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1. Cooperarea în cadrul consorțiului și domeniul de CDI la care proiectul a 

contribuit  

 

Proiectul ”PORT Cultural: PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea 

durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu și 

identitate culturală” se adresează obiectivelor Subprogramului 1.2. Performanța instituțională, 

înscriindu-se în domeniul SNCDI 2020 ”Patrimoniu și identitate culturală”.  

Proiectul complex este compus din cinci proiecte relaționate, subsumate unei agende 

comune de cercetare-dezvoltare asumate de instituțiile din cadrul consorțiului: 

 

 

    Figura nr. 1. Prezentarea proiectului complex „PORT Cultural” 

PROIECT 1, ARHINOV. Clădiri tradiționale de utilitate private și publică – soluții
inovative de arhitectură pentru adaptarea la funcționalitățile contemporane.
Coordonator proiect: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași,
Facultatea de Arhitectură

PROIECT 2, PATRIBUC. Patrimoniul construit și peisajul cultural (inclusiv 
particularități date de diversitatea etnică) în zona Bucovina. Abordări din 
perspectivă istorică și etno-demografică. Coordonator proiect: Institutul 
Bucovina al Academiei Române. 

PROIECT 3, PATRITRANS. Patrimoniul construit și peisajul cultural (inclusiv 
particularități date de diversitatea etnică) în Transilvania de Sud. Coordonator 
proiect: Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie Târgu Mureș.

ROIECT 4, ANTRECOR. Analiza potențialului de dezvoltare antreprenorială în 
mediul rural, pe elemente de patrimoniu, pentru susținerea dezvoltării durabile 
locale. Coordonator proiect: Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava. Proiect 
implementat în cooperare cu INCDT București, Institutul Național de Cercetare și 
Dezvoltare în Turism. 

PROIECT 5, PACULT. Valorizarea patrimoniului cultural si dezvoltare locala integrata in 
mediul rural. Model de analiza complexa a impactului dezvoltării/modernizării 
potențialului cultural identitar si al integrării patrimoniului construit in circuitul de 
consum (inter)național. Coordonator proiect: Institutul de Economie Națională București. 



 

Impactul prezent al proiectului în domeniul cercetării este cuantificat, printre altele, prin 

rezultatele obținute (până la momentul semnării prezentului program comun de CDI) pe 

parcursul derulării proiectului complex „PORT Cultural: PORTofoliu de instrumente inovative 

pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic, prin valorificarea 

elementelor de patrimoniu și identitate culturală”: 

 
 Tabel nr. 1. Indicatori de realizare a proiectului: articole publicate în reviste BDI, articole publicate în 

reviste ISI și participări la conferințe (2018-prezent) 

  
Partener 

Indicatori de realizare a proiectului 

Articole în 
reviste BDI 

Articole în 
reviste ISI 

Participări 
conferințe 

ARHINOV 3 1 2 

PATRIBUC 4 1 5 

PATRITRANS 2 1 11 

ANTRECOR 14 9 26 

PACULT 4 0 22 

Total consorțiu 27 12 66 

 

 

 
Figura nr. 2. Distribuția indicatorilor de realizare a proiectului (2018-prezent) 

 

Parteneriatul existent a contribuit prin toate activitățile de cercetare la realizarea 
indicatorilor de rezultat: locuri de muncă în cercetare susținute prin program; cereri de brevete 
solicitate la nivel național, structurarea ofertei de servicii de cercetare și tehnologice și 
prezentarea în platforma www.erris.gov.ro, consolidarea capacității instituțiilor cu posibilități de 
relansare1 prin stagii de pregătire și workshopuri organizate la partenerii proiectului, precum și 
diversificarea serviciilor de cercetare oferite prin utilizarea infrastructurii de cercetare disponibilă 
la toți partenerii.  

Prin proiect au fost susținute locuri de muncă în cercetare și au fost create altele noi. 
Resursele umane și-au dezvoltat competențe și abordări complementare, care au condus la 
dezvoltarea de noi produse și servicii și a fost consolidată infrastructura de cercetare. 

 

 

27

1266

Articole în reviste
BDI

Articole în reviste ISI 
și ISI Proceedings

Participări 
conferințe



      

 

 

 
Figura nr. 3. Instrumente și acțiuni PORT Cultural 

 

Pe lângă obiectivele ce au în vedere îmbunătățirea performanței instituționale a 

organizațiilor publice de cercetare, partenerii au avut în vedere și acordarea de asistență 

tehnică și științifică, prin inițierea și dezvoltarea de colaborări viabile cu parteneri din mediul 

economic public şi privat, prin diseminarea instrumentele create (platforma PORT Cultural, 

harta resurselor de patrimoniul construit, planuri de arhitectură, baze de date cu elemente 

valoroase de patrimoniu, ghiduri și alte instrumente), toate acestea contribuind la creșterea 

capacităților de transfer a rezultatelor aplicabile în domeniul proiectului.  

Colaborarea la nivel de consorțiu va fi continuată și după încheierea proiectului, prin 

activități ce sunt descrise și agreate prin prezentul programul comun de CDI.  

2. Principiile programului comun CDI  

 

Proiectul complex PORT Cultural a contribuit prin acțiunile sale la îmbunătățirea 

performanței instituționale a organizațiilor partenere și la crearea unor posibilități de relansare 

în domenii socio-economice de interes pentru România, prin susținerea și dezvoltarea 

competențelor de cercetare existente la nivel instituțional precum și a capacităților de transfer 

a unor rezultate aplicabile.  

Principiile care vor guverna parteneriatul din cadrul programului comun sunt: 

• Sprijinul reciproc în dezvoltarea și aprofundarea obiectivelor proiectului PORT 

Cultural; 

• Informarea reciprocă cu privire la noi oportunități de diseminare și colaborare;  

• Păstrarea deschiderii spre cooperare și pentru dezvoltarea în 

complementaritate a unor instrumente comune de cercetare;  

• Păstrarea și dezvoltarea rețelei de inovare și cunoaștere creată prin proiect; 

• Combinarea gândirii la scară globală cu acțiunea la scară locală, în sprijinul 

mediului social și economic din zonele țintă, pentru respectarea și protejarea 

patrimoniului cultural național; 

Cercetare în teren cu 
implicarea comunității

Digitalizarea patrimoniului 
și harta ”Propune o casă”

Organizare comunitară și 
implicarea stakeholderilor



 

• Explorarea complementarității competențelor de cercetare ale partenerilor și 

asigurarea unei creșteri comune inteligente și durabile în domeniul cercetării; 

• Sprijinirea prin infrastructura proprie și prin finanțarea din surse proprii/atrase a 

activităților de cercetare stabilite din programul comun de CDI; 

• La baza cooperării post-proiect vor sta principii comune privind integritatea 

cercetării, dimensiunea de gen, responsabilitatea socială, accesul liber și 

proprietatea intelectuală, precum și toate principiile dezvoltării durabile. 

 

3. Arii de acțiune și obiective ale Programului comun de CDI   
 

Prezentul program comun de CDI propune arii de intervenție și obiective ale 

colaborării pe termen mediu și lung ale instituțiilor implicate în cadrul proiectului 

complex (USV, INCDT, UTGA, IB, UMFST, IEN), armonizate cu planurile de dezvoltare 

instituțională. 

  

Figura nr. 4. Arii de acțiune C-D-I ale programului comun 
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Programul comun CDI are în vedere următoarele obiective: 

 
I. CERCETARE  

Consolidarea infrastructurii de cercetare în domeniul proiectului prin eforturi proprii și fonduri atrase din 

proiecte. 

Diversificarea asistenței tehnice și a serviciilor științifice și tehnologice de înalt nivel în domeniul 
patrimoniului și protejării peisajului cultural, prin cooperarea între parteneri. 
Dezvoltarea cercetării doctorale interdisciplinare în domeniul patrimoniului. Extinderea colaborării dintre 

Școlile doctorale ale partenerilor prin programe doctorale în cotutelă. 

Completarea portofoliului de noi metodologii și instrumente de cercetare privind patrimoniul construit și 
peisajul cultural din Bucovina și Transilvania de Sud. 
Extinderea bazelor de date extinse după finalizarea proiectului, prin documentare tehnică și 
antropologică și prin implicarea comunităților locale în completarea bazelor de date (cadre didactice, 
asociații de dezvoltare locală ș.a.). 
Dezvoltare de cercetări tematice multianuale, cu componente de analiză tematică specifică sectorului 
de valorificare a patrimoniului cultural – mediul de afaceri specific și complementar – cultură, turism, 
mediu etc; incluziune socială prin ocupare și calitatea locurilor de muncă. 
Documentarea și analiza oportunităților de dezvoltare antreprenorială în mediul rural, ca soluție de 
salvgardare a patrimoniului cultural și acordarea de sprijin direct cel puțin unei comunități pilot din fiecare 
zonă țintă. 

Creșterea vizibilității pe plan național și internațional a activității de cercetare a partenerilor din proiect, 
prin promovarea instrumentelor inovative prin platforma proiectului și prin platforma ERRIS, prin cel puțin 
4 publicații și 4 participări la conferințe internaționale. 
 

II. DEZVOLTARE 
Dezvoltarea parteneriatelor cu stakeholderii identificați în proiect și organizare a cel puțin 4 evenimente 
în parteneriat cu aceștia, în domeniul protejării patrimoniului. 
Diseminarea instrumentelor inovative prin cel puțin 4 workshopuri organizate în cooperare cu 
stakeholderi și mediul de afaceri și promovarea acestora prin canalele specifice ale proiectului 
(platformă, vernisaje, evenimente, publicații). 
Continuarea transferului de know-how între partenerii proiectului prin organizarea unui workshop anual. 
Angrenarea tinerilor cercetători angajați în dezvoltarea a cel puțin 2 aplicații de noi proiecte de cercetare 
sau de dezvoltare a capacității instituționale și administrative. 
Crearea de rețele de cunoaștere și aderarea la rețele internaționale în domeniul proiectului. 
Acordarea de asistență tehnică și de servicii științifice mediului de afaceri. 
Transferul rezultatelor către stakeholderii publici și privați din zonele țintă prin campanii și workshopuri 
tematice, cu resursele umane proprii și cu experți din domeniu. 
Promovarea hărții cu inventarul patrimoniului construit și completarea acesteia prin contribuția tuturor 
partenerilor proiectului.  
Consolidarea nucleului de competențe și a tehnicilor de cercetare dezvoltate în domeniul proiectului și 
dezvoltarea unui portofoliu de servicii de cercetare, pentru consolidarea Laboratorului de cercetare 
Patrimoniu și identitate culturală / Port Cultural. 
Consolidarea și perfecționarea resurselor umane angajate în proiect de către parteneri, a locurilor de 
muncă în cercetare în ariile de cercetare specifice proiectului. 
Dezvoltarea expertizei de cercetare a tinerilor din echipă și atragerea de noi tineri în colectiv – participări 

temporare prin proiecte. 

 
III. INOVARE 

Creșterea capacității de inovare la nivel comunităților prin constituirea de Innovation Ecosystems în 
domeniul patrimoniului cultural și al turismului. 
Dezvoltarea de noi funcționalități a instrumentelor create în proiect. 
Digitalizarea informațiilor și folosirea tehnologiei ca mediator în transmiterea datelor și  



 

informațiilor către stakeholderi și alte institute de cercetare. 
Cercetare inovativă pe tematica promovării valorilor de patrimoniu național în rutele turistice europene 

bazate pe istoria comună a spațiului Euroasiatic. 

 

4. Corelarea Programului de CDI cu planurile de dezvoltare instituțională al 

partenerilor din cadrul proiectului complex  

 

În perioada de sustenabilitate, activitățile propuse de parteneri sunt subordonate planurilor de 

dezvoltare instituțională. Acestea sunt prezentate mai jos, structurate pe fiecare partener în parte. 

Coordonator: Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava 

USV este coordonator al proiectului PORT Cultural și responsabil al proiectului component 

ANTRECOR: Analiza integrată a potențialului de dezvoltare antreprenorială în mediul rural pe 

elemente de patrimoniu, pentru susținerea dezvoltării durabile rurale. Misiunea instituțională a USV  

Misiunea pe care USV şi-o asumă prin planul instituțional este să promoveze şi să susţină 

crearea şi diseminarea de cunoştinţe, să producă cunoaştere şi dezvoltare umană, să ofere servicii 

comunităţii căreia îi aparţine1.  

Activitatea derulată în cadrul proiectului PORT Cultural este armonizată cu:  

• promovarea valorilor şi tradiţiilor culturii şi civilizaţiei din Bucovina, cu specificul ei multicultural; 

• susţinerea principiilor fundamentale europene într-o zonă în care credibilitatea şi identitatea 

Uniunii Europene trebuie să fie consolidate şi extinse; 

• conservarea şi favorizarea diversităţii culturale şi consolidarea legăturilor cu românii din afara 

graniţelor ţării; 

• implicarea în dezvoltarea regională pentru recuperarea decalajelor economice existente, 

oferirea de servicii către comunitate şi internaționalizarea USV prin afilierea reală la politicile 

şi mecanismele comunitare privind cercetarea și educaţia; 

• formarea şi perfecţionarea resurselor umane calificate şi înalt calificate în context regional, 

naţional şi transfrontalier; 

• dezvoltarea gândirii critice, a iniţiativei personale şi de grup şi a potenţialului creativ al 

membrilor comunităţii academice; 

• promovarea cercetării ştiinţifice, a creaţiei literar-artistice şi a performanţei sportive; 

• afirmarea culturii şi ştiinţei româneşti în circuitul mondial de valori. 

Oferta de servicii de cercetare a USV a fost diversificată cu softurile achiziționate prin proiectul 
PORT Cultural (program de prelucrare calitativă NVivo și soluție IT de simulare strategică a 
managementul destinațiilor TOP SIM Planspiel Destination Management). De asemenea, prin proiect 
a avut loc dezvoltarea capacității organizaționale, prin creșterea numărului de locuri de muncă din 
cercetare, prin optimizarea infrastructurii de cercetare și diversificarea asistenței tehnice și a serviciilor 
științifice și tehnologice de înalt nivel în domeniul patrimoniului și protejării peisajului cultural.  

Programul comun CDI va fi susținut de USV prin ariile și obiectivele de la punctul 2 și prin 
următoarele activități:  

• Inițierea în parteneriat cu partenerii PORT Cultural și cu mediul de afaceri a unor campanii 
de informare și animare comunitară în vederea protejării peisajului cultural; 

• Formarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în tematici de protejare a 
patrimoniului, prin atelierele Școlii de Vară de Regenerare Rurală ”Cacica: Oameni și 
Sare”;  

                                                           
1 Hotarare Senat USV 67_28 mai 2020 Plan strategic 2020_2024, 
https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/Hotatari%20Senat/2020/Hotarare%20Senat%2067_28%20mai%20
2020%20Plan%20strategic%202020_2024.pdf 



      

 

 

• Dezvoltarea în abordare participativă a unor aplicații de proiecte ce vor fi implementate fie 
prin sprijinul comunităților locale fie prin intermediul unor programe cu finanțare națională 
și internațională (programe ale UE, SEE, alte organizații internaționale); 

• Organizarea de workshopuri de educare și formare în domeniul protejării patrimoniului 
construit și al dezvoltării turismului pentru stakeholderi și mediul de afaceri, în cadrul 
Laboratorului PORT Cultural;  

• Valorificarea rezultatelor proiectului prin intermediul publicațiilor realizate de către echipa 
de proiect;  

• Promovarea instrumentelor de cercetare dezvoltate în program și către alte categorii de 
grupuri țintă (asociații locale din domeniul turismului și culturii, cadre didactice din 
învățământul liceal din mediul rural ș.a.); 

• Extinderea bazei de date cu clădiri tradiționale pentru patrimoniul construit al Bucovinei, și 
completarea Hartei PORT Cultural, prin intermediul funcției crowd-source ”Propune o 
Casă”;  

• Continuarea identificării și bunelor practici în domeniul patrimoniului prin organizarea 
anuală a sesiunilor de premiere ”Oamenii Patrimoniului”;  

• Organizarea de webinarii semestriale și consolidarea Grupului de lucru pentru protejarea 
patrimoniului cultural, dezvoltat în parteneriat cu stakeholderi și reprezentanți ai mediului 
economic și ai autorităților publice locale și ai societății civile;  

• Dezvoltarea de instrumente suplimentare privind dezvoltarea durabilă a comunităților din 
mediul rural; Identificarea de soluții de dezvoltare antreprenorială pentru protejarea 
peisajului construit; 

• Promovarea și diseminarea instrumentelor dezvoltate în program;  

• Menținerea și perfecționarea resursei umane angajate în proiect; 

• Creșterea gradului de implicare și vizibilitate pe plan național și internațional a partenerilor 
din proiect, prin promovarea instrumentelor inovative prin platforma proiectului și prin 
platforma ERRIS, prin intermediul evenimentelor de diseminare și a publicațiilor 
proiectelor.  

Programul Comun de CDI este armonizat cu planul de dezvoltare instituțională al USV și 

susține scopul proiectului PORT Cultural. 

 

Partener 1: Institutul ”Bucovina” al Academiei Române  

Institutul „Bucovina” al Academiei Române (IB) este partener în cadrul proiectului PORT 

Cultural și responsabil al proiectului component PATRIBUC: ”Patrimoniul construit și peisajul cultural 

(inclusiv particularități date de diversitatea etnică) în zona Bucovina. Abordări din perspectiva istorică 

și etno-demografică”. 

Prin participarea în cadrul proiectului PORT Cultural, Institutul „Bucovina” Rădăuți contribuie 

la obiectivele Academiei Române pentru2: 

• creșterea contribuției la dezvoltarea științei, artei și culturii; 

• promovarea și cultivarea unei atmosfere academice, de respect și colaborare în societate, 
de responsabilitate și demnitate națională; 

• implicarea Academiei Române în problemele majore ale societății: educație, sănătate, 
economie, mediu. 

Activitățile științifice ale Institutului „Bucovina” se adresează, prin noi abordări istoriografice, 

unei diversități largi de subiecte tratate din perspective moderne, dintre care menționăm: istoria 

                                                           
2 Activitatea Academiei Române, Acad. Ioan DUMITRACHE, Secretar General al Academiei Române (25 februarie 2021), 
https://acad.ro/dari-de-seama/2020-Dare-de-seama-ID.pdf  

https://acad.ro/dari-de-seama/2020-Dare-de-seama-ID.pdf


 

mentalităților, istoria și simbolistica național(ă), istoria orală, locul imaginarului colectiv în scrierea 

istoriei Bucovinei, istoria spațiilor de frontieră, identitate și multiculturalitate3. 

Direcțiile de aplicare a programului comun de CDI de către IB (P1) sunt:  

- Organizarea de manifestari știintifice/evenimente de diseminare cu tematică orientată spre 

conservarea și valorificarea patrimoniului cultural din Bucovina, cu participarea partenerilor 

din cadrul proiectului (conferințe, expoziții, dezbateri);  

- Organizarea de întâlniri cu proprietari de case tradiționale din Bucovina, în scopul încurajării 

acestora de a păstra memoria culturii și arhitecturii rurale regionale 

- Publicarea de articole pe teme legate de patrimoniul material architectural din Bucovina în 

revista „Analele Bucovinei”, indexată CEEOL, și în alte reviste de specialitate. 

- Promovarea și dezvoltarea bazei de date privind casele traditionale din Bucovina (detalii 

arhitecturale, interviuri, fotografii), din cadrul institutului, de pe platforma Port Cultural și 

dezvoltarea serviciilor promovate pe ERRIS;  

- Creșterea activităților din domeniul cercetării etnografice și folclorului, folosirea echipei de 

proiect de la IB pentru identificarea zonelor culturii tradiționale în habitatul contemporan din 

partea de sud a Bucovinei și în conservarea patrimoniului cultural construit; 

- Sprijinirea autorităților locale și judetene pentru stimularea conservării locuințelor tradiționale 

și integrarea acestora în proiecte de dezvoltare durabil;  

- Colaborarea cu partenerii proiectului și alte categorii de stakeholderi în vederea formulării unor  

unor propuneri de regulamente și propuneri de politici pulblice pentru stimularea conservării 

patrimoniului etnografic construit și  dezvoltarea durabilă a localităților. 

Programul Comun de CDI este armonizat cu planul de dezvoltare instituțională al Institutului 

Bucovina și susține scopul proiectului PORT Cultural. 

Partener 2: Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” 

UTGA este partener în cadrul proiectului PORT Cultural și responsabil al proiectului 

component ARHINOV: ”Clădiri tradiționale de utilitate privată și publică – soluții inovative de 

arhitectură pentru adaptarea la funcționalități contemporane”.  

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o universitate de cercetare avansată și 

educație, care se preocupă de fortificarea unui sistem de asigurare a calității și excelenței academice 

în predare și cercetare științifică, ghidându-se după criterii și metodologii compatibile cu cele din 

marile instituții de învățământ de profil din Europa4. 

Facultatea de Arhitectură din cadrul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași, având 

atribuții didactice și de cercetare-proiectare, formează specialiști-arhitecți care pot activa atât în 

cercetare, cât și în învățământ sau în administrația publică, în domenii ca arhitectură, urbanism, 

restaurări, arhitectură de interior și design, peisagistică5.  

Deoarece conceperea și realizarea de spații, clădiri și ansambluri reprezintă o activitate 

complexă de constituire a spațiului de desfășurare al comunităților umane, arhitectul trebuie să aibă 

capacitatea de a își însuși cunoștințe nu doar din disciplinele specifice ale teoriei, istoriei și proiectării 

de arhitectură-urbanism, cât și din cele umaniste, tehnice și economice6. 

                                                           
3 Institutul „Bucovina” al Academiei Române la 25 de Ani de la Înființare. Un Bilanț de Etapă, Marian Olaru, 
http://www.institutulbucovina.ro/despre_noi.html  
4 Planul strategic al Universități Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași 
https://www.tuiasi.ro/uploads/files/plan_strategic_general_2016-2019_final.pdf 
5 Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”, https://arh.tuiasi.ro/, accesat la 16.04.2021 
6 Facultatea de arhitectură Iași – Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”, https://arh.tuiasi.ro/facultate/, accesat 
la 16.04.2021 

http://www.institutulbucovina.ro/despre_noi.html
https://arh.tuiasi.ro/
https://arh.tuiasi.ro/facultate/


      

 

 

În cadrul Programului comun de CDI, Facultatea de Arhitectură din cadrul UTGA7 va derula 

următoarele activități:  

• Elaborarea de studii cu caracter tehnic aplicativ și științific, de proiecte de specialitate;  

• Va participa în colective interdisciplinare cu specialiști din domenii tehnice, umaniste, 

artistic din cadrul consorțiului PORT Cultural, pentru multiplicarea rezultatelor proiectului;  

• Creșterea gradului de implicare şi vizibilitate pe plan internațional prin inițierea unor 

proiecte de cercetare în colaborare cu specialiști din Republica Moldova și Ucraina asupra 

identificării și conservării elementelor de specific local, a zonelor cu valoare ambientală și 

arhitecturală; 

• Inițierea unui proiect de cercetare cu o temă subsecventă Portului Cultural: Identificarea 

și valorificarea elementelor generatoare de specific local în arhitectura nouă a Bucovinei - 

dotări turistice;  

• Implicarea comunităților în acțiunile de salvgardare sustenabilă a patrimoniului, 

încurajarea acestora în recuperarea tehnicilor tradiționale și a materialelor locale; 

• Publicarea de studii în volume colective; 

• Monitorizarea și consultanță la realizarea unor propuneri ce au fost dezvoltate în proiectul 

PORT Cultural; 

• Dezvoltarea de servicii de cercetare și servicii de consultanță pe tematica proiectului; 

• Colaborarea cu Ambulanța monumentelor pentru consolidarea unor cladiri cu valoare 

patrimonială, ce au fost identificate în cadrul proiectului PORT Cultural (ansamblul 

clădirilor Salinei Cacica); 

• Diseminarea rezultatelor cercetării în zone rurale cu potențial turistic și organizarea unor 

programe de cercetare ce vor include și practica studențească în zone etnografice – 

inițierea unor acțiuni de voluntariat în relevarea dar și refacerea unor clădiri; 

• Evenimente tematice de diseminare a rezultatelor cercetării – MUST de arhitectură; 

• Îndrumarea de teze de doctorat pe tematica conservării și cercetării patrimoniului construit 

și încurajarea cercetării interdisciplinare. 

Programul comun CDI este corelat cu planul de dezvoltare instituțională al UTGA privind 

sustenabilitatea colaborării – instituție parteneră în cadrul proiectului PORT Cultural  

Partener 3. Institutul de Economie Națională - IEN 

Institutul de Economie Națională (IEN) este partener al proiectului PORT Cultural și 

responsabil al proiectului component PACULT – (Re)valorizarea patrimoniului cultural și dezvoltarea 

locală integrată în mediul rural. Model de analiza complexă a impactului dezvoltării/modernizării 

potențialului cultural identitar și al integrării patrimoniului construit în circuitul de consum 

(inter)național. 

Misiunea IEN reprezintă realizarea de cercetări cu caracter fundamental și aplicativ în 

domeniul economiei naționale în cadrul Programelor de cercetare științifică ale Academiei Române, 

în concordanță cu alte programe de CDI, naționale și internaționale, în scopul promovării dezvoltării 

durabile a României. Prin participarea în cadrul proiectului PORT Cultural, IEN contribuie la 

obiectivele Academiei Române pentru8 : 

- creșterea contribuției la dezvoltarea științei, artei și culturii; 

                                                           
7 Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”, https://arh.tuiasi.ro/, accesat la 16.04.2021 

8 Activitatea Academiei Române, Acad. Ioan DUMITRACHE, Secretar General al Academiei Române (25 februarie, 2021), 
https://acad.ro/dari-de-seama/2020-Dare-de-seama-ID.pdf 

https://arh.tuiasi.ro/


 

- promovarea și cultivarea unei atmosfere academice, de respect și colaborare în societate, de 

responsabilitate și demnitate națională; 

- implicarea Academiei Române în problemele majore ale societății: educație, sănătate, 

economie, mediu. 

- Domeniile de cercetare aplicativă pe care IEN și le propune în planul de dezvoltare 

instituțională sunt: 

- teorii, modele și strategii ale dezvoltării economice, durabile a României în cadrul intra și extra 

UE; 

- impactul macroeconomic al integrării în UE, al globalizării, crizei și ciclurilor de afaceri asupra 

economiei naționale a României; 

- demo-economie, economia resurselor umane și piața muncii și a educației; 

- managementul public, eficiența instituțională și economia regională; 

- impactul ISD asupra dezvoltării durabile a României; 

- antreprenoriatul în România; 

- politici de ocupare și salariale, mobilitatea populației și a forței de muncă; 

- factorii competitivității, ai specializării și cooperării internaționale, politici regionale, politici 

bugetare. 

În Strategia de dezvoltare a IEN este prevăzută dezvoltarea cercetărilor interdisciplinare în 
domeniul valorificării de piață a obiectivelor de patrimoniu și a creșterii vizibilității valorii adăugate a 
activităților culturale de promovare a capitalului tangibil și intangibil al moștenirii culturale. În acest 
sens s-a dezvoltat/consolidat prin prezentul proiect structura instituțională de cercetare în domeniul 
turismului cultural și s-a extins colectivul de cercetare prin integrarea celor 2 tineri cercetători angajați 
prin proiect, plecând de la un colectiv de cercetare relativ redus dar cu experiență internațională în 
cercetarea în domeniul patrimoniului cultural național și conexarea cu valorile culturale europene. 

În cadrul Centrului de cercetări pentru dezvoltare durabilă se va dezvolta Laboratorul de 
cercetare - Patrimoniu și identitate culturală în care se vor promova cercetări interdisciplinare prin:  

a) teme de cercetare multianuale în cadrul Planului anual de cercetare al IEN, ca parte a 
Planului de cercetare al Academiei Române, Domeniul strategic 6. Cercetări pentru dezvoltarea 
durabilă a țării (economic, social, juridic, mediu), Direcția prioritară 6.1. Direcții ale dezvoltării 
economice durabile a României. Modele, scenarii, evaluări; 

b) continuarea colaborării la nivel internațional cu universități și actori publici sau privați ce 
implementează programe de dezvoltare și promovare a valorificării complexe a patrimoniului cultural 
național – ca sustenabilitate în proiectele internaționale implementate;  

c) atragerea de tineri cercetători doctoranzi și postdoctoranzi din cadrul SCOSAAR, domeniul 
ECONOMIE, de a participa în cadrul Laboratorului la activități comune de cercetare;  

d) inițierea și dezvoltarea de proiecte comune cu partenerii din consorțiul PORT Cultural care, 
pe de o parte să disemineze rezultatele obținute până în prezent pe baza studiilor pilot din cele 2 arii 
geografice selectate și, pe de altă parte să extindă aplicarea pachetelor de servicii dezvoltate prin 
proiect în alte arii geografice cu potențial de dezvoltare/valorificare a patrimoniului cultural, la nivel 
național și/sau internațional. În acest context ne propunem să dezvoltăm o colaborare pe termen lung 
operaționalizată prin propuneri de proiecte comune de cercetare, la nivel național și/sau internațional, 
atât prin accesarea liniilor de finanțare specifice domeniului CDI la nivel EU și regional, cât și prin 
dezvoltarea de proiecte de aplicare a rezultatelor CDI cu actori din piață publici și privați la nivel local 
– în mediul rural – și extinderea aplicării produselor și serviciilor de cercetare realizate, adaptate 
pentru mediul urban.  

Aceste inițiative prezente în Strategia de cercetare a IEN se vor operaționaliza parțial prin 
prezenta Agendă Comună și, în completare, prin acorduri instituționale de cooperare pe termen lung 
cu instituțiile partenere în proiect, promovând o arie mai extinsă de colaborare tematică. 

Pe lângă acțiunile din programul comun ce vor fi organizate în parteneriat la nivelul 

consorțiului, IEN va susține:  



      

 

 

• Organizarea în comun a unei conferințe științifice internaționale multidisciplinare cu 

tema “Provocările dezvoltării sectorului valorificării patrimoniului tangibil și intangibil local în era 

digitală. Politici de dezvoltare sustenabilă robustă și provocări pentru creșterea rezilienței mediului de 

afaceri”, cu cel puțin următoarele secțiuni: 

a) Valorizarea și capitalizarea patrimoniului cultural local; tehnologii și modele 

antreprenoriale 

b) Tehnologii digitale de suport pentru susținerea consumului cultural in-situ. Produse și 

servicii inovative 

c) Consumul cultural pentru dezvoltare umană - rolul patrimoniului din mediul rural 

Organizarea va fi prin rotație, în responsabilitatea unuia dintre partenerii actuali. 

• Inițierea în 2021, prin Planul de cercetare IEN a unor teme de cercetare incidente 

domeniului proiectului PORT Cultural, cu implementare multianuală și în coordonarea membrilor 

Laboratorului de cercetare - Patrimoniu și identitate culturală:  

a) Analiza efectului de rebound S. Jevons. Abordări teoretice, bune practici și posibile 

soluții pentru România; 

b) Analiza impactului transferului tehnologic disruptiv asupra resurselor umane și a 

modelului de funcționare a pieței muncii 

c) Căi și modalități de implementare a Pactului Verde (Gren Deal) în vederea redresării 

și rezilienței sustenabile a economiei românești; 

d) Fiscalitatea și factorii de conformare în concordanță cu obiectivul dezvoltării durabile 

pentru toți; 

• Absorbția fondurilor structurale pentru incluziunea socială. Impact economic și social; 

• Organizarea în comun a unei conferințe științifice internaționale multidisciplinare cu 

tema “Provocările dezvoltării sectorului valorificării patrimoniului tangibil și intangibil local în era 

digitală.  

• Politici de dezvoltare sustenabilă robustă și provocări pentru creșterea rezilienței 

mediului de afaceri”, cu cel puțin următoarele secțiuni: 

a) Valorizarea și capitalizarea patrimoniului cultural local; tehnologii și modele 

antreprenoriale 

b) Tehnologii digitale de suport pentru susținerea consumului cultural in-situ. Produse și 

servicii inovative 

c) Consumul cultural pentru dezvoltare umană - rolul patrimoniului din mediul rural  

Organizarea va fi prin rotație, în responsabilitatea unuia dintre partenerii actuali.  

De asemenea, vor fi avute în vedere dezvoltarea de cercetări tematice multianuale, cu 

componente de analiză tematică specifică sectorului de valorificare a patrimoniului cultural – mediul 

de afaceri specific și complementar – cultură, turism, mediu etc; incluziune socială prin ocupare și 

calitatea locurilor de muncă; promovarea multiculturalității la nivel local și dezvoltarea de rețele de 

promovare a valorilor culturale locale din mediul rural românesc; educație pentru promovarea culturii 

și a consumului cultural și turistic integrat (in-situ, cu facilitarea aplicațiilor digitale interactive etc). 

Programul comun CDI este corelat cu planul de dezvoltare instituțională al IEN privind sustenabilitatea 

colaborării – instituție parteneră în cadrul proiectului PORT Cultural  

 

Partener 4 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT 

INCDT este partener în cadrul proiectului PORT Cultural, fiind implicat împreuna cu USV în 

proiectului component ANTRECOR: ”Analiza integrată a potențialului de dezvoltare antreprenorială 

în mediul rural pe elemente de patrimoniu, pentru susținerea dezvoltării durabile rurale”.  



 

INCDT are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări fundamentale și aplicative, 

de interes public și național, care privesc dezvoltarea și promovarea turismului românesc (domeniu 

prioritar al economiei naționale, conform O.G. nr. 58/1998)9. Misiunea INCDT este să fie un institut 

de excelență în cercetare - dezvoltare în domeniul turismului, o instituție de referință la nivel național 

și european și, de asemenea, un partener important atât pentru administrația centrală și locală cu 

responsabilitate în domeniul turismului cât și pentru industria turismului (sectorul privat). 

Obiectivul INCDT, în perioada 2019-2022, implică consolidarea poziției în cadrul unităților și 

instituțiilor din România cu activitate de CDI, afirmarea ca institut național din categoria celor 

certificate pentru susținerea performanței și creșterea semnificativă a vizibilității pe plan european. 

Economia cunoaşterii presupune o abordare interdisciplinară de date şi informaţii. Prin 

aceasta, cunoaşterea devine component esenţială a oricărei dezvoltări economice, indiferent de 

domeniu. 

„În domeniul turismului, acest tip nou de economie presupune utilizarea celor mai noi 

concepte, date şi informaţii, date statistice, care să susţină o creştere economic echitabilă şi 

democratică, asigurând în mai mare măsură prosperitatea decent şi dreptatea socială” (Joseph 

Stiglitz, 2001). 

Ca urmare, orice investiţie în cercetarea şi dezvoltarea în domeniul turismului confer şansa de 

a găsi noi oportunităţi de diversificare şi dezvoltare. 

Rezultatele obținute în cadrul proiectului complex sunt în corelație cu cele cinci direcții 

strategice din Planul de dezvoltare instituțională al INCDT. Cu relevanță pentru Planul comun de CDI 

sunt următoarele: 

1. Realizarea unor proiecte complexe cu impact asupra performanțelor în domeniul turismului 

• continuarea aplicării în programe naționale/sectoriale pentru coordonarea/realizarea unor 

proiecte complexe cu impact asupra performanței în domeniul turismului; 

• oferirea de soluții inovatoare pentru creșterea competitivității sectorului public și privat din 

turism – sprijinirea administraţiilor publice locale în formularea strategiilor de dezvoltare a 

turismului la nivel local; sprijinirea întreprinderilor private din sectorul turismului în 

dezvoltarea afacerilor; 

• participarea la strategii/proiecte comune de dezvoltare a turismului la nivel european; 

• dezvoltarea pe domeniile existente abordate în institut a unor nișe noi care pot deveni de 

interes pe piața cercetării turismului în România; 

• orientarea activității de cercetare a institutului spre domeniile prioritare ale SNCDI 2014-

2020. 

 

2. Dezvoltarea de parteneriate cu mediul științific și cu mediul economic 

• încheierea de protocoale de colaborare cu instituţii de învăţământ superior, institute de 

cercetare, organisme guvernamentale și neguvernamentale, agenţi economici, în vederea 

realizării unor viitoare parteneriate pentru participarea la proiecte comune, pentru efectuarea 

de stagii de practică sau în vederea schimbului de informații; 

• participarea la evenimente de profil. 

 

3. Creșterea vizibilității instituției și a rezultatelor cercetării, atât pe plan intern, cât și pe plan 

internațional 

• organizarea și participarea la workshop-uri, seminarii, conferințe și alte evenimente în 

domeniu; 

                                                           
9 Planul de dezvoltare instituțională A INSTITUTULUI NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN TURISM (INCDT) 2019-
2022, http://www.incdt.ro/uploads_ro/images/875/Plan_de_dezvoltare_institutional_INCDT_2019-2022.pdf  

http://www.incdt.ro/uploads_ro/images/875/Plan_de_dezvoltare_institutional_INCDT_2019-2022.pdf


      

 

 

• organizarea de conferințe, evenimente de promovare a destinațiilor turistice atractive din 

România, realizarea de fotografii și imagini video editate despre acestea și promovarea lor 

pe platforme informatice specializate; 

• participarea la târguri și expoziții specifice; 

• utilizarea oportunităților oferite de mediul online (newsletter, grupuri specializate, rețele de 

cercetare etc.); 

• actualizarea permanentă a site-ului web al institutului şi a paginilor de Facebook și Twitter, 

pentru promovarea rezultatelor institutului şi creşterea vizibilităţii  INCDT  la nivel naţional şi 

internaţional; 

• crearea de materiale suport pentru promovarea şi diseminarea rezultatelor cercetării;  

• publicarea de articole și cărți de specialitate cu rezultate ale activităţii de cercetare în reviste 

științifice din ţară şi din străinătate cu grad mare de impact. 

 

4. Dezvoltarea competențelor profesionale 

• identificarea cerinţelor de instruire în cercetare şi derularea anuală a unui program de 

perfecționare a resurselor umane;  

• sprijinirea acţiunilor colaborative cu instituţii din străinătate în scopul creării de oportunităţi 

pentru tineri cercetători, doctoranzi, doctori în vederea aderării la reţele de cercetare 

internaţionale; 

• atragerea de specialiști şi sprijinirea acestora pentru integrarea în mediul de cercetare 

naţional şi european. 

 

5. Dezvoltarea Infrastructurii de cercetare 

• modernizarea facilităților existente în laboratoarele de cercetare, prin achiziționarea de 

echipamente noi; 

• achiziționarea de cărți și lucrări de specialitate și obținerea accesului la baze de date naționale 

din domeniu. 

Programul comun CDI este corelat cu planul de dezvoltare instituțională al INCDT privind 

sustenabilitatea colaborării – instituție parteneră în cadrul proiectului PORT Cultural. 

 

Partener 5. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” 

din Târgu Mureș (UMFST)  UMFST 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu 

Mureș (UMFST) este partener al proiectului PORT Cultural și responsabil al proiectului component 

PATRITRANS – Patrimoniul construit și peisajul cultural (inclusiv particularități date de diversitatea 

etnică) în Transilvania de Sud.  

Obiectivul strategic propus în planul de dezvoltare instituțională al UMFST este o viziune 

comună pentru excelența în educație și cercetare obținută prin inovație, integrare și 

internaționalizare.10 În vederea asigurării sustenabilității colaborării, planul de dezvoltare instituțională 

cuprinde: 

− Definirea unor teme de cercetare prioritare în domeniul proiectului, în acord cu prioritățile Horizon 

2020: schimbări demografice și bunăstare, agricultură și silvicultură durabile, utilizarea eficientă 

a resurselor și materiilor prime, Europa într-o lume în schimbare – societăți favorabile incluziunii, 

inovatoare și reflexive; 

                                                           
10 https://www.umfst.ro/fileadmin/documente_oficiale/Plan_Strategic_2020.pdf 



 

− Cercetarea aplicativă pentru firme – crearea de nuclee de tip Spin-off, care să asigure transfer de 

tehnologie către companii, identificarea de idei inovatoare capabile să genereze Start-up-uri, care 

să exploreze și să exploateze aceste idei în societate; 

− Educație pentru o dezvoltare sustenabilă – cursuri, acțiuni de promovare a conceptului de 

Dezvoltare Verde (Green Development); 

− Înființarea unui Centru multicultural în parteneriat cu institute culturale naționale străine care 

activează în România; 

− Direcții de cercetare integrate – interdisciplinaritate pe plan orizontal, în domenii diferite și pe plan 

vertical (cercetare fundamentală și aplicată); 

− Dezvoltarea regională – înființarea unui Advisory Board/ Consiliu Consultativ format din principalii 

reprezentanți ai beneficiarilor universității – angajatori, autorități locale, personalități cu 

performanță managerială, capabili să propună strategii de dezvoltare instituțională în acord cu 

cea regională; 

− Echitate și responsabilitate socială – realizarea unui mediu academic propice dezvoltării fiecărei 

personalități, într-un mod nediscriminatoriu, în jurul unor valori comune și în respect reciproc prin 

promovarea unui învățământ de tip incluziv. 

În programul comun de CDI se are în vedere diversificarea ofertei de servicii de cercetare și 
tehnologice cu Măsuri sustenabile de utilizare a elementelor de patrimoniu construit în Transilvania 
de Sud. Acestea vor fi dezvoltate în concordanță cu rezultatele obținute în cadrul activităților derulate 
în cadrul proiectului (https://erris.gov.ro/Center-for-Economic-Research).  

Rezultatele obținute în cadrul proiectului Port Cultural  au condus la identificarea de sinergii ale 
problematicii patrimoniului cultural cu elemente de antreprenoriat, sisteme de decizie, politici publice 
și transformare digitală. Rezultatele obținute la nivel de parteneriat în cadrul proiectului vor permite 
colaborarea viitoare în dezvoltarea de teme de cercetare comune în domeniul patrimoniului cultural 
și antreprenoriatului în contextul Strategiei Uniunii Europene privind Digitalizarea. Rezultatele 
obținute la nivelul noilor posturi create în cadrul proiectului vor conduce la asumarea unei strategii de 
angajare de noi cercetători la nivelul instituției și integrarea acestora în echipele de cercetare deja 
formate. Ne propunem să colaborăm în continuare pe teme de interes la nivel național și internațional 
în concordanță cu Strategia națională de CDI țintind un impact național și internațional major al 
rezultatelor cercetării.  

Programul comun CDI este corelat cu planul de dezvoltare instituțională al UMFST privind 

sustenabilitatea colaborării – instituție parteneră în cadrul proiectului PORT Cultural. 

 

5. Teme de cercetare comună, ce vor fi avute în vedere în programul de CDI 

armonizat cu planurile de dezvoltare instituțională 

 

Una din principalele axe prioritare tematice identificate în Strategia Naţională pentru 

Dezvoltare Durabilă a Românie Orizonturi 2013 – 2020 – 2030, se referă la Dezvoltarea Durabilă şi 

Promovarea Turismului. Măsurile stabilite vizează în principal valorificarea sustenabilă a patrimoniului 

cultural şi a resurselor naturale cu potenţial turistic precum şi îmbunătăţirea calităţii infrastructurii 

turistice de cazare şi agrement în vederea creşterii atractivităţii regiunilor, dezvoltării economiilor 

locale (comerţ, construcţii, transporturi, alimentaţie publică, industria mică şi artizanat) şi creării de 

noi locuri de muncă. 

Pornind de la rezultatele proiectului comun derulat, partenerii propun următoarele teme de 

cercetare și identificarea unor programe de finanțare naționale și internaționale, pentru 

implementarea acestora: 

• Valorificarea turistică a patrimoniului intangibil prin dezvoltarea și promovarea turismului 
gastronomic – studii de caz pe destinații. Tema are ca obiectiv identificarea de soluţii şi 
modele pentru dezvoltarea diverselor destinații turistice. Se preconizează obținerea 

https://erris.gov.ro/Center-for-Economic-Research


      

 

 

următoarelor rezultate: dezvoltarea turismului gastronomic la nivelul destinațiilor turistice; 
identificarea bunelor practici in dezvoltarea turismului gastronomic; creșterea cererii 
turismului gastronomic;  

• Factorii determinanți ai dezvoltării durabile locale și impactul turismului rural din 
perspectiva creșterii competitivității economico-sociale;  

• Integrarea mediului rural și a caselor moștenire culturală în dezvoltarea complexă a 
regiunilor și a sinergiei rural-urban; ;  

• Utilizarea potențialului caselor moștenire culturală pentru intensificarea procesului de 
digitalizare în mediul rural, inclusiv pentru reducerea crevasei digitale și creșterea 
alfabetizării digitale; 

• Reconstrucția ecologică și dezvoltarea turismului cultural ce valorifică patrimoniul local;  

• Reziliență economică și progres social prin promovarea turismului cultural în mediul rural. 
Provocările crizei pandemice;  

• Educație și comunicare pentru promovare și consum cultural sustenabil și inteligent;  

• Resursele umane din mediul rural – componentă a patrimoniului cultural;  

• Lansarea digitalizării „dark turism”, a site-urilor de la nivel local (global): strategii și 
instrumente pentru promovarea obiectivelor și livrarea experienței din cele două războaie 
mondiale-„” 

• Patrimoniul construit abandonat/Patrimoniul industrial abandonat. Modalități de 
reintroducere în circuitul economic/turistic; 

• Digitalizarea şi procesarea datelor pornind de la resursele de patrimoniu material şi 
imaterial obţinute în urma cercetării ştiinţifice; 

• Conservarea patrimoniului, precum şi corelarea cercetării ştiinţifice cu noile tehnologii şi 
politici informaţionale în ceea ce priveşte dezvoltarea educaţională, ştiinţifică, economică 
şi socială; 

• Implementarea soluțiilor AR și VR în valorificarea turistică a patrimoniului construit; 

• Utilizarea tehnologiei 3D printing în recondiționarea elementelor de patrimoniu construit, 
în vederea educării pentru patrimoniu; 

• Archaic entrepreneurship - posibilitati de transfer si replicare în era millennials. 
Depunerea de propuneri de proiecte de cercetare va fi realizată în aceeași structură a 

consorțiului sau în componentă lărgită, funcție de finanțările care se vor deschide începând cu a doua 

jumătate a anului 2021. Posibilele surse de finanțare identificate sunt: Horizon 2020 și programe 

similare de susținere a CDI la nivelul UE, Proiecte PNCDI, Proiecte Black Sea Basin Programme, 

POCA, Programul de cooperare transfrontalieră România-Moldova-Ucraina și Bulgaria-Moldova-

Ucraina-România.  

De asemenea, vor fi avute în vedere proiecte cu mediul de afaceri, cu instituțiile de cultură, 

UAT-uri și organizații ale societății civile:  

a) Servicii de cercetare aplicativă comunităților locale din mediul rural, care au componente de 

patrimoniu tangibil și/sau intangibil valorificate parțial sau nevalorificate – pe baza pachetului de 

servicii de cercetare dezvoltat prin proiect – analiză de resurse, estimări de afaceri posibile, 

parteneriate de finanțare și activități comune, dezvoltare/includere în hub-uri de dezvoltare 

culturală locală, integrarea în rutele culturale internaționale etc. 

b) Dezvoltarea/perfecționarea serviciilor pe baza includerii aspectelor legate de:  

- „dezvoltare verde” - protecția mediului și prezervarea valorilor naturale;  

- responsabilizare societală – inițierea de activități integrate în comunitate care să includă 

parteneriatul public privat – „indivizi în comunitatea culturală” 

- incluziune socială – conectarea componentelor economiei sociale la promovarea 

patrimoniului cultural 

- digitalizare și consum cultural în mediul rural 



 

- rute culturale urban-rural, pe zone geografice și/sau tematici de consum pe componente ale 

patrimoniului cultural 

c) Promovarea de cursuri de perfecționare/specializare (pentru studii universitare) și de calificare 

(pentru studii medii) și dezvoltarea/actualizarea standardelor ocupaționale și/sau de specializare 

pentru ocupații din nomenclatorul COR și cel european 

d) Stagii de mobilități în echipe mixte pentru cercetări de teren cu identificarea unor posibile 

dezvoltări a serviciilor de cercetare prin integrarea componentelor de patrimoniu cultural natural 

și antropic;  

e) Colaborarea cu administrațiile locale în vederea dezvoltării de politici de dezvoltare a patrimoniului 
cultural; 

f) Dezvoltarea unor programe educaționale pentru tinerii din mediul rural în domeniul protejării și 
valorificării patrimoniului cultural rural. 

6. Mențiuni finale 

Partenerii sunt de acord să colaboreze în cadrul Programului comun de CDI și să mențină 

posturile nou create în cadrul proiectului, conform prevederilor asumate în contractul de finanțare.  
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