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De acord, 
DIRECTOR GENE 

RAPORT DE ACTIVITATE AL FAZEI 

Contractul nr.: 24N/2019-2022, PN 16.33.05.01. 
Proiectul: PN 19.33.05.01. Reconstrucţia 3D a patrimoniului cultural imobil utilizând 
soluţii inteligente de fotogrammetrie bazate pe UAV şi Scanner 3D - Studiu de caz: 
cula Şiacu, comuna Slivileşti, judeţul Gorj 
Faza (Cod fază) : Faza V. Identificarea tipurilor de Investigaţii, a metodelor specifice de 
cercetare şi a demersurilor necesare pentru fundamentarea strategiei de intervenţie În 
cazul studiului pilot-documentaţie tehnică 

Termen: 01.09.2021 

1. Obiectivul proiectului: 

Program integrat care utilizează noile tehnici fotogrammetrice ce contribuie la 
reabilitarea, păstrarea şi valorificarea unui program arhitectural specific vechiului 
principat al Ţării Româneşti - ansambluri arhitecturale de tip culă, parte a unui program 
de arhitectură est-europeană şi integrarea acestora Într-un circuit turistic cultural şi 

documentare privind realizarea bazei de date a cuielor din România. 

2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului: 

A. Rezultate ştiinţifice 
Rezultatele proiectului S~ vor concretiza În: 
- Studii de interes naţional privind utilizarea unor diferite sisteme şi tehnologii 
inovatoare .. cum sunt fotogrammetria digitală UAV şi scanarea laser terestră (TLS) În 
elaborarea documentaţii lor arhitecturale şi de urbanism; 



- Realizarea modelelor 3D a ansamblurilor arhitecturale utilizând tehnicile de 
fotogrammetrie digitală; 
- Suport cartografic / cadastral şi marcarea ansamblurilor arhitecturale de tip culă cu 
ajutorul tehnicilor GIS ; 
- Documentaţii tehnice pilot de restaurare şi reabilitare (studii de fezabilitate) pentru 
ansamblul arhitectural de tip culă - Cula Şiacu, comuna Slivileşti, judeţul Gorj ; 
- Dcumentaţii tehnice de amenajare urbanistică şi peisagistică a zonei de protecţie a 
ansamblului arhitectural de tip culă studiat - Cula Şiacu, comuna Slivileşti, judeţul Gorj ; 
- Baze de date spaţiale a cel puţin 20 de eule din România În sistem GIS ; 
- Portal WEB-GIS dedicat cuielor din România ce va reprezenta un sistem unitar de 
cunoaştere În scop educaţional, ştiinţific şi cultural; 
- Documentaţii tehnice În vederea realizării unui circuit turistic cultural al cuielor din 
România; 
- Studiu de fezabilitate pentru reabilitarea ansamblului arhitectural de tip culă - Cula 
Şiacu, comuna Slivileşti, judeţul Gorj; 
- Portal WEB dedicat proiectului; 
- Materiale de promovare a proiectului şi a ansamblurilor arhitecturale de tip culă prin 
articole, conferinţe, publicaţii, expoziţii foto, DVD multimedia; 
- Materiale de promovare În mediul virtual - YouTube, link-uri ale portalului Web-GIS cu 
diverse site-uri de promovare turistică ; 
- Mese rotunde pentru diseminarea metodologiei la nivelul autorităţilor locale şi 

centrale; 
- Organizarea unei conferinţe internaţionale pe tema Arhitecturii specifice sud-estului 
Europei; 
- Articole publicate -10 articole, din care cel puţin 6 articole indexate ISI; 
- Participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale - 8 conferjnţe; 
- Participare la saloane de inventică naţionale şi internaţionale (Eurolnvent, Salonul 
Cercetării Româneşti, Ecosmart etc.) ; 
- Publicarea metodologiei În publicaţii recunoscute CNCSIS -1 lucrare publicată. 
B. Rezultate cu potenţial de utilizare de către administraţia centrală şi locală 
• Studii de fezabilitate referitoare la strategiile de intervenţie În cazul cuielor studiate, 

utilizând atât metodele tradiţionale, cât şi tehnici moderne fotogrammetrice, acţiuni 
legate strâns Între ele, care implică cunoştinţe aprofundate de ordin ştiinţific, tehnic, 
o abordare interdisciplinară, trans disciplinară şi mult tact profesional; 

• Îmbunătăţirea colaborării inter-instituţionale În aplicarea măsurilor de protejare a 
patrimoniului cultural; 

• Creşterea nivelului de conştientizare şi de sensibilizare a populaţiei cu privire la 
conservarea patrimoniului - cooperarea Între specialiştii proiectului, autorităţile 

locale, ONG-uri, proprietari de drept al acestor eule, etc.; 
• Creşterea importanţei turismului şi culturii, ca factor care stimulează creşterea 

economică În regiuni, respectând principiile dezvoltării durabile şi ale protecţiei 

mediului - brandul turistic "Circuitul cuielor din România"; 
• Promovarea originalităţii ansamblurilor arhitecturale de tip culă cu ajutorul 

mijloacelor moderne de informare În masă cum sunt portalurile tematice realizate 



cu ajutorul bazelor de date spaţiale de tip GIS, o serie de publicaţii, DVD multimedia, 
portal WEB dedicat proiectului, promovare on-line prin crearea de legături cu site
urile INTERNET şi nu În ultimul rând un canal YouTube ce va fi creat şi administrat cu 
materiale video dedicate cuielor tradiţionale din România; 

• Îmbunătăţirea cadrului legislativ În vederea implementării noilor tehnologii. 

3. Obiectivul fazei: 

Identificarea tipurilor de investigaţii, a metodelor specifice de cercetare şi a 
demersurilor necesare pentru fundamentarea strategiei de intervenţie În cazul studiului 
pilot-documentaţie tehnică. 

4. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei: 

• Studiu privind metodele de conservare şi reabilitare a patrimoniului construit; 
• Studiu privind conservarea şi restaurarea zonelor istorice, precum şi posibilitatea de 

realizare a turismului cultural; 
• Realizarea unor fişe cuprinzând exemple de bună practică, atât din ţară, cât şi din 

străinătate, privind re-utilizarea adaptivă; 
• Studiu privind importanţa Zilelor Europene ale Patrimoniului; 

S. Rezumatul fazei: (maxim 5 pagini) 

Faza: 5 din cadrul PN 16.10.07.01. cuprinde 6 capitole conţinând elementele esenţiale În 
culegerea, prelucrarea şi elaborarea suportului cartografic pentru cui a Şiacu şi un studiu 
de documentare privind soluţiile europene şi naţionale referitoare la digitizarea şi la 
elaborarea bazelor de date specifice patrimoniului construit cu accent pe situaţia cuielor 
din România. 
Cele şase sinteze din capitolele fazei a-5a se prezintă astfel: 

Capitolul 1 - Metode de conservare li reabilitare a patrimoniului construit 

Capitolull - Intervenţiile asupra patrimoniului imobil cuprind 2 tipuri de acţiuni: 
operaţiuni de conservare, de consolidare a părţii vechi, transmise nouă de înaintaşi şi 

restaurarea acestor zone, respectiv punerea lor În valoare În contextul ansamblului din 
care fac parte, În scopul realizării unităţii de imagine, pe cât posibil cât mai aproape de 
aspectul pe care l-a avut iniţial. Cuiele nu au devenit teme majore de promovare, de 
gândire integrată, ele au rămas obiective numai la nivel de grupuri de experţi, cercuri 
restrânse de persoane, fără să devină un subiect de largă discuţie, cu toate că există idei 
şi potenţial de valorificare socio-economică, se pot mobiliza resurse pentru această 
activitate, pot fi găsite şi există chiar deja modele sustenabile şi pe teritoriul României. 
Intervenţiile asupra culei Şiacu cuprind operaţiuni de conservare, de consolidare a părţii 



vechi, transmise nouă de Înaintaşi şi restaurarea acestor zone, respectiv punerea lor În 
valoare În contextul ansamblului din care fac parte, În scopul realizării unităţii de 
imagine, pe cât posibil cât mai aproape de aspectul pe care l-a avut iniţial. Totodată, În 
acest capitol, ne-am concentrat pe tehnici, tehnologii şi materiale inovatoare de 
restaurare utilizate În special pentru conservarea clădirilor de patrimoniu. De asemenea, 
ne-am focusat pe metodele analitice şi de diagnostic reprezentative pentru operaţiunile 
de intervenţie asupra unor clădiri de patrimoniu. Pentru fiecare tehnică, metodă, 
instrument sau material au fost prezentate mai Întâi caracteristicile descriptive, apoi 
gradul de utilizare sau aplicare şi, de asemenea, gradul necesar de intervenţie. Pentru o 
evaluare practică este important să se evidenţieze pe scurt avantajele şi dezavantajele 
acestora. Astfel, am realizat o grupare a tuturor intervenţiilor ce pot fi realizate asupra 
monumentului istoric. 

Capitolul 2 - Arhitectura de tip culă din Europa Balcanică 

Capitolul 2 - Arhitectura de tip culă s-a dezvoltat În zona balcanică Începând cu 
secolul XVI până În secolul XIX, fiind răspândită În Peninsula Balcanică, În ţările din fosta 
Iugoslavie, Grecia, Bulgaria şi România, dar şi În anumite zone din Turcia. Această "casă 
balcanică", ar putea avea o descriere la modul general astfel: acoperişul este acoperit cu 
ţigle rotunde, fundaţiile superficiale, parterul, de obicei, construit din piatră cu puţine 
deschideri, iar partea superioară este o construcţie uşoară cu cadre din lemn, cu un rând 
regulat, sau chiar două rânduri, de ferestre relativ mari. Cadrele structurii sunt umplute 
cu Împletitură şi pământ sau cărămizi. În ceea ce priveşte materialele şi tehnicile de 
construcţie, acestea sunt cărămida (inclusiv cărămida de pământ), piatra şi lemnul. 
Studiile de caz prezintă tipurile de cuie din ţările balcanice, cu exemplificări. Casele 
balcanice, cu etaje superioare extinse, se găsesc În sud-estul/ sudul Serbiei şi În Kosovo. 
Ele pot fi găsite şi În alte părţi ale Serbiei - precum şi În Bosnia - dar Într-un context 
urban. Albania deţine o gamă largă de structuri de casă turn de un tip distinct pe care 
albanezii ÎI consideră ca făcând parte din patrimoniul lor tradiţional, astfel de structuri 
fiind distribuite geografic, conform lui Jaeger-Klein (2018), atât În Albania - valea 
Dropull, cât şi În câmpiile Dukajin din Kosovo. În prezent, pe teritoriul Greciei sunt 
numeroase localităţi care au În comun o structură terasată, arhitectura clădirilor având 
aspectul defensiv al caselor şi conacelor turn, adoptată În trecut pentru apărare 
Împotriva atacurilor bandiţilor şi a evenimentelor revoluţionare. În secolul al XVI-lea, În 
Bulgaria a apărut aşa-numita arhitectură de Renaştere, privită ca fiind arhitectura 
tradiţională a Bulgariei şi conform lui Gekov (2016) a fost ilustrată, predominant, prin 
case unifamiliale, cu structuri armonizate cu mediul local, care erau organizate pentru 
rutina zilnică a locuitorilor săi şi, astfel, le reflecta stilul de trai. Aspectul definitoriu al 
arhitecturii de renaştere buigară, În opinia lui Gei1kov, ÎI reprezintă extinderea etajelor 
superioare peste parter şi acoperirea acestora cu streaşina acoperişului. Tipul de casă 
balcanică sau otomană este caracteristic doar În anumite zone ale Turciei, pe coastele 
Mării Marmara şi În vestul şi nordul Asiei Mici, incluzând aici Istanbul şi Ankara .. 



Capitolul 3 - Expertizarea şi evaluarea măsurilor de intervenţie În vederea reabilitării 
structurii de rezistenţă a Culei Şiacu 

Capitolul 3 - Ca urmare a deciziei de restaurare şi consolidare a Culei Şiacu, este 
necesară o expertiza re a construcţiei, pentru stabilirea situaţiei actuale şi a eventualelor 
măsuri de intervenţie ce se impun pentru reabilitarea structurii de rezistenţă şi 

asigurarea rezistenţei şi stabilităţii acesteia, cresterea nivelelor de performanţă precum 
şi a siguranţei seismice. Având În vedere importanţa construcţiei şi apartenenţa la 
patrimoniul cultural (fiind pe lista monumentelor istorice) se poate decide o analiză mai 
atentă asupra caracteristicilor de rezistenţă, luându-se decizia de evaluare a 
caracteristicilor prin metoda de investigare distructivă, determinandu-se cât mai real 
caracteristicile materialelor componente ale zidăriei, În cazul de faţă solicitandu-se: 
determinarea caracteristicilor de rezistenţă şi deformabilitate a zidăriei prin utilizarea 
preselor plate si de forfecare in rost prin utilizarea metodei de dislocare a elementelor 
de inzidire. În acest moment construcţia este În perioada de evaluare, restaurare si 
consolidare, nefiind necesare măsuri de decopertare a tencuielilor În vederea stabilirii 
grosimilor reale de pereţi şi a ţeserii zidăriei prin procedeul de recunoaştere structurală. 
Analiza documentară precum şi cea vizuală au scos În evidenţă faptul că În decursul 
anilor au fost efectuate unele intervenţii de reparare superficiale. Din inspecţia pe teren, 
limitată, asupra construcţiei, s-a constatat existenţa unei structuri de rezistenţă iniţiale 
clare specifice cuielor construite in această zonă geografică. 

Capitolul 4 - Bune practici de re-utilizare adaptivă a patrimoniului construit. Studii de 
caz pe plan naţional şi internaţional 

Capitolul 4 - În cadrul acestui capitol au fost evidenţiate 19 exemple de utilizare 
adaptivă, În care clădirile au fost tranformate În muzee, galerii de artă, centre culturale 
sau spaţii de locuit. Re-utilizarea adaptivă are În vedere regenerarea fondului construit, 
cu păstrarea, Într-un procent cât mai mare, a structurii existente, din punct de vedere al 
identităţii construcţiei şi al materialelor folosite. Unul dintre cele mai importante 
documente referitor la reutilizarea-adaptivă este Declaraţia de la Leeuwarden -
Reutilizarea adaptivă a patrimoniului construit are În vedere conservarea şi consolidarea 
valorilor de patrimoniu construit pentru generaţiile viitoare. Acest document a fost 
semnat la 23 noiembrie 2018., În Olanda, şi evidenţiază necesitatea re-utilizării adaptive, 
pentru valorificarea patrimoniului construit. 

Re-utilizarea adaptivă este un proces folosit frecvent În numeroase ţări ale lumii. 
În ultimii ani, sunt tot mai multe exemple şi În România, În diferite părţi ale ţării, de 
exemplu: Bucureşti, Mediaş, Tecuci, Braşov, TImişoara etc. 

Capitolul 5 - Turismul cultural şi rolul lui În conservarea şi restaurarea zonelor istorice 

Capitolul 5 prezintă aspecte legate de modul de conservare şi restaurare a 
zonelor istorice, precum şi modul În care aceste zone, având elemente de patrimoniu 
cultural construit, pot fi valorificate pentru a le putea integra În activităţile de turism 



cultural ale zonelor În care se află. Au fost prezentate calităţile ce trebuie păstrate În 
conservarea atât a culei Şiacu În sine, cât şi a zonei În care se află aceasta, pe baza 
principiilor Cartei de la Veneţia şi ale Cartei de la Washington. Un subcapitol a prezentat 
modul În care schimbările climatice influenţează patrimoniul cultural tangibil, atât cel 
aflat În exterior cât şi cel din interior. S-a analizat impactul schimbărilor de temperatură, 
al precipitaţiilor şi umidităţii, al schimbării vântului, al inundaţiilor, alunecărilor de teren, 
al secetei şi căldurii. Au fost prezentate În continuare metodele şi tehnicile de restaurare 
a unei structuri istorice, aşa cum este cula analizată, prin investigaţii bazate pe tehnici 
non-distructive. S-au analizat paşii prin care se propune reabilitarea culei Şi acu, de la 
colectarea de documente şi evaluarea condiţiilor existente, la identificarea planului 
strategic de intervenţie şi recomandări. 

A fost prezentată legătura care există Între turism - ca motor al dezvoltării 

durabile - şi spiritul unui loc, plecând de la ideea că patrimoniul cultural şi peisajele 
istorice sunt cele ce păstrează spiritul locurilor, favorizând dezvoltarea economică a 
zonelor ce le cuprind. S-au prezentat concepte precum turism durabil, turism inteligent 
(sau e-turismul), destinaţii turistice inteligente (convergent din conceptul de oraşe 

inteligente). În continuare a fost prezentată relaţia dintre utilizarea tehnologiilor 
(precum Big data sau realitatea virtuală) În domeniul turismului pe timpul pandemiei 
COVID-19. În această idee, un subcapitol a fost destinat unui tip particular de turism şi 
anume turismul cultural, şi impactul pe care pandemia l-a avut asupra acestuia, prin 
cifre la nivel European şi la nivelul României. Au fost realizate grafice care evidenţiază 
scăderea la nivel naţional şi la nivelul judeţului Gorj a numărului de sosiri ale turişti lor În 
structurile de primire turistică şi a numărului de tnnoptări aie acestora. in final au fost 
prezentaţi, sub formă de hărţi În GIS, principalii indicatori statistici privind turismul din 
judeţul Gorj, cel În care se află cula Şiacu, cu analize comparative cu situaţia la nivelul 
României. 

Capitolul 6 - Zilele Europene ale Patrimoniului. O acţiune comună a Consiliului Europei 
şi a Uniunii Europene 

Capitolul 6 - Cultura europeană poate fi descoperită, În toate formele sale, pe 
durata Zilelor europene ale patrimoniului, care se desfăşoară anual În perioada august
octombrie. Potrivit UNESCO, patrimoniul cultural cuprinde atât patrimoniul material 
mobil (de exemplu, o pictură) şi imobil (de exemplu, un monument sau o epavă aflată pe 
fundul mării), cât şi patrimoniul intangibil (cum ar fi un ritual sau o tradiţie). Europa 
găzduieşte sute de comori culturale. Pentru a le descoperi, poţi participa la manifestările 
organizate cu ocazia Zilelor europene ale patrimoniului, care au loc În perioada august
octombrie. Această acţiune a Început În 1985, la iniţiativa Consiliului Europei. 

În 1999, s-a alăturat şi Comisia Europeană . Zilele europene ale patrimoniului 
urmăresc să îi sensibilizeze pe cetăţenii europeni cu privire la bogăţia şi diversitatea 
culturală a Europei, să combată rasismul şi xenofobia şi să Încurajeze o mai mare 
toleranţă În Europa şi În lume. Evenimentele organizate cu această ocazie, sub deviza 
" Europa, un patrimoniu comun", implică: cele 50 de ţări care sunt parte la Convenţia 
culturală europeană, aproximativ 20 de milioane de vizitatori pe an, peste 70 000 de 



manifestări şi peste 30 000 de monumente şi situri (inclusiv unele care, În mod normal, 
sunt Închise publicului). Tn fiecare an se alege o temă şi se organizează evenimente 
culturale pentru a scoate În evidenţă tradiţiile locale, arhitectura şi operele de artă. 
Tema pentru 2020 este "Patrimoniul şi educaţia". Zilele patrimoniului se adresează 
tuturor europenilor, indiferent de cultură, limbă sau religie. 

6. Rezultate, stadiul realizării obiectivului fazei, concluzii Si propuneri pentru 
continuarea proiectului 

Rezultate ale cercetării la stadiul actual: 
• Studiu de documentare/cercetare privind stabilirea programelor de Întreţinere şi 

intervenţie necesară restaurării şi conservării, bazate pe criterii ştiinţifice, pe 

determinări fizico-chimice riguroase ale materialelor specifice, În corelare cu 

dinamica factorilor de mediu şi antropici de stres; 

• Studiu de documentare a situaţiei cuielor din peninsula Balcanică; 

• Expertizarea şi evaluarea măsurilor de intervenţie În vederea reabilitării structurii 

de rezistenţă a culei Cioaba-Chinţescu; 

• Studiu de documentare prin realizarea unor fişe privind solutii/bune practici În 

domeniul reutilizării adaptive a patrimoniului constuit, naţional şi internaţional; 

• Studiu de documentare a procesului de planificare teritorială prin identificarea, 

protecţia, conservarea, restaurarea, Întreţinerea şi revitalizarea zonelor istorice sau 

tradiţionale şi a mediului lor; 

• Studiu privind importanţa Zilelor Europene ale Patrimoniului. 

• Medalia de bronz a salonului pentru lucrarea Meiţă V., Petrişor A.-I., Şurghie c.

M., Sandu M., Barbu A.-M., Popa A.-C. (2021), Integration into the European tourist 

circuit of Romanian rural cultural values 

• Medalia de bronz a salonului pentru lucrarea Tache A.-V., Popescu O.-c., Meiţă 

V., Voloacă G. (2021), 3D reconstruction of a Romanian Historical Monument (Cula) 

using the UAV photogrammetry 

• Medalia de aur a salonului pentru lucrarea Tache A.-V., Ivana C, Popescu O.-c., 

Meiţă V. (2021), IT model for evaluating the cost of intermodal transport to tourist 

resorts in Romania 

• Diploma de excelenţă a salonului pentru lucrarea Ungureanu T., Voloacă G., Popa 
A.-C., Meiţă V. (2021), URBAN ACTIONS: A toolkit proposal for the regeneration of 
public spaces through urban acupuncture 

Stadiul realizirii obiectivului fazei 
La momentul actual .. obiectivul Fazei V a fost realizat În totalitate, conform 

planului de realizare al proiectului PN 16.33.05.01. Rezultatele s-au concretizat În studii 
de cercetare privind metodele de conservare şi reabilitare a patrimoniului construit, 
conservarea şi restaurarea zonelor istorice, turism cultural. În ceea ce priveşte Cula 



Şiacu, au fost realizate teste distructive efectuate pentru determinarea rezistenţei la 
compresiune a elementelor ceramice. De asemenea, s-au realizat fişe cu exemple de 
bună practică privind re-utilizarea adaptivă, cu exemple din ţară şi din străinătate. 

• Studiu privind metodele de conservare şi reabilitare a patrimoniului construit; 
• Studiu privind conservarea şi restaurarea zonelor istorice, precum şi posibilitatea de 

realizare a turismului cultural; 

• Realizarea unor fişe cuprinzând exemple de bună practică, atât din ţară, cât şi din 
străinătate, privind re-utilizarea adaptivă; 

• Studiu privind importanţa Zilelor Europene ale Patrimoniului; 

Concluzii 

Patrimoniul cultural, trecut şi prezent, joacă un rol esenţial În construirea 
viitoarelor societăţi, prin continua creştere a capacităţii de informare, identificare, 
protecţie, conservare, restaurare, Întreţinere şi revitalizare a zonelor istorice sau 
tradiţionale şi a mediului lor. Protejarea patrimoniului natural, cultural şi a peisajului 
trebuie să fie integrată În politicile de amenajare a teritoriului, urbanism şi dezvoltare 
locală. 

Protejarea monumentelor istorice şi a patrimoniului construit reprezintă o parte 
a protecţiei patrimoniului natural, cultural şi a peisajului, parte a politicilor de creştere a 
coeziunii comunităţilor. Principala lacună a sistemului de protecţie În cazul patrimoniului 
vernacular şi a peisajului rural din România o reprezintă sistemul de economie rurală, a 
tehnicilor În construcţiile tradiţionale şi nu În ultimul rând a materialelor locale folosite . 

Cultura este un instrument de revitalizare socială şi economică şi din acest punct 
de vedere este indispensabilă includerea ei În planurile de dezvoltare. Acţiunile de 
punere În valoare a monumentelor istorice şi a patrimoniului construit reprezintă o bază 
de dezvoltare a turismului, a calităţii vieţii şi, În general, a creşterii competitivităţii. 

Obiectivele principale: 
l)Susţinerea investiţiilor de restaurare, conservare şi accesibilizare a 

patrimoniului cultural; 
2) Punerea În valoare a moştenirii culturale, promovarea turismului, conducând 

astfel la creşterea nivelului de trai În zonele rurale; 
3) Dezvoltare sustenabilă. 

Propuneri pentru continuarea proiectului 
În urma analizelor şi studiilor privind metodele de restaurare şi reabilitare a 

construcţiilor de patrimoniu construit se vor realiza documentaţii tehnice pentru 
ansamblul arhitectural de tip culă, Împreună cu planul de situaţie 3D pentru re

amenajarea culei. În ceea ce priveşte baza de date spaţiale În sistem GIS a cuielor din 

România, precum si contribuţia turismululuil dezvoltarea regiunilordin sud, aceastea vor 

fi completate şi vor sta la baza dezvoltării portal ului Web-GIS dedicat proiectului. 



Rezultatele vor fi diseminate prin participări şi prezentări În cadrul unor conferinţe şi 

expoziţii interne şi internaţionale şi prin realizarea unor articole. 

Responsabil proi i ct 
! 

CSI / Conf.univ.dr.arh., habil. ut . Vasile Meiţă 




