Registrul Urbaniștilor din România (RUR) -Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest (BTRDV) a acordat o DIPLOMĂ de
EXCELENȚĂ în domeniul REGENERĂRII PATRIMONIULUI RURAL prin INIȚIATIVE MULTIDISCIPLINARE, Asociației Peisagiștilor din
România, AsoP, Filiala Teritorială Vest, pentru abordarea participativă la proiectul ”Biserici Înlemnite din Banat” ce a început
acum 7 ani cu restaurarea bisericii de lemn din satul Crivina de Sus, jud Timiș, monument istoric clasa A, operațiune finalizată în
2019.12. Proiectul a fost necesar pentru reintegrarea unui obiect de patrimoniu în peisajul cultural al vieții cotidiene dintr-o
comunitate locală rurală.

Deciziei BTRDV este justificată de finalizarea proiectului mai sus amintit ce s-a bazat pe o cooperarea participativă între diferiți
actori/grupuri, nu numai restauratori, arhitecți, sociologi, teologi, antropologi, ingineri, pictori, etc. dar și oameni ai locului,
toți eroi ai unui gest remarcabil de cultură comunitară rurală.
Restaurarea bisericii de lemn, monument istoric de secol al XVII-lea, din satul Crivina de Sus, microregiunea Țara Făgetului este
un proiect de grup socioprofesional, care și-a propus să protejeze moștenirea bunurilor patrimoniale în contextul local din care
s-au născut.
Convingerea participanților la acest proiect este că patrimoniul nu este un obiect unidimensional, indiferent de funcțiunea sa,
ci este și peisaj, comunitate, practici și obiceiuri. Acestea au marcat parcursul proiectului spre o abordare integrativă și
derularea unui program strategic de intervenție, ajungându-se să fie recomandat ca bun exemplu în mediul profesional și
cultural. Pe parcursul celor 7 ani de proiect, ”Crivina de Sus” a devenit un șantier deschis, un loc de (re)cunoaștere și formare,
dar și de (inter)acțiune reală cu situația patrimoniului nostru prin școli și practici de vară, ateliere de studiu specializate,
intervenții de urgență, conferințe și acțiuni sociale în cadrul comunității locale. Toate acestea au urmărit îmbogățirea
cunoașterii asupra patrimoniului rural pentru toți vizitatorii șantierului, indiferent de generație sau pregătire profesională.
Demersul autorilor a fost recunoscut la diferite niveluri astfel în anul 2013 a primit o Mențiune în cadrul Anualei de Arhitectură
din Timișoara, secțiunea Restaurare/Reabilitare/Reconversie, proiectul Lumea de dincolo (cu referire și la ”Biserici înlemnite
din Banat”) a reprezentat România în 2019 la Expoziția Federației Europeană a Arhitecților peisagiști (IFLA Europe) și a fost
prezentat în diverse articole și reportaje în presa națională și internațională.
Despre proiectul acesta s-a vorbit la Paris și la Fribourg (Elveția) în cadrul conferințelor academice, pe plan local a adus în
discuţie situaţia patrimoniului de lemn din Banat, prin expoziția-instalație Oglinda de lemn (2015), iar în 2018 a fost selectat ca
proiect reprezentativ pentru Anul European al Patrimoniului Cultural, o acțiune care a evidențiat guvernanța participativă
asupra patrimoniului (sursa foto : AsoP Filiala Teritoriala Vest).

Festivitatea de decernare a Diplomei a avut loc în 05.02.2020, ora 17.00 în sala Studio, Casa Artelor, str A. Pacha, nr.8
Timișoara în prezența directorului Direcției de Cultură Timiș Sorin Predescu, președintelui AsoP Timiș Raluca Rus, președintelui
OAR Timiș Mirel Drăgan, specialistului în patrimoniu Teodor Gheorghiu, părintelui Ionel, inginerului structurist Cornel Farcaș,
unei numeroase asistențe. În numele celor peste 100 de participanți la ampla acțiune arhitectul Vladimir Obradovici și
peisagistul Alexandru Ciobota au ridicat Diploma de Excelență (sursa foto: dnul Ovidiu Micsa si BTRDV).
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