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Anexa 6: Model pentru un plan anual de management 

 

Model pentru un Plan anual de management1

Programul de protecţie şi gestiune a monumentelor înscrise în Lista 

Patrimoniului Mondial este elaborat pentru o perioadă de 5 ani, cu etapizări 

anuale rezultate din analiza priorităţilor prezentate de Consiliile judeţene pe a 

căror rază de activitate se află asemenea monumente. 

 Planurile anuale de protecţie şi gestiune a monumentelor înscrise în Lista 

Patrimoniului Mondial sunt elaborate de Consiliul judeţean pe teritoriul căruia se 

află monumentul înscris pe Lista Patrimoniului Mondial2, în conformitate cu 

Metodologia de protecţie şi gestiune care are în vedere stabilirea de termene 

precise şi de responsabilităţi la nivelul instituţiilor administraţiei centrale, a celei 

judeţene şi a celei locale  şi coordonarea acţiunilor acestor organisme. 

 Realizarea acestor planuri contribuie la aplicarea principiului conservării 

integrate, conform căruia protecţia şi managementul sunt privite ca părţi ale unui 

proces unic, alcătuit din  activităţi complexe, interdisciplinare, care antrenează o

multitudine de factori şi de instituţii, cu roluri, responsabilităţi şi funcţii diferite, 

dar acţionând în acelaşi scop. 

 Aceste modele, precum şi principiile conţinute pot fi aplicate oricărui sit 

arheologic, fie el sau nu înscris în Lista Patrmoniului Mondial. 

 

Introducere 

- Statutul juridic şi importanţa istorică a sitului 

 

1. Descrierea sitului 
 
1 M. Feclden şi J. Jokilehto, Management Guidelines for World Cultural Heritage sites, ICROM, 
Rome, 1993. Deşi a fost redactat acum mai mult de 10 ani acest model este în continuare utilizat 
ca model pentru realizarea planurilor anuale de management ale siturilor clasate în Lista 
Patrimoniului Mondial al UNESCO. Conform UNESCO, conţinutul său este orientativ. Modificările 
aduse sunt minime. 
2 Legea nr. 564/2001 art. 6 (5) 
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Informaţii generale: 

- Locaţie administrativă, descriere sumară

- Statut juridic 

- Hărţi realizate la diferite scări, planuri, fotografii. 

Informaţii ştiinţifice: 

- Arheologice, antropologice, etnografice, istorice, istoria artei, arhitectură,

tehnologice, privind situl şi zona în care acesta se află.

Informaţii de mediu: 

- Climă, hidrologie, geologie, geomorfologie, seismologie, soluri, riscuri 

naturale la care este supus situl. 

Interese: 

- interese publice şi/sau private, tipurile de proprietate. 

- modul de folosire al pământului şi al resurselor (şi istoria acestora). 

- interese economice aflate în relaţie cu situl, inclusiv turism. 

 

2. Evaluare şi obiective 

2.1. Starea de conservare a sitului: 

- definirea limitelor şi a repartiţiei spaţiale a resurselor culturale. 

- statutul de monument istoric, includerea în RAN, istoricul acestui statut.  

- indicarea posibilelor operaţiuni periclitante sau a ameninţărilor la adresa 

sitului (factorii de risc care acţionează separat sau simultan). 

2.2. Evaluarea sitului şi a potenţialului său: 

- date privind materialul arheologic şi potenţialul arheologic al sitului 

(materiale de construcţie, tehnici de construcţie, utilizarea spaţiului, a 

amplasamentului clădirilor etc). 

- valori culturale asociate cu situl (unicitate, semnificaţia locală/judeţeană/

regională/ naţională/internaţională, memorială, legendară, valoare artistică

etc). 

valori economice contemporane şi modul de folosire al acestor valori. 
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2.3. Identificarea şi confirmarea elementelor importante pentru managementul 

sitului: 

- obiective ideale ale managementului. 

- factori care influenţează managementul. 

- obiective operaţionale şi opţiuni manageriale. 

- opţiuni de management al cercetării, conservării şi restaurării. 

- opţiuni privind utilizarea sitului. 

- opţiuni de studiu şi cercetare. 

- opţiuni de educaţie şi interpretare. 

 

3. Recomandări pentru managementul sitului 

3.1. Proiecte: 

- titlurile proiectelor, elemente de identificare, clasificare. 

- descrierea proiectelor. 

- existenţa unei inventarieri a intervenţiilor (registrul proiectelor). 

 

3.2 Programul de lucru: 

- planul anual de lucru (de acţiune). 

- relaţiile dintre planul anual de lucru şi planurile de lucru pe termen mediu 

şi lung. 

3.3. Lucrări şi costuri: 

- diversele categorii de lucrări şi intervenţii asupra sitului şi costurile 

acestora. 

 

4. Bibliografie 

- bibliografie selectivă.

- lista categoriilor de materiale nepublicate. 

 


