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dEALU FRUMOs
CETATEA și 
CAsELE sĂsEșTI 

Dealu Frumos – județul Sibiu
Biserica fortificată sec.xiii 
și arhitectură vernaculară 

cu valoare ambientală. 

www.propatrimonio.org

A fost organizat` o [coal` de var` în cadrul c`reia copiii au fost 

implica]i în mod direct în activit`]i legate de monumentele locale. 

Copiii au primit caiete de desen, pensule [i acuarele [i au fost 

îndruma]i s` identifice în casa lor, în comun` [i în zonele limitrofe 

obiecte cu valoare de patrimoniu, pe care s` le deseneze în timpul 

vacan]ei. |n septembrie, când a început [coala, profesorii au 

colectat desenele [i, în prezen]a copiilor, doi profesori de la Uni-

versitatea de Arhitectur` [i Urbanism au selectat cele mai reu[ite 

lucr`ri. Au fost oferite premii, c`r]i [i dulciuri [i o excursie pentru 

to]i participan]ii. În dou` zile, cu autocarul, au vizitat, mul]i pentru 

prima dat`, monumente valoroase din Sighi[oara, Media[ [i Sibiu. 

La Sibiu a fost organizata [i o expozi]ie cu toate desenele, înr`mate 

[i panotate de c`tre voluntarii implica]i în proiect.

Dealu Frumos este unul din multele sate săsești din 
podișul Transilvaniei, care poartă puternic amprenta 
fondatorilor săi saxoni. Biserica fortificată și atâtea case 
vorbesc despre viața trecută a acestei „cetăți”, menționată 
prima dată în 1280. Între multele sate surori, părăsite 
după anii ‘90 de fii lor, Dealu Frumos s-a bucurat totuși 
de o atenție aparte. Începând cu anul 2003 Universitatea 
Națională de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din 
București, preia cetatea și căminul cultural, transfor-
mându-le în Centrul de Studii în arhitectură vernaculară, 
locație pentru întruniri și practici studențești. De atunci 
s-a investit mult în renovări și restaurări și s-au derulat 
proiecte de salvare și promovare a patrimoniului lo-
cal. Unul dintre acestea, DECIDE, s-a desfășurat în anii 
2005-2006 sub egida Pro Patrimonio și a implicat în 
acțiuni și copiii satului, în mare parte de etnie rromă.  
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Prin ac]iunile [colii de var`, 

copiii au con[tientizat m`re]ia 

[i bog`]ia unei istorii, str`in` 

de cei mai mul]i dintre ei. Au 

în]eles c` satul, care le apar]ine 

ast`zi, trebuie îngrijit [i prote-

jat, ca o comoar` primit`. Prin 

implicarea copiilor, s-a ]intit 

[i spre cre[terea gradului de 

cunoa[tere [i apreciere a  patri-

moniului  local de c`tre familiile 

lor [i s`teni în general.

Situa]ia Dealului Frumos este, 

cum spuneam, într-o anume 

m`sur`, fericit`. R`mân multe 

sate s`se[ti, în care patrimo-

niul se degradeaz` v`zând cu 

ochii [i unde astfel de ini]iative 

ar putea ]ine în via]` m`car 

speran]a. � m.l.


