlatna, Bucium , Roşia Montană, Abrud,
Cîmpeni, Bistra, Lupşa , Baia de Arieş.
În neocomian zona era o fosă care a fost treptat sedimantată rezultând depozite
neojurasice dispuse în strate cu Acticus de 5-10 cm grosime după care a urmat o
perioadă de exondare apoi invadarea apelor din tortonian.
Cimentarea nisipurilor pe plajă a dus la formarea gresiilor, iar argilele şi marnele
au format şisturile argilo-marmoase. În această zonă cea mai importantă a fost
activitatea vulcanică începând cu cretaciclul superior. Erupţiile vulcanice din neogen au
dus la dezvoltarea rocilor precum : andezite, riolite, bazalte şi aglomerate vulcanice.
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Sunt bine reprezentate erupţiile neogene din ciclul II cu dactilele şi andezitele şi ciclul III
când s-au dezvoltat bazaltele de la Detunate.
Edificiile vulcanice sunt dispuse pe două aliniamente ; NV – SE (Corabia şi
Frasin ) şi N – S (Roşia Poieni – Conţu şi Arama), unde se întâlnesc şi mineralizaţiile
auro-argintifere .
Comuna Bucium se află într-un bazinet depresionar drenat de Valea
Buciumanilor şi înconjurat de vârfuri muntoase cuprinse între 950- 1350 m (Măgulicea
955m , Curmătura 1254m, Suligata 1131 m, Golianu 1186m, Geamăna 1366 m, Vâlcoi
1348 m, Petriceaua 1142m) . Acest bazinet depresionar este străpuns de unele înălţimi
constituite tot din aglomerate vulcanice precum : Frasin 966m , Detunata Goală 1158 m,
Detunata Flocoasă 1258m, Dealul Conţu 1053m, Dealul Runcul 924m, unele au un
pronunţat caracter de martor de eroziune.
Partea nordică şi sudică alcătuită în general din masive de roci vulcanice sau
martori de eroziune , iar în sud – est sunt prezente şi roci calcaroase. Părţile mai joase
sunt părţi de eroziune din ofiolite şi depozite sedimentare .
Activitatea vulcanică şi-a pus amprenta asupra dezvoltării unui relief vulcanic
caracterizat în general prin masivitate, alternanţa înşeuărilor cu vârfuri conice sau
martori de eroziune, iar în S-E sunt prezente roci calcaroase . Părţile mai joase sunt
părţi de eroziune din ofiolite şi depozite sedimentare . Relieful este fragmentat de văile
afluente Abrudelului care au imprimat aşezărilor de vale o formă alungită, versanţii
povârniţi sunt supuşi alunecărilor de teren ce constituie un factor de risc pentru
dezvoltarea aşezărilor.
Relieful comunei aparţine părţii de est al depresiunii tectono-erozive AbrudBucium care este înconjurată de munţi cu altitudini de 1000-1300m.
2.6. Clima:
Prin așezarea sa geografică, bazinul superior al Abrudului beneficiază de o climă
temperat continentală de tranziție,între climatul oceanic, umed, de origine vestică și cel
excesiv din estul Europei.
Fiind vorba de o depresiune intramontană, chiar dacă altitudinile ar indica
afinități cu zonele deluroase, aparține totuși climatului de munte, aflându-se sub
influența lui directă prin bazinele de munte.
Precipitațiile asigură o cantitate de umezeală suficientă pentru sol, favorabilă
dezvoltării pădurilor de foioase și rășinoase. Clima este mult influențată de forma
concavă și de butonieră a depresiunii, fapt ce determină acumulări de aer recela baza
acesteia. Pe verticală temperatura aerului crește până la un anumit nivel numit de
inversiune. Fenomenul de inversiune termică variază, el este mai amplificat iarna, când
suprafața emisivă a zăpezii determină formarea unui strat rece la bază, de grosime
variabilă, care scade când cerul este senin. Fenomenul se instalează în anumite
perioade ale anului, în special pe văi și în depresiuni.
Temperatura medie multianuală este de 7.6 °C, fiind situată în zona izotermei de
iarnă de -4°C și cea de vară de 22°C. Media pe anotimpuri este de -2°C iarna, 7.5°C
primăvara, 16.9°C vara și 8.2°C toamna.
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Temperatura maximă înregistrată în iulie 1987 a fost de 34°C, iar minima de 27°C în ianuarie a același an.
Precipitațiile sub formă de ploi, mai abundente, cad la începutul verii și toamnei,
în timp ce iarna este anotimpul cel mai sărac în precipitații.
Media umezelii relativela orele 11°° variază pe anotimpuri după cum urmează:
iarna-50%, primăvara-20%, vara-10%,toamna-30%.
Regimul vânturilor este tributar circulației vestice, ceea ce explică existența
precipitațiilor destul de abundente. Ele sunt puternice pe culmi și atenuate în văi și
păduri.
2.7. Hidrografie
Hidrografic, comuna
se situează în bazinul râului
Abrudel, care pe teritoriul
comunei se numeşte Pârâul
Buciumanilor, afluent al
Arieşului în cursul superior.
Caracteristicile
climatice ale zonei, energia
mare a reliefului, rezistenţa
diferită a rocilor la eroziune,
solurile,
vegetaţia,
sunt
factori care au permis
organizarea
unei
reţele
hidrografice
destul
de
bogată în zona comunei
Bucium.
În cadrul acestora,
apele de adâncime nu sunt identificate precis.
Apele freatice, influenţate în mare parte de condiţiile climatice şi de cele morfolitologice de pe teritoriul comunei Bucium, ar putea fi diferenţiate în trei categirii:
1. Ape freatice corespunzătoare zonelor mai înalte, cantonate în depozitele
formaţiunilor vulcano-sedimentare, care se diferenţiază în ceea ce priveşte
mineralizarea;
2. Ape freatice corespunzătoare zonelor de văi şi depuneri, sunt determinate de
constituţia şi structura geologică şi de gradul de fragmentare al reliefului. Depozitele
deluvio-proluviale care bordează aceste zone, prezintă ape freatice de bună calitate
care sunt folosite ca sursă de alimentare locală.
3. Ape freatice corespunzătoare luncilor, sunt cantonate în depozitele alcătuite
din pietrişuri şi nisipuri în care apa circulă cu uşurinţă, iar nivelul acesteia variază în
funcţie de regimul precipitaţiilor.
Având o calitate destul de bună, aceste ape care se găsesc la adâncimea de 25m constituie principala sursă de alimentare cu apă potabilă.
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Scurgerea medie calculată pentru această zonă a Apusenilor este de 380 dmm.
Cea mai mare parte a afluenţilor principali, chiar şi secundari au cursuri permanente.
Scurgerea maximă se produce în luna aprilie, odată cu topirea zăpezilor şi se continuă
până la începutul verii când este alimentată de ploile mai bogate, la care se adaugă o
evapo-transpiraţie încă mică. Din iunie se remarcă o tendinţă de scădere a scurgerii
care atinge minimul în septembrie.
În lunile de iarnă apar o serie de diferenţieri mai mari atunci când pătrund masele
de aer cald şi umed din vest, favorizând o scurgere mai ridicată pe versanţii vestici.
Regimul termic al apei este în strânsă legătură cu regimul termic al aerului.
Temperatura apei este mai scăzută în medie cu 0,5-1˚C faţă de cea a aerului.
2.8. Vegetaţia. Flora şi fauna.
Vegetaţia naturală este variată, dar predominantă este cea forestieră. Din totalul
suprafeţei de 8570ha, cât are teritoriul administrativ al comunei Bucium , 5171 ha sunt
acoperite cu păduri. Pădurile sunt în general în amestec (fag ,carpen, mesteacăn şi
conifere: brad, molid, pin), iar la altitudini mai
mari sunt de conifere. Stratul de arbuşti este
format din : alun ,soc, măceş, păducel,
porumbar, jneapăn,ienupăr , zmeur, afin. Pe
lunci se întâlneşte o vegetaţie formată din
sălcii, arin, plop, şi rogoz, firuţă şi foarte multe
plante medicinale (cicoarea,ciuboţica cucului,
coada şoricelului, sunătoarea, cruşinul ,
muşeţelul etc). În păduri cresc diverse specii de
ciuperci , din care unele sunt comestibile
(gălbiori, păstravi de fag, ghebe, crăiţe, pita
vacii, bureţi iuţi , râşcovi etc).
Fauna este reprezentată de : lup, cerb , căprioară, mistreţ, iepure, jder, veveriţă,
fazan, potârnichie, ciocănitoare de munte.
Din cauza poluării pâraielor din zonele miniere aurifere, care conţin oxizi metalici,
fauna piscicolă nu este reprezentată doar în cursul superior al văilor.
Suprafata acoperită cu păşuni este de 1296 ha, iar cu fâneţe este de 953 ha, iar
livezile au 13 ha.
Cadrul natural, vegetaţia şi fauna oferă condiţii prielnice pentru vânătoare.
Factorii de risc atropic ce acţionează asupra peisajului natural sunt:
- exploatările miniere prin depozitări în halte, scurgeri de ape din halte şi din
mine;
- deschideri de drumuri şi exploatări forestiere;
- activităţi agricole (distrugerea narciselor prin păşunat);
- proliferarea excesivă a turismului neorganizat.
2.9. Solurile
Principalele tipuri de soluri care se găsesc pe teritoriul Comunei Bucium sunt:
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solurile brune luvice (podzolite) sunt cele mai răspândite dintre
argiluviosoluri și deci cu cea mai largă extindere în regiunile de dealuri și
podișuri.
- soluri brune eu-mezobazice au maximul de răspândire în partea inferioară a
etajului pedocambic, la altitudini cuprinse mai frecvent între 500-1000m și un
climat temperat montan tipic.
- soluri brune acide specifice părții superioare a etajului pedocambic la
altitudini cuprinse mai frecvent între 800-1100m, sunt solurile cu cea mai
largă răspândire în teritoriu.
- soluri brune feriiluviale aparțin clasei spodsolurilor, definindu-se prin
prezența orizontului Bs și absența orizontului Es.
- andosolurile sunt soluri aparținătoare ale clasei umbrisoluri, formându-se pe
roci vulcanice, având o mai slabă răspândire în teritoriul.
- solurile neevoluate (litosolul, erodisolul, protosolul aluvial, solul aluvial)
Acțiunea distructivă a factorului antropic asupra solului s-a manifestat în mai
multe direcții: una dintre ele este practicarea mineritului și apariția microhaldelor de
steril de la gurile de mină de pe Valea izbicioarei ori de pe Valea Abruzelului.
Culturile agricole predomină cultivarea legumelor în cantităţi mici, în special
cartoful şi cultivarea plantelor furajere.
Suprafaţa arabilă a comunei Bucium este de : 271 ha şi reprezintă 3,16% din
suprafaţa administrativă.
-

2.10. Resurse turistice
Pe lângă valoarea industrială dată de resursele subsolului, această zonă,
cunoscută în literatura geologică ca făcând parte din „patrulaterul aurifer al României”
prezintă un interes deosebit şi din punct de vedere turistic, argumentat prin :
prezenţa a numeroase vestigii daco-romane de mare importanţă culturală
şi istoric;
Din perioada romană avem identificat drumul roman denumit „Calea Bătrână” de
pe Muntele Corabia, care făcea legătura dintre zona minieră Bucium şi bazinul Bradului
, iar la Bucium Poieni în Munţii Vâlcoi şi Corabia se află două cimitire romane.
Proeminenţa stâncoasă numită Baştea, uneori colţul Baştii, care are la bază cuvântul
başte ce înseamnă fortificaţie şi care este amplasată la intrarea în defileul Bucium
Cerbu spre pasul Dealul Mare. Descoperirea de pe Dealul Negrileasa, la est de Corabia
din anii 1870-1880 a unui mare tezaur monetar din anii 116-167 după Hristos, denotă
importanţa economică a zonei în plină perioadă de dominaţie romană în Dacia.
aceste locuri sunt locul de desfăsurare a unor importante evenimente
istorice de importanţă naţională care s-au petrecut în Ţara Moţilor şi care au rămas în
conştiinţa neamului ;
Răscoala condusă de Horea , Cloşca şi Crişan (1784 – 1785), Răscoala
minerilor din Bucium 1817 – 1819 împotriva prestaţiilor şi dărilor exagerate la care erau
obligaţi , acţiune în care sunt sprijiniţi de Ecaterina Varga „doamna munţilor” cum a fost
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numită, participarea buciumanilor la evenimentele din anii 1848-1849 când s-a
desfăşurat revoluţia din Transilvania condusă de Avram Iancu, mai exact bătălia de la
podul Bolfu unde au fost înfrânte trupele lui Hatvany de către revoluţionari, loc aflat în
apropierea drumului DN 74 ce trece în vecinătatea bisericii din Bucium Cerbu,
Buciumanii au făcut parte din delegaţia care a însoţit conducătorii PNL în iunie 1892
pentru a prezenta Memorandul împăratului şi
un nr. de 118 persoane au semnat adeziunea
pentru Memorandum ca fiind „cea mai sinceră
expresiune a voinţei şi dorinţei poporului
român”.
In memoria zilei de 23.07. 1893 când a
avut loc la Sibiu conferinţa extraordinară a
Partidului Naţional Român din Transilvania şi
Ungaria ( locuitorii comunei Bucium au ridicat o
troiţă din piatră, ea se află şi în prezent în faţa
uneia din cele şase biserici ale comunei
Bucium, în satul Cerbu). Un număr de 180 –
200 de persoane din Bucium, „care au fost
îndemnaţi de simţul cu adevărat românesc”,
îmbrăcaţi în costume populare buciumăneşti au
fost participanţi la Adunarea de la Alba Iulia de
la 1 decembrie 1918, care a consfinţit
reîntregirea României Mari.
existenţa unui patrimoniu cultural şi etnografic valoros ;
Biserica sf. Arhangheli Mihail şi Gavril construită în sec. XVIII în satul Bucium
Izbita, al cărui altar (iconostas) are o valoare deosebită.
Numeroasele plăci comemorative existente în comună atestă trecerea pe aceste
meleaguri a unor personalităţi de renume mondial sau naţional : Ion Agârbiceanu ( a
slujit ca preot intre anii 1906-1910 şi a scris aici romanul Arhanghelii şi nuvelele
Fefeleaga şi Melentea ; pe poteca ce urcă spre Detunate se află casa Fefelegii , eroina
din nuvela cu acelaşi nume; Ion Pop Reteganul (mare folclorist , a lucrat ca învăţător
între 1881- 1884 ); Ecaterina Varga („Doamna moţilor” a locuit aici între anii 1840-1847,
îndemnându-i pe români la luptă pentru drepturile lor); Emmanuel de Martonne (mare
geograf francez a poposit în localitate în anii 1921 şi 1936 , în drum spre Detunate) ; de
asemenea mai există o placă comemorativă care aminteşte faptul că în anul 1865 au
poposit venind de la o şedinţă a societăţii Astra, ţinută la Abrud, Avram Iancu , George
Bariţiu, Timotei Cipariu, Axente Sever, Ilie Măcelaru, care împreună cu localnicii au
cântat „Deşteaptă-te române”.
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cadrul natural al zonei este deosebit de pitoresc şi atractiv.
2.11. Baza materială turistică :
Unităţi de cazare, pe teritoriul comunei Bucium, de tip pensiune, hanuri sau
cabane turistice sunt un numar de cinci iar altele sunt în construcţie. Un loc arhaic,
desprins din poveste şi din vremuri demult apuse. Buciumul te va cuceri de la prima
întâlnire cu relieful domol şi accesibil de Apuseni, cu verde de cetină de brad, cu
incredibil de albastru de cer şi cu liniştea de mult visată.
„Cabana de la
Negrilesa” situată în mijlocul
pădurii, în imediata vecinatate
a poienilor cu narcice de la
Negrileasa, ofera 36 de locuri
de cazare. Dacă doriți să
petreceți o vacanță departe de
aglomerația urbana și stresul
cotidian, în liniște, aer curat,
aproape de natură alături de
niște gazde minunate, aici este
locul ideal cu peisaje de vis și
natura în toată splendoarea ei.
Cabana ofera 13 camere
matrimoniale dotate fiecare cu
baie proprie, uscător de păr, iar 6 camere sunt dotate fiecare cu TV LCD. O cameră de
tineret ofera 10 locuri de cazare, sală de mese se poate transforma în sală de festivități
cu o capacitate de peste 50 locuri, dotată cu TV și wireless. Terasa permite statul afară
în orice anotimp, pe terasa fiecare turist poate să citească, să se relaxeze, să ia cina,
micul dejun sau să admire natura.
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„Hanul Ursita” situat în satul Bucium Poieni (Valea Negrilesii) are un grad
de confort neclasificat şi o capacitate de cazare de 30 de locuri, este o casă țărănească
originala, restaurată și extinsă, în han toate sunt vechi și aranjate după vechea
rânduială, mobilată cu bănci din lemn de la gospodăriile locale și decorate cu icoane
naive pe sticlă cu iz de muzeu al satului.
Pensiunea turistică „Carmen” situată în Bucium centru, oferă 30 locuri de
cazare, toate cu TV și wireless inclus. Vă puteți petrece timpul în sala de festivități a
pensiunii complet echipată, cu o capacitate de 80 de locuri.
Pensiunea „Casa Moților” situată aproape de centrul comunei, oferă 16
locuri de cazare, dispusa în patru camere, 2 camere duble, 2 camere cu 6 locuri, fiecare
având baie proprie, camerele sunt dotate cu tv și wireless inclus. Vă puteți petrece
timpul în sala de mase a pensiunii
complet echipată cu o capacitate de
30 de locuri.
Pensiunea
„Giulia”
situata în Satul Izbita este cea mai
nouă pensiune, oferă 12 locuri de
cazare
dotate
la
standarde
europene, dispuse în patru camere,
1 camera dubla, 2 camere triple, 1
cameră cu 4 locuri, fiecare având
baie proprie, camerele sunt dotate
cu tv. și wireless inclus. Vă puteți
petrece timpul liber sau orice alt
eveniment din viața dumneavoastră,
în sala de mese a pensiunii complet
echipată cu o capacitate de 50 de
locuri.
Există
mai
multe
gospodării care practică agroturismul sau ar dori să se implice în acest tip de activitate.
Unităţi de alimentaţie publică publică de stat cooperatiste care practică comerţul
cu amănuntul sunt în număr de trei, cele de tip privat sunt în număr de zece unităţi.
2.12. Locuri de petrecere a timpului liber şi recreere
Unul din traseele turistice montane al comunei Bucium este traseul de urcare
spre Detunata Goală (1158m ) ; lungimea circa 3 km , marcaj: bandă roşie, durata de o
oră , o oră şi jumătate.
Un alt traseu ar fi dinspre Zlatna – Izvorul Ampoiului – Castel – Valea Ruzii –
Vârful Vâlcoi (1348 m ) – Poiana Negrilesei – sub Vârful Detunata Goală; lungimea
traseului este de circa 28 km; timp de parcurs 8-9 ore.
Majoritatea versanţilor munţilor sunt împânziţi cu poteci şi drumuri forestiere pe
care se pot organiza drumeţii, o astfel de drumeţie se poate realiza pornind din Bucium
– Vâlcea – Dealul Băilor – Valea Abruzelului – Muntari, durata este de aproximativ 2
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ore, în drum se întâlnesc mai multe guri de mină, ea este o reconstituire a drumului
Fefelegii (din nuvela cu acelaşi nume al lui Agârbiceanu).
Sunt condiţii bune pentru practicarea sporturilor de iarnă, în special schiul
(grosimea stratului de zăpadă depăşeşte uneori 0,5m), pârtii de schi amenajate nu
există însă se schiază pe mai mulţi versanţi, lungimea unei pârtii de schi poate ajunge
pâna la circa 0,5 – 2,5 km.
2.13. Infrastructură
Transporturi feroviare nu sunt în zonă, mijloacele de transport folosite sunt cele
pe cale rutieră.
Drumul Naţional DN 74 se încadrează în categoria T, (adică drumuri asfaltate,
pavate etc), reprezintă principala cale de acces în comună din direcţia reşedinţei de
judeţ şi străbate comuna de la km 53 + 150 m situat în Dealul Mare la confluenţa cu
hotarul oraşului Zlatna. DN 74 prezintă un circuit cu multe curbe şi pante periculoase
mai ales pe timpul iernii şi străbate satul Cerbu pe o distanţă de 200 m.
Drumuri judeţene. DN 74 se intersectează pe dreapta cu DJ 107 I (Bucium –
Mogoş – Aiud ) care străbate comuna pe o distanţă de peste 24 km, al cărui structură,
consolidări şi profil sunt corespunzătoare pe toată distanţa.
Legăturile între satele comunei sunt asigurate de nenumărate drumuri comunale
(DC) și vicinale (DV),asfaltate, pietruite sau din pământ.
- DC 87: Negrileasa - Poiana Narciselor, cu o lungime de 6,8km (pietruit)
- DC 88: Lupuleşti – Poieni – Stâlnişoara,cu o lungime de 2,20 km (asfaltat)
- DC 117: Muntari-Jurcuiești, cu o lungime de 7,75 km (pietruit)
- DC 149: Valea Abruzel- Bisericani,co o lungime de 6,7 km (asfaltat 2,6km,
pietruit)
- DC 150:Ciuculeşti,cu o lungime de 3,50 km (pietruit )
- DC 127: Florești cu o lungime de 3,00 km.
Alte legături sunt asigurate de drumurile vicinale (DV), cu o lungime totală de
89,85km, alcătuiesc cea mai mare parte din rețeaua rutieră a comunei Bucium și sunt în
număt de 30.
-DV1-DJ107: Sat Vâlcea cu o lungime de 1,5 km;
-DV2: Sat Valea Sesii-Detunata, cu o lungime de 4,00 km;
-DV3-DJ107I:Geamăna, cu o lungime de3,10 km;
-DV4: Sat Valea Stâlnișorii-Vâlcoi, cu o lungime de 1,00 km;
-DV5:Pârâul Ciurtului-Vâlcoi, cu o lungime de 3,00 km;
-DV6:Sat Bucium-Conțu, cu o lungime de 1,40 km;
-DV7:Sat Izbita- Sat Măgură, cu o lungime de 2,00 km;
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-DV8:Sat Izbita-Plai, cu o lungime de 1,5 km;
-DV9:Sat Bucium Sat- Sat Dogărești, cu o lungime de 2,5 km;
-DV10-DC149:Dealul Jurchii, cu o lungime de 1,8 km;
-DV11:Sat Cerbu-Sat Anghelești, cu o lungime de 4,00km;
-DV12: Sat Cerbu-Sat Ferești, cu o lungime de 4,10 km;
-DV13:Sat Cerbu-Sat Valea Poienii, cu o lungime de 1,20 km;
-DV14:Sat Bucium Sat-Gostat, cu o lungime de 1,70 km;
-DV15:Sat Muntari-Sat Bisericani, cu o lungime de 2,20km;
-DV16:Sat Valeni-Sat Hilești, cu o lungime de1,60 km;
-DV17:Sat Izbita-Vâlcoi, cu o lungime de 5,00 km;
-DV18:Sat Cerbu-Valea Bozului, cu o lungime de5,6 km;
-DV19:Sat Izbicioara-Sat Valea Negrilesei, cu o lungime de 9,3 km;
-DV20:Sat Izbicioara-Drumul Negrilesei, cu o lungime de 3,5 km;
-DV21:Drumul Mogoșului-Poiana Narciselor, cu o lungime de2,40 km;
-DV22:Pârâul Bisericii-Butura, cu o lungime de 3,40 km;
-DV23:Sat Valea Sesii-Sat Jurcuiești, cu o lungime de 3,2 km;
-DV24:Sat Valea Abruzel-Sat Jurcuiești, cu o lungime de 5,10km, cu ramificații de
acces în Valea Șesii (în DV2)cu lungime de 2,10 km, lungime totală 7,20km;
-DV25:Sat Văleni-Sat Bisericani, cu o lungime de 1,90 km;
-DV26:Sat Coleșeni-Sat Măgură, cu o lungime de 1,60 km;
-DV27:Sat Lupulești-Sat Valea Albă, cu o lungime de 0,85 km;
-DV28:Sat Valea Alba-Grâul Bun, cu o lungime de 2,70 km;
-DV29:Sat Valea Cerbului-Bordei, cu o lungime de 4,80 km;
-DV30:Sat Bucium-Sat Valea Sesii, cu o lungime de 1,9 km.
În satul, Bucium centru de comună funcţionează un oficiu poştal, iar pe total
comună sunt un număr de patru factori poştali.
Există un releu de radiotelefonie care acoperă întreaga comună. De asemenea
are semnal telefonic atât reţeaua Orange, Vodafone cât şi alte reţele. Televiziunea este
asigurată tot printr-un releu, dar există reţea de tip cablu şi antene parabolice care
funcţionează în paralel.
Alimentarea cu apă potabilă se face în sistem centralizat pe o distanță de 6,40
km, în satele Valea Stâlnișorii, Valea Albă, Valea Negrilesii, Poieni, Lupulești și Bucium.
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În celelalte sate alimentarea cu apa potabila se face în sistem individual prin captarea
izvoarelor în bazine, iar circuitul apei este gravitaţional prin cădere liberă. Există o reţea
de aducţiune apă în satul Valea Şesii care deserveşte un număr de 22 gospodării,
realizată cu sprijinul companiei EUROGOLD Corporation.
Canalizarea există pe o distanță de 4,6 km în satele Valea Stâlnișorii, Valea
Albă (600m), Valea Negrilesii, Poieni, Lupulești. O altă parte din populație folosește
puţuri absorbante sau fose septice în sistem individual pe gospodărie.
In ceea ce priveste infrastructura pe sanatate dotarea Cabinetul medicului de
familie este slabă. El este functional totuşi prin grija cadrelor medicale: medic de familie
si asistentă medicală.
Infrastructura in domeniul sociale este buna, asigurata prin compartimentul de
asistenta sociala din cadrul primariei care asigura sprijin si suport persoanelor
vulnerabile, indemnizatii si asistenti personali persoanelor cu dizabilitati. S-a construit si
doatat o cladire, care va furniza servicii sociale persoanelor cu dizabilitatii, functionand
ca Locuinta protejata pentru acestea.
2.14. Activitate economică în localitate
Amplasarea comunei Bucium într-o zonă defavorizată economic, determinată de
diminuarea drastică a activităţii monoindustriale extractive în declin, duce la
împosibilitatea de a asigura surse de existenţă a unei populaţii relativ numeroase. O
bună parte dintre locuitori au ca singură posibilitate de existenţă agricultura, micii
înteprinzători şi turismul.
Numarul exploatatiilor agricole este de aproximativ 200 in care se găsesc un
număr de apoximativ: 1000 capete bovine, 740 capete ovine, 80 capete caprine, 62
cabaline, 420 capete porcine, 3800 păsari și 35 famili de albine. Crescătorii de bovine
sunt organizati in cadrul a două asociații locale funcționale.
Înteprinzătorii sunt axaţi spre exploatarea şi debitarea materialului lemnos unii
mergând până la operaţiunea de prelucrare în atelierele de tâmplărie.Alte meşteşuguri
funcţionale sunt : fierăria, tâmplăria şi ţesutul.
Activităţile de construcţii au un caracter sezonier, neexistând o unitate
specializată în construcţii. În comuna Bucium
există un număr de zece Societăţi cu
Răspundere Limitată autorizate, şase asociaţii
familiare autorizate şi un număr de unsprezece
persoane fizice autorizate.
2.15. Învăţământ
Pe raza comunei este o şcoala generala
cu clasele I-VIII şi patru şcoli primare cu clasele
I-IV, de asemenea sunt şi două grădiniţe pentru
preşcolari. Şcoala din Bucium, ca și alte școli din
M-tii Apuseni, a fost întemeiată de Gheorghe
Şincai.
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Şcoala generală cu clasele I – VIII „ Ion Agârbiceanu” din Bucium are un „Centru
de documentare şi informare” care deserveşte elevii şi cadrele didactice din această
şcoală.
Pe frontispiciul acestei şcoli se află un medalion lucrat în cupru cu portretul lui Ion
Agârbiceanu, iar cele două plăci din marmură consemnează că începând cu anul 1995
şcoala din Bucium Şasa va purta numele „Ion Agârbiceanu”.
O parte din şcolile existente în comuna au fost desfintate ca urmare a numărului
tot mai redus de elevi. De exemplu Scoala cu clasele I-VIII din Bucium Sat a rămas
doar şcoala pentru ciclul primar iar Scoala Primara Bucium Izbita s-a desfintat.
2.16. Tipul de aşezare tradiţională
In treapta de platou se întâlnesc gospodării risipite, iar în trepta de luncă sunt mai
apropiate şi iau forma văilor. Trăsătura esenţială a gospodăriei constă în gruparea în
diferite forme a construcţiilor în jurul casei.
Gospodăria reprezintă în fapt „centrul economic al familiei, unde au loc procesele
de producţie şi unde se concentrează produsele realizate din agricultură sau din alte
activităţi economice.
Forma şi evoluţia gospodăriei a fost determinată şi de materialul de construcţie,
de gradul de bunăstare al proprietarului şi nivelul de cunoştinţe tehnice al meşterilor
populari.
Dezvoltându-se într-o strânsă interdependenţă cu ocupaţiile, gospodăriile puteau fi
împărţite în:
gospodării agro-pastorale;
gospodării specializate în diferite meşteşuguri ţărăneşti.
În cadrul gospodăriilor specializate, acestea au fost întregite cu şteampuri, mori
de măcinat, joagăre de apă, piue, vâltori, etc.
După modul lor de organizare întâlnim în zonă:
- gospodăria fără îngrăditură, răspândită în zona crângurilor, unde casa şi celelalte
acareturi aparţinătoare gospodăriei nu sunt legate între ele prin curţi sau garduri.
- gospodăria parţial îngrădită, în care casa şi celelalte dependinţe se află în interiorul
unei curţi, exceptând şura cu grajdul, în care sunt adăpostite vitele;
- gospodăria sezonieră cu curte închisă şi întărită.
-

Locuinţa trebuie considerată ca una dintre cele mai grăitoare expresii ale modului de
viaţă, a gustului pentru frumos; aici se înfăptuiesc muncile cu caracter casnic, aici se
transmite experienţa de viaţă a generaţiei mai vârstnice, se însuşeşte conduita morală
şi etică, normele de viaţă ale colectivităţii, aici este locul de odihnă, de desfătare şi
petrecere al familiei.
Pentru zona buciumănimii, a cunoscut o mare frecvenţă casa cu cămară şi târnaţ pe
colţ, cu arcadele semicirculare, în care s-a dezvoltat casa cu etaj. Se construia la
început o cameră şi pe parcurs se adăugau alte camere, în funcţie de necesităţile şi
posibilităţile financiare.
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Duşumeaua în casele vechi era din pământ bătătorit, numindu-se vatră, iar la cele
noi era din scândură (podele). Ferestrele erau mici cu patru ochiuri încadrate de roştee
(fier forjat). Tavanul nevăruit era trasat de patru-cinci grinzi, cioplite în patru feţe pe care
erau bătute scânduri, în unele cazuri vopsite în negru sau cafeniu.
Duşumeaua în casele vechi era din pământ bătătorit, numindu-se vatră, iar la cele
noi era din scândură (podele). Ferestrele erau mici cu patru ochiuri încadrate de roştee
(fier forjat). Tavanul nevăruit era trasat de patru-cinci grinzi, cioplite în patru feţe pe care
erau bătute scânduri, în unele cazuri vopsite în negru sau cafeniu.
Organizarea unei gospodării tradiţionale cuprindea: casa din lemn cu acoperiş din
şindrilă şi şura tot din lemn, şteampul şi troiţa. Încă mai există şi astăzi astfel de
gospodării cu case din lemn, cu cămara pe colţ şi târnaţ, şi anume: casa Zidaru Coslău,
casa lui Ţipţăr Ştefan a Sivului, casa Salvina Plitului, casa Ana lui Chiric, casa Trifu
Maria, casa Culda Ion, gopodăria Bembea Nicolae care reprezintă un adevărat
ansamblu monumental de la sfârşitul veacului trecut de aici lipsind doar şteampurile
care erau folosite la zdrobirea minereului aurifer. Interiorul caselor ţărăneşti.
Mobilierul de interior a parcurs patru praguri evolutive:
- forme lucrate cu procedee tradiţionale foarte apropiate de natură;
- mobilier dulgheresc;
- mobilier tâmplăresc;
- mobilier de fabrică.
Mobilierul camerei de locuit cuprindea lăviţi (lăiţi) de-a lungul pereţilor, uneori un
lădoi pentru şezut şi păstrarea hainelor, podişor (văsariu) pentru vase, masa patul,
cuierul, scaunele, lăzi de zestre, frumos ornamentate.
În colţul unde se întâlneau laviţele se găsea un mic dulăpior triunghiular în care se
păstrau „uiegile cu oţăt şi vinars, fingiile (cănile)”, hârtiile de valoare, cărţi şi alte
mărunţişuri. Interiorul şi gustul pentru frumos se materializează şi astăzi prin faptul că
obiceiul de a acoperi pereţii cu covoare şi ştergare se menţine şi acolo unde piesele de
mobilier sunt de fabrică.
Arta textilelor populare cuprinde modele şi forme de o expresivitate deosebită, aici
întâlnindu-se:
- ştergarele de pe pereţi, cu ciucuri sau dantelă, care încadrau icoane, oglinzi, poze,
etc.
- covoarele de lână cu care se acoperea patul sau laviţele, în zi de sărbătoare;
- păretarele, care îşi aveau locul deasupra patului;
- cearşafurile, împodobite uneori cu diferite forme de dantele şi broderii;
- măsăriţele (feţele de masă), întregite cu cipcă.
Decorul pieselor textile pentru interiorul locuinţei a evoluat continuu. Începând din
deceniul al vІ – lea al secolului nostru şi-au făcut apariţia motive şi materiale noi,
confecţionate tot mai frecvent din ţesăturile de fabrică.
Întrega casă era aranjată şi împodobită de femeie, care ţesea şi cosea materialele
fie din lână, cânepă şi uneori bumbac, din care confecţiona lenjeria, hainele de port şi
hainele de sărbătoare sau ţesea covoare, preşuri , peretare , ştergare, feţe de masă,
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etc (toate acestea erau cusute şi brodate cu mare migală în lungile luni de iarnă, iar
vara ajuta la muncile cîmpului). Femeile se ocupau şi cu prelucrarea laptelui şi a
fructelor (în perioada de toamnă când se făcea magiunul). Din laptele de oi sau vaci se
scotea smântâna care era pusă într-un hurdoi (vas de lemn folosit la separarea untului
din smântână, compus din două părţi : vasul propriuzis şi mitca cu care se bate
smântâna) apoi se bate până se alege untul. Laptele smântânit era pus în vase mai
mari din lemn sau lut (blindare) şi închegat cu cheag făcut de gospodine din stomacul
mieilor. Laptele închegat se punea într-un sac de pânză rară pentru a se scurge zerul.
Caşul scurs era frământat cu sare , după care era pus în vase special construite în
acest scop (numite dioabe) şi se tescuia obţinându-se astfel brânza. Bărbaţii lucrau în
general în mină şi la agricultură.
2.17. Obiective turistice naturale
Peisajul natural al comunei Bucium este dominat de prezenţa pădurilor şi
păşunilor dar şi a unor forme de relief vulcanic. Cele două Detunate sunt o consecinţă a
eroziunii factorilor externi, rocile fiabile au fost erodate rămânând în peisaj cele două
stânci.
Practicarea turismului montan în această zonă este stimulată de prezenţa a
numeroase obiective turistice naturale, cele mai multe fiind declarate monumente ale
naturii (Legea 5/2000) printre care şi Detunatele (Goală şi Flocoasă) şi Poiana cu
narcise de la Negrileasa .
Detunata Goală este o
rezervaţie naturală din
categoria
geologică,
masivul de bazalt are
versantul vestic acoperit
cu pădure. Suprafaţa
protejată cuprinde numai
peretele vestic alcătuit din
coloane de bazalt şi trena
de coloane prăbuşite de
la bază, pe o lungime de
aproximativ 600m pe
direcţie nord-sud şi pe o
lăţime de 400
m pe
direcţie
est-vest,
totalizând 24 ha.
La Detunata Flocoasă limitele încadrează strict baza măgurii bazaltice complet
împădurite (de unde vine şi numele de origine populară) ce culminează la 1225 m .
Aceasta are forma unui trunchi de con alungit pe direcţie nord-sud, cu lungimea la bază
de aproximativ 500 m şi o lăţime de 400 m , totalizând o suprafaţă de 20 ha.. Datorită
că acest vârf este mai înalt şi relativ izolat, el apare mult mai impunător, dominând cu
circa 200 m relieful domol din jur.
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In partea de sud-est a masivului Detunata Goală , ascuns într-o pӑdure de brazi
se află un minuscul izvor care îngheaţă în timpul verii şi se dezgheaţă odată cu venirea
iernii.
Poiana cu narcise de la
Negrileasa este situată în
partea de sud-est al comunei,
cu acces din DJ 107 I este o
rezervaţie
naturală
din
categoria botanică importantă
prin
prezenţa
narciselor
(Narcisus stelaris) în luna mai.
În imediata vecinatate a poianei
se organizează în fiecare an, în
jurul datei de 20 mai -Serbarea
Narciselor.
Cadrul
natural
mai
cuprinde şi alte obiective, de
exemplu pe Valea Cerbului se întâlneşte un exemplar din zada (Larix decidua), un
conifer cu frunze căzătoare.
2.18. Potenţial turistic antropic
Reprezentând creaţia umană, resursele turistice antropice sunt rodul eforturilor
tehnice, culturale şi economice, cât şi elementele materiale şi spirituale tradiţionale ale
oamenilor, manifestate de-a lungul timpului, într-o îmbinare armonioasă cu natura.
Vestigiile trecutului atestă pe teritoriul comunei Bucium existenţa unor străvechi
exploatări miniere, cunoscute încă din epoca daco-romană şi continuate până în
prezent, fiind aproape singura activitate economică din localitate şi ocupaţia de bază a
locuitorilor.
În satul Bucium Poieni, pe Muntele Vîlcoi şi Corabia (la Slăvăşoaie) se află
două cimitire romane, care atestă vechimea exploatării aurului aici.
În masivul Frasin-Rodu există lucrări miniere dacice în locul numit de localnici
„Corănzile Frasinului”. Lucrările acestea, se poate uşor observa, au fost continuate apoi
de romani prin galerii scurte realizate din daltă şi ciocan.
Ieruga Corăbiei situată în masivul Corabia este o lucrare de proporţii gigantice
după unii începută cu mult înaintea perioadei romane. Aurul aici s-a aflat la suprafaţă în
stâncă. Exploatarea lui s-a făcut prin săparea unui şanţ lung de peste 600m, 40m lăţime
şi peste 30 m adâncime.
În masivul Vâlcoi în anul 1831 s-au descoperit patru inele de buclă de aur din
epoca bronzului. Aceste inele se află astăzi la Kunsthistoriches Museum, Viena. Tot aici
în decursul timpului au fost identificate lucrări miniere romane, altare votive şi o
importantă necropolă din acea perioadă.
În comună a fost ridicat un monument din marmură, în amintirea eroilor
Revoluţiei de la 1848 – 1849 (la Gura Cerbului) iar la Detunata Flocoasă este o cruce
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săpată în piatră ( acolo fiind punctul de observaţie al revoluţionarilor de la 1848) şi un
monument inscripţionat (obelisc) în limba latină – inchinat constructorilor soselei Zlatna
– Abrud si care se referă la vizita făcută în anul 1924 de regele Ferdinand în Ţara
Moţilor (satul Valea Cerbului ).
Numeroase plăci comemorative existente în comună , atestă trecerea pe aceste
meleaguri a unor personalităţi de renume mondial şi naţional:
-Ion Agârbiceanu: în centrul Buciumului pe actuala casă parohială stă scris: „...
aici a locuit între anii 1906-1910 scriitorul Ion Agârbiceanu (1882-1963), aici a scris
romanul Arhanghgelii şi nuvelele Fefeleaga şi Melentea”;
-In satul Valea Şesii se găseşte
Expozitia muzeala „Fefeleaga” sau
„Casa Fefeleaga” cum mai este ea
numită–
inaugurata
recent
în
primăvara anului 2008 la împlinirea a
100 de ani de la aparitia nuvelei lui
Agârbiceanu,
-Pe o clădire cu etaj situată
chiar lângă şosea citim: „Aici în şcoala
întemeiată de Gheorghe Şincai a
funcţionat ca învăţător (1881-1884)
marele folclorist Ion Pop Reteganul
(1853-1905)”, aici functioneaza si
„Expozitia etnografica” permanenta a
comunei Bucium – redeschisa in mai
2009
-În satul Izbita, pe clădirea
fostei şcolii primare citim: „Pe acest loc
a fost casa în care a locuit între anii
1840-1847
neînfricata
luptătoare
pentru
drepturile
buciumanilor
Ecaterina Varga (1802-1852)”; acest
imobil a fost donat scolii de catre Ioan
Micu , învatator;
-La intrarea pe Valea Şesii întro casă cu parterul din piatră şi etaj din
lemn,
au
fost
găzduite
mari
personalităţi, după cum citim: „Aici în
casa familiei David, au poposit în
24.07.1900 venind de la Abrud spre
Detunata membrii Societăţii de teatru român în frunte cu Iosif Vulcan, Gheorghe Dima şi
Vasile Goldiş. În 23.07. 1921 şi 25.03. 1936 a poposit spre a studia Detunata, marele
geograf Emmanuel de Martonne” (acesta din urmă a făcut numeroase studii
geomorfologice în ţara noastră);
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-O placă situată sus la Detunata Goală ne
spune :”Azi 30 august 1865, George Bariţiu, Avram
Iancu, Timotei Cipariu, Axente Sever, Ilie Măcelaru şi
mult alt popor au petrecut la Detunata, au venit din
Abrud , de la Adunarea „ASTREI” , au fost salutaţi de
preotul Iosif Ciura. „...Deşteaptă-te române ! a răsunat
peste munţi şi văi.”;
-Aici s-a născut Emil Dandea, absolvent a
Facultăţii de drept din Cluj Napoca şi al Academiei
Comerciale din Viena, a fost primar la Târgu Mureş
între anii 1922-1926 şi deputat de Mureş în
Parlamantul României între anii (1926-1928 şi 1937);
-Aici s-a nӑscut Ion I. Agârbiceanu profesor
universitar de fizică la Institutul de Petrol şi Gaze
Bucuresti, om de ştiinţă şi descoperitorul laserului
românesc -fiul lui Agârbiceanu scriitorul şi preotul,
autorul romanului Arhanghelii şi a nuvelelor Fefeleaga, Melentea etc.
-Biserica cea mai veche din comună este cea din Bucium Sat, are hramul „Buna
Vestire”, este ortodoxă şi a fost ridicată la 1680, în altar cu ocazia unei restaurări s-a
descoperit o pictură veche din anii 1700;
-Biserica ortodoxă din Bucium Poieni cu hramul „Înălţarea Domnului”, construită
la 1711;
-Biserica ortodoxă „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din satul Izbita construită în
secolul al XVIII-lea , al cărui iconostas are o valoare deosebită (este declarată
monument istoric);
-Biserica ortodoxă „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din satul Cerbu;
-Biserica ortodoxă din satul Muntari,
-Troiţa de la Bucium Izbita ridicată întu cinstirea lui Andrei Şaguna;
-Obeliscul închinat construc- torilor şoselei Zlatna –Abrud (1838-1865) situat în
satul Valea Cerbului care este considerat monument istoric ( sursa: Institutului National
al Monumentelor Istorice).
Cămine culturale se găsesc în satele: Cerbu, Izbita, Bisericani şi Poieni. Caminul
din Poieni este modernizat, dotat cu centrala termica si internet WI-FI. Caminul din
Bucium Izbita este dotat cu centrala termica. Caminul din Cerbu a fost modernizat.
Biblioteca comunală funcţionează în Bucium centru de comună , mai exact într-o
sală relativ mică a Primăriei, pentru cele 12.700 de volume din diverse domenii ale
cunoaşterii, la care au acces toţi locuitorii comunei. În luna septembrie a fiecărui an în
colaborare cu Şcoala generală Ion Agârbiceanu organizează „Zilele Ion Agârbiceanu”.
Discotecile în comună se organizează în special de firme private în satele Bucium
centru şi Bucium Sat, dar şi la Căminele culturale, acestea din urmă organizează în
special „Hore Ţărăneşti”.
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În ceea ce priveşte portul buciumanilor, mai
ales cel vechi, se remarcă printr-o mare valoare
artistică, influenţând întreaga regiune în ceea ce
priveşte stilul şi motivele sale. În secolul XIX
Buciumul era renumit ca centru de cojocari.
Caracteristic pieselor lucrate în Bucium sunt
decorul mărunt, culoarea predominant neagră a
ornamentului, întreruptă din loc în loc de mici
puncte roşii, galbene şi albastre şi prezenţa firului
de buritaş aurit.
Costumul femeiesc purtat şi astăzi, apărut
încă în secolul al XVIII-lea, păstrează din portul
bărbătesc: cămaşa, zadia şi pieptarul. Ca
podoabe
se
remarca
prezenta
cerceilor
buciumanesti aparuti inca din a doua jumătate a
secolului XIX, voiajorii comerciali atraşi de această
zonă auriferă aduc de la Viena cercei rotunzi,
decoraţi cu piatră roşie la mijloc, înconjurată de un
brâu albastru şi unul alb.
Cămaşa cusută cu fir de mătase negru, cu
motive vegetale stilizate în tehnica „de după ac” plasate pe guler, peste cot şi la fodori
(manşete). Peste poalele albe se poartă catrinţă roşie ţesută şi decorată cu vergi
galbene şi albastre, iar în faţă şorţ negru de mătase sau catifea brodat cu motive florale
multicolore. Peste cămasă se poartă pieptarul de piele, iar pe cap basma neagră
brodată multicolor pe margini. Pieptarele femeieşti sunt de două tipuri: un pieptar scurt
şi un pieptar mai lung şi mai larg, cu clin lateral,
care se poartă peste cel mic.
Costumul bărbătesc este mai simplu, alcătuit
din cămaşă cusută cu fir de mătase negru: la guler,
piept şi pumnari (în acelaşi stil vegetal ca la femei),
cioareci strâmţi cu dungă albastră, pieptar înfundat,
şerpar lat, laibăr din pânză albă, pălărie cu şnur
împletit din fire de aur şi argint şi cu cizme înalte din
piele cusute pe margini cu fir tricolor.
În prezent nu se mai lucrează cojocărie doar
ţesutul mai este prezent în unele gospodării.
Tâmplăria este practicată de către trei particulari:
A.F. Duna, P.F. Jurj Moise şi P.F. Sturza Simion.
Construcţii de tip mori, şteampuri, joagăre nu
mai sunt, ele au fost confiscate cu ani în urmă.
2.19. Sărbători tradiţionale populare
Fiecare gospodărie îşi organizează în mod individual munca în prezent nu se mai
practică şezătorile, iar clăcile sunt organizate sporadic la munca cositul fânului. La clacă
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participă vecinii, prietenii şi invitaţii organizatorilor se serveşte mâncare (de obicei
plăcinte cu brânză şi vărzare, dar nu numai) şi băutură din belşug iar la sfârşit se
încinge o adevărată horă ţărănească.
Anunţarea nunţii era făcută de vifeli însoţiţi de misorlene (în prezent nu se mai
respectă acest obicei) . Vifelii, fiind cei mai arătoşi tineri din sat, iar misorlenele sau
surorile de mirese cum se mai numeau erau domnişoarele de onoare, cu toţii erau
îmbrăcaţi în costume populare, însoţiţi de muzică cu o săptămână înaintea nunţii
vizitau toţi nuntaşii care confirmau sau nu participarea la nuntă. În ziua nunţii tot ei
conduceau alaiul de nuntă cu muzică de la mire la mireasă acasă , apoi la biserică şi în
final la locul petrecerii. Vornicul era cel care pornea strigăturile şi glumele iar după
miezul nopţii striga cinstea. Nunta se încheia în jurul orei şapte dimineaţa iar după
amiaza se făcea „calea întoarsă” şi se petrecea din nou până noaptea târziu.
Înmormântarea : în primele două seri de la deces toţi cunoscuţii vin pentru
priveghi iar preotul face o slujbă religioasă după care se oferă mâncare şi băutură.
Priveghiul cu mulţi ani în urmă continua târziu în noapte când se încingeau glumele şi
jocurile (cei vârstnici jucau cărţi iar tineretul juca „scos din fântână” sau „palmă furată”).
Era respectată dorinţa decedatului în ceea ce priveşte modul de înmormântare. După
slujba de înmormântare se oferă ca pomană
mâncare şi băutură iar în final este condus la cimitir
de toţi participanţii, se încheie cu o ultimă slujbă
religioasă la cimitir.
Nedei şi serbări populare:
Hramul Bisericii din Bucium Poieni este
„Înălţarea Domnului”, ocazie cu care din timpuri
străvechi s-a ieşit şi se iese la Negrileasa, mai exact
la izvorul numit Feredeu, unde după obişnuita slujbă
religioasă urmează un picnic în natură. Despre acest
izvor Agârbiceanu scria : „Izvorul acesta avea din
bătrâni o istorie. Cică aici ar fi adus pe un miner
strivit de stâncă, l-ar fi spălat cu apă şi omul, deşi
era mai mult mort decât viu deschise ochii la cei
dintâi picuri ce-l stropiră, îşi făcu cruce şi se ridică
îndată.”
La sărbătoarea „Izvorul Tămăduirii” se
face din nou o ieşire la izvorul Feredeu şi o slujbă
religioasă;
O a treia şi cea mai cunoscută ieşire la
Negrileasa, despre care a scris Ovidiu Bârlea în „Şteampuri fără apă”, este cea de pe
data de 21 mai cu ocazia sărbătorii Constantin şi Elena , care coincide cu începerea
păşunatului la munte , când după o slujbă religioasă de binecuvântare a animalelor
urma o adevărată serbare câmpenească la care participau locuitorii din comunele
învecinate. În scopul protejării narciselor în prezent amploarea acestei serbări
s-a
diminuat foarte mult.
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În prima duminică a lunii iulie se face o ieşire la Detunata urmată de o
slujbă religioasă, la crucea ridicată în memoria revoluţionarilor de la 1848. În anul 1852
împăratul Frantz Iosif a urcat la Detunata ,iar în 1865 membrii marcanţi ai ASTREI şi
apoi însăşi regele Mihai împreună cu personalităţi politice ale vremii au venit aici. În
luna iunie 2005 cu ocazia sărbătoriri a 140 de ani de la înfinţarea ASTREI are loc la
Detunata o reeditare a ceea ce se întâmplase în 1866 când pe 19 mai de la adunarea
de la Abrud veneau aici personalităţi marcante ale Transilvaniei. Organizarea a fost
făcută de către Societatea Cultural-patriotică Avram Iancu din Romania împreună cu
filialele Astrei din ţară.
O ultimă ieşire se face în prima duminică înainte de 14 septebrie, urmată
de o slujbă religioasă, la crucea de pe dealul Certeje, la care obişnuiesc să iasă
locuitorii satelor Bucium şi Valea Şesii .
Biserica din Bucium centru de comună are hramul Tuturor Sfinţilor.
Hramul bisericii din Bucium
Sat este Buna Vestire.
Biserica din Bucium Poieni
are hramul Înălţarea Domnului.
Hramul
Bisericii
Sf.
Arhangheli Mihail şi Gavril din
Izbita este Naşterea Maicii
Domnului.
Biserica din Bucium Cerbu
cu hramul Sf. Arhangheli Mihail
şi Gavril.
Biserica
din
Bucium
Muntari cu hramul Buna Vestire.
Alte elemente etnografice specifice:
Costumul popular buciumănesc, balada „Versul Buciumanilor, Ţarina
buciumănească, legendele minereşti cu vâlvele băilor şi alte legende locale (legenda
Detunatelor şi legenda Negrilesei, legenda Clopotului de pe Corabia).
In cadrul concursului „Cultură pentru cultura” a fost apreciata această bogătie
locală (costum popular, dansurile specifice, obiceiurile populare prezentate,
mestesugurile precum si gastronomia locala) preocuparea pentru valorificarea ei prin
ocuparea locul I, II si III, la fiecare editie.
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Ansamblul „Aurarii” Comuna Bucium
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Fotografii realizate la inceputul anilor 1900 (din colectia Expozitiei Etnografice
permanente Bucium).
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3. PROCESUL DE ELABORAREA A PLANULUI STRATEGIC DE
DEZVOLTARE SOCIO -ECONOMICA AL COMUNEI BUCIUM

3.1. INITIEREA PROCESULUI DE PLANIFICARE STRATEGICA

Planificarea dezvoltarii localitatii Bucium s-a realizat ca urmare

a initiativei

administratiei publice locale, a cetatenilor, a factorilor de influenta din localitate care
doresc o dezvoltare durabila pentru cetatenii de aici.
Realizând împreuna strategia locala dorim sa acordam cetatenilor acestei localitati
posibilitatea de a-si aduce contributia la cresterea gradului de bunastare, de a lua
atitudine si de a avea un cuvânt de spus - actionând împreuna cu toate sectoarele
comunitatii pentru a crea un viitor durabil.
Procesul de planificare a inceput cu infiintarea Comitetului de Initiativa

(CI).

Comitetul de initiativa a beneficiat de instruire prin facilitarea procesului de planificare
participativa. Facilitatorul a explicat importanta elaborarii planului, pasii de urmat in
vederea elaborarii participative, metode si tehnici de abordare a comunitatilor, metode
de analiza a comunitatii, in vederea identificarii necesitatilor pentru stabilirea domeniilor
de cuprindere a strategiei si identificarea potentialilor lideri care sa faca parte din
Comitetul de Dezvoltare Socio- Economica a localitatii Bucium.
Au fost expuse metodele de consultare a comunitatii: focus-grupuri, medoda
discutiei, sedinta de analiza, chestionare. Membrii CI au decis sa utilizeze metoda
chestionarelor si a focus grupurilor. Procesul de consultare a comunitatii a durat 4
saptamini, dupa care a urmat sedinta de analiza a cercetarii efectuate in rindul
cetatenilor, concluziile fiind cele de mai jos:
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3.1.1 CONCLUZII
rezultate in urma consultarii comunitatii, in vederea elaborarii Planului de
Dezvoltare Socio-Economica al localitatii Bucium
Comitelul de intiativa format in vederea elaborarii planului strategic de dezvoltare
socio-economica a comunei Bucium, a efectuat in perioada iulie-octombrie 2015 un
exercitiu de cercetare in satelele comunei Bucium.
Pentru efectuarea cercetarii s-au organizat focus-grupuri cu cetatenii si s-au
aplicat chestionare cuprizand satele comunei Bucium, in vederea identificarii
principalelor probleme pentru care cetatenii solicita rezolvare si pentru identificarea
liderilor locali care sa-i reprezinte in Comitetul Local de Dezvoltare Socio-Economica.
De asemenea s-a cercetat si perceptia cetatenilor fata de autoritatile locale si modul
cum acestia vad implicarea in rezolvarea problemelor locale.
Au fost chestionati cetatenii satelor componente:

Au raspuns chestionarii cetateni cu ocupatii si pregatiri diverse:
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In urma centralizarii rezultatelor cercetarii s-au tras urmatoarele concluzii:
1. Cetatenii apeleaza la autoritatile locale atat pentru probleme personale cat si
pentru probleme ale comunitatii. In proportie de 27,5% dintre cei chestionati au
apelat cel putin o data la autoritatile locale in ultimii doi ani, iar 72,5% declara ca
au apelat de mai multe ori la sprijinul autoritatiilor locale in ultimii doi ani.
Motivele principale pentru care cetatenii solicita sprijin la autoritatea locala sunt
urmatoarele: eliberarea unor adeverinte, avize, autorizatii, ajutoare pentru
incalzire, iluminatul public, alimentarea cu apa si canalizare, drumuri de acces,
regularizari cursuri de apa,
Proportia in care problemele au fost solutionate este de 92,5 % integral si 5%
partial insa acesta proportie se datoreaza faptului ca se solicita rezolvari si
pentru probleme care depasesc competentele si posibilitatile autoritatii locale.
2. Interesul autoritatilor fata de problemele localitatii este considerat:
§ Foarte mare 22,5 %
§ Mare 42,5 %
§ Suficient 32,5 %
§ Scazut 2,5 %
§ Insuficient 0 %
3. Cetatenii constientizeaza destul de bine faptul ca in rezolvarea problemele locale
trebuie implicati mai multi actori locali si este necesar si sprijinul altora externi,
insa totusi majoritatea cetatenilor atribuie responsabilitate cea mai ridicata
primarului 31% si consilierilor locali 28%. Totusi o proportie de 19%,
constientizeaza ca si cetatenii sunt responsabili si trebuie sa se implice in
rezolvarea problemelor locale.
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4. Din modul cum apreciaza cetatenii anumite domenii, accesul la utilitati si servicii
se observa o imbunatatire a domenilor problema din 2009.
• Daca in 2009, 51,7% din cetatenii satelor comunei Bucium considerau ca
accesul la sursele de apa potabila sunt foarte proaste, in 2015, se observa o
imbunatatire considerabila si doar 5% din cei chestionati mai sunt de aceeasi
parere. Acest fapt se doatoreaza modernizarii si extinderii retelei publice de
alimentare cu apa in satele: Stalnisoara, Valea Alba, Valea Negrilesii, Poieni,
Lupulesti.
• De asemenea si alimentarea cu energie electrica s-a imbunatatit, daca in 2009,
doar 37,9% din cetateni considerau ca fiind intr-o stare buna, in 2015 , 52,5%
considera acelasi lucru.
• Starea drumurilor care leaga comunitatea de exterior cat si cele interne a fost
evaluata in 2009 ca fiind proasta si foarte proasta de catre 75 % din respondenti;
in 2015 doar 30% din cei chestionati mai sunt de aceasi parere. Aceasta
imbunatatire se datoreaza asfaltari DJ 107I Bucium-Mogos care leaga cele doua
comune, si a finalizarii proiectelor de asfaltare a drumurilor interne si satele:
Valea Negrilesii, Stalnisoara, Valea Abruzel si o parte din Valea Alba, precum si
pietruirea unor strazi cum ar fi cele care leaga comuna de monumentele ale
nautrii, Detunata Goala si Poiana Narciselor.
• Accesul la servicii de sanatate, 80% dintre cei chestionati considera ca este bun
si foarte bun, exista in comuna cabinet medic de famile, dispensar si farmacie.
• Accesul copiilor la servicii de educatie, in 2009 58,6% dintre cetateni considerau
ca fiind bun si foarte bun, in 2015 in urma aplicarii cestionarelor s-a observat o
imbunatarire cu peste 20% a acestui sector, fap ce se datoreaza modernizarii
unitatilor de invatamant si dotarii comunei cu microbuze scolare.
• Transportul in comun a ramas o problema a satelor izlolate. Din cei chestionati o
proportie de peste 30 % apreciaza negativ acest serviciu.
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Peste 60% din cei chestionati considera ca accesul la telefon functional este o
problema. Acest lucru se datoreaza desfintarii retele de telefonie fixa si a lipsei
de relee pentru semnal la telefonia mobila.
Accesul la informatii a cunoscut o imbunatatire cu peste 15% in anul 2015 fata
de 2009. Acest lucru se datoreaza si existentei Biblionetului, acces gratuit la
internet in cadrul bibliotecii comunale, precum si internet wireless prin tehnologia
Wi-Fi in Piata la Poieni. Factorul negativ in acest domeniu fiind imposibiltatea de
a avea acces la inernet in satele izolate.
In 2009 peste 70 % din cei chestionati considerau ca nu exista oportunitati pentru
petrecerea timpului liber. In 2015 doar 30% din cei chestionati mai sunt de
aceeasi parere. De asemenea in 2009, peste 85 % considerau starea spatiilor
destinate activitatilor cultural-sportive ca fiind proasta si foarte proasta, in 2015
doar 30% mai sunt de aceeasi parere.
Curatenia si ingrijirea localitatii era considerata ca fiind proasta sau foarte
proasta in 2009 de un procent de 68,9% dintre cei chestionati. In 2015 doar
17,5% mai sunt de aceeasi parere.
Veniturile obtinute din agricultura sau alte surse sunt un domeniu problema
pentru 60 % din cei chestionati;
Cetatenii din majoritatea satelor considera deficitara aprovizionarea cu produse
alimentare si nealimentare.
%
accesul la surse de apa potabila
foarte buna-1
17,5
buna-2
57,5
proasta-3
20,0
foarte proasta-4
5,0
alimentare cu energie electrica
foarte buna 1
35,0
buna 2
52,5
proasta 3
12,5
foarte proasta 4
0,0
starea drumurilor interne sau care leaga
foarte buna 1
17,5
comunitatea de exterior
buna 2
52,5
proasta 3
22,5
foarte proasta 4
7,5
Aceesul la servicii de sanatate (dispensar, medic foarte buna 1
20,0
de familie)
buna 2
65,0
proasta 3
15,0
foarte proasta 4
0,0
Accesul copiilor la servicii de educatie (gradinite, foarte buna 1
40,0
scolii, etc.)
buna 2
42,5
proasta 3
17,5
foarte proasta
0,0
Accesul la servicii sociale pentru persoane
foarte buna 1
12,5
dezavantajate
buna 2
60,0
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Accesul la mijloace de transport in comun
7
Accesul la telefon functional
8
Accesul la informatie (radio, TV, presa scrisa,
biblioteca, etc.)
9
Posibilitatii de petrecere a timpului liber in
localitatea d-voastra
10
Starea spatiilor destinate activitatilor culturalsportive
11
Curatenia si ingrijirea localitatii
12
Veniturile obtinute din agricultura
13
Posibilitatea de a obtine venituri si din alte surse
(activitati produvctive)
14
Posibilitatea de a va aproviziona cu alimente de
baza
15
Posibilitatea de a va cumpara produse
nealimentare
16

proasta 3
foarte proasta
foarte buna 1
buna 2
proasta 3
foarte proasta
foarte buna 1
buna 2
proasta 3
foarte proasta
foarte buna 1
buna 2
proasta 3
foarte proasta
foarte buna 1
buna 2
proasta 3
foarte proasta
foarte buna 1
buna 2
proasta 3
foarte proasta
foarte buna 1
buna 2
proasta 3
foarte proasta
foarte buna 1
buna 2
proasta 3
foarte proasta
foarte buna 1
buna 2
proasta 3
foarte proasta
foarte buna 1
buna 2
proasta 3
foarte proasta
foarte buna 1
buna 2
proasta 3
foarte proasta

25,0
2,5
12,5
55,0
27,5
5,0
10,0
27,5
42,5
20,0
17,5
67,5
12,5
2,5
22,5
47,5
27,5
2,5
2,5
47,5
27,5
2,5
12,5
67,5
17,5
0,0
7,5
40,0
45,0
7,5
5,0
35,0
47,5
12,5
17,5
57,5
27,5
2,5
10,0
40,0
37,5
15,0
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In lista urmatoare se gasesc problemele semnalate de cetateni prin intermediul
chestionarelor aplicate.
Domeniul

Infrastructura

Nivelul de trai

Dezvoltare
economica

Dezvoltarea
turistica

Probleme enuntate de cetatenii din Bucium
Intretinerea si modernizarea drumurilor de acces spre obiectivele
turistice
Asfaltarea drumului (Valea Sesii)
Asfaltarea drumurilor Feresti si Anghelesti
Pietruirea drumului Rodu-Poiana
Pietruirea drumurilor catre satele izolate
Reabilitarea drumurilor Calea Lata, Paraul Silmonesei, Ciurtului,
Bisericii, Valea lui Stefan
Iluminat public in Satul Hilesti
Reabilitare/Schimbare destinatie a scolii din Bucium Izbita
Extinderea retelei de apa potabila si canalizare
Acces la telefonie fixa
Modernizarea retelelor de telefonie mobila
Imbunatatirea accesului la mijloacele de transport in comun
O mai buna aprovizionare cu alimente de baza
Deszapezirea drumurilor pe timp de iarna
Dezvoltarea infrastructurii sociale
Cresterea numarului de locuitori, intoarcerea tinerilor in localitate
Intabularea terenurilor agricole si forestiere
Stocarea taierilor ilegale de lemne
Salarii mai mari/decente
Marirea pensiilor
Posibilitatea de imbunatatire a veniturilor din alte surse
Cresterea nivelul de trai, economia tari
Locuri de munca
Sprijinirea agricultorilor si a activitatiilor agricole
Facilitati pentru investitori
Reinvierea si sprijinirea activitatilor traditionale
Atragerea de fonduri europene
Sprijinirea fermierilor pentru APIA
Promovarea obiectivelor turistice
Marcarea si ingrijirea obiectivelor turistice
Construire partie de schi
Construire cabana Detunata
Protejarea monumentelor istorice
Realizarea unor pliante cu obiectivele turistice

Pag 41

PRIMĂRIA COMUNEI BUCIUM
CONSILIUL LOCAL BUCIUM
Planul strategic de dezvoltare socio-economica al comunei Bucium, jud. Alba
2015 - 2020

3.2. INFIINTAREA CDSE
Comitetul de Dezvoltare Socio-Economica a fost constituit pe baza propunerilor
exprimate de cetateni, care au nominalizat lideri locali in care au investit increderea
pentru a-i reprezenta si a transmite problemele pe care acestia le resimt si doresc a fi
revolvate in vederea imbunatarii vietii si dezvoltarii durabile a localitatii Bucium. Pe
langa persoanele nominalizate de cetateni, membrii comitetului de initiativa au facut
propuneri astfel incat sa fie acoperite toate domeniile de cuprindere a strategiei.
Membrii propusi sa faca parte din CDSE au fost consultati de catre comitetul
organizational, in legatura cu vointa de a face parte in mod voluntar din CDSE iar in
urma consultarilor a fost stabilita componenta finala a CDSE. De asemenea a fost
aprobat si regulamentul de organizare si functionare al CDSE.
Componenta finala a CDSE, fiind urmatoarea:
Numele si prenumele: Napău Cornel, David Carmen Nadia, Jurca Gheorghe, David
Marcela, Duna Gabriela-Liliana, Danciu Livia, Jurca Marinela, Colda Daniel, Bulea
Lucia, Nicoara Eugen, Bara Ramona, Cara Angela, Faur Mihaela
4. ELABORAREA PLANULUI DE DEZVOLTARE
SOCIO-ECONOMICA AL COMUNEI BUCIUM

Strategia de dezvoltarea a localitatii Bucium este un document important deorece
reprezinta politici locale, directii de actiune care vor trebui aplicate in urmatorii ani astfel
incat localitatea sa devina una atractiva pentru populatie si investitii care sunt motorul
progresului unei comunitati umane.
Comitetul de Dezvoltarea Socio Economica impreuna cu facilitatorul din partea
ANDZM au intocmit planul de activitati in vederea elaborarii planului de dezvoltarea
socio – economica. In prima etapa s-a trecut la instruirea CDSE in vederea elaborarii
planului si diseminarii rezultatelor inspre cetateni, apoi la elaborarea planului prin
metoda fundamentala de seminar care a presupus un ciclu de patru seminarii
interactive.
Elaborarea planului a inceput cu seminarul pregatitor in care au fost expuse:
- necesitatea elaborarii planurilor strategice participative;
- importanta planificarii participative;
- surse de finantare existente si viitoare;
- analiza SWOT
- factori implicati, factori de decizie- analiza stakeholderi;
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4. 1. ANALIZA SITUATIEI ACTUALE
SWOT
Analiza SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) cuprinde
elementele principale specifice ale localitatatii Bucium, exprimate ca si puncte tari,
puncte slabe, oportunitati si pericole. Punctele tari si punctele slabe sunt interne (apartin
comunitatii) in timp ce oportunitatile si pericolele sunt externe insa pot interveni pozitiv
sau negativ asupra dezvoltarii.
In urma analizarii parerilor exprimate de cetatenii localitatii Bucium, au rezultat
domeniile de interes in vederea elaborarii planului de dezvoltare socio-economica si
s-au evidentiat a fi urmatoarele: infrastructura si dotarile edilitare, serviciile sociale,
mediu economic.
Rezultatele lucrului in grupuri se gasesc in analizele urmatoare:
4.1.1 Infrastructura si dotari edilitare

PUNCTE TARI
Densitate mare a drumurilor catre
satele comunei;
Dotari edilitare numeroase pentru
asigurarea serviciilor publice;
Atitudine pozitiza a administratiei
publice locale pentru dezvoltarea
infrastrastructurilor si edificiilor
comunei;
Sursa eficienta de apa potabila
Existenta infrastructurii drumurilor
Resurse naturale numeroase;
Retea electica modernizata si
intretinuta corespunzator;
Existenta retelei de utilitati
Existenţa drumurilor de acces spre
zonele cu potential turistic;
Sisteme corespunzătoare de
epurare a apelor, de colectare şi
reciclare a deşeurilor menajere

OPORTUNITATI
Atragere de finantari prin proiecte;
Programe de finantare in domeniul
infrastructurii
Sprijin din partea autoritatilor
judetene si guvernamentale
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PUNCTE SLABE

AMENINTARI

Cladiri publice nemodernizate
Infrastructura culturala improprie
desfasurarii de evenimente;
Existenţa unor zone, aproape
izolate din punct de vedere al reţelei
telefonice de comunicaţie
Cursuri de ape neamenajate;
Bugete locale insuficiente pentru
asigurarea necesarului de reabilitari
si modernizari;

Alocari bugetare reduse din partea
autoritatilor judetene;
Calamitati naturale;
Soluri poluate;
Depopularea;
Imbatranirea populatiei;

4.1.2 Serviciile de baza
PUNCTE TARI
Minima baza materiala asigurata
pentru serviciile de baza;
Traditii specifice (port popular,
obiceiuri existente);
Existenta recipientilor de colectare
a deseurilor
Existenta unui contract cu un
serviciu public din zona care se
ocupa cu ridicarea si transportul
deseurilor
PUNCTE SLABE
Dotari edilitare nemodernizate sau
degradate
Sector neguvernamental
nedezvoltat;
Dotari insuficiente pentru serviciile
de baza;
Transport in comun deficitar;
Personal insuficient pentru
asigurarea serviciilor de sanatate;
Bugete locale insuficiente pentru
sustinerea eficienta a serviciilor;

OPORTUNITATI
Atragere de finantari prin proiecte;
Parteneriate public –private
dezvoltate pentru asigurarea de
servicii de calitate;

AMENINTARI
Alocari bugetare reduse din partea
autoritatilor judetene;
Continuarea si amplificarea
migratiei;
Incapacite in cofinantarea
proiectelor;
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4.1.3 MEDIU ECONOMIC
PUNCTE TARI
Potential turistic: cadrul naturalrezervatii naturale, monumente
naturale: Detunatele, Negrileasa,
galerii romane, casa memoriala,
monumente istorice;
Forta de munca calificata;
Fond forestier;
Resurse naturale silvice(fructe de
padure, ciuperci);
Potential pentru crearea unor centre
de producere a produselor
ecologice (lactate, carne, peste,
fructe de padure, plante
medicinale);
Existenta unor cladiri nefolosite
apartinatoare domuniului public
care pot fi utilizate pentru industrie
sau turism;
PUNCTE SLABE
Practicile si tehnologiile agricole si
zootehnice sunt invechite si
neproductive;
Acces redus la retele de colectare a
produselor locale;
Inexistenta centrelor locale de
procesare a produselor de origine
animala si vegetala;
Posibilitati financiare reduse pentru
(valorificarea) dezvoltarea
turismului;
Potential turistic putin
exploatat(neamenajarea unor
trasee turistice, partie de schi);
Obiceiuri traditionale putin
sustinute(disparitia persoanelor
care se ocupa cu tesut, cusut
costume populare, a mesterilor
populari);

OPORTUNITATI
Atragere de finantari prin proiecte;
Initiere de activitati generatoare de
venit in parteneriat public –privat;
Programe si politici de incurajare
pentru produse ecologice

AMENINTARI
Atractivitate scazuta pentru
investitii a mediului rural
Incapacitatea antreprenorilor locali
de a se adapta la conditiile
legislatiei europene;
Degradarea peisajului natural
datorita incapacitatii de interventie;
Scaderea interesului generatiei
tinere pentru traditiile locale;
Amplificarea migratiei tinerilor;
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Concluziile generale ale analizei:

Localitatea Bucium situata in imediata vecinatate a orasului Abrud, este o
comuna rasfirata, avad sate si gospodarii situate la distante de peste 20 km fata de
centrul administrativ al comunei. Desi exista un potential turistic semnificativ, s-au facut
progrese in ultimi ani prin modernizarea drumurilor de acces la obiectivele turistice si
construirea Cabanei de la Negrileasa.
Localitatea a cunoscut un regres major dupa 1990, in primul rand datorita
restructurarii sectorului minier care a lasat fara venituri o parte importanta a populatiei si
a afectat bugetele locale care nu au mai putut sustine corespunzator serviciile pentru
buna functionalitate a comunei.
Existenta pe aceste meleaguri a unor personalitati de renume cum sunt: Ion
Agarbiceanu, Ion Pop Reteganul, Ecaterina Varga se rezuma la cateva placi
comemorative.
Aceste valori inegalabile nu trebuie uitate. Comunitatea trebuie sa le aduca din
nou in atentie si sa creeze un univers cultural cu care Buciumul sa se mandreasca si
care sa-i aduca din nou faima.
Apropierea de orasul Abrud confera unele avantaje insa Abrudul este un oras
aflat si el in regres economic care nu este in masura sa aduca beneficii localitatilor
limitrofe.
Buciumul ar putea deveni o localitate care sa atraga populatie dinspre urban insa
pentru aceasta este necesara o echipare adecvata a teritoriului cu utilitati si asigurarea
serviciilor de baza de calitate care sa confere confortul locuitorilor.
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4.2 Planificarea dezvoltarii
prin metoda fundamentala de seminar
Procesul presupune parcurgerea a patru seminarii dupa cum urmeaza:
§

Seminarul viziunilor – etapa la care au fost identificate realizarile realiste pe care
le percepe comunitatea la un moment dat si anume la finalul perioadei pentru
care s-a elaborat planul;

§

Seminarul contradictiilor – etapa la care au fost identificate obstacolele care stau
in calea realizarii viziunilor;

§

Seminarul directiilor strategice – etapa la care au fost identificate solutiile pentru
depasirea obstacolelor enuntate la seminarul anterior, vor fi identificate
activitatile care vor fi intreprinse;

§

Seminarul implementarii (planul de actiune) – concretizeaza pasii care se vor
intreprinde pentru realizarea fiecarei activitati. Tot aici sunt stabilite termene de
implementare si responsabilitati. S-a elaborat planul de activitati pe termen lung
2015 – 2020.

Rezultatele fiecarui seminar au fost diseminate in comunitati si s-a trecut la pasul
urmator dupa ce membrii comunitatii au fost de acord cu cele stabilite.

4.2.1. SEMINARUL VIZIUNILOR
Obiectivul seminarului :
Identificarea realizarilor localităţii Bucium in perioada 2015-2020;
In cadrul acestui seminar am incercat sa realizam tabloul viitor al comunei
Bucium asa cum cetatenii şi l-ar imagina şi îl doresc, cu mentiunea de a incerca
realizarea unui tablou realist, tinand cont de ceea ce vom putea infaptui.
In urma sustinerii seminarului, s-a conturat un tablou al dezvoltarii care descrie o
localitate cu instituţii moderne, potenţial turistic valorificat şi un mediu economic dezvoltat
care sa valorifice resursele locale, cu infrastructuri şi utilităţi corespunzătoare în toate
satele, servicii sociale de bună calitate.
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Principalele viziuni conturate:
v
v
v
v
v
v
v
v

Mediu curat si bine gestionat
Infrastructura de acces modernizata
Patrimoniu local valorificat
Baza de recreere asigurata pentru toata localitatea
Mediu economic local dezvoltat
Functia turistica a localitatii valorificata si dezvoltata
Utilitati functionale
Traditii si evenimente locale reluate si dezvoltate

MEDIU CURAT SI
BINE
GESTIONAT

INFRASTRUCTUR
A DE ACCES
MODERNIZATA

Decolmatarea
albiilor

Drumuri comunale
asfaltate

Construirea unui
Minicentru cultural
in Satul Bucium

Centre colectare
produse ecologice

Drumuri vicinale
pietruite

Construire teren de
sport

Rauri decolmatate

Extinderea retelei
de apa potabila

Valorificarea
elementelor de
traditie
Repararea cladirilor
de patrimoniu
Reabilitarea si
schimbarea de
destinatie a
spatiilor unde au
functionat scolile
Reinvierea
obiceiurilor si
mestesugurilor
specifice zonei

Miniparculete, in
fiecare sat

Gestionarea
deseurilor
menajere

Extinderea retelei
de canalizare
Construirea unor
podete

PATRIMONIU
LOCAL
VALORIFICAT

BAZA DE
RECREERE
ASIGURATA
PENTRU TOATA
LOCALITATEA
Teren sport
(Handbal, Fotbal)–
Bucium Sat

Sala sport – Bucium
Sasa construita

Moderinizarea si
intretinerea
drumurilor de acces
la obiectivele
turistice
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MEDIU
ECONOMIC
LOCAL
DEZVOLTAT

FUNCTIA
TURISTICA A
LOCALITATII
VALORIFICATA SI
DEZVOLTATA

UTILITATI
FUNCTIONALE

TRADITII SI
EVENIMANTE
LOCALE RELUATE
SI DEZVOLTATE

Introducerea
internetului

Sarbatoarea “La
Poalele Detunatei” luna august
“Serbarea Narciselor”
la Negrileasa - luna
mai

Ferme bovine
pentru carne

Zona de agrement
Detunata, intretinuta

Construire bloc
ANL

Promovarea
Apa si canalizare
obiectivelor turistice pe reteaua
principala

Centrul de
colectare a laptelui

Marcarea si
ingrijirea
obiectivelor turistice
Construire partie de
schi

Centrul colectare
fructe de padure

Introducere a
retelei fixe de
telefonie
Modernizarea
retelelor de
telefonie mobila

Ansamblul de
dansuri, organizat si
sustinut
Cetele de colindatori
sprijiniti, pentru a
pastra traditiile locale

Pensiuni turistice/
reastaurante
infiintate
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4.2.2. SEMINARUL CONTRADICTIILOR

Obiectivul seminarului :
Identificarea obstacolelor care ar putea impiedica realizarea viziunilor exprimate.
In aceeasi maniera ca si la seminarul viziunilor, participantii au formulat idei care
sa exprime obstacole, piedici care ar putea sta in calea realizarii viziunilor. Au fost
identificate urmatoarele obstacolele:
Echipare deficitara cu infrastructuri si dotari edilitare
Servicii sociale nediversificate si nedezvoltate
Mediu economic nedezvoltat
Valorificarea insuficienta a resurselor si potentialului local
Spirit civic si asociativ scazut
Comuna Bucium are un numar de 30 de sate risipite, infrastructura de acces este
deficitara datorita asezarii geografice a acestor sate si a lipsei resurselor din trecut care
nu au permis amenajarea drumurilor de acces inspre satele izolate. Aceasta problema a
dus la depopularea satelor, migrarea tinerilor in favoarea mediului urban care sa le
asigure confortul necesar.
Localitatea are multe puncte tari care o diferentiaza pozitiv fata de alte localitati
insa ele nu sunt suficient mediatizate si nu sunt cunoscute de factori interesati in
valorificarea lor si care ar duce la dezvoltare locala.
In primul rand este necesara asigurarea infrastructurii de acces inspre satele
comunei si spre localitatile limitrofe, apoi a retelelor de utilitati in vederea asigurarii
standardelor de locuire.
Pe lângă importantele resursele naturale de aici, există un potenţial turistic
important nevalorificat, însă acesta nu va putea fi exploatat încât să atragă turişti până nu
vom avea o echipare adecvată a teritoriului, infrastructură, utilităţi, amenajări peisagistice
care să făcă localitatea atractivă în prima etapă pentru investitorii în turism.
Pag 50

PRIMĂRIA COMUNEI BUCIUM
CONSILIUL LOCAL BUCIUM
Planul strategic de dezvoltare socio-economica al comunei Bucium, jud. Alba
2015 - 2020

Echipare
deficitara cu
infrastructuri si
dotari edilitare
Buget local
insuficient
Infrastructura de
acces precara
Domeniu public
sarac

Drumuri vicinale
nemodernizate

Retele de utilitati
insuficiente

Mediu economic Valorificarea
nedezvoltat
insuficienta a
resurselor si
potentialului
local
Proiecte nedrulate, Facilitati pentru
Cladiri de
fonduri neatrase
producatori
patrimoniu
neidentificate
nepuse in
valoare
Buget local redus
Neimplicarea
Autoritati locale
cetatenilor in
neimplicate
proiecte
Implicare redusa a
autoritatilor si
Reticenta
Domeniu public
cetatenilor
investitorilor
deficitar
datorita
incertitudinii
localitatii
Situatia
Infrastructuri de
neclarificata a
acces spre
terenurilor
obiective
neamenajate
Piete de
desfacere a
produselor
neidentificate
Slaba promovare
a zonei
Servicii sociale
nediversificate si
nedezvoltate

Spirit civic si
asociativ
scazut

Societate civila
slab organizata
Personal
caliificat
insuficient
Nivel scazut de
implicare a
populatiei in
problemele
civice
Implicare
scazuta in a
lucra asociat
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4.2.3. SEMINARUL DIRECTIILOR STRATEGICE

Obiectivul seminarului :
Identificarea actiunilor pe care comunitatea le va intreprinde in vederea
solutionarii problemelor, depasirii obstacolelor si atingerii viziunilor in perioada 20152020;
Au fost analizate problemele identificate si au fost emise solutii ca si actiuni de
intreprins care sa duca la depasirea obstacolelor in vederea atingerii viziunilor. Actiunile
formulate sunt actiuni pe care localitatea le poate intreprinde, intrucat planul de actiune
pe care il vom elabora este unul al localitatii si pe care factorii locali responsabili vor
trebui sa-l implementeze. Actiunile asemanatoare au fost grupate astfel incat sa
atingem obiective specifice, apoi obiectivele asemanatoare au fost reunite in directii
strategice, care vor fi politici locale de implementat in perioada 2015 – 2020.
Au fost identificate 5 directii prioritare, dupa cum urmeza:
DS1:CREAREA CAPACITATII LOCALE PENTRU GESTIONARE DE PROIECTE/
PROGRAME SI ATRAGERE DE RESURSE
DS2:MODERNIZAREA
INFRASTRUCTURILOR
CORESPUNZATOARE A TERITORIULUI

SI

ECHIPAREA

DS3: MEDIATIZAREA SI PROMOVAREA POTENTIALULUI LOCALITATII
DS4: FACILITAREA DEZVOLTARII MEDIULUI ECONOMIC LOCAL
DS5:INFORMAREA, MOBILIZAREA
DEZVOLTARE LOCALA

SI

IMPLICAREA

CETATENILOR

IN
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Direcţia
strategică

1

CREAREA CAPACITATII LOCALE
PENTRU GESTIONARE DE PROIECTE/
PROGRAME SI ATRAGERE DE RESURSE

Obiective specifice:
O 1.1. Diseminarea informatiilor si
mobilizarea cetatenilor spre atragerea
de surse de finantare
O 1.2. Planificarea resurselor si
elaborarea proiectelor

Localitatea Bucium, este o localitate
rurala montana, deficitara la capitolul
resurse bugetare, de aceea are nevoie de
surse atrase pentru a se dezvolta.
Sunt necesare resurse pentru
dezvoltarea
si
modernizarea
infrastructurilor, pentru dotarea serviciilor
de baza si nu in ultimul rand pentru
initierea de activitati productive locale care
sa genereze venituri la pentru populatie si
pentru bugetul local.
Resurse
necesare:
umane,
financiare, logistice;
• Preconditii:
disponibilitatea
autoritatii publice locale;
• Riscuri: Dificil de atras personal
specializat, nivelul nemotivant al
salarizarii;
• Rezultate anticipate:
pe termen scurt:
- echipa profesionista;
- informatii
diseminate
catre grupurile tinta;
pe termen lung:
- cereri
de
finantare
intocmite;
- proiecte finantate/ surse
atrase;
- capacitate
locala
in
implementare
de
proiecte;
•
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Direcţia
strategică 2

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURILOR SI
ECHIPAREA CORESPUNZATOARE A
TERITORIULUI

Obiective specifice:
O 2.1. Modernizarea
infrastructurii de transport si
asigurarea accesului in toate
satele comunei Bucium
O 2.2. Asigurarea localitatii cu
retelele de utilitati necesare
O 2.3. Modernizarea dotarilor
edilitare
O. 2.4. Infiintarea si dezvoltarea
serviciilor publice eficiente

Infrastructura
unei
localitati
influenteaza in mod direct toate domeniile
vietii. Confortul locuitorilor, atractivitatea
pentru investitori, stimularea initiativei
locale toate depind major de starea
insfrastructurilor, de echiparea teritoriului
cu utilitati si de calitatea serviciilor de
baza.
Potentialul turistic al localitatii nu
poate fi pus in valoare si nu va aduce
beneficii localitatii atata timp cat nu exista
drumuri
spre
obiectivele
turistice.
Initiativele private din domeniul turismului
nu vor da roade atata vreme cat nu exista
retele de utilitati, astfel incat acestea sa
poata indeplini standardele impuse de
legislatie.
Infrastructura este un domeniu cheie
in dezvoltare locala, insa care necesita
resurse financiare insemnate. Trebuie
facute eforturi pentru a iesi din cercul
vicios, fara resurse nu putem dezvolta
infrastructura,
fara
infrastructura
nu
atragem investitii.
Resurse
necesare:
umane,
financiare, logistice;
• Preconditii:
- realizarea
directiei
strategice 1;
- asiguararea
resurselor
pentru
cofinantare,
cheltuieli neeligibile, studii
si documentatii necesare;
• Riscuri: Concurenta mare la rundele
finantare; Intarzierea finantarilor;
• Rezultate anticipate:
pe termen scurt:
- documentatii
intocmite,
•
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depuse si selectate;
pe termen lung:
- infrastructura de acces
modernizata;
- prelungirea retelei de apa,
canalizare,
- centru
multicultural
construit si dotat;

Direcţia
strategică 3

MEDIATIZAREA SI PROMOVAREA
POTENTIALULUI LOCALITATII

Obiective specifice:
O 3.1. Mediatizarea potentialului
turistic si istoric al localitatii
Bucium
O 3.2. Conservarea si
mediatizarea patrimoniului local
O 3.3. Dezvoltarea si
mediatizarea traditiilor si
obiceiurilor locale

Despre Bucium se stie ca are cel
mai bogat si mai interesant port popular
romanesc din Tara Motilor.
Buciumul are multe valori putin
exploatate
la
momentul
actual,
Detunatele,
Poiana
cu
narcise
(Negrileasa), galeriile si cimitirele romane.
La Bucium se afla casa Fefelegii
personajul din nuvela lui Agarbiceanu.
Acestea sunt doar cateva din reperele cu
care se poate mandrii Buciumul.
Aceste avantaje ale Buciumului
trebuie mediatizate, dar mai ales
conservate si dezvoltate.
• Resurse
necesare:
umane,
financiare, logistice;
• Preconditii:
- implicarea
autoritatiilor
locale;
- participarea cetatenilor;
• Riscuri: intarzieri in actiunile
directiei 2 care duc la degradarea
vestigiilor
si
monumentelor
naturale;
• Rezultate anticipate:
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-

Direcţia
strategică 4

obiective mediatizate;
traditii revitalizate;
evenimente si manifestari
reluate;

FACILITAREA DEZVOLTARII MEDIULUI
ECONOMIC LOCAL

Obiective specifice:
Infiintarea si dezvoltarea de activitati
O 4.1. Crearea cadrului favorivant economice care conduc la cresterea
atragerii de investitii
gradului de ocupare a cetatenilor este un
element esential pentru bunastarea
O 4.2. Dezvoltarea spiritului
populatiei. Principale activitati economice
antreprenorial local si stimularea pentru care exista potential in localitatea
meseriilor traditionale
Bucium sunt turismul, activitatile agricole si
zootehnice.
O 4.3. Dezvoltarea resurselor
Activitatile turistice la acest moment
umane
sunt aproape inexistente iar activitatile
agricole
se
deruleaza
cu
tehnici
rudimentare, neproductive, de aceea
cetatenii trebuie sprijiniti in atragerea de
finantari pentru dotarea, modernizarea si
dezvoltarea afacerilor.
De asemenea este necesara o
readaptare a fortei de munca la activitati
economice noi.
Resurse
necesare:
umane,
financiare;
• Preconditii:
- implicarea antreprenorilor;
- asiguararea
resurselor
pentru
cofinantare,
cheltuieli neeligibile, studii
si avize a antreprenorilor;
• Riscuri: Concurenta mare la rundele
finantare; Intarzierea finantarilor;
• Rezultate anticipate:
pe termen scurt:
- facilitati identificate;
•

Pag 56

PRIMĂRIA COMUNEI BUCIUM
CONSILIUL LOCAL BUCIUM
Planul strategic de dezvoltare socio-economica al comunei Bucium, jud. Alba
2015 - 2020

-

documentatii
intocmite,
depuse si selectate;
pe termen lung:
- investitii atrase;
- afaceri nou infiintate si
dezvoltate;

Direcţia
strategică 5

INFORMAREA, MOBILIZAREA SI
IMPLICAREA CETATENILOR IN
DEZVOLTARE LOCALA

Obiective specifice:
O 2.1. Imbunatatirea comunicarii
cu cetatenii
O 2.2. Planificare si derulare de
actiuni cu implicare civica

Dezvoltarea este pentru oameni si
se face prin oameni. Fara implicarea si
participarea cetatenilor o localitate nu
poate progresa. Trebuie facute eforturi
pentru antrenarea locuitorilor comunei
Bucium in procesul dezvoltarii, iar pentru
aceasta este necesara o comunicare
permanenta a autoritatilor locale cu
cetatenii, informarea si consultarea lor,
chiar antrenarea in procesul decizional.
Resurse
necesare:
umane,
logistice;
• Preconditii:
- implicare APL;
- participare cetateni;
• Riscuri: reprezentatitivitate redusa
a grupurilor vulnerabile;
• Rezultate anticipate:
pe termen scurt:
- actiuni de informate
planificate si organizate;
pe termen lung:
- societate civila activa;
- inscrierea intr-un GAL
•
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5. PLANUL DE ACTIUNE
PLANUL DE ACTIUNE 2015 -2020

Strategia

constituie

tabloul

general

al

problemelor

si

aspiratiilor

comunitatii,a prioritatilor acesteia, un tablou neutru in raport cu promisiunile si
orientarile politice, dar care trebuie sa constituie sursa principala a programelor
politice supuse electoratului, intrucat este intocmit de comunitate. Strategia
constituie carta de dezvoltare locala careia i se subscriu propunerile politice.
Acest document va asigura implicarea generala a actorilor locali, a
cetatenilor in elaborarea si implementarera planurilor de dezvoltare a localitatii
Bucium pe termen mediu si lung si a proiectelor pe termen mediu si scurt care
deriva din aceste planuri.
Experientele castigate in planificarea multianuala arată că este necesara
o strategie care sa orienteze eforturile actorilor locali (publici, private,
comunitatea in sine), resursele acestora catre un program prioritizat de
interventie pe termen scurt si mediu, pe baza unei viziuni si obiective de
dezvoltare pe termen lung.
Dezvoltarea locala se va baza pe aceste documente principale:
Strategia de dezvoltare
Planul multianual de investitii publice
Pe langa acestea, strategia va orienta programele sectoriale, ale
institutiilor si organizatiilor locale, va furniza informatiile necesare sectorului privat
si va implica pe reprezentantii acestuia in planificarea dezvoltarii economice
locale, va sigura fundamentarea solicitarilor de finatare pentru proiectele
prioritare.
Planul de acţiuni care urmează a fost realizat de către membrii CDSE
împreună cu specialiştii din cadrul Primăriei Bucium.
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CREAREA CAPACITATII LOCALE PENTRU GESTIONARE DE
PROIECTE/ PROGRAME SI ATRAGERE DE RESURSE
Proiecte locale
Pasii necesari
Termene de
Costuri
implementare Din
surse
locale

DS 1
Obiective specifice:

1,1,1

1,1

Diseminarea
informatiilor si
mobilizarea cetatenilor
spre atragerea de surse
de finantare

1,1,2

1,2,3

Intocmire portofoliu
informativ

Diseminarea
informatiilor

Sprijinirea
antreprenorilor locali

Surse de finantare
identificate
Portal informativ
alcatuit/ actualizat
Grupuri tinta
identificate
Intalniri tematice
programate
Meteriale
informative
pregatite
Intalniri informative
sustinute
Asistenta in
pregatirea
documentatiilor pt
accesarea
fondurilor

( RON)
Din
Total
surse
atrase

2015

500

0

500

2015-2020

1200

0

1200

2015

0

0

0

2016

600

0

600

2015-2020

4000

0

4000

2015-2020

2000

0

2000

2015-2020

1500

0

1500
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1,2,1

1,2

Planificarea resurselor
1,2,2
si elaborarea proiectelor

1,2,3

Planificare resurse

Elaborare proiecte

Implementare
proiecte

Prioritati
investionale stabilite
Documentatii
existente
inventariate
Necesar de
documentatii de
realizat elaborat
Documentatii
astualizate conform
legislatiei
Cereri de finantare
intocmite
Responsabil proiect
desemnat
Echipa de proiect
alcatuita

2015
2015

2015

2016

40000

40000

2015-2020

30000

30000

2000

2015-2020
2015-2020

Contracte semnate

2015-2020

Licitatii organizate
Proiecte derulate/
lucrari
supravegheate

2016-2020

2000

2016-2020

25000

0

25000
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Monitorizare
proiecte
Raportari si evaluari
periodice realizate
Monitorizari postimplementare
DS 1

Total

2016-2020

4000

0

4000

2016-2020

1600

0

1600

2016-2020

1600

0

1600
114 000
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DS 2
Obiective specifice:

2,1

Modernizarea
infrastructurii de
transport si asigurarea
accesului in toate satele
comunei Bucium

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURILOR SI ECHIPAREA
CORESPUNZATOARE A TERITORIULUI
Proiecte locale
Pasii necesari
Termene de
Costuri ( RON)
implementare Din
Din surse Total
surse
Atrase
locale
Inventar realizat
privind starea
drumurilor
2015
200
0
200
Prioritizare si
calendar de
modernizari
realizat
2016
200
0
200
Modernizarea
Asfaltare
drumurilor
Drumuri Valea
2,1,1
comunale
Sesii- Detunata
2015-2020
(asfaltare)
Studiu de
fezabilitate
realizat
2015
Proiect tehnic
realizat
2015
Lucrari
modernizare
executate
2016-2020 200 000 1 800 000 2 000 000
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2,1,2

Modernizare,
prietruire drumuri
comunale și

Asfaltare drum
Sat CerbuAnghelești
Studiu de
fezabilitate
realizat
Proiect tehnic
realizat
Lucrari
modernizare
executate
Asfaltare drum
Sat CerbuFerești
Studiu de
fezabilitate
realizat
Proiect tehnic
realizat
Lucrari
modernizare
executate
Pietruire
NegrileasaPoiana Narciselor

2015-2020
2015
2015
2016-2020

2 600 000

2 600 000

2 600 000

2 600 000

250 000

300 000

2015-2020
2015
2015
2016-2020
2015-2020

50 000
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vicinale

Pietruire DC 117
Muntari-Jurcuiesti
Pietruire DC147
Valea AbruzelBiseriani 5,4km
Pietruire DC 150
Ciuculesti

2015-2020
2015-2020

100 000
50 000

400 000
250 000

500 000
300 000

2015-2020

70 000

200 000

270 000

DC 127 Floresti

2015-2020

100 000

250 000

350 000

DV 1 Vâlcea
Pietruire DV3
Geamăna
DV4 Valea
Stâlnisorii- Vâlcoi
DV 5 Pârâul
Ciurtului- Vâlcoi
DV 6 BuiumContu
Pietruire DV 7 Sat
Izbita-Sat Magura
DV 8 Sat IzbitaPlai

2015-2020

50 000

150 000

200 000

2015-2020

70 000

150 000

220 000

2015-2020

100 000

250 000

350 000

2015-2020

80 000

180 000

260 000

2015-2020

90 000

180 000

270 000

2015-2020

100 000

2015-2020 80 000

200 000

300 000

150 000

230 000
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Asfaltare 0,3km,
DV9 Pietruire
Bucium-SatDogăresti
DV 10 Dealul
Jurchii
Pietruire DV13
Sat Cerbu-Valea
Poienii
DV14 Bucium
Sat- Gostat
Pietruire DV15
Sat Muntari-Sat
Bisericani
Pietruire DV16
Sat Valeni-Sat
Helesti
DV 17 Sat IzbitaVâlcoi
DV18 Sat Cerbu –
Valea Bozului
DV19 Sat
Izbicoara –Valea
Negrilesii

2015-2020 100 000

200 000

300 000

2015-2020 30 000

70 000

100 000

2015-2020 30 000

80 000

110 000

2015-2020 20 000

40 000

60 000

2015-2020 100 000

250 000

350 000

2015-2020 90 000

210 000

300 000

2015-2020 50 000

150 000

250 000

2015-2020 60 000

100 000

160 000

2015-2020 100 000

250 000

350 000
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DV 20 Sat
Izbicioara-Drumul
Negrilesii
DV 21 Drumul
Mogosului-Poiana
Narciselor
DV 22 Pârâul
Bisericii-Butură
DV23 Sat Valea
Sesii-Sat
Jurcuiesti
DV24 Sat Valea
Abruzel- Sat
Jurcuiesti
DV25 Sat ValeniSat Bisericani
DV26 Sat
Coleseni-Sat
Magura
DV27 Sat
Lupulesti-Sat
Valea Alba
DV28 Sat Valea
Alba- Graul Bun

2015-2020 70 000

150 000

220 000

2015-2020 50 000

100 000

150 000

2015-2020 60 000

120 000

180 000

2015-2020 150 000

250 000

400 000

2015-2020 150 000

300 000

450 000

2015-2020 200 000

350 000

550 000

2015-2020 100 000

250 000

350 000

2015-2020 150 000

200 000

350 000

2015-2020 80 000

120 000

200 000
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2,2

2.3

Asigurarea localitatii cu
retelele de utilitati
necesare

Modernizarea dotarilor
edilitare

DV29 Sat Valea
Cerbului-Bordei
Studiu de
fezabilitate
realizat
Realizare retea de Proiect tehnic
alimentare cu apa realizat
2,2,1
Sat Bucium-Bucium
Retea alimentare
Cerbu
cu apa realizata
Statie de tratare a
apei montata
Studiu de
fezabilitate
realizat
Proiect tehnic
Realizare reatea realizat
2,2,2
canalizare
Retea canalizare
realizata
Statie de epurare
a apelor uzate
montata
2,3,1

Consuruire bloc
ANL, 8 apartmente

Identificarea
locatiei

2015-2020

150 000

250 000

400 000

200 000

500 000

700 000

150 000

300 000

450 000

2015
2015
2016
2016-2020
2015
2015
2019

2020

2015
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2,3,2

2.4

Infiintarea si dezvoltarea
serviciilor publice
eficiente
DS 2

2,3,3

Construire centru
multicultural

Dotare camine
culturale

TOTAL

Surse de finantare
atrase
Bloc ANL
construit
Identificare locatie
amplasament
centrului
multicultural
Surse de finantare
atrase
Centru
malticultural
construit
Centru
multicultural dotat
Necesar de dotari
pentru activitatile
culturale
Surse de finantare
atrase
Achizitie dotari

2015-2018
2017-2020

2015
2016
2016-2019
2020

150 000

250 000

400 000

20 000

40 000

60 000

2015
2005-2016
2020

30 000

60 000

90 000
17 680 400
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MEDIATIZAREA SI PROMOVAREA POTENTIALULUI
LOCALITATII
Proiecte locale
Pasii necesari
Termene de
Costuri
implementare Din
surse
locale

DS 3
Obiective specifice:

3,1

Mediatizarea
potentialului turistic si
istoric al localitatii
Bucium

3,1,1

Mediatizare
obiective turistice

Obiective turistice
(Detunatele,
Negruleasa, cladiri
de patrimoniu) si
zone cu potential
mediatizate
- postare web
- operatori
specializati
- publicitate prin
album foto
Marcare obiective
turistice
Centru de
informare turistica
si muzeu infiintat

2015
2015

( RON)
Din
surse
Atrase

Total

4500

4500

2016

350

350

2017

15000

2015
2015

40 000

55000
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Prezentare pe siteul localitatii a
traditiilor si
produselor
Mediatizare traditii si traditionale
3,1,2
port popular
Materiale de
prezentare locale
Participare la
targuri si expozitii

3,2

3,3

Conservarea si
mediatizarea
patrimoniului local

Dezvoltarea si
mediatizarea traditiilor
si obiceiurilor locale

3,2,1

3,3,1

Reabilitare si
conservare cladiri
de patrimoniu

Relansarea
manifestarilor
culturale traditionale

Identificare,
inventariere si
evaluare cladiri de
patrimoniu
Strategie de
conservare stabilita
Identificare/
alocare resurse
pentru reabilitare
Calendar
manifetari
traditionale realizat
Surse de finantare
identificate

2015

450

450

2016

2000

2000

2015-2020

4500

2015

1000

1000

3000

3000

4500

9000

2015

2015-2019

2015
2015
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3,3,2

3,3,3

DS 3

Organizarea
manifestarii ”La
Poalele Detunatei”

Dezvoltarea
activitatilor culturale
traditionale locale

TOTAL

Modalitati de
mediatizare
stabilite
Minim 2
manifestari
organizate anual
Data eveniment
stabilita
Plan eveniment
realizat

2015

5000

2015-2020

6500

Invitatii transmise

2015-2020

1000

Eveniment realizat
Echipa de dansuri
reorganizata
Proiect al CL
pentru sustinerea
activitatii elaborat
Coordonator
cooptat
Participare la
evenimente
culturale si
concursuri

2015-2020

5000

2015

2000

5000
6500

13000

2009
2009
1000
50000

55000
2000

2016
2015

2015-2020

0

12000

12000
163 300
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DS 4
Obiective specifice:

FACILITAREA DEZVOLTARII MEDIULUI ECONOMIC LOCAL
Actiuni/ Proiecte locale
Pasii intreprinsi Termene de
Costuri
implementare Din
surse
locale

4,1,1

4,1

Facilitati identificate
pentru investiile care
valorifica potentialul
local (turistic,
ecologic)

Crearea cadrului
favorivant atragerii de
investitii
4,1,2

Inventariere si
mediatizare resurse
locale

Proiect de
dezbatere initiat
in vederea
acordarii de
facilitati
Facilitati
dezbatute si
aprobate in CL
Resurse naturale
inventariate,
cantitati, numar,
caracteristici
Potential de forta
de munca
mediatizat
Resurse locale
prezentate pe
site-ul localitatii

( RON)
Din
surse
Atrase

Total

2015
2015

2015

2015-2020

200

200

2015

2500

2500
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Realizare
materiale
promotionale de
prezentare
Creare areal turistic
4,1,3 cu toate dotarile
necesare

4,2

Dezvoltarea spiritului
antreprenorial local si
stimularea meseriilor
traditionale

4,2,1

4,2,2

Mobilizarea
persoanelor cu
initiativa
antreprenoriala

Incurajare si
sustinere mestesugari

Amenajare acces
Amenajare partie
schi
Antreprenori
identificati
Intalniri tematice
organizate pentru
mediatizarea
programelor de
finantare
Asistenta
permanenta
acordata pentru
accesarea
finantarilor
Certificarea
meseriilor locale

2016-2020

9 000

9 000

2016
2017

20000 200000 220000

2016

2015-2020

1500

1500

2015-2020

1000

1000

2015-2020

4500

4500
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locali

4,3

Dezvoltarea resurselor
umane

Promovarea
meseriilor si
produselor
traditionale
Facilitati acordate
mestesugarilor
Facilitarea
participarii la
targuri si expozitii
Materiale de
Mediatizarea
prezentare
progamelor de
4,2,3
distribuite
finantare adresate
Intalniri tematice
IMM-urilor;
organizate
Necesitati de
instruire
identificate
(meserii)
Organizare de instruiri Cursuri
si seminarii pentru
organizate
4,3,1
dezvoltarea resurselor
Turism
umane
Agroturism
Servicii
Alimentatie
publica

2015-2020

3000

7000

10000

2015-2020

4000

2015-2020

4000

5000

9000

2015-2020

200

0

200

2015-2020

1500

0

1500

50000

58000

4000

2015

2015-2020

8000
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Meserii
traditionale
DS 4

TOTAL
INFORMAREA, MOBILIZAREA SI IMPLICAREA CETATENILOR IN
DEZVOLTARE LOCALA
Proiecte locale
Pasii necesari
Termene de
Costuri
implementare Din
surse
locale

DS 5
Obiective specifice:

5,1

Imbunatatirea
comunicarii cu
cetatenii

Planificare si derulare
5,2 de actiuni cu implicare
civica

5,1,1

5,2,1

5,2,2

Infiintare puncte
de informare
pentru cetateni

Organizare de
adunari pentru
informarea
cetatenilor
Mediatizare
exemple de buna
practica din alte

Locatii puncte
informare stabilite
Portal informativ
alcatuit
Regulament de
functionare elaborat
Calendar cu intilniri
cetatenesti alcatuit
Intalniri planificate in
sate si grupuri de sate
Dezbateri privind
probleme comunitatii
Experiente prezentate
in comunitati

321 400
( RON)
Din
Total
surse
atrase

2015
2015-2020

10000

10000

2015-2020

3500

3500

2015-2020

1500

1500

2015-2020

250

250

2016
2015
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comunitati

5,2,3

5,2,4

Informare/
mobilizare cu
scopul cresterii
spiritului asociativ
si participarii
comune

Parteneriate
realizate cu alte
organizatii publice
si private

Initierea/continuarea
unor intalniri/discutii
referitoare la evolutia
proiectelor locale
Identificarea
obiectivelor comune,
oportunitati de
parteneriate/colaborare
Initierea unor actiuni cu
participare comunitara
Identificare obiective
pentru care vor fi
propuse parteneriate
Oferte de asociere
realizate
Oferte mediatizate
Parteneriate realizate

DS 5

TOTAL

2015-2020

500

500

2015-2020

250

250

2015-2020

6000

60000 66000

2016
2016

200
200

200
200

2016-2020

500

500
82 900

2016
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5.1. Bugetul planului de implementare

Directia

Resurse locale

Resurse atrase

Total (lei)

CREAREA CAPACITATII
LOCALE PENTRU
GESTIONARE DE
PROIECTE/ PROGRAME

114 000

0

114 000

3 480 400

14 200 000

17 680 400

62 300

111 000

163 300

59 400

262 000

321 400

22 900

60 000

82 900

5540380

22750810

18 040 600

SI ATRAGERE DE
RESURSE
MODERNIZAREA
INFRASTRUCTURILOR
SI ECHIPAREA
CORESPUNZATOARE A
TERITORIULUI
MEDIATIZAREA SI
PROMOVAREA
POTENTIALULUI
LOCALITATII
FACILITAREA
DEZVOLTARII MEDIULUI
ECONOMIC LOCAL
INFORMAREA,
MOBILIZAREA SI
IMPLICAREA
CETATENILOR IN
DEZVOLTARE LOCALA
TOTAL
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Factorul de
decizie

Care sunt
Ce facem pentru a
Ce se va întâmpla
aşteptările
îndeplinii aşteptările dacă aşteptările
factorului de decizie factorului de decizie acestuia nu sunt
îndeplinite

Autoritatea
Publica Locala

- Realizarea
planului de
dezvoltare
strategică
- Dezvoltarea
durabilă a localităţii

AGENŢI
ECONOMICI

- Promovarea
imaginii firmei
- Accesarea de
fonduri, finanţări,
dezvoltare şi
prosperitate

ORGANIZAŢII
NON
GUVERNAME
NTALE
(ONG)

- Promovarea
obiectivelor
acestora,

- Respectarea
strategiei elaborate,
oferirea de
informaţii periodice
despre stadiul
acţiunii
- Implicare activă
- Informări despre
proiecte, programe
de finanţare
- Cooperare în
realizarea
proiectelor
- Publicitate
- Armonizare
interese ONG /
comunitate, discutii
analize, solicitarea
implicarii si deciziei

- Nu va participa din
punct de vedere
financiar

În ce mod ne
Care sunt
influenţează
aşteptările noastre
factorul de decizie faţă de factorul de
decizie analizat

- In mod esenţial.
Fără contribuţia
financiară /
materială a
acestuia nu se
pot îndeplini
obiectivele
- Nu va participa din
- Contribuţia
punct de vedere
financiară a
financiar
acestora
- Nu se va implica ;
influenţează
va pune în pericol
amploarea
realizarea unuia / mai acţiunilor
multor proiecte
- Neimplicare în
- Indirect
accesarea unor
finanţări specifice
- Riscul nerealizării
impactului dorit

- Transparenţă
- Susţinere
materială /
financiară
- Cooperare

Importanţa
lui pentru
succesul
proiectului
puţin – 1
important –
2
f import. - 3
3

- Cooperare

2

- O buna colaborare

1
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asupra unor grupuri
ţintă specifice
- Solicitarea
- Nu ne va ajuta in
sprijinului ori de cite dezvoltarea spiritului
ori e necesar
civic al cetăţeanului
- Implicare activă.
-Comunicare si
Generatia tinara
informare
neimplicata
permanenta

BISERICA

- O buna
convieţuire a
oamenilor

- La nivelul
mentalităţi
grupului ţintă

- O buna implicare
in viaţa comunităţii

3

INSTITUŢII LE
DE
ÎNVĂŢĂMÂNT

- Sa promoveze si
sa educe tinerii in
spiritul competiţiei
si al implicării in
viata societăţii civile

- In mod esenţial.
- Implicarea
acestui factor
conduce la
reuşită

- Implicare activa in
dezvoltarea imaginii
comunei
Conştientizare /
implicarea directă a
tinerilor – beneficiari
direcţi ai dezvoltării
durabile
- O colaborare
fructuoasă

3

MASS - MEDIA

- Sa se realizeze o
campanie
transparenta,
ampla si realista,
pe termen lung cu
rezultate
cuantificabile

- Ne îndeplinim
strategia
mediatizând fiecare
acţiune pe care o
desfăşuram, facem
publice planurile
strategice

- Riscul unei imagini
deformate a
procesului de
dezvoltare durabilă
- Neimplicare activă
a grupurilor ţintă,
datorată lipsei
comunicării

- In mod esenţial
deoarece el este
cel care
influenţează in
modul cel mai
sigur si amplu
grupul ţintă.

CONSILIUL
JUDEŢEAN
ALBA

- Dezvoltarea
durabilă a zonei

- Implicare,
informare,
consultare

- Întârzieri în
realizarea unor
proiecte

- Direct

- Acordare de avize,
aprobări
- Implicare

3

3
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INSTITUTIA
PREFECTULUI
ALBA
AGENŢIA
JUDEŢEANĂ
DE OCUPARE
A FORŢEI DE
MUNCĂ
DIRECŢIA DE
MUNCĂ,
SOLIDARITAT
E SOCIALĂ ŞI
A FAMILIEI

- Dezvoltarea
durabilă a zonei

- Extinderea
serviciilor sociale

DIRECTIA
JUDETEANA
DE CULTURA

-Organizarea
manifestarilor si
evenimentelor
culturale,
conservarea
patrimonioului si
traditiilor locale

- Ocuparea forţei
de muncă

permanenta
- Solicitarea
sprijinului pentru
proiecte locale
Consultare si
informare
permanenta
- Informare /
consultare

financiară

Sustinere insuficienta Indirect

Sustinerea si
promovarea zonei

2

- Îngreunarea
procesului de
ocupare a forţei de
muncă disponibile

- Indirect

- Transparenţă
- Furnizare de
informaţii

2

- Promovare
proiecte de interes
social

- Neimplicare

- Direct

- Sprijin / cooperare

2

-Parteneriate si
actiuni comune;

- Neimplicare

- Indirect

- Sprijin /
colaborare

2
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7. Cum utilizam planul elaborat
`Pe langa faptul ca este un instrument de programare foarte bun, contine
aproape toate elementele necesare scrierii unui proiect.

FISA DE PROIECT

TITLUL PROIECTULUI

DOMENIUL ACOPERIT DE PROIECT

LOCALIZAREA PROIECTULUI

DURATA PROIECTULUI

Beneficiarul proiectului
(aplicant)/parteneri, daca e cazul
Entitatea responsabila cu
implementarea proiectului
Obiectivul proiectului

Context

Obiectiv de realizat din planul strategic

Domeniu/ obiectiv al programului de
finantare
Bucium

Cum rezulta din graficul Gantt

Grupul tinta
Analiza factorilor de decizie
Aplicant ( APL, ONG, etc)

Obiectiv din planul strategic (nivel II)

Se regaseste in profilul comunitatii
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Scopul proiectului
Rezultate anticipate

Indeplinirea directiei strategice in care
se incadreaza obiectivul
Pasii realizati in planul de actiune
Activitatile din planul de actiune

Activitati previzionate a se realiza
RESURSE FINANCIARE

RESURSE LOGISTICE
Beneficiari directi
Beneficiari indirecti
Sustenabilitatea proiectului

Bugete estimate in planul de actiune +
studii de fezabilitate, devize, etc.
Dotari si echipamente necesare
implementarii
Pentru cine facem?
Cine mai beneficiaza?
Cum vor fi intretinute si dezvoltate
rezultatele proiectui (se pot regasi si in
planul de actiuni)

Indicatori de rezultat

Cit de mult am realizat?

Indicatori de impact

Cit de bine?

Riscuri
Preconditii

Analiza SWOT – Amenintari, Puncte
slabe
Analiza SWOT – Puncte tari,
Oportunitati
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Elaborat in perioada iulie – octombrie 2015 cu participarea liderilor locali si prin
consultarea comunitatilor.

Profil comunitar realizat de : Liliana Duna
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