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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020
1. Mesajul președintelui
Prezentul nu e decât stratificarea, suprapunerea umbrelor de trecut, a fâșiilor narative, a decupajelor
ce rămân. Umbra trecutului e mereu fantomatică, ea spectralizează prezența, ne transformă în spectre.
(Derrida)
Asociația Culturală „Vernacular” s-a înființat în toamna anului 2019, însă activitatea membrilor ei
fondatori în domeniul patrimoniului cultural material și imaterial e mai veche. Coalizarea eforturilor întro formulă oficială s-a întâmplat firesc, organic, cu ocazia Expoziției itinerante a Ambulanței pentru
Monumente în Municipiul Arad, în luna ianuarie 2019. Ne-am dat seama, probabil, de nevoia general
resimțită, dar prea puțin conștientizată, de a ne cunoaște, conserva și perpetua moștenirea culturală și
am înțeles că nou nu neagă, prin definiție, ceea ce există deja. Poate că acel nou care înseamnă evoluție,
progres, modern, este înrădăcinat în și condiționat de definirea corectă și holistică a lui acum. Această
nevoie este una reală, lucru confirmat de faptul că astăzi, Asociația Culturală Vernacular există încă și
evoluează atât din prisma acțiunilor pe care le întreprinde, dar mai ales prin numărul în creștere de
membri și susținători, nu doar specialiști în domeniul arhitecturii, restaurării și conservării, ci pasionați
din diverse domenii și oameni ai locului. Credem că tocmai această diversitate ne definește și ne ajută să
ne înțelege mai bine atât pe noi înșine, cât și importanța moștenirii noastre culturale.
„Patrimoniul cultural aparține oamenilor care l-au moștenit
și ei trebuie să fie ajutați să-l înțeleagă și să-l prețuiască.”
(Oberlander-Târnoveanu)
Preș. Maria Tămășan
Arad, ianuarie 2021

2. ASOCIAȚIA CULTURALĂ VERNACULAR
a. Viziune
Participare activă la prezervarea patrimoniului arhitectural și construit prin
implicare, responsabilitate și voluntariat.
b. Misiune
Promovarea și punerea în valoare a patrimoniului arhitectural construit prin
execuția unor lucrări de reparație/punere în siguranță/conservare sau restaurare a
clădirilor istorice cu valoare culturală, pe baza unor proiecte care stimulează
conștientizarea populației, participarea sau susținerea publică, educația și formarea
profesională a viitorilor specialiști și meșteșugari și implicarea voluntarilor.
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c. Obiective
1. Protejarea și prezervarea patrimoniului construit prin acțiuni de intervenție de punere în
siguranță, prezervare, conservare sau restaurare;
2. Inventarierea elementelor de patrimoniu construit care necesită acțiuni de intervenție și
promovarea unor proiecte care să permită salvarea și punerea în valoare a acestora;
3. Conștientizarea publicului larg cu privire la rolul și importanța patrimoniului cultural construit
pentru comunitate, a necesității de a contribui la păstrarea acestuia. Cultivarea sentimentului
de apartenență și identitate a cetățenilor la valorile locale, creșterea respectului și aprecierii
pentru ceea ce s-a moștenit;
4. Creșterea implicării cetățenilor, pe baza de voluntariat în acțiunile de protecție și prezervare
a patrimoniului cultural construit;
5. Întărirea cooperării și colaborări cu instituții ale statului alte asociații și fundații cu aceleași
preocupări;
6. Propunerea unor soluții arhitecturale în legătură cu patrimoniul cultural construit
7. Educarea și formarea profesională a viitorilor specialiști și meșteșugari;
8. Promovarea turismului prin refolosirea inovativă și adaptativă a patrimoniului.

3. Rezultate 2020
a. Intervenții
Asociația Culturală Vernacular și-a propus și a realizat în anul 2020 trei acțiuni de
intervenție la monumente și obiective de pe raza județului Arad dintre care două în cadrul
proiectului național Ambulanța pentru Monumente iar unul din programul propriu de activități.
Principalele intervenții din anul 2020 au fost

1) Intervenție pentru punere în siguranță a serelor castelului Mocioni de
la Bulci
Serele de la Bulci reprezintă un monument de categorie B care impresionează prin
frumusețea sa de influență barocă. Au fost un element important
Parteneri
În vederea implementării acestui proiect Asociația a semnat parteneriate cu Consiliul și
Primăria Municipiului Arad, Consiliul Local și Primăria Bata, Inspectoratul Județean pentru
Situații de Urgență Arad, Asociația Monumentum, asociații ale arboriștilor din Arges, asociații ale
horticultorilor din Timișoara.
Durata proiectului
Proiectul de punere în siguranță a serelor de la Bulci a durat 6 zile și s-a derulat în
perioada iulie 2020.
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Implementarea proiectului a presupus:
− Curățarea vegetației invazive din seră și zona înconjurătoare și realizarea unei zone
de protecție de 10 metri;
− Tăierea arborilor care au crescut în seră și imediata vecinătate și protejarea
ansamblului serei de distrugere prin căderea acestora;
− Testarea specimenelor lemnoase din imediata apropiere a serei cu rezistograful și
inventarierea acestora;
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−

Selectarea manuală și depozitarea în condiții de siguranță a materialelor de
construcție valoroase dislocate din corpul inițial al serei și identificate în perimetrul
de desfășurare a acțiunii.
− Extragerea și depozitarea deșeurilor și a materialelor vegetale și minerale
nevalororase.
− Realizarea măsurătorilor pentru întocmirea releveului clădirii.
La terminarea proiectului Asociația a înaintat un raport Primăriei Municipiului Arad în
care au fost formulate și propuneri cu privire la strategia viitoare de conservare a monumentului
dar și lucrările de mentenanță absolut necesare pentru ca fenomenul să nu se repete.
Activitatea voluntarilor
Pentru implementarea acestui proiect Asociația a solicitat sprijinul a peste 7 voluntari în
medie pe zi. Din totalul de 27 voluntari 7 au fost arhitecți, 5 studenți la arhitectură, 2 arboriști,
1 istoric de artă, 1 designer, 1 grafician, 2 peisagiști, 1 economist, 1 inginer de sunet, 1 arheolog,
2 IT-iști, 1 pensionar și 2 antreprenori.
Bugetul proiectului
Bugetul alocat a fost cheltuit în proporție de 100%.
Bugetul a fost realizat din 80% donații 20% sponsorizări.

2) Proiectul de conservare activă a monumentelor funerare din curtea
Bisericii Catolice de la Bulci
Cele cinci cruci din piatră ale preoților înmormântați în jurul bisericii Romano-Catolice cu
hramul „Ridicarea cu trupul și sufletul la Cer a Preacuratei Fecioarei Maria” din Bulci, datate în
secolele XVIII-XIX, sunt reprezentative în primul rând prin maniera în care sunt realizate, decorul
reflectând importanța defuncților pe care îi reprezintă. Conservarea și restaurarea unor astfel de
monumente este un proces extrem de amplu iar tratamentul de biocidare, imperios necesar în cele
mai multe dintre cazuri, este o etapă iminentă și care implică coroborarea acesteia cu procesul de
curățare, care de cele mai multe ori este dificil și diferit în funcție de depunerile existente la suprafața
materialului litic cât și în profunzimea acestuia.
Parteneri
Implementarea proiectului a fost posibilă pe baza parteneriatelor pe care Asociația le-a
avut cu Consiliul Local și Primăria Bata, Parohia Romano-Catolică Ridicarea Cu Trupul Și Sufletul
La Cer A Preacuratei Fecioara Maria, Expert restaurator Sidonia Olea.
Durata proiectului
Proiectul s-a derulat pe durata unei zile în data de ...
Implementarea proiectului
− Curățarea vegetației invazive de pe monumentele de piatră - fizică prin acțiuni
mecanice, prin acțiune chimică;
− Tăierea arboretului crescut în apropiere și la limita de protecție a monumentelor
funerare, punând în pericol starea acestora
− Realizarea înregistrărilor pentru întocmirea releveului clădirii
Raportul privind rezultatele acțiunilor a fost înaintat partenerilor.
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Activitatea voluntarilor
La activitățile din cadrul acestui proiect au participat
un număr de 6 voluntari dintre care 3 din rândul Asociației și
4 care au semnat contracte de voluntariat.
Bugetul Proiectului
Proiectul a beneficiat de un buget de 1.000 lei din care
700 lei a reprezentat plata serviciilor de specialitate, 200 de
lei cheltuieli pentru asigurarea hranei și 100 lei cheltuieli de
transport.

Bugetul proiectului
100
200
700

Specialist

Hrana

Transport

3) Punere în siguranță a Bisericii de lemn – satul Ionești, comuna Hălmagiu
Intervenția de urgență la învelitoarea altarului Bisericii de lemn „Sf. Mare Mucenic
Gheorghe” din satul Ionești comuna Hălmagiu a avut ca scop punerea în siguranță a altarului
bisericii afectat sau distrus de precipitații și trecerea timpului prin înlocuirea în totalitate a
draniței pe o suprafață de aproximativ 40 metri pătrați, verificarea stării învelitoare a întregii
biserici și propunerea unor acțiuni viitoare de intervenție dacă acest lucru este necesar.
Biserica de lemn de la Ionești este atestată documentar din anul ....
Parteneri
Pentru realizarea proiectului Asociația a semnat protocoale de colaborare cu: Parohia
Ionești, prin Preotul Roman Cosmin-Florin, Primăria Hălmagiu, Inspectoratul pentru Situații de
Urgență ”Vasile Goldiș” al Județului Arad, Asociația Monumentum, The Prince's Foundation,
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Durata proiectului
Proiectul s-a derulat pe durata a 20 de zile în perioada 02-22 noiembrie 2020.
Implementarea proiectului
− Realizarea proiectului și obținerea avizelor și autorizațiilor necesare de la Primăria
Hălmagiu, Direcția Județeană de Cultură,
− Demontarea învelitorii degradate, pregătirea infrastructurii pentru noua
învelitoare; înlocuirea unor căpriori;
− Pregătirea draniței în vederea montării
− Montarea unei noi învelitori;
− Înlocuirea învelitorii degradate a coamei cu una nouă;
− Confecționarea botului de rață la parte din dranița folosită;
Activitatea voluntarilor
La activitatea de intervenție au participat un număr de 7 voluntari cu o medie de 4
voluntari pe zi. Din aceștia 5 au semnat contracte cu Asociația iar 2 au fost membrii ai Asociației.
Bugetul proiectului
Bugetul alocat a fost cheltuit în proporție de 100%.
Bugetul a fost realizat din 80% contribuție a beneficiarului și 20% donații.
−
−
−
−
−

Cheltuieli de proiectare, avizare, autorizare;
Cheltuieli cu achiziționare draniței
Cheltuieli cu materiale, unelte,
Cheltuieli de transport
Cheltuieli cu forța de muncă

b. Acțiuni în cooperare
1) Voluntari care au fost la alte proiecte
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În anul 2020 un număr de doar doi membrii ai Asociației au participat la alte intervenții
din cadrul proiectului național Ambulanța pentru Monumente în satul Porț, județul Sălaj pentru
punerea în siguranță a bisericii de lemn și un voluntar în Costești, județul pentru punerea în
siguranță a ansamblului istoric al cetății dacice.

2) Activități de parteneriat
În anul 2020 Asociația protocoale de colaborare și parteneriate, în general cu entitățile
cu care a derulat în comun acțiunile de intervenție și cu alte asociații:
- Consiliul Local și Primăria Municipiului Arad;
- Consiliul Local și Primăria Comunei Bata;
- Biserica Romano-Catolice cu hramul „Ridicarea cu trupul și sufletul la Cer a Preacuratei
Fecioarei Maria” din Bulci;
- Complexul Muzeal Arad
- Asociația Citizenit

Alți parteneri:

3) Activități educative și culturale
Pe timpul acțiunilor de intervenție au fost organizate schimburi de experiențe,
prezentări-colocvii și vizite la meșteri locali, muzee, obiective turistice.
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