
 

 

 
GHID INSTRUMENTAR: 

PROTEJAREA ŞI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI ŞI TRADIŢIILOR 
CULTURALE ALE COMUNITĂŢII ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII LOCALE 
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1. Introducere: proiectul NET-PRO-PAT – ideea proiectului, metodologie, activităţi pilot, 
proiectul ca model de urmat (Monica Lotreanu, coordonator) – 8 pag. (2 pag. de gardă) 

 
2. Ce numim patrimoniu cultural; categorii mari, obiecte, obiective şi valori din patrimoniul 

cultural al unei comunităţi; activităţi legate de patrimoniul cultural: informarea, 
întreţinere, conservare, restaurare şi valorificare (arh. Liana Dobrinescu) – 16 pag. 

 
3. Patrimoniul cultural şi dezvoltarea locală: potenţialul patrimoniului pentru educaţie, 

cultură, dezvoltare socială şi economică a comunităţilor; beneficii şi răspunderi; studii de 
caz (arh. Melania Stoica, arh. Viorica Curea) – 16 pag. 

 
4. Cadrul legal privind patrimonial cultural: convenţii internaţionale privind protecţia 

patrimoniului, drepturi şi obligaţii ale proprietarilor, deţinătorilor şi autorităţilor 
competente privitoare la protejarea şi fructificarea patrimoniului cultural (sociolog/jurist 
Adriana Tănăsescu) – 12 pag. 

 
5. Valorificarea patrimoniului cultural şi politicile integrate privind cultura, educaţia, mediul 

şi patrimoniul natural, dezvoltarea spaţială şi amenajarea teritoriului. (arh. Călin 
Hoinarescu, istoric Irina Paveleţ) – 12 pag. 

 
6. Politici şi programe-cadru, instrumente financiare naţionale, europene şi internaţionale 

pentru programe şi proiecte comunitare care au ca obiectiv păstrarea şi valorificarea 
patrimoniului şi a tradiţiilor culturale (arh. Melania Stoica + expert MIE sau MFP, ARD 3 
Sud Muntenia, confirmare) – 18 pag. 

 
7. Practica elaborării strategiilor, priorităţilor, planurilor de acţiune şi iniţiativelor locale 

pentru dezvoltare locală şi regională centrate pe valorificarea patrimoniului şi a tradiţiilor 
culturale – documentare, elaborare, educaţie şi promovare, aplicare şi monitorizare (arh. 
Andreea Aluchi, Monica Lotreanu) – 18 pag. 

 
8. Încheiere: dimensiunea participativă în protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural, 

rolul reţelelor, al parteneriatului intercomunitar pentru o dimensiune durabilă a moştenirii 
culturale. (Monica Lotreanu) – 14 pag. 

 
9. ANEXE 

• Glossar de termeni – 4 pag. (Monica Lotreanu) 
• Listă instituţii şi autorităţi în domeniul tratat – 2 pag. (Monica Lotreanu) 
• Link-uri Internet utile – 2 pag. (Monica Lotreanu) 
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