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Misiunea Europa Nostra �i a Institutului BEI viziteaz ă bisericile de lemn din 

Transilvania �i Oltenia 
 
 
Bucure �ti, 10 octombrie 2014  – Exper�i în patrimoniu �i domeniul financiar de la principala 
organiza�ie europeană de patrimoniu Europa Nostra �i Institul Băncii Europene de Investi�ii au 
vizitat în perioada 6-9 octombrie 2014 biserici de lemn reprezentative din sudul Transilvaniei �i nordul 
Olteniei, incluse în lista „Celor mai periclitate 7 situri” din Europa în 2014 �i s-au întâlnit cu 
reprezenta�ii locali, nationali �i regionali pentru a discuta despre restaurarea �i strategiile de 
reabilitare a acestor biserici. Membrii delega�iei au apreciat „eforturile remarcabile făcute de 
comunită�ile locale pentru reabilitarea acestor monumente religioase de o mare valoare istorică, 
socială �i culturală“,  subliniînd însă că  „aceste eforturi trebuie sus�inute la toate nivelurile”. Exper�ii 
vor ajuta la formularea unui plan de ac�iune care să includă aspecte tehnice �i financiare pentru 
conservarea acestor biserici până la sfâr�itul acestui an.  
 
Din delega�ia europeană au făcut parte arh. Hermann Fabini , membru al consiliului �tiin�ific al 
Europa Nostra,  Peter Bond , consultant tehnic al Institului Băncii Europene de Investi�ii �i Jan 
Kurek, arhitect, expert în arhitectura religioasă �i construc�ii istorice din lemn. Din partea Funda�iei 
Pro Patrimonio care a făcut recomandarea pentru programul „Cele mai periclitate 7 situri” din Europa 
au fost prezen�i vice-pre�edintele fundatiei, arh. Şerban Sturdza �i arh. Raluca Munteanu .  
 
În timpul acestei misiuni de patru zile, participan�ii au călătorit în jur de 1000 km pentru a vizita 
biserici de lemn reprezentative din sudul Transilvaniei �i nordul Olteniei din secolele al XVII-lea - al 
XIX-lea, �i anume biserica din satul Alma�u Mic care este într-un stadiu avansat de deteriorare, 
biserica din satul Boz, care de asemenea are nevoie de interven�ie de urgen�ă, biserica din 
Târnăvi�a �i cea din Ur�i, care este în prezent în curs de restaurare.   
 
Funda�ia Pro Patrimonio �i Ordinul Arhitec�ilor din România au dezvolvat împreună cu 
comunită�ile locale acest proiect pentru salvarea celor câteva sute de biserici de lemn din sudul 
Transilvaniei �i nordul Olteniei. Membrii delega�iei au apreciat calitatea proiectului �i lucrările de 
conservare care au fost deja realizate. 
 
Principalul obiectiv al misiunii Europa Nostra �i Institutului Băncii Europene de Investi�ii a fost „să 
în�eleagă mai bine acest proiect �i să ajute la dezvoltarea lui”. Pentru a structura mai bine programul 
�i priorită�ile, exper�ii vor colabora cu Funda�ia Pro Patrimonio �i partenerii săi care vor strânge 
mai multe date.   
 
Programul se concentrează pe conservare, mai degrabă decât de restaurare. Această fină distinc�ie 
trebui luată în considerare în analiza datelor - despre starea actuală, utilizarea poten�ială, interesul 
local, calitatea clădirii (structură, detalii, decora�ie, pictură etc.) �i poten�ialul interes din afara 
comunită�ii.  

„Există mult poten�ial dar �i multe provocări tehnice, administrative �i financiare. Restaurarea 
acestor lăca�uri de cult ar contribui la rena�terea me�te�ugurilor �i folosirea materialelor �i 
tehnicilor tradi�ionale, ca �i la instruirea tinerilor. De asemenea, satele ar fi mai bine conectate �i 
ospitalitatea tradi�ională ar fi stimulată. Este un program pe termen lung care necesită colaborarea 
activă a tuturor păr�ilor interesate �i anume administra�iile locale �i centrală, Biserica Ortodoxă” au 
spus membrii delega�iei. 
 
 



Membrii deleg �iei au avut intâlniri cu urm ătoarele persoane: 
 
Dacian Popescu, preot la bisericile din Boz �i Târnăvi�a 
Miricescu Gabriel, preot la biserica din Alma�u Mic 
Florin Dobrei, preot, angajat al Direc�iei pentru Cultură al jude�ului Hunedoara 
Prea Sfin�itul Gurie, Episcopul Devei �i Hunedoarei 
Arh. Alexandru Gavozdea, Pre�edintele OAR Sibiu 
Cristina Dăneasa, pictor restaurator 
Valeriu �erban, preot la biserica din Ur�i 
Serban Constantin, Primar al comunei Pope�ti, care include satul Ur�i 
Înalt Prea Sfin�itul Varsanufie, arhiepiscopul Vâlcei 
Florin Epure, director al Direc�iei pentru Cultură jude�ul Vâlcea 
Radu Năstase, director Institutul Na�ional al Patrimoniului 
Octavian Arsene, reprezentant al Ministerului Turismului 
  
 
Informa �ii generale: 

Europa Nostra  reprezintă Federa�ia Europeană a organiza�iilor de patrimoniu. Acoperind 42 de 
�ări din Europa �i din lume, organiza�ia este vocea societă�ii civile care se angajează să protejeze 
�i promoveze patrimoniul cultural �i natural al Europei. Fondată în 1963 la Pari�, Europa Nostra are 
sediul central la Haga �i un birou la Bruxelles. Re�eaua sa pan-europeană cuprinde: 250 ONG-uri cu 
peste cinci milioane de membri; 150 de organiza�ii publice sau companii private �i 1200 de membri 
individuali. Europa Nostra coordonează campanii pentru a salva monumente, situri �i peisaje pe cale 
de dispari�ie, celebrează excelen�a printr-un sistem de premiere în parteneriat cu Comisia 
Europeană, �i încearcă să influen�eze politicile europene �i na�ionale cu privire la patrimoniu. 
Plácido Domingo, renumitul cântăre� de operă, este Pre�edintele Europa Nostra. 

Banca European ă de Investitii  (BEI) este institu�ia de împrumut pe termen lung a Uniunii Europene 
de�inută de statele membre. Pune la dispozi�ie pe termen lung fonduri pentru investi�ii solide 
pentru a contribui la obiectivele politice ale UE. 

Institutul B ăncii Europene de Investi �ii  promovează ini�iativele europene pentru binele comun. A 
fost creat ca parte a Grupului European de Investi�ii Bancare în ianuarie 2012 cu scopul de a 
ac�iona ca un catalizator pentru activită�ile de cercetare culturală, educa�ională �i socială 
îndreptate spre dezvoltarea economică �i socială în Europa. Informa�ii detaliate despre organiza�ie 
se pot ob�ine de pe pagina de web. 

Pro Patrimonio Foundation  este o organizaŃie neguvernamentală nonprofit internaŃională, cu filiale 
în Marea Britanie şi FranŃa, înfiin�ată în anul 2000 de arhitectul �erban Cantacuzino. Principalele 
obiective sunt salvarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului construit, lobby pentru protejarea 
acestuia, sprijin pentru restaurarea şi valorificare sustenabilă a clădirilor �i siturilor istorice, 
promovarea meşteşugurilor şi tehnicilor tradiŃionale din construcŃii. Prin proiectele �i activită�ile sale, 
Funda�ia Pro Patrimonio sus�ine ideea că patrimoniul este responsabilitatea fiecărui cetă�ean �i 
constituie un element formator al identită�ii sociale. În prezent Funda�ia are peste 100 de voluntari, 
în special tineri, care se implică în proiectele destinate salvării patrimoniului, educării �i 
con�tientizării rândul popula�iei.  

 
 
 
CONTACTE PENTRU PRESA   
 
FUNDATIA PRO PATRIMONIO  
Raluca Munteanu 
E: bucuresti@propatrimonio.org 
 

 
Pentru mai multe informa �ii 
 
www.propatrimonio.org 
http://60bisericidelemn.ro/ 
 
www.europanostra.org/7-most-endangered 
www.flickr.com/photos/europanostra/sets 
www.youtube.com/user/EuropaNostraChannel 
twitter.com/europanostra 

 


