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București, 15 ianuarie 2015

COMUNICAT

Pentru a marca Ziua Culturii Naționale din acest an, Comitetul Național Român/CNR ICOMOS aduce în
atenţia publică a societăţii un set de principii pe baza cărora ar trebui să regândim sistemul legal şi administrativ
în care protejăm patrimoniul cultural. Aceste principii au fost enunţate şi structurate de către conducerea CNR
ICOMOS, apoi completate şi amendate de către corpul membrilor săi, cu scopul susţinerii eforturilor
instituţionale de a finaliza o veche iniţitivă de reformă legislativă ce ar trebui să se concretizeze într-un Cod al
Patrimoniului.
Din păcate, nici în cursul anului 2014, lucrul asupra proiectului de Cod al Patrimoniului nu s-a putut
concretiza încă, având în vedere desele schimbări de viziuni politico-administrative din ultimii ani care au
afectat inclusiv Ministerul Culturii şi Secretariatul de Stat pentu Patrimoniu din acest minister ce coordonau
elaborarea acestui proiect legislativ. Practic, putem constata că în ultimii mai bine de 7 ani, toţi miniştrii culturii
au declarat intenţia de a elabora şi finaliza acest Cod fără ca acest lucru să se poată întâmpla în desele şi
scurtele lor mandate politice. Codul Patrimoniului poate fi realizat numai dacă se va putea trece peste aceste
diferenţe de viziuni şi dacă va fi recunoscut ca un proiect de importanţă naţională, ce necesită obţinerea unui
consens politic şi social foarte larg, obiectiv pe care CNR ICOMOS îl susţine fără rezerve.
CNR ICOMOS consideră că acest proiect legislativ nu trebuie abandonat şi de aceea rămâne disponibil
pentru a susţine finalizarea elaborării şi aducerea sa în dezbatere publică spre a-l concretiza într-o nouă lege,
cu o vizine unitară asupra chestiunii patrimoniului ca factor fundamental în determinarea identităţii noastre şi în
asigurarea unei dezvoltări economice cu adevărat sustenabile. Recunoaşterea acestor principii de către întreg
spectrul politic, de către societatea civilă în ansablul ei, ar constitui un prim pas concret în a sintetiza toate ideile
şi propunerile de îmbunătăţire a sistemului de protecţie a patrimoniului cultural care s-au făcut până în prezent.
Nu putem însă înainta pe această cale fără a clarifica la nivel naţional câteva aspecte ce sunt în acelaşi timp şi
sensibile şi fundamentale în gestionarea patrimoniului cultural cum sunt raportările la: proprietate, dezvoltarea
durabilă, concepte precum autenticitate, protecţie sau restaurare respectiv la aşteptările cetăţenilor privind
reprezentarea lor culturală pe plan intern sau internaţional.
CNR ICOMOS îşi exprimă convingerea că, odată recunoscute şi acceptate principiile propuse cu
ocazia acestui moment festiv, calea politică şi administrativă de finalizare a acestui proiect de importanţă
naţională care este Codul Patrimoniului va fi mai uşor de parcurs, cu rezultate benefice pentru patrimoniul
cultural în întregul său.
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TEZELE PATRIMONIULUI CULTURAL

TEZA I:
PATRIMONIUL CULTURAL NAŢIONAL ESTE O EXPRESIE A INTERESULUI PUBLIC GENERAL INDUCÂND
RESPONSABILITATEA STATULUI GARANTATĂ PRIN CONSTITUŢIE
Consecinţe

Măsuri propuse

Patrimoniul cultural este naţional nu pentru că ar
materializa valori sau creaţia unitară, omogenă, a unei
anumite comunităţi (fie ea majoritară ori minoritară) ci
pentru că transcende prin existenţa sa expresia valorilor
unui singur creator, a unei singure colectivităţi, a unei
comunităţi sau regiuni, pentru a le oferi naţiunii ori chiar
lumii intregi; din existenţa sa izvorăşte un interes public
general, naţional. Acest interes public general se transferă
în protejarea si punerea în valoare a patrimoniului cultural şi
este sursa legitimităţii acţiunii normative, incitative sau
coercitive, după caz, a autorităţilor publice, fie ele centrale
sau locale, pe întreg teritoriul naţional.

- Includerea în legislaţie a unor prevederi acoperind atât
patrimoniul cultural mobil şi imobil, cât şi patrimoniul
aparţinând arhivelor (ce ţin de Ministerul Afacerilor
Interne), peisajul şi zonele protejate (reglementate de
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administratiei Publice),
monumentele comemorative de război (de care este
responsabil Ministerul Apărării Naţionale).

Subiectul si conţinutul Codului Patrimoniului excede, prin
urmare, competenţele Ministerului Culturii (cu toate
denumirile sale recente) şi ale instituţiilor din subordinea sa,
cuprinzând regimul juridic al bunurilor şi expresiilor
patrimoniale, indiferent de autoritatea de specialitate
responsabilă de protecţia ori punerea lor in valoare.
Conservarea patrimoniului cultural fiind de interes public,
rezultă că dreptul colectiv primează în faţa celui individual
în ce priveşte deciziile care ar putea interfera cu dreptul de
proprietate asupra elementelor care sunt protejate legal;
astfel, indiferent de forma sa juridică de proprietate,
conservarea patrimoniului cultural priveşte întreaga
colectivitate căreia acesta îi aparţine direct sau indirect,
având în vedere implicaţiile asupra mediului ambiant şi
asupra identităţii culturale comune.

- În susţinerea obligaţiilor deja asumate prin acte
internaţionale precum Convenţia de la Granada privind
protecţia patrimoniului arhitectural al Europei, distrugerea
deliberată sau prin neglijenţă, precum şi mutilarea unor
bunuri ale patrimoniului cultural naţional trebuie
contracarate prin măsuri de protecţie preventive extreme
precum exproprierea pentru cauză de utilitate publică a
bunurilor patrimoniului cultural naţional puse în pericol
sau, în cazuri descrise de legea penală, chiar prin măsuri
punitive extreme precum confiscarea bunurilor
patrimoniului cultural naţional puse în pericol.
- Politicile guvernamentale vor urmări oprirea degradării
accelerate a sistemului administrativ specific şi vor viza
întărirea capacităţii administrative în domeniul
patrimoniului cultural prin refacerea rezonabilă a
efectivelor corpului tehnico-administrativ care a scăzut
continuu în număr dar a crescut permanent ca medie de
vârstă, urmărind şi perfecţionarea profesională continuă a
acestui corp.

Statul are obligaţia ca, atât la nivelul administraţiei centrale
cât şi la nivelul administraţiilor locale, să prevadă structuri
administrative încadrate corespunzător ca număr şi
pregătire profesională astfel încât să poată fi îndeplinite
permanent şi în condiţii optime, cu încărcarea de sarcini de
serviciu în limite rezonabile prevăzute de normele de lucru,
a tuturor obligaţiilor de organizare, coordonare şi control în
domeniul protejării patrimoniului cultural ce îi revin.
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TEZA II:
PATRIMONIUL CULTURAL ESTE UN COMPLEX DE BUNURI ŞI EXPRESII CULTURALE CE SUNT SUBIECTUL
UNOR CONVENŢII INTERNAŢIONALE LA CARE ROMÂNIA A ADERAT
Consecinţe

Măsuri propuse

Definiţia patrimoniului cultural în Codul Patrimoniului trebuie
să acopere integral şi explicit definiţiile folosite în
Convenţiile UNESCO la care a aderat Romania (Haga
1954 PI si PII, Paris 1970, Patrimoniul Mondial Paris 1972,
Diversităţii Expresiilor Culturale, Patrimoniului intangibil,
Patrimoniului subacvatic, precum şi cele ale Consiliului
Europei (la Valetta 1992, Granada 1985, Florenţa 2001,
eventual Faro 2005).

Definirea domeniului patrimoniului cultural naţional în
limite suficient de largi pentru a putea acoperi definiţiile
din Convenţiile la care România este parte şi a cuprinde
diversitatea formelor si expresiilor culturale, precum şi
evoluţia lor în viitorul apropiat, predictibil.

Altfel s-ar putea ajunge în situaţia în care obligaţiile
asumate prin semnarea convenţiilor internaţionale nu s-ar
putea implementa pentru că nu ar exista o acoperire
juridică perfectă între categoriile internaţionale şi cele din
Codul Patrimoniului.
TEZA III:
PATRIMONIUL CULTURAL NU ESTE FORMAT DOAR DIN ELEMENTE “MAJORE”; EL INCLUDE ŞI ELEMENTE
MAI PUŢIN IMPORTANTE, CHIAR MODESTE DAR CARE POT CONSTITUI CONTEXTUL PRIMELOR,
CONTURÂND ÎMPREUNĂ VALORILE CIVILIZAŢIEI TRADIŢIONALE.
Consecinţe

Măsuri propuse

Protecţia patrimoniului nu poate avea decât o abordare cu
perspectivă globală, ce ţine seama de context, cu impact
deosebit asupra politicilor de dezvoltarea a teritoriului ce
implică patrimoniul cultural material din domeniile
arheologiei sau al patrimoniului construit.

- Promovarea de politici de conservare integrată şi de
dezvoltare sustenabilă care să favorizeze conservarea şi
reutilizarea clădirilor a căror importanţă nu justifică o
protecţie legală dar care contribuie la definirea valorii de
ansamblu a unei zone percepute ca fiind de importanţă
culturală pentru comunitate;
- Promovarea salvgardării oraşelor şi a zonelor istorice
prin canalizarea atenţiei actului conservativ nu doar
asupra clădirilor ci asupra tuturor acelor aspecte ce
definesc caracterul specific al oraşului sau zonei istorice
precizate în Carta de la Washington (ICOMOS 1987).
- Limitarea recompenselor pentru descoperirile
întâmplătoare de bunuri arheologice făcute cu distrugerea
contextului în care se aflau şi promovarea reglementărilor
care să asigure consemnarea şi înţelegerea informaţiilor
cultural-istorice ce definesc astfel de descoperiri;
- Promovarea tuturor reglementărilor şi a practicilor care
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să favorizeze, dincolo de expunerea şi conservarea
bunurilor culturale mobile care prezintă un interes major
pentru societate, deplina cunoaştere şi înţelegere a
contextului cultural în care acestea au fost create.
TEZA IV:
CONSERVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ARE CA SCOP TRANSMITEREA NEALTERATĂ ŞI AUTENTICĂ A
INFORMAŢIEI CE DEFINEŞTE MEMORIA CULTURALĂ CĂTRE GENERAŢIILE VIITOARE

Consecinţe

Măsuri propuse

Orice decizie administrativă pe care autorităţile o iau în ce
priveşte măsurile de protejare ale patrimoniului cultural
naţional trebuie să fie fundamentată pe principiile ştiinţifice
formulate de organizaţiile internaţionale care asigură
consultanţa UNESCO în domeniile lor de competentă –
ICOMOS, ICOM, IUCN, ICCROM. Acestea se regăsesc de
regulă în documente adoptate de specialişti în domeniul
patrimoniului cultural sub formă de carte sau alte
documente similare şi urmăresc asigurarea menţinerii
autenticităţii patrimoniului cultural.

- Includerea între principiile de funcţionare ale comisiilor
de specialitate a regulii fundamentării recomandărilor
acestora numai pe prevederile legale şi normative în
vigoare dublate de principiile stiinţifice ale cartelor
relevante. Acestea sunt în prezent: Carta de la Veneţia
din 1964, Declaraţia de la Nara asupra autenticităţii din
1996, Declaraţia de la Amsterdam privind protecţia
patrimoniului arhitectural al Europei din 1975, Burra
Charter din 1979-1999. La acestea se pot adăuga alte
documente similare

Menţinerea autenticităţii (şi implicit a valorii) unei resurse de
patrimoniu cultural presupune păstrarea ei nealterată din
punct de vedere al materialelor, manoperei, concepţiei şi
contextului său cultural (inclusiv relaţia resursei de
patrimoniu cu mediul construit). O resursă de patrimoniu
cultural substanţial reconstruită devine un produs al
prezentului, pierzându-şi valoarea intrinsecă.

- Alterarea autenticităţii obiectului de patrimoniu trebuie
respinsă apriori, grija pentru respectarea autenticităţii fiind
însuşi fundamentul noţiunilor de “conservare” sau
“restaurare”. De aici decurg toate condiţiile cu privire la
atestarea specialiştilor, acreditarea laboratoarelor sau
avizarea proiectelor şi de intervenţie asupra obiectelor
aparţinând patrimoniului cultural naţional.
- În vederea prezervării autenticităţii bunurilor
patrimoniului cultural naţional se vor prevedea acele
măsuri necesare de derogare de la aplicarea unor norme
tehnice care sunt imperative pentru bunurile comune
contemporane şi stabilirea unor măsuri alternative
compensatorii rezonabile în ce priveşte aplicarea
respectivelor norme (cum ar fi cele privind asigurarea
seismică, siguranţa la foc, exigenţele de izolare termică, a
celor de poluare sau alte asemenea.). Pentru aceste
situaţii în care sunt necesare măsuri de ameliorare a
performanţelor bunurilor aparţinând patrimoniului cultural
naţional, intervenţiile conservative trebuie să prevadă
doar acele măsuri compatibile caracteristicilor
acestora,fără a le altera autenticitatea.
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TEZA V:
PROTEJAREA SI PUNEREA ÎN VALOARE A PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL IMPLICĂ MENŢINEREA
DIVERSITĂŢII SI COMPLEMENTARITĂŢII TUTUROR EXPRESIILOR ŞI FORMELOR SALE, LOCALE ŞI
REGIONALE
Consecinţe

Măsuri propuse

În diversitatea formelor şi expresiilor sale patrimoniul
cultural naţional constituie un corp indivizibil, atât prin
contribuţia sa la valorile europene şi universale, cât şi prin
natura obligaţiilor pe care le generează persoanelor şi
autorităţilor publice. Patrimoniul cultural naţional nu se
compune din valori privilegiate ori discriminate pentru că ar
aparţine unor anumite forme regionale sau locale ori pentru
că fac parte dintr-o anumită expresie patrimonială, fie ea
tangibilă ori intangibilă. Afectarea unor forme şi expresii ale
patrimoniului cultural conduce la sărăcirea acestuia în
totalitatea şi complexitatea sa. Acţiunea autorităţilor publice
îşi găseşte în acest context legitimitatea necesară
intervenţiei asupra gestiunii tuturor formelor de expresie a
patrimoniului cultural, indiferent de regimul de proprietate
sau administrare.

- Corelarea regimurilor de monitorizare, gestiune si
sancţionare între toate formele şi expresiile patrimoniului
cultural.
- Promovarea unui regim de sancţiuni având ca principiu
aplicarea de măsuri corelative de recuperare a
prejudiciului şi, după caz, obligarea la recuperarea
integrală a valorilor culturale afectate, la readucerea
terenurilor şi a construcţiilor ori a artefactelor afectate la
situaţia de integritate stabilită prin expertiză specifică.

TEZA VI:
PATRIMONIUL CULTURAL CONTRIBUIE LA FORMAREA NOILOR GENERAŢII ÎNTR-O SOCIETATE INCLUZIVĂ
Consecinţe

Măsuri propuse

Privit ca o resursa fundamentală a transmiterii mesajului
identitar de la o generaţie la următoarea, patrimoniul
cultural reprezintă temeiul obiectiv al dialogului între
generaţii , comunicării dintre categoriile sociale si al
solidarităţii naţionale. Aceasta din urmă este exprimata
institutional prin parteneriatul in diverse forme dintre Stat si
detinatorii bunurilor sau expresiilor patrimoniale in vederea
protejarii si punerea lor in valoare. Pastrarea de catre
persoanele de drept public ori privat, in numele generatiilor
prezente si viitoare a bunurilor si expresiilor patrimoniului
cultural justifica, printre altele, sprijinul tehnic, financiar sau
fiscal al Statului.

- Instituirea unor forme de învăţământ pentru meserii de
patrimoniu, care să asigure perpetuarea unor
meşteşuguri tradiţionale locale, să asigure manoperă
calificată pentru intervenţiile de restaurare şi totodată să
creeze noi locuri de muncă.
- Asigurarea de condiţii şi facilităţi egale tuturor
categoriilor de deţinători (privat, public, persoane fizice
sau juridice) în vederea protejării, întreţinerii, conservării
şi restaurării bunurilor patrimoniului cultural;
- Sprijinirea proprietarilor privaţi ce întreprind pe cheltuiala
proprie lucrări de conservare şi restaurare a bunurilor din
patrimoniul cultural naţional prin asigurarea, în baza
documentelor justificative, a unor deduceri fiscale sau
altfel de compensaţii;
- Scutiri de impozite ale câştigurilor obţinute de
proprietarii privaţi ce pun la dispoziţia publicului pentru
vizitare în condiţii muzeale monumentele istorice sau
bunurile patrimoniului cultural naţional mobil.
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TEZA VII:
PATRIMONIUL CULTURAL ESTE O RESURSA A DEZVOLTARII DURABILE; PROTEJAREA ŞI PUNEREA SA ÎN
VALOARE CONCORDĂ CU PRINCIPIILE COMPETITIVITĂŢII TERITORIALE, ECONOMICE SI SOCIALE
Consecinţe

Măsuri propuse

Teza reflectă în mod direct concepţiile susţinute consecvent
de UNESCO şi care afirmă că păstrarea şi afirmarea
diversităţii culturale reprezintă cel de al IV-lea pilon al
dezvoltării sustenabile, alături de dezvoltarea economică,
dezvoltarea socială şi de protecţia mediului (UNESCO, The
Universal Declaration on Cultural Diversity, 2001; UN,
Johannesburg World Summit on Sustainable Development,
2002; UNESCO, The Paris Declaration “On heritage as a
driver of development”, 2011)

- Definirea domeniilor şi a limitelor descentralizării,
deconcentrării şi dereglementării plecând de la principiile
legii cadru a descentralizării;
- Crearea de condiţii pentru ca autorităţile administraţiei
publice locale să aibă capacitatea legală şi posibilitatea
financiară de a contribui la protejarea tuturor bunurilor de
patrimoniu cultural aflate pe teritoriul lor administrativ;
- Constituirea de fonduri locale de conservare, alimentate
din taxele de autorizare a construcţiilor, prin transferarea
la bugetele locale a cotelor prelevate de Inspectoratul de
Stat în Construcţii;

Această teză îndreptăţeşte responsabilizarea autorităţilor
administraţiei publice locale în protejarea şi punerea în
valoare a patrimoniului cultural naţional, din perspectiva
contribuţiei acestuia la economia şi identitatea locală, fiind
totodată izvorul legitimităţii procesului de descentralizare;
pe de alta parte, caracterul de resursă neregenerabila a
expresiilor patrimoniale impune în sarcina autorităţilor
publice centrale de specialitate asigurarea disponibilităţii
valorilor patrimoniale - în deplina lor autenticitate si
integritate - pentru generaţiile următoare.

- Definirea mai precisă a noţiunilor de patrimoniu cultural
naţional de importanţă locală, de zone construite protejate
de interes local, pe baza capacităţii comunităţilor de a-şi
defini si gestiona autonom bunuri şi expresii culturale cu
caracter identitar;
- Crearea cadrului legal pentru descentralizarea în
domeniul patrimoniului cultural naţional plecând de la
principiul asigurării de către autorităţile centrale de
specialitate a definirii bunurilor si expresiillor patrimoniului
cultural naţional, instituirii regimului de protecţie precum şi
a inspecţiei, monitorizării cu menţinerea rolului
autorităţilor centrale de specialitate ca instanţe de apel
pentru deciziile autorităţilor locale afectând patrimoniul
cultural naţional.
- Adoptarea de reglementări care să permită ca la
selectarea proiectelor de finanţare a investiţiilor locale, la
valori de investiţie apropiate să fie selectate prioritar acele
proiecte care pun accent pe revitalizarea patrimoniului
cultural naţional.
- Utilizarea contemporană a patrimoniului cultural
considerat ca “resursă” în manieră integrată procesului de
planificare a unei dezvoltări sustenabile, determinând
constrângerile ce se aplică de regulă utilizării bunurilor
epuizabile, în concordanţă cu recomandările Consiliului
Europei formulate în declaraţia finală a celei de-a patra
Conferinţe a miniştrilor responsabili cu protecţia
patrimoniului desfăşurată la Helsinki în1996.
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TEZA VIII:
PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL ESTE OBLIGAŢIA TUTUROR DAR NU TREBUIE SĂ FIE
POVARĂ PENTRU NIMENI
Consecinţe

Măsuri propuse

Indiferent de forma juridică de proprietate, patrimoniul
cultural aparţine colectivităţii iar dreptul colectiv primează în
faţa celui individual.

- Eliminarea distincţiei actuale între uzul patrimoniului de
tip non-profit şi uzul în cadrul unor activităţi cu caracter
comercial în ce priveşte subvenţiile acordate prin scutiri
de la diverse taxe sau imozite. De regulă, utilizările în
activităţi de natură lucrativă sunt şi cele mai dinamice şi
mai susceptibile a crea presiuni în sensul alterării
patrimoniului decât cele non-profit ce sunt cu precădere
din zona locuirii.

Prezervarea patrimoniului cultural naţional implică servituţi
asupra drepturilor de proprietate şi a utilizării ce sunt
impuse de interesul public. Deţinătorii privaţi au, ca
urmare, dreptul la unele compensaţii din partea societăţii
pentru tulburările dreptului lor de proprietate izvorâte din
servituţi care urmăresc exigenţa conservării nealterate a
acelor bunuri ce aparţin patrimoniului cultural naţional (cum
ar fi imposibilitatea dezvoltării indicatorilor urbanistici P.O.T.
sau C.U.T. ori obligativitatea menţinerii unor părţi de
construcţie lipsite de utilitate contemporană ori care prin
prezenţa lor împiedică realizarea unor construcţii noi
adaptate cerinţelor proprietarilor.) Servituţile pot crea
conflicte mai severe cu dreptul de proprietate şi de utilizare
în cazul funcţiunilor cu caracter lucrativ.

- Extinderea compensărilor din domeniul taxelor sau
impozitelor asupra tuturor categoriilor de patrimoniu
cultural naţional pentru a stimula interesul de a declara şi
de a deţine obiecte culturale protejate spre deosebire de
situaţia actuală în care restricţiile necompensate duc la
lucrări ilicite sau la abandon în vederea autodemolării
acelor construcţii asupra cărora s-a instituit un grad de
protecţie şi care împiedică astfel valorificarea comercială
a terenurilor. În lipsa unor compensaţii corect calibrate,
servituţile generează pierderi prin imposibilitatea
fructificării unui potenţial imobiliar al terenurilor grevate de
sarcini.
- Subvenţionarea unor costuri legate de obligaţiile
contemporane care vizează “reabilitarea termică”, cu
condiţia respectării principiului protejării autenticităţii
construcţiilor sau a zonelor protejate, astfel încât
îmbunătăţirile necesare să poată fi aduse fără a afecta
aspectul elementelor originale valoroase, cu precădere la
nivelul anvelopantei (şi nu cu consecinţele rezultate în
prezent din utilizarea metodelor curente cele mai ieftine şi
care au produs deja alterări majore ale patrimoniului
construit clasat dar şi al celui neclasat dar care constituie
fondul zonelor construite protejate).
- Acţiunile societăţii trebuie să fie de aceeaşi importanţă
atunci când se determină priorităţile de finanţare ale
programelor în sensul în care formele de asociere
reprezentate de autorităţile statului să aibă aceeaşi
relevanţă cu cele reprezentate de organizările societăţii
civile – fundaţii sau asociaţii cu obiect de activitate în
domeniu.
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TEZA IX:
CONSERVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ESTE UN COMPLEX DE ACŢIUNI CARE NECESITĂ ÎNALTĂ
SPECIALIZARE
Consecinţe

Măsuri propuse

Specializarea profesională a celor în măsură să intervină
pentru conservarea sau restaurarea bunurilor din
patrimoniul cultural naţional precum şi particularitatea unor
materiale şi tehnici ce nu mai sunt în prezent de uz curent
generează îndeobşte costuri suplimentare faţă de
întreţinerea unui bun contemporan echivalent asupra căruia
nu sunt impuse servituţi legale. Dificultatea sporită a unor
astfel de măsuri de întreţinere care nu îşi regăsesc
compensarea financiară adecvată duce la eludarea
obligaţiilor legale, la lipsa de interes în specializarea
profesională sau la emigrarea forţei de muncă ce are o
astfel de specializare către pieţele patrimoniului mai
ofertante din Uniunea Europeană.

- Stabilirea unor indici de cost cu grad de generalitate
pentru lucrări de construcţii de tip curent la întreţinerile
construcţiilor obişnuite şi compensarea într-o formă sau
alta a diferenţei de cost între baremul stabilit şi situaţia
apărută ca urmare a specificităţii conservării/restaurării
unui bun din patrimoniul cultural naţional. Principiul va
trebui evocat în lege ca fiind o chestiune ce va face
obiectul unor hotărâri de guvern periodice, cu rol de
actualizare permanentă a unor astfel de indici.
- Crearea unor mecanisme mai flexibile pentru asigurarea
unor fonduri pentru subvenţionarea dobânzilor la creditele
necesare lucrărilor de conservare/restaurare a
patrimoniului cultural naţional mobil sau imobil. Tradiţia
românească consemnează istoric astfel de mecanisme,
comparabile cu funcţionarea fundaţiei Noblel care
generează venituri destinate finanţării unor premii sau
cercetări fundamentale. Astfel de fonduri au fost create şi
au funcţionat precum legatele Elias sau Dales (sau Gojdu
în Budapesta sec. XIX) care au permis Academiei
Române (sau Fundaţiei Gojdu) să finanţeze spitale,
centre culturale, burse de studii pentru tineri şamd. În
acest sens ar trebui mai bine definită finanţarea prin
intermediul Loteriei Naţionale sau a operatorilor privaţi de
jocuri de noroc, bazat pe tradiţia legislativă românească
din domeniu – legile loterilor din 1883 sau 1934 care
instituiau ca scop al acestora, printre altele, finanţarea
artelor.
- Introducerea unor obligaţii ale sectorului de construcţii
pentru finanţarea unor forme de instruire profesională şi
pregătirea permanentă a meşterilor specializaţi (a se
observa modelul francez unde antreprizele trebuie sa
contribuie la finanţarea unor instituţii – de cele mai multe
ori “Les Compagnons du devoir” – cu un procent din cifra
de afaceri) din aceste fonduri. Interesul unei astfel de
specializări va trebui susţinut şi prin condiţionarea
dreptului de intervenţie pe patrimoniul cultural naţional
(mobil sau imobil) numai de către firmele care pot proba
că au forţa de muncă cu pregătirea necesară (pentru a
renunţa la conceptul de atestare a firmelor ce nu poate
funcţiona din motive de UE dar şi din imposibilitatea de
alega permanent atestarea firmei de calificarea meşterilor
dispponibili la un moment dat) pentru categoria de lucrări
vizată şi pentru toată durata necesară lucrărilor respective
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de intervenţie.
- Stabilirea priorităţii criteriilor de competenţă profesională
specializată în selectarea proiectanţilor şi constructorilor
cărora li se atribuie lucrări de restaurare prin proceduri de
licitaţie publică.
TEZA X:
PATRIMONIULUI CULTURAL ESTE O PARTE IMPORTANTĂ A PROMOVĂRII IDENTITĂŢII ROMÂNIEI ÎN LUME ŞI
A POLITICILOR SALE EXTERNE
Consecinţe

Măsuri propuse

Politicile externe din domeniile diplomatic şi cel cultural se
întrepătrund şi ar trebui conduse unitar de către ministerele
cu responsabilităţi specifice, în scopul promovării
internaţionale a economiei româneşti, impactul cel mai
rapid şi evident fiind în sensul susţinerii turismului cultural
pe teritoriul naţional.

- Promovarea mai accentuată a patrimoniului cultural
naţional prin participarea mai activă în derularea politicilor
sau a activităţilor internaţionale din zona de
responsabilitate ale UNESCO sau ale Consiliului Europei;
- Promovarea internaţională a experienţelor naţionale
relevante pentru protejarea patrimoniului cultural prin
acordarea de burse pentru studenţi ai ţărilor mai puţin
dezvoltate, sprijin pentru protejarea patrimoniului cultural
al unor astfel de ţări, urmând exemplul unor state (precum
Norvegia sau Olanda) al căror prestigiu internaţional este
semnificativ datorat și unor astfel de politici cu impact
direct în influenţa lor politică şi economică pe plan
internaţional.
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