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Inovarea politicilor publice pentru castele, conace şi 

grădini istorice





Parteneriat



Politici publice vizate

❖ Programul Operațional Regional (România și Spania)

❖ Decretul pentru Patrimoniu Imobil (Flandra, Belgia)

❖ Programul de Politici Cultură și Patrimoniu (Provincia Gelderland,Olanda)



Obiective



Calitatea în cooperarea regională



Finanțe și economie



Susținerea promovării și a vizibilității



Acțiuni și rezultate

❖ STUDIU DE REFERINȚĂ – impactul politicilor studiate asupra castelelor 

conacelor și domeniilor istorice

❖ DEZVOLTARE DE CUNOȘTINȚE LA NIVEL DE ORGANIZAȚIE – vizite de 

studiu, evaluare reciprocă, seminarii tematice

❖ PLANURI DE ACȚIUNE - 4 propuneri de îmbunătățire a politicilor regionale 

vizate

❖ MONITORIZARE - 2 ani de urmărire a modului în care planurile de acțiune 

sunt puse în practică



Studiu de referință





B - Castele, conace și domenii istorice

Domenii istorice, multifuncționale, peri-urbane sau rurale compuse din mai multe 

părți care sunt/erau la origini administrate ca o unitate



În România



Regiuni propuse pentru studiu

România - Regiune de 

dezvoltareSpania - Provincie

Olanda -Provincie

Belgia -Province



Regiunea propusă pentru studiu



Rezultate preliminare

Cercetare teren



Statut de proprietate



Frecvența parcurilor istorice



Monumente istorice



Starea de conservare a parcurilor



Starea de conservare a 

Castelelor / conacelor



Starea de conservare a 

Castelelor / conacelor



Fonduri



Concluzii preliminare

Cercetare de teren

❖ Mai bine de jumătate din castelele, conacele și domeniile istorice se află în 

proprietate privată

❖ Domeniilor istorice, entități complexe formate din construcții, parcuri și 

terenuri pentru agricultură sunt în marea majoritate iremediabil fragmentate 

și doar bucăți din acestea au statut de monument istoric

❖ Parcurile sunt cel mai periclitate 

❖ Reședințele și anexele sunt într-o mare proporție în stare medie de 

conservare sau precolaps

❖ Fondurile investite în domeniile istorice vin din bugete locale sau private



Studiu de caz - valea Mureșului



Studiu de caz - triunghiul Teleki



Studiu de caz - domeniul complex



C - Politica publică - POR 5.1

❖ Obiectiv general - creșterea competitivității și îmbunătățirea condițiilor de 

viață pentru comunitățile locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării 

mediului de afaceri, a infrastructurii și a serviciilor

❖ Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural și 

natural este una dintre cele 14 priorități de investiție ale programului

❖ Bugetul total al exercițiului financiar în desfășurare: 8.3 bilioane de euro

❖ Buget dedicat axei 5.1: 385 milioane de euro



Rezultate preliminare

SWOT

S

❖ Recunoașterea importanței economice a patrimoniului 

W

❖ Înțelegere limitată a potențialelor efecte colaterale a restaurării patrimoniului 

din punct de vedere social, educațional și economic

O

❖ Proiectul INNOCASTLE - aduce bunele practici și experiență de învățare

T

❖ Dificultățile întâmpinate de beneficiari în implementarea proiectelor, așa 

cum s-a arătat prin exercițiul din 2007-2013 (proiecte neterminate)



C - Instrumente de finanțare    

complementare

❖ Programul Național de Restaurare (PNDR)

❖ RO-CULTURA

❖ Programul Național pentru Dezvoltare Rurală (PNDR)



Dezvoltare de cunoștințe



Concluzii cheie

Vizita de studii din România

❖ Parteneriatele sunt cruciale - construirea încrederii, comunicarea pozitivă, 

definirea clară a rolurilor și înființarea parteneriatelor în care câștigul este în 

ambele părți

❖ Este necesară creșterea nivelului de conștientizare a valorilor culturale 

ale patrimoniului, precum și a nivelului de implicare al comunităților

❖ Patrimoniul poate fi mai bine integrat în dezvoltarea regională, prin 

abordarea dintr-o perspectivă regională, bazată pe conceptul de peisaj 

cultural

❖ Este necesară păstrarea relevanței patrimoniului și demonstrarea 

importanței sale (din punct de vedere economic, social, ecologic și politic)

❖ Este esențială derularea unei cercetări minuțioase înainte de orice lucrare 

de conservare sau restaurare, precum și obținerea unui echilibru între 

calitatea restaurării și utilizarea durabilă



Planul de acțiune



Planul de acțiune

Document colaborativ, pe care urmează să îl dezvoltăm pe baza studiului de 

referință, cu ajutorul exemplelor de bună practică identificate în țările partenere 

prin vizite de studiu și seminarii tematice, precum și prin consultarea părților 

interesate

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1

536149600.pdf

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1536149600.pdf


Innocastle

Mulțumesc

raluca.barbulescu@patrimoniu.gov.ro


