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Context  
INNOCASTLE este un proiect finanțat de Interreg Europe ce își propune îmbunătățirea            
instrumentelor publice care au impact asupra castelelor, conacelor și domeniilor istorice. În România,             
Institutul Național al Patrimoniului, în calitate de lider al proiectului, dorește să definească diferite              
acțiuni pentru îmbunătățirea instrumentului POR 5.1.  
 
Cea de-a doua întâlnire a actorilor din cadrul proiectului INNOCASTLE a fost organizată în România               
între 22-23 Octombrie 2019 la Târgu Mureș. Partenerul principal al proiectului, respectiv Institutul             
Național al Patrimoniului, în colaborare cu Consiliul Județean Mureș au fost organizatorii acestei             
întâlniri. În decursul a două zile, participanții au avut discuții, prezentări, seminarii tematice în paralel               
și patru vizite pe teren. Programul complet se regăsește în Anexa 1. 

Prima zi - Marți, 22 octombrie 2019 

9:30 - 13:00 Prima parte - deschidere și prezentări 

Cuvânt de deschidere 

Participantii si prezentatorii au fost intampinati de Doamna Irina Iamandescu, Directorul Adjunct al             
Institutului Național al Patrimoniului, care a punctat în discursul său faptul ca INNOCASTLE este un               
extraordinar proiect coordonat de Institut care a reușit sa creeze un parteneriat puternic cu un număr                
de instituții europene și alți parteneri administrativi sau instituționali. Acești parteneri sunt din Olanda,              
Spania, Belgia și Marea Britanie. 
 
Tot în deschidere, următorul vorbitor, Domnul Alexandru Campeanu, vicepreședintele Consiliului          
Județean Mureș, a adus în discuție importanța organizării acestei conferințe în zona Centrală a              
României, reprezentand o zonă strategică, sustinand ca “Județul Mureș are un potențial uriaș din punct               
de vedere istoric și turistic, continand peste 1000 de monumente istorice în aceasta zona”. 
Consiliul Județean Mureș este și un partener direct interesat și activ, acest județ fiind de interes pentru                 
cazurile de studiu ale proiectului INNOCASTLE în regiunea centrala transilvaneana.  
 
Deschiderea întâlnirii de dimineață s-a încheiat cu vorbele Domnului Ștefan Bâlici, Directorul            
Institutului Național al Patrimoniului, care a subliniat necesitatea acestui proiect. Obiectivele acestuia            
nu numai ca ating subiectul investigației și studiului categoriei speciale de patrimoniu imobil,             
respectiv castelele, conacele și domeniile aferente acestora, ce reprezinta o inestimabila valoare a             
patrimoniului cultural, dar și pune accentul pe problemele pe care acest tip de patrimoniu le ridica.                
Este vorba despre acele probleme aparte legate de “conservarea și îmbunătățirea contextelor sociale             
actuale în care există aceste monumente”. Acesta este de fapt un domeniu de interes la nivel european.                 
Pentru a întări această idee, a enumerat apoi alte câteva studii anterioare, cum ar fi „Heritage Houses                 
for Europe” și „Heritage Counts for Europe”, în care se evidențiază impactul economic și social pe                
care îl are punerea în valoare a monumentelor istorice.  
 
Cel mai important, în România, obiectivul proiectului este unul ambițios. Acesta își propune să              
influențeze politică publică privind protecția patrimoniului construit, respectiv a segmentului 5.1 al            
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Programului Operațional Regional - axa de finanțare dedicată restaurării și protecției și îmbunătățirii             
monumentelor istorice. 

Patrimoniul cultural în relație cu dezvoltarea durabilă, perspective la nivelul județului Mureș -             
Magyarossy Andrea, manager public, Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte,           
Consiliul Județean Mureș 

Programul zilei a început cu prezentarea Doamnei Magyarossy Andrea (Manager public la Direcția de              
Dezvoltare Regională și Implementare a Proiectelor din Consiliul Județean Mureș) care a discutat             
despre PATRIMONIUL CULTURAL în legătură cu dezvoltarea durabilă, perspective în județul           
Mureș. Ea a făcut pe scurt o prezentare generală privind patrimoniul cultural al județului Mureș. De                
asemenea, a accentuat ideea că această moștenire obligă oamenii să aibă grijă de ea. Nu este important                 
numai să cunoaștem doar despre modurile de viață din trecut, dar este și un semn al identității. 
 
Patrimoniul cultural este baza dezvoltării turismului, un factor important pentru dezvoltarea           
economiei sustenabile, este un generator de profit, slujbe și incluziune socială. Dar cel mai important               
este faptul ca reprezinta o sursa inepuizabila pentru dezvoltare dacă este îmbunătățită în modurile cel               
mai puțin invazive printr-un managementul durabil. 
 
Prezentarea a continuat apoi cu expunerea câtorva cazuri de studiu ale monumentelor istorice găsite în               
proprietate publică sau privată și au arătat condiția/starea actuală și statutul lor legal. 
 
În cele din urmă, câteva măsuri notabile luate de Consiliul Județean Mureș pentru îmbunătățirea              
patrimoniului cultural au fost: în perioada 2004-2007 au fost făcute investiții semnificative din fonduri              
proprii ale Consiliului Județean Mureș (și fonduri guvernamentale) pentru întreținerea, repararea,           
modernizarea și dotarea majorității clădirilor monument istoric și al sediilor instituțiilor culturale din             
subordinea sa; în perioada 2014-2020 PLANUL DE DEZVOLTARE JUDEȚEAN (PDJ), 2014-2020:           
oportunități de finanțare prin Programul Operațional Regional. 
 
“2014-2020 Planul de Dezvoltare Judetean (PDJ) este un document de planificare strategică, care             
stabilește viziunea de dezvoltare, obiectivul general și obiectivele specifice ce trebuie atinse și în care               
sunt propuse direcțiile de acțiune și măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor. Acesta a fost              
dezvoltat într-un cadru de colaborare instituțional transparent (Grupul de lucru județean - 47 de              
membri). Obiectivul general: creșterea competitivității economiei și atractivitatea județului Mureș,          
reducerea disparităților existente între zonele urbane și rurale, pentru a crea un climat favorabil              
dezvoltării.” 

„INNOCASTLE - Inovarea instrumentelor politicilor publice pentru HCME” - premise,          
metodologie de lucru, zona de cercetare și studii de caz precum și rezultate intermediare -               
Raluca Bărbulescu, consultant patrimoniu imobil, Institutul Național al Patrimoniului 

 
În cea de-a doua prezentare, Doamna Raluca Bărbulescu (Consultant în domeniul patrimoniului            
imobil, Institutul Național al Patrimoniului) a vorbit despre „INNOCASTLE - Inovarea instrumentelor            
de politici publice pentru HCME”. Aceasta a indicat premisele proiectului, metodologia de lucru, zona              
de cercetare și studiile de caz. Cele mai importante au fost rezultatele intermediare. 
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Așa cum a menționat anterior Ștefan Bâlici, INNOCASTLE își propune „îmbunătățirea politicilor            
pentru conservarea, transformarea și exploatarea mai bună a castelelor, conacelor, moșiilor rurale”.În            
prima jumătate a prezentării s-a discutat despre acțiunile INNOCASTLE și rezultatele așteptate:            
studiul de referință - care indică impactul politicilor studiate asupra conacurilor și domeniilor             
istorice; dezvoltarea cunoștințelor în organizație - prin vizite de studiu, evaluare reciprocă,            
seminarii tematice; planuri de acțiune - compuse din 4 propuneri pentru îmbunătățirea politicilor             
regionale în cauză; și nu în ultimul rând, faza de monitorizare - reprezentând 2 ani de monitorizare a                  
modului de implementare a planurilor de acțiune. 
 
Cealaltă jumătate a prezentării a constat în indicarea rezultatelor preliminare care au reieșit în urma               
vizitelor făcute pe teren în județul Mureș și care au oferit o reprezentare actuală, obiectivă, a stării                 
reale a domeniilor istorice, precum și a integrității lor în prezent. Din păcate, situația remarcata nu a                 
avut rezultate optimiste:  

- În primul rând, în multe situații, domeniile istorice au fost compromise, întrucât frecvența             
parcurilor istorice este doar jumătate din ceea ce era odată, 38% având fragmente din aspectul               
inițial, doar în celelalte 13% dintre cazuri păstrându-se încă. Restul domeniilor nu prezentau             
grădini sau parcuri istorice. Calitatea celor conservate nu a fost o problemă discutată.  

- În al doilea rând, așa cum a arătat cercetarea pentru studiul de referință, majoritatea              
monumentelor istorice apar pe listă cu 3/4 din monumentele existente doar sub formă de              
clădiri. Doar 13% dintre parcuri sunt listate. O cifră de referință prezentată la Târgu Mureș               
este că mai mult de jumătate dintre monumentele istorice par a fi într-o stare critică: 32% în                 
situații de precolaps, 14% în stare de colaps și restul de 6% sunt ruine fără șansa de a fi                   
readuse printr-o restaurare „serioasă”. 

- Alte concluzii trase în urma vizitei de pe teren au fost: mai mult de jumătate din castele,                 
conace și domenii istorice sunt deținute în mod privat. Domeniile istorice, entități complexe             
constând în construcții, parcuri și terenuri pentru agricultură sunt, în mare parte, fragmentate             
iremediabil și doar anumite părți din ele au statut de monument istoric. Fondurile investite în               
aceste domenii istorice provin din bugetele locale sau private.  

 
La finalul prezentării, doamna Bărbulescu a subliniat încă o dată ideea evidentă: că parteneriatele              
sunt cruciale. Printr-o comunicare pozitivă și bazată pe încredere se pot defini în mod clar rolurile                
părților interesate și stabilirea parteneriatelor care să asigure situație de câștig pentru ambele părți.              
Alte acțiuni care se sunt la fel de importante: necesitatea creșterii nivelului de conștientizare a               
valorilor culturale ale patrimoniului, precum și nivelul 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; necesitatea păstrării relevanței patrimoniului și demonstrarea           
importanței acesteia (economic, social, ecologic și politic); în sfârșit, este esențial să se efectueze o               
cercetare minuțioasă înaintea oricărei lucrări de conservare sau restaurare, precum și să se realizeze un               
echilibru între calitatea restaurării și utilizarea durabilă. 

Cooperarea pentru castele, conace și domenii istorice în Provincia Gelderland, Olanda -  
Paul Thissen, coordonator de programe de patrimoniu, Provincia Gelderland  

Următoarea prezentare făcută de invitatul Domn Paul Thissen (coordonatorul Programului de           
Patrimoniu, provincia Gelderland, Olanda) a avut o imagine de ansamblu cu privire la Cooperarea              
pentru castele, conace și domenii istorice din provincia Gelderland. El a subliniat importanța             
încrederii în cooperarea și parteneriatul părților interesate. De asemenea, a oferit informații despre             
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cum funcționează sistemul de guvernare al provinciei Gelderland și a prezentat inventarul            
Patrimoniului Caracteristic Regional. Un studiu realizat în 2012 a demonstrat că investiția în             
conservare se amortizează, întrucât o investiție de doar 1 Euro în conservare dă un beneficiu între                
2,5 și 4,4 Euro. Cel mai surprinzător este faptul că cei care beneficiază în principal de aceste investiții                  
sunt fie din domeniile turismului sau de recreere, fie oamenii care locuiesc lângă un HCME, și nu                 
proprietarii în mod direct. Cazurile de studiu ale castelului Sevenaer și ale bijuteriilor coroanei din               
Bronckhorst au contribuit la aceste concluzii. 

Gelders Arcadia: exemplu de bună practică în cooperarea la nivel regional -  
Elyze Storms-Smeets, specialist în castele, conace și domenii istorice, Provincia Gelderland 
Următoarea prezentare de Elyze Storms-Smeets (specialist în castele, conace și domenii istorice,            
provincia Gelderland, Olanda) a fost o continuare a celei anterioare, deoarece a adus în atenție un                
exemplu de bune practici în ceea ce privește cooperarea la nivel regional, Gelders Arcadia. Gelders               
Arcadia este o zonă formată de Gelders Genootschap (Societatea Gelderland), împreună cu            
municipalitățile din Arnhem, Renkum, Rheden, Rozendaal și Wageningen, provincia Gelderland,          
moșieri, experți din diverse discipline. Aceasta a prezentat sistemul de abordare la nivel de regiune               
către moșiile din zona rurală: de la zona regională la peisajul cultural la ansamblul patrimonial,               
încheindu-se cu conacul sau castelul. Acest sistem funcționează întrucât nu este un sistem liniar              
unidirecțional, mergându-se în ambele sensuri. Calitățile regionale ale Arcadiei din Gelderland sunt            
amenințate de diverse provocări și probleme precum: procesele de urbanizare; fragmentarea spațială a             
peisajelor domeniilor (diverși proprietari); puterea economică limitată a moșiilor, cu o căutare de noi              
valori și funcții economice; costuri mari de întreținere pentru întreținerea patrimoniului; interesele            
publice și private. Dar, prin noi dezvoltări, ca oportunități de menținere și dezvoltare a proprietăților               
individuale și a zonei rurale în ansamblu, precum și prin cooperarea regională între părțile interesate și                
cele publice, aceste probleme pot fi depășite. 
 
Trăgând o concluzie, prin încercare și eroare, pot fi învățate următoarele lecții din acest exemplu:               
cooperarea regională este vitală pentru menținerea calităților regionale și stimularea noilor dezvoltări;            
o rețea regională de moșieri, guverne, experți este esențială pentru a crea o conștientizare, cooperare și                
încredere; și, în sfârșit, cazul studiului a arătat cine asigură cooperarea regională, cine preia              
conducerea și a cărui parte este asigurarea continuității pentru o dezvoltare durabilă. 

Managementul domeniilor rezidențiale istorice din Provincia Gelderland -  
Jhr. Ir. W. (Willem) de Beaufort, proprietarul unui domeniu privat și fost președinte al Proprietarilor               
Privați de Domenii din Gelderland  
Prima parte a zilei s-a încheiat cu o prezentare specială a Jhr. Ir. W. (Willem) de Beaufort (proprietar                  
al unui domeniu privat și fost președinte al proprietarilor de domenii private din Gelderland, Olanda)               
care ne-a îmbogățit cunoștințele printr-o privire asupra Gestionării zonelor rezidențiale istorice din            
provincia Gelderland. Privind către Olanda care este foarte dens populată, problemele acesteia pot fi              
observate cu ușurință: prețuri ridicate pentru terenuri, case și clădiri (istorice); utilizarea intensivă a              
terenului; lipsa de pământ; orașe suprapopulate. Dar multe dintre acestea pot fi rezolvate prin              
„colaborarea cu proprietarii privați, ONG-uri, fermieri, organizații istorice, organizații publice          
regionale și locale; un echilibru între funcțiile economice și cele non-economice; utilizarea mixtă a              
spațiului privat și a celui public poate îmbunătăți calitatea regiunii (locale)”. În ceea ce privește               
cererea publică și oferta privată, aceasta nu poate fi abordată decât cu o cantitate imensă de „încredere                 
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între organizațiile publice și cele private în contribuția specială a domeniului la calitatea și economia               
pe termen lung a regiunii și a investiției proprietarului". În cele din urmă, un punct important care                 
este valabil peste tot a fost acela de a investi în implicarea generației următoare. 

14:00 - 18:00 A doua parte - ateliere și concluzii 
În timpul prânzului, participanții au trebuit să aleagă la care dintre cele trei ateliere tematice ar dori să                  
participe. Cele trei ateliere tematice paralele au fost: 

● Atelier 1: Colaborarea dintre sectoarele publice și private în gestionarea durabilă a            
domeniilor istorice. Patrimoniul cultural, bun de interes public - obiective comune, roluri            
distincte în procesul de management, cadrul legal al colaborării, conexiunea cu politicile de             
dezvoltare teritorială. 

● Atelier 2: Administrarea domeniilor istorice. Instrumente pentru gestionarea domeniilor         
istorice și gestionarea relațiilor cu comunitățile. 

● Atelier 3: Restaurarea domeniilor istorice, proiecte specializate și planuri de finanțare.           
Durata și specificul unui proiect de restaurare, elaborarea unui plan financiar adaptat nevoilor             
în cadrul unui proiect de restaurare, fluxul financiar vs. etapele unui proiect de restaurare,              
colaborarea dintre specialiști pentru planificarea unui proiect de restaurare (arhitect -           
economist - expert în achiziții publice). 

La sfârșitul zilei, Ștefan Bâlici a fost moderatorul care a invitat toți cei trei facilitatori ai atelierelor să                  
prezinte concluziile care au fost trase. 

Principii de calitate pentru investițiile din fonduri europene cu potențial impact asupra            
patrimoniului cultural Irina Iamandescu, președinte ICOMOS România 

Ca o încălzire înainte de începerea atelierelor, Irina Iamandescu, fiind și președintele ICOMOS             
România, a făcut o scurtă prezentare cu privire la Principiile privind calitatea pentru investiții cu               
fonduri europene și cu potențial impact asupra patrimoniului cultural. 
 
Această prezentare a oferit o imagine de ansamblu asupra documentului elaborat de Comisia             
Europeană și grupul de specialiști al ICOMOS în cadrul uneia dintre inițiativele derulate în cursul               
Anului European al Patrimoniului Cultural al anului trecut. Dna Iamandescu a pus acest document în               
paralel cu situația actuală a României și a subliniat că aceste 40 de principii ar trebui să fie un model                    
posibil de luat în considerare în viitor de Programele Operaționale Regionale ale României și nu               
numai de acestea. 
 
Aceasta a propus o „listă de verificare” cu principiile cele mai importante: - studiile și cercetările                
adecvate trebuie realizate pentru a obține o soluție fezabilă pentru intervenție; asumarea            
responsabilității pentru generațiile viitoare; să existe un principiu de compatibilitate pentru a proteja             
genius loci; existența unui principiu al proporției, mai precis să se restaureze cât este necesar și a nu                  
se depăși acest punct; trebuie sa se aibă în vedere un principiu de înțelegere - de a avea această                   
capacitate de înțelegere și rațiune și de a angaja specialiști în restaurarea monumentelor;             
sustenabilitate - proces continuu chiar și după finalizarea proiectului; și, în sfârșit, să ai o bună                
guvernare - procesul care ar trebui să facă parte din viitorul succes al proiectului. 
 
Un comentariu referitor la acest document a fost făcut la final de Ștefan Bâlici, care a spus că „Din                   
păcate, acest document nu are încă un statut clar la nivel european. Este doar rezultatul unui grup de                  
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lucru care a funcționat în cadrul Anului European al Patrimoniului Cultural, dar care până la urmă                
nu a primit o formă normativă.” [...] Și ca o mică observație, el a adăugat că există anumite puncte                   
care au fost contestate de unele State membre europene, deoarece acestea sunt în contradicție cu unele                
dintre principiile acestora, cum ar fi exemplul Franței. Cu toate acestea, chiar și cu mici modificări,                
acest document va vedea, probabil, o a doua ediție și se speră că va primi un statut normativ. 
Documentul poate fi consultat online pe adresa: www.icomos.org 

Atelierul 1 Colaborarea dintre sectoarele publice și private în gestionarea durabilă a domeniilor             
istorice. Patrimoniul cultural, bun de interes public - obiective comune, roluri distincte în procesul de               
management, cadrul legal al colaborării, conexiunea cu politicile de dezvoltare teritorială. 

1. Colaborarea pornește de la înțelegerea rolurilor ambelor părți. Sectorul privat trebuie să înțeleagă că               
guvernul funcționează diferit și este prioritar un organism reactiv. De cealaltă parte, guvernele trebuie              
să se consulte mai mult cu organismele private atunci când realizează strategii pentru a înțelege               
realitățile din teren. Autoritățile publice care au inițiative interesante în acest sens ar trebui promovate               
în continuare și inițiativele lor ar trebui să fie dezvoltate la scala mai larga. „Nu vom avea niciodată                  
suficiente resurse publice” - Irina Iamandescu 
2. Posibilitatea unui politici de stimulare a colaborării dintre organismele publice și private (cum ar fi                
în prezent încercat în RO Cultura). Cu toate acestea, participanții au remarcat că proiectele ar trebui                
dezvoltate împreună, ca parteneri egali. „Cele mai bune proiecte în parteneriate sunt cele create în               
parteneriat”. - PONT, Andras Farkas. Propuneri de sesiuni de co-creare. 
3. Necesitatea unor discuții informale între organismele publice și cele private. 
4. Set de instrumente pentru colaborarea public-privată 
5. Pornirea de la inițiative mici, dar și trecerea la un nivel mai avansate, prin transfer sau transformare                  
în schimbări structurale. O practică interesantă discutată a fost pe cazul județului Sibiu - ei au solicitat                 
ONG-urilor și inițiativelor private din zonă exemple de proiecte pe care le-ar putea implementa în               
următorul PNDR (spus de Ambulanta pentru Monumente). Cum să se transfere aceste practici în alte               
județe/ schimbări structurale? 
6. Nevoia de a avea o înțelegere comună a ceea ce înseamnă patrimoniul pentru diferitele grupuri.                
Manifestul patrimoniului românesc. Viziune de viitor.  
7. Investiții pe termen lung = în educație, copii din școala primară 
8. “Morcovi și bastoane” - trebuie să se facă ambele: să se pedepsească un comportament rău și să se                   
încurajeze participarea la activități. 
9. Având un grup de proprietari poate: 1. Crește legitimitatea grupului. 2. Face mai puțin discutabil                
dacă o autoritate publică decide să colaboreze cu proprietari privați.  
10. Proprietarii privați menționează că autoritățile publice colaborează bine la inițiative mici - în              
evenimente, proiecte pe termen scurt. 
11. Legea monumentelor naționale - despre faptul că autoritățile locale și regionale pot decide să ofere                
facilități fiscale proprietarilor. 
12. Visit Mureș - s-a discutat ideea unui hackathon pentru a îmbunătăți informațiile de pe site-ul web                 
și de a reuni părțile din regiune. Inițiativa Visit Mureș și cea a unei rute a castelelor este bună și toți                     
actorii ar trebui să încerce să se implice. 
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Atelier 2: Administrarea domeniilor istorice. Instrumente pentru gestionarea domeniilor istorice și           
gestionarea relațiilor cu comunitățile. 

1. Probleme principale cu privire la domenii/moșii - proprietarii actuali nu sunt prezenți în comunitate,               
prin urmare, există o „râpă” în comunicarea între proprietarul privat și comunitate. 
2. Nu există fonduri pentru domeniile istorice - restaurarea proprietăților private 
3. Există prea multe fracturi pe domeniul istoric - mai mulți proprietari care nu comunică 
4. Extinderea perspectivei parcurilor asupra pădurilor, pădurea ca patrimoniu. 
5. Parcurile trebuie să fie incluse în următorul exercițiu financiar. 

Atelier 3: Restaurarea domeniilor istorice, proiecte specializate și planuri de finanțare. Durata și             
specificul unui proiect de restaurare, elaborarea unui plan financiar adaptat nevoilor în cadrul unui              
proiect de restaurare, fluxul financiar vs. etapele unui proiect de restaurare, colaborarea dintre             
specialiști pentru planificarea unui proiect de restaurare (arhitect - economist - expert în achiziții              
publice). 

1. Neprevăzutul este elementul care caracterizează proiectele de investiții în restaurarea           
monumentelor istorice. Spre deosebire de proiectele de investiții pentru clădiri noi, unde procesul de              
realizare și costurile aferente pot fi preconizate în totalitate de la început, în proiectele de restaurare a                 
monumentelor istorice pot apărea elemente neprevăzute, care influențează considerabil dezvoltarea          
acestora: descoperirea de noi elemente care necesită noi studii și cercetări și implicit noi resurse               
financiare și de timp; probleme cu structura și materialele utilizate în clădire, care impun abordări               
diferite față de cele planificate inițial și modifică și costurile estimate. 
2. Responsabilitatea unui proiect de restaurare reușit este împărtășită, dar toate părțile trebuie să își               
asume aceasta responsabilitate. Astfel, proprietarul este responsabil pentru în primă instanță de soarta             
monumentului, dar se bazează pe expertiza specialiștilor pentru a lua cele mai bune decizii cu privire                
la intervenția de restaurare și, eventual, reamenajarea. Ca urmare, specialiștii, la rândul lor, trebuie să               
abordeze acest proces cu seriozitate, care nu se reflectă întotdeauna în procesele de achiziții publice               
pentru lucrările de restaurare. 
3. Colaborarea specialiștilor este un alt punct critic pentru reușita unui proiect de restaurare, întrucât               
soluțiile adecvate pot fi găsite doar în baza comunicării și cooperării dintre aceștia. 
4. Forme flexibile de finanțare, care sunt orientate către nevoile monumentelor, proprietarilor și             
publicului. În mod special pornind de la realitatea fragmentării proprietăților care au constituit odată              
domeniile istorice apare nevoia de instrumente de finanțare care să abordeze aceste probleme:             
posibilitatea investiției de a cuprinde mai multe clădiri (pentru reconstrucția domeniului), finanțarea            
formelor de asociere între proprietarii actuali ai diferitelor parcele în care a fost împărțită proprietatea,               
mai multă libertate în obținerea de venituri ca urmare a investițiilor finanțate din fonduri publice,               
complementar la obligația de a utiliza aceste venituri exclusiv pentru întreținerea monumentului            
istoric restaurat. 
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A doua zi - Miercuri, 23 octombrie 2019 
În cea de-a doua zi a conferinței, un grup mic de participanți împreună cu organizatorii au vizitat mai                  
multe obiective unde și-au îmbunătățit cunoștințele cu privire la domeniile istorice și managementul             
lor. Aceste vizite ghidate au fost la: 
 
1. Gurghiu - Castelul Rakoczi-Bornemisza - Vizită ghidată de         
István Karácsony, muzeograf în cadrul Muzeului Județean       
Mureș. 
 
Domeniul Bornemisza este unul dintre studiile de caz din cadrul          
Innocastle. Acesta include multiple elemente istorice în       
împrejurimile sale - castel, parc, capelă și cetate. Castelul are un           
proiect destinat programului POR 5.1. Bunurile istorice sunt        
împărțite între mai mulți proprietari publici: castelul aparține        
Consiliului Județean Mureș.  
 
2. Gornești - Castelul Teleki - Vizită ghidată de Tibor Teleki,           
reprezentantul Asociației Castel Teleki 
 
Castelul din Gornești este cel mai vechi și mai semnificativ          
pentru familia Teleki, având mai multe straturi istorice - fosta          
reședință, precum și parcul, o serie de anexe și cripta familiei pot            
fi încă găsite pe proprietate și în zona din apropiere. După ce a             
primit înapoi proprietatea în urmă cu câțiva ani, familia a fondat           
un ONG dedicat revitalizării domeniului. Astăzi, funcționează ca        
muzeu și centru de evenimente și este deschis publicului. 
 
3. Dumbrăvioara - Castelul Teleki - Vizită ghidată de Institutul          
Național al Patrimoniului.  
 
În vremea comunistă, a fost transformat într-o școală. În urmă cu           
câțiva ani a fost dat înapoi familiei. Recent, castelul și o parte din             
parc au fost cumpărate de un investitor privat care dorește să           
transforme moșia într-un centru medical cu funcții culturale și de          
agrement. Restul parcului aparține comunității locale. Parcul nu        
este listat, deși are în continuare câteva caracteristici de         
patrimoniu vizibile.  
 
Cele două castele Teleki fac parte din triunghiul Teleki, cel de-al doilea studiu de caz din cadrul                 
proiectului Innocastle. Triunghiul Teleki reunește trei domenii istorice (Gornești, Dumbrăvioara și           
Glodeni), fiecare cuprinzând castelul, parcul său și o criptă.  
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4. Sângeorgiu de Mureș - Castelul Máriaffy - Vizită ghidată          
Sófalvi Sándor Szabolcs, primarul comunei.  
Primăria comunei Sângeorgiu de Mureș a achiziționat castelul în         
anul 2010, reușind să inițieze reparații de urgență din bugetul          
propriu. În anul 2018 au demarat procesul de restaurare cu          
finanțare europeană prin programul Fondul European Agricol de        
Dezvoltare Rurală – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală        
2014-2020. După finalizarea lucrărilor de restaurare, castelul va        
fi utilizat ca muzeu etnografic român, maghiar si romani.  
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Program 

PROGRAM 
Inovarea politicilor publice pentru castele, conace şi domenii istorice (HCME) 

Importanța colaborării dintre autoritățile publice și proprietarii de monumente istorice 
Târgu Mureș, Palatul Administrativ, 22-23 octombrie 2019  

 
INNOCASTLE este un proiect finanțat de Interreg Europe ce își propune îmbunătățirea            
instrumentelor publice care au impact asupra castelelor, conacelor și domeniilor istorice. În România,             
Institutul Național al Patrimoniului, în calitate de lider al proiectului, dorește să definească diferite              
acțiuni pentru îmbunătățirea instrumentului POR 5.1. Împreună cu Consiliul Județean Mureș vă            
invităm să ne sprijiniți în dezvoltarea acestor măsuri prin împărtășirea informațiilor și cunoștințelor de              
la nivel local. 
 
Președinte: Ioana Irina Iamandescu, director adjunct, Institutul Național al Patrimoniului 
Raportor: Mara Popescu, specialist patrimoniu imobil, Institutul Național al Patrimoniului 
 
PROGRAM 
 
Marți, 22 octombrie 2019 
 
Sala mare de consiliu 

09:30 - 10:00 Primirea participanților  

10:00 - 10:30 Cuvânt de deschidere 
Alexandru Câmpeanu, vicepreședinte, Consiliul Județean Mureș 
Ștefan Bâlici, director, Institutul Național al Patrimoniului  

10:30 - 11:00 Patrimoniul cultural în relație cu dezvoltarea durabilă, perspective la nivelul județului           
Mureș 
Magyarossy Andrea, manager public, Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare          
Proiecte, Consiliul Județean Mureș 

11:00 - 11:30 „INNOCASTLE - Inovarea instrumentelor politicilor publice pentru HCME” -         
premise, metodologie de lucru, zona de cercetare și studii de caz precum și rezultate              
intermediare 
Raluca Bărbulescu, consultant patrimoniu imobil, Institutul Național al        
Patrimoniului 

11:30 - 11:45 Pauză 

11:45 - 12:10 Cooperarea pentru castele, conace și domenii istorice în Provincia Gelderland, Olanda 
Paul Thissen, coordonator de programe de patrimoniu, Provincia Gelderland  
 

12:10 - 12:35 Gelders Arcadia: exemplu de bună practică în cooperarea la nivel regional 
Elyze Storms-Smeets, specialist în castele, conace și domenii istorice, Provincia          
Gelderland 
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12:35 - 13:00 Managementul domeniilor rezidențiale istorice din Provincia Gelderland 
Jhr. Ir. W. (Willem) de Beaufort, proprietarul unui domeniu privat și fost președinte             
al Proprietarilor Privați de Domenii din Gelderland  

13:00 - 14:00 Prânz 

14:00 - 14:15 Principii de calitate pentru investițiile din fonduri europene cu potențial impact asupra               
patrimoniului cultural 
Irina Iamandescu, președinte ICOMOS România 

14:15 - 16:15    Ateliere paralele pe tema principiilor de gestionare durabilă a monumentelor istorice.  

Definirea acțiunilor pentru îmbunătățirea instrumentului POR 5.1 și a altor          
instrumente politice prin proiectul INNOCASTLE. 
Introducere: Adina Dragu, expert politici publice, Institutul Național al         
Patrimoniului 

 
Sala mare de consiliu 
Atelier 1: Colaborarea dintre sectorul public și cel privat în gestiunea durabilă a domeniilor 
istorice  
Patrimoniul cultural, bun de interes public - obiective comune, roluri distincte în procesul de 
gestionare, cadrul legal al colaborării, legătura cu politicile de dezvoltare teritorială 
Facilitatori: Irina Iamandescu și Alina Tomescu 
Invitat special: Paul Thissen, coordonator de programe de patrimoniu Provincia Gelderland 
 
Sala mică de consiliu 
Atelier 2: Administrarea domeniilor istorice  
Instrumente de administrare a domniilor istorice și gestionare a relației cu comunitățile  
Facilitatori: Irina Leca și Elyze Storms-Smeets 
Invitat special: Jhr. Ir. W. (Willem) de Beaufort, proprietarul unui domeniu privat și fost președinte al 
Proprietarilor Privați de Domenii din Gelderland  
 
Sala de protocol 
Atelier 3: Restaurarea domeniilor istorice, proiectul de specialitate și planurile de finanțare  
Durata și specificul unui proiect de restaurare, elaborarea unui plan financiar adecvat nevoilor din 
cadrul unui proiect de restaurare, flux financiar vs. etape într-un proiect de restaurare, colaborarea 
specialiștilor în planificarea unui proiect de restaurare (architect – economist – expert achiziții 
publice).  
Facilitatori: Raluca Bărbulescu și Adina Dragu  
Invitat special: Ștefan Bâlici, director Institutul Național al Patrimoniului  
 
16:15 - 16:30 Pauză 
 
16:30 - 18:00 Concluzii și creionarea unor puncte preliminare pentru planul de acțiune al proiectului 

INNOCASTLE 
Ștefan Bâlici, director Institutul Național al Patrimoniului  
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Miercuri, 23 octombrie 2019  
 
Punct de întâlnire: Palatul Administrativ 

11:00 - 11:30 Primirea participanților 

11:30 - 13:30 Deplasare Gurghiu - vizita castelului Rakoczi-Bornemisza  

13:30 - 15:30    Deplasare Gornești - vizita castelului Teleki  

Prânz 

15:30 - 16:30    Deplasare Dumbrăvioara - vizita castelului Teleki  

16:30 - 17:30    Deplasare Sângeorgiu de Mureș - vizita castelului Máriaffy din localitate 

17:30 - 18:00    Deplasare Târgu Mureș  

 
Localizare: 

Palatul Administrativ, Piața Victoriei nr. 2 
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Participanți 

  
Adina Ștefan Consiliul Județean Alba 

Adina Dragu Institutul Național al Patrimoniului 
Adrian Gorea Consiliul Județean Mureș 
Adriana Scheau ADR Centru 
Agnes Gorea Consiliul Județean Mureș 

Alexandru Câmpeanu Consiliul Județean Mureș 
Alexandru Mexi  Institutul Național al Patrimoniului 
Alina Tomescu Eurodite 
Andras Farkas  Grupul PONT 
Andrea Magyarossy Consiliul Județean Mureș 
Balint Szasz  Primăria comunei Sângeorgiu de Mureș 
Călin Fokt Administrația bazinală de apă Mureș 
Cristina Ploscă  DJC Sibiu 
Cristina Teleki Castel Teleki 
Dana Matic Asociatia Visit Mures 
Daniel Lengyel  Artmark Historical Estate 
Daniel Bîțagă Consiliul Județean Mureș 
Elyze Storms-Smeets  Gelders Arcadie 

Emese Osvath Asociatia Visit Mures 
Erzsebet Buzogany  SC Keresd Guesthouses 
Eva Suveg  Consiliul Județean Harghita  
Geza Nagy Kemeny  Castelul Brâncovenești 
Gyozo Ugron  Grupul PONT 
Ioana Irina Iamandescu Institutul Național al Patrimoniului 
Irina Leca Institutul Național al Patrimoniului 
Istvan Vita  Primăria Brâncovenești 

Katalin Lukacs Consiliul Județean Mureș 
Katalin Biro  Consiliul Județean Mureș 

Ligia Marian Instituția Prefectului Mureș 
Mara Popescu Institutul Național al Patrimoniului 
Marcel Pop  Direcția Silvică Mureș 
Nicolae Băciuț  DJC Mureș 

Oana Camelia  interpret 

Oriana Irimia  interpret Omieco 

Ovidiu Șoaita  Primăria Saschiz 

Paul Thissen  Provincia Gelderland 
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Peter Gaspar  Orașul Sângeorgiu de Pădure 

Raluca Bărbulescu Institutul Național al Patrimoniului 
Ștefan Bâlici  Institutul Național al Patrimoniului 

Tekla Katalin Szabo  Asociația Positive Transylvania / Urmanczy Castle Toplița 
Tibor Teleki  Castel Teleki 
Veronica  Vaida  Asociația Monumentum 
Villo Szekeres-Ugron Asociația Pro Castellum Degenfeld 
Voichița Coman  Consiliul Județean Alba 
Willem de Beaufort  Dutch Landowners 
Zsigmond  Mikes  Statusul Romano Catolic din Transilvania 
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