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1. REZUMAT
Începând cu luna iulie 2017, sub egida Institutului de Arheologie al Academiei Române, filiala
Iași, susținut de CNCS-UEFISCDI, s-a inițiat implementarea proiectului „Protejarea prin
dezvoltarea unor strategii durabile pentru o mai bună ocrotire a siturilor de patrimoniu mondial
UNESCO din România - HERO”.
Sumar
Din 1972 UNESCO a stabilit un cadru de protecție a patrimoniului cultural și natural (Convenția
privind protecția patrimoniului mondial cultural și natural) și "Lista Patrimoniului Mondial", pe
care îl consideră ca având o valoare universală excepțională. România are opt proprietăți parte
din lista Patrimoniului Mondial (două naturale și șase situri culturale). Rapoartele privind situația
siturilor din România se realizează periodic, dar cele mai multe sunt doar o formalitate, fără o
dezvoltare strategică și planuri de management durabil. De aceea, considerăm că există o
necesitate acută a unui raport național de evaluare a siturilor culturale UNESCO din România.
Aceste probleme ar putea fi prevenite prin metode mai bune de monitorizare și gestionare, în
timp ce cooperarea regională ar putea fi un factor pentru a identifica cele mai bune practici de
protejare și management. Protejarea patrimoniului autentic recunoscut de UNESCO a fost
reconfirmat recent la Sesiunea 39 a Comitetului Patrimoniului Mondial, Bonn (2015). Proiectul
are o abordare multidisciplinară și multiperspectivală, dezvoltarea unor rețele de parteneriat între
diferite instituții din România și din străinătate interesate în domeniul proiectului și transferul de
practici privind întreținerea, conservarea și managementul patrimoniului cultural, participarea
comunității și cooperarea cu administrația publică locală, în vederea elaborării unei Strategie
naționale și a planurilor de management susținute de planuri de acțiune realiste. Numai o
abordare comună și integrată va face posibilă respectarea standardelor UNESCO de conservare
și de protejare a siturilor din Lista Patrimoniului Mondial.
Scop: Scopul principal al proiectului este de a identifica și a dezvolta modele inovatoare de bune
practici, adaptate la specificul cultural și social-economice local, pentru protejarea și gestionarea
patrimoniului mondial UNESCO din România.
Obiective:
1. Dezvoltarea unei echipe de experți reprezentativă, parte a unei rețele profesionale extinsă, care
va studia cele mai bune practici pentru conservarea siturilor patrimoniului mondial, gestionarea
lor durabilă și transferul de cunoștințe, pentru îmbunătățirea situației din România.
2. Pentru a evalua starea reală a siturilor de patrimoniu mondial din România se vor identifica
principalele probleme și se vor căuta soluții adecvate pentru o mai bună conservare și promovare
a lor. Analiza se va baza pe criterii reale de evaluare, conservare, gestionare și promovare a
siturilor patrimoniului mondial;
3. Dezvoltarea unui mecanism eficient de comunicare între comunitatea academică,
administrativă, societatea civilă și comunitățile locale pentru conservarea și gestionarea durabilă
a siturilor de patrimoniu mondial din România;
4. Propunerea soluțiilor pentru îmbunătățirea situației existente, în special prin elaborarea unui
document de politici pentru protejarea siturilor UNESCO din România, însoțit de planuri de
management a siturilor. Dezvoltarea durabilă ar trebui să se bazeze pe o relație echilibrată și
armonioasă între măsurile de conservare, nevoile sociale, activitatea economică și mediul
cultural.
5. Împărtășirea cunoștințelor și experienței privind bunele practici de conservare cu colegii din
alte țări europene și pregătirea unui proiect european comun pentru competiția Orizont 2020, cu
un impact socio-economic concret asupra siturilor UNESCO din Europa Centrală și de Est (de la
noile tehnologii la industria turistică și culturală).
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Planul de acțiuni
Etapa 1 – 2017
Dezvoltarea unei echipe de experți reprezentativă, parte a unei rețele profesionale extinsă, care
va studia cele mai bune practici pentru conservarea siturilor patrimoniului mondial, gestionarea
lor durabilă și transferul de cunoștințe, pentru îmbunătățirea situației din România.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Studierea publicațiilor recente privind protejarea patrimoniului cultural mondial;
Consultarea experților din cadrul Guvernului și a altor instituții naționale;
Analiza politicilor UNESCO privind protejarea patrimoniului cultural;
Consultarea experților UNESCO în domeniul managementului siturilor mondiale;
Vizite de studii la siturile UNESCO din România;
Diseminarea rezultatelor proiectului la conferințele și evenimentele academice organizate
de UNESCO, ICOMOS, Consiliul Europei, EAA, EAC, WAC etc.
7. Elaborarea paginii web / portalul proiectului.
Etapa 2 – 2018
Dezvoltarea unui mecanism eficient de comunicare între comunitatea academică, administrativă,
societatea civilă și comunitățile locale pentru conservarea și gestionarea durabilă a siturilor de
patrimoniu mondial din România. Evaluarea stării reale a siturilor de patrimoniu mondial din
România, identificarea principalelor probleme și căutarea soluțiilor adecvate pentru o mai bună
conservare și promovare a lor.
1. Analiza experienței altor țări în domeniul protejării și managementului siturilor
UNESCO.
2. Consultarea experților UNESCO, ICOMOS în problemele de evaluare, monitorizare și
management a siturilor mondiale.
3. Vizite se studiu la siturile UNESCO, ateliere și discuții de grup cu persoane interesate
(organisme naționale, administrație publică, comunități etc.)
4. Organizarea Conferinței internaționale “Past for the future and future for the past:
preservation and promotion of the World Heritage Sites”, 10-14 octombrie 2018.
5. Publicarea unui catalog al monumentelor UNESCO din România și lansarea lui în cadrul
Zilei Patrimoniului Mondial.
6. Diseminarea rezultatelor proiectului la conferințele și evenimentele academice organizate
de UNESCO, ICOMOS, Consiliul Europei, EAA, EAC, WAC etc.
7. Articole în reviste recunoscute la nivel național și internațional.
Etapa 3 – 2019
Propunerea soluțiilor pentru îmbunătățirea situației existente, în special prin elaborarea unui
document de politici pentru protejarea siturilor UNESCO din România, însoțit de planuri de
management a siturilor. Împărtășirea cunoștințelor și experienței privind bunele practici de
conservare cu colegii din alte țări europene și pregătirea unui proiect european comun pentru
competiția Orizont 2020, cu un impact socio-economic concret asupra siturilor UNESCO din
Europa Centrală și de Est (de la noile tehnologii la industria turistică și culturală).
1. Vizite se studiu la siturile UNESCO, ateliere și discuții de grup cu persoane interesate
(organisme naționale, administrație publică, comunități etc.);
2. Elaborarea documentului de politici privind protejarea siturilor UNESCO din
România;
3. Elaborarea Modelelor de planuri de management a siturilor mondiale;
4. Redactarea proiectului european pentru programul "Orizont 2020";
4

5. Editarea și publicării lucrării colective privind cele mai bune practici pentru
conservarea și gestionarea Patrimoniului Mondial;
6. Sărbătorirea Zilei Patrimoniului Mondial prin organizarea unei expoziții de fotografii
a siturilor patrimoniului mondial românesc;
7. Diseminarea rezultatelor proiectului la conferințele și evenimentele academice
organizate de UNESCO, ICOMOS, Consiliul Europei, EAA, EAC, WAC etc.
8. Articole în reviste recunoscute la nivel național și internațional.
Rezultate așteptate:
1. Raportul de evaluare a stării reale a siturilor patrimoniului mondial din România;
2. Un document de politici pentru păstrarea și promovarea siturilor patrimoniului mondial
românesc;
3. Modele de planuri de management, care vor fi instrumente de lucru pentru activități concrete;
4. Expoziție de fotografii și catalogul siturilor de patrimoniu mondial din România;
5. O monografie colectivă privind cele mai bune practici pentru conservarea și gestionarea
Patrimoniului Mondial;
6. Articole în reviste recunoscute la nivel național și internațional;
7. O pagină web / portal de proiect;
8. Conferința internațională "Past for the future and future for the past: preservation and
promotion of the World Heritage Sites", 10-14 octombrie 2018.
9. O serie de ateliere regionale și locale, care vor include cazuri de studiu, vizite pe teren și
experimentarea modelelor propuse de monitorizare și management.
10. Un proiect european comun pentru competiția Orizont 2020 cu un impact socio-economic
concret asupra siturilor UNESCO din Europa Centrală și de Est (de la noile tehnologii la
industria turistică și culturală).
Echipa proiectului
1. Sergiu Musteață – director de proiect
2. Ioana-Irina Iamandescu – cercetător cu experiență
3. Adrian Crăciunescu - – cercetător cu experiență
4. Popa Alexandru – cercetător cu experiență
5. Vitalie Bârcă – cercetător cu experiență
6. Corina Borș – cercetător cu experiență
7. Elena-Loredana Cozma – doctorand
8. Andreea Chiricescu – doctorand
9. Ștefan Caliniuc – masterand
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2. PROMOVARE ȘI DEZVOLTARE
Ţinând cont de obiectivele proiectului, în perioada iulie-decembrie 2017, am reuşit realizarea
mai multor activități la nivel național și internațional.
2.1. Promovarea proiectului prin intermediul resurselor on-line. Dezvoltarea pagini web a
proiectului
Promovarea proiectului s-a realizat pe parcursul lunilor augustdecembrie 2017 printr-un șir de activităţi (discuţii cu experţi şi factori
de decizie; participări la conferinţe, deplasări la instituţii de profil din
țară și de peste hotare). Din start am decis elaborarea logo-ului
proiectului, care este unul pe cât de reprezentativ, pe atât și de
sugestiv, deoarece reprezintă conturul României îmbrăcat în simbolul
siturilor UNESCO.
Totodată, cu scopul diseminării proiectului, am dezvoltat pagina web http://archaeoheritage.ro/ și
pagina Facebook https://www.facebook.com/archaeoheritage/. Ambele instrumente IT s-au
dovedit a fi extraordinar de eficiente în implementarea și promovarea proiectului anterior, de
aceea am decis să le păstrăm, să le adaptăm și să le dezvoltăm conform obiectivelor noului
proiect. Cu atât mai mult cu cât, proiectul curent este o dezvoltare logică a proiectului încheiat
anul trecut „Tendinţe curente în protecţia patrimoniului arheologic: perspective naţionale şi
internaţionale”, PN-II-ID-PCE-2011-3-0610. Astfel, pagina web, pe de o parte păstrează
componentele vechi, care sunt extrem de utile pentru domeniul protejării patrimoniului cultural
(Legislaţie, Bibliotecă, Monitorizarea presei şi dezbaterilor parlamentare), pe de altă parte
propune publicului date importante despre proiectul curent (Informaţii generale despre proiect,
Planul de activităţi, Rezultate aşteptate, Date despre fiecare sit UNESCO din România etc.).
Toate componentele paginii vor fi actualizate și dezvoltate continuu. Astfel, completarea cu noi
date asigură un caracter actual, divers și calitativ al informației paginii proiectului, care, în final,
garantează un număr impresionant de utilizatori.

2.2. Promovarea proiectului prin intermediul evenimentelor academice naționale și
internaționale
Din primele luni de activitate, proiectul a fost promovat la un șir de evenimente naționale și
internaționale, atât prin intermediul unor prezentări generale ale proiectului, al unor comunicări
științifice în probleme de management a siturilor UNESCO, cât și prin propunerea unor teme de
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discuție sau organizarea sesiunilor în cadrul celor mai prestigioase forumuri europene și
internaționale pentru anul 2018.
În continuare vom prezenta succint, în ordine cronologică, acțiunile/evenimentele realizate:
a. Proiectul „Protejarea prin dezvoltarea unor strategii durabile pentru o mai bună ocrotire a
siturilor de patrimoniu mondial UNESCO din România” a fost lansat oficial pe data de 17
august 2017 în cadrul Institutului Național al Patrimoniului de la București. La lansare au
fost prezentate scopul, obiectivele, planul de acţiuni, rezultatele aşteptate şi alte aspecte ale
proiectului, urmând o discuţie privind actualitate și necesitatea unui management eficient a
siturilor UNESCO din România. Majoritatea participanţilor la eveniment au menţionat
importanţa realizării unei evaluări a fiecărui sit, realizarea unui raport național privind
situaţia siturilor UNESCO din România, care ne va permite evidenţierea celor mai
importante probleme și perspectiva elaborării unor planuri de management eficient. În
cadrul ședinței au fost stabilite sarcinile generale și particulare a fiecărui membru al echipei
încadrate întru-un plan de acțiuni concrete, după cum urmează:
Anul

2017

Activitate
Studierea publicațiilor recente privind protejarea
patrimoniului cultural mondial
Consultarea experților din cadrul Guvernului și a
altor instituții naționale
Analiza politicilor UNESCO privind protejarea
patrimoniului cultural

Responsabil
Membrii echipei

Consultarea experților UNESCO în domeniul
managementului siturilor mondiale
Semnarea acordurilor de parteneriat între Academia
Română, filiala Iași (sau Institutul de Arheologie) și:
1. Institutul Național al Patrimoniului
2. Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni
3. Muzeul Iași
4. Alte instituții și proiecte din domeniu
Stabilirea contactelor cu responsabilii siturilor
UNESCO din România
Lansarea anunțului conferinței din 2018
Sighișoara, 10-14 octombrie 2018
Lansarea anunțului pentru volumul colectiv de în
limba română „Patrimoniul UNESCO din România:
protejarea, valorificare și promovare”
Diseminarea rezultatelor proiectului la conferințele și
evenimentele academice organizate de UNESCO,
ICOMOS, Consiliul Europei, EAA, EAC, WAC etc.

Membrii echipei

Elaborarea și dezvoltarea paginii web
Prezentarea raportului lunar privind activitățile
realizate în cadrul proiectului
Elaborarea raportului anual

Membrii echipei
Membrii echipei

Sergiu Musteață
Irina Iamandescu
Alexandru Popa
Elena Cozma
Membrii echipei

Perioada
August –
Decembrie
August –
Decembrie
August –
Decembrie
August –
Decembrie
2017-2018

Sergiu Musteață

Septembriedecembrie 2017
Noiembrie 2017

Sergiu Musteață

Octombrie 2017

Membrii echipei

August –
Decembrie

Ștefan Caliniuc /
Elena Cozma
Membrii echipei
Sergiu Musteață +
contribuția fiecărui
membru al echipei

August –
Decembrie
Ultima zi a
fiecărei luni
Decembrie
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2018

Analiza experienței altor țări în domeniul protejării și
managementului siturilor UNESCO
Consultarea experților UNESCO, ICOMOS în
problemele de evaluare, monitorizare și management
a siturilor mondiale
Vizite se studiu la siturile UNESCO, ateliere și
discuții de grup cu persoane interesate (organisme
naționale, administrație publică, comunități etc.)
Organizarea Conferinței internaționale “Past for the
future and future for the past: preservation and
promotion of the World Heritage Sites”
Elaborarea și publicarea unui catalog/album al
monumentelor UNESCO din România și lansarea lui
în cadrul Zilei Patrimoniului Mondial
Diseminarea rezultatelor proiectului la conferințele și
evenimentele academice organizate de UNESCO,
ICOMOS, Consiliul Europei, EAA, EAC, WAC etc.
Articole în reviste recunoscute la nivel național și
internațional.
Dezvoltarea paginii web a proiectului
Prezentarea raportului lunar privind activitățile
realizate în cadrul proiectului
Elaborarea raportului anual

Vizite se studiu la siturile UNESCO, ateliere și
discuții de grup cu persoane interesate (organisme
naționale, administrație publică, comunități etc.)
Elaborarea documentului de politici privind
protejarea siturilor UNESCO din România
2019

Elaborarea Modelelor de planuri de management a
siturilor mondiale
Redactarea proiectului european pentru programul
"Orizont 2020"
Editarea și publicării lucrărilor colective privind cele
mai bune practici pentru conservarea și gestionarea
Patrimoniului Mondial
- volumul conferinței din 2018 în limba engleză
- volum în limba română conform anunțului din 2017
Sărbătorirea Zilei Patrimoniului Mondial prin
organizarea unei expoziții de fotografii a siturilor
patrimoniului mondial românesc. Acest eveniment va
fi și un raport la final de proiect
Diseminarea rezultatelor proiectului la conferințele și
evenimentele academice organizate de UNESCO,
ICOMOS, Consiliul Europei, EAA, EAC, WAC etc.
Articole în reviste recunoscute la nivel național și
internațional.
Prezentarea raportului lunar privind activitățile
realizate în cadrul proiectului
Elaborarea Raportului final

Membrii echipei
Membrii echipei
Membrii echipei, dar
fiecare responsabil de
un complex de situri
Sergiu Musteață +
contribuția fiecărui
membru
Sergiu Musteață / Irina
Iamandescu
+ contribuția fiecărui
membru
Membrii echipei
Membrii echipei
Șt. Caliniuc
Membrii echipei
S. Musteață +
contribuția fiecărui
membru al echipei
Membrii echipei, dar
fiecare responsabil de
un complex de situri
Irina Iamandescu /
Sergiu Musteață
+ contribuția fiecărui
membru
Membrii echipei
Sergiu Musteață +
contribuția fiecărui
membru
S. Musteață / Șt.
Caliniuc + contribuția
fiecărui membru

Ianuarie –
Decembrie
Ianuarie –
Decembrie
Ianuarie –
Decembrie
Sighișoara, 10-14
octombrie 2018
Noiembrie 2017

Ianuarie –
Decembrie
Ianuarie –
Decembrie
Ianuarie –
Decembrie
Ultima zi a
fiecărei luni
Decembrie

Martie –
Septembrie
Septembrie –
Octombrie
Ianuarie –
Octombrie
Iunie – August
Ianuarie – Iunie

Irina Iamandescu /
Sergiu Musteață

Noiembrie

Membrii echipei

Ianuarie –
Noiembrie

Membrii echipei

Ianuarie –
Noiembrie
Ultima zi a
fiecărei luni
Decembrie

Membrii echipei
S. Musteață +
contribuția fiecărui
membru al echipei
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b. Proiectul a fost promovat, atât prin comunicări, cât și prin rezumatele publicate in
programele evenimentelor, în cadrul câtorva conferințe realizate în România, cum ar fi:
1.

Sixth International Congress on Black Sea Antiquities „ The Greeks and Romans in the
Black Sea and the Importance of the Pontic Region for the Graeco-Roman World (7th c
BC - 5th c AD): 20 Years On (1997-2017)”, Constanta, 18-22 September 2017.

2.

Simpozion Internațional MONUMENTUL. TRADIȚIE ȘI VIITOR, ediția a XIX-ea, Iași,
28 septembrie – 1 octombrie 2017.

3.

Conferința „Patrimoniul cultural al județului Iași: evidență, protejare și valorificare”, Iași,
20-21 octombrie 2017.

c. Totodată, proiectul a fost promovat și peste hotare, în cadrul unor congrese și conferințe
internaționale, cum ar fi:
1.

În parteneriat cu Corina Borș de la Muzeul Național de Istorie a României care a aderat la
proiectul nostru pe criterii de voluntariat, am organizat Sesiunea no. 28 „Management,
protection and access to the archaeological heritage”, în cadrul Annual Conference of
European Association of Archaeologists, Maastricht, Augist 30-September 01, 2017. În
cadrul ședinței au fost prezentate 7 comunicări, iar la dezbateri au luat parte peste 20 de
experți din diverse state europene.

2.

În cadrul 14-lea Congres mondial al Organizației Orașelor Patrimoniului Mondial
(OWHC), Gyeongju, Republica Coreea, 29.10.2017 - 05.11.2017 s-au purtat discuții cu
colegii din diverse state despre managementul siturilor UNESCO și perspectivele
colaborării în acest domeniu. Totodată, a fost prezentat posterul „Preservation by
development of sustainable strategies for a better protection of the UNESCO World
Heritage Sites from Romania” și anunțarea conferinței internaționale, organizate la
Sighișoara, în perioada 10-14 octombrie 2018, „Past for the future and future for the past:
preservation and promotion of the World Heritage Sites”. Participarea la acest congres a
fost o ocazie deosebită pentru promovarea proiectului la nivel internațional, pentru
discuții despre colaborarea cu partenerii străini, invitarea unor experți la activitățile din
proiect preconizate pentru anii 2018-2019, precum și un real schimb de experiență în
domeniul protejării siturilor culturale înscrise sau nominalizate în Lista UNESCO.

3.

Cea de-a 19-a Adunare Generală a Consiliului International al Monumentelor și Siturilor
(ICOMOS) și la Simpozionul Științific „Heritage & Democracy”, Delhi, India, 09.1217.12.2017.
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2.3. Schimbul de experiență și consultarea experţilor
În scopul documentării și promovării proiectului, în perioada august-decembrie 2017 au fost
efectuate câteva vizite de cercetare în țară și peste hotare. Astfel, în cadrul deplasărilor de
documentare la Bucureşti, Frankfurt am Main, Germania și Chișinău, Republica Moldova și al
participării la mai multe evenimente academice a fost posibil de consultat experţi şi responsabili
în domeniul managementului patrimoniului cultura, în general, și a siturilor UNESCO, în
special, care ne-au facilitat o mai bună înţelegere a situaţiei actuale, realizările şi perspectivele la
nivel naţional şi internațional.
În timpul vizitelor la București la Institutul Național al Patrimoniului a domnilor Sergiu Musteață
și Ștefan Caliniuc, s-a discutat cu colegii despre diverse aspecte ale protejării siturilor UNESCO
din România.
Ștefan Caliniuc, va realiza în luna decembrie o vizită la Agenția de Inspectare și Restaurare a
Monumentelor din Republică Moldova unde va discuta despre experiența recentă privind
elaborarea dosarului de înscriere a sitului Orheiului Vechi în lista monumentelor UNESCO și
practicile de protejare a moștenirii culturale.

2.4. Colaborarea cu alte proiecte și instituții
În primul rând, echipa de implementare a proiectului este compus din reprezentanți ai mai multor
instituții, care din start presupune colaborarea între Institutul de Arheologie al Academiei
Române, filiala Iași și Institutul Național al Patrimoniului, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași,
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Micu” din București, Muzeul Național al
Carpaților Răsăriteni de la Sfântul Gheorghe, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Muzeul
național de Istorie a României, ICOMOS-România. În acest context, din start s-au stabilit relații
de colaborare, de schimb de experiență și de susținere reciprocă cu reprezentanții acestor
instituții.
În al doilea rând, ținând cont de colaborarea noastră foarte reușită în proiectul anterior am
semnat un acord de colaborarea cu Primăria municipiului Iași prin care confirmăm oficial
susținerea reciprocă în domeniul de activitate al proiectului. Totodată, am inițiat discuții privind
semnare unor acorduri de colaborare între Academia Română, filiala Iași și Institutul Național al
Patrimoniului, și Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni de la Sfântul Gheorghe, care, la fel,
vor fortifica eforturile noastre de implementare a proiectului.
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În al treilea rând, în rezultatul vizitei de la finele lunii septembrie 2017, am stabilit o colaborare
cu primăria municipiului Sighișoare cu care am convenit organizarea la Sighișoarea, în perioada
10-14 octombrie 2018, a Conferinței Internaționale “Past for the future and future for the past:
preservation and promotion of the World Heritage Sites”. Atât dl primar Ovidiu-Dumitru
Mălăncrăvean, cât și dna Adina Popescu, administrarea sitului UNESCO s-au arătat foarte
interesați de proiectul nostru și ne-au asigurat de cea mai înaltă susținere.
În al patrulea rând, am convenit împreună cu membrii echipei proiectului să realizăm, la
începutul anului 2018, primul seminar cu reprezentanții siturilor UNESCO din România în
cadrul Muzeului Național de Istorie a României cu participarea Institutului Național al
Patrimoniului și Facultății de Istorie a Universității din București. Celelalte seminare urmează să
fie realizate la Iași și Alba Iulie, ce ne va permite dezvoltare relațiilor de colaborare cu alte
instituții din țară.
În perioada de implementare a proiectului am dezvoltat relații de colaborare și schimb de
experiență cu alte proiecte IDEI care abordează teme apropiate domeniului protejării
patrimoniului cultural din România. În acest sens, menționăm colaborarea cu „Bibliographia
classica orae septentrionalis Ponti Euxini. III. Ars, res sacrae & mythologica”, PN-III-P4-IDPCE-2016-0279, director de proiect Victor Cojocaru, cu care am convenit organizarea în comun
a unui Simpozion Internaţional, în august 2018, cu titlul Advances in Ancient Black Sea Studies:
Scholarly Traditions & Preservation of Cultural Heritage. O altă colaborare este cu proiectul
„Sud-estul Transilvaniei în perioada romană târzie: identități, interacțiune și integrare după
părăsirea Daciei romane”, PN-III-P4-ID-PCE-2016-0352, realizat sub egida Muzeului Național
al Carpaților Răsăriteni, Sf. Gheorghe, director de proiect Alexandru Popa
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3. CERCETARE ȘI DOCUMENTARE
În perioada de implementare a primei etape a proiectului (iulie – decembrie 2017), pe lângă
activitățile organizatorice (semnarea contractelor de angajare, organizarea concursului de
ocupare a unui post de doctorand, achiziția echipamentelor și bunurilor necesare în proiect etc.),
am inițiat activitățile de cercetare în domeniul protejării și managementului patrimoniului
UNESCO. În acest interval de timp am reușit să prezentăm câteva comunicări, postere și
informații referitoare la tematica proiectului la un șir de conferințe și congrese internaționale, am
lansat anunțul colectării studiilor pentru volumul „Patrimoniul UNESCO din România:
protejarea, valorificare și promovare” și am anunțat organizarea Conferinței Internaționale „Past
for the future and future for the past: preservation and promotion of the World Heritage Sites”,
care va avea loc la Sighișoara în perioada 10-14 octombrie 2018. După cum am amintit mai sus,
vom organiza în luna august 2018, în colaborarea cu colegii din proiectul PN-III-P4-ID-PCE2016-0279, Simpozion Internaţional Advances in Ancient Black Sea Studies: Scholarly
Traditions & Preservation of Cultural Heritage.
3.1. Prezentări și comunicări la conferințe
Participarea la conferințe facilitează schimbul de idei, informații și rezultate ale cercetării. În
primele luni de implementare a proiectului am reușit să prezentăm câteva comunicări și postere
la diverse evenimente academice din țară și de peste hotare:
1. S. Musteață, Prezentare: Ocrotirea patrimoniului cultural și managementul riscurilor.
Conferința „Patrimoniul cultural al județului Iași: evidență, protejare și valorificare”, Iași,
20-21 octombrie 2017
2. S. Musteață, Prezentare: Anastasius’ coinage in the Carpathian-Danube regions (491518). Sixth International Congress on Black Sea Antiquities „ The Greeks and Romans in
the Black Sea and the Importance of the Pontic Region for the Graeco-Roman World (7th
c BC - 5th c AD): 20 Years On (1997-2017)”, Constanta, 18-22 September 2017
3. S. Musteață, Prezentare: Protection of archaeological heritage after 25 years of Valletta
Convention. Case of Romania and Republic of Moldova, Session no. 28 „Management,
protection and access to the archaeological heritage”, Annual Conference of European
Association of Archaeologists, Maastricht, Augist 30-September 01, 2017

12

4. S. Musteață, Prezentare: Ocrotirea siturilor înscrise în lista monumentelor mondiale între
realitate și necesitate. Cazul României, Simpozion Internațional MONUMENTUL.
TRADIȚIE ȘI VIITOR, ediția a XIX-ea, Iași, 28 septembrie – 1 octombrie 2017
5. Posterul „Preservation by development of sustainable strategies for a better protection of
the UNESCO World Heritage Sites from Romania” și distribuirea Call for International
Conference „Past for the future and future for the past: preservation and promotion of the
World Heritage Sites”, Sighișoara, Ocober 10-14, 2018, în cadrul celui de-al 14-lea
Congres mondial al Organizației Orașelor Patrimoniului Mondial (OWHC), Gyeongju,
Republica Coreea, 29.10.2017 - 05.11.2017
6. Posterul „Preservation by development of sustainable strategies for a better protection of
the UNESCO World Heritage Sites from Romania” și distribuirea Call for International
Conference „Past for the future and future for the past: preservation and promotion of the
World Heritage Sites”, Sighișoara, Ocober 10-14, 2018, în cadrul celei de-a 19-a Adunări
Generale a Consiliului International al Monumentelor și Siturilor (ICOMOS) și
Simpozionului Științific „Heritage & Democracy”, Delhi, India, 09.12-17.12.2017.

4. CONCLUZII
În baza celor expuse mai sus, considerăm că prima etapă a proiectul „Protejarea prin dezvoltarea
unor strategii durabile pentru o mai bună ocrotire a siturilor de patrimoniu mondial UNESCO din
România - HERO” lansat sub egida Institutului de Arheologie al Academiei Române, filiala Iași
și susținut de CNCS-UEFISCDI, s-a realizat cu succes, respectând prevederile proiectului și
contractului de finanțare.
Parteneriatele stabilite în această etapă, planul de acțiuni clar definit din momentul lansării
proiectului, ne vor permite implementarea lui cu succes pe parcursul anilor 2018-2019, în cazul
când bugetul preconizat pentru anul următor va fi aprobat în cel mai apropiat timp.
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