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1. ABREVIERI 

ADR Vest – Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest
BLfD – Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege (Institutul
Patrimoniului din Bavaria)
CE – Comisia Europeană
KDK – Kommunales Denkmalkonzept
PDR – Planul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest
POR Vest – Programul Operațional Regional Vest
RLU - Regulament Local de Urbanism

2. INTRODUCERE

Una din prioritățile Regiunii Vest pentru următorii ani este
dezvoltarea urbană sustenabilă bazată pe valorificarea
patrimoniului cultural. 

Planul pentru Dezvoltare Regională (PDR) al Regiunii Vest 2021 –
2027 prevede valorificarea patrimoniului cultural imobil ca resursă
pentru dezvoltare locală sustenabilă și propune elaborarea unor
Strategii de Dezvoltare Locală prin Patrimoniu, care să răspundă
nevoilor comunității prin fructificarea valorilor atribuite clădirilor de
patrimoniu. De asemenea, Comisia Europeană pune accent pe
investiții în patrimoniu, care să promoveze funcțiuni socio-
economice și să aibă o componentă inovativă de guvernanță
participativă. 

Pentru a fundamenta investițiile în patrimoniul cultural de la nivel
regional, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest dorește să
dezvolte o nouă abordare în finanțarea obiectivelor de
patrimoniu, fiind angajată într-o colaborare cu Institutul
Patrimoniului din Bavaria (BLfD), Germania, instituție cu peste 40
de ani de experiență în acest domeniu. 
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Colaborarea are ca scop schimbul de bune
practici  privind metodele și instrumentele
utilizate pentru a genera dezvoltare locală
bazată pe patrimoniu.



3. STRATEGIILE DE DEZVOLTARE LOCALĂ PRIN
PATRIMONIU - KDK

Institutul Patrimoniului din Bavaria (BLfD) a dezvoltat, începând cu
anii 1980, o metodă informală de planificare pentru patrimoniul
urban. Se numește "Kommunales Denkmalkonzept" (KDK), tradus
prin "Strategie de Dezvoltare Locală prin Patrimoniu" și are ca
obiectiv abilitarea autorităților locale și a cetățenilor/a societății civile
pentru adoptarea de măsuri proactive pentru a integra țesutul
urban istoric în dezvoltarea localității, folosind valorile de patrimoniu
ca imbold pentru schimbare. 

Strategia este alcătuită din 3 module: 

Identificarea și evaluarea valorilor de
patrimoniu în cadrul țesutului urban
istoric, de către arhitecți, urbaniști și alți
experți.
Identificarea problemelor și deficiențelor
de ordin social, economic și urbanistic ale
zonelor care cuprind valorile de patrimoniu
și elaborarea unui set de măsuri pentru a
genera dezvoltare urbană și a soluționa
problemele identificate integrând valorile
de patrimoniu.
Implementarea măsurilor propuse.

1.

2.

3.
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Strategia este asumată de localitate, care
are responsabilitatea elaborării și
implementării acesteia, dar caracteristica
acestei strategii este abordarea
participativă, care presupune
sensibilizarea și implicarea unui public larg
pentru dezvoltarea urbană bazată pe
valorile de patrimoniu.



4. SCURT ISTORIC KDK ÎN GERMANIA

Predecesorul KDK-ului în protecția patrimoniului din Bavaria a fost
dezvoltat de BLfD la începutul anilor 1980 și corespunde primului
modul, constând în elaborarea unui inventar care marchează valorile
istorice din așezări rurale. Acest tip de analiză a fost și este încă
aplicat frecvent în contextul reînnoirii rurale din Bavaria, unde a fost
folosit de peste 1000 de ori. Obiectivul său a fost de a marca valorile
de patrimoniu dintr-un spațiu definit și de a sprijini dezvoltarea
locală. 

Această abordare inovativă în Germania are la bază instrumente
folosite anterior, de evaluare a valorilor urbanistice și patrimoniale
cât și practici colaborative de planificare urbană. Noua abordare
marchează însă trecerea de la planificare urbană centralizată la
metode participative, ce se bazează pe comunicare și crearea
consensului în comunitate. 

5. KDK ÎN REGIUNEA VEST

ADR Vest urmărește stabilirea de bune practici în conservarea
patrimoniului, prin intermediul cărora să se genereze o dezvoltare
urbană coerentă. 
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Ulterior s-a extins sfera de acțiune și
către orașe, cartiere sau provocări
tematice, iar metoda deja folosită a fost
adaptată pentru a fi un agent de
schimbare proactiv care conduce la
angajarea localităților și comunității. 

Până acum, aproape 50 de strategii
sunt elaborate sau urmează a fi
implementate în Bavaria.



În acest sens, ADR Vest a organizat împreună cu partenerul BLfD
două workshop-uri în anul 2021 ce au vizat însușirea metodelor și
instrumentelor de elaborare a Strategiilor de Dezvoltare Locală prin
Patrimoniu. 

În cadrul primului workshop au fost prezentate instrumente
folosite pentru elaborarea analizei istorice, cu focus pe valorile
urbanistice și de patrimoniu ale unei localități. Cel de-al doilea
workshop s-a axat pe planificarea măsurilor care să conducă la
ameliorarea deficiențelor de ordin social și economic folosind
valorile identificate anterior.

În cadrul colaborării, urmează elaborarea unui proiect pilot
pentru o localitate din Regiunea Vest, pentru care se va întocmi o
astfel de strategie. 

Măsurile propuse asupra monumentelor istorice de clasă A cu
destinație publică vor putea fi finanțate în cadrul Programului
Operațional Regional (POR) 2021-2027, iar recomandările de ordin
urbanistic vor putea fi transpuse în Regulamentul Local de Urbanism
(RLU). 

Viziunea ADR Vest este ca în viitor orașele să utilizeze Strategiile de
Dezvoltare Locală prin Patrimoniu în vederea conservării
patrimoniului și a generării unei dezvoltări urbane sustenabile.

6. INFORMAȚII DESPRE APELUL DE SELECȚIE

ADR Vest își propune să elaboreze o Strategie de Dezvoltare Locală
prin Patrimoniu ”KDK” pentru un oraș din regiune, care să fie
utilizată ulterior drept model de bune practici pentru alte orașe.
Strategia va adapta metodologia dezvoltată de BLfD pentru orașele
din Regiunea Vest.

Prin urmare, obiectivul prezentului apel este de a selecta un oraș
pilot din Regiunea Vest pentru care se va elabora o Strategie de
Dezvoltare Locală prin Patrimoniu ”KDK”, folosind metodologia
dezvoltată de BLfD, adaptată la nevoile și contextul Regiunii Vest.
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îndeplinirea condițiilor de eligibilitate de mai sus (punct 7), 
aplicarea unei grile de selecție (a se vedea mai jos). Orașul care
obține cel mai mare punctaj după aplicarea grilei, va fi declarat
oraș - pilot.

ADR Vest va contracta serviciile de elaborare a strategiei, suportând
costurile aferente.

Proiectul pilot vizează exclusiv orașe de rang III, al căror mediu
construit se confruntă cu probleme de ordin structural, funcțional
sau estetic, dar în același timp posedă clădiri istorice/de patrimoniu
cu potențial de ordin economic și social, cu nevoie de a fi conservate
și puse în valoare.

7. SOLICITANȚI ELIGIBILI

8.CRITERII DE SELECȚIE

Orașul pilot se va selecta de către ADR Vest ținând cont de:
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sunt orașe de rang III: orașe din Regiunea
Vest, care nu sunt municipii, conform Legii nr.
351/2001 Art. 2. (2),
dețin cel puțin 10 clădiri istorice/de
patrimoniu (identificate prin vechimea mai
mare de 80 de ani), 
pentru  aceste  orașe este disponibil
material cadastral și cartografic de epocă
(cu  o vechime mai mare de 100 de ani).

Pot aplica pentru acest apel exclusiv orașele care
îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:



Nr.
Crt. Criterii de selecție Punctaj

1 Administrația locală a finanțat sau a obținut finanțare pentru
proiecte în domeniul conservării patrimoniului. Max. 10

 a.    Condiția este îndeplinită. 10

 b.    Condiția nu este îndeplinită. 0

2 Conservarea patrimoniului este o prioritate în cadrul strategiei
de dezvoltare a localității. Max. 10

 a. Condiția este îndeplinită. 10

 b. Condiția nu este îndeplinită. 0

3 Prezența clădirilor istorice/de patrimoniu (peste 80 de ani) în
raza localității. * Max. 30

 a.    Mai mult de 15 de clădiri. 30

 b.    Între 10 și 15 de clădiri. 15

4 Este disponibil material fotografic pentru clădirile istorice/de
patrimoniu și material cadastral și cartografic de epocă. Max. 20

 a.    Este disponibil material fotografic, cadastral și cartografic de
epocă. 20

 b.    Este disponibil doar material cadastral și cartografic de epocă. 10

5
Au existat inițiative din partea cetățenilor sau ONG-urilor
vizând patrimoniul local în ultimii 5 ani, precum: acțiuni de
promovare, conștientizare, conservare și reabilitare a
patrimoniului cultural.

Max. 15

 a.    Au existat cel puțin 3 inițiative. 15

 b.    Au existat 2 inițiative. 10

 c.     A existat o inițiativă. 5

 d.    Nu a existat nicio inițiativă. 0

6
Scrisoare de intenție în care se prezintă cum poate contribui
autoritatea publică locală (orașul de rang III) la redarea
clădirilor de patrimoniu degradate către comunitate.

15

 TOTAL 100
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*Orașele de rang III care nu dețin cel puțin 10 clădiri istorice/de patrimoniu (mai vechi de 80 de ani) nu se califică pentru
acest apel de selecție. 



Nr.
Crt.

Conținutul dosarului de candidatură
(în format digital)

1

Documente care să ateste proiectele administrației locale finanțate în
domeniul conservării patrimoniului, în ultimii 10 ani. 

Se vor prezenta documente justificativ (pdf) care atestă proiectele administrației
locale finanțate în domeniul conservării patrimoniului, în ultimii 10 ani, ex:
contracte de finanțare, cod SMIS, alt document justificativ. 

2

Strategia de dezvoltare locală în care este identificat patrimoniul ca una din
priorități. 

Se va prezenta un extras (pdf) din Strategia de dezvoltare locală care atestă că
patrimoniul este identificat ca una din prioritățile localității. De asemenea, se va
atașa și un link către documentul integral. 

3
Set de fotografii actuale pentru fiecare dintre clădirile/gospodăriile
identificate ca fiind mai vechi de 80 de ani, ordonate în dosare digitale
(foldere), denumite dupa adresa imobilului. 

4
Un dosar digital cu fotografii de epocă (în care se vor evidenția clădirile
istorice), respectiv confirmarea din partea OCPI asupra existenței
registrelor cadastrale și a hărților istorice (mai vechi de 100 de ani).

5

Documente care să ateste inițiativele cetățenești sau ale ONG-urilor
vizând patrimoniul local din ultimii 5 ani. 

Se vor prezenta documente justificative (pdf): material fotografic, promoțional,
contracte de finanțare, orice alt document justificativ.

6 Scrisoare de intenție în care se prezintă cum poate contribui autoritatea
publică locală la redarea clădirilor de patrimoniu degradate către comunitate.

9. MODALITATEA DE APLICARE

Candidatura pentru desemnarea orașului pilot se va face prin
depunerea unei scrisori de intenție, împreună cu documentele
justificative (prezentate mai jos) pentru condițiile de eligibilitate
respectiv pentru criteriile de selecție, transmise prin e-mail la
adresa: office@adrvest.ro, până la data de 8 iulie 2022.

10. CONȚINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ

Dosarul se va depune on line și va conține obligatoriu:
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Data start depunere dosar de candidatură: 27 iunie 2022,
Data limită de depunere dosar de candidatură: 8 iulie 2022.

Maximum 5 zile lucrătoare de la data limită de depunere a
dosarului de candidatură.

Maximum 5 zile lucrătoare de la data prezentării rezultatelor
selecției.

Maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru
depunerea contestațiilor.

11. CALENDAR DE APLICARE

Perioada de aplicare: 

Selectarea orașului și prezentarea rezultatului selecției:

Depunerea contestațiilor: 

Rezolvarea contestațiilor și anunțarea rezultatului final al
selecției: 
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