
Introduction	
Rural	heritage	definition	encompassed,	not	far	
ago,	the	built	environment	associated	with	
agriculture	activities.	Only	recent,	it	was	assigned	
a	wider	perspective	that	include	both	tangible	and	
intangible		elements	reflecting	the	relation	
between	landscape	and	humans	communities	
with	their	specific	habitudes,	values	and	
traditions.	The	new	approaches	on	the	cultural	
heritage	does	not	consider	an	object	in	itself		as	
heritage,	but	as	part	of	an	assembly	of	elements	
expressing	an	identity.		
Since	rural	areas	occupy		almost		80%	of	the	
European	territory	covering		more	than	32%		of	
the	continent	population1	and	the	phenomenon	
has	a	global	scale,	the	protection	of	rural	heritage	
areas	requires	a	regional	and	cross-border	
cooperation.	The	local	actions	must	take	into	
consideration	a	global	responsibility	for	cultural	
heritage's	future.	The	reports	of	
Intergovernmental	Panel	for	Climate	Change	
forecast	a	multiple	stresses	and	systemic	failures	
caused	by	climatic	changes	that	in	Europe2	will	
affect	physical	and	biological	systems	in	next	35	
years.	
Although	the	rural	architectural	tradition	has	
specific	features,	individual	identities,	all	these	
local,	regional	and	national	variations		maintain	a	
European	character,	a	shared	original	past.	
Furthermore,	the	accelerated	abandon	of	rural	
areas	is	a	critical	parameter		in	the	increasing	
rural	heritage	degradation.	A	common	goal	is	to	
increase	the	rural	heritage	resilience	to	
accelerated	climate	change	and	fire	hazards	in	
order	to	preserve	the	integrity	of	existing	rural	
heritage	buildings.	

Challenges	
The	demographic	growth		and	the	ethnic	mixture	
involving	the	phenomenon	of	replacing	a	local	
cultural	model	with	a	radical	different	one	leads	
to	the	loss	of	both	local	traditions	and	
understanding	the	type	of	logic	of	the	traditional	
village	functionality.	This	phenomenon	is	
recurrent	in	many	European	villages.	As	the	urban	
population	prognosis	speaks	about	an	alarming	
increase	of	urban	inhabitants	the	issue	of	rural	
must	be	arisen.			As	the	environment	fatigue	due	
to	climate	change,	along	with	the	consequences	of	
the	abandonment	become	more	frequent	and	
severe,	the	ability	of	the	rural	communities	to	
preserve	their	heritage	is	likely	to	face	significant	
irreparable	changes.		
The	most	dangerous	consequence	of	the	
abandonment	and	population	migration		is	the	
degradation	of	the	built	heritage.	In	Eastern	
Europe,	the	public	property	of	the	monuments	
often		leads	to	inappropriate	use,	internal		
damages	and,	sometimes,	complete	dwindling.	
(Fig.	1)	
At	the	EU	level,	The	Council	of	Europe	started	in	
2000	a	successful	campaign,	“Europe,	a	common	
heritage”,	to	promote	natural	and	cultural	
heritage.	But	the	most	important	idea	supported	
by	this	program	was	the	need	to	form	a		network		
between		local,	regional	and	European	
stakeholders	to	make	fast	steps	forward.		
Understanding	that	present	situation	requires	
collaboration	and	connection	between	similar	
regions	of	the	European	territory	is	the	
fundamental	step.	However,	this	dialogue	poses	a	
prior	condition:	a	precise	diagnosis	of	the	local	
situation.	Collecting	this	information	will	later	
serve	to	find	and	compare	strategies	applied		in	
other	countries	or	regions	in	similar	situations.	
Some	European	countries	such	as	Switzerland,	

France,	Germany	or	Hungary,		have	good	practice	
background	in	rural	heritage	field.	This	type	of	
research	will	be	not	only	used	to	improve	the	
design	of	local	policies	and	projects,	but	will	also	
be	a	potential	model,	towards	other	international	
regions	where	there	is	a	possibility	that	such	
know-how	could	be	used.	
Fire	can	have	both	direct	and	indirect	actions	
against	cultural	heritage.	Due	to	prevailing	
materials	in		rural	areas,	the	scale	of	the	
phenomenon	concern	buildings	as	well	as	
extensive	cultural	landscapes.		The	primary	
impact	consist		in	destruction	of	buildings	
elements	and	objects,	combustion	of	interior	
finishes	and	furniture.	Stovel	(1998)		see	the	fire	
mitigation	as	a	common	ground	for	fire	
prevention	authorities	and	cultural	heritage	
responsible.	Effective	fire	mitigation	include	
strategies		concerning	risk	reduction,	resilience	
strengthening	or	fire	detection	and	monitoring	
instruments.	On	cultural	heritage	these	strategies	
require	additional	inventory	and	mapping	
programs	indicating	critical	areas	and	priorities	in	
case	of	intervention.	Moreover,	the	necessity	of	
clear	responsibilities	and	procedures	is	vital	to	
minimize	the	impact.	
  
Possible	measures		
Generally,	the	literature	in	the	field	of	cultural	
heritage	risk	management	identifies	the	need	for	
assessment	of	the	value	of	cultural	monuments	as	
well	as	the	need	for	risk	assessment	in	order	to	
increase	the	protection	of	these	highly	vulnerable	
assets.	However	it	is	also	pointed	out	that,	cultural	
heritage	has	not	been	treated	as	a	priority	when	it	
comes	to	disaster	mitigation	and	therefore	not	
enough	research	has	gone	into	this.		Even	though	
there	are	risk	assessment	tools	available,	few,	
been	specifically	crafted	for	cultural	heritage.		
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Fig. 1 - Curtisoara manor, Olt, Romania.
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Risk	management	deals	with	three	fundamental	
processes:	identification,	assessment	and	
prioritization	of	risks	(Ball,	2008).	The	first	action	
in	this	sequence	is	to	establish	criteria	and	
indicators	by	researching	the	existing	instruments	
and	analyze	similar	situations.		
The	expected		impact	can	be	grouped	in	medium	
term	and	long	term	effects.	Medium	term	
objectives	usually	refer	to	educating	and	correctly	
informing	the	community	and	general	public	in	
cultural	heritage	(built,	museums,	immaterial	-	
local	folk	traditions),	identifying	rural	vulnerable	
areas	considering	the	existing	cultural	heritage,	
understand	the	multicultural	dimension	of	
traditional	village	structure,	improve	the	quality	
of	online	information	about	maintaining	cultural	
ensemble	by	facilitating	access	to	science-based	
information,	dissemination	of	information	on	
cultural	heritage	values	at	national	and	
international	level	or	establishment	of	a	best	
practice	that	can	be	adopted	by	other	cultural	
operators.	Long	term	scenarios	consider:	
ensuring	the	continuity	of	local	traditions	and	the	
built	heritage,	opening	up	new	research	horizons	
and	improve	the	field	study	related	to	the	
behavior	of	traditional	materials	to	climate	
change,	contribution	to	the	affirmation	of	the	
continuity	and	strengthening	local	communities	
identity,	socio-cultural	rhythm	amplification	area	
by	communicating	the	values	and	potential	of	
cultural	heritage	and	its	significant	debate,	
increasing	interest	to	rural	cultural	heritage	on	a	
national	and	regional	level,	development	of	new	
methods	and	means	of	education	on	cultural	
heritage	(built	and	immaterial).	

The	concept	of	"life	heritage"	is	a	recent	possible	
response	that	supports	the	idea	that	inhabitants	
are	the	essential	vector	in	the	evolution	of	the	
environment.	"Life	heritage"	links	the	heritage	
with	nowadays	society	expectation	as	a	
sustainable	organism.	Not	only	that	heritage	
becomes	an	engine	in	local	and	regional	
development	but	it	involves	the	users	in	
improving	their	living	conditions	as	well.	A	new	
relationship	between	the	heritage	and	its	keeper	
comes	forward,	based	not	only	on	proximity	but	
also	on	knowledge,	understanding	and	action.	
Educating	and	involving	the	community	will	lead	
to	respect	and	understanding	for	the	initial	
cultural	integrity	of	these	sites,	which	is	the	best	
method	for	preserving	in	situ	its	cultural	value	
and	material/physical	artifacts.	Strengthening	
small-scale	communities	to	adapt	to	environment	
change	by	involving	them	in	discussions	about	
what	adaptation	measures	is	needed	in	order	to	
protect	cultural	and	built	heritage	while	having	a	
positive	impact	in	mitigating	future	risks.	
Community	capacity	building	tools	not	only	will	
help	diagnose	the	weaknesses	of	the	site	
buildings,	but	will	also	represent	an	effective	
system	to	improve	risk	management	and	to	assure	
immediate	solutions	for	the	community	leaders	in	
case	of	both	fire	hazards	and	long-term	climate	
changes	consequences.	

Romanian	case	
According	to	Romanian	Statistical	Yearbook3		the	
total	number	of	houses	in	Romania	reached	in	
2008	a	total	of	317.833.557	out	of	which	45,6%	
were	situated	in	rural	areas.	Depending	on	the	
geographic	area	where	they	are	located	the	

houses	use	wood,	adobe	or	stone	as	the	main	
material	of	construction.		Unlike	urban	cases,		in	
rural	areas	the	danger	of	fire	has	several	favorable	
circumstances:	use	of	combustible	building	
materials,		construction	of	annex	building	without	
complying	with	safety	distances,	the	existence	of	
large	reserves	of	combustible	material	for	heating,	
burning	of	vegetal	residues	and	garbage	from	
households,	ignore	chimney	maintenance,	
defective	or	improvised		heating	systems,	the	
presence	of	large	amounts	of	animal	forage,	use	of	
fire	indoors,	etc.	Romanian	General	Inspectorate	
for	Emergency	Situations	showed	in	2013	that	4%	
of	the	emergency	situation	were	cause	by	fire	
while	2%	were	determined	by	vegetation	ignition.		
Another	phenomenon	widespread	in	Romanian	
villages	is	the	decrease	of	population	inhabiting	
the	settlement.	According	to	INSSE	statistic,	in	
Romania,	the	migration	phenomenon	from	rural	
to	urban	areas	has	slowly	increased	from	2007	to	
2010,	from	118237	in	2007	to	133052	in	2010	
and	surpasses	the	inverse	dynamics,	from		urban	
to	rural.	Furthermore,	Eurostat	statistics	place	
Romania	in	the	top	list	of	citizens	that	acquire	
other	citizenship	while	the	countries	with	the	
higher	immigration	rate	are	UK,	Germany,	Italy	
and	France.	Committee	of	Ministers	
recommendation	to	member	states	on	the	
protection	of	the	rural	architectural	heritage	
should	be	preponderantly	considered	in	areas	
affected	by	the	substantial	economic	and	social	
changes.	
Amid	these	social	and	environmental	changes,	
Romanian	organizations		must	prioritize	rural	
heritage	considering	to	increase	its	resilience	to	
hazards	and	climatic	changes	while	preserving	
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Fig. 2 - Mosna Village - Romania.

Fig. 3 - Traditional house - Mosna Village (Romania).



the	integrity	of	existing	rural	heritage	buildings.	
In	Romanian	case,	this	goals	must	be	followed	by	
measures	to	reduce	the	abandon	of	rural	areas,	
with	huge	influence	in	accelerating	rural	heritage	
degradation.	In	the	particular	scenario	of	fire	
hazard,	a	sustainable	and	durable	solution		is	a	
community	based	intervention	on	surrounding	
patrimony	emergent	problems	induces	by	
climatic	changes		effects	or	accidental	
happenings	.	Concerns	and	initiatives	about	
training	and	raising	awareness	of	the	values	of	the	
rural	heritage	in		all	its	aspects	and	promote	
knowledge	of	traditional	techniques	and	material	
have	already	started.	But	extending	this	type	of	
isolated	cases	to	extensive	programmes	of	rural	
population	training,	facilitates	people	
understanding	of	a	cultural	heritage		showing	
them	that	it	is	an	integral	part	of	their	identity,	
part	of	a	collective	memory	that	should	be	
conserved	for	future	generations.	This	process	is	
necessary	because,	in	most	cases,	the	built	
heritage	is	no	longer	user	by	the	population	who	
generated	it.	Train	rural	populations	to	decide	
what	is	to	be	done	with	specific		proceeds	that	
consider	the	enhancement	of	their	heritage	and	
allow	them	to	reap	the	benefits	of	this	situation.	
Moreover,	this	connects	the	heritage	to	its	keepers	
promoting	a	relation	based	on	proximity.	Another	
important	aspect	for	a	successful	result	is	the	
relation	between	community	and	specialize	
emergency	intervention	institutions.		Local	
authorities	should	keep	a	record	of	protection	
related	activities	and	to	constantly	evaluate	the		
efficiency	of	the	strategy.	
The	program	“Europe,	a	common	heritage”	has	
impel	institutions	to	create	“rural	heritage	
observation	guides”	that	involves	both	
institutions	and	local	actions.	Its	idea	to	develop	
diagnose	and	first	aid	instruments	in	dealing	with	
hazard	problems	in	rural	areas	has	created	a	
background	for	local	stakeholders.	

Conclusion	
Communities	and	stakeholders		must	be	proactive	
and	make	a	specific	choice	of	preventing	or	
intervening	enabling	intercorrelated	layers	of	
action	from	local	to	global	levels	and	reducing	
economical	pressure	for	cultural	heritage	
preservation	by	acting	preemptive	rather	than	
post	factum.	The	type	of	approach	is	expected	to	
proactively	target	the	needs	and	requirements	of	
users,	such	as	decision	makers	at	local,	regional,	
national	and	international	level	responsible	for	
disaster	mitigation	and	safeguarding	of	cultural	
heritage	assets.	
It	is	generally	accepted	that	more	sustainable	and	
effective	safeguarding	and	management	of	
European	cultural	heritage	need	to	be	developed.		
This	aim	requires	reliable,	predictive	and	cost	
effective	maintenance,	risk	management	
improvement,	diagnosis,	treatment	and	a	better	
understanding	of	the	historical	and	technological	
context	of	heritage	materials	and	objects.	We	have	
to	imagine	more	effective	advices	and	inputs	to	
restoration,	adjusting	policies	of	government	
organizations	while	promoting	improved	
practices	for	the	guardians	of	cultural	heritage	
assets.		A	reduced	fragmentation	in	this	sector	
through	increases	collaboration	and	cooperation,	
fostering	of	an	interdisciplinary	approach.	
The	monitoring	process,	as	a	permanent	
eyewitness,	can	help	stakeholders	to	make	a	
specific	choice	of	preventing	or	intervening	,	while	
enhancing	the	community’s	knowledge,	resilience	
mechanism	and	means	in	preserving	Europe`s	
historical	background.  

NOTES	
1. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/

index.php/Urban-rural_typology	
2. http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/	
3. http://www.igsu.ro/documente/analize_statistice/

studiu2010.pdf	
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ATENUAREA	EFECTELOR	SCHIMBĂRILOR	CLIMATICE	ȘI	
IMPACTULUI	INCENDIILOR	ASUPRA	PATRIMONIULUI	
CULTURAL	RURAL	

Introducere	
Definiția	patrimoniului	rural	se	referea,	până	nu	demult,	
la	întreg	mediul	construit	rural	asociat	cu		defășurarea	
unor	activități	agricole.	Abia	recent,	această	accepțiune	a	
fost	nuanțată	înglobând	și	elemente	tangibile	sau	
intangibile	ce	vizează	relația	între	peisaj	și	comunități	
umane	cu	obiceiuri,	valori	și	tradiții	proprii.	Noua	
perspectivă	asupra	patrimoniului	cultura	depășește	sfera	
obiectului	ca	parimoniu,	considerându-l	parte	a	unui	
ansamblu	de	elemente	ce	prefigurează	o	identitate.		
În	Europa,	zonele	rurale	extinse	ocupă	aproape	80%	din	
teritoriu	și	conțin	32%	din	populația	continentului1	
conturează	un	fenomen	la	o	scara	amplă	ale	cărui	
părobleme	legate	de	patrimoniu	implică	un	răspuns	bazat	
pe	cooperare	internațională	și	regională.	Acțiunile	locale	
trebuie	să	ia	în	considerare	o	responsabilitate	globală	
pentru	viitorul	patrimoniului	cultural.	Rapoartele	
Grupului	Interguvernamental	pentru	Schimbările	
Climatice	prognozează	multiple	și	sistemice	eșecuri	
provocate	de	schimbările	climatice,	care	în	Europa2	vor	
afecta	sistemele	fizice	și	biologice	în	următorii	35	de	ani.	
Deși	tradiția	arhitecturală	în	mediul	rural		are	
caracteristici	specifice	și	identități	proprii,	toate	variațiile	
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locale,	regionale	și	naționale	dau	seamă	de	un	caracter	
european,	de	un	trecut	comun.	Mai	mult	decât	atât,	
abandonarea	accelerată	a	zonelor	rurale	este	un	
parametru	critic	în	accentuarea	degradării	patrimoniului	
rural.	Un	obiectiv	comun	este	acela	de	a	spori	reziliența	
patrimoniului	rural	la	pericole	accelerate	ce	vizează	
schimbările	climatice	și	hazarduri,	cu	scopul	de	a	păstra	
integritatea	clădirilor	existente	valoroase.	
	 		 	
Provocări	
Creșterea	demografică	și	mixitatea	etnică	generează	
procesul	de	înlocuire	a	unui	model	cultural	local,	cu	unul	
radical	diferit,	ce	duce	la	pierderea	tradițiilor	și	
denaturarea	înțelegerii	tipului	de	logică	a	funcționării	
satului	tradițional.	Acest	fenomen	este	recurent	în	multe	
sate	europene.	În	condițiile	în	care	prognoza	referitoare	
la	populația	urbană	vorbește	despre	o	creștere	alarmantă	
a	numărului	de	locuitori	din	mediul	urban,	problema	
satelor	devine	îngrijorătoare.	Pe	masură	ce	schimbărilor	
climatice	devin	ireversibile	iar	consecințele	abandonului	
populației	devin	mai	frecvente	și	mai	severe,	capacitatea	
comunităților	rurale	de	a	conserva	patrimoniul		este	
diminuată	semnificativ.	
Consecința	cea	mai	periculoasă	a	abandonului	și	
migrației	populației	este	degradarea	patrimoniului	
construit.	În	Europa	de	Est,	proprietatea	publică	a	
monumentelor	duce,	de	multe	ori,	la	o	utilizare	
necorespunzătoare	a	acestuia	ce	determină	deteriorări	
interne	și,	uneori,	degradarea	completă	a	monumentelor.	
(Fig.1)	
La	nivelul	UE,	Consiliul	Europei	a	început	în	2000	o	
campanie	de	succes,	"Europa,	un	patrimoniu	comun",	
pentru	a	promova	patrimoniul	natural	și	cultural.	Dar,	
cea	mai	importantă	idee	susținută	de	acest	program	a	
fost	necesitatea	de	a	forma	o	rețea	între	actorii	locali,	
regionali	și	europeni	pentru	a	face	pași	rapizi	înainte.	O	
etapa	fundamentală	este	înțelegerea	că	situația	actuală	
necesită	o	colaborare	și	relaționare	între	regiuni	similare	
ale	teritoriului	european.	Cu	toate	acestea,	acest	dialog	
implică	o	condiție	prealabilă:	un	diagnostic	precis	a	
situației	locale.	Colectarea	acestor	informații	poate	servi,	
mai	târziu,	la	compararea	unor	strategii	aplicate	în	alte	
țări	sau	regiuni	care	se	confruntă	cu	situații	similare.	
Anumite	țări	europene,	cum	ar	fi	Elveția,	Franța,	
Germania	sau	Ungaria,	au	o	reputație	de	bune	practici	în	
domeniul	patrimoniului	rural.	Cercetarea		extinsă	în	acest	
domeniu	nu	va	fi	folosită	numai	pentru	a	îmbunătăți	
politicile	și	proiectele	locale,	ci	va	putea	fi,	un	model,	
pentru	alte	zone	ale	globului,	unde	un	astfel	de	know-how		
s-ar	dovedi	util.	
Focul	poate	avea	acțiuni	directe	și	indirecte	asupra	
patrimoniului	cultural.	Materiale	predominante	în	zonele	
rurale	determină	o	amploare	a	fenomenului	ce	cuprinde	
clădirile	și	peisaje	culturale	extinse.	Impactul	primar	
constă		în	distrugerea	elementelor	constructive,	de	
compartimentare	sau	închidere	precum	și		finisaje	
interioare	sau	obiecte	de	mobilier.	Stovel	(1998),	vede	în	
lupta	împotriva	dezastrelor	provocate	de	foc	un	câmp	de	
interese	comune	pentru	autoritățile	responsabile	cu	
prevenirea	incendiilor	și	instituțiile	orientate	către	
patrimoniul	cultural.	Prevenirea	efectivă	a	incendiilor	
include	strategii	în	ceea	ce	privește	reducerea	riscului,	
consolidarea	rezilienței	și	perfecționarea	instrumentelor	
pentru	detecția	și	monitorizarea	incendiilor.	Cu	privire	la	
patrimoniul	cultural,	aceste	strategii	necesită	programe	
de	inventariere	și	de	cartografiere	suplimentare,	care	
indică	zonele	critice	și	prioritățile	în	caz	de	intervenție.	În	
plus,	necesitatea	unor	responsabilități	și	proceduri	clare,	
este	vitală	pentru	a	minimiza	impactul.	
	 	
Măsuri	posibile	
În	general,	literatura	de	specialitate	în	domeniul		
managementului	riscului	la	care	este	supus	patrimoniului	
cultural,	identifică	nevoia	de	evaluare	a	valorii	
monumentelor	culturale,	precum	și	necesitatea	unei	
evaluări	a	riscurilor,	cu	scopul	de	a	crește	protecția	
acestor	categorii	vulnerabile.	Cu	toate	acestea,	
patrimoniul	cultural	nu	a	fost	tratat	ca	o	prioritate	în	
ceea	ce	privește	atenuarea	efectelor	dezastrelor	și,	prin	

urmare,	nu	este	un	domeniu	cercetat	suficient.	Chiar	dacă	
există	instrumente	disponibile	de	evaluare	a	riscurilor,	
puține	se	adresează	patrimoniului	cultural.	
Managementul	riscului	presupune	trei	procese	
fundamentale:	identificarea,	evaluarea	și	prioritizarea	
riscurilor	(Ball,	2008).	Prima	acțiune	în	această	secvență	
presupune	stabilirea	unor	criterii	și	indicatori	prin	
cercetarea	instrumentelor	existente	și	analizarea	unor	
situații	similare.	
Impactul	poate	fi	grupat	în	efecte	pe	termen	mediu	și	
lung.	Obiectivele	pe	termen	mediu	se	referă,	de	obicei	la:	
educarea	și	informarea	corectă	a	comunității	și	a	
publicului	larg	în	probleme	ce	țin	de	patrimoniul	cultural	
(construit,	muzee,	imaterial	-	tradiții	populare	locale),	
identificarea	zonelor	rurale	vulnerabile,	luând	în	
considerare	patrimoniul	cultural	existent,	înțelegea	
dimensiunii	multiculturale	a	satului	tradițional,	
îmbunătățirea	calității	informării	on-line	și	facilitarea	
accesului	la	informații	științifice,	diseminarea	
informațiilor	privind	valorile	de	patrimoniu	cultural	la	
nivel	național		și	internațional	și	stabilirea	unor	bune	
practici	care	pot	fi	adoptate	de	către	alți	operatori	
culturali.	Scenariile	pe	termen	lung	iau	în	considerare:	
asigurarea	continuității	tradițiilor	locale	și	a	
patrimoniului	construit,	deschiderea	unor		noi	orizonturi	
de	cercetare,	îmbunătățirea	studiilor	legate	de	
comportamentul	materialelor	tradiționale	la	schimbările	
climatice,	contribuția	la	afirmarea	continuității	și	
consolidarea	identității	comunităților	locale,	amplificarea	
comunicării	valorilor	și	a	potențialului	patrimoniului	
cultural,	creșterea	interesului	pentru	patrimoniul	cultural	
rural	la	nivel	național	și	regional,	dezvoltarea	unor	noi	
metode	și	mijloace	de	educație	privind	patrimoniul	
cultural	(construit	și	imaterial).	
Conceptul	de	"patrimoniu	trăit"	este	un	posibil	răspuns,	
care	susține	ideea	că	locuitorii	sunt	vectorul	esențial	în	
evoluția	mediului.	"Patrimoniul	trăit"	leagă	într-un	
organism	durabil	conceptul	de	patrimoniu	cu	așteptările	
societății	actuale.	Nu	numai	că	patrimoniul	devine	un	
motor	în	dezvoltarea	locală	și	regională,	dar	implică	
utilizatorii	în	îmbunătățirea	propriilor	condițiilor	de	
viață.	O	nouă	relație	începe	să	se	contureze	între	
patrimoniu	și	adminitratorul	său,	bazată	nu	numai	pe	
proximitate,	ci	și	pe	cunoaștere,	înțelegere	și	acțiune.	
Educarea	și	implicarea	comunității	promovează	respect	și	
înțelegere	față	de	integritatea	culturală	inițială	a	acestor	
situri	și	devine	cea	mai	bună	metodă	de	conservare	in	situ	
a	valorii	culturale	și	materiale.	Consolidarea	reacției	
comunităților	de	mici	dimensiuni	de	adaptare	la	
schimbările	de	mediu	poate	începe	prin	implicarea	lor	în	
discuțiile	cu	privire	la	măsurile	necesare	pentru	a	proteja	
patrimoniul	cultural	și	construit	ce	pot	avea,	în	același	
timp,	un	impact	pozitiv	în	atenuarea	riscurilor	viitoare.	
Instrumentele	de	consolidare	a	capacității	comunitare	nu	
numai	că	pot	ajuta	la	diagnosticarea	punctelor	slabe,	ci	
poate	constitui	un	sistem	eficient	de	îmbunătățire	a	
gestionării	riscurilor	prin	asigurarea	unor	soluții	
imediate	pentru	liderii	comunității	în	cazul	intervenției	
asupra	incendiilor	sau	în	vederea	diminuării	efectelor	
schimbărilor	climatice.	

Studiu	de	caz	-Romania	
În	conformitate	cu	Anuarul	Statistic	al	României3,	
numărul	total	de	case	din	România	a	atins	în	2008	un	
total	de	317.833.557	din	care	45,6%	sunt	situate	în	zonele	
rurale.	În	funcție	de	zona	geografică	în	care	se	află	casele	
folosesc	lemn,	chirpici	sau	piatra	ca	material	principal	de	
construcție.	Spre	deosebire	de	cazuri	din	mediul	urban,	în	
zonele	rurale,	pericolul	de	incendiu	are	mai	multe	
circumstanțe	favorabile:	utilizarea	materialelor	de	
construcție	combustibile,	construcția	de	clădiri	anexe	fără	
respectarea	distanțelor	de	siguranță,	existența	unor	mari	
rezerve	de	material	combustibil	pentru	încălzire,	arderea	
resturilor	vegetale	și	a	gunoiului	din	gospodării,	
ignorarea	întreținerii	coșurilor	de	fum,	sisteme	de	
încălzire	defecte	sau	improvizate,	prezența	unor	cantități	
mari	de	furaje	pentru	animale,	utilizarea	focului	în	
interior,	etc.	Inspectoratul	Român	pentru	Situații	de	

Urgenţă	a	arătat	că,	în	2013,	4%	din	situațiile	de	urgență	
au	fost	cauzate	de	foc,	în	timp	ce	2	%	au	fost	determinate	
prin	aprinderea	vegetației.	
Un	alt	fenomen	răspândit	în	satele	românești	este	
scăderea	populației	în	rândul	așezărilor	rurale.	În	
conformitate	cu	statisticile	INSSE,	în	România,	fenomenul	
migrației	din	mediul	rurale	în	zonele	urbane	a	crescut	
lent,	între	2007	-	2010,	de	la	118237	în	2007	la	133052	în	
2010	și	depășește	dinamica	inversă,	din	mediul	urban	la	
cel	rural.	Mai	mult	decât	atât,	statisticile	Eurostat	
plasează	România	pe	poziții	fruntașe	în	privința	
persoanelor	care	dobândesc	altă	cetățenie,	în	timp	ce	
țările	cu	rata	de	imigrare	mai	mare	sunt	Marea	Britanie,	
Germania,	Italia	și	Franța.	Recomandarea	Comitetului	de	
Miniștri	către	statele	membre	privind	protecția	
patrimoniului	arhitectural	rural	ar	trebui	să	fie	luate	în	
considerare	mai	ales	în	zonele	afectate	de	schimbări	
economice	și	sociale	substanțiale.	 	
Pe	fondul	acestor	schimbări	sociale	și	de	mediu,	
organizațiile	românești	trebuie	să	acorde	prioritate	
patrimoniului	rural	luând	în	considerare	creșterea	
rezistența	la	pericole	și	schimbări	climatice	menținând	în	
același	timp	integritatea	clădirilor	existente.	În	cazul	
României,	aceste	obiective	trebuie	să	fie	urmate	de	măsuri	
pentru	a	reduce	abandonul	zonelor	rurale,	cu	o	influență	
foarte	mare	în	accelerarea	degradării	patrimoniului	
rural.	În	scenariul	particular	a	unei	situații	de	incendiu,	o	
soluție	durabilă	este	o	intervenție	bazată	pe	comunitate,	
familiară	cu	problemele	emergente	ale	patrimoniului	
induse	de	efectele	schimbărilor	climatice	sau	de	
întâmplări	accidentale.	Preocupări	și	inițiative	cu	privire	
la	formarea	și	creșterea	gradului	de	conștientizare	a	
valorilor	patrimoniului	rural	și	la	promovarea	tehnicilor	
și	materialelor	tradiționale	au	început	timid.	Dar,	
extinderea	acestui	tip	de	caz	izolat,	la	ample	programe	de	
instruire	a	populației	din	mediul	rural,	facilitează	
înțelegerea	patrimoniu	cultural	ca	parte	integrantă	a	
identității	lor,	ca	parte	a	unei	memorii	colective,	care	ar	
trebui	să	fie	conservată	pentru	generațiile	viitoare.	Acest	
proces	este	necesar	deoarece,	în	cele	mai	multe	cazuri,	
patrimoniul	construit	este	folosit	de	alți	utilizatori	decât	
populația	care	l-a	generat.	A	pregăti	populația	rurală	
pentru	a	decide	ce	trebuie	făcut	cu	mijloace	specifice,	
înseamnă	a-i	încuraja	să	conștientizeze	beneficiile	
propriilor	acțiuni.	Mai	mult	decât	atât,	acest	lucru	leagă	
patrimoniul	cu	deținătorilor	săi	și	promovează	o	relație	
bazată	pe	proximitate.	Un	alt	aspect	important	pentru	un	
rezultat	de	succes	este	îmbunătățirea	relației	dintre	
comunitate	și	instituțiile	specializate	de	intervenție	în	caz	
de	urgență.	În	plus,	autoritățile	locale	ar	trebui	să	țină	o	
evidență	a	activităților	legate	de	protecție	și	evaluând	în	
mod	constant	eficiența	strategiilor	puse	în	aplicare.	
Programul	"Europa,	un	patrimoniu	comun"	
impulsionează	instituțiile	să	elaboreze	"ghiduri	de	
observare	a	patrimoniului	rural",	care	implică	deopotrivă	
eforturi	instituționale	și	locale.	Ideea	de	a	dezvolta	
instrumente	de	prim	ajutor	în	diagnoză	și	intervenție	
pentru	zonele	rurale,	a	creat	un	cadru	important	pentru	
inițiative	locale.	

Concluzii	
Comunitățile	și	părțile	interesate	trebuie	să	fie	proactive	
și	să	facă	o	alegere	specifică	de	prevenire	sau	intervenție,	
corelând	niveluri	de	acțiune	locale	și	globale,	reducând	
astfel	presiunea	economică	pentru	conservarea	
patrimoniului	cultural	printr-un	comportament	preventiv,	
mai	degrabă	decât	factum	post.	Tipul	de	abordare	ar	
trebui	să	vizeze	nevoile	și	cerințele	utilizatorilor,	dar	și	
factorii	de	decizie	la	nivel	local,	regional,	național	și	
internațional	responsabili	pentru	atenuarea	efectelor	
dezastrelor	și	protejarea	bunurilor	aparținând	
patrimoniu	cultural.	
Este	general	acceptat	faptul	că	protejarea	și	gestionarea	
patrimoniului	cultural	european	are	nevoie	de	mijloce	
durabile	și	eficiente.	Acest	obiectiv	necesită	o	strategie	
bazata	pe	fiabilitate,	predictibilitate,	eficientizare	
costurilor,	îmbunătățirea	managementului	riscului,	
diagnostic,	tratament	și	o	mai	bună	înțelegere	a	
contextului	istoric	și	tehnologic	al	materialelor	și	
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obiectelor	ce	țin	de	patrimoniu.	Trebuie	să	imaginăm	noi	
căi	adecvate	și	eficiente	în	restaurare,	să	ajustăm	
politicile	organizațiilor	guvernamentale	promovând,	în	
același	timp,	practici	perfecționate	care	să	ajute	la	
negocierea	patrimoniu	cultural.	O	fragmentare	redusă	în	
acest	sector	crește	colaborarea	și	cooperarea	și	
promovează	abordări	interdisciplinare.	
Procesul	de	monitorizare,	ca	martor	permanent	al	
situației	reale,	poate	ajuta	factorii	interesati	în	luarea	
unei	decizii	privid	prevenția	sau	intervenția,	consolidând	
în	același	timp	cunoștințe,	dezvoltând	mecanisme	de	
reziliență	și	mijloace	ce	dau	seama	de	evoluția	istorică	a	
continentului	european.			

NOTES	
1. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/

index.php/Urban-rural_typology	
2. http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/	
3. http://www.igsu.ro/documente/analize_statistice/

studiu2010.pdf	
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