
 

 

 

PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităților 
rurale cu potențial turistic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu și identitate 
culturală 
Cod proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0884, Nr. 56PCCDI / 2018 

 

Parteneri: 

   

 

   
 

Comunicat de presă 

 

USV sprijină protejarea patrimoniului construit din mediul rural 

Proiectul ”PORT Cultural: PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a 

comunităților rurale cu potențial turistic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu și identitate culturală”, 

implementat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) pentru perioada aprilie 2018 – 

septembrie 2020, își extinde perioada de implementare cu încă un an, respectiv până în septembrie 2021. 

Proiectul este finanțat de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, 

Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI). 

Proiectul ”PORT Cultural” continuă preocupările USV în domeniul protejării peisajului cultural, 

materializate în anii trecuți prin activitățile derulate în cadrul programului ”Salvează Satul Bucovinean”. 

Proiectul reunește pentru prima dată într-un cadru integrat principalele probleme actuale legate de 

dezvoltarea comunităților rurale din Bucovina și Transilvania de Sud, printr-o analiză inovatoare a două 

aspecte majore: dispariția clădirilor tradiționale din peisajul satului românesc și nevoia de valorificare a 

patrimoniului construit prin antreprenoriat. 

Activitățile proiectului sunt structurate în cadrul mai multor proiecte componente: ARHINOV 

(Clădiri tradiționale de utilitate privată și publică. Soluții inovative de arhitectură pentru adaptarea la 

funcționalități contemporane), PATRIBUC (Patrimoniul construit și peisajul cultural în zona Bucovina), 

PATRITRANS (Patrimoniul construit și peisajul cultural în Transilvania de Sud), ANTRECOR (Analiza 

integrată a potențialului de dezvoltare antreprenorială în mediul rural e elemente de patrimoniu, pentru 

susținerea dezvoltării durabile), PACULT (Valorizarea patrimoniului cultural și dezvoltare locală integrată în 

mediul rural. Model de analiză complexă a impactului dezvoltării / modernizării potențialului cultural identitar 

și a integrării patrimoniului construit la circuitul de consum (inter)național). 

Proiectul ”PORT Cultural” își continuă activitățile de sprijinire și de valorificare a patrimoniului 

construit din mediul rural, planurile de activitate pentru anul 2020 pe proiecte componente vizând 

următoarele aspecte:  

▪ Identificarea și elaborarea de planuri-ghid pentru construcții reprezentative patrimoniului construit 

din Bucovina și Transilvania de Sud, care prezintă funcționalitate extinsă pentru diferite activități 

economice. 

▪ Elaborarea unor planuri de arhitectură și de structură, de transformare a clădirilor vechi și adaptarea 

ulterioară a lor la funcționalitate modernă. 

▪ Realizarea unui catalog care să includă planuri de arhitectură cu soluții de valorificare a 

patrimoniului construit din mediul rural (câte unul pentru Bucovina și Transilvania de Sud). 

▪ Realizarea unui ”Îndrumar de intervenții și mici reparații cu tehnici adaptate pentru protejarea 

construcțiilor tradiționale” din Bucovina și Transilvania de Sud. 
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▪ Extinderea bazei de date cu clădiri tradiționale relevante pentru identitatea culturală a zonei. 

▪ Dezvoltarea unor noi competențe în dezvoltarea strategică a comunităților prin implicarea 

stakeholderilor și identificarea unor soluții IT inovative pentru promovarea și gestionarea 

patrimoniului și a destinațiilor culturale. 

▪ Realizarea unei analize cost-beneficiu pentru locațiile si proiectele selectate (Bucovina și 

Transilvania de Sud). 

▪ Dezvoltarea unei colecții de instrumente ready-to-use, în vederea sprijinirii stakeholderilor implicați 

în dezvoltarea comunităților cu valorificarea patrimoniului cultural și constituirea unui laborator de 

cercetare în domeniul patrimoniului și identității culturale. 

▪ Dezvoltarea unui sistem de indicatori de monitorizare a gradului de valorificare eficientă a 

patrimoniului cultural identitar și elaborarea unui proiect pilot de testare a indicatorilor în localitățile 

selectate în proiect. 

Având în vedere faptul că pandemia Covid-19 a afectat realizarea anumitor activități de diseminare 

a rezultatelor proiectelor componente în anul curent de implementare, la nivel de consorțiu s-a hotărât 

prelungirea acestora până la sfârșitul anului 2020 și respectiv, până în anul 2021. 

Schimbările majore provocate de pandemia Covid-19 au determinat implementarea și dezvoltarea 

în cadrul proiectului ”PORT Cultural” a unor activități suplimentare ce vizează relansarea mediului rural, 

dezvoltarea unor tehnici și modele de dezvoltare antreprenorială, analiza rezilienței antreprenorilor în 

situații de criză și măsuri de ajustare. 

Alături de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, parteneri în cadrul proiectului PORT 

Cultural (PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0884) sunt Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Institutul 

"Bucovina" al Academiei Române, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu 

Mureș, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism și Institutul de Economie Națională. 

 

Persoana de contact: Coordonator consorțiu, Prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean 

Tel: +40 230 216 147 

E-mail: gabrielap@seap.usv.ro  

Adresa: Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava 

Str. Universității 13, 720229 Suceava, Romania  

Suceava, Aprilie 2020 
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