Raport de Activitate

2012

Un program al Fundației Heritas
cu susținerea Ambasadei SUA la
București

Program of Heritas Foundation with
the support of the US Embassy in
Bucharest

17. - 19.10.2012
Societatea civilă şi primăriile parteneri pentru dezvoltarea comunităţilor
Preparing mayors to be chief urban
designers of their communities

an

rt
Bie

Patrimoniul
cultural
Cultural
heritage

Dezvoltare
economică
Economic
development

ig
Avr

iște

Săl

Dezvoltarea
comunitaților
Community
development

Fundația Heritas
Piaţa Huet 3, Sibiu
T - 0269 - 211.988
E office@heritas.ro
I www.heritas.ro

This project is made possible by the generous support of the American people through The United States Department of State. The contents are the responsibility
of Heritas, Transylvanian Foundation for Integrated Development, Preservation and Revitalization of Cultural Patrimony and do not necessarily reflect the views of
the Department of State or the United States Government.

www.heritas.ro

www.facebook.com/fundatiaheritas

www.issuu.com/heritas

1

Introducere

1. Introducere
Raportul de faţa îşi propune să prezinte activitatea Fundaţiei pe parcursul anului
2012. Aflată în cel de al treilea său an de activitate sub această denumire, fundaţia
a continuat trendul de creştere început în anul 2011, lansându-se activ pe piaţa din
România şi devenind tot mai cunoscută prin gama larga de activităţi desfăşurate. În
cele ce urmează vom prezenta pe scurt toate proiectele anului 2012.
Dorim ca prin acest raport de activitate să le mulţumim echipei noastre şi tuturor
partenerilor pentru efortul depus în implementarea proiectelor şi sperăm într-o
bună colaborare şi pe viitor.

1.1. Cine suntem noi?
Fundaţia HERITAS este succesoarea Proiectului de cooperare româno-german “Reabilitarea centrului istoric Sibiu/Hermannstadt”, derulat de către Societatea Germană pentru Cooperare Internațională (GIZ) şi Primăria Municipiului Sibiu în perioada 2000-2007.
Fundaţia HERITAS este o organizație non-profit, constituită ca organism neguvernamental, apolitic, cu scopul de a proteja şi promova valori culturale patrimoniale
transilvane specifice atât mediului urban cât şi celui rural.
În decursul anilor fundația s-a specializat pe următoarele sectoare de activitate:
reabilitare, dezvoltare urbană şi rurală, precum şi turism.
Fundația HERITAS sprijină dezvoltarea imaginii comunităților urbane și rurale din
România prin derularea unei game largi de proiecte în domeniul conservării și al
managementului patrimoniului cultural construit, al dezvoltării locale alături de
instituții publice precum și de alți parteneri din mediul ONG. Fundația încearcă să
transforme imaginea comunităților într-un scop colectiv, ajutând astfel la realizarea
obiectivelor strategice împreună cu partenerii implicați.
Astfel, Fundația HERITAS dezvoltă și implementează proiecte de dezvoltare urbană
și rurală, se implică în organizarea de evenimente din sfera specifică de activitate,
inclusiv promovare turistică în zona rurală a Transilvaniei. Domeniile de acțiune pe
care Fundația Heritas se concentrează la fiecare dintre sectoarele de activitate în
parte sunt planificare, management și consultanță, traininguri și cursuri specializate, relații publice și evenimente de conștientizare.
HERITAS pune accent pe activitățile de informare și conștientizare adresate tuturor categoriilor de vârstă atât din zona urbană cât și din cea rurală, pe participarea cetățenească, schimburile de experiență și planificarea strategică. Fundația își
concentrează activitatea mai cu seamă pe regiunea Transilvaniei însă după cum
experiența practică a arătat-o, instrumentarul dezvoltat de-a lungul anilor poate fi
aplicat și altor zone ale țării. Fiecare proiect demarat și implementat este caracterizat printr-o abordare personalizată, iar efectul sinergic creat de însumarea valorilor
fiecărui proiect în parte definește profilul fundației și conturează sustenabilitatea
rețelei de proiecte derulate în timp.
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Introducere
Echipa de bază a fundaţiei este formată din d-nul Michael Engel, arhitect, care din
anul 2010 a preluat funcţia de director şi preşedinte al fundaţiei; d-na Ioana Deac,
însărcinată cu activități de relaţii publice şi dezvoltare și coordonare de proiecte;
d-na Liliana Cazacu, arhitect consultant al fundaţiei, d-nul Steffen Mildner, vicepreşedinte şi expert internaţional în domeniul conservării patrimoniului cultural; d-na
Ana-Maria Părăian, reprezentanta departamentului financiar şi administrativ.
Ne-am bucurat de asemenea și de sprijinul unui voluntar, d-nul Alexandru Govoreanu, care a susținut activitatatea noastră prin intermediul programulului Civic Vox
YAA Young Professionals Cluj Napoca în perioada aprilie - septembrie 2012.

1.2

Misiune și obiective

Misiunea noastră constă în protejarea şi promovarea valorilor culturale patrimoniale (transilvane) specifice atât mediului urban cât şi celui rural prin:
yy dezvoltarea imaginii comunităţilor urbane si rurale din România prin
oferirea de consultanţă specializată în conservarea şi managementul
patrimoniului pentru proiecte derulate de către instituţii publice si parteneri.
yy protejarea şi îmbunătăţirea imaginii comunităţilor româneşti prin
implicarea alături de partenerii săi în proiecte de dezvoltare urbană și rurală,
organizare de evenimente și promovare turistică.
yy sprijinirea instituţiilor publice și a partenerilor care doresc să se implice
în proiecte de conservare și management al patrimoniului. Fundaţia noastră
încearcă să asigure o linie comună de dezvoltare a aspectului orașului,
ajutând astfel la realizarea obiectivelor strategice împreună cu partenerii
implicaţi.
Între obiectivele noastre generale se numără:
yy Sprijinirea instituţiilor și actorilor responsabili cu proiectele de dezvoltare
şi reabilitare urbană şi rurală
yy Consultanţă pentru lucrările de reabilitare a imobilelor istorice
yy Implicarea cetăţenilor în procesul de reabilitare și conservare a
patrimoniului cultural precum și în procesele specifice dezvoltării urbane
yy Promovarea parteneriatelor atât pe plan local cât şi naţional, pentru
protejarea patrimoniului cultural
yy Promovarea metodelor integrate de planificare.
Obiective prinicpale pentru anul 2012:
yy Continuarea activităţilor cu privire la promovarea turismului cultural rural
şi promovarea regiunii Transilvania
yy Consolidarea relaţiilor şi implementarea activităţilor desfăşurate în
parteneriat cu administraţia locală şi cu alţi actori locali pentru conservarea
centrului istoric al oraşului
yy Implementarea activităţilor şi a experienţei acumulate şi în alte regiuni
ale ţării
yy Promovarea şi lansarea pe piaţă a Fundaţiei Heritas, acest lucru
însemnând abordarea unei poziţii ofensive în ceea ce priveşte relaţiile cu
publicul
yy Consolidarea situaţiei economice şi atragerea de noi surse de finanţare
yy Crearea unei reţele specializate formată din ONG-uri, experţi,
reprezentanţi ai administraţiei şi instituţiilor locale, naţionale şi
internaţionale.
www.heritas.ro
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2. Proiecte cu finanțare nerambursabilă
2.1

HUET.URBAN, ED. a-II-a, 19.-20. MAI 2012

“Huet.Urban goes Baroc”, cea de-a 2-a ed. a festivalului inițiat în 2011 de către
Fundația Heritas, s-a evidențiat de această dată prin ideea de Grand Tour Baroc
care a oferit cadrul cultural de desfășurare a tuturor evenimentelor planificate în
Piața Huet pentru un interval de două zile. Festivalul şi-a propus să fie primul eveniment din cadrul Agendei Culturale Sibiu 2012 menit să dea tonul manifestărilor culturale ale Sibiului având tema anuală “Baroc Update”. Festivalul a cuprins
ateliere tematice, concerte, teatru, expoziţii, conferinţe şi forumuri de specialitate
(arhitectură, istorie, reabilitare). Festivalul a susținut și domeniul gastronomic local
prin organizarea unui târg cu produse tradiționale. Un moment inedit al vizualului
l-a constituit seara de video mapping, proiecţia unei instalaţii video pe faţada unei
clădiri din Piaţa Huet.

Perioadă:
din 05/2012
Finanțator:
Consiliul Local Sibiu
prin Casa de Cultură
a Municipiului Sibiu,
sponsori privați

yy atragerea unui număr de cel puțin 2.000 de participanți în timpul celor
două zile - public sibian și în egală măsură turiști din țară și străinătate, atât
adulți cât și copii și tineri

Parteneri în proiect:
Parohia Evanghelică C.A.,
Muzeul ASTRA, Colegiul
Național Samuel von
Brukenthal, Casa Calfelor,
Ordinul Arhitecților din
România, AIOS (Asociația
pentru Înfrumusețarea
Orașului Sibiu), Crucea
Roșie Sibiu, Fundația
Brukenthal

yy dezvoltarea și promovarea unor programe participative în cadrul
festivalului, cu implicarea locuitorilor orașului, a autorităților locale, a
instituțiilor publice și a societății civile

www.heritas.ro/
hueturban

Obiectivele proiectului
yy timp de două zile, punerea în evidență a Pieței Huet în cadrul Grand Tourului Baroc, din punct de vedere arhitectural, istoric, cultural, artistic și socioeconomic prin șase categorii diferite de evenimente

yy conştientizarea populaţiei asupra valorii clădirilor istorice şi păstrarea
tradiţiei arhitecturale a zonei prin forumuri de specialitate și conferințe
precum și prin atelierele propuse.

www.facebook.com/
huet.urban

yy întărirea relațiilor de vecinătate între diferitele instituții din Piața Huet,
prin organizarea și derularea festivalului comun
yy întărirea angajamentului civic al tinerilor (voluntarilor) prin implicarea lor
în pregătirea și derularea festivalului
yy derularea unor activități pentru copii și tineri menite să le trezească
interesul pentru istorie și orașul lor natal
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Proiecte cu finanțare nerambursabilă
Rezultate
Grupurile ţintă au fost informate şi sensibilizate cu privire la importanţa perioadei
baroc pentru oraşul Sibiu, din perspectiva încadrării în spaţiu, cu accent pe zona
centrală a oraşului şi mai cu seamă pe Piaţa Huet. Evenimentul a coincis astfel din
punct de vedere tematic cu tema umbrelă a Primăria Sibiului pentru anul 2012,
„Baroc update“. De asemenea participanții au fost bine informați cu privire la
personalitățile care au marcat evoluția orașului în acea vreme și cu rolul important
pe care l-a avut comunitatea săsească. Pentru varietatea de evenimente culturale programate si atmosfera barocă recreată din perspectiva zilelor noastre, Piața
Huet a prins din nou viață pentru două zile, transformându-se într-un spațiu public
atractiv și bine exploatat pentru astfel de activități. Nu în ultimul rând festivalul
face cunoscută Piața Huet și Sibiul ca oraș al culturii pentru turiștii din țară și din
străinătate.
Impact
Prin Grand Tour-ul Baroc propus de Huet Urban 2012, publicurile țintă și întreaga comunitate sibiană s-au bucurat de o abordare complexă a unei etape istorice
marcante pentru Sibiu, epoca barocă. Informare, observare, admirare și mai ales
implicare au fost instrumentele cheie de percepție puse concomitent la dispoziția
publicului. Abordarea a cuprins și promovarea economică şi managementul local,
evidențiând valoarea Piaţei Huet şi a centrului istoric al Sibiului.
Ce facem pe viitor?
Fundaţia va organiza în anul 2013 ce-a de a treia ediţie a festivalului. În 2013 Huet.
Urban abordează o temă diferită, ţinând cont de strategia de dezvoltare a oraşului
Sibiu și se concentrează pe subiecte din domeniile „Smart“ şi „Green“.

www.heritas.ro
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Proiecte cu finanțare nerambursabilă

2.2

Sibiel – Cultură Construită

Dacă privim satele și orașele din țară este evident că trăsătura noastră elementară
comună este activitatea de a construi. Imboldul de ‘a construi’ se numără printre
actele fundamentale ale culturii umane alături de inginerie, agricultură sau muzică.
Cultura construită nu poate fi redusă la protecția monumentelor, ea este mărturia
tăcută a unei cunoașteri seculare asupra pământului. Nu este o piesă învechită ci
un catalizator al dezvoltării comunității care caută răspunsuri la întrebările și problemele vieții actuale.
Concursul ‘Sibiel - cultura construită’
Satul Sibiel este o localitate tipică din Mărginimea Sibiului situată la 5 km de Săliște
și 24 km de Sibiu, pe cursul inferior al râului Sibiel , la poalele munților Cindrel. În
cadrul unui proiect finanţat de către OAR din Timbrul Arhitecturii în anul 2012 a
fost lansat la sfârşitul anului 2012 un concurs de arhitectură pentru reamenajarea
spaţiului public din centrul localităţii Sibiel. Concursul, finalizat în februarie 2013
cu 25 de proiecte predate, şi-a propus punerea în discuţie a conceptului de cultură
construită prin reabilitarea centrului unui sat activ, a cărui viață trebuie sprijinită și
canalizată către viitor. (Detalii pe www.heritas.ro/sibiel).

Perioadă:
09/2012 – 03/2013
Finanțator:
OAR prin Timbrul de
arhitectură
Parteneri în proiect:
OAR fil. Sibiu-Vâlcea, OAR
național, Primăria Săliște,
Asociația Sibiel 2000, arh.
Mirela Weber (Viena),
asociația LandLuft (Austria)
www.heritas.ro/sibiel

Dezbaterile stârnite cu prilejul finalizării concursului au arătat necesitatea aprofundării disvuțiilor despre construirea în mediul rural dar şi potenţialul imens care
există în general în comunităţile mici pentru implicarea constructivă în modelarea
mediului lor de viaţă.
Atelier de lucru
Fundaţia Heritas a organizat împreună cu Ordinul Arhitecţilor din România în septembrie 2012 un atelier de lucru la Sibiel, pe tema procedurii de avizare din partea
filialelor OAR în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 20072013, pentru îndeplinirea criteriului de respectare a specificului local, măsura 322b
“Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”, cu privire la atestarea respectării criteriului de încadrare în arhitectura specifică locală precum şi
313 – „încurajarea activităţilor turistice”. La atelierul de lucru organizat la Sibiel au
participat preşedinţii filialelor OAR din toată ţara, arhitecţi implicaţi în procesul de
avizare al OAR şi alţi invitaţi.
Cu acest prilej a avut loc prezentarea iniţiativei austriece LandLuft, prin primarul
comunei Zwischenwasser, comună premiată în anul 2009 cu LandLuft – BaukulturGemeindepreis 2009.
În acest cadru a avut loc și un atelier de lucru cu locuitorii satului Sibiel. Aici a fost
prezentată idea organizării unui concurs de arhitectură pe tema amenajării parcului din sat și colectate propuneri referitoare la acest subiect. Rezultatele au fost
documentate și integrate în tema de proiectare a concursului.
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Obiective
y Creşterea gradului de conştientizare în cadrul instituţiilor administraţiei
publice a rolului locuitorilor satului ca parte activă şi responsabilă a
proiectelor de protecţie, reabilitare, construcţie.
y Creşterea responsabilităţii instituţiilor administraţiei publice atunci când
este vorba de modelarea patrimoniului construit.
y Creşterea gradului de conştientizare în rândul instituţiilor administraţiei
publice privind importanţa pe care o are organizarea de concursuri pentru
proiectele de interes public.
y Stimularea unor dezbateri la nivel local şi naţional pe tema arhitecturii
şi a concursurilor de arhitectură rurală; eventual formarea unui corp de
specialişti „rurali” din diferite domenii care să sprijine activităţile sătenilor şi
să le asigure continuitatea şi echilibrul necesar
y Prezentarea OAR ca partener în dezbaterea şi abordarea problemelor
satului românesc.
Rezultate
y S-a organizat un simpozion pe tema culturii construite, experienţa
LandLuft (Austria) şi Heritas (România) cu participarea a aprox. 50 de
reprezentanţi ai administraţiilor locale din zona Sibiului dar şi politicieni,
arhitecţi, invitaţi, vizitatori
y La Sibiel s-a organizat o expoziţie care prezintă rezultatele iniţiativei
LandLuft
y La atelierul de lucru pe tema concursului de arhitectură au participat
aproximativ 100 de persoane din sat
y S-a stabilit contactul cu iniţiativa austriacă a asociaţiei LandLuft şi a
comunelor implicate
y S-au identificat oportunităţi de multiplicare a iniţiativelor şi practicilor
pozitive.
y Acest proiect a reprezentat un impuls în demararea discuţiilor în mediul
arhitectural şi în cadrul administraţiei locale cu privire la calitatea spaţiilor
publice în mediul rural şi la organizare de concursuri de arhitectură
Impact
Politicienii, reprezentanţii administraţiilor publice locale, investitorii, arhitecţii, şi
alţi profesionişti implicaţi în modelarea urbanistică şi arhitecturală au avut contact
cu un mod de abordare constructiv, participativ şi eficient al problematicii mediului rural. Publicul interesat a obţinut informaţii asupra unor experienţe similare de
succes din Austria şi a asista la prezentarea nemijlocită a unor referenţi LandLuft
şi a altor referenţi cu experienţe relevante pentru subiectul ‘cultura construită’. A
fost promovat dialogul dintre arhitecţi, specialişti şi locuitorii satului, forurile decizionale.
Ce facem pe viitor?
Concursul de arhitectură de la Sibiel a fost organizat ca un prim pas dintr-o serie de
manifestări dedicate culturii construite şi activităţii de construire în mediul rural în
secolul 21. Prin continuarea acestui proiect dorim să ducem discuţia mai departe şi
să creăm condiţiile cunoaşterii în România a iniţiativelor de acest tip. Pentru aceasta, organizarea unui simpozion pe tema culturii construite şi construirii în mediul
rural, adresat în principal primarilor şi consilierilor locali din localităţi cu specific
rural din România, dar şi arhitecţilor şi specialiştilor interesaţi, este pasul următor
firesc necesar unor prime concluzii care pot fi trase în urma organizării concursului
de arhitectură de la Sibiel şi a finalizării preconizate până la toamnă a amenajării
propuse prin concurs.
www.heritas.ro
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2.3 Societatea civilă și primăriile parteneri pentru dezvoltarea comunităţilor
Transilvania se bucură de un potenţial ridicat în ceea ce priveşte dezvoltarea regională, datorită bogatelor sale resurse culturale: satele săseşti cu biserici fortifcate,
adevărate puncte de referinţă ale regiunii, satele româneşti care păstrează încă vii
tradiţiile şi felul ancestral de a trăi, precum şi aşezările secuieşti cu o cultură proprie bogată şi variată.
Autenticitatea patrimoniului construit transilvan s-a păstrat de-a lungul ultimelor
decenii nealterat, mai ales datorită subdezvoltării regiunii. Mijloacele reduse nu
au permis schimbări majore în peisajul construit, dar lucrurile sunt pe cale să se
schimbe. Banii trimişi în ţară de către persoanele active pe piaţa europeană a muncii sunt investiţi cu precădere în construcţii, fondurile structurale europene oferă
ocazia administraţiei publice să facă investiţii majore etc. Impactul asupra fondului
construit şi asupra imaginii satelor şi oraşelor este deja vizibil: o mare dorinţă de
schimbare, care conduce la modernizare rapidă şi în prea multe cazuri la dezvoltare
în direcţii greşite.
Clădirile istorice valoroase sunt demolate sau major modificate, spaţiul public este
ignorat sau amenajat inadecvat, dezvoltare sustenabilă înseamnă în multe cazuri
doar repararea / asfaltarea vechilor drumuri de căruţe şi construirea sistemelor de
apă-canal.

Perioadă:
09/2012 – 03/2013
Finanțator:
Ambasada SUA în România
Parteneri în proiect:
Primaria Săliște, Primăria
Avrig, Primăria Biertan

www.heritas.ro/sibiel

Primarii au cel mai mare impact în ceea ce priveşte dezvoltarea comunităţilor lor. În
timp ce unii sunt conştienţi de valorile pe care le administrează, nu au cunoştinţele
necesare sau mijloacele pentru a lua măsurile care se impun. Mulţi alţii se concentrează doar pe unele aspecte, alegînd să le ignore pe celelalte.
Proiectul a avut la bază modelul activităților inițiativei americane Mayors’ Institute
on City Design (MICD). Misiunea MICD constă în organizarea de sesiuni interactive
în cadrul cărora primari beneficiază de consultanță gratuită din partea unor experți
de renume din diferite domenii pentru a găsi împreună cele mai potrivite soluții
la probleme urbanistice dificile din orașele pe care le au în administrare. Sesiunile
sunt organizate în jurul problemelor prezentate sub forma unor studii de caz. Fiecare primar în parte prezintă problemele zonei pe care o reprezintă din punct de
vedere administrativ și le discută apoi cu ceilalți primari și experți prezenți, până se
ajunge la cea mai adecvată soluție.
Obiective
Obiectivul general este atragerea atenţiei primarilor asupra semnificaţiei şi importanţei patrimoniului cultural ca motor de dezvoltare al comunităţii, în contextul
reabilitării şi modernizării corecte a acestuia, precum şi susţinerea eforturilor primarilor în găsirea căilor de conservare a acestui patrimoniu şi de promovare în
beneficiul comunităţii pe care o au în administrare.
Adiţional, s-a făcut un pas important în creşterea capacităţii instituţionale a ONGurilor pentru a putea susţine în viitor dezvoltarea regională prin conservarea patrimoniului.

www.heritas.ro
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Obiective specifice
yy Transfer de know-how dinspre Statele Unite ale Americii şi Germania
către România.
yy Organizarea unui workshop pilot pentru primarii din Sălişte, Avrig şi
Biertan împreună cu personalul lor tehnic, precum şi specialişti în legislaţie,
urbanism, design şi fonduri structurale, în cadrul căruia s-au prezentat
probleme concrete cu care se confruntă cele trei primării şi s-au căutat soluţii
adecvate rezolvării sau ameliorării acestora.
yy Crearea de stimulente pentru multiplicarea efectului workshopului pilot
la nivel regional şi pe viitor la nivel naţional: dezvoltarea cooperării între
primari şi specialişti în diverse domenii, astfel încât primarii să primească
cunoştinţe noi în domeniul dezvoltării urbane, iar specialiştii să afle de la
primari despre nevoile practice ale oraşelor şi satelor noastre.
Rezultate
Proiectul a adus la aceeaşi masă primari şi specialişti implicaţi în planificarea dezvoltării urbane pentru a găsi împreună soluţii la provocările pe care oraşele şi satele le întâmpină. Cu susţinerea Ambasadei SUA la Bucureşti, proiectul a urmărit
consolidarea capacităţilor în administraţia publică locală în domeniul dezvoltării
urbane.
D-nul Stewart Sarkozy-Banoczy (Director Iniţiative şi Cercetare filantropică din cadrul Departamentului Statelor Unite pentru Locuinţe şi Dezvoltare Urbană), primarul John B. Callahan din Bethlehem, Pennsylvania şi Dr. Oliver Weigel (şef departament Politici de Dezvoltare Urbană din cadrul Ministerului Federal German
al Transportului, Construcţiilor şi Dezvoltării Urbane) au venit la Sibiu pentru a se
întâlni cu colegii români şi a împărtăşi experienţele lor cu scopul de a construi aici o
echipă care să poată susţine primarii în eforturile lor de a transforma comunităţile
pe care le administrează prin planificare coerentă şi corectă.
Ce facem pe viitor?
Crearea şi administrarea unei baze, gen platformă reţea, care să permită dezvoltarea unei cooperări între administraţiile publice şi specialişti din toate domeniile.
Au fost puse bazele creării acestei platforme încă din luna decembrie 2012, când ni
s-au alăturat foarte multe ONG-uri şi instituţii publice.

2.4

Alte finanţări

În completarea proiectelor enumerate mai sus, Fundația Heritas beneficiază de
sprijin financiar și din următoarele surse:
yy Efectuarea regulată a unor tururi ghidate în zona centrului istoric pentru
oaspeți interesați. Diverse firme turistice apelează ocazional la seviciile
noastre pentru organizarea unor ghidaje specializate. În schimbul serviciilor
oferite, fundația primește donații.
yy Codul Fiscal pune la dispoziția contribuabililor mecanismul de
redirecționare a 2% din impozitul pe venit, către o entitate non profit. Aceasta
reprezintă o altă sursă de venit regulat pentru fundația noastră.
yy Diverse sponsorizări
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3. Alte proiecte
3.1 PUG Timișoara
SC Planwerk Cluj SRL a însărcinat în anul 2010 Fundația Heritas cu realizarea anumitor activități de relații publice în cadrul procesului de elaborare a PUG Timișoara.
Aceste activități sunt realizate conform ORDINULUI nr. 2.701 din 30 decembrie 2010
pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.
Activitățiile principale în ceea ce privește relațiile publice au fost preluate de partenerii locali în acest proiect (SC Vitamin A Architects SRL). Obiectivul principal al
tuturor activităților desfășurate l-a reprezentat prelucrarea datelor pentru Masterplanul 2012, care a reprezentat etapa intermediară în realizarea PUGului.

Perioadă:
01/2011-06/2012
Beneficiar:
SC Planwerk Cluj SRL
Parteneri în proiect:
Primăria Timișoara,
SC Vitamin A Architects SRL
Timișoara,
IHS Romania

3.2 Program pentru Reabilitarea Monumentelor
Istorice din Cartierele Istorice ale Timişoarei
Programul pentru Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale
Timişoarei alocă mijloace financiare proprietarilor pentru a îi încuraja pe aceștia să
reabiliteze clădirile istorice conform unor standarde tehnice și arhitecturale adecvate. Mijloacele finaciare pentru implementarea acestui program au fost puse la
dispoziție de KfW (Banca de Dezvoltare, Germania) și sunt formate dintr-un împrumut în valoare de 3 milioane de Euro care este pus la dispoziția proprietarilor de
clădiri istorice în condiții avantajoase și un grant de 2 milioane de Euro menit să
vină în sprijinul proprietarilor cu venituri mici. În afară de aceasta, programul pune
la dispoziție consultanți internaționali care oferă sprijin arhitectural și instituțional
pe întreaga perioadă de implemntare.
Fundația Heritas sprijină administrația locală în cadrul unui grup de lucru în implementarea acestui program din aprilie 2012. Activitățile principale le reprezintă:

Perioadă:
din 04/2012
Beneficiar:
SPS Plan Leipzig, Germania
Parteneri în proiect:
Primăria Timișoara,
biroul de consultanță
MACS Frankfurt / Main,
biroul Gauly & Heck Leipzig
(Germania)

yy Consultanță oferită Biroului de Reabilitare şi Conservare Clădiri Istorice
(BRCCI) în vederea implementării programului,
yy Transferul anumitor instrumente de lucru ale programului de reabilitare
desfășurat la Sibiu în Timișoara,
yy Consultanță cu privire la activități de PR
Membrii asociației în vederea implementării activităților din contract: SPS Plan
Leipzig, Germania (leaderul asociației), SC Vitamin A Architects SRL Timișoara,
Fundația Heritas.
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Alte proiecte

3.3 Plan integrat de revitalizare a zonei protejate
din municipiul Arad 2012
Elaborarea unui concept integrat de măsuri pentru centrul istoric din Arad în cadrul
proiectului „VITO“ al administrației publice Arad. Acest concept este elaborat în
colaborare cu SC Planwerk Cluj SRL, beneficiarul lucrării. Noi am preluat partea de
redactare a întregului document.

Perioadă:
10/2011-05/2012
Beneficiar:
SC Planwerk Cluj SRL
Parteneri în proiect:
Primăria Arad, SC Vitamin
A Architects SRL Timișoara,
IHS România, biroul Gauly
& Heck Leipzig (Germania)

3.4 Activități de conștientizare a cetățenilor cu
privire la reabiltarea corectă a centrului istoric
din Arad
Elaborarea unui set de materiale informative și realizarea unei expoziții pe tema
reabilitării corecte a clădirilor istorice în cadrul proiectului „vito“ al administrației
publice Arad; realizarea unui atelier de tâmplărie de două zile pentru toți cetățenii
interesați în cadrul „Zilelor Aradului“ (sărbătoare locală) pe tema reabilitării ferestrelor istorice.

Perioadă:
05-08/2012
Beneficiar:
SC Vitamin A Architects
SRL Timișoara
Parteneri în proiect:
Primăria Arad, SC Planwerk
Cluj SRL, restauratorul
Christoph Junghans
(Germania)
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4. Alte activități ale fundației și
planuri de viitor
4.1 Alte activități
În centrul activităților desfășurate de fundația noastră se află cooperarea cu diverși
parteneri. Din acest motiv participăm în mod regulat și activ la diferite evenimente,
precum:
yy JSI Sibiu: prezentarea fundației (februarie 2012),
yy Asociația Județeană pentru Turism Sibiu (AJTS): prezentarea activităților
fundației în vederea promovării turismului cultural în cadrul forumului de
turism (aprilie 2012)
yy Uniunea Arhitecţilor din România – Filiala Sibiu (UAR): Prezentarea
fundației și a proiectelor viitoare în cadrul ședinței anuale
yy VIVA Eastpart: partener oficial în proiectul Viva-East Part
(www.vivaeastpart.eu)
yy Primăria Sibiu: Membru al grupului de lucru pentru revizuirea
documentaţiei UNESCO
yy Sibiu Social și rețeau ONGurilor din domeniul protecției mediului Sibiu:
participarea la ședințe
yy Mihai Eminescu Trust: Participare la conferință și prezentare pe tema
conservării aspectului satelor (noiembrie 2012)

4.2 Planuri de viitor
Pe termen scurt sunt prevăzute implementarea proiectelor deja existente şi atragerea de noi fonduri, realizarea unui site nou şi lansare pe internet, utilizarea în
bune condiţii a posibilităţilor existente de marketing (Facebook, mass-media, etc.),
precum şi încheierea de parteneriate strategice.
Pe termen lung sunt prevăzute activităţi care să stabilizeze poziţia Fundaţiei atât pe
plan local cât şi pe plan regional, consolidarea echipei.
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