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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 SlIvlleşti, judeţul Gorj 
Faza VI: Realizarea planului de situaţie a ansamblului de tip cuii 

Termen: 15.09.2021 

1. Obiectivul proiectului: 

Program integrat care utilizează noile tehnici fotogrammetrice ce contribuie la 
reabilitarea, păstrarea şi valorificarea u~ui 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 se 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/or arhitecturale şi de urbanism; 
- Realizarea modelelor 3D a ansamblurilor arhitecturale utilizând tehnicile de 
fotogrammetrie digitală; 
- Suport cartografic I 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 Şi acu, comuna Slivileşti, judeţul 
Gorj; 
- Baze de date spaţiale a cel puţin 20 de cuie 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 
Şi acu, comuna Slivileşti, judeţul Gorj; 
- Portal WEB dedicat proiectului; 
- Materiale de promovare a proiectului şi a ansamblurilor arhitecturale de tip culă 
prin articole , ~onferinţe, publicaţii, expoziţii foto, DVD multimedia; 
- Materiale de promovare În mediul virtual- YouTube, Iink-uri ale portalului Web-GIS 
cu diverse site-uri de promovare turlstică ; 
- 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 conferinţe; 
- 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; 

• Tmbunătăţirea colaborării inter-instltuţionale În aplicarea măsurilor de protejare 
a patrimoniului cultural; 

• Creşterea nivelului de conştientizare şi de sensibiliza re a populaţiei cu privire la 
conservarea patrimoniului - cooperarea Între specialiştii proiectului, autorităţile 
locale, ONG-uri, proprietari de drept al acestor cuie, etc.; 

• Creşterea importanţei turismului şi culturii, ca factor care stimulează creşterea 
economică În regiuni, respectând principiile dezvoltării durabile şi ale protecţiei 
mediului - brandu! 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, promovar~ 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 implementări i noiior tehnologii. 



3. Obiectivul fazei: 

Realizarea planului de situaţie a ansamblului de tip culă - cula Şiacu. Valorificarea 
programelor arhitecturale şi a atractiilor naturale prin integrarea În circuite turistice 
din regiunea Olteniei. 

4. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei: 

• Studiu privind Programele Orizont 2020 şi Orizont Europa; 
• Studiu privind importanţa itinerariilor culturale; 
• Realizarea unor trasee turistice prin care se pot vizita cuiele din sudul ţării; 
• Studiu privind atracţiile turistice şi formele de turism ce se pot practica in 

Oltenia; 
• Studiu privind impactul turismului la dezvoltarea regiunilor din sudul României 

prin valorificarea patrimoniului natural şi cultural existent; 
• Realizarea planului de Încadrare În zonă a Culei'Chioabă Chinţescu 

5. Rezumatul fazei: (maxim 5 pagini) 

Fa2a: 6 din cadrul PN 16.10.07'.01. cuprinde 4 capitole conţinând studii privind 
programele Orizont 2020 şi Orizont-Europa, rolul turismului În dezvoltarea unei 
regiuni, sursele de finanţare pentru sectorul turismului, importanţa amenajărilor 

peisagistice În context patrimonial, dar şi 

Cele 4 capitole se prezintă astfel: 
Capitolul 1. - Planificare strategică, planificare spaţială, programe economice şi 
instrumente de sprijlnire a declzlllo~ prin punerea În aplicare a programului 
Horizon/Europa2020.ISTH2020 

Capitolul 2 - Patrimoniul cultural ş; Itlnerari/le turistice . 

Capitolul 3 - Contribuţia turismului la dezvoltarea regiunilor din sudul României 

prin valorificarea patrimoniului natural şi cultural 

Capitolul 4 - Amenajările peisagistice În context patrimonial 

capitolul 1 - Uniunea Europeană a asigurat finanţare pentru proiecte din 
domeniul cercetării şi inovării} prin programe-cadru stabilite pentru fiecare perioadă 
de programare. Principalul program de finanţare În domeniul cercetării şi inovării 

pentru perioada de programare 2014-2020, care tocmai s-a incheiat, a fost Orizont 
2020. Pentru perioada de programare 2021-2027 a fost creat programul-cadru de 
finanţare Orizont Europa, principalul program actual de finanţare al UE pentru 
cercetare şi inovare. Fiecare dintre aceste programe a fost structurat pe piloni, 
consideraţi priorităţi principale, cu câte un set de obiective specifice. Modificările, 
care reprezintă noutăţi-cheie, apărute În programul Orizont Europa se datorează, În 



mare parte, lecţiilor Învăţate din evaluarea intermediară a programului Orizont 2020. 
Elemente noi În Orizont Europa sunt: Consiliul European pentru Inovare, misiunile, 
politica ştiinţei deschise şi o nouă abordare a parteneriatelor, orientate pe obiective 
mai ambiţioase. Atât programul Orizont 2020 cât şi programul Orizont-Europa includ 
secţiuni potrivite pentru proiecte de cercetare şi inovare În domeniul dezvoltării 
teritoriale, planificare spaţială, dezvoltare urbană şi domenii conexe. În cadrul 
programului Orizont 2020, desfăşurat pe perioada 2014-2020, se regăsesc proiecte 
de dezvoltare urbană, În domeniul dezvoltării teritoriale şi de promovare a 
patrimoniului cultural al Europei. Un exemplu În acest sens este proiectul REPAiR, 
derulat între anii 2016-2020, realizat de un consorţiu coordonat de Universitatea 
Tehnică din Delft (Olanda). În ceea ce priveşte programul Orizont Europa, una dintre 
misiunile iniţiate de Comisia Europeană În cadrul acestuia se numeşte "Oraşele 
neutre şi inteligente din punct de vedere c1imatic". Scopul acestei misiuni este de a 
sprijini oraşele pentru a deveni mai rezistente şi mai inteligente prin împuternicirea 
cetăţenilor În inovaţia socială digitală şi în elaborarea politicilor. În ceea ce priveşte 
planificarea spaţială În România, există un cadru legal care reglementează domeniul 
amenajării teritoriului şi urbanismului, dar care necesită, În prezent, adaptare la 
nevoile şi oportunităţile actuale de dezvoltare ale populaţiei, precum şi la 
perspectivele de creştere economică (Guvernul României, 2021). Oportunităţile de 
finanţare prin Orizont Europa pot aduce un aport substanţial inclusiv pentru 
Îmbunătăţirea cadrului legislativ actual, prin participarea la proiecte de dezvoltare 
teritorială durabilă. 

Capitolul 2 - Pentru Început capitolul abordează câteva aspecte legate 
abordarea teritorialistă a patrimoniului cultural şi a peisajului cultural, prin prisma 
patrimoniului teritorial. Un instrument de revitalizare a zonelor ce deţin elemente de 
patrimoniu este reprezentat de itinerariile culturale, care pot contribui la utilizarea 
acelor elemente teritoriale ce nu au fost Încă va!orificate. Proiectarea itinerariilor 
culturale trebuie să cuprindă un plan integrat care să precizeze paşii ce trebuie 
urmaţi. Au fost prezentate câteva exemple de itinerarii culturale europene care 
datează din secolele trecute, cu accent pe relaţia dintre peisajele culturale şi 

patrimoniul teritorial. Urmând aceste indicaţii, lucrarea continuă cu o primă fază, cea 
analitică, În care, cu ajutorul datelor INSSE şi a hărţilor GIS obţinute s-a realizat o 
descriere a comunei Slivileşti, din mai multe puncte de vedere. Astfel, am folosit 
indicatori ce evidenţiază patrimoniul cultural din judeţ şi localitate, evoluţia 

populaţiei În perioada 2012-2020, locuinţele existente, fondul funciar al comunei, 
numărul salariaţilor şi educaţia. 

Capitolul 3 - Turismul este considerat un fenomen economico-social propriu 
civilizaţiei moderne, puternic ancorat În viaţa societăţii şi, ca atare, aflat Într-o relaţie 
de intercondiţionalitate cu aceasta (Studiu privind dezvoltarea turismului la nivel 
regional 2014). În prezent, în contextul pandemic turismul este sectorul economic cel 
mai afectat, dar În acelaşi timp are dinamica cea mai mare privind creşterea 

economică. De altfel, Consiliul Mondial al Turismului şi Călătoriilor (WTTC) a sugerat 
statelor membre Uniunii Europene Încă din anul 2012 ca acestea să nu perceapă taxe 
de la industria turismului În momente de austeritate şi recunoaşte rolul major al 
turismului în stimularea creşterii economice şi generator cheie de locuri de muncă În 



Uniunea Europeană. La nivel european au existat surse de finanţare pentru sectorul 
turismului prin programele - Programul Operaţional Regional (POR), Axa prioritară 5 
- dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului (Fondul European de Dezvoltare 
Regională - FEDR şi contribuţii la nivel naţional) şi Programul Naţional de Dezvoltare 
Rurală, Axa 3 - calitatea vieţii În zonele rurale şi diversificarea economiei rurale 
(finanţate de Fondul European pentru Agricultură pentru Dezvoltare Rurală - FEADR 
şi contribuţii la nivel naţional). În prezent se conturează tot mai mult ideea cum că 
sectorul turistic are cel mai mare potenţial În vederea creşterii şi dezvoltării unei 
regiuni. Pentru ca o regiunea să rămână o destinaţie turistică durabilă trebuie să-şi 
promoveze elementele caracteristice şi nu numai. În cazul regiunii Oltenia s-a 
constatat că patrimoniul cultural este reprezentativ. Desigur valorificarea acestuia 
din punct de vedere turistic, pentru a putea fi introdus În circuit, presupune 
restaurare, conservare, accesibilitate şi promovare corespunzătoare. În scopul 
valorificării culturale şi turistice a cuielor, au fost propuse 2 trasee turistice conform 
proiectului: Traseul 1 - Cula Budişteanu (Budeasa Mare, AG), Cula Racoviţa (Mioveni, 
AG), Cula VIădescu (VIădeşti, AG), Cula Drugănescu (Retevoieşti, AG), Cula Sultănica 
(Şuici, AG), Conacul Teodor Brătianu (Tigveni, AG), Cula Bujoreanu (Bujoreni, VL), 
Cula Greceanu (Măldăreşti, VL), Cula Duca (Măldăreşti, VL), Cula Zătreanu (Zătreni, 
VL), Construcţii de tip culă (Măciuceni, VL), Cula Gatiţa (Câmpu Mare, DT). Traseul2-
Cula Cartianu (Cartiu, GJ), Cula Cornoiu (Curtişoara, GJ), Cula Tătărăscu (Bumbeşti 
Jiu, GJ), Cula Glogoveanu (Glogova, GJ), Cula Eftimie Ionescu (Runcurel, GJ), Cula 
Tudor Vladimirescu (Cerneţi, MH), Cula Nistor (Cerneţi, MH), Cula Cuţui (Broşteni, 
MH), Cula 1. C. Davani (Larga, GJ), Cula Cioabă-Chintescu (Şiacu, GJ), Cula Crăsnaru 
(Groşerea, GJ), Cula Poenaru (Almăj, DJ), Cula Cernătescu (Cernăteşti, DJ), Cula 
Izvoranu-Geblescu (Brabova, OJ). 

Capitolul 4 - Termenul de "peisaj cultural" cuprinde o diversitate de 
manifestări ale interacţiunii dintre omenire şi mediul său natural. Peisajele culturale 
reflectă adesea tehnici specifice de utilizare durabilă a terenurilor, având În vedere 
caracteristicile şi limitele mediului natural În care sunt stabilite, precum şi o relaţie 
spirituală specifică cu natura. Protecţia peisajelor culturale poate contribui la tehnici 
moderne de utilizare durabilă a terenurilor şi poate menţine sau spori valorile 
naturale din peisaj. Existenţa continuă a formelor tradiţionale de utilizare a 
terenurilor sprijină diversitatea biologică În multe regiuni ale lumii. Protecţia 

peisajeior culturale tradiţionale este, prin urmare, utilă În menţinerea diversităţii 
biologice. Patrimoniul urban este de o importanţă vitală pentru oraşe acum şi În 
viitor. Patrimoniul urban tangibil şi imaterial sunt surse de coeziune socială, factori 
de diversitate şi factori determinanţi ai creativităţii, inovării şi regenerării urbane. 
Cheia Înţelegerii şi gestionării oricărui mediu urban istoric este recunoaşterea 

faptului că oraşul nu este un monument static sau un grup de clădiri, ci supus unor 
forţe dinamice În sferele economice, sociale şi culturale care au modelat-o şi 

continuă să o modeleze. În această documentaţie, vor fi prezentate o serie de studii 
de caz În care sunt prezentate abordările diverse În ceea ce priveşte peisajul cultural. 

6. Rezultate. stadiul realizărII obiectivului fazei. concluzii si propuneri pentru 
continuarea proiectului 



Rezultate ale cercetArii la stadiul actual: 

• Studiu de cercetare privind soluţiile europene referitoare la digitizarea şi la 
elaborarea bazelor de date specifice patrimoniului construit - tipologii, 
elemente, soluţii tehnice; 

• Studiu de documentare privind soluţiile naţionale referitoare la digitizarea şi la 
elaborarea bazelor de date specifice patrimoniului construit cu accent pe situaţia 
cuielor din România; 

• Studiu de cercetare referitor la necesitatea utilizării tehnicilor moderne de 
fotogrammetrie şi a tehnicilor GIS În domeniul patrimoniului construit - soluţii 

tehnice; 
• Studiu de documentare a situaţiei cuielor din România şi identificarea datelor 

necesare pentru realizarea bazei de date naţionale a cuielor; 

• Aplicaţie GIS de marcare pe harta României, În sistem Stereo 70, a tuturor cuielor 
din România; 

• Aplicaţie informatică de prelucrare a datelor aerofotogrametrice În vederea 
obţinerii suportului cartografic al culei Şiacu ; 

• Planuri de Încadrare a culei Şiacu În sit; 
• Participare cu lucrarea "Studiu pilot de evaluare, conservare şi restaurare a culei 

Şiacu" la Salonului Internaţional de Invenţii şi Inovaţii" TRAIAN VUIA" Timişoara, 
ediţia a VII-a; 

~ Participare cu lucrarea ,,15 mlnutes clty report: A method for mapping built 
density and urban amenities in Romanian cities" la Salonului Internaţional de 
Invenţii şi Inovaţii " TRAIAN VUIA" Timişoara, ediţia a VII-a; 

• Participare cu lucrarea "Traseul cuielor - potenţialul turismului cultural in 
regenerarea economică a zonelor rurale "Ia Salonului Internaţional de Invenţii şi 
Inovaţii II TRAIAN VUIA" Timişoara, ediţia a VII-a; 

• Participare cu lucrarea "Sisteme informatice de tip GIS ( raster şi vector) de 
evaluare a accesibilităţii multimodale către staţiunile din România" la Salonului 
Internaţional de Invenţii şi Inovaţii II TRAIAN VUIA" Timişoara, ediţia a VII-a; 

• Participare cu lucrarea "Rolul dotărilor urbane În asigurarea calităţii vieţii urbane 
În zonele rezidenţiale româneşti" la Conferinţa Internaţională de cercetare În 
construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare 
teritorială cu numele "Digitalizarea În urbanism, arhitectură şi construcţii" , 
ediţia a XIX-a. 

Stadiul realizării obiectIvului fazei 
La momentul actual, obiectivul Fazei VI 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 Programele Orizont 2020 şi Orizont Europa, studiu privind 

importanţa itinerariilor culturale, studiu privind atracţiile turistice şi formele de 

turism ce se pot practica În Oltenia, au fost stabilite două trasee turistice prin care se 



pot vizita cuiele din sudul ţării, a fost realizată o broşură privind localizarea cuielor şi 
informaţii despre cuiele selectate, a fost realizat planul de Încadrare În zonă a Culei 

Chioabă Chinţescu. 

Concluzii 
Noul program cadru adoptat de Comisia Europeană pentru următoarea 

perioadă de programareoferă oportunităţi mai mari de finanţare decât programul 
anterior, acesta fiind Îmbunătăţit subdiverse aspecte. Este sporit, deasemenea şi 

potenţialul de finanţare pentru inovarea urbană, prin misiunea dedicată oraşelor 
inteligente şi neutre din punct de vedere climatic. 

Tn ultimii ani peisajul cultural, considerat a fi purtătorul identităţii şi 
patrimoniului, a căpătat un rol central nu numai În agenda europeană, ci şi În 
politicile de planificare locală şi regională. Tn termeni teritoriali, proiectarea 
iţinerariilor culturale necesită luarea În considerare a mai multor scări geografice -
de la nivelul regiunii la cel al unor zone de peisaj. Comuna Slivileşti, din care face 
parte satul Şiacu şi cula Cioabă-Chinţescu, deţine 11 poziţii pe lista LMI, majoritatea 
monumentelor de aici (10) fiind de categoria B (monumente istorice reprezentative 
pentru patrimoniul cultural local). Singura ce face parte din categoria A (de 
importanţă naţională) este cula studiată. 

Propuneri pentru continuarea proiectului 

Metode de amenajare peisagistică a zonelor din vecinătatea zonelor construite 
protejate. Adaptarea În cazul culel Şiacu. Documentaţie tehnică. Realizarea unei 
metodologii de utilizare a celor mai inovative tehnici impreună cu cele traditionale in 
scopul conservării ansamblului studiat. 

Responsabil proiect 

Dr. ~ III Ing. ~o Tache 
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