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Aprob, 

Prim-ministru 

Dacian Julien CIOLOȘ 

 

 

MEMORANDUM 

privind administrarea participativă în cadrul proiectului-pilot 

Managementul integrat al sitului UNESCO Sighișoara 

în contextul peisajului teritorial cultural și natural 

 

 

De la:  

Corina ȘUTEU 

Ministrul Culturii 

 

Avizat: 

Costin Grigore BORC 

Viceprim-ministru, Ministrul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri 

 

Vasile DÎNCU 

Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

 

Sorin BUȘE 

Ministrul Transporturilor 
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Lazăr COMĂNESCU 

Ministrul Afacerilor Externe 

 

Cristina PAȘCA PALMER 

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

 

Dragoș PÂSLARU 

Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 

 

Mircea DUMITRU 

Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice 

 

 

 

Subiect: Implementarea proiectului-pilot de management integrat al sitului UNESCO 
Sighișoara în contextul peisajului teritorial cultural și natural 

 

În România, Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013–

2020–2030 preia evoluțiile generale înregistrate la nivel internațional și european cu 
referire la protejarea patrimoniului. Pe de altă parte Strategia de Dezvoltare Teritorială a 
României consideră patrimoniul cultural și natural ca una dintre bazele fundamentale ale 
dezvoltării durabile și stabilește ca obiectiv strategic protejarea, dezvoltarea și valorificarea 
patrimoniului natural și cultural.  

În acest context mai larg, Ministerul Culturii își retrasează viziunea față de modul în care 
sunt gândite și aplicate în teren politicile, programele și planurile de protecția patrimoniului 
și de restaurare. În aceast demers general se înscrie acest memorandum, precum și 
Tezele Codului Patrimoniului Cultural, conform cărora patrimoniul cultural este pus în 
centrul proceselor economice, sociale sau educative, prin modernizarea legislației și a 
practicilor administrative ce decurg din acestea. 

Reorientarea politicilor de patrimoniu ale Ministerului Culturii este ilustrată și de Strategia 

pentru cultură și patrimoniu național 2016-2020, conform căreia Sighișoara este una 
dintre cele trei locatii pentru care se prevede realizarea de studii-pilot aplicate în 
teren de identificare și evaluare a peisajelor culturale în vederea realizării unei 
metodologii integrate de protecție a patrimoniului cultural și natural, a celui material 
și imaterial ca expresie a culturii tradiționale în peisaj. 
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Caracteristici ale patrimoniului cultural al Sighișoarei și ale peisajului cultural și 
natural 

• Sit UNESCO în care patrimoniul este în pericol; 

• Patrimoniu UNESCO, locuit, cu activități sociale și economice ce au impact 
continuu asupra economiei locale și asupra imaginii sitului UNESCO; 

• Patrimoniu natural și cultural natural: rezervația „Stejarii multiseculari Rezervația 
Breite”, râul Târnava Mare, lacul “Șercheș” și împrejurimile lui; 

• Localitate divizată de drumul european E60 cu impact asupra sitului UNESCO, în 
contextul contemporan de abordare a mobilității urbane durabile. 

 

Stadiul de conservare al patrimoniului 

Raportul privind stadiul de conservare al sitului înscris în Lista Patrimoniului Mondial 
UNESCO evidențiază urmatoarele probleme: 

• Lipsa planului de gestiune al sitului; 

• Lipsa monitorizării lucrărilor de infrastructură din orașul de jos; 

• Lipsa monitorizării lucrărilor de reabilitare a clădirilor publice și private în centrul 
istoric și în zonele protejate; 

• Lipsa unei strategii care să integreze și să armonizeze sustenabilitatea 
patrimoniului cultural și cultural-natural cu dezvoltarea socio-economică a orașului. 
 

 

I. OBIECTIVELE PROIECTULUI 

Asigurarea sustenabilității peisajului cultural  

Lipsa unei legislații coerente în ceea ce privește peisajul și patrimoniul cultural-natural, 
precum și în ceea ce privește obligațiile autorităților locale (inclusiv custozii, în cazul în 
care vorbim de arii protejate) a dus la deteriorarea accelerate a unor elemente de peisaj 
cu valori de patrimoniu cultural, istoric și ecologic unice. Rezervația Breite de lângă 
Sighișoara este un caz tipic de peisaj cultural cu înalte valori naturale care necesită o 
astfel de recunoaștere. Este necesară formarea unui consiliu consultativ având la bază 
instituții competente, pentru a asigura sustenabilitatea acestui peisaj prin intervenții de 
management. 

 

Asigurarea coeziunii teritoriale 

Satele din jurul Sighișoarei sunt în relații de interdependeță cu orașul, fie prin navetă la 
locul de muncă, aprovizionare de produse locale sau prin trasee turistice etc. Aceste relații 
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aproape că nu sunt conștientizate la nivel local și drept urmare nu sunt integrate nici în 
planificarea urbană. 

Relațiile intercomunitare, studierea, vizualizarea și planificarea teritorială intercomunitară 
sunt obiective care pot fi testate în cazul Sighișoarei, de la un plan comun de mobilitate 
teritorială, îmbunătățind astfel naveta și turismul din zonă, până la planul local de peisaj 
intercomunitar. 
 

Inscrierea în COR a unor meșteșuguri tradiționale  

Lipsa meșterilor populari din domeniul construcțiilor precum și a unor meseriași cu 
aptitudini deosebite, adaptate necesităților proiectelor de restaurare, a contribuit la 
intervenții abuzive în întreținerea și reabilitarea patrimoniului construit. Pe de altă parte 
inexistența în COR a unor meșteșuguri tradiționale sau a unor clase de meșteri în profesii 
deja existente (meșter zidar, meșter dulgher etc.) pune în dificultate fiscalizarea serviciilor.  

Contextualizarea la Sighișoara ale acestor probleme ar putea genera o dezbatere 
coerentă și aplicată privind oportunitatea breslelor după modelul “Le Compagnon du 
devoir“ sau a “Calfelor călătoare”. Această problemă este intrinsec legată și de absența 
unor programe de învățământ dual care să pună accent pe recuperarea unor meserii 
tradiționale sau de elită (sobari, ebeniști, etc.) și pe calitatea profesională a acestora 
(criterii de performanță ce sunt necesare în cazul intervențiilor asupra monumentelor).  

 

Monitorizarea patrimoniului 

Ca obiectiv de securitate națională, patrimoniul construit la Sighișoara și la nivel național 
necesită o mai bună monitorizare ce poate fi asigurată prin guvernare deschisă, 
participativă. Angajamentul guvernului în acest sens se poate concretiza și în protecția 
patrimoniului prin date deschise, utilizând platforma IT. 

“Radarul Patrimoniului”, titlu generic al platformei web mobile propusă, este instrumentul 
prin care publicul larg și societatea civilă de specialitate consultă și contribuie cu date 
asociate obiectivelor de patrimoniu, cum ar fi razele de și zonele de protecție, relevee și 
cercetări științifice, fotografiii documentare, printre altele, inclusiv avizele emise pentru 
lucrări de intervenție și proiectele ce au făcut subiectul avizărilor, crescând astfel și gradul 
de transparență în procesele administrative. 

 

Eficientizarea administrației publice și E-guvernare locală 

La fel ca în multe municpii din țară, profesionalismul instituției arhitectului șef joacă un rol 
esențial în dezvoltarea urbană. Postul arhitectului șef în Sighișoara nu este ocupat, ceea 
ce contribuie la reacții mult mai lente în autorizarea lucrărilor de construcții prin implicarea 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean.  
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În acest context se pune problema testării unui model de atragere a personalului 
competitiv în instituția arhitectului șef a autoritatii publice locale și implementarea emiterii 
electronice a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire. 

Scopul final al acestui demers constă în crearea unui exemplu de bună practică de 
gestionare a unui patrimoniu cultural de imortanță mondială pentru dezvoltare durabilă și 
integrată, ținând cont de convențiile internaționale pe care România și le-a asumat, 
preluate și în Tezele Codului Patrimoniului, reunite sub termenul de Peisaj Cultural. 

 
Pentru atingerea acestui obiectiv sunt necesare parteneriate eficiente între instituțiile 
responsabile, precum și între sectorul public și cel privat (profit și non-profit), ca 
formă de asumare comună a importanței sale pentru identitatea națională și coeziunea 
socială. 
 

II. ACTIVITATI  

1. Implementarea proiectului-pilot de management integrat al sitului UNESCO 
Sighișoara în contextul peisajului teritorial cultural și natural: plan de dezvoltare 
integrată și sustenabilă (masterplan în accepțiunea contemporană a termenului) 
pentru oraș. 

2. Crearea de parteneriate interdisciplinare, interministeriale, cu societatea civilă și cu 
instituțiile la toate nivelele (internațional-național-regional-județean-local), inclusiv 
UNESCO, pentru a asigura expertiza necesară implementării proiectului pilot. 

 

III. ACTORI 

01. Ministerul Culturii 

• Are rol coordonator.  

• Sprijină și urmărește elaborarea planului de management al sitului UNESCO prin 
Primăria Municipiului Sighișoara. 

• Urmărește, prin Institutul Național al Patrimoniului (INP), implementarea 
monitorizării monumentelor prin „Radarul Patrimoniului”. 

• Inițiaza, prin Institutul Național al Patrimoniului (INP), un proiect pilot de cercetare 
aplicată, în vederea restaurării componentelor sitului precum și în vederea 
elaborării unui plan local de peisaj (care include atât elemente de patrimoniu 
construit cât și patrimoniu cultural-natural).  

 

02. Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri 
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• Cercetează și urmărește premisele dezvoltării economice pornind de la valorificarea 
patrimoniului cultural, într-un mod în care activitățile economice să fie armonizate 
cu sustenabilitatea valorilor culturale. 

• Colaborează la determinarea contribuției patrimoniului la economie. 

 

03. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

• Urmărește implementarea măsurilor pentru eficientizarea administrației publice: 

o atragerea competențelor în administrația publică; 

o eficacitatea planificării peisajului, a teritoriului și a localităților; 

o guvernare locală electronică. 

• Urmărește elaborarea Planului de Urbanism General, Planului de Urbanism Zonal 
pentru zone protejate UNESCO. 

 

04. Ministerul Transporturilor 

• Coordonează și urmărește elaborarea planului de mobilitate urbană durabilă și a 
mobilității teritoriale. 

• Pune la dispoziție asistență tehnică pentru soluționarea traficului auto de tranzit în 
contextul contemporan de abordare a mobilității urbane durabile (Sighișoara este 
divizată de drumul european E60, cu impact asupra structurii de rezistență a zidului 
cetății). 

 

05. Ministerul Afacerilor Externe 

• Asigură contextul de desfășurare a cooperării internaționale privind situl UNESCO 
și al schimbului internațional de expertiză interdisciplinar. 

 

06. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor 

• Urmărește modul de integrare a elementelor naturale în abordarea integrată, de 
exemplu în planificarea peisageră (în zona protejată). 

 

07. Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 

• Urmărește și completează lipsurile din nomenclatorul de meserii privind meseriile 
implicate în protecția patrimoniului. 
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08. Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice 

• Urmărește implementarea educației instituționalizate și a formării continue privind 
cultura urbană. 

• Sprijină revitalizarea învățământului tehnic (meserii în restaurare, meșteșuguri). 

 

09. Instituții la nivel internațional, național, regional, județean, local  

 

10. Societatea civilă 

Având în vedere considerentele exprimate mai sus, propunem: 

 

1. Aprobarea prezentului Memorandum, prin care ministerele și alte instituții din 
subordinea / coordonarea / autoritatea acestora vor contribui la implementarea 
proiectului-pilot de Management integrat al sitului UNESCO Sighișoara în contextul 
peisajului teritorial cultural și natural. 

2. Declanșarea de către toate ministerele de linie menționate a demersurilor interne 
pentru desemnarea responsabililor care să participe la grupul de lucru pentru 
realizarea proiectului-pilot ”Managementul integrat al sitului UNESCO Sighișoara  

3. în contextul peisajului teritorial cultural și natural” și notificarea acestora la instituția 
coordonatoare, respectiv Ministerul Culturii.  

 

 

Anexa: "Prezentarea documentelor strategice la nivel național, european și internațional 
pe tema patrimoniului cultural” face parte integrantă din prezentul Memorandum. 

 

  



 

8 

 

ANEXA 

Prezentarea documentelor strategice la nivel național, european și internațional pe 
tema patrimoniului cultural 

Protejarea patrimoniului cultural reprezintă unul dintre dezideratele și recomandările 
avansate prin intermediul convențiilor de la nivel internațional, precum și al documentelor 
strategice de la nivel european si național: 

●     La nivel internațional, o serie de convenții UNESCO (Convenția privind protecția 

patrimoniului mondial cultural și natural, 1972; Convenția pentru salvgardarea 

patrimoniului cultural imaterial, 2003) și ale Consiliului Europei (Convenția pentru protecția 

patrimoniului arhitectural al Europei, Granada, 1985; Carta Europeană a patrimoniului 

Arhitectural, 1975), reliefează, pe de o parte, caracterul neregenerabil al patrimoniului 
cultural (supus atât presiunilor antropice, cât și celor de mediu), iar, pe de o alta, 
necesitatea protejării și transmiterii acestuia către generațiile viitoare prin intermediul unor 
procese participative. Evoluția abordărilor în ceea ce privește protejarea patrimoniului 
cultural a fost marcată de conștientizarea interdependențelor cu celelalte domenii de 
activitate pe care acest proces le presupune. Astfel, pe lângă abordarea ecosistemică a 
protejării patrimoniului (din perspectiva dezvoltării durabile), s-a conturat tot mai pregnant 
necesitatea considerării interdependențelor indisolubile dintre protejarea patrimoniului 
cultural și a celui natural (tendință evidențiată încă de la elaborarea Convenției UNESCO 

pentru protejarea patrimoniului mondial, cultural și natural). 

●     La nivelul Organizației Națiunilor Unite, bazele unei abordări sustenabile în 
domeniul dezvoltării au fost așezate încă din anul 1992, cu ocazia Conferinței Națiunilor 

Unite pentru Mediu și Dezvoltare de la Rio de Janeiro, care a avansat ideea de dezvoltare 
durabilă, înțeleasă ca un raport de echitate între nevoile de dezvoltare și cele de mediu ale 
generațiilor prezente și viitoare. Această viziune a fost lărgită de atunci și până în prezent, 
astfel încât Agenda 2030 de Dezvoltare Durabilă a Națiunilor Unite realizează un important 
progres, fiind pentru prima dată când cultura este menționată explicit în cadrul unora dintre 
cele 17 obiective de dezvoltare durabilă. 

●     La nivelul Uniunii Europene, în cadrul Planului de lucru în domeniul culturii pentru 

perioada 2015-2018, conform Concluziilor Consiliului și ale reprezentanților guvernelor 
statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind un plan de lucru în domeniul culturii, 
2015-2018 (2014/C 463/02), una dintre prioritățile identificate se referă la patrimoniul 
cultural, punându-se accentul pe administrarea participativă a acestuia, consolidarea 
capacităților pentru profesioniștii din domeniul patrimoniului și evaluarea și prevenirea 
riscurilor pentru protejarea patrimoniului cultural. 

Importanța patrimoniului cultural pentru agenda europeană a urmat evoluțiile de la nivel 
internațional, îndreptându-se spre o abordare integrată a protejării acestuia: de la 
recunoașterea necesității cooperării și coordonării activităților de cercetare în domeniul 
patrimoniului cultural (RECOMANDAREA COMISIEI din 26 aprilie 2010 privind inițiativa 
de programare în comun a cercetării „Patrimoniul cultural și schimbările globale: o nouă 
provocare pentru Europa“ (2010/238/UE)), la administrare culturală (Concluziile Consiliului 
din 26 noiembrie 2012 privind administrarea culturală - 2012/C 393/03), recunoașterea 
acestuia ca resursă strategică pentru o Europă durabilă (Concluziile Consiliului din 21 mai 
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2014 privind patrimoniul cultural ca resursă strategică pentru o Europă durabilă) și până la 
o administrare participativă a patrimoniului (Concluziile Consiliului privind administrare 
participativă a patrimoniului cultural - 2014/C 463/01). Astfel, cu referire la administrare 
participativă, Consiliul invită statele membre „să dezvolte cadre de administrare pe mai 
multe niveluri și cu participarea mai multor părți interesate, care recunosc 
patrimoniul cultural drept o resursă comună prin consolidarea legăturilor dintre 
nivelurile local, regional, național și european de administrare a patrimoniului 
cultural, cu respectarea corespunzătoare a principiului subsidiarității, astfel încât să se 
prevadă beneficii pentru oameni la toate nivelurile“. 

●     În contextul Anului European al Patrimoniului Cultural (2018), instituțiile române 
subliniază, alături de nevoia atragerii atenției asupra importanței punerii în valoare a 
particularităților locale, a specificității patrimoniului cultural național, ca parte a diversității 
culturale europene, și importanța promovării și încurajării digitizării patrimoniului 
cultural. Este vorba de cele mai noi abordări și practici care vizează datele deschise și 
reutilizarea materialelor de patrimoniu (acces liber la materialul cultural digitizat - care nu 
este supus reglementărilor drepturilor de autor și conexe - al instituțiilor care dețin 
patrimoniu cultural și posibilitatea distribuirii și a reutilizării acestuia printr-o licență care nu 
impune limitări de copyright), în acord cu prevederile Directivei din 2013 de modificare a 
Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea informațiilor din sectorul public. 

 

 

 

 

 


