
 
Forumul Anului European al Patrimoniului Cultural în România 
AGENDA 

 
 
 
Miercuri, 28 noiembrie 
 

09:30 - 10:00 Înregistrarea participanților - Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”  

 

10:00 - 11:00 Un an dedicat patrimoniului cultural - bilanț preliminar 

Deschiderea oficială - cuvinte de bun venit: 

Mircea Diaconu, Europarlamentar, Raportor al Anului European al Patrimoniului Cultural în           

Parlamentul European 

Alexandru Pugna, Secretar de Stat, Ministerul Culturii și Identității Naționale 

Michel Magnier, Director, Directoratul general pentru Educație, Tineret, Sport și Cultură, DG            

EAC, Comisia Europeană 

Cristian Buchiu, Șef-adjunct al Reprezentanței Comisiei Europene în România 

Ana Schöbel, Responsabil pentru Strategia patrimoniului cultural european pentru secolul 21,           

Consiliul Europei 

Ștefan Bâlici, Director general, Institutul Național al Patrimoniului - coordonator național al            

Anului European al Patrimoniului Cultural în România 

 

11:00 - 11:30 Pauză de cafea 

 

11:30 - 13:00 Sesiunea 1 - Anul European al Patrimoniului Cultural în România 

Concluziile dezbaterilor profesionale organizate de coordonatorul național 

Se vor prezenta elementele concluzive obținute din dezbaterile profesionale, anume: componenta           

educațională și formarea specialiștilor, comunități, instrumente de finanțare, cadru legislativ și           

juridic în România. 

Introducere - Ștefan Bâlici, Institutul Național al Patrimoniului 

Patrimoniu arheologic - Iulian Vizauer, Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea 

Întrebări din partea publicului 

Peisaj istoric urban - Liviu Ianăși, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” 

Întrebări din partea publicului 

Calitate în restaurare - Ștefan Bâlici, Institutul Național al Patrimoniului [INP] 

Întrebări din partea publicului 

 

13:00 - 14:00 Pauză de prânz 
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14:00 - 15:00 Sesiunea 1 - continuare  

Patrimoniu industrial - Irina Iamandescu, Direcția Monumente Istorice, INP 

Întrebări din partea publicului 

Patrimoniu imaterial - Ciprian Ștefan, Complexul Național Muzeal ASTRA 

Întrebări din partea publicului 

Patrimoniu digital - Bogdan Șandric, Direcția Patrimoniu digital, INP 

Întrebări din partea publicului 

 

15:00 - 15:15 Concluzii 

 

15:30 - 17:00 Sesiunea 2 - Dezbatere și dialog Patrimoniu și societate 

În încercarea de a examina rolurile sociale actuale ale memoriei colective, conservării și             

revitalizării culturale, conștiinței publice pentru patrimoniu, educație și etică pentru elementele           

tangibile și intangibile ale patrimoniului cultural, evidențierii conceptelor de autenticitate,          

semnificație și valoare, panelul oferă un dialog deschis între persoane publice, formatori de             

opinie, profesioniști, cercetători, cu accent pe abordările științelor sociale. 

Moderator: Marian Voicu 

Vorbitori - Ana Schöbel, Laura Jiga Iliescu, Ștefan Câlția, Michel Magnier, Ion Barbu, Vlad              

Ciobanu, Bert Ludwig 

 

 

  

18:00 - 20:30 Expoziția și catalogul proiectelor și evenimentelor din România 

desfășurate sub egida Anului European al Patrimoniului Cultural - Palatul Universul 

Prezintă: Irina Iamandescu, Director adjunct pentru monumente istorice, INP 
___________________________________________________________________________ 

 

Joi, 29 noiembrie 
  

08:30 - 09:30 Înregistrarea participanților - NOD Makerspace 

 

09:30 - 11:30 Sesiunea 3 - Ateliere paralele 

(prezentări ale invitaților și grup de lucru format din invitați și participanți în vederea definirii               

mesajelor cheie pentru fiecare atelier) 

 

 Patrimoniu și comunități 
Comunitățile au un rol esențial în păstrarea și revitalizarea patrimoniului cultural. Prin            

modalități diferite de abordare - crearea comunităților în jurul unor proiecte sau generarea             

proiectelor ca rezultat al acțiunii comunităților, atelierul își dorește să prezinte exemple de bună              

practică. Pornind de la informarea despre posibilitățile de finanțare sau crearea acestora,            

despre mentenanța patrimoniului tangibil sau promovarea patrimoniului intangibil, despre         

legislația în domeniu, patrimoniul are nevoie esențială de componenta de educare a publicului             

larg și de formarea continuă a profesioniștilor în cadrul comunităților. 

Moderator: Eugen Pănescu 

Strategia patrimoniului cultural european pentru secolul 21 - Ana Schöbel, Consiliul Europei 

Calitatea în conservare prin parteneriate - Emma Thompson, National Trust, Marea Britanie  
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Politici de patrimoniu de jos în sus. Comunități rurale - Șerban Sturdza, Fundația Pro              

Patrimonio, București; Asociația Maria, Țibănești, jud. Iași 
Monitorizarea monumentelor din Olanda: mai bine să previi, decât să tratezi - Jacques             

Akerboom, Monumentenwacht, Olanda 

Mobilizarea comunităților în prezervarea patrimoniului construit - Eugen Vaida, Asociația          

Monumentum, Alțâna, jud. Sibiu 

 

 

Cultură și natură - spre o abordare integrată 

Majoritatea locurilor care intră în zona de acțiune a disciplinelor patrimoniului sunt constituite             

într-o relație strânsă de interdependență cu mediul natural. În mod simetric, chiar și acele              

locuri naturale neperturbate de acțiunea umană sunt percepute și apreciate printr-un filtru            

cultural. Această abordare trebuie să se petreacă simultan cu integrarea celor două domenii de              

interes - protecția naturii și a patrimoniului cultural. Temele abordate sunt îndreptate spre             

integrarea componentei de protecție a culturii în managementul siturilor naturale și a            

componentei naturale în managementul patrimoniului cultural culturale, peisajul ca ingredient          

esențial al identității teritoriale și culturale, cum se poate extinde abordarea serviciilor            

ecosistemice în domeniul culturii. 

Moderator: Anamaria Iuga 

Cultura muntelui 

Sabin Cornoiu - Serviciul Public Salvamont 

Protejare versus dezvoltare în arii naturale protejate  

Raluca Munteanu - Consiliul Științific al Parcului Național Piatra Craiului 

Natura și cultura în Parcurile Naționale și Naturale ale României   

Cristian Lascu - Parcul Natural Văcărești  
Domesticire  

Nicolas Triboi - Atelier Foaie Verde 

Patrimoniul verde - de la teorie la practică 

Diana Culescu - Asociația Peisagiștilor din România 

 

 

Calitatea în restaurare: cazul ruinei arheologice 

Una dintre cele 10 inițiative formulate de Comisia Europeană în cadrul programului oficial al              

Anului european al patrimoniului cultural - inițiativa nr. 6, Ocrotirea patrimoniului - este             

dedicată explorării rezultatelor pozitive în domeniul conservării și restaurării patrimoniului          

cultural și formulării unor principii de control al calității, ca o reacție, între altele, la               

numeroasele cazuri de intervenții cu rezultate nefaste constatate în cursul programelor de            

finanțare europene. Acest subiect este de interes deosebit pentru România, unde astfel de cazuri              

au intrat în atenția opiniei publice în ultimii ani, mai cu seamă atunci când obiectul intervenției                

a fost un monument ruinat sau sit arheologic. 

Moderator: Ștefan Bâlici 

Conservarea arheologică în Grecia la sfârșitul secolului XX și începutul secolului XXI 

Fani Mallouchou Tufano - Comitetul pentru conservarea monumentelor Acropolei Atenei          

(AEVMP), Ministerul Culturii, Grecia 
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Anastiloza parțială a sanctuarului lui Traian din Pergamon 

Klaus Nohlen - Institutului Arheologic German (DAI) 

Date arhitectural arheologice despre monumentele de la Sarmizegetusa Regia  

Virgil Apostol - Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române 

Moscheea antică Noh-Gunbad din Balkh, Afganistan. Studiul și conservarea unui monument           

islamic timpuriu 

Ugo Tonietti - Departamentul de Arhitectură, Universitatea din Florența 

Proiect de restaurare pentru ruinele de la Sarmizegetusa Regia 

Ștefan Bâlici, Petru Mortu - Institutul Național al Patrimoniului, dr. Virgil Apostol -             

Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române 

  

11:30-12:00 Pauză de cafea 

 

12:00 - 13:00 Dezbatere și validarea mesajelor cheie ale fiecărui atelier de lucru 

 

13:00 - 14:00 Pauză de prânz 

 

14:00 - 15:30 Sesiunea 4 - Dezbatere și dialog deschis Patrimoniu și democrație 

O provocare fundamentală a societăților noastre astăzi: cum se poate apăra și consolida             

democrația, în fața unor decalaje între țări și mai ales a unor lovituri dure la care este supusă în                   

multe țări și în fața unor încercări noi, precum migrația sau schimbările induse de comunicarea               

fără limite sau filtre, prin noile media. O provocare pe care o transpunem acum în contextul                

dezbaterilor despre patrimoniul cultural, din dorința de a explora măsura în care protejarea             

patrimoniului este condiționată sau stimulată de o societate democratică funcțională, dar și            

modul în care practicile patrimoniale pot contribui la o consolidare a democrației. 

Moderator: Oana Suciu 

Vorbitori - Ana Maria Zahariade, Sneška Quaedvlieg-Mihailović, Ion Barbu, Višnja Kisić,           

Nigel Bellingham, Sorin Predescu 

 

 

 

  

18:00 – 19:00 Muzeul Național Cotroceni. Înregistrarea participanților și vizitarea expoziției  

„Marea Unire. De la victoria în Primul război mondial  la încoronarea suveranilor României Mari”  

 

19:00 - 21:00 Încheierea oficială a Forumului național Anul European al Patrimoniului Cultural 

19:00 - 19:50 Mesajul Președintelui României 

Concluzii - Anul European al Patrimoniului Cultural în România 

Mircea Diaconu, Raportor al Anului European al Patrimoniului Cultural în Parlamentul European  

Sneška Quaedvlieg-Mihailović, Secretar general Europa Nostra 

Alexandru Pugna, Secretar de Stat, Ministerului Culturii și Identității Naționale 

Ștefan Bâlici, Director general, Institutul Național al Patrimoniului 

Sergiu Nistor, Consilier al Președintelui României, Departamentul Cultură, Culte și Centenar 
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19:50 - 20:20 Micro-Recital: Duo Stoica (Răzvan Stoica - vioară Stradivarius; Andreea Stoica - pian) 

 

20:20 - 21:00 Cocktail 

 

Evenimentul se încadrează în seria acțiunilor derulate de Institutul Național al Patrimoniului dedicate Anului European al Patrimoniului                 

Cultural și se desfășoară sub patronajul Reprezentanței Comisiei Europene în România. Forumul Anului European al Patrimoniului Cultural                 

este cofinanțat prin proiectul PATRIMONIUL ROMÂNESC LA 100 DE ANI DUPĂ MAREA UNIRE. Valori naționale. Valori europene de                  

Reprezentanța Comisiei Europene în România și de Ministerul Culturii și Identității Naționale prin programul Centenarul României (1918 –                  

2018) și al Primului Război Mondial.  

 


