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Rezumatul etapei I 

 
În cadrul primei etape a proiectului s-au elaborat patru studii tehnice, aşa cum era 

prevăzut în detalierea din Planul de realizare. La fiecare din aceste studii se prezintă nişte 

concluzii specifice, respectiv strâns legate de subiectul tratat. Aceste concluzii nu se 

prezintă şi aici.  

Pentru a se integra în Raportul de cercetare şi elementele privind raporturile contractuale 

generale şi privitoare la obiectivele şi conţinutul aceastei etape s-a redactat o fascicolă de 

Prezentare generală; 

-Primul Studiu tehnic a sintetizat cadrul internaţional referitor la politicile practicate 

pentru identificarea, caracterizarea, salvarea, conservarea şi valorificarea patrimoniul 

cultural, în principal cele din Europa şi datorate-în primul rând- activităţii de cercetare 

ştiinţifică şi, în particular, cele care sunt realizate pentru refacerea ori întărirea 

conexiunilor culturale locale. 

-Al doilea Studiu tehnic s-a axat pe o prezentare succintă a situaţiei zonei pe care se 

focusează cercetarea actuală, plecând de la cercetarea de referinţă făcută de Academia 

Română între 1964 şi 1972, alte referenţiale sintetice şi apoi pe caracterizări ale 

specificităţii zonei sub trei aspecte principale:istoric, geografic şi sociologic. În etapele 

următoare este posibil să fie documentate şi alte aspecte care vor rezulta că sunt utile 

scopului general al proiectului. 

-Al treilea Studiu tehnic abordează metodologii şi forme de elaborare conţinut digital, 

conforme cu reglementările specifice pentru e-patrimoniu (e-heritage), făcând şi 

clasificări ale patrimoniului cultural, pentru a asigura că proiectul va elabora şi 

disponibiliza conţinut reglementat. 



-Al patrulea Studiu tehnic abordează tehnologiile informatice şi suportul pentru aplicaţia 

web care va disponibiliza public conţinutul de specialitate rezultat în urma cercetărilor. 

De asemenea, este prezentat şi website-ul realizat pentru prezentarea proiectului, în final 

aplicaţia realizată prin proiect având un domeniu propriu (www.orsovareconex.ro) 

achiziţionat. 

-În cadrul parteneriatului s-a stabilit încă de la început participarea fiecărei instituţii la 

elaborarea studiilor menţionate, valorificându-se expertiza şi excelenţa fiecărui partener, 

dar opinii şi sugestii privind continutul şi structura raportului de cercetare s-au făcut de 

toţi partenerii, pe tot parcursul execuţiei etapei I. Unii dintre parteneri sunt responsabili 

de volum, ceilalţi sunt colaboratori la editarea volumelor, conform cu competenţele lor. 

-În esenţă, aşa cum rezultă din analizele de detaliu, tematica propusă pentru studiu este 

destul de complexă, abordând pe de o parte chestiuni specifice patrimoniului cultural şi 

natural, în context istoric şi în practica determinată de convenţiile internaţionale şi de 

politicile naţionale şi, pe de altă parte, chestiuni privind aspectele „faliilor” create în 

continuitatea fenomenelor socio-culturale, motivate de o imperioasă dezvoltare a unor 

activităţi economice ce transformă geografia şi tradiţiile locale, din supremul interes 

public. 

-Referitor la percepţiile autorilor lucrărilor din bibliografia pusă la fiecare volum asupra 

chestiunii puse în discuţie, respectiv discontinuităţi cu consecinţe extrem de complexe, se 

constată că marea majoritate tratează tema luată în analiză cu obiectivitatea şi detaşarea 

de subiectivism necesare tragerii unor concluzii ştiinţifice (precum medicul autopsist pe 

cadravrul unui geniu, ca pe orice cadavru!), dar şi că unii autori, entuziazmaţi de faptul că 

au avut acces la finanţări, trag şi unele concluzii mult prea optimiste, în general pe 

aspecte pe care ar dori să le studieze in continuare ori care erau urmărite de organizaţia 

finanţatoare, parţial bazate pe realităţile zonei. 

 


