NE PASĂ DE VIITORUL ORAȘULUI NOSTRU !
Viitorul păstrării titlului de sit Unesco al orasului nostru, Sighișoara, este în mâinile
voastre! Arata că iți pasă de viitorul orașului tău!
Sighișoara se degradează, implica- te!
Romania ocupa ultimul loc pe plan european în ce privește grija pentru patrimoniu, deși
pământul romanesc abundă în vestigii care ne dezvăluie trecutul.
Alte tari trăiesc din exploatarea patrimoniului, aloca finanțări uriașe pentru conservarea
zonelor istorice și gestionează inteligent un domeniu care generează venituri. Nu și Romania,
unde o amplă campanie de punere în valoare a cetăților medievale riscă să devina un fiasco total.
O spoiala națională, cu lucrări de mântuiala și restaurări care dau bine în poze, dar sunt un
dezastru la cea mai mica atingere. Simboluri naționale cad prada unor șantiere necontrolate, în
care, nu este important ce rămâne după restaurări, ci cât se câștigă la metrul cub de investiție. În
urma șantierelor pe bani grei, în loc să se numere turiștii, se aduna problemele.
În prezent, pe de o parte, legislația constrânge sau oferă reglementări insuficiente, dar pe
de altă parte legile sunt aplicate inconsecvent sau, în cazul încălcării lor, lipsesc sancțiunile.
Avem, așadar, șansa, dar și responsabilitatea de a ne implica în procesul participativ de
propunere a stimulentelor pentru proprietarii conștiincioși dar și amenzilor pentru descurajarea
delăsării şi nepăsării privind casele din patrimoniul cultural!
Transylvanet – Federația pentru patrimoniul transilvănean împreuna cu fundația Mihai
Eminescu Trust consideră necesară și oportună desfășurarea unor consultări publice pe tema
“Cum putem încuraja proprietarii conștiincioși de clădiri de patrimoniu și descuraja delăsarea și
nepăsarea? Care este raportul optim dintre stimulente si amenzi?”, inițiind un prim pas în acest
sens prin punerea în discuție, într-un format riguros, bazat pe argumente, a nevoii de stimulente,
suport dar și amenzi pentru proprietarii de case patrimoniu cultural.
Invităm pe toți cei care cred că pot aduce o contribuție la propunerile de stimulente și
amenzi, să își exprime în scris opinia în cadrul audierii “Cum putem încuraja proprietarii
conștiincioși de clădiri de patrimoniu și descuraja delăsarea și nepăsarea? Care este raportul
optim dintre stimulente si amenzi?”, prin formularea argumentată a răspunsurilor la întrebările
motivației evenimentului (www.transylvanet.org/campanii-si-initiative/audieri-publice si
www.mihaieminescutrust.org )
Opiniile dvs. scrise pot fi transmise, până cel târziu în data de 05.02.2016, orele 17, la
adresa de email contact@mihaieminescutrust.ro.
Audierea publica va avea loc la Sighișoara, în data de 08.02.2016, de la ora 13.00, la
Sala Mare a Primăriei Municipiului Sighișoara.
Opiniile colectate prin procedura de audiere publică se vor sintetiza, de către Comisia de
Experți a audierii publice, într-un raport – sinteză, care va fi făcut public, în presă precum, și prin
afișarea pe site-ul www.transylvanet.org, unde va putea fi consultat alături de toate celelalte
material specifice audierii publice.

TransylvaNet
Consolidarea societății civile pentru dezvoltare prin promovarea patrimoniului
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Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi
www.eeagrants.org

1

Raportul – sinteză va fi transmis tuturor celor care au participat la audierea publică, la
adresa electronică indicată în formularul de înscriere, precum și decidenților politici cu
responsabilități în domeniu.
Pentru formularea opiniei regăsiți pe Federației Transylvanet - www.transylvanet.org:
bibliografie selectivă a tematicii regionalizării, procedura de audiere publică, specific procedurii
de audiere publică, precum și modul de înscriere şi participare.
Faceti pasul de la spectatori pasivi, ce urmaresc de pe margine drama patrimoniului, la actori
activi! Exprimati-va deschis opinia despre soarta patrimoniului. Asumati-va solutiile si implicativa activ in luarea deciziilor.
Cu încredere în puterea și valoarea demersurilor participative,
Comisia de Inițiere a Audierii Publice,
Transylvanet – Federația pentru patrimoniul transilvănean
Coordonator Sighișoara: Fundația Mihai Eminescu Trust - MET
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