
 

 
 
 

 
 

 
MOMAr încheie cu succes  prima etapă a proiectului dedicată schimburilor de experiență 

privind  modul de gestionare a patrimoniului natural și cultural 

 

 

 31 iulie încheie oficial prima fază a proiectului MOMAr, finalizând o etapă importantă de trei 

ani de învățare, în care organizațiile partenere și stakeholderii implicati au împărtășit cunoștințe, idei, 

exemple de bună practică, dar și practici eșuate. Această primă fază se încheie cu aprobarea Planurilor 

de Acțiune individuale din cele cinci țări partenere, realízate în urma experiențelor și cunoștințelor 

dobândite prin participarea  la conferințele online sau la vizitele de studiu, reprezentând proiectele de 

viitor ale fiecărui partener, de care vor beneficia zonele rurale ale teritoriilor în ceea ce privește 

gestionarea și conservarea patrimoniului. Aceste acțiuni ambițioase tratează diferite abordări, de la 

identificarea unor spații neconvenționale ca loc de întâlnire pentru persoanele ce activează în domeniul 

patrimoniului, la utilizarea instrumentelor digitale în vederea creșterii gradului de conștientizare și 

promovare a patrimoniului cultural și natural, sau transformarea siturilor de patrimoniu în hub-uri 

culturale, etc.  

Semestrul 6 a reprezentat munca depusă de fiecare partener din cele cinci țări participante la 

proiectul MOMAr - Spania, Republica Cehă, Germania, Țările de Jos și România – pentru elaborarea 

propriului Plan de Acțiune, transformând cunoștințele acumulate în prima fază a proiectului, în acțiuni 

ambițioase și reale, inspirate din exemplele de bună practică prezentate. 

Speoconcertul prezentat de Geoparcul Platoul Mehedinți a fost sursă de inspirație pentru doi 

dintre partenerii proiectului – Guvernul Provinciei Zaragoza și Agenția de Dezvoltare Regională a 

Boemiei de Sud, Republica Cehă - ce au introdus în planurile lor de acțiune acest nou concept care  

 

 



 

 
 
 

 

folosește cadrul natural – Peștera Balta, un spațiu neconvențional, pentru organizarea unor evenimente 

culturale - concerte. 

Proiectul MOMAr a oferit reprezentanților și stakeholderilor din județul Mehedinți 

oportunitatea de a descoperi strategii eficiente de management pentru valorificarea și conservarea 

moștenirii naturale și culturale gestionate de regiunile partenere. Planul de acțiuni al județului prezintă 

două inițiative, prima referindu-se la reabilitarea Palatului Neoclasic Pleșa din comuna Obârșia de 

Cîmp și transformarea sa într-un hub cultural, această acțiune fiind inspirată de gestionarea Palatului 

Luna din Daroca, un studiu de caz prezentat de partenerul spaniol, dar și de exemplul de bună practică  

din Boemia de Sud – Monumentele PrindViață. 

A doua inițiativă a județului Mehedinți are ca scop digitalizarea patrimoniului Muzeului Regiunii 

Porților de Fier, inspirată de orașul roman Los Bañales din Zaragoza care folosește o abordare 

inovativă prin soluții digitale pentru conservarea și promovarea patrimoniului cultural.  

Noutăți despre MOMAr sunt încarcate regulat pe site-ul proiectului https://projects2014-

2020.interregeurope.eu/momar/ , dar și pe Twitter! Rămâneți aproape! 

 

  
Despre MOMAR: 

“MOMAr - Models of Management for Singular Rural Heritage“ este un proiect finanțat de  Uniunea Europeană în cadrul Programului Interreg Europe.  

MOMAr inseamnă furnizarea unei gândiri strategice pentru utilizarea resurselor culturale și naturale, alăturând toți actorii implicați în managementul 

resurselor și creând modele de dezvoltare economică și socială sustenabile, favorizând astfel identitatea zonelor rurale fără  a copia sau a transfera modele 

din alte medii, ci adaptându-le teritorial. 

Proiectul evidențiază existența unor teritorii cu probleme - depopularea, îmbătrânirea populaţiei, neutilizarea resurselor - a căror identitate este totuși 

marcată de un patrimoniu bogat, excepțional, în unele cazuri chiar patrimoniu UNESCO, și ale căror entități de management fie nu au finalizat definirea 

modelelor de acțiune din punct de vedere cultural și al resurselor naturale, fie modelele împrumutate nu corespund realității  teritoriale. 

 

Vizitați-ne: www.interregeurope.eu/momar  

                   http:// twitter.com/momarinterreg  

                   http://www.facebook.com/momarinterreg/   

                   http://www.instagram.com/momarinterreg/  

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/momar/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/momar/
http://www.interregeurope.eu/momar
http://www.facebook.com/momarinterreg/
http://www.instagram.com/momarinterreg/

