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Evenimentul este �nanţat parţial prin timbrul de arhitectură.

VIVA EASTPART analizează cele mai bune practici în 
domeniul revitalizării pe termen lung a patrimoniului cultural şi 
natural în centrele istorice europene de dimensiuni mici, punând 
accentul pe aspectele speci�ce Europei de Est. Studiul este condus 
de către think-tank-ul “Asociaţia pentru Tranziţie Urbană” (ATU), iar 
echipa este formată din experţi internaţionali şi cadre universitare 
cu experienţă. Proiectul vizează elaborarea unei metodologii pentru 
valori�carea patrimoniului cultural şi natural, implicând actori locali 
interesaţi în activităţile culturale, turistice şi/sau de plani�care 
spaţială din cele trei zone-pilot: Valea Hârtibaciului din România, 
regiunea Tavush din Armenia şi raionul Cahul din Republica Moldova.
 
ATU - Asociatia pentru Tranzitia Urbana (coordonator de proiect) 
este parte activa a societatii civile de mai bine de 10 ani abordând 
în proiectele pe care le desfasoara teme precum urbanismul 
participativ, dezvoltarea durabila a oraselor conform principiilor eu
ropene, mobilitatea urbana sustenabila, conservarea si valorizarea 
patrimoniului material si non-material. Ca si partener principal în 
cadrul proiectului VIVA EastPart, ATU coordoneaza, evalueaza si 
monitorizeaza implemetarea proiectului.

www.vivaeastpart.eu
www.heritas.ro/sibiel

Hosman
Moara – fabricată în anii 1920 la Braşov – conţine un circuit simplu 
pentru măcinat porumb şi un circuit complet  pentru măcinat grâu cu 
elevatoare, recent restaurată. În partea din faţă a clădirii a fost 
amenajată o brutărie tradiţională şi un cuptor de coacere a pâinii pe 
lemne. Magazinul morii oferă bunătăţuri proaspete de patiserie şi 
pâinea coaptă în brutărie şi adăposteşte şi mici suveniruri ale meşterilor 
din zonă. Şura gospodăriei a fost amenajată pentru a găzdui worksho-
puri şi evenimente culturale. 
www.moara-veche.ro 

Biertan
Înștiințarea cetățenilor: S-a reuşit informarea unui numar de circa 
12.000 proprietari asupra obligativităţii ce le revine în păstrarea 
fondului construit tradiţional a�at în zonele de protecţie ale monumen-
telor. Înştiinţările sunt semnate de catre primarul localităţii şi 
contrasemnate de către directorul direcţiilor pentru cultura şi conţinând 
informaţii importante despre recomandari în reabilitarea şi mente-
nanţa cladirilor tra-diţionale dar şi interdicţii referitoare la modalităţi 
greşite de intervenţie aspura fondului construit tradiţio-nal în zonele 
de protecţie ale monumentelor.
www.asociatiamonumentum.ro 

Saschiz
Sprijinirea agriculturii tradiționale: A fost amenajat un Centru de 
procesare a produselor agricole in fostul hambar al unei gospodării 
tradiționale. Aici locuitorii din zona Târnava Mare produc alimente  şi  
băuturi tradiţionale conform conditiilor europene de igiena si securitate 
alimentara, și le vând la scară mai largă.
Sprijinirea turismului rural: Centrul de Informare Turistică în Saschiz 
vine în întâmpinarea turiștilor cu in-formații despre regiunea Sighișo-
ara-Târnava Mare (acces, activități, gastronomie) și pentru a ajuta la 
ca-zarea lor în zonă. Produsele locale oferite spre vânzare includ 
gemuri, miere și obiecte de artizanat.
www.fundatia-adept.org

SaschizHosman Biertan

Copyright poze: Hosman Durabil, Asociația Monumentum, Fundația ADEPT
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1.  Introducere 

Raportul de faţa îşi propune să prezinte activitatea fundaţiei pe parcursul anului 
2013.La finalizarea celui de-al patrulea an de activitate sub numele de Heritas pu-
tem afirma cu mândrie şi bucurie faptul că am reuşit să ne consolidăm poziţia în 
Sibiu şi în regiune. Principiile noastre de lucru – cooperare sustenabilă, seriozitate, 
profesionalism şi bucuria de a lucra ne-au ajutat nu numai să obţinem rezultate 
bune cu proiectele pe care le desfăşurăm ci mai mult, să câştigăm încrederea şi 
recunoaşterea locuitorilor oraşului, a autorităţilor publice şi a lumii de specialitate. 
Dorim să le mulţumim tuturor partenerilor şi prietenilor pentru încrederea de care 
au dat dovadă şi pentru colaborările de succes de care ne-am bucurat!

În cele ce urmează vom prezenta pe scurt toate proiectele anului 2013.

1.1 Cine suntem noi?

Fundaţia HERITAS este succesoarea Proiectului de cooperare româno-german “Re-
abilitarea centrului istoric Sibiu/Hermannstadt”, derulat de către Societatea Ger-
mană pentru Cooperare Internaţională (GIZ) şi Primăria Municipiului Sibiu în peri-
oada 2000-2007.

Fundaţia HERITAS este o organizatie non-profit, constituită ca organism neguver-
namental, apolitic, cu scopul de a proteja şi a promova valori culturale patrimoniale 
transilvane specifice atât mediului urban cât şi celui rural.

În decursul anilor fundaţia s-a specializat pe sectoarele de activitate reabilitare, 
dezvoltare urbană şi rurală, precum şi turism.

Fundaţia HERITAS sprijină dezvoltarea imaginii comunităţilor urbane şi rurale din 
România prin derularea unei game largi de proiecte în domeniul conservării şi al 
managementului patrimoniului cultural construit, al dezvoltării locale alături de 
instituţii publice precum şi alti parteneri din mediul ONG. Fundaţia încearcă să 
transforme imaginea comunităţilor într-un scop colectiv, ajutând astfel la realizarea 
obiectivelor strategice împreună cu partenerii implicaţi.

Astfel Fundaţia HERITAS dezvoltă şi implementează proiecte de dezvoltare urbană 
şi rurală, se implică în organizarea de evenimente din sfera specifică de activitate, 
inclusiv promovare turistică în zona rurală a Transilvaniei. Domeniile de acţiune pe 
care Fundaţia Heritas se concentrează la fiecare dintre sectoarele de activitate în 
parte sunt planificare, management şi consultanţă, traininguri şi cursuri specializa-
te, relaţii publice şi conştientizare.

Fundaţia HERITAS pune un accent deosebit pe activităţile de informare şi 
conştientizare adresate tuturor categoriilor de vârstă atât din zona urbană cât şi 
cea rurală, pe participarea cetăţenească, schimburile de experienţă şi planificarea 
strategică. Fundaţia îşi concentrează activitatea mai cu seamă pe regiunea Tran-
silvaniei însă după cum experienţa practică a arătat-o, instrumentarul dezvoltat 
de-a lungul anilor poate fi aplicat şi altor zone ale ţării. Fiecare proiect demarat şi 
implementat este caracterizat printr-o abordare personalizată, iar efectul sinergic 
creat de însumarea valorilor fiecărui proiect în parte defineşte profilul fundaţiei şi 
conturează sustenabilitatea reţelei de proiecte derulate în timp.
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Ne bucurăm că am reuşit să extindem echipa de lucru, câştigând noi colaboratori. 

Echipa de bază a fundaţiei este formată din 

d-nul Michael Engel, arhitect, care din anul 2010 a preluat funcţia de  y
director şi preşedinte al fundaţiei; 

d-na Ioana Deac, însărcinată cu activităţi de relaţii publice şi dezvoltare şi  y
coordonare proiecte; 

d-na Andreea Tănase, arhitect, lucrează pentru Fundaţia Heritas din  y
vara anului 2013; ea este implicată în principal în proiectele implementate în 
domeniul dezvoltării urbane; 

d-na Liliana Cazacu, arhitect consultant al fundaţiei,  y
d-nul Steffen Mildner, vicepreşedinte şi expert internaţional în domeniul  y

protejării patrimoniului cultural; 
d-na Ana-Maria Părăian, reprezentanta departamentului financiar şi  y

administrativ. 

În afară de echipa permanentă colaborăm strâns şi în mod constant şi cu următoa-
rele persoane: 

d-na Diana Galoş, arhitect stagiar, în cadrul proiectelor implementate în  y
domeniul dezvoltării urbane

d-nul Tudor Popa, grafician y
d-na Anda Ghazawi, traduceri şi organizare de evenimente  y
d-na Alina Scholtes, coordonarea reţelei Patrimoniu; coordonare proiecte y

Introducere
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Introducere

1.2 MISIuNE șI ObIECTIvE

Misiunea noastră constă în protejarea şi promovarea valorilor culturale patrimoni-
ale specifice atât mediului urban cât şi al celui rural prin: 

dezvoltarea imaginii comunităţilor urbane şi rurale din România  y
prin servicii de consultanţă specializată în conservarea şi managementul 
patrimoniului pentru proiecte derulate de către instituţii publice si parteneri. 

protejarea şi îmbunătăţirea imaginii comunităţilor româneşti prin  y
implicarea alături de partenerii săi în proiecte de dezvoltare urbană şi rurală, 
organizare de evenimente şi promovare turistică.

sprijinirea instituţiilor publice şi a partenerilor care doresc să se implice  y
în proiecte de conservare şi management al patrimoniului. Fundaţia noastră 
încearcă să asigure o linie comună de dezvoltare a aspectului oraşului, 
ajutând astfel la realizarea obiectivelor strategice împreună cu partenerii 
implicaţi.

Între obiectivele noastre generale se numără:

Sprijinirea instituţiilor şi actorilor responsabili cu proiectele de dezvoltare  y
şi reabilitare urbană şi rurală

Consultanţă pentru lucrările de reabilitare a imobilelor istorice y

Implicarea cetăţenilor în procesul de reabilitare şi protejare a  y
patrimoniului cultural precum şi în procesele specifice dezvoltării urbane 

Promovarea parteneriatelor atât pe plan local cât şi naţional, pentru  y
protejarea patrimoniului cultural 

Promovarea metodelor integrate de planificare y

Obiective prinicpale pentru anul 2013:

Înfiinţarea unei reţele de ONGuri care să se implice în domeniul  y
conservării patrimoniului cultural şi în promovarea dezvoltării

Consolidarea parteneriatelor cu autorităţiile publice pentru domeniile  y
dezvoltare urbană şi protejarea patrimoniului cultural

Dezvoltarea relaţiilor şi contactelor internaţionale y

utilizarea intensă a mijloacelor şi instrumentelor moderne de comunicare  y
în vederea propagării informaţiilor de specialitate

Îmbunătăţirea modului de promovare şi a imaginii fundaţiei (Corporate  y
Identity)
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2.1  HuET.uRbAN, ED. A-III-A, 31.05. – 01.06.2013

OBIECTIVE

festivalul anual (Green is smart – ediţia a treia) îşi propune pe de o parte  y
să creeze o ocazie pentru ca locuitorii Sibiului şi în special cei ai zonei centrale 
dar şi instituţiile învecinate din Piaţa Huet să se implice în construirea unei 
acţiuni comune pe durata a două zile iar pe de altă parte să acorde o atenţie 
deosebită spaţiului public Piaţa Huet, transformându-l într-un loc plin de 
viaţă care găzduieşte evenimente diverse,devenind o scenă care din punct de 
vedere urbanistic se încadrează într-o categorie de referinţă pentru întregul 
oraş. Acest eveniment al comunităţii şi pentru comunitate are un cadru de 
desfăşurare de excepţie, ceea ce contribuie în mod hotărâtor la succesul 
evenimentului.  

obiectivul general vizează conştientizarea a cel puţin 3% din populaţia  y
Sibiului (cca. 4.500 persoane) asupra valorilor clădirilor istorice şi a păstrării 
tradiţiei arhitecturale a zonei prin forumuri de specialitate, conferinţe precum 
şi prin diferite ateliere tematice. Se urmăreşte astfel ca timp de două zile, prin 
intermediul activităţilor planificate, spaţiul public să devină unul plin de viaţă, 
îndeplinind funcţia de loc de întâlnire, spaţiu de desfăşurare a unor dezbateri 
publice dar şi loc de popas. 

Ca ultim obiectiv general se doreşte creşterea notorietăţii Fundaţiei  y
Heritas în calitate de organizator de evenimente, activitate care iniţial nu i-a 
fost specifică.  

Ca şi obiective specifice, se poate menţiona acela de punere în valoare  y
a Piaţei Huet timp de două zile, din punct de vedere arhitectural, istoric, 
cultural, dar şi artistic şi socio-economic printr-o gamă largă de categorii 
diferite de evenimente 

Festivalul promovează Sibiul ca destinaţie turistică pentru turiştii din  y
ţară şi din străinătate încadrându-se în noi abordări în domeniu. În cadrul 
celei de-a treia ediţii, aprox. 15 clădiri au fost prevăzute cu coduri QR, ceea 
ce a deschis porţile unui circuit turistic smart, care presupune utilizarea de 
telefoane smart. 

2. Proiecte cu finanțare nerambursabilă

Perioadă: 
05/2013

Finanțator: 
Consiliul Local sibiu 
prin Casa de Cultură 
a Municipiului Sibiu, 
sponsori privaţi

Parteneri în proiect: 
Parohia Evanghelică C.A., 
Muzeul ASTRA, Colegiul 
Naţional Samuel von 
brukenthal, Casa Calfelor, 
Ordinul Arhitecţilor 
din România, uniunea 
Arhitecţilor din România, 
AIOS (Asociaţia pentru 
Înfrumuseţarea Oraşului 
Sibiu), Crucea Roşie Sibiu, 
Fundaţia brukenthal, 
universitatea „Lucian 
blaga” Sibiu, Colegiul de 
Arhitectură „Ion Mincu” 
Sibiu, Asociaţia Coop pe 
Strada Cluj, Asociaţia de-a 
arhitectura, Asociaţia 
Focus sibiu

www.heritas.ro/
hueturban

www.facebook.com/ 
huet.urban
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Intervenţii urbane temporare – rezultatele concursului organizat în cadrul  y
acestei ediţii a festivalului  contribuie la amenajarea temporară a spaţiului 
public şi astfel la crearea unei percepţii diferite a vizitatorilor cu privire la 
Piaţa Huet 

un obiectiv important îl constituie informarea şi conştientizarea  y
populaţiei prin intermediul forumurilor de specialitate, al seminariilor precum 
şi prin atelierele propuse dar şi restul evenimentelor festivalului în ansamblu, 
asupra unor teme din domeniile eficienţă energetică şi protejarea mediului 
înconjurător, participarea cetăţenească, dezvoltarea durabilă a economiei, 
promovarea turismului, managementul administrativ.

continuarea ciclului de festivaluri Huet.urban iniţiat în anul 2011 de către  y
Fundaţia Heritas, cu adaptarea titlului, pentru anul 2013, „Huet.urban - Green 
is Smart”, conform temei anuale pentru Calendarul Agendei Culturale 2013 a 
sibiului

promovarea termenul de „Smart City” la nivel local/naţional prin  y
intermediul festivalului, de ex. prin acoperirea media 

Întărirea angajamentului civic al tinerilor (voluntarilor) prin implicarea lor  y
în pregătirea şi derularea festivalului 

punerea unui accent deosebit asupra derulării de activităţi dedicate  y
copiilor şi tinerilor, pentru a cultiva un interes sporit pentru mediul 
înconjurător şi pentru un anumit stil de viaţa urban.

SCOPUL

Huet.urban este un festival deja bine ancorat în activitatea culturală a comunităţii 
sibiene, facându-şi un nume prin implicarea tuturor locatarilor din Piaţa Huet, atât 
agenţi economici cât şi simpli locatari. În primul rând un festival al vecinătăţii, Huet 
urban se adresează în egală măsură locuitorilor oraşului Sibiu dar şi turiştilor. 

Huet Urban încurajează un stil de viață urban

Huet.urban promovează locul de desfăşurare a festivalului, Piaţa Huet, acel spaţiu 
din Sibiu din care istoria oraşului a început să crească, ca fiind o imensă scenă ur-
bană, ideală pentru derularea de evenimente culturale, promovarea informaţiei, 
gastronomie, comunicare, spaţiu de acţiune dar şi loc de odihnă. Timp de două zile 
dintr-un an această piaţă fermecătoare devine mai mult decât o simplă parcare: un 
loc plin de bună dispoziţie, cultură, petrecere. 

Huet Urban promovează cultura și patrimoniul cultural

un alt subiect central pentru Huet.urban este promovarea culturii şi a păstrării 
patrimoniului cultural. Prin bogata istorie dar şi datorită instituţiilor pe care le 
găzduieşte în prezent, Piaţa Huet este un impunător spaţiu al culturii. 

Huet Urban inedit

În fiecare an Huet.urban se concentrează pe o anumită temă de actualitate. Prin 
intermediul acestei teme organizatorii festivalului şi toţi cei implicaţi reinventează 
în fiecare an Huet. urban dintr-o perspectivă nouă. 

Proiecte cu finanțare nerambursabilă
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În anul 2013 Festivalul Huet.urban s-a concentrat pe subiecte din domeniile  
„Smart“ şi „Green“, ţinând cont de strategia de dezvoltare a oraşului Sibiu. Îmbi-
nând cele două direcţii, a rezultat sloganul festivalului, unul de actualitate, plin de 
prospeţime şi vigoare: “Green is Smart”.

REZULTATE OBŢINUTE

Informarea şi sensibilizarea asupra unor teme importante din domeniul mediului 
înconjurător, eficienţă energetică, participare cetăţenească, dezvoltarea durabilă 
a economiei, dar şi  promovarea turismului. Datorită tematicii abordate (“smart”), 
publicul, prin implicarea activă în derularea evenimentelor programate, atât a celor 
de informare cât şi cele culturale, s-a familiarizat cu noi posibilităţi  de comunicare 
şi networking, în special în ce priveşte managementul urban, noi moduri de impli-
care şi acţiune în dezvoltarea oraşelor în care trăiesc, noi forme de viaţă urbană 
eficiente din punct de vedere energetic. 

Stând sub umbrela „verde”, activităţile festivalului s-au concentrat cu începere de 
la cadrul ambiental în care au fost plasate diferitele acţiuni de divertisment până 
la implicarea diferitelor grupuri ţintă (studenţi, copii, adulţi etc.) la amenajarea şi 
mobilarea spaţiului urban. Impactul vizual, implicarea şi informarea au reprezentat 
doar câteva instrumente cheie puse la dispoziţia publicului. 

În cadrul festivalului s-au creat produse, respectiv s-au atins rezultate, care au 
contribuit şi după încheierea festivalului la promovarea Sibiului şi la îmbunătăţirea 
din punct de vedere urbanistic a situaţiei din Piaţa Huet. De exemplu, turul ghi-
dat având la bază codurile QR din Piaţa Huet este funcţional şi în prezent. În plus, 
câteva dintre „instalaţiile verzi” au rămas montate pe perioada sezonului turistic 
principal.

ACTIVITĂŢI

Huet.Urban Green – amenajarea spațiului public /// Activităţile festivalului au stat 
sub umbrela „smart” şi „green“, încadrându-se în tema anuală a evenimentelor 
culturale ale oraşului Sibiu. În cazul evenimentului în discuţie, smart pentru că fes-
tivalul a deschis noi porţi de comunicare în managementul urban şi „green” pentru 
că a ilustrat elementele natură, mediu înconjurător, eficienţă energetică, un mediu 
sănătos de viaţă în combinaţie cu tema propusă, de “Smart City”. Astfel Piaţa Huet 
a devenit pentru două zile un loc de nerecunoscut. Pe pietrele cubice ale pieţei a 
fost aşternut un covor de iarba, unde doritorii au putut să facă popas şi să savureze 
din produsele tradiţionale puse la dispoziţie în coşuri de picnic pentru vizitatori. 

un eveniment separat în cadrul celui de amenajare al spaţiului public l-a constituit 
lansarea unui concurs având ca temă „Instalaţii urbane Huet.urban 2013” înainte 
de demararea festivalului. Acesta s-a adresat diferitor grupuri ţintă ale festivalului 
– studenţi arhitecţi, urbanişti, designeri, graficieni, sculptori sau artişti din domenii 
conexe şi profesionişti, care au fost invitaţi să participe cu idei creative la mobilarea 
Pieţei Huet. La acest concurs s-au înscris 25 de participanţi din ţară şi străinătate. 
Juriul format din reprezentanţi ai organizatorilor şi ale instituţiilor publice din Sibiu, 
a desemnat trei câştigători, ale căror proiecte au fost realizate şi expuse în cadrul 
festivalului.    

Proiecte cu finanțare nerambursabilă
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Seminarii, workshopuri /// Tematica “smart” a deschis noi posibilităţi de comuni-
care şi networking, în special în ce priveşte managementul urban, noi moduri de 
implicare şi acţiune a cetăţenilor în dezvoltarea oraşelor în care trăiesc. Seminari-
ile şi workshopurile propuse s-au concentrat asupra unor teme cum ar fi eficien-
ţa energetică, promovarea turistică şi abordarea ecologică a concepţiilor urbane 
smart în judeţul Sibiu. 

Expoziții /// Toţi partenerii deja consacraţi ai festivalului au  participat cu expoziţii 
creative pe temele „green“  şi „smart“, contribuind de asemenea la amenajarea 
spaţiului public comun, în funcţie de specificul instituţiei pe care au reprzentat-o.

Expoziţia Local understanding, expoziţie conceptuală în aer liber a furnizat partici-
panţilor la festival un set de informaţii selecţionate din perioada contemporană şi 
din istoria Pieţei Huet. Informaţiile au fost livrate către participanţi sub forma unor 
grămezi de obiecte, fiecare gramadă reprezentând o informatie despre Huet (piaţa 
sau personalitatea). Fiecare obiect din gramadă a avut o semnificaţie în raport cu 
informaţia transmisă. De asemenea o documentare fotografică a ultimelor două 
ediţii ale festivalului a fost prezentată în cadrul expoziţiei FOCuS. Alte expoziţii care 
s-au bucurat de o participare numeroasă au fost: expoziţiile  „Fii SMART, fii ECO”, 
„Elemente reprezentative de reabilitare corectă a imobilelor istorice”, „Desene sau 
obiecte create din materiale reciclate”, unde elevii şi-au dat frâu liber imaginaţiei 
creând obiecte interesante. Cele mai reuşite obiecte din cadrul acestei expoziţii au 
fost premiate.  

Tururi ghidate pe tema „Smart” /// bine cunoscutul tur ghidat al festivalului, ar-
borând un nou şi proaspăt accent, a constituit şi el un element definitoriu “smart” 
al evenimentului. Festivalul a cuprins două mari blocuri de tururi: cel care a scos în 
evidenţă contextul istoric al pieţei prin utilizarea codurilor QR şi cel dedicat copiilor 
„urban clue hunt”. 

Iniţiativa „Coduri QR” pentru clădirile din Piaţa Huet a constat în includerea clădiri-
lor într-un sistem computerizat care să conţină date istorice ale clădirilor din Piaţa 
Huet, specificaţii arhitecturale, personalităţi care au locuit în clădirile respective, 
fotografii. Accesarea informaţiilor se face prin intermediul acesgtor coduri ampla-
sate pe fiecare clădire din piaţă.

Ateliere /// Huet.urban promovează cultura şi conservarea patrimoniului cultural. 
Aici se încadrează şi meşteşugurile tradiţionale şi revitalizarea lor. Atelierele punc-
tuale exemplifică practica unor meşteşuguri tradiţionale, de această dată sub egida 
„smart“.

Târgul de tineri designeri a prezentat pe lângă creaţiile tinerilor artişti şi creaţii 
handmade special făcute pentru vizitatorii festivalului şi cu specificul Pieţei Huet. 
Scopul organizatorilor a fost acela de a-i ajuta pe aceştia în dezvoltarea creativă 
pentru a evita plafonarea artei în faţa produselor de serie. unicitatea creaţiilor şi 
faptul că ele sunt de cele mai multe ori realizate manual nu le creşte preţul de vân-
zare ci doar valoarea. 

Proiecte cu finanțare nerambursabilă
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Concerte, dans și diferite activități  /// Piaţa Huet se transformă anual într-o mare 
scenă pe care se desfăşoară concerte şi se  dansează pe diferite ritmuri sonore. In-
vitate sunt atât trupe locale de muzică cât şi unele surpriză, de renume. Din rândul 
activităţilor desfăşurate în anul 2013 se pot menţiona Parcour Oradea (participanţi 
în cadrul concursului „Românii au talent” desfăşurat de PRO Tv),  concerte (Mono-
jacks, The Amsterdams, Domino),  Skirtbike. Printre aceste activităţi un loc special 
este ocupat anual de gastronomie. Toate  restaurantele şi cafenelele din Piaţa Huet 
sunt prezente cu meniurile lor specifice în care includ în plus meniuri bio, sănătoase 
şi gustoase pentru cei care doresc sa se răsfeţe din punct de vedere culinar. 

2.2  SIbIu SMART CITy 

Elaborarea unui concept şi organizarea unei conferinţe de două zile pe tema „Smart 
City“ axându-se pe domeniile dezvoltare urbană, marketing urban şi centre urbane 
istorice. Dezvoltarea viitoare a oraşului Sibiu urmăreşte tendinţele internaţionale.

În completarea conferinţei publice, toţi cei interesaţi au putut beneficia şi de alte 
evenimente şi mijloace de informare şi dialog: pavilionul Smart City amplasat în 
Piaţa Mare a fost locul de prezentare al unei expoziţii şi a diferite discursuri etc; au 
fost organizate proiecţii de filme de scurt metraj în spaţiul public; tururi ghidate ale 
oraşului. 

Proiecte cu finanțare nerambursabilă

Perioadă: 
09/2013

Finanțator: 
Consiliul Local sibiu 
prin Casa de Cultură 
a Municipiului Sibiu, 
sponsori privaţi

Parteneri în proiect: 
Primăria Sibiu, Centrul 
Român de Energie (CRE), 
Ordinul Arhitecţilor din 
România (OAR), uniunea 
Arhitecţilor din România 
(uAR), Revista Zeppelin, 
Asociaţia Coop pe Strada 
Cluj, Asociaţia pentru 
Înfrumuseţarea Oraşului 
Sibiu (AIOS), Asociaţia de-a 
arhitectura

www.heritas.ro/smartcity 
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2.3 SIMPOZION: „TERITORIu șI CuLTuRă CONSTRuITă: 
POLITICI PubLICE șI INIțIATIvă PRIvATă”

Elaborarea unui concept, planificarea şi organizarea unui workshop de două zile şi 
a unei excursii în cadrul proiectului Euro-East-Culture „vIvA“ (www.vivaeastpart.
eu) în vederea promovării schimbului de experienţă între diferiţi actori activi în 
domeniul dezvoltării rurale (primari, administraţii publice, ONGuri, urbanişti etc.). 
Proiectul a fost organizat în completarea concursului de arhitectură „Sibiel – Cultu-
ra construita“ al cărui rezultate au fost publicate în primavara anului 2013. 

Acest proiect ne-a oferit şansa continuării dezbaterilor pe tema planificării şi calităţii 
construcţiilor în mediul rural şi a intensificat dialogul dintre ONG-uri, administraţiile 
publice şi urbanişti.

2.4 ALTE FINANțăRI

În completarea proiectelor enumerate mai sus, Fundaţia Heritas beneficiază de 
sprijin financiar şi din următoarele surse:

Participarea cu proiectul Huet.urban 2013 la Semimaratonul 2013  y
organizat de Fundaţia Comunitară Sibiu. Proiectul a strâns suma de 539 Lei 
compusă din taxele de participare ale alergătorilor şi donaţiile făcute de 
susţinători. 

Efectuarea regulată a unor tururi ghidate în zona centrului istoric pentru  y
vizitatorii interesaţi. 

Codul Fiscal pune la dispozitia contribuabililor mecanismul de  y
redirectionare a 2% din impozitul pe venit, către o entitate non profit. Aceasta 
reprezintă o altă sursă de venit regulat pentru fundaţia noastră. 

Diverse sponsorizări y

Proiecte cu finanțare nerambursabilă

Perioadă: 
10/2013

Finanțator: 
OAR prin Timbrul de 
arhitectură,  
proiect vIvA Eastpart 

Parteneri în proiect: 
Primăria Sălişte, OAR filiala 
Sibiu-vâlcea, Asociaţia 
LandLuft (Austria), 
Asociaţia Monumentum

www.heritas.ro/sibiel
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3.1  GHIDuL DE DEZvOLTARE A MuNICIPIuLuI SIbIu  
 2014-2024

OBIECTIVE

Pentru Fundaţia Heritas este important ca noul Ghid de Dezvoltare a Municipiului 
Sibiu să fie un document cunoscut de principalii actori implicaţi în procesul de dez-
voltare a oraşului Sibiu, dar şi pe plan naţional. un obiectiv principal este de ase-
menea ca populaţia oraşului să se identifice cu documentul. Ghidul de Dezvoltare 
reprezintă o bază de pornire pentru viitoarea dezvoltare a oraşului Sibiu.  

Prin revizuirea ghidului anterior şi elaborarea “Ghidului de Dezvoltare a Municipiu-
lui Sibiu 2014-2024” se urmăreşte atingerea următoarelor obiective generale cu 
privire la dezvoltarea oraşului:

promovarea modului de prezentare şi a poziţionării Sibiului, în  y
special la nivel regional şi naţional, prin preluarea unor idei de actualitate 
internaţională cu privire la dezvoltare urbană şi aplicarea lor la nivelul Sibiului. 
Deosebit de importantă este îmbunătăţirea competitivităţii în cadrul noii 
organizări regionale a României;

furnizarea de noi impulsuri pentru dezvoltare, care să vină în completarea  y
factorului „cultură“;

asigurarea unei dezvoltări economice pozitive a oraşului, în special în  y
domeniile economice orientate spre tehnologie; 

promovarea mărcii „Sibiu“ ca oraş în care tradiţia reprezintă o bază  y
pozitivă pentru dezvoltarea socio-economică; 

elaborarea criteriilor de referinţă care se aliniază metodelor de solicitare  y
de fonduri şi de implicare a oraşului în reţele naţionale şi internaţionale pe 
termen scurt, mediu şi lung 

implicarea populaţiei şi a tuturor actorilor importanţi în elaborarea  y
documentelor. 

SCOPUL

Scopurile urmărite în elaborarea noului Ghid de Dezvoltare sunt următoarele:

asigurarea continuităţii unei planificări urbanistice strategice şi  y
concepţionale;

oferirea de impulsuri pentru o viitpare dezvoltare urbană de succes;  y

crearea unui forum complex de discuţii prin implicarea tuturor actorilor  y
locali în vederea elaborării unui plan strategic de dezvoltare a municipiului 
Sibiu pentru următorii 10 ani; 

asigurarea congruenţei între ghidurile de dezvoltare urbană elaborate pe  y
plan internaţional şi naţional (de ex. Carta de la Leipzig 2007);  

elaborarea unui plan de lucru, care să reprezinte un punct de pornire  y
optim în vederea accesării de noi fonduri uE; 

definirea şi prezentarea caracteristicilor unice prezente şi viitoare ale  y
oraşului Sibiu în vederea menţinerii, respectiv îmbunătăţirii poziţiei oraşului 
Sibiu pe plan naţional şi european; 

3. Alte proiecte

Perioadă: 
07/2013 – 07/2014

Beneficiar: 
Primăria Municipiului Sibiu

Parteneri în proiect: 
Atelier unDaverde Tg. 
Mureş, arh. Michael buck 
(Planwerk Cluj)



www.heritas.ro     www.facebook.com/fundatiaheritas     www.issuu.com/heritas 12

Alte proiecte

îmbunătăţirea „brandului Sibiu“, astfel că acest document reprezintă şi un  y
instrument de marketing. 

REZULTATE

Rezultatele obţinute în cadrul proiectului sunt următoarele:  

Ghid de Dezvoltare a Municipiului Sibiu 2014-2024 ca document în sine  y

Instrucţiuni de folosire a documentului  y

Pagină web pentru informare şi ca posibilitate de obţinere a unui   y
 feedback 

Input în cadrul conferinţei internaţionale „Sibiu – Smart City“ (19-20   y
 septembrie 2013), de exemplu prin intermediul unei expoziţii 

1 prezentare publică intermediară  y

1 prezentare publică finală  y

ACTIVITĂŢI

În cadrul derulării proiectului sunt prevăzute următoarele activităţi: 

1. Pregătire şi workshop preliminar 

2. Analiza SWOT a elementelor de bază

3. Dezvoltarea şi verificarea temelor principale

4. Dezvoltarea şi verificarea obiectivelor şi a liniilor principale de dezvoltare

5. Prezentarea publică a rezultatelor 

6. Prelucrarea finală a documentului 

7. Elaborarea de indicaţii referitoare la modul de acţiune în vederea utilizării docu-
mentului .

Toate etapele de lucru au în vedere implicarea corespunzătoare a populaţiei, re-
spectiv a unor personalităţi locale.

3.2   CONCEPT INTEGRAT DE DEZvOLTARE uRbANă  
 2014-2024

Pregătirea perioadei de finaţare din fonduri structurale uE 2014-2020 prin colecta-
rea şi administrarea proiectelor, programelor, măsurilor etc. ca bază de lucru pen-
tru elaborarea unui concept integrat de dezvoltare urbană. În acest proces de lucru 
sunt avute în vedere strategiile de dezvoltare specifice (sectoriale şi teritoriale). 

Perioadă: 
07/2013 – 07/2014

Beneficiar: 
Primăria Municipiului Sibiu

Parteneri în proiect: 
Atelier unDaverde Tg. 
Mureş, arh. Michael buck 
(Planwerk Cluj)
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4.1  REțEAuA PENTRu CONSERvAREA PATRIMONIuLuI 
CuLTuRAL șI PROMOvAREA DEZvOLTăRII

În mai 2013 Fundaţia Heritas înfiinţează împreună cu Mihai Eminescu Trust (MET) şi 
Muzeul Astra o reţea regională informală (cu peste 30 de membrii) cu scopul pro-
movării dezvoltării locale prin protejarea patrimoniului cultural.

urmează întâlniri regulate la un interval de aproximativ 2 luni. În cadrul acestor 
întâlniri are loc un schimb de informaţii şi experienţe şi sunt pregătite proiecte 
comune. 

4.2 ALTE ACTIvITățI

În centrul activităţilor desfăşurate de fundaţia noastră se află cooperarea cu diverşi 
parteneri. Din acest motiv participăm în mod regulat şi activ la diferite evenimente, 
precum: 

Asociaţia Judeţeană pentru Turism Sibiu (AJTS): prezentarea proiectului  y
„Sibiel - Cultura Construită” în cadrul forumului de turism (aprilie 2013)

Diverse ateliere de lucru în calitate de partener în cadrul proiectului  y
vIvA Eastpart „valorizarea centrelor istorice prin îmbunătăţirea capacitătii de 
management pentru localităţi de mici dimensiuni în regiunea Parteneriatului 
Estic”

Sibiu Social şi reţeau ONGurilor din domeniul protecţiei mediului Sibiu:  y
participare la şedinţe 

Michael Engel este membru oficial în Comisia Locală a Monumentelor  y
Istorice din iunie 2013 şi participă în mod regulat la şedinţele comisiei 
(Direcţia Judeţeană pentru Cultură Sibiu)

Prelegere în cadrul conferinţei „Reabilitarea centrelor urbane istorice”,  y
Primăria braşov (iunie 2013)

Participare la proiectul „Scoate voluntariatul din Muzeu” la invitaţia  y
asociaţiei ReGeneraţia, Fundaţiei Comunitare Sibiu şi asociaţiei Pedale Sibiu.

4. Alte activități ale fundației și  
planuri de viitor 
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4.3 APARIțII ÎN PRESă șI PubLICAțII

Activităţile desfăşurate de Fundaţia Heritas în cadrul a diverse proiecte apar în mod 
regulat atât în mass media locală cât şi în revistele de specialitate. 

În 2013 am organizat trei conferinţe de presă pentru următoarele proiecte: reţea 
ONGuri, Huet.urban 2013, Conferinţa internaţională Sibiu-Smart City. 

Invitaţiile de a participa la diverse emisiuni Tv locale reprezintă o activitate recu-
rentă a fundaţiei noastre.

O importanţă deosebită a avut articolul “Identitate locală vs. globalizare – Contribuţii 
la conservarea patrimoniului construit din zona rurală românească”, care a fost pu-
blicat în cartea „Dincolo de oraş” (bucuresti 2013, Editura universitară Ion Mincu) 
şi care a făcut parte din expoziţia cu acelaşi nume organizată în octombrie 2013 la 
MNAC în bucureşti. 

Mai multe informaţii cu privire la Fundaţia Heritas precum şi materiale informative, 
găsiţi pe următoarele adrese web: 

www.heritas.ro

www.facebok.com/fundatiaheritas

www.issuu.com/heritas 

4.4 PLANuRI DE vIITOR

Pentru anul 2014 ne dorim să continuăm proiectele şi activităţile existente. De ase-
menea dorim să repetăm anumite proiecte transformându-le în evenimente regu-
late, ca de ex. Zilele Arhitecturii Sibiului sau Premii pentru Reabilitare Corectă.

În completarea acestor activităţi dorim să intensificăm acţiunile destinate spaţiului 
rural şi dezvoltării sustenabile a acestuia.

În ceea ce priveşte forma de organizare a asociaţiei, urmărim înfiinţarea oficială a 
unei comisii de consiliere a fundaţiei.

Alte activități ale fundației și planuri de viitor 




