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Către
UNIUNEA NAȚIONALĂ A CONSILIILOR JUDEȚENE DIN ROMÂNIA,

În atenția Domnului Sorin Munteanu,
Stimate Domnule Director General,

Vă transmitem, anexat, propunerile noastre privind proiectul de Hotărâre a
Guvernului pentru aprobarea Strategiei naționale privind protejarea monumentelor
istorice.
În speranța susținerii acestei propuneri, vă mulțumim pentru sprijinul acordat și vă
asigurăm de întreaga noastră apreciere și considerație.
Cu stimă,

Borboly Csaba
Csaba
Borboly

Digitally signed by
Csaba Borboly
Date: 2022.02.15
08:19:19 +02'00'

Miercurea Ciuc, 15 februarie 2022.

PROPUNERE

Vă transmitem alăturat propunerea noastră formulată privind proiectul de Hotărâre a
Guvernului pentru aprobarea Strategiei naționale privind protejarea monumentelor
istorice:

Text actual și propuneri

Text propus
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1.Informații privind situația actuală a MI
și PCI
“PCI cuprinde: obiectivele înscrise în Lista
monumentelor istorice, obiectivele
înscrise în Lista Patrimoniului Mondial
UNESCO, obiectivele înscrise în Lista
Indicativă a Patrimoniului Mondial,
imobilele cuprinse în zonele de protecție
ale monumentelor istorice și imobilele
incluse în zone construite protejate,
construcții cu valoare arhitecturală sau
istorică deosebită stabilite prin
documentații de urbanism aprobate
potrivit prevederilor legale, siturile
arheologice înscrise în Repertoriul
Arheologic Național.”

Propunere de completare:

“PCI cuprinde: obiectivele înscrise în Lista
monumentelor istorice, obiectivele
înscrise în Lista Patrimoniului Mondial
UNESCO, obiectivele înscrise în Lista
Indicativă a Patrimoniului Mondial,
imobilele cuprinse în zonele de protecție
ale monumentelor istorice și imobilele
incluse în zone construite protejate,
construcții și valori peisagistice cu
valoare arhitecturală sau istorică
deosebită stabilite prin documentații de
urbanism aprobate potrivit prevederilor
legale, siturile arheologice înscrise în
Repertoriul Arheologic Național, peisajele
culturale stabilite prin documentații de
amenajare a teritoriului și de urbanism
aprobate potrivit prevederilor legale.”

-

includerea în definiție a valorilor
peisagistice și a peisajelor
culturale

Argumentare:

Valorile peisagistice sunt elementele
naturale și cele create de activitatea
socială umană, caracteristice peisajului,
care reprezintă pentru societate o
valoare naturală, istorică, culturală,
științifică, estetică sau simbolică (de ex.
valori geomorfologice, cruci pe marginea
drumului, puncte de belvedere etc.).

Peisajele culturale s-au format prin
utilizarea durabilă a terenului (imobil) dea lungul secolelor exprimând diversitatea
moștenirii culturale și naturale comună a
oamenilor (cultural). Aceste peisaje, deși
se bucură de un interes din ce în ce mai
mare și reprezintă un potențial turistic
important, sunt deosebit de vulnerabile
în fața investițiilor majore care nu se
încadrează în context, nefiind stabilite
condițiile de ocrotire ale acestei categorii
de patrimoniu.
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Indicatori - Generali
”1 glosar general interdisciplinar de
termeni specific domeniului MI și PCI și
glosare de specialitate standardizate,
specifice diferitelor discipline (istorie,
istoria artei, arheologie, arhitectură,
urbanism, inginerie, biologie și chimie,
geografie, cadastru etc.)”

Propunere de completare:
-

includerea disciplinei de
arhitectura peisajului

Argumentare:
Arhitectura peisajului/peisagistica este o
disciplină-cheie în inventarierea,
conservarea, gestionarea parcurilor și
grădini istorice, peisajelor culturale,
urbane și rurale – elemente de
patrimoniu pentru care încă nu există o
evidență clară, nici metodologie de
inventariere, conservare, restaurare etc.

”1 glosar general interdisciplinar de
termeni specific domeniului MI și PCI și
glosare de specialitate standardizate,
specifice diferitelor discipline (istorie,
istoria artei, arheologie, arhitectură,
urbanism, arhitectura
peisajului/peisagistică, inginerie, biologie
și chimie, geografie, cadastru etc.)”

