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Către,
Consiliul Judetean
Stimata doamna/stimate domnule Presedinte,
Europa Nostra, alături de alte 50 de organizații membre ale Alianței Patrimoniului
European, lansează un apel pentru organizarea de dezbateri cetățenești privind
viitorul Europei în situri ale patrimoniului cultural.
Evenimentele au potenţialul de a avea o mare vizibilitate europeană şi pot avea impact la
nivel cultural, turistic, dar şi de participare democratică cetăţenească în comunităţile
locale/regionale.
Perioada de desfăşurare a dezbaterilor: 1 iunie – 1 decembrie 2021
Eligibilitate: toți cetățenii și toate organizațiile sunt încurajați/e să organizeze dezbateri în
situri de patrimoniu (inclusiv situri care au primit un premiu al patrimoniului
european/premiul Europa Nostra sau o etichetă a patrimoniului european) pe întregul
continent european, asigurându-se, totodată, de respectarea deplină a măsurilor sanitare
locale cu privire la pandemia COVID-19.
Detaliile acestei cereri de candidaturi se regăsesc în fişa de prezentare din anexă
alaturata.

Cu stima,
Sorin Munteanu,
Director General UNCJR
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Europa Nostra lansează un apel pentru organizarea de dezbateri cetățenești privind
viitorul Europei în situri ale patrimoniului cultural
Cu ocazia lansării Conferinţei privind viitorul Europei la 9 mai a.c., Europa Nostra, în asociere
cu alte 50 de organizații membre ale Alianței Patrimoniului European, care sărbătorește în
acest an cea de-a 10-a aniversare, lansează o invitaţie la scară largă pentru organizarea în
2021, în situri de patrimoniu cultural din întreaga Europă, a unor dezbateri cetățenești
inspirante și atractive cu privire la viitorul Europei. Această inițiativă reprezintă o contribuție
semnificativă atât la Conferința privind viitorul Europei, cât și la Noul Bauhaus european,
Europa Nostra și alți membri ai Alianței Patrimoniului European fiind parteneri oficiali ai aceste
iniţiative.
Toți cetățenii și toate organizațiile sunt încurajați/e să organizeze dezbateri în anumite situri
de patrimoniu (inclusiv situri care au primit un premiu al patrimoniului european/premiul
Europa Nostra sau o etichetă a patrimoniului european – link-uri ataşate) pe întregul continent
european, asigurându-se, totodată, de respectarea deplină a măsurilor sanitare locale cu
privire la pandemia COVID-19. Pentru a permite cea mai largă participare posibilă, inițiativa
rămâne flexibilă în ceea ce privește formatul, amploarea sau durata dezbaterilor.
Pentru a maximiza impactul acestor dezbateri, rezultatele lor vor fi colectate și împărtășite pe
platformele relevante ale „Agorei Europa Nostra”, „Conferinței privind viitorul Europei și
„Noului Bauhaus european”. Partenerii interesați pot găsi îndrumări detaliate despre cum să
participe și să-și prezinte evenimentele prin intermediul platformei digitale ale Agorei Europa
Nostra (link ataşat).
Perioada de desfăşurare a dezbaterilor: 1 iunie – 1 decembrie 2021
Aplicaţia trebuie depusă online prin completarea unei fişe de înregistrare (link ataşat) care
cuprinde: numele evenimentului planificat, data, formatul, descrierea și datele de contact ale
organizatorului. Toate evenimentele vor apărea într-un calendar actualizat.
Pentru o mai mare vizibilitate, organizațiile participante își pot publica evenimentele pe
platforma digitală oficială (link ataşat către versiunea în limba română) a Conferinței privind
viitorul Europei, despre care o notă de informare a fost transmisă de echipa UNCJR de la
Bruxelles la 19 aprilie a.c.
Formatul evenimentului
Pentru a asigura o participare cât mai largă, inițiativa este flexibilă și dezbaterile pot fi:
• virtuale, hibrid sau față în față, asigurându-se în acest din urmă caz respectarea
deplină a măsurilor sanitare în vigoare;
• mari sau mici, cu un minimum dorit de 10 participanți din mai multe discipline (de
exemplu, arhitecți, designeri, studenți, experți, antreprenori, etc.) pentru a aduna o
diversitate de puncte de vedere;
• de cel puțin o oră;
• deschise participării tuturor: asociații, rețele, autorități locale, comunități, tineri,
artiști, etc.
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organizate în orice sit de patrimoniu: muzee, case istorice (private), teatre, opere,
situri arheologice, lăcașuri de cult, situri de patrimoniu industrial, dar și parcuri, grădini
și alte zone verzi/naturale, precum și situri care reprezintă valoarea intangibilă a
patrimoniul cultural, cum ar fi locurile de aducere aminte sau locurile din care provin
mărci agricole protejate, etc.
combinate cu alte activități culturale, cum ar fi un spectacol artistic sau o expoziție.

Structura evenimentului
Dezbaterile pot avea un moderator la alegerea organizatorilor.
Pentru a se asigura o anumită coerență între dezbateri, se propune ca participanții să pună în
discuţie cel puțin următoarele trei chestiuni:
- Cum poate Uniunea Europeană să ia mai bine în considerare schimbările apărute în
condițiile de viață și de muncă ale oamenilor, îmbunătățind incluziunea și respectând
principiile unei societăți mai ecologice și mai sustenabile?
- Care ar fi, în opinia participanţilor, prioritățile cheie ale Uniunii Europene pentru viitor?
Ce schimbări s-ar propune în ceea ce privește rolul Uniunii Europene, obiectivele
acesteia și modul în care este gestionată?
- Ce rol cred participanţii că ar trebui să joace moștenirea culturală în modelarea viitoare
a societăților noastre și în viitorul Uniunii Europene în ansamblu?
Orice alte întrebări pot fi discutate pe lângă cele trei selectate.
Mai multe idei pentru a defini tema și întrebările dezbaterilor pot fi găsite în eseul „Împreună
- Un nou patrimoniu pentru Europa” (link atasat pentru versiunea în engleză), scris de
Hermann Parzinger, președintele executiv al Europa Nostra și publicat în seria Băncii Europene
de Investiţii „Idei mari”.
Toate detaliile se regăsesc pe pagina Agora Europa Nostra:
https://sites.google.com/europanostra.org/agora/Citizens-Debates/Guidelines
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