
 
    

    

1 
 

Cod: GLPC.01.2020.12 

 

Partener: Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava 

Data: 02.12.2020 

Locația: Google Meet (meet.google.com/eut-eqtk-mnm) 

Participanți: cadre didactice, reprezentanți ai instituțiilor publice locale, ai organizațiilor locale, 

persoane interesate de protejarea patrimoniului construit al Bucovinei 

1. Carmen Chasovschi , Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

1. Alina Butnariu, Primaria Orasului Siret 

2. Anamaria Munteanu, profesor la Colegiul Tehnic Latcu Vodă,Siret 

3. Andrei Grosu, GaG Design Studio 

4. Ancuța Lucaci, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

5. Carmen Boghean, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

6. Chita Stîngaciu, Colegiul Silvic Bucovina - Câmpulung Moldovenesc 

7. Cristina Lixandroiu, Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Turism 

8. Daniela Botezatu, Școala Zamostea 

9. Florentina Atomei, Colegiul Național de Informatică Spiru Haret Suceava 

10. Iosif Cristean, ”Grupul de Inițiative Locale Bilca ”Grupul de Inițiative Locale Bilca” 

11. Petru Vasile Cioată, ”Grupul de Inițiative Locale Bilca ”Grupul de Inițiative Locale Bilca” 

12. Iulian Condratov, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

13. Luca Ciubotaru, grupurile civice Rădăuțiul Civic, Inițiative pentru Bilca sau Frătăuțiul Civic 

14. Lucica Adriana Vasiluț, Primăria Poiana Stampei, Biblioteca Comunală 

15. Maria Orhean Vrânceanu, Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului 

16. Mariana Lupan, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

17. Lucia Morosan Danila, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

18. Miha State, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

19. Olari Cristina, profesor la Colegiul Silvic ”Bucovina” Câmpulung Moldovenesc 

20. Paul Ivan, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

21. Romaniuc Iuliana, profesor la Școală Gimnaziala ,,Bogdan Voda Campulung Moldovenesc 

22. Garnier Pascal, Asociația de Dezvoltare Locală Putna 

23. Vasile Dragoman, pasionat de ecoturism, case ecologice, agricultura ecologica, permacultură 

24. Vasilica Dascalu, Primaria Șaru Dornei 

25. Mia Musteață Pavel 

26. Marga Reta, CSEI SUCEAVA 

27. Daniela Bălăuță, Agenția de Turism Țara Autentică 

28. Anamaria Bucaciuc, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

  

https://meet.google.com/eut-eqtk-mnm
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Protocol Webinar „Poartă cultură de ziua Bucovinei!” 

 

Rezumatul discuțiilor: 

Intervenție 
(Cine) 

Aspecte discutate (Ce?) Observații / De rezolvat 

Carmen 
Chașovschi 
(USV) 

- Propunere de organizare a unei serii de întâlniri 

cu stakeholderi locali (grupuri de interes, instituții, 

organizații, persoane interesate de ce se 

întâmplă în Bucovina). 

- Propunerea unui plan de acțiune pentru 

protejarea peisajului cultural al Bucovinei. 

- Importanța apariției unor grupuri de inițiative în 

mai multe localități din Bucovina, pe modelul celui 

din Bilca (info Luca Ciubotariu – înființare Grup de 

Inițiative Locale Frătăuți). 

- Prezentarea importanței peisajului cultural al 

Bucovinei și a implicării grupurilor de interes 

pentru managementul destinației. 

- Prezentarea componentelor reprezentative ale 

destinației (comunitatea locală, natura, spațiul 

public, peisajul cultural, experiențe culturale, 

activități turistice). 

- Propunerea prezentării experienței pozitive pe 

care participanții la webinar au avut-o în domeniul 

patrimoniului cultural. 

- Prezentarea broșurii „Satul bucovinean ca 

destinație turistică. Cum îl protejăm și 

promovăm? (www.satele-bucovinei.ro) 

- Imprimare pliante pentru distribuirea acestora la 

nivel local (pentru diverse inițiative), www.satele-

bucovinei.ro 

- Carmen Chașovschi: realizarea unui 

training viitor pe tema „Dezvoltare 

participativă a comunității” 

- Carmen Chașovschi realizare 

training viitor „Tehnici de animare 

comunitară, principii de bază pentru 

organizare comunitară” (realizat de 

Luca Ciubotaru) 

- Carmen Chașovschi: completare 

Harta OAR cu noi informații. 

 

Linkuri:  
 
https://hartamesterilorconstructii.ro/  
 
 
Broșura Satul Bucovinean ca destinație 
turistică:  
http://satele-bucovinei.ro/brosura-satul-
bucovinean/  
 
http://satele-bucovinei.ro/casa-mea-
din-bucovina/ 
 

Luca 
Ciubotaru 
(Grupul de 
inițiativă 
Rădăuțiul 
Civic) 

- Prezentarea acțiunilor derulate în cadrul Grupului 

Civic din Bilca, Frătăuți și Rădăuți (Parcul 

Prieteniei; repararea a două porți tradiționale din 

Bilca aflate în stare avansată de degradare) 

- Puterea societății civile este extrem de importantă 

în salvarea patrimoniului rural, în impunerea 

disciplinei în construcții. 

- Identificare probleme în Rădăuți: lupta  cu 

construcțiile noi care afectează centrul istoric al 

orașului și arhitectura locală. 

Carmen Chașovschi: propunerea 
organizării unui grup de lucru cu sarcini 
concrete în domeniul patrimoniului 
construit. 
Carmen Chașovschi: adoptarea unei 
căsuțe tradiționale din Bucovina de 
către firmele mari din zonă. 
Carmen Chașovschi: propunere către 
primării să printeze ghidurile (Salvează 
satul bucovinean, ghidul OAR). 
 

https://hartamesterilorconstructii.ro/
http://satele-bucovinei.ro/brosura-satul-bucovinean/
http://satele-bucovinei.ro/brosura-satul-bucovinean/
http://satele-bucovinei.ro/casa-mea-din-bucovina/
http://satele-bucovinei.ro/casa-mea-din-bucovina/
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- Importanța existenței unor regulamente locale de 

urbanism foarte clar definite. 

- Realizarea unui inventar al caselor tradiționale 

rămase în zonele rurale; propunerea unor soluții 

de către autoritățile locale, precum ar fi 

încurajarea cetățenilor de a păstra casele în 

forma lor tradițională (exemplu: subvenționare 

pentru păcură, stimularea deducerea din impozite 

la nivel local pentru casele tradiționale). 

- Distribuirea către comunitățile rurale a Ghidului 

OAR pentru ca aceștia să conștientizeze 

valoarea caselor tradiționale. 

- Evaluarea planurilor de acțiune de la nivel 

județean din ultimii ani în vederea urmăririi 

realizării lor complete. 

- Conectarea mai multor grupuri de interes: 

administrația publică, mediul universitare, mediul 

din societatea civilă și mediul privat. 

Ghidul Ordinului Arhitecților din 
România:  
https://www.oar.archi/despre-
oar/ghidurile-de-arhitectura-pentru-
incadrarea-in-specificul-local-din-
mediul-rural  
 
 
Luca Ciubotariu: extinderea grupurilor 
civice în alte cinci localități din jurul 
Rădăuțiului. 
Luca Ciubotariu: organizarea unui 
centru comunitar (hub civic) în Rădăuți 
împreună cu voluntari, pentru ca tinerii 
să se poată întâlni și să discute diverse 
probleme, inclusiv referitoare la 
patrimoniul cultural. 
 

Iosif 
Cîrstean 
(Bilca) 

Parcul prieteniei:  

- Este amenajat 80% prin voluntariat; s-au implicat 

și autoritățile locale. 

- S-au utilizat materiale naturale în stil tradițional. 

- Propunere: organizarea unor întâlniri cu diverși 

meseriași din mai multe sate, care lucrează în 

lemn, construcții, dulgherie, etc., în vederea 

prezentării ghidului, necesar a fi cunoscut  pentru 

intervenții viitoare. 

Carmen Chașovschi: realizarea unei 
acțiuni „Clacă în Bucovina” (care să 
reunească toate intervențiile realizate 
până în prezent, cât și cele viitoare).  
Carmen Chașovschi: au fost organizate 
ateliere de regenerare rurală în Cacica 
(comunitatea nu a fost implicată). 
Luca Ciubotaru: prezentare modalități 
de organizare a comunității locale 
(cursuri, tactici de acțiune). 

Pascal 
Garnier 
(Putna) 

- Refacerea unei case tradiționale. 

- Blocaje: autoritățile locale (nu sunt planuri pe 

partea de urbanism pentru a salva patrimoniul 

construit), comunitatea locală nu este conștientă 

de valoarea patrimoniului construit pentru viitor 

(trebuie convinși prin diverse modalități și acțiuni). 

- Comunitatea locală nu dispune de resurse 

financiare suficiente pentru reconstruirea caselor 

tradiționale.  

- Identificarea unei probleme la nivel local: 

accesarea finanțării  pentru refacerea modelelor 

tradiționale peste polistiren (prețul este de 1.000 

euro pentru o casă). 

- Au fost realizate discuții cu firmele de construcții 

din zonă. 

Pascal Garnier: identificarea unor soluții 
pentru accesare unei finanțări 

https://www.oar.archi/despre-oar/ghidurile-de-arhitectura-pentru-incadrarea-in-specificul-local-din-mediul-rural
https://www.oar.archi/despre-oar/ghidurile-de-arhitectura-pentru-incadrarea-in-specificul-local-din-mediul-rural
https://www.oar.archi/despre-oar/ghidurile-de-arhitectura-pentru-incadrarea-in-specificul-local-din-mediul-rural
https://www.oar.archi/despre-oar/ghidurile-de-arhitectura-pentru-incadrarea-in-specificul-local-din-mediul-rural
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- Au avut loc discuții cu proprietarii de case 

tradiționale: unii dintre aceștia doresc să păstreze 

arhitectura casei. 

- Dezvoltarea economică a zonelor rurale prin 

implementarea unor planuri de afacere pentru 

casele tradiționale. 

- Propunerea unor soluții diferite pentru reutilizarea 

caselor tradiționale, pentru a le face active din 

punct de vedere economic. 

- Crearea unei rețele care să includă categorii 

diferite de servicii la nivel rural. 

Lucica 
Vasiluț 
(Poiana 
Stampei) 

- În Poiana Stampei există o casă muzeu, a fost 

reconstruită după o veche casă tradițională. 

- A fost achiziționată o altă casă într-o zonă 

pitorească, ce provine de la un profesor de folclor; 

se are în vedere crearea unui punct turistic, 

amenajarea de diverse ateliere pentru practici 

tradiționale, meșteșug în lemn (va prinde contur 

în perioada următoare). 

- Amenajarea unei porți proprii la intrare în Poiana 

Stampei. 

- Crearea unui complex de case, implementarea 

unor condiții arhitecturale ce respectă reguli în 

domeniu. 

- Existența unui ansamblu, crearea de evenimente 

culturale (Joia Mare – promovare produse 

tradiționale, organizare la biserică; Sfânta seară 

de Crăciun – spectacol cu participare zonală de 

colinde și obiceiuri de iarnă). 

 

Vasilica 
Dascălu 
(Șaru 
Dornei) 

- În Șaru Dornei s-au păstrat tradițiile, cultura, 

modul tradițional de a găti, costumele tradiționale. 

- Necesitatea existenței unei cooperări între toate 

segmentele și furnizarea de servicii diversificate. 

 

Andrei 
(Rădăuți) 

- Identificarea unor probleme la nivel urban în ceea 

ce privește construcțiile. 

- Realizarea unor strategii urbanistice la nivel 

zonal. 

- Definirea clară a avantajelor patrimoniului cultural 

pentru cetățeni. 

- Listă cu evenimente culturale, tradiții specifice 

zonelor rurale. 

Carmen Chașovschi: prezentarea hărții 
interactive cu clădiri tradiționale de pe 
platforma proiectului PORT Cultural.  
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- Realizare hărți care identifică clădirile istorice 

dintr-o anumită locație și  arhitectura. 

- Crearea unor avantaje pentru cei care păstrează 

arhitectura tradițională, scutire de impozite pe 

clădiri pentru cei care le păstrează. 

- Adoptare de măsuri care să limiteze construirea 

unor clădiri noi lângă construcțiile vechi. 

Alina 
Butnariu 
(Siret) 

- Evidențierea unui studiu de caz: modernizarea 

unei biblioteci în Siret; singura modalitate este 

demolarea acesteia și reconstruirea. 

- Existența unui dialog permanent între autorități și 

comunitățile locale pentru o mai bună organizare 

a inițiativelor. 

 

 

 

 

Plan de activitate / Follow-up Webinar ”Poartă cultură de Ziua Bucovinei!” 

Nr. 
Crt. 

Activitate / Ce ? Până când Responsabil/Realizat 

1.  

Dezvoltarea de strategii la nivel zonal care să 
definească un standard minim de activități pentru turiști, 
în vederea menținerii turistului în zonă pentru minim 3 
zile, urmând apoi ca aceste strategii să fie aplicate la 
nivel local (problemă ridicată de Pascal Garnier) 

  

2.  Motivarea autorităților locale pentru investirea de timp 
și finanțe în protejarea peisajului cultural al Bucovinei 

Continuu 

Au fost trimise 
propuneri de păstrare a 
peisajului cultural, prin 

intermediul APT 
Bucovina 

3.  Dezvoltarea unei hărți cu clădirile tradiționale În lucru www.portcultural.usv.ro 

4.  

Propunere de noi facilități din partea autorităților locale, 
pentru proprietarii de case vechi sau noi care păstrează 
elementele arhitecturale tradiționale – scutire de 
impozite, subvenționarea păcurii pentru îngrijirea 
acoperișurilor tradiționale 

De propus 

A fost solicitat sprijinului 
lui Luca Ciubotaru 

 
De analizat soluțiile de 

la Ciocănești, ce au fost 
aprobate în Consiliul 

Local 

5.  Crearea unei rețele care să includă reprezentanți ai 
tuturor categoriile de servicii și stakeholderi, la nivel 
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rural, pentru a ridica interesul față de păstrarea 
autenticității și dezvoltarea economică 

6.  

Promovarea de tehnici de animare comunitară: 
organizarea de mini training pe managementul 
destinației în sate, dezvoltare participativă a comunității, 
seminar pentru dezvoltare comunitară 

USV, 
propunere de 
seminar pentru 
luna martie 

USV 

7.  Promovarea ghidului OAR în primării și la nivelul 
comunității 

Ianuarie, 
adresă către 
primării cu 
linkul 
documentului 

USV (alți semnatari?)  

8.  Organizarea de întâlniri lunare ale grupului de protejare 
a peisajului cultural al Bucovinei – USV organizator 

lunar USV 

9.  Crearea unei liste cu grupe de interes relevante (OAR, 
CJ, comunitatea fotografilor, etc.) – responsabil USV 

Harta 
Stakeholderilor 
de actualizat și 
de încărcat pe 
grup 

USV 

10.  Evaluarea vechilor strategii pe turism, dezvoltare rurală 
și protejarea patrimoniului cultural 

USV CC 
trimite link cu 
strategia de 
turism 

Strategia va fi încărcată 
pe grupul de pe 

Facebook 

11.  

Dezvoltarea unei platformei de lucru pentru grupul de 
protejare a peisajului cultural al Bucovinei 
(https://www.facebook.com/groups/625200510989721)
; 
 
Documentele de lucru și minutele întâlnirilor vor fi 
postate pe pagina PORT Cultural 
(https://portcultural.usv.ro/grup-de-lucru/).  
 

Grup de lucru 
Peisaj Cultural 
Bucovina este 
activ.  

USV 
De trimis invitații de 

aderare 

12.  Trimiterea unei adrese către Consiliul Județean cu 
Propuneri de protejare a patrimoniului  

Ianuarie 2021 
USV CC / Realizat 

parțial 

13.  

Evidențierea practicilor pozitive în domeniul protejării 
patrimoniului construit, prin organizarea ediției a 2a  
”Oamenii Patrimoniului” 

- Realizarea formular de propuneri pe platforma 

PORT Cultural;  

- Promo pe Facebook;  

- Prezentarea exemplelor de bune practici și 

premierea acestora.  

USV  

A fost lansat apelul, au 
fost realizate propuneri 

 
De stabilit tabelul 

premianților / Propuneri 
în completare vor fi 

făcute la a doua 
întâlnire a grupului de 

lucru. 

 

https://www.facebook.com/groups/625200510989721
https://portcultural.usv.ro/grup-de-lucru/

